T. C.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TARİH (TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ)
ANABİLİM DALI

YUNUS NADİ - HAYATI VE ESERLERİ (1879 - 1924)

Doktora Tezi

Ferhat EROĞLU

Ankara-2016

T. C.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TARİH (TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ)
ANABİLİM DALI

YUNUS NADİ - HAYATI VE ESERLERİ (1879 - 1924)

Doktora Tezi

Ferhat EROĞLU

Tez Danışmanı:
Prof. Dr. İzzet ÖZTOPRAK

Ankara-2016

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ........................................................................................................................IV
KISALTMALAR...........................................................................................................VIII
GİRİŞ.............................................................................................................................1
1-) Genel Hatlarıyla Türk Basın Tarihi...............................................................1
2-) Yunus Nadi'nin Yetiştiği Ortam.................................................................13
BİRİNCİ BÖLÜM: İLK YILLAR, MATBUATA İLK ADIM VE ARAYIŞ DÖNEMİ...................24
1. 1.) Çocukluk Dönemi, İlk Eğitim ve Mekri (Fethiye)....................................24
1. 2.) Rodos Süleymaniye Medresesi..............................................................29
1. 3.) Mekteb-i Sultani, Saint Benoit Lisesi ve Hukuk Mektebi.......................32
1. 4.) Kesintiye Uğrayan Bir Yazarlık Denemesi: Malumat Dergisi..................35
1. 5.) Cezaevi ve Sürgün.................................................................................48
1. 6.) Fethiye'ye Dönüş - Belirsizlik Dönemi...................................................55
İKİNCİ BÖLÜM: II. MEŞRUTİYET'TEN MÜTAREKE'YE (TASVİR-İ EFKAR'DAN YENİ
GÜN'E) YUNUS NADİ (1908 - 1918)............................................................................58
2. 1.) II. Meşrutiyet Dönemine Genel Bir Bakış (1908 - 1918)........................58
2. 2.) İstanbul'a Dönüş ve Belirginleşen Kimlikler (1908 - 1910)....................73
2. 2. a.) Matbuat: Tasvir-i Efkar ve İkdam...........................................73
2. 2. b.) Düşünce ve Siyaset: Osmanlıcılık ve İttihatçılık.....................81
2. 2. c.) Neşriyat: İhtilal ve İnkılab-ı Osmani.......................................86
2. 3.) Yükseliş: Rumeli Gazetesi - Umur-ı Tahririye Müdürlüğü (1910 1912...............................................................................................................92
2. 4.) Savaşlar Dönemi ve Belirginleşen Kimlikler (1912 - 1918)..................101

I

2. 4. a.) Matbuat: Tasvir-i Efkar........................................................101
2. 4. b.) Düşünce: İslamcılık ve Türkçülük.........................................124
2. 4. c.) Siyaset: İTF ve Meclis-i Mebusan.........................................138
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: MONDROS MÜTAREKESİ'NDEN İSTANBUL'UN İŞGALİNE YUNUS
NADİ VE YENİ GÜN GAZETESİ...................................................................................150
3. 1.) Yeni Gün Gazetesinin İlk Dönemi (2 Eylül 1918 - 27 Mart 1919).........150
3. 2.) Teceddüt Fırkası..................................................................................165
3. 3.) Amerikan Mandası Tartışmaları ve Wilson Prensipleri Cemiyeti........172
3. 4.) Kaçış - Teslimiyet - Tutukluluk - Bekirağa Bölüğü................................190
3. 5.) Yeni Gün'ün Kapalı Olduğu Dönem ve İstanbul İle Anadolu Arasında Bir
Elçilik Denemesi...........................................................................................197
3. 6.) Yeni Gün Gazetesinin İkinci Dönemi (11 Ekim 1919 - 12 Nisan
1920)............................................................................................................205
3. 7.) İstanbul'un İşgali ve Ankara'ya Geçiş...................................................214
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞI YILLARI VE ANADOLU'DA YENİ GÜN
GAZETESİ (1920 - 1924)............................................................................................224
4. 1.) İlk Ankara Günleri................................................................................224
4. 2.) Anadolu Ajansı ve Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Umumiyesi.....230
4. 3.) Yunus Nadi'nin Meclis Çalışmaları (1920 - 1923)................................239
4. 4.) Yeşil Ordu Cemiyeti.............................................................................250
4. 5.) Halk Zümresi........................................................................................277
4. 6.) Mesleki Temsil.....................................................................................283
4. 7.) Türkiye Komünist Fırkası (Resmi)........................................................287

II

4. 8.) Halkçılık Programı................................................................................296
4. 9.) Diğer Sol Hareketler............................................................................300
4. 10.) Anadolu'da Yeni Gün.........................................................................304
4. 10. a.) Ulusal Kurtuluşçu, Sosyalist Misyon (1920 - 1921)............304
4. 10. b.) Ulusal Kurtuluşçu, Kemalist Misyon (1921 - 1924)............340
BEŞİNCİ BÖLÜM: GENEL HATLARIYLA CUMHURİYET GAZETESİ VE ÇEŞİTLİ
YÖNLERİYLE YUNUS NADİ........................................................................................388
5. 1.) Cumhuriyet Gazetesi...........................................................................388
5. 2.) Yunus Nadi'nin Sosyal Çalışmaları.......................................................412
5.

3.)

Yunus

Nadi'nin

Ticari

Yaşamı,

Hakkındaki

Suçlamalar

ve

Polemikleri...................................................................................................415
5. 4.) Yunus Nadi'nin Ölümü.........................................................................433
SONUÇ.....................................................................................................................439
KAYNAKÇA................................................................................................................457
EKLER.......................................................................................................................470
ÖZET.........................................................................................................................488
ABSTRACT................................................................................................................490

III

ÖNSÖZ
20. yüzyılın ilk çeyreği üzerinde çalışma gerekliliği, Türkiye bağlamında hangi
açıdan düşünülürse düşünülsün kolay kolay tükenecek gibi durmamaktadır. Zira
anılan çeyrek yüzyıl araştırıcılar için ucu bucağı görünmeyen bir vahadır. Yalnızca
dönemin siyasi gelişmelerinin alt alta sıralanması halinde bile ilgilinin zihninde çokça
soru işareti oluşacağı açıktır. Bu çalışmanın kaygısı, vahanın etrafından dolaşmak
değil tam da merkezine doğru adımlamaktır. Tarih çalışmasıdır, fakat başlı başına bir
basın tarihi, siyasi tarih ya da düşünce tarihi çalışması değildir. Üçünden de gerekeni
gerektiğinden fazla almak için çabalamıştır. Odağında Yunus Nadi bulunmaktadır.
Konusu; Yunus Nadi'nin, Osmanlı Devleti'nin son dönemi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin
kuruluş sürecinde nerelerde konumlandığı, hangi rolleri üstlendiği, düşünce
dünyasında nelerin olduğu, ne zaman hangi siyaseti tercih ettiği ve hangi eylemlere
yöneldiği gibi sorular ve bu sorulardan hareketle ulaşılan sonuçlardır. Amacı; Yunus
Nadi hakkında, hayatının başlangıcından (1879), Cumhuriyet gazetesinin kuruluşuna
(1924) değin geçen süreye odaklanan etraflı bir yaşam öyküsü oluşturmak, tarihsel
bir portre çizmektir. Hedefi; dönemi Yunus Nadi'ye, Yunus Nadi'yi döneme göre
okumaktır.

Doğrudan Yunus Nadi'yi konu alan çalışmalar ya da dolaylı yollardan Yunus
Nadi'ye temas eden metinler elbette vardır. Bu çalışmanın, kendisinden önce
yazılmış metinleri önemsizleştirmek gibi bir gayesi yoktur. Onların ışığından yeri
geldiğinde faydalanmıştır. Ancak bu da dahil olmak üzere hiç bir çalışma kusursuz
değildir ve hiç bir araştırıcının, en azından sosyal bilimler için, son sözü söylemesi
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mümkün değildir. Bu nedenle herhangi bir çalışmanın, evvelce yazılanların
eksiklerini giderme ve yanlışlarını düzeltme kaygısı mutlaka olmalıdır. Bu çalışmanın
hedefi farklıdır, kendisine özgü meramı vardır.

Ardından yazılan veda yazılarından birinde, Yunus Nadi'nin makale sayısı
bakımından gazeteciler arasında dünya rekoruna sahip olabileceği yönünde bir
tahmin ileri sürülmüştür. Gerçekten öyle midir ya da öyle miydi bilinmez. Ancak
çalışmanın ilk anlarında karşılaşılan bu tahmin, yürünmesi gereken yolun fazlasıyla
uzun olduğunu henüz ilk adımda göstermiştir. Bu çalışmanın araştırma, tespit,
toplama, tasnif ve inceleme safhaları 4 yıl, yazma safhası 16 ay sürmüştür. Dört ilde
(Ankara, İstanbul, İzmir, Muğla) 11 kütüphane ve 4 arşivden yararlanılmıştır. Detaylı
taraması yapılan Osmanlıca gazete ve dergi sayısı yedidir. "Detaylı" kelimesi
cümleden atıldığında bu sayı en az iki katına çıkacaktır. İncelenen Osmanlıca süreli
yayın nüshalarının toplam sayısı 3480'dir. Bu rakam taranan değil incelenen
nüshalara aittir ve nüshadan kasıt sayfa sayısı değil gazete ya da derginin her bir
sayısıdır. Kaç nüsha tarandığının ve incelenen 3480 nüshanın kaç sayfaya tekabül
ettiğinin hesabı tutulamamıştır. Üstelik bu rakam yalnızca Osmanlıca süreli yayınlar
için geçerlidir, rakama Türkçe gazeteler dahil değildir. 3480 nüshanın aşağı yukarı
3000'inde Yunus Nadi'nin yazısı vardır. Söz konusu şahıs 1913'ten itibaren
neredeyse her gün yazan bir aydındır ve sırf Tasvir-i Efkar'da 1700 civarında imzalı
makale yazdığı kesindir. Ayrıca bu çalışma için dört arşivden temin edilen 219 sayfa
arşiv belgesi okunmuştur.
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Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Kronolojik bir akış takip edilmiştir.
Fakat bölüm içi başlıklarda kronolojiye değil konuya öncelik verilmiştir. Örneğin;
basın, siyaset ve düşünce aynı başlık altında değil ayrı başlıklar altında incelenmiştir.
Giriş Bölümünde; içeriği tamamlaması amacıyla Basın Tarihi hakkında genel bir
çerçeve çizilmiş ve Yunus Nadi'nin kendini içinde bulduğu ve yetiştiği siyasal ortam
tartışılmıştır. Birinci Bölümde; Yunus Nadi'nin eğitim yıllarına, ilk yazarlık
tecrübesine ve cezaevi - sürgün sürecine değinilmiştir. İkinci Bölümde; II.
Meşrutiyetin ilanından Mondros Mütarekesine kadar olan süreç içerisinde Yunus
Nadi'nin basında hangi konumlarda bulunduğu, siyaseten nerelerde durduğu ve
düşünsel yönelimlerinin neler olduğu anlaşılmaya çalışılmıştır. Üçüncü Bölümde;
Yunus Nadi için fazlasıyla buhranlı geçen bir döneme odaklanılmış, Eylül 1918 Nisan 1920 aralığı, Yeni Gün gazetesinin farklı iki dönemi, Wilsonculuk akımı ve
Teceddütçülük gibi konular üzerinde durulmuştur. Çalışmanın en uzun kısmı olan
Dördüncü Bölümde; Yunus Nadi'nin Ankara'ya ulaştığı günden Cumhuriyet
gazetesinin kurulduğu güne dek geçen süreç değerlendirilmiş, Yunus Nadi'nin
Ankara'daki konumu ve çalışmaları ile Anadolu'da Yeni Gün'ün politik ve düşünsel
misyonları tartışılmıştır. Beşinci Bölümde; Cumhuriyet gazetesinin misyonu ile Yunus
Nadi'nin sosyal çalışmaları ve polemikleri incelenmiş, ölümüne ve ardından
yazılanlara değinilmiştir. Beşinci Bölüm, bu çalışmanın sınırları dışında görünmekle
birlikte, konunun tamamlanması adına yararlı olduğuna inanılmaktadır.

Konu tespiti, araştırma, inceleme, yazım ve değerlendirme aşamalarında
destek, katkı ve fikirlerini eksik etmeyen Danışman Hocam Prof. Dr. İzzet
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ÖZTOPRAK'a içtenlikle saygılarımı sunarım ve teşekkür ederim. Düşünsel
desteklerini esirgemeyen Hocam Prof. Dr. Kurtuluş KAYALI'ya ve Hocam Prof. Dr.
Abdullah GÜNDOĞDU'ya teşekkürü borç bilirim. Hep yanımda olan ve yardımsız
bırakmayan yeğenlerim Fatih Mehmet ATASEVEN ve Yavuz ALAGÖZ'e; fikri ve
manevi desteklerini daima hissettiğim dostlarım Yasemin YOLCU, Meryem
KARAGÖZ, Selim TOKÖZ, İhsan Ömer ATAGENÇ, Kutlu Onur ŞENTÜRK ve Barış
İREN'e; TTK Kütüphanesinin güler yüzlü çalışanları Mustafa Vedat SÖNMEZ ve Tümer
YILMAZ'a,

Fethiye

Kütüphanesinin

konuksever

çalışanlarına,

ATASE

Arşivi

çalışanlarına, TBMM Kütüphanesi çalışanlarına, İSAM Kütüphanesi çalışanlarına,
Millet Kütüphanesi çalışanlarına, Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi çalışanlarına,
Atatürk Kitaplığı çalışanlarına ve Beyazıt Devlet Kütüphanesi çalışanlarına teşekkür
ederim.

En büyük kardeşim 1973'te okula başlamış. Neredeyse 43 yıl olmuş. Bunun
son 23 yılını tek başıma ben işgal ettim. Annem E. Dudu EROĞLU ve Babam Sıtkı
EROĞLU. 43 yıl boyunca hiç ara vermeden çocuk okutan iki insan için teşekkür azdır.
Minnettarım. Bu çalışmayı onlara ithaf ediyorum.

Ferhat EROĞLU
31 Ocak 2016 / Ankara
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GİRİŞ

1-) Genel Hatlarıyla Türk Basın Tarihi
Osmanlı topraklarında gazete yayıncılığının başlangıç tarihi 1795'tir. 1785
yılında kendi özel matbaasını kuran İstanbul'daki Fransız elçiliği, "Doğu'da yerleşmiş
Fransızlara (Fransa) Cumhuriyetinin sorunları hakkında bilgi vermek, Türklere'de
Avrupa'yı tanıtmak amacıyla", "Bulletin de Novvelles" isimli gazeteyi 1795'de
çıkarmaya başlamıştır. On beş günde bir yayınlanan Fransızca "Bulletin de
Novvelles", Türkiye'de yayınlanan ilk gazete olma sanını taşımaktadır. Fransızlar
bununla kalmamış, 1796'da "Gazette Françoise de Constantinople" u, 1821'de
İzmir'de "Le Spectatuer Oriental" i, 1824'de "Le Smyrneen" i, 1828'de "Le Courrier de
Smyin" i yayınlamışlardır.1

Fransızların İstanbul'da gazete çıkardığı tarihlerden evvel Osmanlı Devleti
basının varlığından bihaber değildir. Babıali, basının dünya sorunlarında oynadığı
rolü çoktan kavramış ve Avrupa gazetelerinden çeviri yapan ilk basın bürosunu 18.
yüzyılın ortalarında kurmuştur. Hatta hangi gazetelerin dünya olaylarını daha iyi
yansıttığı Prusya Kralı 2. Frederik'e danışılmıştır.2 Fakat bu erken ilgiye rağmen ilk
Türkçe gazete olan "Takvim-i Vekayi" 1831'de yayınlanmaya başlamıştır. Her ne

1

Alpay Kabacalı, Türk Basınında Demokrasi, 1. Baskı, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1994, s. 9 -

10.
2

A. D. Jeltyakov, Türkiye'nin Sosyo - Politik ve Kültürel Hayatında Basın, (Matbaacılığın 250. Kuruluş

Yıldönümüne Armağan), s. 44.

kadar 1828 yılında Mısır'da "Vakayi-i Mısriye"nin yayını başlamış ise de Türk
gazeteciliğinin başlangıç tarihi olarak genel kabul 1831'dir. Aslında Vakayi-i
Mısriye'nin varlığının Takvim-i Vekayi'nin çıkışında dolaylı bir etkisi vardır. Takvim-i
Vekayi'nin ilk sayılarından itibaren iki gazete arasında görülen polemik bu etkiye iyi
bir örnektir.1 Fakat yine de Vakayi-i Mısriye'nin Türk coğrafyasına -dolayısıyla Türk
gündemine- oldukça uzak bir yerde -Kahire'de- yayınlanması ve yarı Arapça, yarı
Türkçe olması2 gibi nedenleri göz önünde bulundurarak Türk basınının başlangıç
tarihinin 1828 yılı değil, 1831 yılı olduğunu kabul etmek daha doğru olacaktır.
Takvim-i Vekayi (Olayların Tarihi)'nin ilk sayısı 11 Kasım 1831'de çıkmıştır. Bu tarih,
İbrahim Müteferrika'nın matbaacılık girişiminden 105 yıl sonraya tekabül
etmektedir. Gazete çıkarma fikri ilk olarak 1829 Edirne Antlaşmasından sonra
toplanan "Islahat Meclisleri"nde ortaya atılmış, padişahın olumlu karşılaması ile
Takvim-i Vekayi doğmuştur.3 Resmi gazete yayıncılığı, Osmanlı Devleti'nin,
ideolojisini ve icraatını, tebaaya ve harice anlatmak için duyduğu ihtiyacın
karşılığıdır.4 Bir başka deyişle amaç, devlet politikaları lehinde kamuoyu
oluşturmaktır. Bu nedenle olsa gerek gazete ilk başlarda Fransızca, Arapça,
Ermenice, Rumca ve Farsça olarak da yayınlanmıştır. Fakat gerçek amacına ulaşması
mümkün olmamıştır. Okur yazar sayısının sınırlılığı ve konuşulan Türkçe ile yazılan

1

İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, 25. Baskı, İstanbul, Alkım Yayınları, Ocak 2006, s. 192.

2

Kabacalı, a.g.e, s. 10.

3

Hıfzı Topuz, II. Mahmut'tan Holdinglere Türk Basın Tarihi, 4. Basım, İstanbul, Remzi Kitabevi, Kasım

2012, s. 15.
4

Ortaylı, a.g.e. s. 192.

2

Türkçe arasındaki uçurum1 bu ilk girişimi kadük bırakmıştır. Zaten haftalık yayını
planlanmasına rağmen hiç bir zaman haftalık olarak çıkmamış, yılda ortalama 15 - 20
sayı yayınlanabilmiştir.2

İkinci Türkçe gazete William Churchill isimli bir İngiliz tarafından 1840'ta
çıkarılan "Ceride-i Havadis"tir. Gazetenin yazarları arasında Ebuzziya Tevfik, Ahmet
Rasim, Sadrazam Sait Paşa gibi isimler bulunmaktadır.3 İlk Türk dergisi 1849'da çıkan
"Vaka-i Tıbbiye"dir.4 Bir Türk tarafından çıkarılan ilk gazete ise yayın hayatı 21 Ekim
1860 tarihinde başlayan Tercüman-ı Ahval"dir.5 Bu tarih, kimi araştırıcılar tarafından
Türk gazeteciliğinin başlangıç tarihi, Agah Efendi ise gazeteciliğin "piri" olarak kabul
edilmektedir.6 Tercüman-ı Ahval, Agah Efendi ve Şinasi tarafından haftalık olarak
yayınlanmıştır. İlk siyasi makale ve ilk tefrika bu gazetede çıkmıştır.7 Şinasi'nin "Şair
Evlenmesi" isimli oyunu tefrika halinde neşredilmiştir. Yayın hayatı 11 Mart 1866'da,
792. sayısında son bulmuştur.8

1

Kabacalı, a.g.e. s. 10.

2

Topuz, a.g.e. s. 16.

3

Topuz, a.g.e. s. 17 - 18.

4

Jeltyakov, a.g.e. s. 47.

5

Jeltyakov, a.g.e. s. 52.

6

Enver Behnan Şapolyo, Türk Gazetecilik Tarihi ve Her Yönü İle Basın, Ankara, Güven Matbaası,

1969, s. 116 ve Jeltyakov, a.g.e. s. 52.
7

Şapolyo, a.g.e. s. 115.

8

Topuz, a.g.e. s. 19 - 20.

3

Türk basın tarihinin önemli bir gazetesi 1862 yılında Şinasi tarafından
çıkarılan "Tasvir-i Efkar"dır. Tasvir-i Efkar üç açıdan önemlidir. İlki, Şinasi'nin satır
aralarında da olsa özgürlükten ve halkın haklarından bahsetmesi,1 ikincisi, Şinasi'den
sonra gazetenin başına geçerek "hürriyet" temalı başyazılarıyla aydın çevrelerde
geniş yankılar uyandıran Namık Kemal'in varlığı,2 üçüncüsü ise Tasvir-i Efkar'ın
Edebiyat-ı Cedide dönemini başlatması ve ilk edebi tartışmaların bu gazetede
olmasıdır.3 1867'de "Şark Meselesi" başlıklı yazı dizisinden sonra gazeteciliği yasak
edilen Namık Kemal'in Avrupa'ya kaçmasının ardından başına Recaizade Ekrem'in
geçtiği Tasvir-i Efkar, 835 sayı yayınlanmıştır.4

Türkiye'de ilk matbuat nizamnamesi, 3. Napoleon'un 1852 tarihli basın
yasasından çevrilerek 1864'de çıkarılmıştır. Gazete çıkarma ve basın suçları
konusunda düzenlemeler getiren nizamname, 1909 Matbuat Kanunu kabul edilene
kadar 45 yıl süreyle yürürlükte kalmıştır.5 1864 nizamnamesinden ayrı olarak 1867
tarihinde çıkarılan bir "Ali Kararname" vardır ki onunla, "sansür" ve "nakdi kefalet
akçesi"nin önü açılmış, "basın özgürlüğü kısıtlanmış ve düşünceler boğulmuştur."6

1

Kabacalı, a.g.e. s. 17.

2

Topuz, a.g.e. s. 22.

3

Şapolyo, a.g.e. s. 121.

4

Topuz, a.g.e. s. 22.

5

Kabacalı, a.g.e. s. 17 - 18.

6

İzzet Öztoprak, Türk ve Batı Kamuoyunda Milli Mücadele, Ankara, TTK, 1989, s. 5.

4

İlk resimli gazete 1866 yılında, Eğribozlu Mehmet Arif Bey tarafından
çıkarılan "Ayine-i Vatan"dır. Miladi tarihi ilk kullanan gazete başyazarlığını Şemsettin
Sami'nin yaptığı, Papadapulas isimli bir Rum tarafından çıkarılan "Sabah"tır.1 İlk fikir
gazetesi Namık Kemal'in

"Hürriyet"idir.2 Kapatılan ilk gazete

"Mecmua-i

Havadis"tir.3 Türkiye dışında yayınlanan ilk gazete, Londra'da, 31 Ağustos 1867'de,
Yeni Osmanlılar adına yayınlanan "Muhbir"dir.4 Osmanlı Devleti'nde ilk sansür
Sadrazam Mahmut Nedim Paşa döneminde görülmüş, II. Abdülhamit'in saltanat
yıllarında giderek artmıştır. 1888, 1895 nizamnameleri ve 1898, 1900, 1901 iradeleri
basın üzerindeki baskıyı şiddetlendirmiştir. Sansür ve kısıtlamalar nedeniyle 1894,
1895 ve 1896 yıllarında yeni hiç bir dergi ve gazete yayınlanamamıştır.5 Abdülaziz ve
ve Abdülhamit dönemlerinde yurt dışına çıkan Jön Türkler mücadelelerine ve
gazeteciliğe dışarıda devam etmişlerdir. 1865 ile 1908 yılları arasında Osmanlı
sınırları dışında yayınlanan gazete ve dergilerin sayısı yüzün üzerindedir.6
Abdülhamit döneminde Türkiye'de bulunan yabancı gazeteciler için Yıldız Sarayının
bulduğu çare ise; Avrupa'nın önemli gazetelerine çok sayıda abone yazılmak ve
aksiyonların satın alınması gibi yollarla, onları Saray lehine çevirmek ya da hiç
olmazsa aleyhte yazmamalarını sağlamaya çalışmak olmuştur.7 "İstibdat dönemi"nin
1

Şapolyo, a.g.e. s. 151 - 155.

2

Öztoprak, a.g.e. s. 5.

3

Kabacalı, a.g.e. s. 18.

4

Topuz, a.g.e. s. 40.

5

Öztoprak, a.g.e. s. 6.

6

Topuz, a.g.e. s. 40.

7

Öztoprak, a.g.e. s. 6.

5

dönemi"nin sonuna gelindiğinde, Tercüman-ı Hakikat, Ceride-i Ruzname-i Havadis,
Vakit ve Saadet gibi ya Saraydan "tahsisat" alan ya da ciddi mevzulara girmeyen bir
kaç gazete kalmıştır.1

II. Meşrutiyetin ilanı Türk basın yaşamında yeni bir dönemin başlangıcı
olmuş, baskı ve sıkı kontrol bir süreliğine de olsa ortadan kalkmıştır. 24 Temmuz
1908 günü İkdam gazetesi sahibi Ahmet Cevdet (Oran) ile Sabah gazetesi sahibi
Mihran'ın kendi aralarında anlaşarak sansür memurlarını geri çevirmeleri ve gazete
provalarını sansüre göndermemeleri ile sansür kalkmıştır. Kontrol ve denetimin sona
ermesi yayın sayısının fırlamasına neden olmuş, Meşrutiyetin ilanından 31 Mart
Olayına kadar geçen süre içinde 350 civarında gazete ve dergi yayına çıkmış, fakat
bunların pek çoğu uzun ömürlü olamamıştır.2 Meşrutiyet döneminin ilk gazeteleri
"Yeni Gazete" ve "Tanin", dönemin ilk matbuat müdürü Mehmet Tevfik Beydir. Bu
dönemde gazetelerin görünümü de değişmiş, boyları büyümüş, resim, karikatür ve
siyasi makalelerin sayısı artmıştır. Artık güçlü muharrirler yetişmektedir.3 Yunus Nadi
Nadi de onlardan biridir.

Meşrutiyet döneminde İttihat ve Terakki'nin yayın organı 23 Eylül 1908'de
çıkmaya başlayan "Şura-yı Millet"tir. "Osmanlı", Ahrar Partisinin yayın organıdır.
"Tanin", İttihat ve Terakki Cemiyeti yanlısıdır. "İkdam", "Yeni Gazete" ve "Servet-i
1

Kabacalı, a.g.e. s. 45.

2

Kabacalı, a.g.e. s. 55 - 56.

3

Şapolyo, a.g.e. s. 171, 183.
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Fünun" ise İTC'nin karşısında yer almıştır. "Sabah", "Tercüman-ı Hakikat" ve
"Saadet" gazeteleri tarafsızdır.1 İttihat ve Terakki karşıtlığında en katı gazete ise ilk
sayısı 11 Aralık 1908'de yayınlanan, Derviş Vahdeti'nin "Volkan"ı olmuştur. Volkan,
yayın hayatına ılımlı bir çizgi ile başlamış, bir süre sonra İttihad-ı Muhammedi
Cemiyeti'nin yayın organı haline gelmiştir.2

6 Nisan 1909 tarihinde "Serbesti" gazetesi başyazarı Hasan Fehmi Bey'in
Köprü üzerinde öldürülmesinden sonra başlayan olaylar, Türk basın tarihindeki kısa
süreli özgürlük döneminin de sonu olmuştur. Hasan Fehmi Bey suikastla öldürülen
ilk gazetecidir ve son olmamıştır. Yazılarında İttihat Terakki'ye karşı durmuş,
matbuat kanununu eleştirmiş, ordunun politikadan çekilmesi gerektiğini savunmuş
ve ekonomik sorunlarla ilgili eleştirileriyle basına yeni bir alan açmıştır. Neticede 13
Nisan 1909'da (31 Mart 1325) başlayan olaylar sekiz gün sürmüş, bu süre içerisinde
Şura-yı Ümmet ve Tanin gazeteleri yağmalanmıştır.3 31 Mart Olayının Hareket
Ordusunca bastırılmasından sonra Abdülhamit tahttan indirilmiş, yerine Mehmet
Reşat tahta çıkarılmış, bu arada sansür, matbuat yaşamına yeniden dönmüştür. 16
Temmuz 1909 tarihindeki matbuat yasası değişikliğiyle gazete çıkarmak
zorlaştırılmış, memurların gazete ve dergilere devletin sorunlarına dair makale
yazması engellenmiştir.4

1

Öztorapak, a.g.e. s. 7.

2

Kabacalı, a.g.e. s. 67.

3

Kabacalı, a.g.e. s. 70 - 71.

4

Öztoprak, a.g.e. s. 7.

7

Basına yönelik ikinci cinayet 9 Haziran 1910 tarihinde işlenmiştir. Sada-yı
Millet gazetesi başyazarı Ahmet Samim, Bahçekapı'da vurularak öldürülmüştür.
Hemen bir yıl sonra da (10 Temmuz 1911) "Şehrah" gazetesi yazarı Zeki Bey
öldürülmüştür. Zeki Beyin öncelikleri arasında yolsuzluklarla ilgili belge toplamak
vardır.1 Bu arada ilk yerli haber ajansı olan Osmanlı Telgraf Ajansı 1911 yılında Salih
Gürcü tarafından kurulmuştur. Osmanlı Telgraf Ajansı, Havas ve Reuter ajanslarının
haberlerini Türkiye'de yayma tekeline sahiptir. Gerçekte, Havas ve Reuter'in
Türkiye'deki örgütü olduğu söylenmektedir.2

Balkan Savaşı esnasında basın üzerindeki baskı daha da artmıştır. Balkan
Devletlerinin Osmanlı ordularını gerilettikleri bir sırada Ahmet Muhtar Paşa
Hükümeti çekilmiş, 29 Ekim 1912'de Kamil Paşa Hükümeti kurulmuştur. 9 Kasım'da
Hüseyin Cahit (Yalçın), Tanin gazetesinde ordunun başına Mahmut Muhtar Paşanın
getirilmesini öneren bir yazı yazmış, bunun üzerine Tanin kapatılmış ve başka
herhangi bir isimle çıkmasına izin verilmemiştir. Bu dönemde Hüseyin Cahit de
İttihatçıların önde gelenleri gibi Avrupa'ya kaçmıştır. O sıralarda yazar Enis Avni (Aka
Gündüz) ve Cemil Bey Babıali'deki gösterilerin kışkırtıcısı sayılarak beşer yıl
kalebentliğe mahkum olmuşlardır. Abdullah Cevdet, Salah Cimcöz ve Muhiddin
(Birgen) de tutuklananlar arasındadır.3

1

Kabacalı, a.g.e. s. 73 - 75.

2

Topuz, a.g.e. s. 93.

3

Kabacalı, a.g.e. s. 78 - 80.
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Babıali Baskınının ardından 1913 yılı Şubat ve Mart aylarında Matbuat
Yasasında yapılan değişikliklerle cezalar biraz daha arttırılmıştır. Yine 1913'de
Matbuat-ı Ecnebiye ve Matbuat-ı Dahiliye Müdürlükleri birleştirilmiştir.1 Bu
dönemde baskı tersine dönerek Hürriyet ve İtilaf yanlısı aydınlar üzerinde
yoğunlaşmıştır. Mahmut Şevket Paşa suikastından sonra, İstanbul'da bulunmaları
istenmeyen Refik Halit (Karay) ve Refi Cevad (Ulunay) gibi aydınlar Sinop'a
gönderilmişlerdir. Artık basın hemen hemen susturulmuş gibidir.2

Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girdiği yıl yayınlanan /
yayınlanmakta olan gazete ve dergi sayısı 73'tür. Bu sayı 1915'de 6'ya düşmüş,
1918'de 71'e yükselmiştir. Artış ve düşüşler savaşın seyri ve İttihat ve Terakki'nin
tutumundan kaynaklanmıştır. Sansür yine ön plandadır ve zaten muhalefet
silinmiştir. Bu durum Mondros Mütarekesi'nden sonra farklı bir hal alacak, gazete ve
dergi sayısı artarken sansür ve baskı başka bir yöne eğilecektir. Savaş sonunda
kalkan sansür, Şubat 1919'da Padişah Vahdettin tarafından yeniden yürürlüğe
konmuştur.3 İstanbul'un işgalinden sonra, İşgal Devletleri de sansüre katılmış,
yetmemiş 5 Ağustos 1920 ve 19 Ekim 1921 kararnameleri ile sansürün çapı biraz
daha genişletilmiştir.4 Yapılan her düzenleme, çıkarılan her kararname matbuat için
bir adım daha geri gidiş anlamı taşımaktadır.

1

Öztoprak, a.g.e. s. 7.

2

Kabacalı, a.g.e. s. 81.

3

Öztorapak, a.g.e. s. 7 - 8.

4

Kabacalı, a.g.e. s. 88 - 89.
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Anadolu'da ise gazetecilik II. Abdülhamit döneminde vilayetlere gönderilen
matbaalar aracılığıyla başlamıştır. Kendi gereksinimlerini karşılamak için cetveller ve
defterler basmakla işe başlayan vilayet matbaaları, salname, kitap ve gazete
yayınına da girişmiş ve hatta bazı vilayetlerde az sayıda basılan haftalık vilayet
gazeteleri ortaya çıkmıştır. Selanik, İzmir, Diyarbakır gibi şehirlerde vilayet gazetesi
yayınlanmış, fakat bu gazeteler ne ciddi bir etki yaratabilmiş, ne de bir gazeteci
sınıfının ortaya çıkmasına neden olabilmiştir. Anadolu gazeteciliğinin esas gelişimi
Milli Mücadele yıllarında olacaktır.1

Ankara'da, Mustafa Kemal'in gelişinden evvel vilayet tarafından çıkarılan
"Ankara

Gazetesi"

yayınlanmaktadır.2

Milli

Mücadele

başlarında

Ankara

avukatlarından Mustafa Kemal Bey "Selamet" gazetesini ve Ömer Vasfi Bey
"Mefkure" gazetesini çıkarmıştır. Enver Behnan Şapolyo'nun verdiği bilgiye göre;
Mustafa Kemal, Ankara'da İrade-i Milliye'nin yerine çıkarmak istediği gazeteye
"Anadolu'nun Sesi" ismini vermek istemiş, fakat nedeni bilinmemekle birlikte gazete
"Hakimiyet-i Milliye" adıyla yayınlanmıştır.3 Bu iddia ne kadar doğrudur bilinmez.
Başka herhangi bir kaynakta iddiayı teyit edecek bilgiye rastlanmamıştır.

Ulusal Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu basını "yoksulluk ve yoksunluk
içinde"dir. Kağıt, mürekkep, matbaa, mürettip sıkıntısı sürekli olarak devam etmiş,
1

Şapolyo, a.g.e. s. 205 - 206.

2

Ankara Vilayet Gazetesinin bazı sayıları Hakkı Tarık Us Kütüphanesinde mevcuttur.

3

Şapolyo, a.g.e. s. 192.
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kimi gazeteler ambalaj kağıtlarına basılmış, kimileri ise kağıt ve eleman yokluğundan
yayınını uzun süre durdurmak zorunda kalmıştır. Üstelik işgal altındaki şehirlerde
işgal makamlarının baskısına göğüs germe zorunluluğu da cabasıdır. Anadolu
gazeteleri, savaş yıllarında en rahat oldukları dönemlerde dahi günlük tirajlarını
1500'ün üzerine çıkaramamışlardır ve bu sayı zaman zaman 200'e kadar düşmüştür.1

İstanbul'da Ulusal Kurtuluş Savaşını destekleyen gazete ve dergiler şunlardır:
Tasvir-i Efkar, Vakit, İkdam, İleri, Sebilürreşad, Akşam. Ulusal Kurtuluş Savaşına karşı
olan İstanbul gazete ve dergileri: Alemdar, Peyam-ı Sabah, Türkçe İstanbul, Aydede,
Ümit. Ulusal Kurtuluş Savaşı yanlısı Anadolu gazete ve dergileri: Babalık, Albayrak,
Öğüt, Açıksöz, İrade-i Milliye, Hakimiyet-i Milliye, Anadolu'da Yeni Gün, İzmir'e
Doğru, Yeni Adana, İstikbal. Ulusal Kurtuluş Savaşı karşıtı Anadolu gazete ve dergileri
ise: Ferda, İrşat, Zafer.2 Öte yandan Anadolu hareketini destekleyen sol yayınların da
isimleri anılmalıdır: İdrak, Kurtuluş, Aydınlık, Orak Çekiç, Yeni Dünya, Emek, Yeni
Hayat.3

Savaşın sonuna doğru zaferin Ankara'ya yakın olduğu anlaşılınca, İstanbul
matbuatı üzerindeki baskı ve sansür gevşemiştir. Ankara'dan gönderilen savaş
tebliğlerinin yayınlanması engellenmemiş ve Anadolu'yu destekleyen muharrirler az

1

Öztoprak, a.g.e. s. 10 - 11.

2

Öztoprak, a.g.e. s. XIV - XXI.

3

Kabacalı, a.g.e. s. 93.
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da olsa rahatlamışlardır.1 Zaferden sonra ise İstanbul basını ile Ankara yönetimi
arasında ciddi bir anlaşmazlık ve ayrılış görülmektedir. Cumhuriyet fikri ve devrimle
bir türlü barışık olamayan gazetelerin varlığı ciddi bir krizin habercileri gibidir. Bir
süre Londra İslam Cemiyeti sekreterliği yapan Sait Muhammed'in Dahiliye Vekili
Fethi Bey'e gönderdiği "Halifenin ruhani imtiyazlarını kesinlikle düzenli ve meşruti bir
esas üzerine tespit etmek" gerektiği yönündeki düşüncelerini içeren ve İsmailiye
Mezhebi lideri Ağa Han ile Hintli Emir Ali'nin Başvekil İsmet Paşa'ya gönderdikleri
"hilafet ve halifenin Müslüman milletlerinin güven ve saygısına yaraşır bir mevkiye
eriştirilmesi"ni savunan mektuplar İstanbul basınında yayınlanınca, İstanbul basını
ile Ankara arasındaki ipler tamamen kopmuş,2 8 Aralık 1923 tarihinde Cumhuriyet
döneminin ilk İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur. Hüseyin Cahit (Yalçın), Baha,
Ahmed Cevdet (Oran), Ömer İzzettin, Velit Ebüzziya, Hayri, Muhiddin, Lütfi Fikri gibi
önemli isimler tutuklanmış, 2 Ocak 1924'de sona eren yargılamalardan kayda değer
bir ceza çıkmamakla birlikte amaç hasıl olmuş, İstanbul basınının devrim karşısındaki
direnci kırılmıştır.3 Takrir'i Sükun Kanunu ile İstanbul matbuatındaki eski nizam
savunucuları tamamen tasfiye edilecektir. Sol basın da kanundan etkilenecektir.
Takrir-i Sükun'un cezalandırmadığı gazete yok gibidir. Tevhid-i Efkar, Son Telgraf,
İstiklal, Tokgöz, Orak Çekiç, Aydınlık, Sebilürreşad, Resimli Hafta, Tanin ve Vatan gibi
yayınlar kapatılmıştır. Anadolu'da ise İzmir'de çıkan Sada-yı Hak ve Trabzon'da çıkan
Kahkaha başta olmak üzere kapatma cezaları uygulanmıştır. Yine bu dönemde Eşref
1

Kabacalı, a.g.e. s. 94.

2

Kabacalı, a.g.e. s. 116.

3

Kabacalı, a.g.e. s. 118 - 119.
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Edip, Velid Ebüzziya, Abdülkadir Kemali, Fevzi Lütfi (Karaosmanoğlu), Sadri Ethem
(Ertem), Ahmet Emin (Yalman), Ahmet Şükrü (Esmer), Suphi Nuri (İleri), İsmail
Müştak (Mayakon) gibi gazeteciler genellikle beraatla neticelenen mahkemelerde
sanık olmuşlardır.1

1923 - 1950 yılları arasında Türkiye'de 650 gazete ve 1125 dergi
yayınlanmıştır.2 1920 - 1938 yılları arasında TBMM'de görev yapan basın
mensuplarının sayısı 40'tır.3

1831 yılında ortaya çıkan Türk basınının, 20. yüzyıla gelindiğinde -tüm
olanaksızlıklara ve kısıtlamalara karşın- özgül ağırlığı hissedilir olmuştur. Fakat 20.
yüzyılda varlığı temel bir güç olarak kabul edilebilecek hale gelen fikir gazeteciliği,
kendini rahatlıkla ifade edebileceği bir ortamdan beslenmekten çok, yığınla sorun
karşısında ve çapı olabildiğince sınırlı ifade ortamında ilerleyişini sürdürmek zorunda
kalmıştır.

2- Yunus Nadi'nin Yetiştiği Ortam
Osmanlı'nın Batı ile ilişkileri Padişah III. Ahmet ve Sadrazam Damat İbrahim
Paşa'nın idarede bulundukları Lale Devrinde (1718 - 1730) başlamıştır. Daha farklı
bir söylemle Batının model olarak öne çıktığı dönem Lale Devri olmuştur. Aslında 17.
1

Kabacalı, a.g.e. s. 132 - 136.

2

Şapolyo, a.g.e. s. 231.

3

Kabacalı, a.g.e. s. 153.
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yüzyılın ortalarından itibaren Batı usullerini benimseme ihtiyacı kendini göstermişti,
fakat idare ve orduyu reformize etme düşüncesi Lale Devri günlerinde doğmuştur.
Bu amaçla Batı tipi ilk okul olan "Hendesehane" 1734 yılında açılmıştır.1 Reformlar
III. Selim ve II. Mahmut'un saltanat yıllarında daha da yoğunlaşmıştır. Yüzü Batıya
dönük reformlarda amaç, Batıya sempatik görünmek ya da aşağıdan gelen tazyiki
dindirmek değil Batının üstünlüğüne karşı koymak, Batının baskısını azaltmaktır.
Yenileşme talebi tabandan değil devletin tepesinden hatta zaman zaman bizatihi
hükümdarın kendisinden gelmektedir. Bu amaçla reformun önünde set olduğu
düşünülen Yeniçeri Ocağı ikinci denemede ortadan kaldırılmıştır. Tımarın
kaldırılmasıyla da (1831) toprak ve vergi sistemi dönüştürülmüştür. Ayrıca başlığın
ve kıyafetin değiştirilmesi, sadrazamın isim değiştirerek başvekil olması, padişah
resimlerinin devlet dairelerine asılması, balo tertipleri, çatal bıçak kullanılması,
Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi, Harbiye ve Tıbbiyenin açılması gibi2 üst yapı
reformları da görülmüştür. Feroz Ahmad'a göre "Genç Türk hareketinin ilk
habercilerini" III. Selim ve ardıllarının reformlarında aramak gerekmektedir.3 18.
yüzyılın Osmanlı'sında dış dünya ile kendi konumunu kıyaslayan, dünyadaki
değişimden haberdar, yaşadığı zamanın bilincinde ve geleceğin "intelligentsia"sını
oluşturmaya namzet, okur yazar, aydın bir zümre doğmuştur.4 Fakat Tanzimat

1

Doğan Avcıoğlu, Türkiye'nin Düzeni, İstanbul, Tekin Yayınevi, 2001, s. 76.

2

Avcıoğlu, a.g.e. s. 77 - 80.

3

Feroz Ahmad, İttihatçılıktan Kemalizme, 6. Basım, Çeviren: Fatmagül Berktay (Baltalı), İstanbul,

Kaynak Yayınları, Eylül 2011, s. 8.
4

Ortaylı, a.g.e. s. 16 - 17.
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döneminde alt - orta tabaka bürokraside görev yapan bu "intelligentsia" geleneksel
toplumun sınırlılıklarını aşamamıştır.1

1865 yılında, kendisini daha sonra "Yeni Osmanlılar"2 olarak adlandıracak bir
grubun ortaya çıktığı görülmektedir. 6 Haziran 1865'de Sağır Ahmet Bey'in
Yeniköy'deki evinde ve 7 Haziran'da Belgrat Ormanında yapılan toplantılardan Petrosyan'a göre daha sonra "Yeni Osmanlılar" ismini alacak olan- gizli bir örgüt
doğmuştur.3 Örgüt mensuplarının amacı "Meclis-i Meşveret"in kurulmasını ve
kuvvetler ayrımını sağlamaktır.4 Farklı yanlarıyla birlikte Yeni Osmanlıları -ya da Genç
Osmanlılar- Jön Türk hareketinin ilk nüveleri olarak kabul etmek mümkündür. Yeni
Osmanlılar, Jön Türklerden farklı olarak örgütlenme konusunda örnek alabilecekleri
pekişmiş bir tecrübeden mahrum, siyasal çizgi ve eylemde birlikten yoksun, ilk
adımda "anayasal monarşi" temin etmek gibi ortak bir amaca sahip, fakat belli bir
ideolojinin değil farklı düşüncelerin peşinden giden üyelerden oluşan bir gruptur.
Her şeye rağmen halefleri olan siyasal hareketlere fikir ve örgütlenme mirası
bıraktıkları kesindir.5 İlber Ortaylı Yeni Osmanlıları, "bürokrasinin üst katmanlarına
karşı direnişe geçen memurlar topluluğu" ve "gayrı memnun genç bürokratlar
1

Ortaylı, a.g.e. s. 30.

2

Yuriy Aşatoviç Petrosyan, Sovyet Gözüyle Jöntürkler, 1. Basım, Türkçesi: Mazlum Beyhan, Ayşe

Hacıhasanoğlu, Ankara, Bilgi Yayınevi, Nisan 1974, s. 9.
3

Petrosyan, a.g.e. s. 56.

4

Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895 - 1908, 18. Baskı, İstanbul, İletişim Yayınları. 2012, s.

33.
5

Ortaylı, a.g.e. s. 264 - 265.
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arasında her zaman görülen klasik tipteki muhalefetin, artık modern bir siyasal içerik
kazanmaya" başlamış hali olarak tarif etmektedir.1

Yeni Osmanlıların ideolojilerinin biçimlenişinde önemli rol oynayan faktör
yurt dışına çıkmaları olmuştur. Böylelikle Rousseau, Voltaire, Montesqieu, Hugo,
Moliere, Lamartine, Condercet gibi aydınların yapıtlarıyla tanışmışlar, hatta Ziya ve
Namık Kemal bu aydınların eserlerini Türkçeye çevirmeye de girişmişlerdir.2
Hareketin doruğa ulaştığı yıl 1876'dır. Reformcular amaçlarına ulaşmış, anayasa
kabul edilmiştir. Fakat zafer kısa sürecektir. Reformcularla uzlaşarak tahta çıkan
Abdülhamit, 1878'de anayasayı rafa kaldırmış ve parlamentoyu dağıtmıştır.3 Bu
arada 1875 yılında, Mahmut Nedim Paşa, belli bir süre borç faizlerinin yüzde ellisinin
ödeneceğini açıklayınca Avrupa'nın tepkisi sert olmuş, borcunu ödemeyen Osmanlı
Devleti Ruslar aracılığıyla hizaya getirilmek istenmiş, Yeşilköy'e kadar dayanan
Rusları durdurmak amacıyla İngilizlerin iknası yoluna gidilmiş ve bu ortamda Kıbrıs
elden çıkmıştır, Berlin Kongresinde (1878), Türk delegasyonunun itirazlarına rağmen
Osmanlı maliyesini yönetecek uluslararası bir komisyon kurulmasının kabulü ise
cabası olmuştur.4

Berlin Kongresi Osmanlı Devleti için yeni bir dönemin başlangıcı sayılabilir.
Kıbrıs'ın "muvakkaten" İngiltere'ye, Bosna Hersek'in Avusturya Macaristan'a
1

Ortaylı, a.g.e. s. 265.

2

Petrosyan, a.g.e. s. 79.

3

Ahmad, a.g.e. s. 8.

4

Avcıoğlu, a.g.e. s. 126.
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bırakılması ve Fas üzerinde Fransız hakimiyeti sağlanması girişimi, Bismark'ın "Berlin
Drank Bağdat (Berlin'den Bağdat'a)" isimli tasarısının parçalarıdır. Tasarının amacı
Rusya'nın Akdeniz'e inmesine engel olmak ve Panslavizm politikalarına darbe
vurmaktır. Bismark, İngiltere ve Rusya'nın, Türkistan, Hindistan ve Afganistan
üzerinde çarpışan çıkarlarından faydalanmak istemekte, bu yolla "Berlin'den
Bağdat'a Alman İmparatorluğu"nu temin edeceğini düşünmektedir. 1889 yılında
İstanbul'a yaptığı resmi ziyaret "Berlin drank Bağdat" tasarısının bir parçasıdır.
Herhalde Abdülhamit ve Osmanlı diplomatları Bismark'ın esas amacını fark
edemeyecek durumda değillerdir. Abdülhamit'in amacı Alman nüfuzunu kullanarak
Rusya ve İngiltere'ye göz dağı vermektir. Bu nedenle olsa gerek, Bismark İstanbul'da
dostça karşılanmıştır. Konferansın ya da "Berlin drank Bağdat"ın Almanlar için
olumlu sonucu, Alman etkisinin doğuda güçlenmesi olmuştur. Fakat tahmin edilenin
aksine sürecin sonunda İngiltere ve Rusya yakınlaşmış ve zaten İngiltere'ye uzak
olmayan Fransa ile birlikte üç devletin ittifakı kesinleşmiştir (1907). Böylece
Bismark'ın politikası çökmüştür. Padişah Abdülhamit ise, İngiltere ve Almanya'nın
Türkiye

üzerindeki

emellerini

karşılıklı

kullanarak

yürüttüğü

politika

ile

imparatorluğun parçalanmasını geciktirmiş, fakat sonucu değiştirememiştir.1

1881 "Muharrem Kararnamesi" ile yürürlüğe giren Duyun-ı Umumiye,
kongrenin Osmanlı adına acı bir sonucudur. Oluşturulan Duyun-ı Umumiye
Meclisine Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere, Avusturya gibi ülkelerin temsilcileri
1

Samih Nafiz Tansu, İttihâd ve Terakki İçinde Dönenler, Anlatan: Galib Vardar, İstanbul, Yeni

Zamanlar Yayınları, Ocak 2013, s. 75 - 80.
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girmiş, Meclis hem vergileri toplayarak alacaklı devletlere dağıtma görevini
üstlenmiş hem de yabancı sermayenin risk almadan İmparatorluğa girmesine zemin
hazırlamıştır. Böylece Osmanlı menfaatleriyle zerre ilişkisi olmayan ikinci bir Maliye
Bakanlığı yaratılmıştır.1

II. Abdülhamit'in saltanat yılları, İmparatorluğun ciddi oranda çözüldüğü bir
dönem olmuştur. Kars, Ardahan ve Batum Ruslar'a; Mısır, Sudan, Kıbrıs ve Kuveyt
İngilizler'e kaptırılmıştır. İngilizler ayrıca Sina ve Akabe üzerindeki iddialarını kabul
ettirmişler, Fransızlar da Tunus'u ele geçirmişlerdir. Karadağ, Sırbistan, Romanya ve
Bulgaristan bağımsızlıklarını kazanmış; Bosna Hersek, Avusturya tarafından ilhak
edilmiş; Teselya'ya Yunanistan, Şarki Rumeli'ye Bulgaristan yerleşmiştir. Elde kalan
Makedonya ise yabancı devletlerin kontrolüne girmiştir.2

İçeride ise Sarayın etkisi baskındır. İktidar, Saray çevresinde toplaşan küçük
bir grubun tekelindedir ve keyfi kabine değişiklikleri istikrarı engellemiştir. Öyle ki
Abdülhamit'in otuz üç yıllık saltanatında yirmi sekiz sadrazam görev almıştır. Fakat
sistem muhalifini üretmekte gecikmeyecektir.3 1876 Anayasasının iadesi amacıyla
eyleme geçen gruplar, baskı ve hafiye teşkilatına rağmen palazlanmaktadır ve
Abdülhamit'in sonunu Abdülhamit'in eğitim kurumlarından yetişen kuşaklar
hazırlayacaktır. Andrew Mango'ya göre; yükselmekte olan eğitimli Türk gençlerinin
1

Avcıoğlu, a.g.e. s. 127 - 130.

2

Avcıoğlu, a.g.e. s. 214.

3

Ahmad, a.g.e. s. 8.
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gözünde Abdülhamit yönetiminin anlamı, cehalet, geri kalmışlık, kokuşmuşluk ve
çöküş demekti."1 Herhalde Abdülhamit'in "en büyük zayıflığı", bu yeni kuşaklara
"sadakat aşılayamamış" olmasıdır.2 Fakat yine teori, siyasi formül ve yerleşmiş bir
ideolojiden yoksunluk Jön Türklerin eksiği olmuştur.3 Onlar, Şerif Mardin'in belirttiği
gibi "Karl Mannheim'in "ütopya" ismini verdiği fikri yapıtlar" yaratamamışladır.4 Salt
padişahın değiştirilmesi ile nihai amaca ulaşmak mümkün olmayacaktır. Bu nedenle
Jön Türklerde Mannheim'in kategorilerinden yalnızca "bürokratik muhafazakarlık"
bulunabilir.5

Jön Türk hareketini oluşturan grupların ortak amacı 1876 Anayasasının
iadesidir. Öncülleri olan Genç Osmanlıların yaslanabilecekleri bir parlamento
deneyimi mevcut değildi, fakat Jön Türkler bu olanağa sahiptir. 6 Anayasanın iadesi
ortak amacı çevresinde toplaşan grupların reformları değerlendirme biçimleri ve
Batılılaşma algıları birbirinden hayli farklıdır. Bu ayrımda temel iki grup ortaya
çıkmıştır. Birinci grubun başında Fransız kökenli pozitivizm felsefesinden etkilenen
Ahmet Rıza bulunmaktadır. Pozitivizme göre deneysel bilimler dinin ardıllarıdır ve
bu nedenle din, misyonunu tamamlamış, zamanını doldurmuştur. Ahmet Rıza
1

Andrew Mango, Atatürk, 1. Baskı, Türkçesi: Füsun Doruker, İstanbul, Nisan 2000, s. 21 - 22.

2

Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, 7. Baskı, Çeviren: Yasemin Saner Gönen, İstanbul,

İletişim Yayınları, 2000, s. 130.
3

Mardin, a.g.e. s. 24.

4

Mardin, a.g.e. s. 307.

5

Mardin, a.g.e. s. 310.

6

Petrosyan, a.g.e. s. 271.
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grubuna bu görüşler çekici gelmiştir.1 Pozitivizmin sloganı olan "düzen ve ilerleme"
grubun kurduğu cemiyetin isminde de mevcuttur: "terakki". "İttihat" ise Osmanlı'yı
oluşturan etnik unsurların bütünlüğünü ifade etmektedir. Ahmet Rıza'nın fikir
dünyasında meşruti monarşi, parlamento ve merkeziyetçi üniter yapı vardır. Bir
başka ifadeyle pozitivizmi Müslüman Osmanlı'ya uyarlamıştır.2 Ahmet Rıza
yandaşları Terakki ve İttihat Cemiyetinde bütünleşmiş,3 Genç Osmanlıların eğitimci
çizgileri model alınarak halkın aydınlatılabileceğini savunmuşlardır.4

İkinci grubu ise Prens Sabahattin'in Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyet
Cemiyeti'nde toplananlar oluşturmuştur. Cemiyetin önderi Prens Sabahattin,
Frederic Le Play'in "Science Social (ilm-i ictima)" öğretisini benimsemiştir.5
Sabahattin, "toplumun sosyal yapısında" ve "hayat tarzında" değişiklik talep etmiş,
bunun ise "şahsi teşebbüs" eğitiminin verilmesiyle mümkün olabileceğini
savunmuştur.6 Ona göre; "teşekkül-ü tecemi" ve "teşekkül-ü infiradi" olmak üzere iki
iki büyük "sosyal yapı" vardır, bunlardan ancak ikincisi insanın ekonomik ve kültürel
ilerlemeyi sağlama yetisine ulaşmasını sağlayabilir. Sabahattin'in tahayyül ettiği
toplum Anglosakson sisteminin sosyal ilişkilerini bünyesinde barındıran bir

1

Mango, a.g.e. s. 69.

2

Mango, a.g.e. s. 70.

3

Kabacalı, a.g.e. s. 52.

4

Petrosyan, a.g.e. s. 272.

5

Kabacalı, a.g.e. s. 52.

6

Petrosyan, a.g.e. s. 274.
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toplumdur.1 Ayrıca özellikle Osmanlı'nın Gayrimüslim tebaasına çekici gelecek
federatif yapıyı savunmuştur.2

Aslında her iki grubun da amacı imparatorluğun parçalanmasının önüne
geçmektir. "Hürriyet" ikincil amaçtır. Esas düşünce hürriyet ve adaletin egemen
olduğu bir rejim yaratarak imparatorluktan kopuşları durdurmaktır.3 Bu nedenle
"Panosmanizm" -ya da Osmanlıcılık-, Jön Türk düşününde baş yeri tutmuştur.
Çoğunluğun derdi imparatorluğun tüm unsurlarını birleştirmektir.4 Bu sebeple iki
grup arasındaki fark yalnızca yöntem farkıdır. Ahmet Rıza'nın Panosmanizminde,
imparatorluğu oluşturan unsurları katı bir merkeziyetçi sistemde birleştirmek vardır,
Prens Sabahattin'inkinde ise Türk olmayan unsurların özerkliği ve yerinden
yönetim.5 Jön Türk hareketi her şeye karşın Türk ulusal bilincinin oluşumunda ciddi
rol oynamıştır.6

Özellikle Makedonya'da hızlanan ihtilalcı faaliyetler 1906 yılından sonra
durdurulamaz hale gelmiştir. Eylül 1906'da Selanik'te Osmanlı Hürriyet Cemiyeti
kurulmuş ve İkinci, Üçüncü Ordular içinde örgütlenerek, Manastır, Resne, Ohri,

1

Petrosyan, a.g.e. s. 275 - 276.

2

Mango, a.g.e. s. 70 ve Kabacalı, a.g.e. s. 52.

3

Mardin, a.g.e. s. 305.

4

Petrosyan, a.g.e. s. 282.

5

Petrosyan, a.g.e. s. 283.

6

Petrosyan, a.g.e. s. 335.
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Üsküp, Gevgili, Edirne, Kosova, Drama gibi kentlerde güçlenmiştir. Bununla da
kalmamış Paris'teki Ahmet Rıza grubunun cemiyeti olan Terakki ve İttihat
Cemiyeti'yle birleşmiş (1907) ve böylece daha sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti adını
alacak olan Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti tarih sahnesine çıkmıştır.1 Cemiyette
örgütlenen subaylar, Rum, Bulgar ve Sırp çeteleriyle dağlarda vuruşarak gerilla
tekniklerini öğrenmişler ve Makedonya'ya yönelik dış emellere tanık oldukça
Makedonya'nın yitirilmesi tehlikesi karşısında çare aramaya yönelmişlerdir. Ayrıca
Selanik'in özgün yapısı, Makedonya bölgesinde konuşlanan ihtilalcıları beslemiştir.
Selanik, batıya yakın, farklı kültürleri barındıran, gelişmiş bir ticaret burjuvazisine ve
renkli, çok kültürlü bir sosyal ortama sahip, yeni ve özgür düşüncelerin gelişmesi için
oldukça uygun bir merkezdir. Bu ortamın genç subayları ve Jön Türkleri etkilemesi
kaçınılmazdır.2 1908 hareketinin çıkış noktası bu ortamdır. Hareket, genç subayların
ve Jön Türklerin vatanı -ya da imparatorluğu- kurtarma girişimidir. Bu amaçla
Kolağası Resneli Niyazi 3 Temmuz 1908'de, hürriyetin ilanı ve anayasanın iadesi
talebiyle, maiyetindeki iki yüz kişiyle birlikte dağa çıkmıştır.3 Neticede silahlı ve
üniformalı hale bürünen isyan Meşrutiyetin ilanı ve anayasanın yeniden yürürlüğe
girmesiyle son bulmuştur.

1

Kabacalı, a.g.e. s. 53.

2

Avcıoğlu, a.g.e. s. 248 - 249.

3

Faik Reşit Unat (Yayına Hazırlayan), İkinci Meşrutiyetin İlanı ve Otuzbir Mart Hâdisesi - II.

Abdülhamit'in Son Mabeyn Baş Katibi Ali Cevat Bey'in Fezlekesi, 3. Baskı, Ankara, TTK, 1991, s. 158.
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Abdülhamit döneminde yetişen Osmanlı aydınının zihninde iki temel soru
vardır: 1- Devletin çöküşü nasıl durdurulabilir? 2- Mevcut gerilik hangi yollarla aşılır?
Dönemin aydınları bu iki soru etrafında dönmüştür. Çözülme hızlandıkça düşünce
gelişmiş, fakat devletin içinde bulunduğu buhran sürekliliğini yitirmemiştir. Bu
durum aydınların düşünsel yönelimlerinin istikrarsız olmasına yol açmıştır. Yunus
Nadi, bu dönemde yetişen aydınlardandır.

Hattat karşısında zaferi kesinleşen matbaanın işlerliğinin artması, basılı eser
sayısının çoğalması, matbuatın gelişmesi, devletin eğitimde tereddütlü ve ihtiyatlı da
olsa batıcı adımlar atması ve benzeri pek çok etkenle imparatorluğun çözülüşünü
durdurmaya aday ve yüzü Batıya dönük aydın tipi ortaya çıkmıştır. Üstelik aydın
üretiminde nicelik artışı ve gelişme sürekliliği yakalanmıştır. Abdülhamit dönemi
Osmanlı aydınının yüzü Batıya dönük bir reformculuğa yönelme nedeni; devletin
Batı karşısındaki çelimsizliğini ve Batının teknik ve yaşayış ileriliğini iyiden iyiye fark
etmesidir. Nihayetinde Osmanlı yöneticisini, garbın teknik modellerini ve yaşam
ritüellerini aşama aşama kabule zorlayacaktır. Bu bağlamda yerleşik düşünce
geleneklerinin -Batıcılık da dahil- imparatorluğun son yüzyılında olgunlaştığını iddia
etmek mümkündür. Yunus Nadi'nin fikri yönelimlerini belirleyen ortam, böyle bir
ortamdır. Yunus Nadi, düşünceler arası hızlı geçişleri hayatının belli bir dönemine
kadar yoğunlukla yaşayan tipik bir Osmanlı aydınıdır.
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BİRİNCİ BÖLÜM
İLK YILLAR, MATBUATA İLK ADIM VE ARAYIŞ DÖNEMİ

1. 1.) Çocukluk Dönemi, İlk Eğitim ve Mekri (Fethiye)
Yunus Nadi (Abalıoğlu), Hacı Halil Efendi ile Ayşe Hanım'ın beşinci çocuğu
olarak, 1 Temmuz 1879 tarihinde1, Mekri (bugünkü adıyla Fethiye)'de dünyaya
gelmiştir. 2 Esas ismi ve doğum tarihi ile ilgili farklı bilgiler mevcuttur. Yunus Nadi'yle
1937'de ciddi bir polemiğe girecek olan Etem İzzet Benice "Keleşin İbrahim"3 ve
Nadi'yle uzun yıllar arkadaşlık eden Şükrü Kaya "Abalızade Halil İbrahim"4 ismini
ansalar da esas adının "Ahmed" olduğu bilinmektedir. Yunus Nadi'nin kendisi de
bunu doğrulamıştır.5 Doğum tarihi ile ilgili olarak torunu Emine Uşaklıgil 1879'u6, M.
Nuri İnuğur 1880'i7 işaret etmektedir. Nevsal-i Milli'de Haziran 12958 (rumi) tarihi
1

Ali Abalı, Cumhuriyet İle Özdeşleşmiş Bir Hayat Yunus Nadi Abalıoğlu, 1. Basım, Ankara,

Telgrafhane Yayınları, Aralık 2015, s. 9.
2

Emine Uşaklıgil, Benim Cumhuriyet'im, 1. Baskı, İstanbul, Everest Yayınları. Mart 2011, s. 18 ve

Abalı, a.g.e. s. 9 - 10.
3

Etem İzzet Benice, "Yunus Nadiye Açık Mektup", Açık Söz, 25 İkincikanun 1937, Sayı: 279, s. 1, 6.

4

Uşaklıgil, a.g.e. s. 21.

5

Pelin Böke, "Yeni Gün"den "Cumhuriyet"e Yunus Nadi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, T. C. Dokuz

Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Danışman: Prof. Dr. Ergün Aybars, İzmir,
1994, s. 2 ve İrtika, 23 Mart 1900, Cild: 2, Aded: 52 - 4.
6

Uşaklıgil, a.g.e. s. 18.

7

M. Nuri İnuğur, Türk Basınında "İz" Bırakanlar, İstanbul, Der Yayınları. 1988, s. 44.

8

Nevsal-i Milli, 1330, Birinci Sene, Cami ve Mürettibi: T. Z. Naşiri: Fırat, Asar-ı Müfide Kütübhanesi,

Bab-ı Ali Caddesinde 72 Numarada, Dersaadet, Artin Asadoryan ve Mahdumları Matbaası, s. 43.
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mevcuttur. Bu tarihin miladi takvimdeki karşılığı Haziran/Temmuz 1879'dur. Bir
İngiliz belgesinde ise 1878 tarihi geçmektedir.1 Ancak belgedeki enformasyon
hataları bilginin güvenilirliğini azaltmaktadır.2 En doğru kayıt ailenin cilt ve hane
numarasını da araştıran Ali Abalı'ya ait olmalıdır: 1 Temmuz 1879.3 Hacı Halil Efendi
(ölümü 1916)4 ve Ayşe Hanım'ın altısı erkek biri kız olmak üzere yedi çocukları
vardır. İsimleri Uşaklıgil'e göre sırasıyla şöyledir: Abdullah, Sadık, Mustafa, Ali,
Ahmed (Yunus Nadi), Ümmügülsüm ve Mehmed.5 Fikret Otyam farklı bir sıralama
vermektedir. "Ahmed" ismi geçmeyen sıralamaya göre Yunus Nadi erkek evlatların
en küçüğüdür ve altıncı sıradadır: Sadık, Abdullah, Ali, Mustafa, Mehmed, Yunus,
Ümmü Gülsüm.6 Aileden biri olan Ali Abalı'nı sıralaması ise şöyledir: Sadık, Abdullah,
Abdullah, Mustafa, Ali, Yunus Nadi, Ümmü Gülsüm, Mehmet.7 Yunus Nadi isminin
nasıl, nereden çıktığı ve zamanı konusunda da aydınlatıcı bilgi mevcut değildir. Bir

1

Bilal N. Şimşir, İngiliz Belgelerinde Atatürk (1919 - 1938), Cilt: 6 (Ocak 1926 - Aralık 1929), Ankara,

TTK, 2005, s. 264.
2

Örneğin; Nadi'nin Tasvir-i Efkar'a 1911'de girdiği, Yeni Gün'ün yayınının 1916'da başladığı gibi

hatalar göze çarpmaktadır (Bkz: Şimşir, a.g.e. Cilt: 6, s. 264). Bu nedenle belgede geçen tarihin
güvenilir olma olasılığı düşüktür.
3

Ali Abalı, ailenin Muğla - Fethiye - Seydiler Köyü, cilt: 84, hane: 62'de kayıtlı olduğunu yazmıştır. Bkz:

Abalı, a.g.e. s. 9.
4

Fikret Otyam, "Kardeşi Yunus Nadi'yi Anlatıyor", Cumhuriyet 1924 - 1974, Derleyen: Konur Ertop,

İstanbul, Cumhuriyet Mat. ve Gaz. T. A. Ş. 1974, s. 44.
5

Uşaklıgil, a.g.e. s. 18.

6

Otyam, a.g.m. s. 44.

7

Abalı, a.g.e. s. 9 - 10.
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rivayete göre "Aralık 1893 - Mart 1906" arasında "Cezâir-i Bahr-ı Sefid Eyaleti" valisi
olan Abidin Paşa, sesinin güzelliğinden etkilendiği Ahmed'e "nida" sözcüğünden
hareketle "Nadi" adını önermiştir.1 Diğer bir rivayete göre ise Yunus Nadi ismi,
Malumat dergisinde çalıştığı esnada derginin sahibi Baba Tahir tarafından
verilmiştir.2 İkinci rivayet hakikate daha yakın durmaktadır ki zaten Yunus Nadi de
Malumat'taki yazılarında mezkur ismi kullanmıştır. Abalıoğlu soyadının kökeni ise Ali
Abalı'ya göre Yörüklerin yaz aylarında giysi olarak kullandığı "aba"dan gelmektedir.3
Ancak Yunus Nadi'nin, "Abalıoğlu" soyadını kolayına kabul ettiği söylenemez. Öz
Türkçede "söz eri" anlamına gelen Nadi'yi soyadı olarak muhafaza ettiğini açıklama
ihtiyacı hissetmiş ve yazılarında 4 Şubat 1939'a kadar "Abalıoğlu" imzasını
kullanmamıştır.4 Ölümünden sonra eşi, oğulları ve gelini hem "Nadi"yi hem de
"Abalıoğlu"nu kullanmayı sürdürecektir.

Ahmed -ya da Yunus Nadi- o dönemde Aydın vilayetinin bir parçası olan
Menteşe sancağına bağlı Mekri5 (Meğri) kazasının Seydiler köyünde6 dünyaya
gelmiştir. Likya dönemindeki adı "Telmessos", şimdiki adı "Fethiye" olan Mekri,
"Babadağ ve Mendos Dağı'nın eteklerinde", yüzü "körfeze ve Rodos'a dönük", Rum
1

Uşaklıgil, a.g.e. s. 22.

2

Böke, a.g.t. s. 2 ve Uşaklıgil, a.g.e. s. 52.

3

Ali Abalı, "Cumhuriyet Hep Doğrudan Yana", Cumhuriyet, 29 Ekim 1912, 29 Ekim Ankara Özel Eki, s.

16.
4

Uşaklıgil, a.g.e. s. 21 - 22.

5

Nevsal-i Milli, s. 43.

6

Uşaklıgil, a.g.e. s. 18.
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nüfusun ağırlıkta olduğu, fakat aynı zamanda kozmopolit yapısı da olan bir
kasabadır. Seydiler Köyü ise tamamen Türk'tür.1 İsmini bugünkü "Şövalye
Adası"ndan alan ve Rumcada "uzak diyar" anlamına gelen Mekri'de, Rodos
kökenliler, Yahudiler, Selanik göçmeni Çingeneler, Ermeniler, ticaret için gelen
Fransızlar, sürgünle gelen Kürtler, Balkan ve Girit göçmenleri ile Türkler bir arada
yaşamaktadır. Ticarette ağırlık Türklerde olup başlıca ekonomik faaliyetler; meşe
palamudu işlemeciliği, tütüncülük, krom madenciliği ve ormancılıktır. Halk, sıtma
hastalığının yaygınlığı nedeniyle Haziran ayında yaylalara ve şimdiki adı "Kayaköy"
olan "Levissi"ye göç etmektedir.2 Seydiler köyü ise merkeze 35 kilometre uzaklıkta
olup, kuzeyinde Maçta sıra dağları, güneydoğusunda Akdağ, batısında Fethiye çam
ormanları bulunmaktadır.3

Hacı Halil Efendi ailesinin Mekri'ye Orta Asya'dan ya da Horasan'dan göç
ettiği rivayet edilmektedir. Ali Abalı'ya göre aile, Orta Asya'dan Hazar kıyılarına,
oradan da Timur'un tazyikiyle Anadolu'ya göç eden Yörük gruplara mensuptur. Bu
gruplardan bazıları hayvanlarını korumak ve daha rahat savunma yapabilmek için
ormanlık Seydiler köyüne yerleşmiştir.4 Emine Uşaklıgil'e göre ise aile, 19 yüzyılın
ortalarında, Tanzimat'tan sonra geliştirilen iskan siyasetine dayanarak toprak
edinme olanağına kavuşmak için Ege'ye yönelmiş, ilk olarak Honoz'a, daha sonra ise

1

Uşaklıgil, a.g.e. s. 10.

2

Uşaklıgil, a.g.e. s. 10.

3

Otyam, a.g.m. s. 44 - 45.

4

Abalı, a.g.m. s. 16.

27

Elmalı ile Seki arasındaki Göğbelli'ye gelmiş, Göğbelli'de sert kış nedeniyle hayvanlar
telef olunca da Seki'ye inerek Kızıldere Mahallesine yerleşmiştir. Daha sonraları ise
Seydiler köyünde yaşayan aile yazları Seki yaylasına çıkmıştır.1

Ailenin geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Çoğunluğu "ortaklık", çok azı
da "başkalık" olan tarlalardan sağlanan gelirle geçinilmektedir.2 Hacı Halil Efendi'nin
atmış deve, bin dönüm toprak sahibi, varlıklı ve köyün önde gelenlerinden biri
olduğu söylenmektedir.3 Yunus Nadi'ye göre; maddi birikimin yanında ilmi birikim
konusunda da ileri durumdadır. İki kez hacca gitmiş, akıllı, fıkıh ve tefsire aşina,
konuşkan bir insandır.4 Mezarında, "Burada Seydiler'in hanedanı ve Fethiye'nin en
efendi adamı Abalıoğlu Hacı Halil yatar" yazan Hacı Halil Efendi, okumaya ve
okutmaya, at ve deve güreşine meraklıdır.5 Köydeki ihtilafların çözümü için
kendisine başvurulan, yalnız köyünde değil çevrede de tanınan bir kişidir6

Yunus Nadi ilk olarak annesinden etkilendiğini söylemektedir.7 Okumaya
düşkündür ve çocuk yaşta kendisine model olarak Hacı Hafız Ahmed Efendi'yi
1

Uşaklıgil, a.g.e. s. 18 - 20.

2

Resimli Perşenbe, 26 Temmuz 1928, No: 166, s. 4, Turgut Etingü, "Yunus Nadi", Cumhuriyet, 7

Mayıs 1974, 50. Yıl Eki, No: 17875, s. 1 ve Böke, a.g.t. s. 3.
3

Uşaklıgil, a.g.e. s. 19 - 20.
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Otyam, a.g.m. s. 43.
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seçmiştir.1 Çocukluk düşlerinde "büyük adam" olmak vardır ve kendisine yakıştırdığı
isim de "Hacı Hafız Ahmed Efendi"dir.2 İlk olarak "hususi bir muallimden" dini eğitim,
kıraat ve tecvid dersleri almıştır.3 Fakat kısa sürede kıraati öğrenmiş, Kur'an-ı Kerim'i
Kerim'i yarılamış, hocasının verdiklerinden doyuma ulaşamaz bir duruma gelmiştir.4
Kendi kendine "Serencam" isimli manzum bir Alevi hikayesini de ezberlemiş5 ve
daha fazlasının, daha ileri bilgilerin peşine düşmüştür. Yeni bilgilere fazlasıyla açık,
çevresine ve doğaya duyarlı, okumaya ve öğrenmeye tutkulu, kafasında dünyaya
dair bolca soru barındıran ve henüz sekiz - dokuz yaşlarında istidadını kanıtlayan
Ahmed'in bundan sonraki eğitim yaşamının biçimlenişinde, babası Hacı Halil Efendi
ile birlikte Mekri'nin ilk belediye başkanı olan Hacı Nikola ve Cezair-i Bahr-ı Sefid
Valisi Abidin Paşa belirleyici olacaktır.6

1. 2.) Rodos Süleymaniye Medresesi
Hacı Halil Efendi, Ahmed'in eğitim yaşamının devamı için bir yol çizmek üzere
arkadaşı

Hacı

Nikola'ya

danışmış,

Hacı

Nikola,

Rodos'taki

Süleymaniye

Medresesinden ve bu konuda Abidin Paşa'nın yardım edebileceğinden söz etmiştir.
Ahmed'in bundan sonraki yaşamında belirleyici olacak ilk önemli adım böylece
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Uşaklıgil, a.g.e. s. 21.

2

İrtika, 23 Mart 1900, Cild: 2, Aded: 52 - 4 ve Böke, a.g.t, s. 4.
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atılmış ve henüz çocuk yaşta iken cebine bir kese altın konularak, Rumi 1305
yılında,1 Rodos'taki "Mekteb-i Kudat"a -diğer adıyla Medrese-i Süleymaniyegönderilmiştir.2 Rumi 1305 yılının miladi takvimdeki karşılığı ay ve gün belli olmadığı
için 1889 ya da 1890 olarak belirlenebilir. Yunus Nadi Rodos'a gönderildiğinde 10-11
yaşlarında olmalıdır. Rodos'ta Kadriye ve Rukiye Alanyalı'nın yanında ikamet
edecektir.3

Rodos Süleymaniye Medresesi, 1873 yılında Namık Kemal'in "Vatan Yahut
Silistre" oyununun gösteriminden sonra çıkan olayların ardından sürgüne gönderilen
Ahmet Mithat Efendi ve Ebüzziya Tevfik'in öncülüğünde kurulmuştur. Ahmet Mithat
ve Ebüzziya Tevfik, bölgedeki okul yoksunluğunu aşmak adına yerli eşrafı teşvik ve
ikna ederek "Cemiyet-i İlmiye" isimli bir dernek kurmuşlar ve toplanan yardımlarla
inşa edilen iki katlı okulda eğitime başlamışlardır.4 Baştan aşağı Genç Osmanlıların
kişisel çabalarıyla kurulan ve eğitim şekli de bizzat Genç Osmanlılar tarafından
belirlenen5 okulda, ağırlıklı olarak sosyal - müspet bilimler, genel kültür ve dil eğitimi
eğitimi verilmiş; Harbiyeli ve Mülkiyeli sürgünler hocalık etmiş, tarih, edebiyat,
terbiye, müspet ilimler, genel kültür, Arapça, Farsça, Fransızca gibi dersler
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okutulmuştur.1 Kısacası ismi "medrese" de olsa "hakiki mahiyeti mektebdir."2
Medrese ismi yalnızca yöre halkının kuşkusunu örtmek amacıyla kullanılmıştır.
"İptidai, idadi ve rüştiye" öğrencilerinin aynı binada eğitim gördüğü okulun ne
"medrese" ismiyle ne de kadı yetiştirmekle pek ilgisi yoktur.3 İlk zamanlarda öğrenci
bulmakta hayli güçlük çekilmiş, ancak bir kaç yıl sonra Ege kasabalarından varlıklı
ailelerin çocukları gelmeye başlamıştır.4

Yunus Nadi, geleneksel ve yeni düşünceler arasındaki çelişkiyle, vatan ve
özgürlük kavramlarıyla ilk kez Rodos'ta tanışmıştır.5 Okulun Jön Türk geleneğinden
etkilenmemesi, özgürlükçü ve yenilikçi düşüncelere ilgi duymaması, kaçak yollarla
Avrupa'dan Rodos'a getirilen neşriyattan haberdar olmaması mümkün değildir.6
Yunus Nadi ilerleyen yıllarda Rodos Süleymaniye Medresesi için; "Abdülhamit
idaresiyle çekişmemin başlangıcı oradandır" ve "şimdi kullandığım dilin esası bu
okuldan gelmedir" diyecektir.7 Her bulunduğu sınıfı birincilikle tamamlayan,
arkadaşlarına karşı yer yer müzakereci ve muallim gibi öğretici davranan Yunus Nadi,
Süleymaniye Medresesinde oldukça başarılı bir eğitim süreci geçirerek Rumi 1312
1

Şükrü Kaya, "Yunus Nadi", Cumhuriyet 1924 - 1974, s. 43, Cumhuriyet, 28 Haziran 1946, No: 7854,
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yılında birincilikle mezun olmuştur. Rumi 1312'nin miladi takvimdeki karşılığı 1896 1897'dir. Yani Ahmed, 17 - 18 yaşlarında Rodos'tan ayrılmıştır. Yalnızca birincilikle
mezun olmakla kalmamış, Arapça, Farsça ve Fransızcada "haiz-i vukuf" olarak "lisan
sınıfı diplomasını da" almış, ayrıca "ahkâm ve akaid-i İslamiyece de" icazet sahibi
kabul edilmiştir.1

1. 3.) Mekteb-i Sultani, Saint Benoit Lisesi ve Hukuk Mektebi
Rodos Süleymaniye Medresesini başarıyla tamamlayıp memleketi Mekri'ye
dönen Ahmed'in amacı, öğrenimini İstanbul'da sürdürmektir. Fakat ailesi bu
düşüncede değildir ve ticaretle iştigalini uygun görmektedir. Yunus Nadi, eğitimini
İstanbul'da devam ettirme isteğinin herhangi bir meslek kaygısıyla değil daha fazla
öğrenmek ve "bilinmezliklerle dolu" evreni çözmek hayaliyle olduğunu ilerleyen
yıllarda ifade edecektir.2 Ailesinin direncini kıramamış olsa gerek çareyi cebindeki
"beş - on mecidiye" ile İstanbul'a kaçmakta bulmuştur. Fakat başkaldırısı
zamansızdır, mevsim yazdır ve okulların kayıt dönemi değildir. Harbiye'ye girmek
için çabalasa da muvaffak olamamış ve gerisin geriye Mekri'ye dönmüştür. Bu
beyhude girişimin ardından İstanbul'daki talihsizliği Mekri'de alt etmeyi başarmıştır.
Abidin Paşa, Ahmed'in eğitim yaşamına ikinci müdahaleyi yaparak, yazgısına
yeniden yön vermiş, her nasıl olduysa aileyi ikna etmiş ve kendi oğlu Rasih Bey ile
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Nevsal-i Milli, s. 43.
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Resimli Perşenbe, 26 Temmuz 1928, No: 166, s. 4 ve Etingü, a.g.m. s. 1.
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birlikte şimdiki adı Galatasaray Lisesi olan Mekteb-i Sultani'ye kayıt olmasını
sağlamıştır.1

Mekteb-i Sultani, batılılaşan devlete kadro yetiştirmek amacıyla Sultan
Abdülaziz tarafından Eylül 1868'de kurulmuştur. Müfredatında Osmanlıca, İngilizce,
Fransızca, Almanca, İtalyanca, Arapça, Farsça, Ermenice, Rumca, Bulgarca gibi diller
bulunan mektep, tam da kozmopolit yaşamın merkezinde, Pera'da bulunmaktadır.
Mekteb-i Sultani'nin bu konumu, öğrencilerin farklı kültürleri, hayatın renkli
yönlerini, sanatı, operayı, tiyatroyu, baleyi tanımalarında ve yerli - yabancı yayınlara
kolayca ulaşmalarında etkili olmuştur.2

Rasih Bey (Rasih Nuri İleri) ile birlikte İstanbul'a gelen Ahmed'in ilk ikamet
yeri Abidin Paşa'nın Nişantaşı'daki konağıdır. Burada takriben iki yıl kalmış olmalıdır.
1899 yılında Abidin Paşa'nın torunu Celal Nuri (İleri) ile yaşadığı sıkıntı nedeniyle
konaktan ayrılmıştır. Sıkıntının Celal Nuri'nin kıskanç tutumundan kaynaklandığı
söylenmektedir.3 Fakat bu yorum abartılı görünmektedir. Yunus Nadi'nin kendi
tercihinin de konaktan ayrılmak olduğu söylenebilir. Ayrıca durumu, ikili arasındaki
yaşamları boyu sürecek ihtilafın başlangıcı olarak kabul etmek de güçtür. İlerleyen
yıllarda Celal Nuri ile Yunus Nadi çok kez karşı karşıya gelmiş ve polemiğe
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girmişlerdir. Fakat aynı çatı altında mesai harcamışlar, aynı komisyonda
çalışmışlardır. Hatta Celal Nuri'nin Meclis kürsüsünden Yunus Nadi'yi savunduğu,
ona sahip çıktığı zamanlar da olmuştur.

Mekteb-i Sultani yılları, Ahmed'in mesleki yöneliminin de belirginlik kazandığı
yıllar olmuştur. İlk gazetecilik denemesini Galatasaray'da gerçekleştirmiş, bir iki
arkadaşıyla birlikte "ilkin el yazması sonra şapografla" basılan bir gazete çıkarmıştır.1
Daha sonraki yıllarda gazeteyi "çocuk oyuncağı"2 olarak ansa da, bu ilk adım
ikincisini doğrudan etkileyeceği için önemlidir. Pelin Böke'nin 1897 tarihini verdiği3
gazetenin bir ismi olup olmadığı, eğer varsa ne olduğu bilinmemektedir. Ahmed,
annesinin vefat haberini de Mekteb-i Sultani'de eğitim gördüğü dönemde almış
olmalıdır.4

Ahmed'in Galatasaray Lisesinden mezun olup olmadığı net olarak
bilinmemektedir. Torunu Emine Uşaklıgil ve akrabası Ali Abalı'ya göre mezun
olmuştur. 1937'de Yunus Nadi ile polemiğe giren Etem İzzet (Benice),
Galatasaray'dan "kovulduğunu" iddia etmektedir. Kemal Salih (Sel)'e göre, daha
yararlı" gördüğü Saint Benoit Lisesine geçmek Yunus Nadi'nin kendi tercihidir. Nuri
İnuğur'a göre Saint Benoit Lisesine Fransızcasını ilerletmek amacıyla bir süre devam
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etmiştir. Nevsal-i Milli'deki kayıtta Saint Benoit Lisesine "Fransızca rüsuhunu takviye
etmek için bir aralık" devam ettiği ibaresi geçmektedir. Pelin Böke'ye göre ise
eğitiminin lise kısmını Saint Benoit Lisesinde tamamlamıştır.1 Neticede hangi
liseden, ne zaman mezun olduğu belirsizdir. İki olasılık vardır; ya her iki okula da
devam edip Mekteb-i Sultani'den mezun olmuştur, ya da Mekteb-i Sultani'den
ayrılarak St. Benoit lisesinden diploma almıştır. Bilinen husus rumi 1316 yılında
Hukuk Mektebine -ya da Hukuk Fakültesi- girmiş olduğudur.2 Bu tarihin miladi
karşılığı 1900/1901'dir. Yunus Nadi'nin Hukuk Mektebine girdiği yıl aynı zamanda
istibdat aleyhtarlığının dikkat çekmeye ve Saraya ismiyle ilgili jurnallerin gitmeye
başladığı yıldır. "Namık Kemal'in ihtilalcı edebiyatı rehberimizdi" diyen Yunus Nadi, o
günlerde Paris'ten ve Kahire'den gönderilen Genç Türk yayınlarını takip ettiklerini ve
akşamları istibdat karşıtı toplantılar yaptıklarını gizlememiştir.3 Ahmed'in Hukuk
Mektebindeki tahsili uzun sürmemiştir. "İhtilalcı" gençler tam bir gizli örgüt kurma
arifesindeyken derdest edilip cezaevine gönderilmişlerdir.4

1. 4.) Kesintiye Uğrayan Bir Yazarlık Denemesi: Malumat Dergisi
Yunus Nadi, Galatasaray Lisesindeki ilk denemeden sonra matbuattaki ikinci
adımını daha ciddi bir alanda, Malumat dergisinde atmıştır. Okuma ve öğrenmenin

1

Uşaklıgil, a.g.e. s. 52; Abalı, a.g.m. s. 16; Benice, a.g.m; İnuğur, a.g.e. s. 59; Nevsal-i Milli s. 43 ve

Böke, a.g.t. s. 7.
2

Nevsal-i Milli, s. 43.

3

Haftada Bir Gün, 30 Eylül 1926, No: 1, s. 3; Uşaklıgil, a.g.e. s. 26, 53 ve Böke, a.g.t. s. 10.

4

Uşaklıgil, a.g.e. s. 53.
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yaşam amacı için yetersizliğinden dem vurarak, daha fazlasının, toplum önünde
konuşmanın ve tartışmanın peşine düşmüştür. Bunun aracı ise elbette matbuattır.
"Hayat-ı mesleğim artık taayyün etmiş gibiydi. Yalnız kendi halinde bir tahsil
mizacıma uymuyordu. Hem tahsil etmeli, hem münakaşa etmeli idim. Bütün hayatta
en iyi münakaşa sahası ise ancak umuma hitap edecek olan matbuat meydanı
olabilirdi"1 sözleriyle mesleğe girişini anlatan Yunus Nadi'nin, Malumat dergisine
Hukuk Fakültesindeki öğrenimi sırasında mı yoksa öncesinde mi girdiği konusunda
farklı yorumlar mevcuttur. Ali Abalı'ya göre Hukuk Fakültesinde iken, Uşaklıgil'e göre
ise 1901 yılında Malumat'ta çalışmaya başlamıştır.2 Fakat bize göre her ikisi de
yanlıştır. Eldeki veriler daha evvelini göstermektedir, zira net bir veri olarak ilk
yazısının Ağustos 1899 tarihli olduğunu görmek gerekir. İmza sahibi olmak için
gerekli olan "liyakat ve zaman"3 mefhumları da göz önünde bulundurulduğunda,
Nadi'nin Malumat'a giriş tarihi olarak 1898 yılını kabul etmek mümkün olabilir.
Sınavla dergiye girmiştir ve ilk görevi mütercimliktir.4

22 Şubat 1894 tarihinde matbaacı Artin Asadoryan tarafından yayını
başlatılan Malumat dergisi 48 sayı sonra kapanmış ve 23 Mayıs 1895 tarihinde
"Baba" lakaplı Mehmet Tahir tarafından yeniden neşredilmiştir. Haftada bir

1

Resimli Perşenbe, 26 Temmuz 1928, No: 166, s. 4 ve Böke, a.g.t. s. 8.

2

Abalı, a.g.m. s. 16 ve Uşaklıgil, a.g.e.s. 51.

3

Kemal Salih Sel, "Yunus Nadi'nin İlk Yazıları", Cumhuriyet 1924 - 1974, s.44 ve Cumhuriyet, 28

Haziran 1947, No: 8215.
4

Sel, a.g.m. s. 44 ve Cumhuriyet, 28 Haziran 1947, No: 8215.
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yayınlanan dergi Ağustos 1903'e kadar yaşamıştır. Yekun 447 sayı yayınlanan
Malumat, basın tarihine Servet-i Fünun dergisi ile giriştiği edebiyat tartışmalarıyla
geçmiştir.1 Yunus Nadi'nin de aktif olarak katıldığı bu tartışmalar hayli ses
getirmiştir. Yıldız Sarayı'nın Servet-i Fünun - Malumat gerginliğine sessiz kalması ise
ilginç olmuştur. Servet-i Fünun dergisinde toplanan Edebiyat-ı Cedidecilerin,
"dekadanlar (düşkünler)" gibi adlandırmalarla hamle yapan Malumatçılara karşı
silahı, Hüseyin Cahit (Yalçın)'in polemikçi kalemi olmuştur.2 Edebiyat-ı Cedideciler
Tavfik Fikret, Halit Ziya, Recaizade Ekrem gibi güçlü kalemlere sahiptir. Malumat'ta
ise Ahmet Refik, Fatma Aliye, Abdülhak Adnan (Adnan Adıvar), Necmeddin Arif,
Ahmet Muhtar Paşa, Ali Rıza Seyfi, Ahmet Lütfi Efendi, Ahmet Rasim, Mehmet Celal,
Halid Eyüb gibi isimler bulunmaktadır.3

Mehmed Tahir (Baba Tahir) (1864 - 1912), muhabirliğe Vakit gazetesinde
başlamış, Tercüman-ı Hakikat, Saadet ve Servet gazetelerinde çalışmıştır. "Baba"
lakabı yazılarının altına attığı "Babanzade" imzasından gelmektedir.4 Abdülhamit'le
iyi ilişkiler kurmak -hatta Abdülhamit'in el altından yetiştirmesi olmak-, saraya jurnal
vermek, gazeteciliği şantaj aracı olarak kullanarak kişisel çıkar sağlamak, nişan ve

1

Ahmet İhsan Tokgöz, Matbuat Hatıralarım (1888 - 1914), Hazırlayan: Alpay Kabacalı, İstanbul, İş

Bankası Yayınları, Mayıs 2012, s. 98.
2

Ahmet Emin Yalman, Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim, Cilt 1 (1888 - 1918), İstanbul,

Yenilik Basımevi, 1970, s. 19.
3

İnuğur, a.g.e. s. 60; Sel, a.g.m. s. 44 ve Cumhuriyet, 28 Haziran 1947, No: 8215.

4

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslam Ansiklopedisi, Cilt: 27, s. 545.
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madalya sahtekarlığı yapmak gibi suçlamalarla anılmıştır.1 Bu suçlamalar, Mehmet
Tahir'in matbuattaki hasımı olan Ahmet İhsan (Tokgöz)'ın suçlamalarıdır, tamamı
doğru değilse de bir kısmından hüküm giymiştir. Ahmet Rasim ise farklı bir yerden
bakmış, Mehmet Tahir'in "ilk tanışmada kendisini sevdirecek bir cazibeye malik"
olduğunu söylemiştir.2 Mehmet Tahir'in Malumat dışındaki diğer gazete ve dergileri
şunlardır: Musavver Fen ve Edeb, İrtika (bu gazetede Yunus Nadi'nin de az sayıda
yazısı vardır), Saadet, Servet.3 Zaman zaman Arapça ve Farsça olarak da yayınlanan
Malumat dergisi, bir kaç kez Matbuat Müdürlüğünün emriyle kapatılmıştır ve hatta
bir ara da Recaizade Ekrem'in talebiyle toplatılmıştır. Ancak her seferinde Sadrazam
affıyla yeniden yayınlanmış, kapatan Sadrazam olduğunda ise Padişah buyruğuyla
yayınını sürdürmüştür.4 Bu bilgilerden Mehmet Tahir'in, Padişah II. Abdülhamit'ten
destek aldığı sonucunu çıkarmak mümkündür. Halit Ziya Uşaklıgil'e göre, Servet-i
Fünun'un -dolayısıyla Recaizade Ekrem'in- karşısında Saray gözetiminde birinin
bulunması gerekmiştir ve bu kişi Mehmet Tahir olmuştur.5 Mehmet Tahir
nihayetinde 1903 yılında "nişan sahtekarlığı" yapmakla suçlanarak on beş yıl kürek
cezasına çarptırılmıştır. Sürgün edildiği Sinop'tan ancak Meşrutiyetin ilanından sonra
affedilerek İstanbul'a dönebilmiş, fakat hüküm giydiği suç nedeniyle yeniden gazete
çıkarması mümkün olmamıştır. 31 Mart Olayına adının karışması üzerine

1

Tokgöz, a.g.e. s. 70, 98.

2

Şapolyo, a.g.e. s. 167.

3

TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt: 27, s. 545.

4

Tokgöz, a.g.e. s. 98.

5

Tokgöz, a.g.e. s. 70.
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Trablusgarp'a sürgün edilmiş, Trablusgarp'tan önce Napoli'ye, ardından Paris'e
kaçmış ve 1912 yılında Paris'te ölmüştür.1 Her ne kadar Yunus Nadi, Mehmet
Tahir'den bir yıl önce siyasi mahkumiyet, cezaevi ve sürgünle tanışmış olsa da,
Mehmet Tahir'in yanındaki mesaisi yaşamının ilerleyen safhalarında polemik
malzemesi olarak karşısına çıkarılacaktır.

Yunus Nadi'nin Malumat dergisindeki ilk işi çevirmenliktir. Bu çevirilerden
biri olan Fransızca aşk öyküsü "Artemiz", 1318 yılında, Matbaa-i Tahir Bey'de
basılmıştır.2 Bu tarihin hangi takvime göre yazıldığı bilinmemektedir. Rumi
takvimdeki karşılığı 1902/1903, hicri takvimdeki karşılığı ise 1900/1901'dir. Milli
Kütüphane kayıtlarında hicri tarih olduğu belirtilmekle birlikte herhangi bir
dayanaktan yoksundur. Pelin Böke'de bu kaydı dikkate almış olmalı ki 1900 yılını
işaret etmektedir.3 O tarihlerde yaygın olarak kullanılan takvim rumidir, güçlü
olasılıkla kullanılan tarih rumidir. Öykü İstanbul'da geçmektedir ve kadın kahraman
"Artemiz" ile erkek kahraman "J" arasındaki aşkı anlatmaktadır. Burada ilginç olan
husus 1899 - 1900 yıllarında, Edebiyat-ı Cedidecileri "aşk" temalı metinlerle fazla
haşır neşir olmak ve "aşk" mefhumunun matbuatı istila etmesine neden olmakla

1

TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt: 27, s. 545.

2

Milli Kütüphane'de "EHT 1960 A 91" ve "EHT 1956 A 640" yer numaralarıyla kayıtlı Artemiz'in tam

künyesi: Artemiz, Malumat Kütübhanesi, Fransızcadan Nakl: Yunus Nadi, Tab ve Naşiri: "Malumat" ve
"Servet" Gazeteleri Sahib-i İmtiyazı Mehmed Tahir, Maarif Nezaret-i Celilesinin Ruhsatıyla, Darü'lhilafetü'l-aliyye, 1318, Matbaa-i Tahir Bey - Bab-ı Ali Caddesi Numro: 40
3

Böke, a.g.t. s. 8.
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suçlayan Yunus Nadi'nin, kendisinin oturup aşk öyküsü çevirmenliğine soyunmasıdır.
Herhalde çeviriden gelecek telife ihtiyaç duymuş olmalıdır. Zira Mehmet Tahir'in
yazarlara ve çevirmenlere iyi oranda telif ücreti ödediği bilinmektedir.1

Yunus Nadi, Malumat'ta yaklaşık üç buçuk yıl çalışmış, iki yıldan fazla bir süre
yazarlık yapmış ve toplam yirmi bir yazı yazmıştır. Bu yazıların bir kısmı çeviridir, bir
kısmı ise düşünce ve tartışma yazısıdır. Özellikle "Edebiyat'ta Sefahat" başlıklı seri
yazıları fazlasıyla ses getirmiştir. "Edebiyat'ta Sefahat" yazılarında yalnızca Edebiyat-ı
Cedidecilere çatmak ve Servet-i Fünun'la polemiğe girmek kaygısında olduğunu
söylemek haksızlık olacaktır. Bu yazılarda, dil, edebiyat, basın ve eğitim konularında
derinlemesine tahliller yapmış, döneminin şair ve yazarlarını kof polemiklerle değil,
üsluplu tenkitlerle hırpalamış, dil ve edebiyatın hal-i hazırdaki durumunu ve
geleceğini tartışmaya açmıştır. Kaygısı elbette siyasettir fakat sanat, toplum için
sanat kaygısı siyasetin üzerine çıkmıştır. 20 - 21 yaşlarındadır ve makaleleri ciddi bir
birikimi yansıtmaktadır. Biraz da hiciv barındıran bu yazılar için Yunus Nadi 1926'da
şunları söylemiştir: "Bu ateşli cidal ve ruh içinde yazdığım ilk yazılar, "Edebiyat'ta
Sefahat" unvanını taşıyan bir sıra makalelerdi. Bunlarda esasen siyasi bir maksatla,
fakat çok büyük cüretle zamanın bütün edebiyat ve üdebasını tahatti ediyordum."2
Kemal Salih (Sel)'e göre, yazılarda geçen "asabiyet-i milliye" sözünü belki de ilk

1

TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt: 27, s. 545.

2

Haftada Bir Gün, 30 Eylül 1926, No: 1, s. 3 ve Pelin Böke, "Yunus Nadi'nin Hapishane Anıları",

Toplumsal Tarih, Sayı: 45, Eylül 1997, s. 8.
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kullanan Yunus Nadi olmuştur.1 "Asabiyet-i Milliye" mevzuu Nevsal-i Milli'ye de
girmiştir: "Yunus Nadi Bey'in alem-i matbuatdaki ikinci yazısı (asabiyet-i milliye)yi
mevzubahis ediyordu. Bu kabil neşriyatın sansürden kurtulabilen mikdarı bile devrin
nazar-ı dikkat ve gayretini celb etmekten hali kalmıyor, Yunus Nadi ise istibdad
aleyhine celi ve hafi söylemekten ve çalışmaktan geri durmuyor idi."2

Yunus Nadi'nin, Türk basınındaki ilk yazısı rumi 19 Ağustos 1315 tarihinde
yayınlanmıştır. Yazılarının tarihini rumi yıla 584 ekleyerek olduğu gibi (örneğin 19
Ağustos 1899) miladi tarihe çeviren araştırıcılar vardır. Bu yanlıştır ve defalarca
tekrar edilmiştir. İki takvim arasındaki gün farkı atlanmaktadır. Oysa dönemin basını
üzerinde çalışan araştırıcılar, iki takvim arasındaki farkı gazetelerin takvim
sütunlarında kolaylıkla görebilirler. Kısacası ilk yazının yayınlandığı 19 Ağustos
1315'in miladi takvimdeki karşılığı 31 Ağustos 1899'dur. Nadi'nin Malumat'taki son
yazısı ise 1 Teşrin-i Sani 1317 (14 Kasım 1901) tarihlidir. İlk yazının başlığı "Viktor
Şarbolyo Hakkında"dır.3 O tarihten kısa bir süre önce ölen Viktor Şarbolyo'nun
"Namuskar Bir Kadının Hikayesi" isimli kitabının hem eleştirisidir hem de tanıtımıdır.
Yunus Nadi, yazıda "aşk" ve "namus" gibi temaları işleyen romanı analiz etmektedir
ve hicvetmektedir. Örneğin romandaki bir bölümü aktardıktan sonra şu notu
düşmüştür: "Artık sen ol da gülme!"

1

Sel, a.g.m. s. 45 ve Cumhuriyet, 28 Haziran 1947, No: 8215.

2

Nevsal-i Milli, s. 43.

3

Malumat, 19 Ağustos 1315, No: 199, s. 134 - 135.
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İkinci yazıdan itibaren ise "Edebiyatta Sefahat" dizisi başlamaktadır. 26
Ağustos 1315 (7 Eylül 1899)'de başlamış, 28 Teşrin-i Evvel 1315 (9 Kasım 1899)'de
bitmiştir. İlkinin1 altında (26 Ağustos 1315) "Ali Kemal Bey'e" alt başlığı
bulunmaktadır. Yunus Nadi, niyetini yazının başında özgüvenli bir üslupla
açıklamaktadır: Matbuatımızın teşrih-i mündericatına girişmezden evvel edebiyata,
nasıl yazı yazmak lazım geleceğine dair bazı mertebe-i beyan efkâr eylemek isterim."
Yazının devamında Yunus Nadi, "aşk ve garam gibi vahiyat"ın matbuatı istila
etmesinden şikayet etmiş, "taklit"çilikten yakınmış ve niyetini açığa vuran şu sözleri
sarf etmiştir: "her millette evvela lisan sonra edebiyat gelir." Nadi'ye göre
"müntezim bir lisana malik olmak" edebiyattan daha önemlidir. Eğer lisan,
"müntezim" değil ise, milletin, "cemiyet-i beşeriye"de geri sıralara düşmesi
kaçınılmazdır. Bu nedenle Osmanlılar, dili ıslah etmeye ve düzenlemeye
yönelmelidir.

Serinin ikinci yazısı 16 Eylül 1315 (28 Eylül 1899) ve 23 Eylül 1315 (5 Ekim
1899) tarihli nüshalarda iki parça halinde yayınlanmıştır. Yunus Nadi ilkinde2 sözü
matbuata getirmiş ve "matbuat nedir" sorusuna yanıt aramıştır. Ona göre matbuat:
"mensub olduğu milletin lisan-ı hali, miratıdır." Diğer bir deyişle Türkçenin aynasıdır.
İkincisinde3 ise tema "dil" ve "edebiyat"tır ve bu metin Yunus Nadi'nin Malumat
yazılarının en derinlikli olanıdır. Metne göre; Osmanlı edebiyatı, Şinasi'den evvel
1

Malumat, 26 Ağustos 1315, No: 200, s. 155 - 158.

2

Malumat, 16 Eylül 1315, No: 203, s. 214 - 215.

3

Malumat, 23 Eylül 1315, No: 204, s. 227 - 229.
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Arapça, Farsça ve Türkçenin birleşiminden oluşan bir "hercümerc"tir ve bu nedenle
Şinasi'den önceki edebiyatçıların kabahati büyüktür. Çünkü Arapların ve Acemlerin
kamuslarını, kitaplarını, dillerinin inceliklerini olduğu gibi almışlardır ve hatta
tefekkür tarzını bile Acemlerden taklit etmişlerdir. Böylece "hissiyat-ı Osmaniye"ye
hiç bir eser bırakmadan gitmişlerdir. Neticede Kırım, Kazan ve Türkistan Türklerinin
yüzlerini dönebilecekleri bağımsız bir dile sahip olmak yerine saflığını yitirmiş bir
Türk dili ile karşı karşıya kalınmıştır. Geçmişten kalan miras yalnızca "el lisanı" (halk
dili)'dır. O halde eskisini aramaktansa halk dilini tanzim ve ıslah ederek, Arapça ve
Farsçanın etkisinden kurtararak yeni bir Osmanlı dili meydana getirmek için
çabalamak, bu dili eğitimde ve yayın hayatında kullanmak gerekmektedir. Yalnızca
ıslah etmekle kalmayıp, yeni dilin halk arasında ve "Türklük aleminde" yayılması için
de çalışılmalıdır. "Üdeba-yı atika"yı (esir edebiyatçıları) bıraktıkları dil mirası
nedeniyle mahkum etmek yerine, ıslah çalışmalarında gerekirse onların eserlerinden
de yararlanmaktan kaçınılmamalıdır. Nihayetinde yani lisan, eskisinin üzerinde,
enkazın sağlam parçaları kullanılarak yükselecektir. Bu nedenle hayal alemini bırakıp
hakikatle uğraşmak gerekmektedir. İnsanın arkasında bırakacağı eser insanlığa
hizmet etmelidir, aksi takdirde ciddiyetten gittikçe uzaklaşılacaktır. Bu sözlerin
hedefi elbette Edebiyat-ı Cedidecilerdir. Nadi'ye göre matbuatın hali eski "süfehanın
yadigar-ı himmetidir." o nedenle "beş bin, beş yüz bin şair olacağına beş tane
Ahmed Mithat olmak hayırlıdır."
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Serinin üçüncü yazısı 30 Eylül 1315 (12 Ekim 1899)'de yayınlanmıştır.1 Bu
yazıda Yunus Nadi, düşünsel gelişimin hızla ve büyüyerek ilerlediğini kaydetmiş,
eğitim ve basın konularında ciddi tahliller yapmıştır. Yunus Nadi'ye göre; okulu az
olan ve az sayıdaki okulunda eğitim adına anlamsızlıklar yapılan milletlerin çocukları,
dünyaya

geliş

amaçlarını,

insanlığın

anlamını

ve

mensubiyetlerini

fark

edemeyecekler, böylece milleti oluşturan fertler ciddiyetten uzaklaşacaklardır. Bu
durum sefahat ve hayvani bir rehavetin yaygınlaşmasına ve yüce hakikatin
anlaşılmasına engel olacak arsızlıkların kökleşmesine zemin hazırlayacaktır. Haliyle
böyle bir milletin matbuatı da kendisine benzeyecektir. O halde yazarlar ve şairler
gözlerini kapatmaya, karanlığa kaçmaya, dünyayı önüne katıp götüren coşkun selin
kenarında durmaya bir son vermelidirler. Rehavetli yazılar yazmaktansa dili ıslaha
çalışmak, Hugo ve Prudhomme gibi isimleri taklit etmektense ciddi eserler üretmeye
yönelmek daha faydalı olacaktır. Yazar ve şairler, vakitlerini ciddi eserler yazmaya,
külliyatlarını vatan çocuklarının terbiyesi için hizmete adamalıdırlar. "Öyle
semalarda hayalat ile uçmak, o evalim-i cesimeyi hayalat ile dolaşmak vakitleri"
geçmiştir.

Serinin dördüncü ve son makalesi 7, 21 ve 28 Teşrin-i Evvel 1315 (19 Ekim, 2
Kasım ve 9 Kasım 1899) tarihlerinde üç parça halinde yayınlanmıştır.2 Özellikle 28
Teşrin-i Evvel 1315 (9 Kasım 1899)'de yayınlanan son kısım önemlidir. Yunus Nadi bu
1

Malumat, 30 Eylül 1315, No: 205, s. 249 - 251.

2

Malumat, 7 teşrin-i Evvel 1315, No: 206, s. 267 - 268. 21 Teşrin-i Evvel 1315, No: 208, s. 308 - 310.

28 Teşrin-i Evvel 1315, No: 209, s. 325 - 328.
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yazıda, Osmanlı toplumu gibi eğitimin nimetlerinden yeterince yararlanamayan
toplumlarda romanların amacı, halkı aydınlatmak, halkın iyiliğe, eğitime ve bilime
yönelmesini sağlamak, kısacası halk sinesinde "sevda-yı irfanı" uyandırmak
olmalıdır. "Cahil" fertlerden oluşan kavimlerde fikirleri terbiye etmeye çalışmak
yerine, milletin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hareket etmek daha yararlı
olacaktır. Matbuat da bu amaca yönelmeli, bozuk ve çığırından çıkmış fikirleri ıslaha
çalışmalıdır. Anlamsız eserlerin yayını sürdürülürse, milli ahlakın bozulmasına neden
olacak alanlar yaratılmış olacaktır. Nadi, yazının sonunda edebiyatın "aşk ve
garam"ın istilası altında olduğunu savunmuş ve buna isyan etmiştir.

"Edebiyatta Sefahat" yazıları temelde, siyasal ortamın baskı ve yasağı
karşısında şiire, hikayeye, romana ve psikolojiye yönelerek politik tartışmalardan
uzak durdukları ve "sanat için sanat" anlayışıyla hareket ettikleri ya da "zulm ve
istibdatla cidal" etmedikleri iddia edilen Servet-i Fünun'culara cepheden saldırıdır.1
Dönemi eleştiren, hicveden bu yazıların sansüre takılmaması Ahmet Emin (Yalman)
ve Kemal Salih (Sel)'i şaşırtmıştır.2 Fakat bu durum, sansür idaresinin Yunus Nadi'nin
yazılarını görmezden geldiği anlamına gelmemelidir.

"Edebiyatta Sefahat" dizisi dışında, diziyle ilgili olduğu aşikar olan "Bir İki
Söz"3 başlıklı makaleye de değinmekte yarar vardır. Zira Nevsal-i Milli'de geçen ve
1

Böke, a.g.t. s. 9.

2

Yalman, a.g.e. Cilt: 1, s. 19; Sel, a.g.m. s. 45 ve Cumhuriyet, 28 Haziran 1947, No: 8215.

3

Malumat, 28 Teşrin-i Evvel 1315, No: 209, s. 330 - 331.
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Kemal Salih (Sel)'in söz konusu ettiği "asabiyet-i milliye" tabiri bu yazıda yer
almaktadır. Yunus Nadi'ye göre; dilde, Türklükte ilerlemek ve Türk milletinin
"namını" korumak için Frenklere cezb olmayı bir kenara bırakmak, Türk diline
dönmek, Türk dilinin tetkiki için mesai harcamak; ilerlemeyi kısa sürede sağlamak
içinse "her şeyde bir asabiyet-i milliye ile hani bir zamanlar metaneti ile cihanı
titreten Türk asabiyetiyle tekemmüle" başlamak gerekmektedir.

Yunus Nadi, 2 Kanun-ı Evvel 1315 (14 Aralık 1899) tarihli yazısında da
"Edebiyatta Sefahat" metinlerinin bir özetini geçmiş ve amacını açıklama gereği
hissetmiştir.1 Bu yazıda, "aşk" mefhumunun ne olursa olsun matbuatı bu denli işgal
etmemesi gerektiğini savunmaktadır. Şairlerin, eser sahiplerinin, kısacası eline her
kalem alanın "cananına feryad" ederek işe başlamasına itiraz etmekte,
"efrencperest" bir tutumla, eğitimi lüzumsuz sayarak, bir kaç divan ve bir kaç batılı
eser okuyarak edinilen düşüncelerin yazı yazmaya yetmeyeceğini, bütün derdinin bu
türden yazarlarla mücadele etmek olduğunu söylemektedir. Servet-i Fünun
külliyatında fen eserleri bulunmasına rağmen okuyucunun onlara değil şiire ve
romana ağırlık vermesine tepki göstermektedir. Batıda beş on baskıya ulaşan
eserlerin, Osmanlı'da neşredilmesi halinde ilk baskısının dahi elde kalacağına dikkat
çekmektedir. Aslında esas amacı konuyu eğitime getirmektir. Ona göre aydınlar
eğitim mefhumu söz konusu olduğunda kuru kuruya eğitimin iyi ve güzel taraflarını
anlatmaktadırlar. Fakat marifet içeriğe, esasa değinmektir. Nadi, Türklerin eğitim
algısını da eleştirmiştir. Türkün sıkıntısı okulda aldığı eğitimi yeterli sayması ya da
1

Malumat, 2 Kanun-ı Evvel 1315, No: 214, s. 437 - 438.
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memur olmaya, geçim sağlamaya yetecek eğitimi alıp kitaplardan uzak durması,
okuduklarını ise öğrenmek amacıyla değil hoşça vakit geçirmek için okumasıdır.
Haliyle eleştirdiği aydınların bu ortama zemin hazırladığını düşünmektedir.

Yunus Nadi'nin Malumat yazılarından son olarak Marcel Prevost'un "Coeducation (Terbiye-i Müştereke)" yazısından yaptığı çeviriye1 değinmekte yarar
vardır. Erkek ve kız öğrencilerin bir arada eğitimini -yani karma eğitimi- konu edinen
yazıya Nadi'nin yorumu ilginçtir: "Evvelemirde Hıristiyanların ayin-i dinilerince bir
mahzuru görülemeyen bu tarz terbiyenin bizde tatbikine min küllil vücuh imkan yok
ise de..."

Yunus Nadi'nin "Edebiyatta Sefahat" metinlerinden sonra genellikle çeviri
işiyle uğraştığı görülmektedir. 1900 - 1901 yıllarında herhangi bir düşünce yazısı
üretmemiştir. Pelin Böke'ye göre bunun nedeni derginin çizgisine ters düşmesinde
aranmalıdır.2 Yunus Nadi, yazılarının altına "Medrese-i Süleymaniye'den mezun
Yunus Nadi" imzasını atmıştır. Süleymaniye Medresesindeki eğitim kökenine atıf
yapması önemlidir. Bunun iki nedeni olabilir. İlki, Malumat'ta yazmaya başladığı
dönemde henüz başka bir diplomaya sahip olmaması ihtimalidir. İkincisi ise, "Rodos
Süleymaniye Medresesi" unvanını daha önemli görmesi ihtimalidir. Belki de okulun
Jön Türk damarına atıf yapmakta ve bu damardan beslendiğini ima etmektedir.

1

Malumat, 14 Eylül 1316, No: 255, s. 299 - 303.

2

Böke, a.g.t. s. 10.

47

Kullandığı imzayla birlikte "Ahmed" ismi unutulacak ve bundan sonra "Yunus Nadi"
olarak anılacaktır.

"Edebiyatta Sefahat" yazı dizisinden sonra sansür idaresinin de dikkatini
çekmiştir. O günleri şöyle anlatmaktadır: "Bir gün sansür, bir makalemi baştan aşağı
çizmişti. Başkasını yazdım, onu da çizmiş. Üçüncüsünü yazdım onu da baltalamış.
Bunun üzerine sansür memuruna hitaben uzun bir mektup yazarak gerek herif
hakkında, gerek ifa ettiği celladane vazifeye dair demediğimi koymamıştım. Bu
sansür memurunun bile bize rahmet okumayacağı da tahmin olunabilirdi ama biz
kendi hayalimizde Abdülhamit idaresiyle bir kere cidale tutuşmuştuk." 1 Üstelik yalnız
yazıyla değil başka yollarla da mücadeleye girişmiştir. Malumat'ta son yazısı 1
Teşrin-i Sani 1317 (14 Kasım 1901)'de yayınlandıktan iki ay sonra rejimin daha sert
bir yüzüyle, cezaevi ve sürgünle tanışacaktır.

1. 5.) Cezaevi ve Sürgün
Yunus Nadi, Hukuk Mektebine başladığı dönemde, Malumat dergisindeki
Edebiyat-ı Cedide karşıtı yazılarıyla isim yapmış bir yazardır ve mektepliler arasında
Abdülhamit karşıtlığıyla öne çıkması uzun zaman almamıştır. Kamuya açık basın
alanındaki temkinli ve sınırlı tutumu, mektep arkadaşları arasında yerini ateşli
nutuklara ve gizli siyasi faaliyetlere bırakmıştır. Düşünce ve hedef Abdülhamit'i
yönetimden uzaklaştırmaktır: "Mektebde, handa, kahvede, sokakta, matbaada, her
yer ve vesile ile behemehal Abdülhamit idaresine taarruz edecek bir mevzuu bularak
1

Haftada Bir Gün, 30 Eylül 1926, No: 1, s. 3 ve Böke, a.g.m. s. 8.
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ihtilalcı bir kafa ile en ısrarcı lisanı kullanmaktan hali kalmıyordum. O zaman daha
genç bir mektepliydim. Daha mektepte iken bu ihtilalcı ruh bende ve sirayet ederek
yakın arkadaşlarımda bir nevi ahlak ü mişvar olmuştu."1 Genç mektepliler arasındaki
bu pasif kalkışma karşısında, II. Abdülhamit'in hafiyeleri haliyle boş durmamışlar ve
onları izleyerek, aralarına muhbir yerleştirerek kontrol altında tutmuşlardır. Adının
Saray'a jurnallendiği haberi çok geçmeden Yunus Nadi'nin de kulağına gelmiştir.
Akşamları arkadaş odalarına toplanan mektepli gençlerin yanıt aradıkları ilk soru ve
tartışılan temel konu, Abdülhamit'i devirmenin nasıl ve hangi yollarla mümkün
olacağıdır. Önerilen çözüm yollarından biri; Abdülhamit'i, Ramazan ayının on beşinci
günü, Topkapı Sarayına giderken veya dönerken, "köprü altında ya da
Sarayburnunda" denizin dibinde dinamit patlatarak havaya uçurmak olmuştur.2
Fakat böyle bir suikasta kalkışabilecek derecede donanımları ve daha önemlisi
cesaretleri yoktur. Yıldız jurnalcileri, sağda solda toplantılar yapan gençleri
tutuklatacak gerekçeyi yaratmak amacıyla Bedirhan Sami ismindeki ajanı gruba
sızdırmışlardır. Bedirhan Sami'nin görevi; muhalifleri gizli bir cemiyet kurmaya ikna
etmek ve bu konuda onları cesaretlendirmektir.3 Başarılı da olmuş, Yunus Nadi'den
habersiz arkadaşlarını ikna etmiştir. Neticede Yunus Nadi'de haberdar edilmiş ve
muhalif mektepliler "Sirkeci'de, Osmaniye Otlu Kıraathanesinin arka tarafındaki
küçük bahçede" gizli bir örgüt kurmak üzere toplanmışlardır. Yunus Nadi anılarında,
Bedirhan Sami'nin kendilerini tuzağa çekmeye çalıştığını fark edip "kafasına bir
1

Haftada Bir Gün, 30 Eylül 1926, No: 1, s. 3, Böke, a.g.t. s. 10 ve Böke, a.g.m. s. 7.

2

Haftada Bir Gün, 30 Eylül 1926, No: 1, s. 3, Böke, a.g.t. s. 10 ve Böke, a.g.m. s. 8.

3

Haftada Bir Gün, 30 Eylül 1926, No: 1, s. 3 ve Böke, a.g.t. s. 12.
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sandalye indirmeye teşebbüs edecek kadar" ileri gittiğini söylemektedir,1 fakat artık
olan olmuştur. Zaten bu arada Samsunlu Kemal ismindeki diğer bir jurnalci,
Bedirhan Sami'nin de içinde bulunduğu örgütü saraya jurnallemiştir.2 Neticede sekiz
arkadaş tutuklanmış ve Beşiktaş Hasan Paşa Karakoluna götürülmüştür. Kaynaklarda
ve arşiv belgelerinde geçen isimlerden tespit edebildiğimiz kadarıyla tutuklanan
sekiz kişi şunlardan oluşmaktadır: Yunus Nadi, Giresunlu Hamdi, Bedirhan Sami,
Mesud Remzi, Alber Ferid, Nuri, Müstecabizade İsmet, Süreyya.3

Sirkeci'de yaşanan olaydan sonra tutuklanma ihtimalini göz önünde
bulundurduğu şüphesiz olan Yunus Nadi, Babıali Caddesindeki Malumat binasında
çalıştığı bir gün düzgün görünümlü bir şahsın kendisini Hasan Paşa Karakoluna davet
etmesiyle kaçınılmaz sonuçla karşı karşıya gelmiştir. Kendisini götürmeye gelen

1

Haftada Bir Gün, 30 Eylül 1926, No: 1, s. 3 ve Böke, a.g.m. s. 8.

2

Haftada Bir Gün, 4 Teşrin-i Sani 1926, No: 6, s. 3 ve Böke, a.g.t. s. 12.

3

Yunus Nadi, Müstecabizade İsmet, Alber Ferid ve Nuri isimleri birden çok arşiv belgesinde

geçmektedir. Mesud Remzi, Bedirhan Sami ve Süreyya isimleri ise Nadi'nin, Cumhuriyet Gazetesi'nin
eki olarak yayınlanan Haftada Bir Gün dergisine yazdığı anılarda, ayrıca Pelin Böke'nin adı geçen
tezinde ve adı geçen makalesinde zikredilmiştir. Örnek olarak üç arşiv belgesinin ve Haftada Bir
Gün'ün ilgili iki sayısının künyelerini yazıyoruz. Anılan sekiz isme şu arşiv belgeleri ve dergi
nüshalarından ulaşılabilir: T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire
Başkanlığı (BOA), Fon Kodu: BEO, Dosya No: 2213, Gömlek No: 165930, Tarih: 1321 Ş 17; BOA, Fon
Kodu: DH. MKT. Dosya No: 722, Gömlek No: 66, Tarih: 1321 Ra 5; BOA, Fon Kodu: DH. MKT. Dosya
No: 918, Gömlek No: 88, Tarih: 1322 L 22; Haftada Bir Gün, 4 Teşrin-i Sani 1926, No: 6, s. 3; Haftada
Bir Gün, 14 Teşrin-i Evvel 1926, No: 3, s. 3.
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görevliyi bir süre oyalamayı başarmış, hatta binanın diğer kapısından kaçmayı aklına
getirmiş olsa da böyle bir teşebbüse girişmemiş ve teslim olarak Beşiktaş'taki Hasan
Paşa Karakoluna götürülmüştür. Nadi, Beşiktaş Karakolunu "siyasi mücadelede ilk
tutulduğumuz kapandı" sözleriyle anlatacaktır.1

Pek çok araştırıcı Yunus Nadi'nin tutuklanma tarihi olarak 1901 yılı başlarını
işaret etmektedir. Sami Karaören, Nuri İnuğur, Pelin Böke, Enver Behnan Şapolyo
1901 yılı başlarını, Ali Abalı ise 1904 yılını zikretmiştir.2 Her iki tarih de yanlıştır.
Yalnızca Nevsal-i Milli'de Kanun-ı Sani 1317 (Ocak - Şubat 1902) tarihi3 geçmektedir
ki, tarafımızca yapılan araştırmalarda da bu tarihin doğru olduğu anlaşılmıştır.
Osmanlı Arşivi belgelerinden Yunus Nadi'nin 1902 yılı başlarında tutuklandığı sonucu
çıkmaktadır. Örneğin 19 Mayıs 1319 (1 Haziran 1903) tarihli, Yunus Nadi ve
arkadaşlarının fakirliklerini öne sürerek yevmiye talep ettikleri dilekçe için yazılan
belgede, kalebentlerin bir buçuk yıldır mahkum oldukları ve cezalarının bitimine bir
buçuk yıl kaldığı ibaresi geçmektedir.4 Bu konuyla ilgili diğer yazışmalardan da aynı
sonuç çıkmaktadır.5 Diğer bir arşiv kaydında da Yunus Nadi'nin tutuklandığında
Hukuk Mektebi'nin ikinci sınıfında olduğundan söz edilmektedir.6 Hukuk Mektebine
1

Haftada Bir Gün, 14 Teşrin-i Evvel 1926, No: 3, s. 3 ve Böke, a.g.t. s. 12 - 14.

2

Yunus Nadi, Cumhuriyet Yolunda, İstanbul, Çağdaş Yayınları. 1985, s. 5 (Önsöz: Sami Karaören),

İnuğur, a.g.e. s. 60, Böke, a.g.t. s. 14, Şapolyo, a.g.e. s. 230 ve Abalı, a.g.m. s. 16.
3

Nevsal-i Milli, s. 44.

4

BOA, Fon Kodu: DH. MKT. Dosya No: 722, Gömlek No: 66, Tarih: 1321 Ra 5.

5

BOA, Fon Kodu: DH. MKT. Dosya No: 722, Gömlek No: 66, Tarih: 1321 Ra 5.

6

BOA, Fon Kodu: MF. MKT. Dosya No: 1083, Gömlek No: 84, Tarih: 1326 Za 4.

51

başlama zamanı ile ilgili en erken tarih 1900 yılı olduğuna göre, 1901 başlarında
ikinci sınıfa devam ediyor olması mümkün değildir. Ayrıca tahliye edildikleri tarih
olan 15 Kanun-ı Evvel 1320 (28 Aralık 1904)'den de1 aynı sonuç çıkmaktadır. Sonuç
olarak Yunus Nadi'nin 1902 yılı başlarında tutuklanıp, 1904 yılı sonunda tahliye
edildiği nettir. Tartışmaya açık bir diğer konu ise Yunus Nadi'nin Midilli'de kalebent
iken, İdadi'de öğrenim gören gençleri etkilemesi nedeniyle Sinop Kalesine
gönderildiğinin iddia edilmesidir.2 Ne arşiv kayıtlarında, ne de Yunus Nadi'nin
anılarında böyle bir bilgi mevcut değildir. Tam tersine arşiv kayıtlarından anlaşılan
husus, Yunus Nadi'nin cezasını Midilli Kalesinde tamamladığıdır. "Cezaevi ve Sürgün"
başlığı altında atıf yapılan arşiv belgeleri bunu doğrulamaktadır.

Beşiktaş Karakoluna toplanan mektepli gençler, birbirlerinden habersiz farklı
farklı ifadeler vermişler, birinin sözleri diğerine hatırlatıldığında, ikinci şahsın karşılığı
genellikle inkar etmek olmuş, kısacası hemen hepsi işin içinden kurtulmanın peşine
düşmüştür. Örneğin Mesud Remzi isimli tutuklu, teşebbüsün içine sızmak ve
meseleyi anladıktan sonra Saraya haber vermek niyetinde olduğunu söylemiştir.
Yunus Nadi'ye göre de Samsunlu Kemal'e bilgi sızdıranlar Mesud Remzi ve Giresunlu
Hamdi'dir.3 Sonuçta ortada iki farklı hafiye tarafından Saraya jurnallenen tek bir
örgüt vardır ve Yunus Nadi de o örgütün üyelerinden hatta öncülerinden biridir.

1

BOA, Fon Kodu: DH. MKT. Dosya No: 918, Gömlek No: 88, Tarih: 1322 L 22.

2

Kaya, a.g.m. s. 43; Cumhuriyet, 28 Haziran 1946, No: 7854, s. 1 - 2 ve İnuğur, a.g.e. s. 59.

3

Haftada Bir Gün, 4 Teşrin-i Sani 1926, No: 6, s. 3 ve Böke, a.g.t. s. 8.
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Fakat örgüt henüz kuruluşunu tamamlayamamış ve ortaya herhangi bir eylem
koyamamıştır. Bu durum tutuklananların şansı olmalıdır.

Yunus Nadi ve arkadaşları, Beşiktaş Hasan Paşa Karakolu, Zabtiye
Tevkifhanesi ve Hapishane-i Umumi'de 57 gün hakim karşısına çıkmadan
beklemişlerdir. Zabtiye Tevkifhanesinde Şıgılı Mustafa Ağanın "meriyetü'l-hatr" adı
verilen koğuşunda kalmışlardır. Hapishane yaşamlarında ve dışarı ile temaslarında
rahat sayılabilecek bir durumdadırlar. Dışarıda en büyük dertleri Abdülhamit iken,
cezaevinde daha büyük bir dertle, bitle uğraşmak zorunda kalmışlardır.1 Fakat yine
de dillerinde Abdülhamit vardır: "Bir beladan bin bela / İcad eder zalim yezit /
Ademiyet, mülk ve millet / Düşman Abdülhamit."2 Yunus Nadi, hapishanenin nasıl bir
yer olduğunu, 1913 yılında, daha ciddi bir üslupla şöyle anlatmıştır: "Dışarıdan hayal
gözü ile düşünülerek kanlı katil mahzenleri gibi telakki olunan habishaneler,
hakikatte insaniyetin bazı biçare fertlerini bir araya toplayan garip yerlerdir. Oraya
sevk ve idhal olunan kimselerin ekserisine mağdur denilemeyebilir. Fakat şurası
muhakkakdır ki hemen hepsi mazurdur..."3

57 gün sonra mahkemeye çıkarılan Yunus Nadi üç yıl kalebentlikle
cezalandırılmıştır4 ve tutukluluk hükümlülüğe dönüşmüştür. İlk olarak "derzincir" bir

1

Haftada Bir Gün, 18 Teşrin-i Sani 1926, No: 8, s.4; Nevsal-i Milli, s.44 ve Böke, a.g.m. s. 8 - 12.

2

Haftada Bir Gün, 28 Teşrin-i Evvel 1926, No: 5, s. 7 ve Böke, a.g.m. s. 12.

3

Tasvir-i Efkar, 24 Teşrin-i Sani 1913, No: 920 - 121.

4

Haftada Bir Gün, 25 Teşrin-i Sani 1926, No: 9, s. 4 ve Böke, a.g.t. s. 18.
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vaziyette İzmir'e, oradan Bodrum'daki Midilli Kalesine gönderilmiştir.1 Osmanlı
Arşivi belgelerinde, Yunus Nadi ve arkadaşlarının Midilli Kalesindeki yaşantılarına
dair bazı ayrıntılar görülebilmektedir. Örneğin cezalarının ikinci yılındayken af talep
ettikleri ve parasızlığın, sefaletin sıkıntılarını çektikleri arşiv belgelerinden
anlaşılmaktadır. 9 Teşrin-i Evvel 1319 (22 Ekim 1903) tarihli belgeden anlaşıldığına
göre; Yunus Nadi, Müstecabizade İsmet ve Nuri Beyler, aynı maddeden hüküm giyen
Alber Ferid'in affedilmesi nedeniyle kendilerinin de affını talep etmişlerdir. 2 Cezair-i
Bahr-ı Sefid Vilayet-i Celilesinden Dahiliye Nezaretine, Dahiliye Nezaretinden Adliye
Nezaretine, Adliye Nezaretinden Sadarete iletilen talep sonuç olarak reddedilmiştir.3
26 Haziran 1319 (9 Temmuz 1903) tarihli belgeye göre ise; Yunus Nadi,
Müstecabizade İsmet, Nuri ve Remzi Beyler, Midilli'de kalebent olan bir şahsa
"yevmiye" verilmesini emsal göstererek, fakirlikleri nedeniyle kendileri de bu haktan
yararlanmak istediklerini bildirmişlerdir. Fakat bu talepleri de reddedilmiştir.4

Üç yıllık ceza süreleri 15 Kanun-ı Evvel 1320 (28 Aralık 1904) tarihinde dolan
Yunus Nadi, Müstecabizade İsmet ve Nuri Beyler tahliye edilerek kısmi de olsa
özgürlüklerine kavuşabilmişlerdir.5 Fakat Yunus Nadi için çile henüz bitmemiştir.

1

Nevsal-i Milli, s. 44.

2

BOA, Fon Kodu: BEO. Dosya No: 2203, Gömlek No: 165197, Tarih: 1321 Ş 02.

3

BOA, Fon Kodu: DH. MKT. Dosya No: 789, Gömlek No: 25, Tarih: 1321 Ş 12; BOA, Fon Kodu: BEO.

Dosya No: 2213, Gömlek No: 165930, Tarih: 1321 Ş 17.
4

BOA, Fon Kodu: DH. MKT, Dosya No: 722, Gömlek No: 66, Tarih: 1321 Ra 5.

5

BOA, Fon Kodu: DH. MKT. Dosya No: 918, Gömlek No: 88, Tarih: 1322 L 22.
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Memleketi Mekri'ye sürgüne gönderilmiş ve burada ikamete mecbur tutulmuştur.1
Emine Uşaklıgil, sürgün yerinin Mekri olması konusunda Rıza Tevfik'in aracı
olduğunu söylemektedir, bir nevi Rıza Tevfik ile arkadaşlığı Yunus Nadi'yi daha
sıkıntılı geçebilecek bir sürgünden kurtarmıştır.2 Mahkumiyet nedeniyle yarım
bıraktığı Hukuk Mektebini ise ancak Meşrutiyet'in ilanından sonra İstanbul'a
döndüğünde tamamlayabilmiştir. İstanbul'a döndükten sonra örgüt ve cezaevi
arkadaşı Müstecabizade İsmet ile birlikte Hukuk Mektebine yeniden kayıt yaptırmak
için başvuruda bulunmuştur. Aldıkları dersler ve sınav notları incelendikten sonra
başvuruları kabul edilmiş, dördüncü sınıftayken tutuklanan Müstecabizade İsmet'in
dördüncü sınıf, ikinci sınıftayken tutuklanan ve sınava amade olduğunu beyan eden
Yunus Nadi'nin iki, üç ve dördüncü sınıf sınavlarına girmesi kararlaştırılmıştır.3
Böylece Yunus Nadi, tutuklandıktan yaklaşık yedi yıl sonra -1908 Kasım - Aralık
aylarında- Hukuk Mektebi'ne dönebilmiştir.

1. 6.) Fethiye'ye Dönüş - Belirsizlik Dönemi
1904 yılı sonunda Fethiye'ye sürgünle dönen Yunus Nadi, İstanbul'un kültür
ortamından, aydın çevrelerden, basın ve yayından uzak bir yerde, geleceği ile ilgili
kadim düşlerinin tam tersi bir hayatın içindedir. Bu dönemde geçimini dava vekilliği

1

Nevsal-i Milli, s. 44.

2

Uşaklıgil, a.g.e. s. 55.

3

BOA, Fon Kodu: BEO, Dosya No: 3428, Gömlek No: 257026, Tarih: 1326 L 12; BOA, Fon Kodu: MF.

MKT. Dosya No: 1083, Gömlek No: 84, Tarih: 1326 Za 4.
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yaparak sağlamıştır.1 Böke, çiftlik işleriyle de uğraştığını yazmaktadır.2 Dava vekilliği,
tam olarak aynı anlamda olmasa da bugünkü avukatlığın muadili olarak kabul
edilebilir. Tanzimat'la birlikte başlayan bu mesleği icra etmek isteyenler sınava
girerek ruhsatname almak zorundadırlar. Görevleri; mahkemede hazır bulunarak
müvekkillerinin taleplerini hakime bildirmek ve hakimin vereceği hükmü almaktır,
davayla ilgili görüş bildirme hakları yoktur.3

Fethiye döneminde Yunus Nadi'nin yaşamındaki en önemli değişiklik Gümrük
Müdürü Saffet Bey'in kızı Nazime Hanım'la evlenmesi olmuştur.4 Nazime Hanım
İstanbulludur5 ve evlendiğinde 16 - 17 yaşlarındadır.6 Yunus Nadi'nin kardeşi Ümmü
Gülsüm Ceylanlı, bir hafta süren ihtişamlı bir düğün yapıldığını; yeğeni Tevfik Abalı
ise Yunus Nadi'nin evlendiği sıralarda hükümetin "nezareti" altında olduğunu
söylemiştir.7 Anlatılanlardan anlaşılan Yunus Nadi'nin Fethiye'ye döndükten bir ya
da iki yıl sonra (1905 - 1906) evlendiğidir. Nazime - Yunus Nadi çifti kış aylarında
Mekri'de, yaz aylarında Kayaköy'de yaşamıştır. Sürgün koşullarında yaşayan, baskı
altında olan ve hakkında zaman zaman arama kararı çıkarılan Yunus Nadi'nin, siyasi

1

Uşaklıgil, a.g.e. s. 55.

2

Böke, a.g.t. s. 20.

3

Uşaklıgil, a.g.e. s. 55.

4

Uşaklıgil, a.g.e. s. 55.

5

Böke, a.g.t. s. 20.

6

Otyam, a.g.m. s. 44.

7

Otyam, a.g.m. s. 44.
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faaliyetlerinin ceremesine Nazime Hanım da ortak olacaktır.1 Nazime - Yunus Nadi
çiftinin ilk çocuğu Nadir, 23 Haziran 1908'de Kayaköy'de dünyaya gelmiştir. 2 Nadir'in
ardından biri doğduktan sonra vefat efen dört çocukları daha olacaktır: Leyla
(Uşaklıgil), Firuzan (Selanik'te doğmuştur, doğduktan sonra vefat etmiştir), Doğan
Nadi, Nilüfer (Nun).3

Yunus Nadi, Fethiye'de siyasal ortamdan uzak yaşamış olsa da siyasetle
ilgisini kesmemiş, memleket ahvalini uzaktan takip etmeyi sürdürmüştür.
Avrupa'daki Jön Türklerin faaliyetlerini izlemeye çalışmıştır.4 Meşrutiyet ilan
edildiğinde, İmparatorluğu oluşturan unsurların bir arada kalabilmesi hususunda
ciddi kaygılara sahip olsa da, önce İzmir'e, daha sonra İstanbul'a geçerek yeniden
aktif politik yaşama dahil olmuştur.5

1

Uşaklıgil, a.g.e. s. 55.

2

Uşaklıgil, a.g.e.s. 65.

3

Böke, a.g.t. s. 20.

4

Nevsal-i Milli, s. 44.

5

Nevsal-i Milli, s. 44 ve Uşaklıgil, a.g.e. s. 65.
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İKİNCİ BÖLÜM
II. MEŞRUTİYET'TEN MÜTAREKE'YE (TASVİR-İ EFKAR'DAN YENİ GÜN'E) YUNUS
NADİ (1908 - 1918)

2. 1.) II. Meşrutiyet Dönemine Genel Bir Bakış (1908 - 1918)
Resneli Niyazi Bey'in dağa çıkması (3 Temmuz 1908), Birinci Ferik Şemsi
Paşa'nın Manastır'da öldürülmesi (7 Temmuz 1908) ve benzeri olaylar Osmanlı
Devleti için yeni bir dönemin son işaretçileri gibidir. Rumeli'deki Meşrutiyetçi
hareketi geriletmek için çabalayan Sadrazam Ferit Paşa, başarısızlığı kabullenmiş
olmalı ki Kanun-ı Esasi'nin yeniden ilanı hususunda Padişah Abdülhamit'le görüşme
ihtiyacı hissetmiş, ret yanıtı alınca da 9 Temmuz 1908'de görevi bırakmıştır. Yerine
"Şapur Çelebi" lakaplı Küçük Sait Paşa getirilmiştir. Bu arada dışarıdan da baskı
hissedilmiş, İngiltere ile Rusya'nın Osmanlı üzerindeki hedeflerini ortaklaştıran Reval
Mülakatı (9 Haziran 1908), Selanik ve Manastır'daki muhalifleri aceleci davranmaya
zorlamıştır. Resneli Niyazi'nin, isyanının arka planında, Reval Mülakatı hacimli bir yer
işgal etmiştir.1 Neticede 23 Temmuz 1908'de Meşrutiyetin ilanı ile yeni perde
açılacaktır.

1908 hareketinin kaynağı "Osmanlı vatanperverliği biçiminde ifade edilen bir
milliyetçilik"tir.2 Genç subayların ve aydınların vatanı kurtarma,3 "devlet gücünü
1

Tansu, a. g. e. s. 80 - 85.

2

Avcıoğlu, a.g.e. s. 250.

3

Avcıoğlu, a.g.e. s. 250.
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canlandırma"1 girişimi olarak yorumlanabilir. Meşrutiyetçiler anayasanın ilanı ile
imparatorluğu oluşturan unsurların mensubiyet duygularının gelişeceğine, böylece
kardeşlik temelinde bir birleşme yaratacaklarına ve dışarıdan müdahalelere son
vereceklerine inanmışlardır.2 Meşrutiyetin ilanını sağlayan temel iki güç İttihatçılar
ve Adem-i Merkeziyetçiler (ya da liberaller)'dir. İki grup (Osmanlı İttihat ve Terakki
Cemiyeti ile Adem-i Merkeziyet Teşebbüs-i Şahsiye ve Meşrutiyet Cemiyeti) arasında
22 Ağustos 1908'de varılan uzlaşı uzun sürmemiştir.3 Liberaller sosyal olarak
İttihatçılardan

daha

merkeziyetçilikten

ve

yüksek

tabakalara

imparatorluk

mensupturlar.

unsurlarının

Yönetimde

özerkliğinden,

adem-i

ekonomide

serbestlikten yana olmuşlardır. İttihatçılar ise 19. yüzyıl sonlarındaki reformlarla
ortaya çıkan yeni sosyal sınıfa mensup, genellikle meslek sahibi kişilerdir.4
İttihatçılar, Meşrutiyetin ilanından sonra iki seçenekle karşı karşıya kalmışlardır. İlki
eski iktidara ait tüm kurumları yok edip yerine yenilerini koymak, ikincisi var olan
kurumları kendi yararlarına uygun olarak düzenlemektir. İkincisini seçmişler, var
olan sistem içerisinde devleti reformize etme amacında olmuşlardır. Ancak bu
tutum,

hem

cemiyetin

kendisini

toplumun

hiç

bir

gerçek

çıkarıyla

özdeşleştirememesine yol açmış, hem de cemiyet içindeki radikallerce kabul

1

Mete Tunçay, Türkiye'de Sol Akımlar (1908 - 1925), Cilt: 1, 3. Basım, Ankara, Bilgi Yayınevi, Mayıs

1978, s. 28.
2

Avcıoğlu, a.g.e. s. 251.

3

Unat, a.g.e. s. 167.

4

Ahmad, a.g.e. s. 10.
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görmemiştir.1 Liberaller ise İttihatçıların aksine toplum içerisindeki çıkar grupları
arasında güçlüdür. Adem-i merkeziyetçilik ve serbest ekonomiye dayanan
ideolojileri Gayrimüslim azınlıklara, Türk olmayan Müslüman toplumlara, geleneksel
yönetici seçkinlere ve ekonomik çıkarlarını düşünen yabancı devletlere çekici
gelmiştir.2 Zira İttihatçılar merkezi devletten yana olmuşlar, ekonomide devlet
denetimini ve tekelini savunmuşlardır.3 Amaçları Osmanlı Devleti'nin yarı sömürge
durumuna ve yabancı devletlerin ekonomik hegemonyasına son vermektir,
ideolojileri ise başlangıçta Türk milliyetçiliği değil Osmanlı yurtseverliğidir.4 İki grup
arasındaki belirgin uyumsuzluklar, meşrutiyetin başındaki uzlaşının yolun sonuna
dek ayakta kalamayacağının göstergeleridir ve Eylül 1908'de Osmanlı Ahrar
Fırkasının kurulmasıyla sona ermiştir. Ahrar Fırkası, Prens Sabahattin'in görüşlerini
savunmuş ve İttihatçı karşıtı grupları çekmeyi başarmıştır.5

Meşrutiyet dönemi elverişsiz şartlarda, talihsiz koşullarda başlamıştır.
İngiltere ve Rusya'nın menfaat işbirliği geleceğe yönelik tehlikenin habercisidir.
İngiltere; Mısır, Sudan ve Kıbrıs'tan sonra Arabistan'a göz dikmiş, ajanlarını Arap
aşiretleri arasında dolaştırmaya başlamıştır. Rusya ise Ermeni hareketlerinde
kışkırtıcı rolü üstlenmiştir. İtilaf Devletlerinin Balkanlar için ortak amacı Balkan

1

Ahmad, a.g.e. s. 23.

2

Ahmad, a.g.e. s. 24.

3

Ahmad, a.g.e. s. 32.

4

Ahmad, a.g.e. s. 88 - 92.

5

Ahmad, a.g.e. s. 97 - 98.
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Devletlerini birleştirerek Almanya'nın önüne set çekmektir. Avusturya, İtalya ve
Balkan Devletleri ise Osmanlı Avrupa'sını pay etme derdindedir. Trablusgarp
İtalya'ya, Girit ve Ege Adaları Yunanistan'a bırakılmıştır.1

İlk darbe Avusturya'dan gelmiştir. Avusturya, 6 Ekim 1908'de Bosna Hersek'i
ilhak ettiğini bir nota ile Babıali'ye bildirmiş, bununla da kalmamış Bulgaristan'ı
cesaretlendirerek bağımsızlığını ilan etmesinde rol oynamıştır (5 Ekim 1908).
Yunanistan ise Girit'i, 12 Ekim 1908'de2 İngiltere'nin bir "himmeti"3 olarak ilhak
etmiştir. Bu karmaşa, meşrutiyet iktidarına herhangi bir dış güce yaslanmadan
ayakta kalmanın zorluğunu ve çatışan emperyalist güçlerden birine yaklaşmanın
zorunluluğunu hissettirmiştir.4 Bu dönemde İttihatçılar iktidarda baskın değildir.
Böylece meşrutiyetin ilk aylarında Osmanlı'ya zaten pamuk ipliğiyle bağlı olan üç
saha imparatorluktan kopmuştur: Bosna Hersek, Bulgaristan ve Girit. Bu durum
imparatorluğu oluşturan unsurların bir arada yaşamları, kardeşlikleri ve birliktelikleri
konusundaki düşlerin kısa sürede yok olmasına, diğer bir deyişle Osmanlıcılık
politikasının boşa çıkmasına neden olmuştur.5 İtalya, Batı Trablus'u ve Oniki Adayı
işgal etmiş; Çarlık Rusya, Balkan Devletlerini Osmanlı'ya karşı kışkırtmıştır.
Makedonya'ya Balkan Devletlerinden çeteler sızmış, bölge yaşanamaz hale gelmiştir.

1

Avcıoğlu, a.g.e. s. 252 - 253.

2

Unat, a.g.e. s. 170 - 171.

3

Avcıoğlu, a.g.e. s. 254 - 257.

4

Tunçay, a.g.e. Cilt: 1, s. 28.

5

Yalman, a.g.e. Cilt: 1, s. 83 - 86.
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Fransa Suriye'yi, İngiltere Irak'ı, Avusturya Arnavutluk'u kışkırtmakta, mülkün her
yerinden isyan sesleri yükselmektedir.1

Parlamenter sistem, 17 Aralık 1908'de Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan'ın
açılmasıyla başlamıştır. Meclisin birinci dönemi 27 Ağustos 1909'a dek sürmüştür.
Görünürde kısa olan sekiz aylık dönem fiiliyatta zorlu geçmiştir. Bu dönemde
Sadarette sırasıyla Mehmet Sait Paşa, Kamil Paşa ve Hüseyin Hilmi Paşa
bulunmuştur. Meclis ilk aşamada Bosna Hersek ve Bulgaristan sorunlarıyla uğraşmış,
yasama görevine ancak Mayıs 1909'da başlayabilmiştir.2 İlk seçimler 1908'in Kasım
ve Aralık aylarında yapılmış, yirmi beş yaşını dolduran erkek seçmenler tarafından iki
dereceli seçimle belirlenen Meclis-i Mebusan; 142 Türk, 60 Arap, 25 Arnavut, 23
Rum, 12 Ermeni, 5 Musevi, 4 Bulgar, 3 Sırp, 1 Ulah olmak üzere 226 üyeden
oluşmuştur. İkinci seçimler 1912'de, üçüncü seçimler ise Mayıs 1914'de yapılmıştır.
1911'de İstanbul'da yapılan ara seçimler İTC karşıtlarının zaferiyle neticelenmiştir.
Meclis-i Mebusan 1912'de iki kez, 1918'de bir kez feshedilmiştir.3 İttihat ve Terakki,
meşrutiyetin ilk yıllarında iktidarı doğrudan üstlenmemiş, 1913 yılında Balkan
Savaşının yanlış idare edildiğini ve Edirne'nin yitirilme tehlikesini ileri sürerek iktidarı
ele almıştır. II. Meşrutiyetin ilk beş yılı (1908 - 1913) çok partili, ikinci beş yılı (1913 1918) tek partili rejimdir. Mahmut Şevket Paşa'nın öldürülmesinden sonra çok
partili rejim fiilen ortadan kalkmıştır. II. Meşrutiyetin ilanından Mondros
1

Zekeriya Sertel, Hatırladıklarım, 3. Baskı, İstanbul, Gözlem Yayınları, Mart 1977, s. 45.

2

Feroz Ahmad, İttihat ve Terakki (1908 - 1914), 9. Baskı, Çeviren: Nuran Yavuz, İstanbul, Kaynak

Yayınları, Nisan 2013, s. 80 - 81.
3

Kabacalı, a.g.e. s. 56, 64.
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Mütarekesine kadar on dört kabine kurulmuş, sekiz sadrazam görev almıştır.
Sadarete gelenler sırasıyla şöyledir:1 Mehmet Sait Paşa, Kamil Paşa, Hüseyin Hilmi
Paşa, Tevfik Paşa (31 Mart Olayı üzerine), Hüseyin Hilmi Paşa (ikinci kez, 31 Mart
Olayından sonra), İbrahim Hakkı Paşa, Mehmet Sait Paşa (ikinci kez), Mehmet Sait
Paşa (üçüncü kez), Gazi Ahmet Muhtar Paşa (Halaskaran hareketi üzerine), Kamil
Paşa (ikinci kez), Mahmut Şevket Paşa (Bab-ı Ali Baskını üzerine), Mehmet Sait Halim
Paşa (Mahmut Şevket Paşa'nın öldürülmesi üzerine), Mehmet Talat Paşa, Mehmet
Talat Paşa (ikinci kez, Vahdettin'in tahta çıkması üzerine).

Meşrutiyete yönelik ilk ciddi kalkışma 31 Mart Olayıdır. 6 Şubat 1909'da
kurulan İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti, Hasan Fehmi Bey cinayeti üzerine 11 Nisan
günü gece yarısından itibaren, Ayasofya'da Meclis-i Mebusan önünde ayaklanma
başlatmıştır.2 Sekiz gün süren ayaklanmanın sloganı "şeriat isteriz",3 sözcüsü Volkan
gazetesi, hedefi İttihat ve Terakki'dir. Kışkırtıcısı ise Ahmet Emin Yalman'a göre
İngiltere'dir, ayaklanma, Türkiye'nin canlanmasının ve sömürge ülkeler için kurtuluş
modeli oluşturmasının önüne geçmek için hazırlanmış bir "İngiliz tertibi"dir.4
Ayaklanma esnasında Adliye Nazırı Nazım Paşa ve Lazkiye Mebusu Arslan Bey
öldürülmüş (13 Nisan 1909), Meclis-i Mebusan Reisi Ahmet Rıza Bey görevi bırakmış
(13 Nisan), Hüseyin Hilmi Paşa Kabinesi istifa etmiş yerine Tevfik Paşa getirilmiş,
1

Tarık Zafer Tunaya, Türkiye'de Siyasal Partiler, Cilt: 1 (İkinci Meşrutiyet Dönemi) - (1908 - 1918), 2.

Baskı, İstanbul, Hürriyet Vakfı Yayınları, Ocak 1988, s. 6 - 8.
2

Unat, a.g.e. s. 178, 183.

3

Kabacalı, a.g.e. s. 71.

4

Yalman, a.g.e. Cilt: 1, s. 95.
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Adana'da Ermeni olayları yaşanmıştır.1 İsyan, ilk günlerde İkdam, Mizan, Osmanlı ve
Serbesti gazeteleri tarafından desteklenmiştir.2 Meşrutiyet öncesi rejime sadakatle
bağlı olup devrimle birlikte mevkilerini kaybeden "eski rejim mensupları" ve İttihat
Terakki karşıtları tarafından da kabul görmüştür. Hatta Prens Sabahattin'de açıkça
destek olmamakla birlikte hareketin İTC karşıtlığını sempatiyle karşılamıştır.3
Neticede 17/18 Nisan'da İstanbul'a girmeye başlayan Hareket Ordusu, 25 Nisan'da
kontrolü tamamen ele alarak "örfi idare" ilan etmiştir.4 27 Nisan 1909'da ise
Abdülhamit tahttan indirilmiş, yerine V. Mehmet (Reşat) tahta çıkarılmıştır. 31 Mart
Olayından sonra İttihatçılar, yine devlet yönetimini doğrudan ele almamışlar,
kabinelere nazır vermek, dışarıdan müdahale etmek gibi yollarla iktidarı kontrol
etme amacında olmuşlardır.5

1908 ve 1909 gibi devamındaki yıllar da meşrutiyet kabineleri için kolay
geçmemiştir. Arnavutluk 1909 - 1911 arası sürekli isyan halindedir, 27 Nisan 1910'da
Suriye'de Dürzi ayaklanması çıkmış ve giderek büyümüştür,6 28 Eylül 1911'de
Trablusgarp Savaşı başlamıştır. Bu arada 11 Aralık 1911'de yapılan İstanbul ara
seçimleri İttihatçılar için tam bir hezimet olmuştur. Bunun üzerine Meclis,

1

Unat, a.g.e. s. 183 - 184.
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Kabacalı, a.g.e. s. 71.
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Yalman, a.g.e. Cilt: 1, s. 95 - 96.
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Unat, a.g.e. s. 185 - 187.
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Falih Rıfkı Atay, Batış Yılları, İstanbul, Pozitif Yayınları, Kasım 2012, s. 50.

6

Yalman, a.g.e. Cilt: 1, s. 106.
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İttihatçıların baskısıyla 18 Ocak 1912'de feshedilmiş ve tarihe "sopalı seçim" olarak
geçen 1912 seçimlerine gidilmiştir.1 Yalnızca 15 mebus çıkarabilen muhalefet
Meclis'teki temsiliyetini yitirmiş ve yer altına çekilmiştir. Bunun bir sonucu olarak
Halaskar Zabitan Grubu isimli örgüt hükümeti devirmeyi ve Mehmet Sait Paşa
kabinesini istifa ettirmeyi başarmıştır. Yeni hükümet Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın
"Büyük Kabine"sidir. Büyük Kabine, Hürriyet ve İtilaf Fırkası tarafından görünürde
desteklenmiş, İttihat ve Terakki Fırkası tarafından kabul görmemiştir. Öte yandan
Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın hedefi de İttihat Terakki etkisini yok etmektir. Bu
amaçla 4 Ağustos 1912'de meclis yeniden feshedilmiş, memurların siyasetle iştigali
ve ordunun siyasete müdahiliyeti yasaklanmış, İttihatçı kimlikleriyle tanınan yüksek
memurlar tasfiye edilmiş, İttihat Terakki yanlısı gazeteler baskı altına alınmıştır. 2

Balkan Devletlerinin Osmanlı'ya karşı uzlaşma çabaları hayli uzun sürmüştür.
Bu esnada Osmanlı'daki iç iktidar kavgası ilginin ve algının dışa dönmesine engel
olmuştur.3 İki büyük emperyalist güç olan Rusya ve İngiltere'nin Almanya'yı
"çemberleme planına" uygun olarak birbirleriyle dost sayılamayacak Balkan
Devletleri birleşivermiştir.4 Bu sıralarda Osmanlı'da yönetim Gazi Ahmet Muhtar
Paşa'nın elindedir ve İttihatçılar iktidardan uzaklaştırılmıştır. Balkan Savaşı
keşmekeşi karşısında İtalya ile "alelacele" anlaşma imzalanmış, Osmanlı Afrika'sı

1

Yalman, a.g.e. Cilt: 1, s. 180.

2

Kabacalı, a.g.e. s. 76 - 78.

3

Atay, a.g.e. s. 63.

4

Avcıoğlu, a.g.e. s. 257.
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elden çıkmıştır.1 1912 Ekim'inde patlak veren savaş Osmanlı için tam bir bozgundur.
Müttefik askerleri İstanbul'un "eteklerine kadar" yaklaşmış, Limni ve Ege Adaları
Yunan kuvvetleri tarafından işgal edilmiş, Rumeli'deki Osmanlı topraklarını Karadağ,
Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan ele geçirmiş, buralarda yaşayan Türk ve
Müslüman halk Anadolu'ya göçe başlamıştır.2 Üsküp, Manastır, İşkodra ve Selanik
elden çıkmış, Edirne kuşatma altına alınmış, ordular Çatalca'ya kadar çekilmiştir.3
Balkan devletlerinin içerilere doğru ilerledikleri bir sırada Gazi Ahmet Muhtar Paşa
Hükümeti çekilmiş, Sadarete Kamil Paşa geçmiştir.4 Kamil Paşa Hükümetinin
yenilgiyi kabul etmekten başka yapacağı bir şey yoktur. Kamil Paşa'nın Sadarete
getirilme nedeni İngilizlere olan yakınlığıdır. Fakat Kamil Paşa'nın İngilizlere yakınlığı,
İngiltere'nin Almanya'ya karşı giriştiği uzun vadeli politikanın değişmesi için yeterli
değildir.5 Balkan Savaşları, imparatorluk içerisinde "tecrit" olan Türk unsur arasında
Türk

milliyetçiliği

imparatorluğun

bilincinin

bütünlüğünü

gelişmesine
kendileri

neden
korumaya

olmuştur.6

Jön

çalışmadıkça

Türkler
başarının

gelmeyeceğine inanmışlar ve Avrupa'dan yardım isteme konusunda katılaşıp içe
dönmüşlerdir. Savaştan sonra orduda yapılan reformlar bunun en iyi örneğidir. 7

1

Tunaya, a.g.e. Cilt: 1, s. 4.

2

Ahmad, İttihatçılıktan Kemalizme, s. 108.

3

Atay, a.g.e. s. 67.

4

Kabacalı, a.g.e. s. 80.

5

Avcıoğlu, a.g.e. s. 258.

6

Ahmad, İttihatçılıktan Kemalizme, s. 110.

7

Ahmad, İttihatçılıktan Kemalizme, s. 154.
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Balkan Savaşı yenilgisi ve Edirne'nin yitirilme tehlikesi İttihatçılar için yeterli
gerekçeyi yaratmış, 23 Ocak 1913'te Binbaşı Enver Bey öncülüğündeki silahlı grup
Babıali'yi basarak Kamil Paşa'yı istifa ettirmiştir. Baskın sırasında Harbiye Nazırı,
İttihatçı silahşor Yakup Cemil tarafından öldürülmüştür.1 Yeni kabine Mahmut
Şevket Paşa'nın Sadaretinde kurulmuş, böylece İttihat ve Terakki, iktidarı ele
geçirmiştir.2 Mahmut Şevket - Enver ittifakı Alman nüfuzunun güç kazanması
anlamına gelmektedir.3 Bu durum Almanya'ya yakınlık bakımından II. Abdülhamit
dönemine dönüş olarak yorumlanabilir.4 Babıali Baskınından kısa bir süre sonra
baskının karşılığını vermek isteyen "Taklib-i Hükumet" girişimi ortaya çıkarılmış ve
failler tutuklanmıştır. Fakat Mahmut Şevket Paşa suikastının (11 Haziran 1913)
önüne geçilememiştir.5 Ahmet Emin Yalman, suikastın "İngiliz tertibi" olduğunu
söylemektedir. Yalman'a göre idare kabiliyeti ve sistemli çalışmaları ile Türkiye için
yeni ümit kapıları açan Mahmut Şevket Paşa İngilizlerin işine gelmemiştir.6
Suikasttan sonra İTF'nin "gerçek iktidar" dönemi başlamış ve tek parti yönetimine
geçilmiştir.7 İTF, Mondros Mütarekesine kadar devletin tek hakimi olacaktır.

1

Emine Uşaklıgil, Yunus Nadi'nin Yakup Cemil'in ailesine maddi yardımda bulunduğunu

söylemektedir (Bkz: Uşaklıgil, a.g.e. s. 177).
2

Yalman, a.g.e. Cilt: 1, s. 182.

3

Avcıoğlu, a.g.e. s. 258.

4

Tunçay, a.g.e. Cilt: 1, s. 28.

5

Kabacalı, a.g.e. s. 81.

6

Yalman, a.g.e. Cilt: 1, s. 182 - 183.

7

Yalman, a.g.e. Cilt: 1, s. 183 ve Kabacalı, a.g.e. s. 81.
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İttihatçıların iktidardan tamamen uzaklaştırıldıkları, Halaskar Zabitan
hareketi ile Babıali Baskını arasındaki altı aylık dönemde İmparatorlukta ciddi
değişiklikler olmuştur. Osmanlı Avrupa'sı elden çıkmış, Edirne kuşatılmıştır. Babıali
Baskını bir bakıma İttihat ve Terakki için Edirne'yi geri almak üzere reflekstir.
Darbenin alt yapısını Kamil Paşa'nın Edirne başarısızlığı hazırlamıştır. Bu ortamda
iktidarı ele geçiren İttihatçıların önü tam anlamıyla açık sayılamaz. Hürriyet ve İtilafçı
hükümet devrilmiş olsa da parti örgütleri hala ayaktadır ve karşı darbe tehlikesi
ortadadır. Edirne düştüğü anda karşı hareket kaçınılmaz olacaktır. Durumun
farkında olan İttihatçılar temkinli davranmışlar, ne öç almaya ne de devr-i sabık
yaratmaya kalkışmamışlardır. Uzlaşıcı olmuşlar ve ilk aşamada doğrudan doğruya
İttihatçı bir kabine kurmak yerine Mahmut Şevket Paşa'nın sadaretinde "partizan"
olmayan nazırlarla durumu kurtarmaya çalışmışlar, fakat bir yandan da Sait Halim
Paşa, Hacı Adil Bey, Hayri Bey gibi ılımlı İttihatçıları kabineye dahil ederek kontrolü
elden bırakmamışlardır. İçinde bulunulan dönem, ılımlı politikaları ve yumuşak geçişi
dayatmaktadır. Zira hazine boştur, ordu moralsizdir ve diplomatik yalnızlık had
safhadadır.1 Fakat uzlaşmacı ve ılımlı siyaset uzun sürmeyecektir. Mahmut Şevket
Paşa suikastından sonra Sait Halim Paşa tarafından kurulan kabinede Talat Bey gibi
güçlü İttihatçılar da yer almıştır. Yönetim zamanla tamamen İttihatçıların eline
geçecektir.2 1913 ortalarına gelindiğinde siyasal denge sağlanmış, Edirne geri
alınmış, muhalefet silinmiş ve İTF'nin hegemonik iktidarı başlamıştır. Sait Halim Paşa
yalnız İttihatçıların değil toplumun da kabul edebileceği ve dönemin şartlarında
1

Ahmad, İttihat ve Terakki, s. 151 - 153.

2

Ahmad, İttihat ve Terakki, s. 162.
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Araplarla uzlaşma çabası gereği yönelinen İslamcı politikalar için oldukça uygun bir
isimdir.1 1914 yılına gelindiğinde reformize edilen ilk kurumlardan biri ordu
olmuştur. Almanya'dan Liman Von Sanders başkanlığında askeri bir heyet İstanbul'a
gelmiş, Tuğgeneralliğe yükselen Enver Paşa Harbiye Nazırı olmuş ve orduda
kapsamlı bir tasfiyeye gidilmiştir.2

Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşları ile Birinci Dünya Savaşı arasında savaşsız
geçirdiği dönem -"nefes alma devresi"- yalnızca on üç ay sürmüştür.3 Bu dönemde
ekonomide belli iyileşmeler görülmüş, halk nazarındaki umutsuz hava dağılmış,
devlet mekanizması işlemeye başlamıştır. Fakat devlet, dünya siyaseti içinde "tek
başına" ve "tecrit edilmiş" durumdadır. Aslında ne iç ne de dış ortam Osmanlı'nın
tarafsızlığını uzun süre devam ettirmesine uygun değildir. İttihatçılar, tarafsızlık
halinde ülkenin büyük devletlerce paylaşılacağını ve yıkımın kaçınılmaz olacağını
düşünmektedirler. Bu nedenle evvela İtilaf Devletleriyle birleşmek için zemin
aranmış, başarısızlık üzerine yüzler Almanya'ya dönmüştür.4 Halktan toplanan
paralarla İngiltere'ye yaptırılan Sultan Osman ve Reşadiye zırhlılarının tüm taksitleri
ödenmesine rağmen İngilizler tarafından teslim edilmemesi ve Almanların durumu

1

Ahmad, İttihat ve Terakki, s. 172 - 173

2

Ahmad, İttihat ve Terakki, s. 178 - 179.

3

Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam Mustafa Kemal (1881 - 1919), Cilt: 1, Otuz İkinci Basım,

İstanbul, Remzi Kitabevi, Mart 2011, s. 169.
4

Ahmad, İttihat ve Terakki, s. 183 - 184.
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fırsat bilerek Osmanlı'ya iki zırhlı vermesi,1 iktidarın Almanya'ya dönük politikalarının
psikolojik alt yapısını oluşturmuştur. Durum ve şartlar İttihatçıları Almanya yanında
savaşa sürüklenmeye zorlamıştır.

İttihatçıların ardıllarına bıraktıkları önemli hamlelerden biri "milli iktisat"
politikasıdır. Yabancı sermaye ve Gayrimüslim burjuvazinin tahakkümünü
gerileterek yeni bir Türk - İslam sermaye sınıfı yaratma kaygılarının bir pratiği olan
milli iktisat politikası, daha sonra Kemalistlerin uygulayacağı iktisadi politikaların alt
yapısını hazırlamıştır. İttihatçılar henüz 1912 yılında Alman ekonomist Friedrich
List'den esinlendikleri "milli bir ekonomi" konusunu tartışmaya başlamışlardır,
tartışmaların öncülerinden biri Moiz Cohen (Tekin Alp)'tir.2 Tunçay'a göre
İttihatçıların hedefi milli burjuvazi yaratmaktır ve bu "Bismarkçı devlet
kapitalizmi"dir.3 1914 yılında ise ekonomik canlanmanın ulusal burjuvazi eliyle
olacağını açıkça ifade etmeye başlamışlardır. Yusuf Akçura milli uyanıştan ve Türk
burjuvazisinden bahseder olmuştur.4 Kapitülasyonların tek taraflı kaldırılması ve
Türk burjuvazisi yaratmak üzere "bilinçli" bir siyaset izlenmesi milli iktisat
politikasının tezahürleridir. Kısacası ulusal ekonominin önünde engel olarak görülen
kapitülasyonlar kaldırılmıştır. Halkın iktisadi zihniyetini değiştirmek için çaba
harcanmıştır.

Amaç

ekonomik

durgunluğa

son

vermek,

sermaye

akışını

hızlandırmak, ticaret ve sanayiyi teşvik etmek, kalkınmayı sağlamaktır. Bu bağlamda
1

Tansu, a.g.e. s. 395 ve Yalman, a.g.e. Cilt: 1, s. 208 - 209.

2

Ahmad, İttihatçılıktan Kemalizme, s. 127.

3

Tunçay, a.g.e. Cilt: 1, s. 95.

4

Ahmad, İttihatçılıktan Kemalizme, s. 41.
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1914 Haziran'ında Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarılmış, yerli üretime öncelik
tanınmıştır. Yasaya Yunus Nadi'nin çabasıyla, devleti, yabancı mallar yüzde on
oranında daha ucuz olsa da yerli üretim satın almaya zorlayan bir madde de dahil
edilmiştir.1

İttihat ve Terakki düşünürleri, ilk beş altı yıllık tecrübeden sonra,
İmparatorluğu oluşturan unsurların bir arada yaşaması fikrinin, eşitlik, özgürlük,
kardeşlik sloganlarının ve Anayasa ile İmparatorluğun kurtarılacağı inancının yetersiz
olduğuna kanaat getirmişlerdir. İmparatorluk mevzi kaybederken yalnız Gayrimüslim
unsurlar değil Müslüman unsurlar da kaynaşmaktadır. Örneğin kadim dost Araplar
İngilizlerle uzlaşabilmektedir. İttihatçı aydın, bu şartların zorlamasıyla yüzünü
Anadolu'ya dönmüş, halkçılık ve milliyetçilik gibi fikirlerle alakadar olmaya
başlamıştır.2 Meşrutiyet başlarındaki Osmanlıcılık fikrinin temelsizliğine inanan,
devrim dönemi beklerken "hürriyet anarşisi" ile karşılaşan aydın, "halka

dönme"

düşüncesine giderek yaklaşmıştır.3 Öte yandan Tanzimat Batıcılığı meşrutiyet
aydınlarınca

terk

edilmiş,

gelişimin

Batının

körü

körüne

taklidi

ile

sağlanamayacağının farkına varılmış, Batı uygarlığının eriştiği yüksekliğin altında bir
toplumsal temel olduğu anlaşılmış ve bu durum yeni aydın kuşağını Batıya karşı
daha eleştirel ve daha objektif olmaya zorlamıştır.4 Aydın artık daha yerlidir ve

1

Ahmad, İttihatçılıktan Kemalizme, s. 41 - 42.

2

Avcıoğlu, a.g.e. s. 260 - 261.

3

Niyazi Berkes, Türk Düşününde Batı Sorunu, 1. Baskı, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1975, s. 232.

4

Berkes, a.g.e. s. 232.
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yönünü zamanla bulacak olan milliyetçi bir düşünceye yönelmiştir. Bu yöneliş biraz
da Abdülhamit dönemi ideolojisinin yerine yeni bir ideoloji koyabilme arayışının
sonucudur.

İttihatçı

aydınının

yeni

"kurtuluş

reçetesi"

Yusuf

Akçura'nın

sistemleştirdiği "Türk milletindenim, İslam ümmetindenim, Garp medeniyetindenim"
düşüncesi ve "Yeni Hayat" çizgisidir.1

İttihat ve Terakki'nin, başından sonuna kadar homojen bir yapıda olduğu
kesinlikle söylenemez. Fırka içerisindeki grupların özlemleri, hedefleri eş değildir. Bu
nedenle Hizb-i Cedit ve Hizb-i Terakki kanatlarının varlığı kaçınılmaz olmuştur. Her
iki kanat da zamanla etkisizleşecektir.2 Fırka başkanlıklarını sırasıyla şu isimler
üstlenmiştir: Emrullah Efendi, Halil (Menteşe) Bey, Talat Bey (Paşa), Seyit Bey, Sait
Halim Paşa ve Talat Paşa.3

İTF, Dünya Savaşındaki yenilgi üzerine Meclis-i Mebusan'da güvensizlik oyu
almıştır (7 Ekim 1918). Talat Paşa 8 Ekim'de istifa etmiş, yeni kabineyi 14 Ekim'de
Ahmet İzzet Paşa kurmuştur. Fakat Ahmet İzzet Paşa kabinesi İttihatçılardan tam
anlamıyla arınmış değildir. Fethi (Okyar) Bey ve Rauf (Orbay) Bey gibi İttihatçı isimler
kabinede yer alabilmişlerdir.4 Böylece İTF'nin beş yıllık tek parti iktidarı büyük bir

1

Tunaya, a.g.e. Cilt: 1, s. 10.

2

Tunaya, a.g.e. Cilt: 1, s. 31.

3

Tunaya, a.g.e. Cilt: 1, s. 37.

4

Aydemir, a.g.e. Cilt: 1, s. 302.
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hezimetle sona ermiştir. İTF'nin yıkılışıyla, suskun olan muhalefet yeniden ortaya
çıkmış ve fırka kendisine yönelik "intikamlaşma fırtınası" içinde yok olup gitmiştir.1

2. 2.) İstanbul'a Dönüş ve Belirginleşen Kimlikler (1908 - 1910)
2. 2. a.) Matbuat: Tasvir-i Efkar ve İkdam
Meşrutiyetin ilanından takriben üç ya da dört ay sonra İstanbul'a göçen
Yunus Nadi, bir taraftan Hukuk Mektebini bitirmek üzere sınavlara girmiş, 2 diğer
taraftan matbuata dönmenin yollarını aramıştır. Yaklaşık yedi yıl süren ayrılığın
eksikliğini fazlasıyla hissetmiş olmalı ki, daha İstanbul'a varmadan, henüz İzmir'de
iken Hizmet gazetesine "Mirsad-ı Devr-i Lahak ve Mir'at-ı Tavr-ı Sabık" başlıklı bir
yazı yazmıştır.3 Yazı, Mizancı Murat'ın "Avrupa Efkar-ı Umumiyesi İle Mülakat"
başlıklı makalesine eleştiridir. Yunus Nadi, "müdahin" (dalkavuk), "riyakar", "hal-i
şaibedar" ve "istikbal-i murdar" gibi sözlerle andığı Mizancı Murat'ın hem sosyalist
hem İslamcı olmasına dikkat çekmiş, "çanak yalayarak" bir yerlere geldiğini
savunmuş ve Mizancı Murat gibi insanların Osmanlı'nın gelişimine engel olduklarını
söylemiştir.4 Yunus Nadi, İhtilal ve İnkılab-ı Osmani isimli kitabında da mezkur
1

Tunaya, a.g.e. Cilt: 1, s. 375.

2

BOA, Fon Kodu: BEO, Dosya No: 3428, Gömlek No: 257026, Tarih: 1326 L 12. BOA, Fon Kodu: MF.

MKT. Dosya No: 1083, Gömlek No: 84, Tarih: 1326 Za 4 ve Nevsal-ı Milli, s. 44.
3

Böke, a.g.t. s. 21. Ankara, İstanbul, İzmir ve Fethiye'de yaptığımız çalışmalarda Hizmet gazetesini ve

mezkur makaleyi bulmamız mümkün olmadı. Bu nedenle makale ile ilgili ayrıntılarda Yunus Nadi'nin
İhtilal ve İnkılab-ı Osmani kitabında verdiği bilgilerden ve Pelin Böke'nin adı geçen tezinde
yazdıklarından yararlandık.
4

Böke, a.g.t. s. 21'den: Hizmet, 5 Kasım 1908.
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makaleden söz etmiş, Mizancı Murat'a Avrupa'dan döndüğü andan itibaren karşı
olduğunu ve yazıyı Mizancı'nın "nifak" makalesinden dolayı "galeyana gelerek"
yazdığını söylemiştir.1 Yazı 1908 Kasım ayında, Nadi'nin İstanbul yolculuğu esnasında
yazılmıştır, bu bağlamda Nadi'nin Kasım 1908'de İstanbul'a ulaştığı konusunda bir
tahmin yürütülebilir. İstanbul'a varır varmaz herhangi bir gazetede çalışmaya
başlayıp başlamadığı hususunda net veriler olmamakla birlikte, kendisinin bir gazete
çıkarmak istediği arşiv belgelerinden anlaşılmaktadır. 17 Kanun-ı Sani 1324 (30 Ocak
1909) tarihli Osmanlı Arşivi belgesinde "şimdilik haftada bir veya iki defa çıkarılmak
ve bilapervaz her gün neşredilmek üzere Hayal ve Hakikat namıyla" bir gazete
yayınlamak istediği kaydı geçmektedir.2 Fakat girişimi başarısızlıkla sonuçlanmış
olmalıdır. Zira bu isimle bir gazete yayınlanmamıştır ve Yunus Nadi bir kaç ay sonra
Tasvir-i Efkar gazetesinde çalışmaya başlamıştır. Zaten arşiv belgelerinde izin
dilekçesini verdikten sonra "muameleleri tahkik için müracaat" etmediği kaydı
geçmektedir.3 Kendi gazetesini yayınlamayı tasarladığı esnada Ebüzziya Tevfik'ten
cazip bir teklif almış ya da sıfırdan gazete yaratmanın sorumluluğunu taşıyabilecek
maddi birikim ve mesleki donanıma sahip olmadığını düşünmüş olmalıdır.

Tutuklanmadan evvel haftalık Malumat dergisinde çevirmenlik yapan ve
ortalama dört - beş haftada bir yazan Yunus Nadi, İstanbul'a döndükten sonra İkdam

1

Yunus Nadi, İhtilal ve İnkılab-ı Osmani, 31 Mart - 14 Nisan 1325 -Hadisat, İhtisasat, Hakayık-,

Dersaadet - Matbaa-i Cihan (Babıali Caddesinde), Nisan 1325, s. 22.
2

BOA, Fon Kodu: DH. MKT. Dosya No: 2723, Gömlek No: 95, Tarih: 1327 M 7.

3

BOA, Fon Kodu: ZB. Dosya No: 334, Gömlek No: 93, Tarih: 1325 H 23.
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ve Yeni Tasvir-i Efkar gazetelerinde görev almış, daha sık yazmıştır. Bazı kaynaklarda
İkdam gazetesinde makalelerinin yayınlandığı söylense de, bu gazetedeki işi
çevirmenliktir ve herhangi bir imzalı yazısına rastlanmamıştır. Zaten İkdam'da ne
zaman, hangi tarihler arasında, ne kadar süreyle çalıştığı bilinmemektedir. Nevsal-i
Milli'de "Tasvir-i Efkarın birinci ve ikinci neşri arasında (İkdam)'da dahi muharrirlik
etmiş olan Yunus Nadi Bey"1 şeklinde bir ifade mevcuttur. Fakat "birinci ve ikinci
neşri arasında" ifadesiyle ne anlatılmak istendiği, hangi tarihlerin kastedildiği net
değildir. Yalnızca şöyle bir tahmin yürütülebilir ki: Tasvir-i Efkar, 10 Mayıs - 1 Eylül
1910 tarihleri arasında yayınlanmamıştır. Herhalde sözü edilen tarih aralığı bu
olmalıdır ve Nadi'nin İkdam mesaisi bu dört aylık süre içerisindedir. Ya da her iki
gazetede aynı anda çalışmış, Tasvir-i Efkar'da muharrirlik ve yazarlık, İkdam'da
çevirmenlik yapmıştır. Konuyla ilgili hatalı bilgiler Pelin Böke ve Emine Uşaklıgil
tarafından verilmiştir. Böke, Yunus Nadi'nin "Haziran 1909 ile Ocak 1910 tarihleri
arasında" Tasvir-i Efkar'da yazdığını, bu tarihten sonra Selanik'e gittiğini, Uşaklıgil ise
Nadi'nin 1909'un ikinci yarısında Rumeli gazetesinin başına getirildiğini ifade
etmektedir.2 Her iki bilgi de yanlıştır. Nadi'nin verilen her iki tarihten sonra da
Tasvir-i Efkar'da bir çok yazısı yayınlanmıştır ve Selanik'e gidiş tarihi Ocak 1910 değil
Kasım 1910'dur. Tasvir-i Efkar 31 Mayıs 1909'da yayınlanmaya başlamıştır ve Yunus
Nadi'nin ilk yazısı 3 Haziran'dadır. Nevsal-i Milli'deki bilgiye göre Nadi, gazetenin
kuruluş ve yayınlanma çalışmalarında da görev almıştır.3
1

Nevsal-i Milli, s. 44.

2

Böke, a.g.t. s. 26 ve Uşaklıgil, a.g.e. s. 167.

3

Nevsal-i Milli, s. 44.
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İkdam gazetesinin yayını, Tercüman-ı Hakikat'ten ayrılan Ahmet Cevdet
tarafından 6 Haziran 1894 tarihinde başlatılmıştır. Döneminin en "yarı resmi"
gazetesi olan İkdam, Hüseyin Rahmi (Gürpınar)'ın tefrikaları ile ciddi bir popülarite
yakalamış ve tirajını otuz bine kadar çıkarmıştır. Siyaset, ekonomi, kültür ve idare
sütunları güçlüdür. Ali Kemal gibi cevval kalemlere ve kendi telgraf servisine sahiptir.
Dış haberler konusunda zengin bilgiler vermiş, halkın ekonomik güçlüklerine ilgisiz
kalmamış, bir yönüyle Anadolu insanına dönük yayın yapmış, eğitimde ve sağlıkta
ilgi çeken haberler yayınlamıştır. Fakat çok da tarafsız değildir. Örneğin Türkiye'deki
reformist kıpırdanışların adı bile anılmamıştır.1 Şerif Mardin, İkdam gazetesi ile ilgili
farklı bir yorum getirmiştir. Mardin'e göre Jön Türkler zamanında başlayıp
1880'lerde dil bilime yoğunlaşan Türkçülük akımı, İkdam gazetesinde de mevcuttur.
Gazetenin "Türk gazetesidir" başlığıyla çıkması ve kadrosunda Emrullah Efendi,
Necip Asım, Veled Çelebi gibi Türkçülüğe kültürel pencereden bakan isimlerin
mevcut olması, "Türkçülüğün kültürel bir hareket olarak gelişeceğinin" işaretidir. Bu
nedenle siyasi bakımdan "muhafazakar" olan gazete, "milliyet" düşüncesinde "bir
önderlik" görevi ifa etmiştir.2 İkdam, meşrutiyet yıllarında Hürriyet-İtilafçı bir çizgide
olmuş, mütareke döneminde Yakup Kadri (Karaosmanoğlu) tarafından idare edilmiş,
Ankara'ya muhabir gönderen ilk İstanbul gazetesi olarak tarihe geçmiş, savaşın
sonuna doğru ulusal kurtuluşçu bir çizgiye evrilmiş ve yayın hayatı 1928 yılında sona
ermiştir.3
1

Jeltyakov, a.g.e. s. 120.

2

Mardin, a.g.e. s. 65.

3

Öztoprak, a.g.e. s. XV.
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Tasvir-i Efkar ilk olarak 1862 yılında Şinasi tarafından çıkarılmış ve 835 sayı
yayınlanmıştır.1 31 Mayıs 1909 tarihinde Ebüzziya Tevfik ve Süleyman Nazif
tarafından "Yeni Tasvir-i Efkar" adıyla ikinci yayın dönemi başlatılmıştır. Aslında
ikinci, ilkinin yalnızca ismen devamıdır. Tasvir-i Efkar ismi, Ebüzziya Tevfik'in
Şinasi'ye olan hayranlığı ve saygısına ithafen tercih edilmiştir.2 Ebüzziya'nın
ölümünden sonra -19 Ocak 1913'den itibaren- oğulları Velid ve Talha tarafından
neşri sürdürülmüş, Ulusal Kurtuluş Savaşı başlarında Ruşen Eşref (Ünaydın) muhabir
olarak Sivas'a gönderilmiş, yayın hayatı 5 Mart 1925'te sona ermiştir.3 Tasvir-i
Efkar'ın sahib-i imtiyazı Ebüzziya Tevfik, 1849 İstanbul doğumludur. Şinasi ve Namık
Kemal ile tanış olmuş, Avrupa'da bulunarak dil öğrenmiştir. "Şeref Sokağında"
kurduğu matbaayla ve yayınladığı Mecmua-i Ebüzziya ile matbuat - neşriyat
yaşamına

hareketlilik

getirmiş,

idari

görevler

üstlenmiştir.

Abdülaziz

ve

Abdülhamit'e karşı mücadele eden Jön Türkler arasındadır ve sürgünle tanışıktır.
Meşrutiyetin ilanından sonra Antalya'dan milletvekili seçilmiştir.4 İyi gazeteci, iyi
yayıncı, iyi dergici ve Kütüphane-i Ebüzziya külliyatının sahibi olarak anılmaktadır.5
1913 yılında ölmüştür.

1

Topuz, a.g.e. s. 115.

2

Topuz, a.g.e. s. 115.

3

Öztoprak, a.g.e. s. XIV.

4

Şapolyo, a.g.e. s. 223.

5

Uşaklıgil, a.g.e. s. 36.
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Malumat Dergisi binasında çalışmakta iken polis nezaretinde uzaklaştırıldığı
Babıali'ye ve zincire vurulmuş halde terk etmek zorunda kaldığı İstanbul'a yedi yıl
sonra daha önemli bir konumda dönen Yunus Nadi, bu dönemden sonra basının
güçlü muharrirlerinden biri olacaktır. Matbuattaki bu yeni döneminde kaderine yön
veren isim Rodos Süleymaniye Medresesinin kurucularından Ebüzziya Tevfik
olmuştur. Divanyolu'nda bulunan Tasvir-i Efkar'ın çalışanı, yazarı, yazı işleri müdürü,
başyazarı ve en sonunda ortağı olacaktır.1 Nadi'nin Tasvir-i Efkar'daki ilk yazısı 3
Haziran 1909 tarihinde yayınlanmıştır.2 "Hayat-ı Vatanın Esü'l-esas İstinadı Asayiştir"
başlıklı yazıda yaklaşık bir yıldır devam eden meşrutiyet idaresi üzerine genel bir
değerlendirme yapmıştır. Nadi'ye göre; dünya berdar-ı cennet", meşrutiyet "maide-i
semaviye" değildir. Meşrutiyetin anlamı ilerleme, yükselme ve toplumsal değişimdir.
Vaat ettiği mutluluğa hızla ulaşamamak isyanı gerektirebilir. Fakat meşrutiyetle
ulaşılan mesafe, III. Selim'in hayatına mal olan Nizam-ı Cedit girişiminden beri atılan
reformist adımların toplamı kadar büyüktür. Bu bağlamda milletin de kendi
"idare"sine dayanan meşrutiyet yönetiminde görevleri vardır. Millet, hükümetin
icraatları Meclis tarafından denetlendikten sonra mevcut kanunlara uymalı,
hükümet kararlarına itaat etmelidir. Fark edileceği üzere Yunus Nadi, meşrutiyetin
bir anda mucizeler yaratamayacağını ima etmekte, halka sükunet, hükümet
kararlarına itaat ve sabır çağrısı yapmaktadır. Dönemin Sadrazamı Hüseyin Hilmi
Paşa, dördüncü sayısı yayınlanan Tasvir-i Efkar'daki bu yazıyı memnuniyetle

1

Yunus Nadi, Cumhuriyet Yolunda, s. 5, 17.

2

Tasvir-i Efkar, 3 Haziran 1909, No: 4.
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karşılamış olmalıdır. Yazının hedefinde o günden yaklaşık iki buçuk ay önce vuku
bulan 31 Mart Olayının olduğu açıktır.

Yunus Nadi'nin ikinci yazarlık döneminde çok geçmeden üzerinde durduğu
konulardan biri "lisan" olmuştur. Tasvir-i Efkar'daki ilk yılında çok yazmamıştır, bu
nedenle dil konusuna yeniden eğilmesi önemlidir. Hatırlanacağı üzere Malumat'ta
iken Edebiyat-ı Cedidecilerle girdiği polemikte "lisan" mefhumu önemli bir yer işgal
etmiştir. Fakat bu sefer Girit gibi daha hayati konular mevcuttur, üslup polemikçi
değildir ve hedefte herhangi bir grup yoktur. "Tasfiye-i Lisana Dair Konferans"
başlıklı yazıda1 kısaca şu düşünceleri paylaşmıştır: Elli yıldır tartışılan lisanın tasfiyesi
ve terbiyesi konusu üzerinde hiç bir zaman uzlaşıya varılamamış, hatta uzlaşıdan öte
konu ne zaman açılsa taraflar arasında hakaret düzeyine varan çatışma ve atışmalar
baş göstermiştir. Abdülhamit döneminde dil meselesinin çözümü olasılığı zaten
olmamış, tartışmalar genellikle çok uzamadan "men" edilmiştir. Üstelik taraflar
birbirlerini çok da anlamamışlardır. Nadi'ye göre "tasfiye-i lisandan garez" Kırgız,
Uygur, Çağatay dillerinden kelime almak değildir. Karakum sahralarından kelime
toplayarak, meçhul kelimelerle meşgul olarak dil sorununu halletmeye çalışmak, en
az yeni bir dil yaratmak kadar zordur. Elzem olan, dilin düzenlenmesi ve yabancı
kelimelerin tasfiyesidir. Yunus Nadi, o dönemde Arapça ve Farsça gibi yabancı
dillerden alınan kelimeleri tamamen dışarı atıp yapılacak bir tasfiyeden yana değil,
yerleşik yabancı kelimeleri kullanan ve yabancı dillerden alınan kuralların iyi
yanlarından faydalanan ılımlı bir tasfiyeden yana olmuştur.
1

Tasvir-i Efkar, 3 Teşrin-i Evvel 1909, No: 125.
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Dönemin hayati konularından biri Girit meselesidir ve Yunus Nadi de haliyle
Girit konusunda sessiz kalmamıştır. Konu ile ilgili görüşleri sert ve ketumdur,
hassasiyetlerinin hayli yüksek olduğu yazdıklarından fark edilebilir. Yunus Nadi için
Girit; "elden çıkarılması hiç mümkün olmayan" gereklilik ve yüceliktir. Nadi, Girit
üzerindeki hukukun Abdülhamit zamanında terk ve ihmal edildiğini savunmuş ve
bunu bir zaaf olarak yorumlamıştır. Ona göre vatanın geleceği için Girit muhafaza
edilmelidir, "Rum'a", "Yunan'a" bırakılmamalıdır. Eğer Düvel-i Muazzama Girit
konusunda Osmanlı aleyhine hareket ederse en az Osmanlı kadar zarar görecektir.1
Nadi, Yunanistan ile yapılacak herhangi bir savaşın Osmanlı için oldukça basit ve
sade olacağını savunmuştur. Eğer böyle bir savaş çıkarsa Osmanlı sınırları dahilinde
yaşayan Yunanlar sınır dışı edilmeli, tek bir Yunan'ın ve tek bir Yunan malının ülkeye
girmesine müsaade edilmemelidir. Sınırın ihlal edilmesi durumunda ise cevabı
verilmelidir. Nadi'ye göre savaş halinde alınması gereken önlemler ve Girit
meselesini bitirecek çareler bunlardır. "İşte o kadar" diyerek kestirip atmıştır.2
Nadi'nin bu radikal önerisinin hedefi Girit Rumları olmalıdır. Sözlerine bugünün
ortamından bakıldığında üslup ve söylemler fazlasıyla tehlikelidir. Fakat -olumlu ya
da olumsuz- geliştirilecek kanaat ne olursa olsun yazının kaleme alındığı dönemin
şartları, fikir ve anlayış ortamı göz ardı edilmemelidir.

Yunus Nadi'nin Tasvir-i Efkar'daki ilk döneminde son yazısı 18 Kasım 1910
tarihinde yayınlanmıştır. Aynı gün gazetede Nadi'nin İstanbul'dan ayrıldığına dair bir
1

Tasvir-i Efkar, 30 Nisan 1910, No: 330.

2

Tasvir-i Efkar, 4 Eylül 1910, No: 344.
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haber yayınlanmıştır: "Muharririn-i muhtereme-i Osmaniye'den Yunus Nadi Bey
Efendi dün konvansiyonel treni ile İstanbul'dan azimet eylemiştir."1 Kısacası 16 ya da
17 Kasım 1910'da on beş aydır görev yaptığı Tasvir-i Efkar'dan ayrılarak, İttihat ve
Terakki'nin yayın organı Rumeli gazetesinin başına geçmek üzere Selanik'e hareket
etmiştir. Yunus Nadi'nin ayrılmasından sonra Tasvir-i Efkar gazetesinde başyazıların
15 Mart 1911'e kadar imzasız olarak yayınlanması dikkat çekicidir.

2. 2. b.) Düşünce ve Siyaset: Osmanlıcılık ve İttihatçılık
Meşrutiyetin ilanı haberini ilk öğrendiği anlarda, İmparatorluğun muhtelif
unsurlarının meşrutiyet idaresinde bütünleşmesi hususunda güçlü bir kanaate sahip
olmayan Yunus Nadi, yine de Osmanlı birliği -Osmanlıcılık- düşüncesinden başka
kuvvetli bir çıkış yolunun varlığına inanmamıştır.2 1908 yılının baskın düşüncesi
Osmanlıcılıktır. Haliyle Yunus Nadi'nin Abdülhamit döneminin mahpusluk ve
sürgünlük koşullarında olgunlaşan fikir dünyası, meşrutiyetin bu ilk günlerinde
baskın düşüncenin aleyhinde hareket etmeye uygun değildir. İslamcılığın mevzi
kaybettiği ve Türkçülüğün henüz ahenk kazanmadığı bir dönemde Namık Kemal'in
entelektüel muhtevalı "vatan" kavramını kucaklaması anormal sayılmamalıdır.3
Nadi'nin düşünsel yönelimleri İttihat ve Terakki'nin politik tercihleriyle eş zamanlı
dönüşecektir. Zaten İstanbul'a döndükten kısa bir zaman sonra İTC'ye üye olmuş,4

1

Tasvir-i Efkar, 18 Teşrin-i Sani 1910, No: 417, s. 2.

2

Yeni Gün, 10 Şubat 1919, No: 158; Böke, a.g.t. s. 20 ve Uşaklıgil, a.g.e. s. 65.

3

Böke, a.g.t. s. 20.

4

Uşaklıgil, a.g.e. s. 65 ve Böke, a.g.t. s. 20.
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henüz Tasvir-i Efkar gazetesinde yazmakta iken cemiyeti açıktan desteklemiştir.
1910 yılında Rumeli gazetesinin başına geçmesiyle İTC içinde Talatçı çizginin
kalemşoru haline gelecektir.

1908 hareketinin başlangıçtaki ağırlıklı politik hedefi, temelleri Jön Türkler
tarafından atılan Osmanlıcılık fikrini zafere ulaştırmaktır. Anayasalı ve meclisli bir
rejimde Osmanlı'yı oluşturan Müslim - Gayrimüslim unsurların birlikteliğiyle vatanın
kurtarılacağına inanılmıştır.1 Anayasanın ilanı ile tüm unsurların kardeşçe
birleşeceği, yabancı müdahalelerinin son bulacağı, sanayi ve ticarete atılan
unsurların ülkenin kurtuluşunu temin edeceği kanaati güçlüdür.2 "Türklerin egemen
(yönetici) durumlarının tam korunması" ve imparatorluk anasırının merkezi devlette
birleşmesini savunan Ahmet Rıza grubu da, Türk olmayan unsurların özerk yönetimi
ile birliğin sağlanacağına inanan Prens Sabahattin grubu da aynı kanaattedir. 3 Ancak
"Osmanlı yurtseverliği"4 ya da "Osmanlı vatanperverliği"5 biçiminde ifade edilen
Osmanlıcılık politikasının geleceği, unsurların olumlu ya da olumsuz tepkilerine
fazlasıyla bağlıdır. Başta Rumlar olmak üzere azınlıklardan çok da olumlu tepki
görmemiş,6 böylece Osmanlıcılık ideali henüz yolun başlarında sekteye uğramıştır.

1

Petrosyan, a.g.e. s. 282.

2

Avcıoğlu, a.g.e. s. 251.

3

Petrosyan, a.g.e. s. 283.

4

Ahmad, İttihatçılıktan Kemalizme, s. 92.

5

Avcıoğlu, a.g.e. s. 250.

6

Ahmad, İttihatçılıktan Kemalizme, s. 92.
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Unsurların ulusçu hareketlere meyletmesi ve güçlü devletlerden destek alması, 1
Osmanlıcılık düşüncesinin baskınlığını yitirmesine, yerine Ziya Gökalp gibi aydınların
öncülüğünde yönünü bulan Türkçülüğün yerleşmesine neden olmuştur. Zaten
meşrutiyetçilerin

yaslandığı

Osmanlıcılık

ideali

Abdülhamit

döneminde

uygulanabilirliğini büyük oranda yitirmiştir. Balkanlardaki Bulgar, Sırp, Yunan
tazyikleri, içeride Rum ve Ermeni kaynaşmaları ve unsurların ulusçuluğa dönük
tavırlara yönelmesi Osmanlıcılık düşüncesini dejenere etmiş, Türk aydınlarının
istibdat karşıtlığı ile azınlıkların ulusçuluk davalarının ortaklaşması gibi "tuhaf" bir
durum ortaya çıkmıştır.2 Haliyle 1908 Meclisinde Osmanlıcılık savunucusu Jön
Türkler ile azınlık cemaatlerine mensup mebusların ideolojilerinin yakın olması
anormal değildir. Jön Türkler kendi programlarının bekası için özellikle Gayrimüslim
sosyalist mebusların desteğine ihtiyaç duymuşlardır.3 Bir başka ifadeyle vatanın
geleceği için yönelinen Osmanlıcılık, bir süre sonra karşılıklı çıkar ilişkilerine hizmet
eder hale gelmiş, anasırın Osmanlıcılığı ile Jön Türklerin Osmanlıcılığı farklılaşmıştır.

İTC içinde de tam bir ahenk söz konusu değildir. "Hizb-i Cedid" ve "Hizb-i
Terakki -ya da komite-" ayrışması, dış devletlere yakınlık konusunda tercih
farklılıkları, Enverci - Talatçı - Cemalci çizgiler ahenksizliğin örnekleridir. Cemiyetin

1

Yalman, a.g.e. Cilt: 1, s. 86.

2

Berkes, a.g.e. s. 222.

3

Feroz Ahmad, "Osmanlı İmparatorluğu'nun Son Dönemlerinde Milliyetçilik ve Sosyalizm Üzerine Bazı

Düşünceler", Osmanlı İmparatorluğu'nda Sosyalizm ve Milliyetçilik (1876 - 1923), Derleyenler: Mete
Tunçay, Erik Jan Zürcher, Çeviren: Mete Tunçay, 1. Baskı, İstanbul, İletişim Yayınları, 1995, s. 21.
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sivil kanadında ağırlıkla Talat çizgisi yaygındır, askeri kanatta başat sempatiyi Enver
görmektedir, ılımlılar Cemal'cidir.1 Yunus Nadi, Talatçı, komiteci çizgide hareket
etmiştir. Cemiyetin çelişki ağındaki Hizb-i Cedid - Hizb-i Terakki ayrımına değinmek
yararlı olacaktır. 1910 - 1911 yıllarında iyice belirginleşen ayrımda kendisinin
dışarıda bırakıldığına inanan Miralay Sadık'ın öncülüğündeki Hizb-i Cedid grubu
Talat'a karşı iktidar mücadelesine girişmiş, rakiplerini "mason olmakla", Siyonizm'e
"hizmet" etmekle suçlayarak yıpratmaya yönelmiş, olayın tezahürü olarak ise İttihat
ve Terakki'nin askeri kanadı ikiye bölünmüştür.2 Bu bölünme, biraz da Enver
Paşa'nın Harbiye Nazırı olduğunda giriştiği tasfiye nedenlerinden biri olarak kabul
edilebilir. Tarık Zafer Tunaya, Hizb-i Cedid'i "sağ", Hizb-i Terakki'yi "sol" kanat olarak
adlandırmıştır.3 Ayrışmada Hizb-i Cedid'çiler farklılığı dillendirmekten "kaçınmamış",
İttihat ve Terakki Komitesinin ülke için "felaket kaynağı" olacağını iddia etmişlerdir.4
Yunus Nadi'nin bu bölünmenin bir tezahürü olarak darp edilmesi olayı vardır ki,
buna ilerleyen sayfalarda değinilecektir.

Yunus Nadi Tasvir-i Efkar'da yazmaya başladığı dönemden itibaren İttihat ve
Terakki destekçiliğinde, bağnaz ya da tutkulu olmamakla birlikte, ön sıralarda
yürümüştür. Zaman zaman kamuoyunu yönlendirme görevi de üstlenmiştir. Bu

1

Böke, a.g.t. s. 28 - 29.

2

Orhan Koloğlu, "İttihat ve Terakki'de, Komite - Hizb-i Cedid Tartışması Sırasında Yunus Nadi'nin

Selanik'te Tokatlanması Olayı", Tarih ve Toplum, İletişim Yayınları, Sayı: 116, Ağustos 1993, s. 34.
3

Tunaya, a.g.e. Cilt: 1, s. 31.

4

Koloğlu, a.g.m. s. 34.
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görevi kendi iradesiyle mi, yoksa cemiyetten aldığı talimatla mı ifa ettiği hususunda
herhangi bir tahmin yürütmek güçtür. Örneğin Balıkesir mebusluğunun boşalması
üzerine Balıkesir'de yapılacak seçimlerin öncesinde "Yeni Mebus İntihab Edecek Olan
Balıkesir Müntehib-i Sanilerine" serlevhalı yazısında1 açıktan olmasa da dolaylı
yollardan seçmeni yönlendirmeye yönelik hareket etmesi dikkat çekicidir. Şu
cümlesi manidardır: "İhtara hacet görülemez ki millete vekil intihabında sizin her
birinizin ağzından çıkacak olan bir kelime, hususi bir keyfin alet-i istifa ve ityanı değil,
otuz milyon Osmanlı menafiinin tercüman-ı beyanı olacaktır."

Üzerinde durulması gereken bir husus da Yunus Nadi'nin ilk kez 1909 yılında
sosyalizm konusunu mevzubahis etmesidir. İspanya'da idam edilen sosyalist Ferrer
için yapılan nümayişler karşısında şaşırıp kaldığını ifade eden Yunus Nadi,
sosyalizmin toplumsal bir meslek olduğunu, bu mesleğin dünyadaki tek icracısının
Ferrer olmadığını ve gösterilere katılanların tamamının onun sadık izleyicileri
sayılamayacağını söylemiştir. Dünyada çok sayıda insan perişan edilirken yalnızca
Ferrer için gösteri yapılmasını garipsediğini ve sahte bulduğunu ifade etmiştir.
Üstelik Selanik'te de bir miting yapılmış, Nadi, "derece-i samimiyeti pek iyi bilirim"
sözüyle mitingi alaya almıştır. Ona göre esas duyarlık "şehid-i hürriyet Mithat
Paşa"ya gösterilmelidir. Miting katılımcılarına Mithat Paşa'nın Taif zindanında
yazdıklarını okumalarını önermiş, Paşa'yı Ferrer'den çok daha üstün gördüğünü
söylemiştir.2
1

Tasvir-i Efkar, 13 Teşrin-i Evvel 1909, No: 135.

2

Tasvir-i Efkar, 6 Teşrin-i Sani 1909, No: 157.
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Meşrutiyet başlarında düşünce yaşamında Osmanlıcılık dışında geleneği
sürdürülen düşünce akımlarından biri Batıcılıktır. İkincisi kökleri daha eskiye
dayanan

ve

İmparatorluğun

çözülüşünü

geleneksel

Osmanlı

İslam'ından

uzaklaşmanın bir sonucu olarak gören İslamcılıktır. Üçüncü akım ise meşrutiyet
başlarındaki Osmanlıcılık politikasının çöküşe geçmesi üzerine İttihatçıların can
havliyle yöneldikleri, Ziya Gökalp ve Yusuf Akçura gibi aydınların tezleriyle modern
biçime dönüştürülen Türkçülüktür. Gecikmeli olarak Türklere sirayet eden ulusçu
düşünce, uzaklaşan Gayrimüslim - Müslim unsurların dönüşüne inanmaz hale gelen
Jön Türklerin vatanın geleceği adına gösterdikleri bir refleks olarak yorumlanabilir.
Bir benzeri de Birinci Dünya Savaşı'nın başında cihat ilanıyla İslamcılığa yöneliştir.
Sosyalizm ise tıpkı ulusçuluk gibi geç duhul eden düşünce akımlarından olup Türk
aydınının belleğinde uzun süre arkaiklikten kurtulamamıştır. Meşrutiyetin fikir
hareketlerinde sol öğeler mevcut olmakla birlikte, donanımlı bir sosyalist
düşüncenin daha uzun yıllar ortaya çıkmadığı tartışmasızdır.

2. 2. c.) Neşriyat: İhtilal ve İnkılab-ı Osmani
Yunus Nadi, İstanbul'a döndükten bir süre sonra, muhtemeldir ki 1909 yılı
başlarında, bir arkadaşıyla birlikte, meşrutiyete yönelik irticai bir hareket ve bu
hareketin çevreden gelen "hürriyetperver" kuvvetler tarafından bastırılışını konu
alan bir tiyatro oyunu yazmaya girişmiştir.1 1930 yılındaki bir yazısında mevzubahis
ettiği tiyatro yazarlığı sürecinde birlikte çalıştığı arkadaşının kim olduğunu
1

Böke, a.g.t. s. 21 ve Uşaklıgil, a.g.e. s. 65.
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söylememiştir. Oyunu bitirememiş olmaları muhtemeldir. Zaten 13 Nisan 1909'da
tiyatro oyununun muhtevasını fazlasıyla andıran olaylar vuku bulacaktır. Nadi'ye
düşen ise olaylardan hemen sonra 31 Mart Vakasının günlük, anlık gelişmelerini,
çeşitli belgeler kullanarak, kendi değerlendirme ve tezleriyle kitaplaştırıp
yayınlatmak olmuştur.

İhtilal ve İnkılab-ı Osmani (31 Mart - 14 Nisan 1325) adını taşıyan kitap
Matbaa-i Cihan tarafından Nisan 1325 (1909) tarihinde basılmıştır. Kitap 31 Mart
Olayı ile başlamış, Abdülhamit'in tahttan indirilmesi ile son bulmuştur. Eserin önemli
yanı Yunus Nadi'nin bir vakanüvis gibi olayları günü gününe anlatması ve telgraf,
beyanname, yazışma gibi belgeleri kullanmasından öte Abdülhamit dönemi,
Meşrutiyet gibi konulara getirdiği yorumlardır. Latin harfleri ile baskısı ve eski Türkçe
ile ikinci baskısı yapılmamıştır. Ancak özetlenmiş ve sadeleştirilmiş bir hali 31 Mart 21 Nisan 1959 tarihleri arasında Cumhuriyet gazetesinde tefrika halinde
yayınlanmıştır. Kitabın ilk sayfasında Mahmut Şevket Paşa'nın, 3. sayfasında Padişah
V. Mehmet Reşat'ın fotoğrafı mevcuttur.

Kitapta Yunus Nadi'nin ilk dikkat çeken yorumu, Osmanlı - Rus Savaşının
(1877 - 1878) "Saray-ı Hamidi" tarafından lüzumsuz bir şekilde çıkarıldığını ve
"muhakkak olan netice-i zafer"e rağmen "kasten" mağlubiyetle sonuçlandırıldığını
söylemesidir. Bu sayede yeterli gerekçeyi bulan padişah Meclis'i kapatmış ve Mithat
Paşa'yı sürgüne göndermiştir. Böylece "icraat-ı hainane" içinde olan Abdülhamit
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tüm sorumluluğu üzerinden atmıştır.1 Yorumun yanlılığı ortadadır. Yukarıdaki
ifadeler devrik padişahın iktidar yıllarında cezaevi ve sürgün koşullarına tanık olan ve
yeni muktedirlere fikren yakın bir aydının aşırı yorumları olarak okunmalıdır.
Dönemin hareketliliği içerisinde yazılmıştır ve Nadi bu düşüncesinde yalnız değildir.
Örneğin Halide Edib, yıllar sonra konuya temas ederken, Yunus Nadi kadar sekter
olmayan ve ihtiyatı da elden bırakmayan bir yorumla, o dönemde Abdülhamit
üzerinde bu biçimde şüpheler oluştuğunu hatırlatmıştır. Edib'e göre, İstanbul'da
Bosna, Sırp ve Bulgar meselerini görüşmek üzere toplanan uluslararası kongrenin,
ilgili yerlere vali atanması teklifini reddeden Abdülhamit, bu reddin savaşa neden
olacağının farkındadır ve işte bu yüzden özellikle parlamentoyu dağıtmak amacıyla
ret kararı aldığını düşünenler olmuştur.2

Eserde dikkat çeken ikinci nokta Nadi'nin Hasan Fehmi ile tanışıklığını konu
etmesi ve Hasan Fehmi cinayetinde İttihat Terakki'nin herhangi bir rolünün
olmadığını savunmasıdır. Nadi, Mizancı Murat'ın tutuklandığı günlerde Hasan Fehmi
ile bir kez görüştüğünü söylemekte, Hizmet gazetesindeki Mizancı Murat
aleyhindeki yazısını ve Mizancı'ya karşıtlığını mevzubahis ettikten sonra Hasan
Fehmi'nin Mizancı ile ilgili olumlu görüşlerine değinmektedir. Mizancı Murat'ın
"hamiyet ve fedakarisinden" uzun uzadıya bahseden Hasan Fehmi'nin "müfrit" bir

1

Yunus Nadi, İhtilal ve İnkılab-ı Osmani, s. 7 - 9; Böke, a.g.t. s. 21 - 22 ve Uşaklıgil, a.g.e. s. 164.

2

Halide Edib Adıvar, Türkiye'de Şark - Garb ve Amerikan Tesirleri, İstanbul, Can Yayınları, Mayıs

2009, s. 99 - 100.
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lisan kullandığını iddia etmiştir. Yunus Nadi'nin konuyu kapatırken seçtiği cümle
ilginçtir: "Bence Hasan Fehmi bu."1

Yunus Nadi'ye göre Hasan Fehmi cinayetinde gözlerin İttihat ve Terakki'ye
döndüğü bir anda başlayan olaylar görünürde İTC karşıtı olmakla birlikte gerçekte
"istibdadın iadesi" amacını taşımaktadır. Özellikle İttihatçılar aleyhinde bir fırka
kavgası gibi gösterilmiş ve İTC karşıtı gruplar tarafından "memnuniyetle"
karşılanmıştır.

Nadi,

31

Mart

Olayının,

"Köprübaşı

cinayeti

katilinin"

bulunamamasına kızan askerlerin kendi başlarına giriştikleri bir kalkışma olarak
değil, "gizli ellerle döndürülen bir dolabın deveranından ibaret bir maslahat" olarak
yorumlanması gerektiğine inanmaktadır. Ona göre 31 Mart Olayı "...gayet dehşetli,
gayet hunin, mezbuhane derecede son fedakarlıklarla ihtiyar edilmiş bir hareket-i
irticaiye"dir. Bu nedenle olsa gerek isyanı bastıran orduları ve İTC'yi övücü sözlerle
selamlamaktadır.2

Kitapta 31 Mart Olayının anlatıldığı kısım Yunus Nadi'nin isyanın ilk
günündeki canlı izlenimlerini tasvir etmesiyle başlamaktadır. Nadi, koşuşturan
insanlara, halk arasında kulaktan kulağa yayılan haberlere uzun uzadıya
değinmiştir.3 Eserin en çarpıcı yeri ise Asar-ı Tevfik Zırhlısı Süvarisi Ali Kabuli
Kaptan'ın öldürülmesi olayına Nadi'nin getirmiş olduğu yorumdur. Nadi'ye göre
1

Yunus Nadi, İhtilal ve İnkılab-ı Osmani, s. 22 - 23 ve Cumhuriyet, 1 Nisan 1959, No: 12460, s. 2.

2

Yunus Nadi, İhtilal ve İnkılab-ı Osmani, s. 27 - 31 ve Cumhuriyet, 2 Nisan 1959, No: 12461, s. 2.

3

Yunus Nadi, İhtilal ve İnkılab-ı Osmani, s. 32 - 35.
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"hürriyetperver" Ali Kabuli Bey Yıldız'ı topa tutacağı iddiasıyla isyancılar tarafından
yakalanmış, Tersaneye götürülürken denize atlamak istemiş fakat başarılı olamamış,
süngüler arasında bir arabaya bindirilerek Saray'a götürülmüş, durumdan haberdar
edilen Abdülhamit pencereden "icabının icrasına ferman buyurmuş" ve Ali Kabuli
Bey "icra-yı şeriat namına" Yıldız Sarayı önünde parça parça edilerek öldürülmüştür.
Abdülhamit ise "dokuz aydır icrasına meydan bulamadığı hünkarlık lezzetini kana
kana tattıran bu canileri alkışlamış, ihsanlarına gark etmiştir."1 31 Mart gibi bir
isyanın tezahürü olarak tahtından indirilen devrik bir padişahın ardından -üstelik
Abdülhamit karşıtı hareketler içerisinde yer almış ve cezaevi tecrübesi geçirmiş bir
gazeteci tarafından- sarf edilen bu cümleler dönemin siyasal ortamı ve yazanın
psikolojik

durumu

göz

önünde

bulundurulduğunda

çok

da

anormal

görünmemektedir. Amacı Abdülhamit'siz bir Osmanlı'dır ve gerçekleşmiştir. Belki de
Padişah Abdülhamit'in ardından, muhaliflerinin sarf ettiği en munis cümlelerdendir.
Bu yorumu üsluptaki nefreti meşrulaştırmak adına yapmamaktayız. O gün
yaşananlar, o günün koşullarına göre değerlendirilmelidir. İTF'nin gazabına uğrayan
bir aydının İTF'lilerin ardından ses yükseltmesi ne kadar olağan ise Abdülhamit
döneminde bedel ödeyen bir aydının da Abdülhamit'in ardından konuşması o kadar
olağandır.

Yunus Nadi'nin Abdülhamit ile ilgili olumsuz cümleleri bununla da
kalmamaktadır. Adana olaylarına değindikten sonra sarf ettiği şu sözler dikkat
çekicidir: "Bütün Osmanlıları buhranlar içine sokan hareket ve faciat-ı vakaada Yıldız
1

Yunus Nadi, İhtilal ve İnkılab-ı Osmani, s. 53 - 55 ve Cumhuriyet, 5 Nisan 1959, No: 12464, s. 2.
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parmağı his edilir edilmez efkar-ı umumiye pek seri bir sirayet ile nihayet derecede
meşhun-ı gayz ve hiddet olmuş..."1 Kitapta dikkat çeken son husus Yunus Nadi'nin,
Hareket Ordusunu görmeye giden toplulukların arasına karışan "erbab-ı fesad"a,
"tebdil-i kıyafet etmiş hocalar"a ve hoca kılığına bürünmüş "müfrid"lere
değinmesidir.2 Tırnak içindeki sözler olayın karmaşasını, fail - mağdur belirsizliğini
anlamak bakımından yararlıdır.

Yunus Nadi'nin İhtilal ve İnkılab-ı Osmani isimli eserinde savunduğu tezler
şöylece toparlanabilir:
1- 31 Mart Olayı İTC karşıtı bir kalkışma gibi görünmekle birlikte gerçekte
istibdadın iadesini amaçlayan çevrelerin kurguladığı ve kışkırttığı bir tezgah, bir irtica
hareketidir.
2- 1877 - 1878 Osmanlı - Rus Savaşı lüzumsuz bir şekilde çıkarılmış ve kasten
Osmanlıların mağlubiyetiyle sonuçlandırılmıştır. Böylece Abdülhamit, Meclis'i
kapatmak ve Mithat Paşa'yı sürgüne göndermek için yeterli gerekçeye sahip
olmuştur.
3- Padişah Abdülhamit'in olayların başlayışında herhangi bir rolünün olup
olmadığı hususu net değildir. Fakat olaylar esnasındaki tutumu müdahil olduğunun
işaretidir.

1

Yunus Nadi, İhtilal ve İnkılab-ı Osmani, s. 90 - 94 ve Cumhuriyet, 9 Nisan 1959, No: 12468, s. 2.

2

Yunus Nadi, İhtilal ve İnkılab-ı Osmani, s. 153 - 154 ve Cumhuriyet, 14 Nisan 1959, No: 12471, s. 2.
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4- Hasan Fehmi cinayetinde İTC'nin rolü yoktur. Cinayetin arkasında olanlar
İttihatçıları eleştirmenin cana mal olacağı algısını yaratarak keskin bir İTC karşıtı
ortam oluşturmak istemişlerdir.
5- Asar-ı Tevfik Zırhlısı Süvarisi Ali Kabuli Bey, Abdülhamit'in gereğinin
yapılması yönündeki iması sonucu öldürülmüştür. Cinayet, 31 Mart'la birlikte
başlayan olaylarda Yıldız Sarayı'nın dahli olduğu şüphesini kuvvetlendirmektedir.

2. 3.) Yükseliş: Rumeli Gazetesi - Umur-ı Tahririye Müdürlüğü (1910 - 1912)
16 - 17 Kasım 1910'da İstanbul'dan ayrılarak Selanik'e hareket eden Yunus
Nadi, 30 Kasım 1910 tarihinde Rumeli gazetesine Umur-ı Tahririye Müdürü olmuş,
bu görevini 21 Mayıs 1912'ye kadar sürdürmüştür. Rumeli, İTC'nin Selanik'teki yayın
organıdır. Şehirdeki cemiyete yakın diğer gazeteler "İttihat ve Terakki" ile "Hürriyet",
cemiyetin İstanbul'daki yayın organları ise "Tanin" ve "Şura-yı Ümmet"tir.1 Nadi'nin
Rumeli'deki görevi gazetenin idaresi ve başyazarlığıdır.2 Fakat başyazılarda "Yunus
Nadi" imzası değil "Rumeli" imzası kullanılmıştır. Yunus Nadi gazetenin Umur-ı
Tahririye Müdürlüğü görevini Kazım Nami Duru'dan devralmıştır.3 Ardılı ise Mestan
İsmail olmuştur (11 Temmuz 1912).

Nadi kendisini, Meşrutiyet canlılığını henüz yitirmemiş, İttihat ve Terakki
Cemiyeti genel merkezini barındıran, hareketli kültür yaşamıyla aydınların tercihi
1

Tunaya, a.g.e. Cilt: 1, s. 33.

2

Uşaklıgil, a.g.e. s. 167 ve Böke, a.g.t. s. 27.

3

Böke, a.g.t. s. 27.
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olan bir kentte bulmuştur.1 Selanik, yeni düşüncelerin oluşumu için uygun bir
ortama sahip, düşünce özgürlüğünü üstte tutan ve kültür seviyesi ileri aydınları,
yerleşmiş ve güçlü bir ticaret burjuvazisini, bir çok dili ve kültürü bünyesinde
barındıran kozmopolit bir şehir, Balkanlar'a açılan önemli bir ticaret limanıdır.2
İstanbul'a ve Avrupa'ya bağlanan demiryolu ağının merkezindedir. Türk, Yahudi,
Rum, Bulgar, Sırp, Arnavut ve Dönmelerden oluşan bir nüfus yapısına sahiptir. Elliye
yakın Musevi okulu, yedi "Alliance Israelite okulu", otuz iki Müslüman okulu, çok
sayıda orta okul, Rum, Bulgar, Sırp ve Romen okulları, bir Fransız lisesi, bir kız orta
okulu, bir ticaret okulu, Alman okulları, 1907'de kurulan Hukuk Mektebi, Selanik'in
eğitim ve kültür ortamını şekillendirmiştir. Türkçe, Fransızca, Romence, Yahudi
İspanyolcası, Bulgarca gazeteler yayınlanmakta, tiyatro, sinema, kulüp, mason
locaları, bar ve restoranlarla sosyal hayat canlılıkla yaşanmaktadır.3 Yunus Nadi ve
ailesini Selanik'te böyle bir ortam karşılamıştır. Yalılar mahallesinde ikamet eden
ailenin Nadir'den sonra gelen ikinci çocuğu Füruzan Selanik'te doğmuş ve ölmüştür.4
Yunus Nadi'nin Mustafa Kemal ile olan tanışıklığı da Nadir Nadi'nin tahminine göre
1910 yılında Selanik'te başlamıştır. Akşamları rıhtım gazinolarında toplanan
arkadaşlar ülke sorunları üzerinde konuşmakta ve Mustafa Kemal'in hayranlık

1

Sertel, a.g.e. s. 35 - 36.

2

Avcıoğlu, a.g.e. s. 249.

3

Paul Dumont, "Yahudi, Sosyalist ve Onurlu Bir Örgüt: Selanik İşçi Federasyonu", Osmanlı

İmparatorluğu'nda Sosyalizm ve Milliyetçilik (1876 - 1923), Derleyenler: Mete Tunçay - Erik Jan
Zürcher, Çeviren: Mete Tunçay, 1. Baskı, İstanbul, İletişim Yayınları, 1995, s. 74 - 76.
4

Uşaklıgil, a.g.e. s. 167.
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uyandıran düşüncelerine tanık olmaktadır.1 Nadi, Mustafa Kemal ile olan bu ilk
arkadaşlık günlerini ilerleyen yıllarda şöyle anlatmıştır: "Selanik'te bir Olympos
Gazinosu vardır. Orada hemen hemen her akşam Gazi'nin etrafında daima
genişleyen bir halka teşkil eder ve onu dinlerdik. Vatan işleri bugünkü Gazi olan o
zamanki Kolağası Mustafa Kemal'in lisanında canlanır, o kadar ki irtifada olmayıp
dağlarını çark ederdi. O zamanki Mustafa Kemal bugünkü Gazi'den farksız idi.
Bugünkü Gazi o zamanki Mustafa Kemal'den başka bir şey değildir."2 İkili arasındaki
iletişim ilerleyen yıllarda da sürmüştür. Mustafa Kemal Sofya'da ataşemiliter iken
Yunus Nadi ile mektuplaşmış, Nadi, Mustafa Kemal'in düşüncelerini başyazar olduğu
Tasvir-i Efkar gazetesinde "Çelik Kalemle Yazılmış Çelik Fikirler" başlığıyla
yayınlamıştır.3 Nadi'nin Ziya Gökalp ile olan dostluğu da Selanik'te İTC Kongresi
esnasında başlamış, Gökalp'in ölümüne dek sürmüştür.4 İlerleyen yıllarda
Cumhuriyet gazetesini birlikte kuracağı Zekeriya Sertel ile olan arkadaşlığı da aynı
şekilde Selanik günlerinde başlamıştır. İlk gazetecilik deneyimini Yunus Nadi'nin
yanında kazanan Sertel, Selanik'teki Yunus Nadi'yi "Tabiatı sakin, sevimli, yumuşak
bir adamdı. Fakat yazılarında sert ve kavgacıydı." sözleriyle anlatmakta ve Nadi'nin
yazılarını İTC merkezine uğrayıp "oradan aldığı ilham" ile yazdığını söylemektedir.5 O

1

Nadir Nadi, Perde Aralığından, 3. Baskı, İstanbul, Çağdaş Yayınları, Aralık 1979, s. 259 - 260 ve Nadir

Nadi, "Bizim Kuşak", Cumhuriyet 1924 - 1974, s. 37.
2

Cumhuriyet, 24 Teşrin-i Evvel 1927, No: 1243.

3

Cumhuriyet, 30 Haziran 1945 No: 7495 ve Uşaklıgil, a.g.e. s. 126 - 127.

4

Uşaklıgil, a.g.e. s. 169.

5

Sertel, a.g.e. s. 36 - 37.
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dönemde İttihat ve Terakki'nin İstanbul'daki kalemşoru olan Hüseyin Cahit (Yalçın)
Yunus Nadi'nin "inkılab" mücadelesinde çıraklığı Rumeli gazetesinde, ustalığı ise
Milli Mücadelede yaptığını ifade etmektedir.1

Yunus Nadi'nin Selanik günlerinde en dikkat çeken anlar 4 Nisan 1911 gecesi2
yaşanmıştır. Santa Semo adındaki Osmanlı Yahudi'si mühendisin Mezopotamya
konulu konferansında, Padişah, Mithat Paşa, Kemal Bey ve Mahmut Şevket Paşa gibi
şahısların fotoğraflarının gösterildiği projeksiyon esnasında Yunus Nadi'nin ayağa
kalkarak "hepsine yuha" diye bağırması ve Mahmut Şevket Paşa'ya yönelik eleştirel
sözler sarf etmesi, salonda bulunan Hizb-i Cedidçi subayların tepkisine neden olmuş,
sesin geldiği yere yönelen subaylar Nadi'yi darp etmiş ve salonda "genel bir çatışma"
hali baş göstermiştir. Karakola götürülen Yunus Nadi, Komitenin talebiyle serbest
bırakılmış, olay gizli tutulmuş ve basına yansıtılmamıştır. Yunus Nadi, sözlerinin
hedefinde Mahmut Şevket Paşa değil Siyonizm olduğunu ifade etmiş, hatta bu
durumu Rumeli'de yazdığı "Siyonizm Daima ve Ebediyen Yuhalanmalıdır" başlıklı
makaleyle3 desteklemeye çalışmıştır. Fakat gerçek elbette böyle değildir. 1910 1911 yıllarında İttihat ve Terakki içinde derinleşen Komite - Hizb-i Cedid (ya da Talat
- Miralay Sadık) ayrışmasında, Talat'a karşı iktidar mücadelesine girişen Miralay

1

Cumhuriyet, 30 Haziran 1945, No: 7495.

2

Ayrıntılı bilgi için bkz: Koloğlu, a.g.m. s. 34 - 35. 4 Nisan 1911 olayının anlatımında Koloğlu'nun

makalesinden yararlandık.
3

Koloğlu, a.g.m. s. 34 - 35.
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Sadık'ın Talat grubunun mason olduğu ve Siyonizm'e hizmet ettiğini iddia etmesi,1
Yunus Nadi'nin darp edilmesi olayıyla doğrudan ilgilidir. Nadi'nin o geceki eylemi
Miralay Sadıkçıların Siyonizm suçlamalarına karşı bir reflekstir. Öte yandan bu
hareketiyle lider koruma refleksi de göstermiş olmaktadır. Yunus Nadi'nin
Masonluğa sempatisi olabileceğini ifade eden Pelin Böke'ye göre 4 Nisan olayı,
Nadi'nin Talat Paşa'ya yönelik saldırılara karşı tepkisi olarak değerlendirilmelidir.
Böylece Yunus Nadi, kendisinin de mensubu olduğu Talat grubunun Siyonizm ile
bağlantılı olduğu iddialarını reddetmiş olmaktadır.2 Emine Uşaklıgil ise Yunus
Nadi'nin "Maşrık-ı azam Osmani locasına girdiği ve 1923'de Murat locası üyesi
olduğu" yönündeki rivayeti ihtiyatlı olarak hatırlatmaktadır.3

Selanik'teki Fransız Konsolosunun 7 Nisan 1911 tarihli raporuna göre4 olay,
komite ile ordu arasında gün geçtikçe büyüyen uzlaşmazlığın sonucudur. Komiteciler
Mahmut Şevket Paşa'yı kendilerinin yarattığını; Hizb-i Cedidçi subaylar ise
meşrutiyet rejiminin Mahmut Şevket Paşa'nın eseri olduğunu savunmaktadırlar.
Diğer bir Fransız raporuna göre5 ise terfi edememekten şikayetçi beş yüz kadar
subay Selanik'te bir cemiyet kurmuştur ve Yunus Nadi'yi darp edenler bu cemiyetin
mensuplarıdır. Yunus Nadi ise bu subayların Mahmut Şevket Paşa'dan destek

1

Koloğlu, a.g.m. s. 34.

2

Böke, a.g.t. s. 29.

3

Uşaklıgil, a.g.e. s. 170.

4

Koloğlu, a.g.m. s. 34.

5

Koloğlu, a.g.m. s. 35.
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beklediklerini düşünmektedir ve Mahmut Şevket Paşa'nın fotoğrafı göründüğünde
tepki gösterme nedeninin bu düşüncesi olduğunu söylemiştir. Rapora göre Siyonizm
Nadi'nin "bahane"sidir. Çünkü komite, Mahmut Şevket Paşa'dan memnun
olmamakla birlikte onu dışlayacak güce sahip değildir. Bu nedenle Rumeli gazetesi
Mahmut Şevket Paşa'yı doğrudan hedef almak yerine dolaylı yolları kullanmış ve
Hizb-i Cedid grubunu yabancı bir devletin entrikalarına alet olmakla suçlamıştır. Adı
geçen yabancı devlet İngiltere'dir. Miralay Sadıkçıların Talatçılara masonluk ve
Siyonizm üzerinden, Talatçıların ise Miralay Sadıkçılara "İngiliz entrikalarının
kurbanı" iddiasıyla yüklenmesi, iki grup için de karşılıklı kullanılan birer paravandan
başka bir şey değildir. Olayın aslı basit olarak Talat grubu ile Sadık grubunun iktidar
kavgasıdır. Yunus Nadi ise kavgada açıkça Talat'ın tarafında olduğunu göstermiş,
hatta bunun bedelini de ödemiştir. Nadi'nin Siyonizm karşıtı sözleri Sadık grubuna
karşı manevra olarak okunmalıdır. Aynı şekilde Miralay Sadık'ın masonluk karşıtı
sözleri1 Hizb-i Cedidçilerin manevrasıdır.

Nadi'nin darp edilme olayından sonra yazdığı "Siyonizm Daima ve Ebediyen
Yuhalanmalıdır" başlıklı yazısı2 temelde Talatçıların karşı hamlesi olmakla birlikte,
içerik olarak dikkat çekeci tespitler taşımaktadır. Nadi makalesinde, Siyonizm'in
tehlikeleri üzerine öngörülerini uzun uzadıya anlatmıştır. Hükümetin, göç ederek bir
araya gelen Yahudilerin İsrail devleti kurma ihtimalini "hayal" olarak gören bakış
1

Koloğlu, a.g.m. s. 35.

2

Koloğlu, a.g.m. s. 34 - 35. Rumeli gazetesinin ilgili nüshasını bulamamamız nedeniyle Nadi'nin yazısı

için Koloğlu'nun adı geçen makalesinden yararlandık. F. E.
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açısını eleştirmiş, Kudüs, Yafa ve Hayfa civarında Yahudilere toprak satışının
engellenmesi zorunluluğunu hatırlatmış, satın alınan toprakların ileride birleştirilme
ihtimalinin göz önünde bulundurulması gerektiğini söylemiş ve eklemiştir: "Ben
Siyonizm'in bir hayal olmadığına inanıyorum. Bu nehrin akışına son vermek bizler için
kutsal ve vatanseverlik görevidir." Nadi, eğer önlem alınmazsa, Siyonistlerin yakın
bir zamanda Filistin'de bir İsrail devleti kuracaklarını, bununla kalmayıp Irak ve
Mezopotamya'ya yayılarak, başkenti Kudüs olan, eski Babil ve Ninova Krallıklarının
kalıntılarına kadar uzanan bir Yahudi devleti oluşturacaklarını öngörmüştür. Ona
göre Siyonizm Megali İdea'dan daha tehlikelidir ve hatta "Filistin'de Yahudilerin
toprak almasını engellemek için hükumeti özel kanunlar çıkarmaya zorlayacak büyük
bir tehlikedir." Öngörüsüne olan inancını şu sözlerle ifade etmiştir: "Bu konudaki
endişelerimde haklıyım, zira bu girişimlerin arkasında dünyanın en güçlü öğesi olan
para

vardır."

Siyonizm'in

arkasında

Alman

desteği

olduğunu

savunmuş,

Almanya'dan moral destek alan Siyonistlerin gerçek hayallerine erişemeseler de,
Osmanlı'da yabancı etkisinin yerleşmesi gibi bir kötülüğe yol açabileceklerini
vurgulamıştır. Fakat Siyonizm üzerindeki Alman etkisini eleştirmekle birlikte,
temelde Almanya'ya karşı olmadığını ifade etme gereği duymuştur. Siyonizm'le ilgili
tezlerinden sonra 4 Nisan 1911 gecesi yaşanan olaylara da fazla ayrıntıya girmeden
değinmiştir: "Bugünlerde şehrimizde bulunan, Santo Semo Efendi var. İttihat ve
Terakki kulübünde Mezopotamya hakkında projeksiyonlu bir konferans vermek
arzusunu gösterdi. Bu konferansta ben de vardım. Maalesef bu sorun ve ister
istemez İngiltere'nin etkisi görüşülürken, bunun arkasında saklanan Siyonizm sorunu
sinirlerime dokundu; durumun tam farkında olmayan arkadaşlarım konuşmayı
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alkışlıyorlardı; o zaman Siyonizm'i yuhalamaktan kendimi alamadım. Ve şurada yine
ilan ediyorum ki, yaşadıkça Siyonizm'i yuhalayacağım."

Yunus Nadi'nin Rumeli gazetesinde kendi imzası ile yazdığı çok fazla makale
bulunmamaktadır. İsmini istisnai durumlarda kullanmıştır: 12 Mart 1911 (no: 385), 4
Şubat 1912 (no: 648), 7 Mayıs 1912 (no: 727).1 Rumeli gazetesindeki baş yazılar
genellikle İttihat ve Terakki'deki iç problemler, Rumeli bölgesindeki çete faaliyetleri,
Selanik'in sorunları ve hayat pahalılığı gibi güncel konular üzerinde yoğunlaşmıştır.
Yunus Nadi, Selanik döneminde yok denecek kadar az düşünce yazısı üretmiştir.
Bunlardan biri öngörü açısından önemliliği tartışmasız olan Siyonizm karşıtı makale
ise diğeri 20 Ağustos 1911 tarihli "Dehşetli Bir Misal" başlıklı makalesidir.2 Nadi bu
yazıda, "ittihat" ve "terakki" kavramları üzerinde durmuş ve Osmanlıların
meşrutiyetin ilanından sonra geçen üç yıl içinde "bu iki mübarek kelimeyi"
neredeyse kendilerinin keşfettiğine inanır hale geldiklerini söylemiştir. Nadi'ye göre
"terakki"nin yolu "ittihat"tan geçmektedir. Bu iki kavram dünyadaki tüm milletlerin
irfan bulmak için yöneldikleri yol olmuştur. Bu yola giren milletler parlamış ve
yükselmiş, ihmal edenler ise sönmüş ve yok olmuştur. Bu gerçek insanlık tarihinin
her sayfasına işlemiştir.

1

Türkiye kütüphanelerinde Rumeli gazetesinin eksiksiz koleksiyonunun mevcut olmadığı

belirtilmelidir. İzmir Milli Kütüphane ve İstanbul Hakkı Tarık Us Kütüphanesinde var olan
koleksiyonlarda noksan çoktur.
2

Rumeli, 20 Ağustos 1911, No: 519.

99

1911 yılında Osmanlı Devleti'nin ciddi sorunlarından biri Trablusgarp
üzerinde İtalya ile girilen ihtilaftır. Yunus Nadi'nin Rumeli gazetesinde, Trablusgarp
Savaşının başlarında yazdığı "İtalya Aleyhinde İttihad-ı Husumet" başlıklı yazı1 kayda
değerdir. Yazıda on maddelik bir yemin metni yayınlamıştır. Bu metinde; İtalyanlarla
alışveriş etmeyeceğim, İtalya ürünü kullanmayacağım, İtalyan vapurlarına
binmeyeceğim, İtalyanca öğrenmeyeceğim, çocuğumu İtalyan mekteplerine
göndermeyeceğim, İtalyan postasına mektup vermeyeceğim, İtalyan hizmetçi
kullanmayacağım, insani durumlar dışında İtalyanlara yardım etmeyeceğim,
çocuklarımı İtalyanlara karşı husumet duygusuyla büyüteceğim gibi maddeler yer
almaktadır. Açık bir şekilde Selaniklileri İtalya'ya karşı boykota davet eden yazı
dönemin ortamında olağan dışı değildir. Bir yandan İtalya'ya karşı boykot çağrısı
yapan Nadi, diğer yandan gazetedeki köşesinden bir İngiliz mülazımını
selamlamaktadır. Trablusgarp'ta Osmanlı ordusuna katılarak İtalyanlara karşı
savaştıktan sonra İstanbul'da misafir bulunan İngiliz Hassa Ordusu mülazımlarından
Herbert Montegu'ya gönderdiği teşekkür telgrafını "İngiliz Mülazımı Mösyö Herbert
Montegu'ya Teşekkür Telgrafnamesi"2 başlığı ve kendi imzasıyla 4 Şubat 1912 tarihli
Rumeli'de yayınlamıştır. Telgrafın son cümlesi manidardır: "Şahsınızda İngiliz
hakperestliğinin en fedakar derecesini selamlamakla şadman ve bu hareketde
Rumeli halkının ve bütün Osmanlılığın samimi ruhuna tercümanım muhterem
misafirimiz (Rumeli Gazetesi Müdürü Yunus Nadi)."

1

Rumeli, 15 Teşrin-i Sani 1911, No: 589 ve Böke, a.g.t. s. 27.

2

Rumeli, 5 Şubat 1912, No: 648.
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Yunus Nadi'nin tahrir müdürlüğü görevi 21 Mayıs 1912 tarihinde sona
ermiştir. Rumeli'deki imzalı son yazısı 7 Mayıs 1912'de yayınlanmıştır. Bu tarihten
Tasvir-i Efkar'da yeniden yazmaya başladığı 15 Ekim 1912'ye kadar basın aleminde
herhangi bir yazısı görülmeyecektir. Nadi'nin Rumeli gazetesinden ve Selanik'ten
ayrılma nedeni 1912 seçimlerinde Aydın'dan "ekseriyet-i azime ile mebus"
seçilmesidir.1 7 Mayıs 1912 tarihli "Nikbinlikden Kanaate Doğru" başlıklı yazısının2
altında da "Aydın Mebusu Yunus Nadi" imzasını kullanmıştır. Yazı, Nadi'nin
milletvekili seçilmesiyle ilgili olduğu aşikar olan iyimser ve umutlu ruh halinin dışa
vurumu gibidir. Yunus Nadi bu son makalesinde, içinde bulunulan dönemin altı
asırlık Osmanlı tarihinde görülmemiş olduğunu ve halkın buhrana rağmen yaşama
azmini sürdürdüğünü söylemiştir. 10 Temmuz İnkılabı ve 31 Mart'taki İttihat Terakki
zaferinin, istibdadın sonlandırılması ve Osmanlılar arasında alkışa değer bir
iyimserlik havası yaratılması gibi iki iyiliği beraberinde getirdiğini ifade etmiştir. Nadi
yazısını şu sözlerle sonlandırmıştır: "Yaşayacağız, hatta büyüyerek yaşayacağız.
Malumdur ki yaşayan her mevcut yalnız payidar olmakla kalmaz, namiyyedar da
olur."

2. 4.) Savaşlar Dönemi ve Yeni Kimlikler (1912 - 1918)
2. 4. a.) Matbuat: Tasvir-i Efkar
Yunus Nadi'nin Rumeli'deki son yazısında gözlemlenen umutlu ruh hali,
payitahta döndüğünde var olan buhran içinde varlığını uzun zaman sürdürememiş

1

Nevsal-i Milli, s. 44.

2

Rumeli, 7 Mayıs 1912, No: 727.
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olsa gerektir. Trablusgarp Savaşı kaybedilmiş, Rodos başta olmak üzere Ege adaları
İtalyanların işgaline uğramış, içeride iktidar çekişmesi son haddine varmış ve en
kötüsü Balkan devletleriyle patlamak üzere olan muhtemel savaş için seferberlik ilan
edilmiştir (3 Ekim 1912). Gazi Ahmet Muhtar Paşa kabinesi çekilmiş, sadarete Kamil
Paşa geçmiştir (29 Ekim 1912). Cephelerdeki orduların başarısızlığıyla yayılan
umutsuzluk ve Selanik'in elden çıkmakta olması belki de Yunus Nadi için en ağır
gelişmeler olmuştur. Kamil Paşa'nın yenilgiyi kabullenmek dışında yapabileceği pek
bir şey yok gibidir.1

Böyle bir ortamda İstanbul'a dönen Yunus Nadi, Ebüzziya Tevfik ile birlikte, 6
Nisan 1911 tarihinde matbuat yaşamından çekilmiş olan Tasvir-i Efkar gazetesini
yeniden yayınlamak üzere hazırlıklara girişmiştir. Tasvir-i Efkar'daki yeni görevi
başyazarlıktır. "Başmuharrirlik" unvanını ölünceye dek taşıyacaktır. Kısa bir süre
gazetenin "Müdir-i Mesul"lüğünü de üstlenmiştir (26 Aralık 1912 - 13 Ocak 1913). 11
Ekim 1912 tarihinde bir buçuk yıl aradan sonra yeniden yayınlanan Tasvir-i Efkar
gazetesinde Yunus Nadi'nin ilk yazısı 15 Ekim'dedir (no: 558). Yazıda, Balkan
sorununun çözümünde diplomasiyle yapılabilecek bir şey kalmadığını, sorunun
"cenk"le çözülebileceğini, hükümet savaştan kaçınsa da artık geri dönüş olasılığı
kalmadığını ve ciddi bir "boy ölçüşme" zamanının gelmekte olduğunu savunmuştur.
Savaş karşıtı söylemleri anlamsız bulduğunu ifade etmiş, Rusya ve Almanya'nın
Balkanlar'daki tahakkümünü kırmanın şart olduğunu söylemiş ve makaleyi savaş
çağrısıyla sonlandırmıştır: "Harp bizim için hayattır! Öyle ise Osmanlılar, arş ileri arş
1

Kabacalı, a.g.e. s. 80; Sertel, a.g.e. s. 46 - 47; Avcıoğlu, a..g.e. s. 257 - 258 ve Uşaklıgil, a.g.e. s. 175.
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bizimdir felah!." Nadi'nin savaş çağrısı yaptığı tek makalesi bu değildir, savaşın
ilerleyen safhalarında daha keskin görüşlerin savunucusu olacaktır. Örneğin 19 Ekim
tarihli yazısında Balkan Savaşının, Avrupa ihtiraslarıyla yaratılan "şark meselesi"ni
tarihe gömeceğini iddia etmiştir.1 Yine aynı günlerde radikal bir çıkış yapmış,
Osmanlı mülkünde ikamet eden Balkan devletleri kökenli tebaanın tamamını vakit
kaybetmeksizin sınır dışı etmenin gerekli olduğunu savunmuştur.2 Savaşın sürekliliği
ve savaştan kaçınmamak gerektiği konusundaki kararlılığını "ölmekte ve öldürmekte
devam edeceğiz" sözleri ile göstermiş, Balkan Harbinin yaşam ve ölüm seçenekleri
dışında bir yol bırakmadığını, yenilgi halinde ölümün, yengi halinde yaşamın
geleceğini söylemiştir.3 "Hayat için ölmek istemek yaşamaktır" diyen Nadi bu
dönemde dış düşmanlara karşı Osmanlı siyasetindeki mevcut tüm partilerin ortak bir
zeminde hareket etmesini önermiştir.4 İttihat ve Terakki, Hürriyet ve İtilaf, Milli
Meşrutiyet gibi partilerin zaman kaybetmeden birleşmelerini ve hal-i hazırdaki
yaşamsal soruna kolektif çözüm aranmasını teklif etmiştir.5 Fakat düşlediği birliğin
sağlanması ihtimali yok denecek kadar azdır. Nadi, yine de umudunu yitirmemiş,
düşmanın neredeyse Çatalca'ya ulaştığı haberi karşısında "her şey bitmemiştir ve

1

Tasvir-i Efkar, 19 Teşrin-i Evvel 1912, No: 562.

2

Tasvir-i Efkar, 22 Teşrin-i Evvel 1912, No: 565.

3

Tasvir-i Efkar, 26 Teşrin-i Evvel 1912, No: 569.

4

Tasvir-i Efkar, 1 Teşrin-i Sani 1912, No: 575.

5

Tasvir-i Efkar, 4 Teşrin-i Sani 1912, No: 578.
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bitmeyecektir" diyebilmiş, Balkan kuvvetlerinin işgal ettikleri bölgelerde uzun süre
dayanamayacaklarını iddia etmiştir.1

Tasvir-i Efkar, yeniden yayınlanmaya başladığı dönemde İstanbul'un en çok
okunan gazetesi, Yunus Nadi de en geniş kitleye hitap eden başyazar konumuna
yükselmiştir. Gazetenin sahibi ölümüne dek Ebüzziya Tevfik, ölümünden sonra ise
oğlu Velit Ebüzziya'dır. Rumeli gazetesinden beri Yunus Nadi'nin yanında çalışan
Zekeriya (Sertel), Velit Ebüzziya'yı Paris tahsilli, dindar ve "gazeteye ruhunu veren"
isim sözleriyle anlatmıştır. İttihatçı bir çizgi izleyen Yunus Nadi'nin yazılarına Velit
Ebüzziya'nın müdahale etmediğini söylemiştir.2 Nadi'nin o dönemde sıklıkla
görüştüğü arkadaşları Süleyman Nazif ve Ağaoğlu Ahmed'dir.3

Balkan Savaşı Osmanlılar için ağır bir yenilgiyle sonuçlanmış, Edirne işgal
edilmiş, Bulgarlar Çatalca'ya kadar gelmiş, İttihatçılar iktidardan tamamen
uzaklaştırılmış, ümitsiz hava halk nazarında iyiden iyiye yayılmıştır. Yunus Nadi,
Tasvir-i Efkar'daki köşesinden bir yandan halka moral ve umut vermeye çabalamış,
diğer yandan ise hükümete karşı cepheden mücadeleye girişmiştir.4 Kamuoyuna
çekingen yazılarla değil, savaştan kaçınmayan bir üslupla hitap etmiştir. Savaşın

1

Tasvir-i Efkar, 8 Teşrin-i Sani 1912, No: 582.

2

Sertel, a.g.e. s. 50.

3

Abidin Daver, "Türk Basınının Yetiştirdiği En İyi Gazeteci", Cumhuriyet, 30 Haziran 1945, No: 7495

ve Yunus Nadi, Cumhuriyet Yolunda, s. 17 - 18.
4

Cumhuriyet, 30 Haziran 1945, No: 7495.
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tekrarı durumunda hem Edirne'nin hem de tüm Rumeli'nin kurtarılacağına ve
Osmanlıların bu uğurda ölümü bile göze alacağına inandığını söylemiştir.1
Başmakalelerine "devam-ı harb zaruridir" gibi ateşli başlıklar koymuş, savaşın
sürekliliğini savunmuş ve "en şerefli sulhun harbe hazır olmak"la temin
edilebileceğini iddia etmiştir.2 Hükümet, Yunus Nadi ve Tasvir-i Efkar'ın muhalif
tutumuna elbette sessiz kalmamış, karşıt tavrın bedeli gazeteye kapatılma
cezalarıyla ödetilmiştir. Tasvir-i Efkar, bazıları doğrudan başyazılar nedeniyle alınan
cezalar karşısında İntihab-ı Efkar, Tasfir-i Efkar, Tefsir-i Efkar gibi farklı isimlerle
çıkmış ya da yayınlanamamıştır. Gazetenin İntihab-ı Efkar ismiyle yayınlandığı bir
dönemde Yunus Nadi'nin "Üç Düşman" başlıklı yazısı3 dönemin sadrazamı Kamil
Paşa'ya adeta dolaylı bir meydan okuyuş gibidir. Balkan devletlerinin ve
arkalarındaki ihtiraslı, himayeci büyük devletlerin bilinen iki düşman olduğunu,
üçüncü düşmanı ise dışarıda değil dahilde aramak gerektiğini söylemiştir. Durumu
"kendi kendimizin düşmanıyız" sözleriyle tanımlamış, perişanlık, yoksunluk ve
cehalet içindeki Osmanlı'nın kendisine olan düşmanlığını dış düşmanlardan daha
tehlikeli gördüğünü ifade etmiştir. "Mana-yı mevcudiyeti İngiliz siyasetinden ibaret"
sözleriyle tanımladığı Kamil Paşa kabinesinin, İtilaf Devletlerinin Osmanlı'ya açtığı
hasara rağmen Londra'da barış imzalamak için direnmesini eleştirmiş, çözümün
"süngü uçları"nda olduğunu savunmuştur. Edirne ve Adalar'ın ancak savaşla geri

1

Tasvir-i Efkar, 22 Kanun-ı Evvel 1912, No: 624.

2

İntihab-ı Efkar, 6 Kanun-ı Sani 1913, No: 639 - 13.

3

İntihab-ı Efkar, 8 Kanun-ı Sani 1913, No: 641 - 15.
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alınabileceği tezine karşı çıkan herkesi "üçüncü düşman" kategorisine dahil etmiştir.

13 Ocak 1913 tarihinde Tefsir-i Efkar ismiyle yayınlanan gazetenin ilk
sayfasında, İntihab-ı Efkar gazetesinin başmakale nedeniyle süresiz tatil edildiği
duyurusu mevcuttur.1 Yani gazete, kapatma cezası karşısında ikinci kez isim
değişikliğine gitmektedir. Cezaya neden olan başmakale Yunus Nadi'nin "Mesul
Kimdir? Mesuliyet Ne Demektir?" başlıklı makalesidir.2 Nadi başyazısında, esas
sorumluluğun parlamentoda, vekillerde, bakanlarda ve hükümette olmadığını;
gerçek mesuliyetin tarihten, hatalardan ders almayarak el birliği etmeyen vatan
evlatlarında olduğunu söylemiştir. Üstü kapalı olarak mevcut sorunlara "efrad-ı
milletin" yani halkın müdahil olmasını istemiştir. Aksi takdirde Nadi'ye göre savaşın
maddi ve manevi yükü millete kalacaktır, bir diğer deyişle sorumlu millet olacaktır.
Tasvir-i Efkar gazetesi 25 Aralık 1912 ile 12 Ocak 1913 tarihleri arasında İntihab-ı
Efkar ismiyle yayınlanmış, 13 Ocak'tan itibaren Tefsir-i Efkar ismini almış, bir kaç sayı
bu isimle yayınlandıktan sonra eski ismine kavuşmuştur. Kamil Paşa kabinesi ile
mücadele eden İttihatçı, Talatçı Yunus Nadi'nin, Babıali Baskınından sonra
düşünceleri iktidara gelmiş fakat bu durum gazete için herhangi bir rahatlık
yaratmamıştır. Tasvir-i Efkar, Mahmut Şevket Paşa ve Sait Halim Paşa'nın sadaret
dönemlerinde de sık sık kapatılmıştır. Bu arada 27 Ocak 1913'de Ebüzziya Tevfik

1

Tefsir-i Efkar, 13 Kanun-ı Sani 1913, No: 645 - 1.

2

İntihab-ı Efkar, 11 Kanun-ı Sani 1913, No: 644 - 118.
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ölmüş,1 gazetenin başına oğlu Velit Ebüzziya geçmiştir. Nadi, Ebüzziya Tevfik'i "Şinasi
ve Kemal mekteb-i siyasetinin son kahramanı"2 sözleriyle yolculamıştır.

Babıali Baskınının gerekçelerinden biri Edirne'nin yitirilme tehlikesidir. Haliyle
İttihatçı basının Edirne sorununu ve savaş ihtimalini tartışmaya açması
gecikmeyecektir. Bu ortamda Yunus Nadi savaş yanlısı tutumunu bir kat daha
arttırmış, Edirne için gerekirse çatışmanın kaçınılmaz olacağı yönünde kamuoyu
oluşturmaya çalışmıştır. Bunun en belirgin örneği 3 Şubat 1913 tarihli makalesine
seçtiği başlıktır: "Osmanlılar Tekrar-ı Harbi Şevk İle Karşılayacaklar".3 Makalede;
"kan dökmek beşerin eski bir adeti ve belki mukteza-yı fıtratıdır" gibi cümleler
kullanmış, savaşın yeniden başlaması halinde memnuniyetini gizlemeyeceğini ifade
etmiş, Osmanlılığa sürülen lekenin ancak savaşla temizleneceğine inandığını,
"bişeref ve bihaysiyet" yaşamaktansa savaşmayı tercih ettiğini söylemiştir.

Babıali Baskınından sonra kabineyi kuran Mahmut Şevket Paşa'nın 11
Haziran 1913'de öldürülmesi üzerine üzüntüsünü belirten bir yazı yazan Yunus Nadi,
beş - altı aydır ölen vatan evlatlarının yanına bir de Mahmut Şevket Paşa'nın
eklendiğini fakat bu cinayetin durgunluğa ve şaşkınlığa yol açmaması gerektiğini
ifade etmiştir. Nadi'ye göre cinayetin sebebi; "ya şahsi husumet ve intikam hisleri, ya

1

Tasvir-i Efkar, 28 Kanun-ı Sani 1913, No: 650.

2

Tasvir-i Efkar, 29 Kanun-ı Sani 1913, No: 651.

3

Tasvir-i Efkar, 3 Şubat 1913, No: 656.

107

bizde bir türlü ekmek kavgası mahiyetini geçmeyen fırkacılık gayreti, yahut her
ikisinin memzucu olmak şıklarından" biridir.1

Tasvir-i Efkar gazetesi, Sait Halim Paşa'nın iktidar döneminde, 26 Haziran
1913'de kapatılmış, üç gün kapalı kaldıktan sonra 29 Haziran 1913'de Tasfir-i Efkar
ismiyle çıkmaya başlamıştır. 19 Ekim 1915'e kadar, iki yıldan uzun bir süre -küçük
istisnalar dışında- bu isimle yayınlanmıştır. Tasvir-i Efkar gazetesinde, kapatılma
nedeni ile ilgili herhangi bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Ancak kapatılmadan
önce çıkan son nüshada2 yer alan, Mahmut Şevket Paşa cinayeti hükümlülerinin
örgüt kurma, suikast anı, yakalanma ve idam edilme süreçlerini anlatan ve birinci
sayfanın neredeyse tamamını kaplayan dört çizim dikkat çekmektedir. Mezkur
nüshanın başyazısı ise Yunus Nadi tarafından yazılmıştır ve konuyla ilgili değildir. 29
Haziran tarihli Tasvir-i Efkar nüshasında ise şöyle bir açıklama mevcuttur: "(Tasvir-i
Efkar) hükumet-i askeriyece tatil edilmiştir. Vatanın çare-i necat ve selametini,
hükümetin hal ve mevkiye hakim bir azim ve iradeye malikiyetinde görenlerdeniz. O
cihetle hükümet-i askeriyenin karar-ı vakiini, bizi mütezerrir etmiş olsa dahi, medar-ı
tariz ve tenkid edecek değiliz." Bu ılımlı başlangıçtan sonra cümleler keskinleşmiş,
Tasvir-i Efkar'ın vatana zarar getirecek tek bir harf yayınlamadığı, buna rağmen
askeri hükümetin kararını saygıyla karşıladığı, fakat hükümetin her görüşe aynı
eşitlikle yaklaşmasının daha doğru olacağı belirtilmiştir.3
1

Tasvir-i Efkar, 12 Haziran 1913, No: 785.

2

Tasvir-i Efkar, 25 Haziran 1913, No: 799.

3

Tasfir-i Efkar, 29 Haziran 1913, No: 800 - 1.
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Mahmut Şevket Paşa'nın ölümünden sonra, Bulgar - Sırp ihtilafından
yararlanmak isteyen İttihatçılar Edirne'yi Bulgarlardan geri almak üzere harekete
geçmek istemişlerdir. Bir yandan yeni bir ordu kurmak üzere hazırlıklar yapılırken
diğer yandan Bulgarlarla barış görüşmeleri sürdürülmüştür. Kamuoyunu hazırlama
görevi ise Yunus Nadi'ye düşmüştür. Zekeriya Sertel'e göre; matbaaya neşe içinde
gelerek "Edirne'ye yürüyoruz..." müjdesini veren Nadi, kamuoyunu hazırlama
talimatını Talat Paşa'dan almıştır. Dışarıya ise kararın, halkın hükümete baskısı
nedeniyle alındığı mesajı verilecektir.1 Nihayetinde Edirne geri alınmıştır ve Yunus
Nadi 23 Temmuz 1913 tarihli makalesinde2 adeta zaferini kutlamaktadır. Yazıda, 10
Temmuz 1324 (Meşrutiyetin ilanı) ile 10 Temmuz 1329 (Edirne'nin alınışı)
tarihlerinin çakışmasına dikkat çekmiş ve durumu anlamlı bulduğunu ifade etmiştir.
Yazının dikkat çeken kısmı, istibdat döneminde en ağır ıstırapları çeken Türk ve
Müslüman anasırın, istibdattan sonra da buhranının dinmediğini söylemiş olmasıdır.
"Dağlardaki çeteciler" kucaklanırken, "hapishanedeki caniler" salıverilirken, istibdat
idarecileri boş bırakılmışken Türk ve Müslüman halkın ihmal edildiğini belirten
cümleler sarf etmiştir. İlginç olan ise; Edirne'nin geri alınması esnasında
patlayabilecek bir savaş ihtimali düşünülerek kamuoyunu hazırlama talimatı alan
Yunus Nadi'nin başyazarı olduğu gazetenin, Edirne'nin alınışından bir gün sonra
kapatılmasıdır. Tasvir-i Efkar, İTC'nin hükümette etkin olmadığı dönemde bu kadar
sık kapatılmamıştır. Gazete 24 - 28 Temmuz tarihleri arasında beş gün süreyle kapalı
kalmıştır. Yeniden yayının başladığı 29 Temmuz tarihli nüshada "Muhterem
1

Sertel, a.g.e. s. 53.

2

Tasfir-i Efkar, 23 Temmuz 1913, No: 824 - 25.
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Karilerimize" başlıklı bir açıklama neşreden gazete yöneticileri; güçlü bir hükümetten
yana olduklarını, bu nedenle kararı eleştirmeyeceklerini ifade etmişlerdir.1 Gazete,
1913 Ekim, Kasım, Aralık ve 1914 Ocak aylarında da sık sık kapatılacak, bu dört ay
içerisinde yaklaşık otuz gün yayınlanamayacaktır.

Tasvir-i Efkar gazetesi fotoğraf ve resim konusunda oldukça zengindir. 17
Eylül 1913 tarihli nüshada Bulgaristan'la yapılan İstanbul Konferansına katılan askeri
müşavirlerden biri olan "Altıncı Kolordu Erkan-ı Harbiyesi Reisi Erkan-ı Harp Binbaşı"
İsmet Bey'in (İnönü), 11 Aralık 1913 tarihli nüshada "kahraman-ı Hamidiye'nin cesur
kumandanı" Rauf Bey'in (Orbay), 4 Ocak 1914 tarihli nüshada "yeni Harbiye Nazırı"
Enver Paşa'nın fotoğrafları mevcuttur.2

Balkan Savaşı hengamesinin sona ermesi ve Edirne'nin geri alınması ile
kamuoyu biraz olsun rahatlamış, gazeteler gündem dışı konulara sütun
ayırabilmişlerdir. Bu dönemde Yunus Nadi de farklı mevzulara değinme fırsatı
bulabilmiştir. Örneğin "Şarki Anadolu Meselesi" başlıklı makalesi3 irdelenmeye değer
bir muhtevaya sahiptir. Gerçekte başlı başına "Şarki Anadolu" meselesi olarak
isimlendirilebilecek bir durumun var olmadığını, bu sorunun yaratılmış ve
düşüncelere yerleştirilmiş bir sorun olduğunu iddia eden Nadi, Ermeni sorunu ya da

1

Tasfir-i Efkar, 29 Temmuz 1913, No: 825 - 26.

2

Tasfir-i Efkar, 11 Kanun-ı Evvel 1913, No: 937 - 138; 17 Eylül 1913, No: 873 - 74; 4 Kanun-ı Sani

1914, No: 957.
3

Tasfir-i Efkar, 26 Teşrin-i Evvel 1913, No: 894 - 95.

110

Kürt sorunu olarak adlandırılan "Şarki Anadolu meselesi"nin aslında Aydın
meselesinden herhangi bir farkının olmadığını savunmuştur. Ona göre her iki
bölgede de mevcut sıkıntılar "asayiş, emniyet, inzibat ve itimat" yoksunluğundan öte
bir anlam taşımamaktadır. Doğu'daki asayiş sıkıntısı batıda da mevcuttur ve hatta
Aydınlılar belki de doğudakilerden daha emniyetsiz bir ortamda yaşamaktadırlar.
Diğer deyişle mesele, yalnızca Şarki Anadolu meselesi değil; Osmanlı mülkünün
tamamını ilgilendiren umumi bir meseledir. Sorunun çözümü ise Nadi'ye göre
ekonomiktir. Şarki Anadolu ve bu bağlamda Osmanlı mülkünün sorunları; açlığın ve
parasızlığın yok edilmesi, yol ve şimendifer sayısının artması, telgraf ve telefon
şebekesinin

genişletilmesi,

sanayi

ve

maarifin

geliştirilmesi

ile

çözüme

kavuşturulabilir. Nadi 2 Kasım 1913 tarihli yazısında1 ise daha farklı bir soruna
"kadın" sorununa temas etmiştir. Şarki Anadolu sorunundaki gibi konuyu
genelleştirme yoluna gitmemiş bir kadın sorununun var olduğunu kabul etmiştir.
Ona göre sorun 20. yüzyıla layık kadın yetiştirmek sorunudur ve mevzubahis
edilmesi gereken husus açılmak ya da örtünmek değil; kadınların izan ve maarifetçe
yükseltilmesi, hak ve vazifelerinin erkek mukabilinde anlaşılmasıdır. Kadın sorunu
"doldurulacak çöl"dür. Nadi'nin Doğu Anadolu ve kadın sorunları üzerinden az çok
temas ettiği iktisadi konulara ilgisi biraz geç başlamıştır. Otuz dört yaşına kadar
ekonomik sorunlara fazla temas etmeyen Yunus Nadi'nin, İttihatçıların ulusal
burjuvazi yaratmak adına girişecekleri milli iktisat politikasının öngünlerinde
ekonomiye eğilmesi normaldir. İktisat üzerine ilk derinlikli yazısı 18 Mayıs 1913

1

Tasfir-i Efkar, 2 Teşrin-i Sani 1913, No: 901 - 102.
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tarihlidir.1 Makaleye 20. yüzyılda kavimlerin gerçek gücünün ekonomiye
dayanacağını, silah gücünden ziyade iktisadi gücün öne çıkacağını ifade ederek
başlamış, İtalya'nın iktisadi gelişimi ile askeri gelişimini bir tablo ile kıyasladıktan
sonra konuyu Türkiye'ye getirmiştir. Bir zamanlar Türkiye'de yoğunlukla icra edilen
halıcılık sanatının bile gerilemiş olmasından, ithalat ve ihracatta komisyonculuğun
ötesine geçemeyen ticaret anlayışından yakınmış ve Osmanlı ekonomisinin geriliğini
iki nedene bağlamıştır: ilki Avrupa'nın Osmanlı ekonomisi üzerindeki tahakkümü,
ikincisi ise hükümetlerin ekonomik gücü önemsemeyerek Avrupa tahakkümüne
gelişigüzel esir olması. Üstelik hükümetlerin esarete son vermek adına çaba
göstermek yerine "esaretin gayyası içine" daha faza yuvarlandıklarını söylemiştir.
Nadi'ye göre çözüm; yerli müessesatı korumak ve yerli üretimi teşvik etmektedir.
Yanı sıra gerekirse İtalya örneğinde olduğu gibi yabancı sermayeye kapılar
açılmalıdır. Nadi, yabancı sermayeye ılımlı yaklaştığı bu yazısından sekiz ay sonra
doğrudan "Avrupa sermayesi" başlığını taşıyan bir makale daha yazmıştır.2 Fakat bu
sefer görüşleri ilki kadar davetkar değildir. Avrupa sermayesine cepheden karşı
çıkmamakla birlikte biraz daha mesafeli yaklaşmıştır. Avrupa sermayesine muhtaç
olunduğunu kabul etmiş fakat Avrupa sermayesinin Osmanlı'ya daha fazla muhtaç
durumda bulunduğunu iddia etmiştir. Konuya biraz da alaycı yaklaşmıştır: "Öyle ki
Avrupa sermayesi nazarımızda, dilerse lütfen gelir, istemezse semtimize hiç uğramaz
-gayet fettan- bir aşüfte halini almıştır. Bu hazaraşna aşüftenin bizim tarafa temayül
etmemesi ihtimali bize hicranzade aşıkların macerasını tekrar ettiriyor." Nadi'ye göre
1

Tasvir-i Efkar, 18 Mayıs 1913, No: 760.

2
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Osmanlılar Avrupa sermayesi olmadan yaşayabilir, bu mümkündür. Fakat Avrupa
sermayesi, Osmanlı'ya uğramadan, Osmanlıların "kürre-i zemin üzerinde" işgal ettiği
yerlerde "koşup oynayabilmek zevk ve şevkinden mahrum olur." Bu nedenle Avrupa
sermayesinin gelip gelmeyeceği ile ilgili "çocukçasına düşünceler" terk edilmelidir.
Çünkü istenilse de istenilmese de gelecektir, gelmemesi gibi bir ihtimal yoktur. Nadi,
Avrupa sermayesine karşı olmadığını hatta "zaruri" bulduğunu söylemiş, fakat
gelecek olan sermayenin siyasi amaçlarla değil "sermaye olarak gelmesi"ni istemiş,
farklı amaçlarla gelen sermayenin geri çevrilmesini önermiştir. 2 Temmuz 1914
tarihli yazısında1 ise kapitülasyonların, reformist politikaların önünü açabilmek adına
vakit

kaybedilmeden

ilga

edilmesinin

doğru

olacağını

savunmuştur.

Kapitülasyonların kaldırılması ve Birinci Dünya Savaşının başlamasının ardından
yabancı sermaye hususundaki ihtiyatlı fakat lehte görüşlerini uzun süreliğine rafa
kaldıracaktır.

Osmanlı basını ve muharrirler 1914 Temmuzundan itibaren tamamen
büyümesi muhtemel savaşa odaklanmışlardır. Yunus Nadi de hemen hemen tüm
ilgisini Avrupa'daki gerginliğe yöneltmiş, gelişmeler karşısında tahmin yürüterek
geleceği okumayı denemiştir. Fakat şaşkındır ve öngörüleri tutarsızdır. Örneğin 27
Temmuz 1914'de harbin "umumileşmeyeceğini" öngörmüş, buna herhangi bir
devletin kolay kolay cesaret edemeyeceğini söylemiştir. Dört gün sonra ise harbin
"umumileşme" ihtimalinden bahseder olmuştur.2 2 Ağustos'ta ise tamamen umumi
1

Tasfir-i Efkar, 2 Mayıs 1914, No: 1066.

2

Tasfir-i Efkar, 27 Temmuz 1914, No: 1150; 31 Temmuz 1914, No: 1154.
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harbin yaratabileceği sorunlar üzerinde durmaya başlamış, Avrupa'nın içinde
bulunduğu durumu "tufana tutulmak üzere bulunan bir kıtanın manzara ve
mahiyeti"ne benzetmiş, işin hızla ciddileştiğini, genel bir savaşın kaçınılmaz
olduğunu, harpten kaçmanın giderek zorlaştığını ifade etmiştir.1 Bu arada kısa
süreliğine de olsa yeniden eski ismi ile yayınlanmaya başlayan Tasvir-i Efkar, kağıt
sıkıntısı nedeniyle boyunu küçültmek zorunda kalmıştır.2 Bu dönemde dikkat çeken
husus, gazetenin eskisi kadar sık kapatılmaması ve gerek Yunus Nadi'nin
yazılarındaki gerekse gazetenin genel politikasındaki Almanya yanlısı tutumdur.
Nadi'ye göre savaşın mesuliyeti Rusya ve Fransa'nın omuzlarındadır. Rusya'nın
Slavist emelleri, Fransa'nın Slavizm'e hizmeti, İngiltere'nin bu iki devlete iştiraki ve
İtalya'nın her iki tarafa meyleden politikaları sorumluların hangi devletler olduğunu
göstermektedir.3 Gazetenin Almanya yanlılığı ile ilgili ilk belirgin örnek 25 Ağustos
1914 tarihli manşettir.4 Manşette "Altı Düşman Devlete Karşı Muvaffakiyetle Harb
Eden İki Müttefik" yazmaktadır. Manşetin altında İmparator Wilhelm'in elle çizilmiş
bir resmi, onun altında ise savaşın taraflarını gösteren bir çizim mevcuttur.
Çizimlerin tanıtımında: "...altı düşman devlete karşı dehşetler saçarak harb eden
Almanya ve Avusturya askerleri ile onların mümessil-i zihaşmeti İmparator Wilhelm
Hazretleri" yazmaktadır. Başyazıda Yunus Nadi, savaşla birlikte, "uzun senelerden
beri demir çenberler içinde sıkışıp kalan" İslam alemi için "ben de insanım, benim de

1

Tasvir-i Efkar, 2 Ağustos 1914, No: 1156.
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Tasvir-i Efkar, 9 Ağustos 1914, No: 1163.
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mevkiim vardır" diyeceği zamanın geldiğini savunmuştur. Başyazı 2 Ağustos'ta ilan
edilen seferberliğin bir tezahürü ve Kasım ayında ilan edilecek cihad-ı mukaddesin
adeta ön hazırlığı gibidir.

Eylül 1914'de gazetenin en arka sayfasında yayınlanan telgraflardan Nadi'nin
ülke dışında olduğu anlaşılmaktadır. Bükreş'ten gönderdiği telgrafta (2 Eylül 1914)
Talat Bey'in Sofya'ya hareket ettiğini, Osmanlı - Yunan görüşmelerine Halil Bey'in
devam edeceğini ve Romanya'nın tarafsızlığını sürdüreceğini haber vermektedir.
Diğer bir telgrafta (4 Eylül 1914) Romanya'daki iç siyasi durumu anlatmakta, 7
Eylül'de yayınlanan telgrafta ise Halil ve Sefa Beylerin, Yunanlarla Adalar meselesi
hususunda görüşmeye devam ettiklerini haber vermektedir.1

Bu arada Osmanlı basınında, giderek şiddeti artan Dünya Savaşına katılıp
katılmama konusunda tartışmalar başlamıştır. Yunus Nadi de başyazılarında konu
üzerinde uzun uzadıya durmaktadır. Örneğin "Bi-Taraflıkda İstiklal" başlıklı
yazısında;2 ana kadar Osmanlılara kötülük eden Avrupa'nın "kan içinde yüzmesini ve
ateşler içinde gezmesini" "memnuniyetle" karşıladığını fakat yaşananların bir "tiyatro
oyunu" olmayıp Osmanlı'ya da sıçrama ihtimalinin mevcut olduğunu ifade etmiştir.
Balkan Savaşı'nın acıları taze, Osmanlı'ya ait gemilerin İngilizlerce alıkonulması
vakası yenidir. Nadi'ye göre Osmanlılara bu acıları reva gören ve İslamiyet'e
husumet duygularıyla yaklaşan devletlerin ezilmesi Osmanlıları elbette memnun
1

Tasfir-i Efkar, 2 Eylül 1914, No: 1187; 4 Eylül 1914, No: 1189; 7 Eylül 1914, No: 1192.
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edecektir. Fakat tarafsızlık muhafaza edilmeli, duygularla değil akılla hareket
edilmelidir. Bu bir mecburiyettir. "Menfaat meselelerinde" duygularla hareket
etmek yanlıştır. Nadi ilerleyen yazılarında bu düşüncelerinin tam aksi yönde sözler
sarf edecektir. Tıpkı savaşın başındaki, umumi harp çıkmayacak, öngörüsünde
olduğu gibi yine çelişkiye düşecektir. Zaten bu yazısından on bir gün sonra Rus liman
ve gemilerini bombalayan Osmanlı Devleti savaşa fiilen katılmıştır. Olayın hemen
akabinde yazan Yunus Nadi, Rusya'yı "pek eski düşman" olarak tanımlamış, Rus
Devletinin İstanbul ve Boğazlar üzerinde emelleri olduğunu, Türk ve Müslüman
alemine husumetle yaklaştığını, Osmanlı limanlarını torpillerle doldurmak için
uğraştığını söylemiş fakat henüz resmi harp ilanı mevcut olmadığı için sorunun
dostça hallinin mümkün olabileceğini ifade etmiştir.1 Ancak meselenin devletler
nezdinde silahsız çözümü olasılığı pek yok gibidir. Zaten Osmanlı Devleti 2 Ağustos
1914'te Almanya ile ittifak anlaşması yapmıştır. Osmanlı donanmasının 29 - 30
Ekim'de Odesa ve Sivatopol limanlarını topa tutması İngiltere, Fransa ve Rusya için
Osmanlı'yla savaşa tutuşmanın gerekçesini yaratmıştır. Payitaht için son adım cihadı mukaddes ilanıdır (23 Kasım 1914). Yunus Nadi, savaşın ilk günlerinde Osmanlı'nın
savaşa girme nedenlerini incelemiş ve temel iki gerekçe öne sürmüştür. İlki
İngiltere'ye parası ödenerek yaptırılan Sultan Osman ve Reşadiye zırhlılarının teslim
edilmemesi,

ikincisi

ise

Rusya'nın

Osmanlı

donanmasına

zarar

verecek

teşebbüslerde bulunması. Nadi'ye göre Sultan Osman ve Reşadiye zırhlılarının
alıkonulmasının arkasında İngiltere'nin İslam alemine olan kastı ve Rusya'nın
Osmanlı'nın Karadeniz'deki gücünü ezme gayreti yer almaktadır. Çünkü iki zırhlıya
1

Tasfir-i Efkar, 31 Teşrin-i Evvel 1914, No: 1245.
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sahip Osmanlı donanması Rusya'ya Karadeniz'de mukavemet gösterebilecektir.
Savaşın esamisi okunmazken İngiltere'nin böyle bir harekete kalkışmasının başka bir
açıklaması olamaz. Nitekim Rus gemilerinin, zırhlıların gaspından sonra Karadeniz'de
sık sık görünmeye başlaması bunun kanıtıdır.1

Tasvir-i Efkar gazetesinin ve Yunus Nadi'nin savaştan önceki Almanya yanlısı
tutumu, savaşla birlikte iyiden iyiye belirginleşmiştir. Nadi 22 Kasım 1914 tarihli
makalesinde,2 Almanların savaşta gösterdikleri meziyetler üzerinde uzun uzadıya
durmuştur. Bu meziyetlerin en büyüğünün intizamlı ve "demirden kaleler gibi"
hareket etmeleri ile kahramanca ve fedakarca savaşmaları olduğunu söylemiştir.
Ayrıca Fransa'nın savaşa Rusya tarafından sürüklendiğini, Fransız hükümetinin
girilen "çıkmaz sokak"tan çıkış yolu bulamayarak ihtilalle devrilmesinin kaçınılmaz
olacağını iddia etmiştir. Osmanlılar ise Nadi'ye göre, "muzafferiyetler" kazanarak
ilerlemekte, Rus donanmasına rağmen Karadeniz'in hakimiyetini elinde tutmakta,
Kafkasya'da düşmanı ezmekte ve güneyde Süveyş'e doğru yürümektedir. İlan olunan
cihad-ı mukaddes ise sonuçlarını vermektedir ve yakın bir zamanda Asya'nın yarısı
"cihad namına" ayaklanacaktır. Nadi'nin bu yazdıkları dönemin gereği olarak
fazlasıyla galeyanlı ve düşçüdür. Ne Asya halkları "cihad" namına ayaklanmış, ne de
Kafkasya ve Süveyş'te kayda değer bir başarı elde edilebilmiştir. Yaraya merhem
olacak haber ise Çanakkale'den gelecektir.

1

Tasfir-i Efkar, 1 Teşrin-i Sani 1914, No: 1246.

2

Tasfir-i Efkar, 22 Teşrin-i Sani 1914, No: 1267.

117

Tasvir-i Efkar gazetesi Çanakkale cephesine muhabir olarak Agah (Fasih) Bey'i
göndermiştir. Cephe haberleri gazeteye ulaşmaktadır. Agah Bey'in Yunus Nadi'ye
yazdığı 20 Mart 1915 (7 Mart 1331) tarihli mektup1 Çanakkale'deki gerçek ötesi
durumu gözler önüne sermektedir. Agah Bey mektubunda; Türk askerinin düzen ve
nizamına, subayların fedakarlığına, istihkamların durumuna, düşman gemi ve
torpidolarının saldırılarına ve püskürtülmelerine, Çanakkale şehrinin neredeyse
tamamen boşalmış olduğuna, şehrin içine kadar düşen topların yarattığı kargaşaya,
mermi ve top yağmurunun şiddetine, ölenlere ve yaralananlara, düşman gemilerinin
kaç kilometreye kadar mermi atabildiklerine, Türk kuvvetleri tarafından döşenen
mayınların düşman gemilerine açtığı hasara ve bombardıman altında batırılışlarına,
askeri teçhizatın durumuna, Türk askerinin "benzerlerine dünyanın bir yerinde" kolay
kolay rastlanmayacak görülesi - "hayranlık uyandırıcı" - "onur verici" tablolar
yarattığına, bir top mermisi ile yıkılan dört ahşap eve ve kökünden kopan büyük bir
çınar ağacına, tarlalara düşen mermilerin açtığı gediklere, mermilerin çıkardıkları
sese, mermi sesi duyan insanların yere yatarak korunmalarına, askerin düşmanı
Boğaz'a geçirmemek konusundaki direncine, cephede bulunan az sayıdaki Alman
askerinin "can kaygısına kapılmadan" görevini ciddiyetle yaptığına, İstanbul'un
cepheyle yeterince ilgilenmediğine, cephede fener ve halat gibi zaruri ihtiyaçların
dahi olmamasına kısacası yoksulluğa ve yoksunluğa, İstanbul postanesinin
Çanakkale'ye posta almaması nedeniyle ailelerinden uzun süre haber alamayan
askerlerin kapıldıkları kaygıya (Agah Bey, Yunus Nadi'den posta işiyle özel olarak
1

Turgut Etingü, "Gülleler Şehrin İçine Düşmeye Başlamıştı", Cumhuriyet 1924 - 1974, Derleyen:

Konur Ertop, Cumhuriyet Mat. ve Gaz. T. A. Ş. 1974, s. 383 - 386.
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ilgilenmesini istemiştir), Boğazların yüzde seksen ihtimalle geçilemeyeceğini
öngördüğüne, şehirdeki iaşe ve konut kıtlığına, açlığa ve gazetesizliğe (Yunus
Nadi'den gazete gönderilmesini istemiştir), yaşantılarının sobasız - iskemlesiz boş bir
evde geçtiğine, at ve araba bulmanın imkansızlığı nedeniyle haber almak için
sabahtan gece yarılarına kadar yürüdüklerine, telefon ve telgraf hatlarının sık sık
bozulduğuna, İngilizlerin karaya asker çıkarmaya hazırlandıkları yönünde bir duyum
aldığına, kısacası savaşa dair her şeye değinmiştir. Sansürden şikayet etmiş hatta
Yunus Nadi'ye "sansürcülere üstü kapalı anlatınız, telgraflara ilişmesinler" demiştir.
Ayrıca karargahın resmi bir fotoğrafçısının olmaması nedeniyle fotoğraf camı
gönderilmesini istemiş ve Yunus Nadi'nin Midilli'den hapishane arkadaşı Lütfi
Bey'den gördüğü yardımları anlatmıştır.

Yunus

Nadi

29

Nisan

1915

tarihli

yazısında1

Çanakkale

zaferini

müjdelemektedir. "İngiliz burnunun" kırıldığını hatta delik deşik edildiğini söylemiş,
Çanakkale zaferinin savaşın sonucunu etkileyeceğine inandığını ifade etmiştir.
İnsanlığın önemli bir kısmını tahakküm altında tutan İngilizlerin geriletilmesine vesile
olan milletin bireyi olmakla iftihar ettiğini, Türklerin İngiliz maskesini yırtarak
tahakküm altındaki Avustralyalılara ve Hintlilere başkaldırı örneği oluşturduklarını
yazmıştır.

Çanakkale Savaşında, Yunus Nadi'nin Selanik'ten tanıdığı Mustafa Kemal'in
ismi halk arasında dilden dile yayılmaya başlamıştır. Fakat matbuatta ne
1

Tasfir-i Efkar, 29 Nisan 1915, No: 1425.
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kahramanlığı üzerine herhangi bir yazı yayınlanmış ne de tek bir fotoğrafı yer
almıştır. Tasvir-i Efkar basındaki bu örtülü yasağı delmeyi başarmış, Mustafa
Kemal'in Sofya'da ateşemiliterken çektirdiği bir fotoğrafı, resmi kurumları resmi
yollarla aldatarak yayınlamıştır. Fotoğrafı gazete klişesinden çıkaran askeri sansür
zabitini, Karargah-ı Umumi İstihbarat Şube Müdüründen izin alındığına inandırarak
atlatan Tasvir-i Efkar, böylece Mustafa Kemal'in fotoğrafını yayınlayan ilk Türk
gazetesi olmuştur.1 Tasvir-i Efkar, 29 Ekim 1915'de kaybedilen canlara saygı gereği
kırmızı logo ile çıkmıştır.2 Manşette Çanakkale Savaşını gösteren üç ayrı çizim
bulunmaktadır. Çizimlerin altında sağda Mustafa Kemal'in, solda Mirliva Cevad
Paşa'nın fotoğrafı yer almıştır. Mustafa Kemal'in fotoğrafının altında şunlar
yazmaktadır: "Çanakkale muhaberat-ı berriyesinde fevkalade yararlılıkları görülen
ve emr-i müdafaadaki iktidar ve mahareti ile bihakkın ihraz-ı şan ve şeref eyleyerek
Boğazları ve makam-ı hilafeti kurtaran kumandanlarımızdan celadet-i fıtriyye ve
havarik-i hamaset ile mümtaz Miralay Mustafa Kemal Bey Efendi." Tasvir-i Efkar
gazetesinin, Mustafa Kemal'den haz etmeyen Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili
Enver Paşa'nın karşısında, dönemine göre radikal sayılabilecek böyle bir harekete
girişmesi dikkat çekicidir. Emine Uşaklıgil, gazetenin bu hareketinin cezasız
bırakılmadığını ve "bir kaç gün" sonra on gün süreyle kapatıldığını yazmaktadır.3
Böyle bir durum yaşanmamıştır. Gazete 25 Ocak 1916'ya kadar düzenli olarak
yayınlanmıştır. Fotoğraf öncesi ve sonrası iki defa kapanmıştır. İlki 30 Eylül - 19 Ekim
1

Uşaklıgil, a.g.e. s. 196.

2

Tasvir-i Efkar, 29 Teşrin-i Evvel 1915, No: 1589.

3

Uşaklıgil, a.g.e. s. 196.
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1915 tarihleri arasındadır ki bunun fotoğrafla ilgisi yoktur. İkincisi ise 26 Ocak - 6
Şubat 1916 tarihleri arasındadır. Bunun gerekçesi ise 7 Şubat 1916 tarihli gazetede
kağıt sıkıntısı olarak açıklanmıştır.1 Kısacası Enver Paşa'nın gazeteyi kasten kapattığı
iddia edilemez.

Tasvir-i Efkar'ın 1916 yılı içinde yayını zaman zaman durmuştur. 26 Ocak - 7
Şubat, 9 Mayıs - 12 Haziran gibi uzun aralıklar dahil hemen hemen altmış gün
yayınlanamamıştır. Yunus Nadi'nin bu yıl içinde yazdığı önemli yazılardan biri Doğu
sorununu ve Türkiye'nin savaşa katılımı ile değişen tarih akışını incelediği
makaledir.2 Nadi'ye göre Doğu sorunu (Şark meselesi) Türkiye'nin savaşa girmesi ile
birlikte silinmiş, yok olmuştur. Artık Doğu sorunu yerine Asya milletlerinin uyanışı ve
ayaklanışı meselesi konuşulacaktır. İtilaf Devletlerinin kendileri aleyhine tehdidi fark
ederek ilgilerini Asya'ya yöneltmelerinin nedeni budur. İtilaf Devletlerini korkutan
bu karanlık, Türklerin gelecekteki aydınlık günlerinin habercisidir. Yunus Nadi
Türkiye'nin savaşa zorunluluk gereği katıldığına, savaşın başlarında herhangi bir
tasallut olmasa dahi çatışmanın Türkiye'ye sıçrama ihtimalinin kaçınılmaz olduğuna
inanmaktadır. Bir diğer deyişle Türkiye, savaşa zaten istemese de girecektir. Er ya da
geç İtilaf Devletlerinin Boğazlar üzerinde talepleri olacaktır. Bu tehdidin tahakkuk
etmemesi gibi bir olasılık yoktur. Bu nedenle doğru olan yapılmış, yönelme olasılığı
yüksek olan tehditleri beklemektense vakt-i zamanında önlem alınmıştır. Nadi
yazısını şu sözlerle bitirmiştir: "Artık şark, merkezi Avrupa devletlerine ittisalde
1

Tasvir-i Efkar, 7 Şubat 1916, No: 1678.

2

Tasvir-i Efkar, 25 Şubat 1916, No: 1696.
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kuvvet bulan Şarklılarındır." Yunus Nadi'nin, Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşına
katılımının kaçınılmaz olduğuna yönelik inancını yaşamı boyunca sürdürdüğü, savaşa
dahiliyet ve yenilgi konularında menfi bir feryada kamuoyu önünde hiç bir zaman
girişmediği belirtilmelidir. İlerleyen yıllarda konu üzerinde yazdıkları bunun
göstergeleridir. Örneğin 3 Ekim 1925 tarihli yazısında1 Türkiye'nin Dünya Savaşına
girerek savaşı uzattığını, girmemesi durumunda İtilaf Devletlerinin rakiplerini altı
ayda ezip Türkiye başta olmak üzere tüm dünya ülkelerini tahakküm altına
almalarının çok da zor olmayacağını iddia etmiştir. Türkiye savaşa girerek hem
Almanya ve Avusturya'nın yenilgisini geciktirmiş, hem de Çarlık Rusya'nın
yıkılmasına ortam yaratarak dünyanın yazgısını değiştirmiştir. Nadi'ye göre
Türkiye'nin savaşa katılması "zaruret"tir ve olması gereken olmuştur. Yine bu
yazıdan yıllar sonra 9 Eylül 1943'de yazdığı bir makalede,2 İttihat ve Terakki
yönetiminde savaşa girilmesinden asla pişman olmadığını, savaşa girerek Türk vatan
ve varlığının ebedi kurtuluşuna zemin hazırladıklarını ifade etmiştir. 17 Ekim 1917
tarihli yazısında3 ise Çanakkale Savaşının, Dünya Harbinin kaderini tayin ettiğini
söylemiştir.

Yunus Nadi, Balkan Savaşı'ndan itibaren takındığı savaşa meyyal tutumunu
sürdürmekte uzun süre ısrarcı olmuş, fakat sonuna kadar aynı üslupta gitmemiştir.
1916'nın ortalarına gelindiğinde artık yavaş yavaş savaş sonrasını düşünmeye ve
1

Cumhuriyet, 3 Teşrin-i Evvel 1925, No: 504, s. 3.

2

Cumhuriyet, 9 Eylül 1943, No: 6850, s. 1, 3 ve Böke, a.g.t. s. 35.

3

Tasvir-i Efkar, 17 Teşrin-i Evvel 1917, No: 2252.
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barış sözleri etmeye başlamıştır. "Harbden Sonrası İçin" başlıklı yazısında,1 içinde
bulunulan savaşı "istiklal harbi" olarak tanımlamış, istiklalin silah ile beraber salah ile
de geleceğini söylemiş, barış konusunda da savaş konusunda olduğu kadar azimli
davranacaklarını ve bağımsızlığı sağlayacak bir barıştan yana olduklarını ifade
etmiştir. 13 Mayıs 1917 tarihli yazısında2 ise spekülasyondan şikayet etmiştir.
Savaşın, hiç kimsenin kar aracı olmadığını, olağanüstü durumdan yararlanarak
fiyatları yedi sekiz katına çıkarmanın "haydutluk" olduğunu, bunu yapanların
vatanperverlikle ilgilerini böylece görmüş olduklarını söylemiştir.

Bolşevik Rusya'nın kuruluşuyla yükselişe geçen sosyalizm, kısa zaman içinde
Yunus Nadi'nin de ilgisini çekmiştir. Yakın bir gelecekte kısa süreliğine de olsa
yöneleceği sosyalist düşünce ile temasının 1917 yılında başladığı kabul edilebilir.
Hatırlanacağı üzere 1909 yılında yazdığı bir makalede Ferrer'in idamına tepki olarak
dünyanın çeşitli yerlerinde ve bu bağlamda Selanik'te yapılan eylemlerin
samimiyetini sorgulayan Yunus Nadi, 1917 yılına gelindiğinde Lenin'in Rusya'ya
dönüşünü haber veren (18 Nisan 1917), Türk basınındaki ilk Lenin fotoğrafını basan
(24 Aralık 1917), Maksim Gorki'nin (24 Nisan 1917), Troçki'nin (27 Aralık 1917)
fotoğraflarını ve 1916 yılında İsviçre'de Lenin'le görüşen Darü'l-muallimin-i Aliye
öğretmeninin

anılarını

yayınlayan

1

Tasvir-i Efkar, 8 Temmuz 1916, No: 1797.

2

Tasvir-i Efkar, 13 Mayıs 1917, No: 2101.
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Aralık

1917)

gazetenin

başyazarı

konumundadır.1 Hatta çeşitli kaynaklarda2 5 Haziran 1918 tarihinde "Sosyalizm
Nedir" başlıklı bir makale yazdığı söylenmektedir. Fakat tarafımızca yapılan
araştırmalarda bu tarihlerde böyle bir makalenin yayınlanmadığı anlaşılmıştır. Aynı
yanlış, aynı kaynağa atıf yapan tüm araştırıcılar tarafından tekrar edilmiştir.

1918 yılının ortalarında Tasvir-i Efkar gazetesinde sansürün izleri de
görülmeye başlamıştır. Örneğin 18 Haziran 1918 tarihli nüshada bir haber sansüre
uğramış, haberin alanı boş olarak yayınlanmıştır.3 Yunus Nadi'nin Tasvir-i Efkar
gazetesindeki son yazısı 28 Temmuz 1918 tarihlidir.4 Bu tarihten sonra gazete 12
Ekim 1918'e kadar yayınlanmamıştır. Yeniden yayınlanmaya başladığında ise
başmakalelerde Yunus Nadi ismi görülmeyecektir.

2. 4. b.) Düşünce: İslamcılık ve Türkçülük
Abdülhamit döneminde yetişen muhalif aydınların müşterek özelliği, sık sık
keskin düşünsel savrulmalar, düşünceler arası geçişler ve fikir buhranları yaşamaları
1

Tasvir-i Efkar, 18 Nisan 1917, No: 2075; 20 Kanun-ı Evvel 1917, No:2316; 24 Kanun-ı Evvel 1917, No:
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Kurat, Türkiye ve Rusya - XIII. Yüzyıl Sonundan Kurtuluş Savaşına Kadar (1789 - 1919), Ankara,
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları, 1970, s. 322, 329; Necip Hablemitoğlu,
Milli Mücadele'de Yeşil Ordu Cemiyeti, İstanbul, Bir Harf Yayınları, 2004, s. 58; Uşaklıgil, a.g.e. s. 254
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olmuştur. Meşrutiyet öncesinde ortak düşmana karşı girişilen mücadelede fikir
ayrılıkları ötelenmiş ya da dönem gereği öncelikli olmamıştır. Meşrutiyet yıllarının
hem iç hem de dış karmaşık ortamında ve ani siyasal gelişmeler karşısında ortaklığın
bozulması kaçınılmazdır. 1908'den itibaren "özlemlerini pratiğe geçirme" şansı bulan
Abdülhamit karşıtlarının bir kısmı, zamanla en büyük politik güç haline gelen İttihat
ve Terakki Fırkasına düşünsel olarak yaslanmışlar ve fırkanın güncel siyaset içindeki
reflekslerine göre konumlanmışlardır. Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük sırayla,
zaman zaman birden fazlası yan yana getirilerek, harmanlanarak denenmiştir. Bu
denemenin formel karşılığı ise kuşkusuz "Türk milletindenim, İslam ümmetindenim,
Garp medeniyetindenim" biçiminde telaffuz edilen sloganik söylemdir. Bahsi geçen
Osmanlı aydını önceleri Osmanlıcı ve Batıcı, sonrasında İslamcı ve Türkçü, bazen
Türkçü ve Batıcı, bazen yalnızca İslamcı, bazen de yalnızca Türkçü olacaktır. Kısaca
İttihat ve Terakki'nin paralelinde yürüyen aydınlar Osmanlıcılık, İslamcılık ve
Türkçülük düşüncelerinin üçünü de tecrübe etmişlerdir.1

Meşrutiyetin ilan edildiği ilk anda temel yaklaşım Osmanlı birliğini ve
imparatorluk unsurlarının bir arada yaşamını savunan Osmanlıcılık düşüncesidir.
Fakat özellikle Balkan Savaşı ile resmi söylemlerde ve aydınların fikir dünyasında
ciddi kırılmalar yaşanmıştır. Tecrübe edilen, ancak verim alınamayan Osmanlıcılık
düşüncesinin yerine Yusuf Akçura'nın "Türk milletindenim, İslam ümmetindenim,
Garp medeniyetindenim" gibi söylemleri ve Ziya Gökalp'in "yeni hayat" vaatleri ile
yükselişe geçen Türkçülüğün ve İslamcılığın baskın olduğu düşünceler ikame
1

Böke, a.g.m. s. 7 ve Tunaya, a.g.e. Cilt: 1, s. 10 - 11.
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edilmiştir.1 Meşrutiyetin ilan edildiği dönemde var olan "imparatorluk yanılsaması"
hem aydınların "milliyetçiliğe geç uyanmaları" gibi olumsuz bir sonuca hem de
savunulan milliyetçiliğin dünyadaki diğer örneklerinden farklı olarak sert ve kavmi
muhtevadan yoksun kalması gibi olumlu bir sonuca neden olmuştur.2 Tabii olarak bu
durumun sebeplerinden biri de İslam'dır. Araplar ve Kürtler gibi imparatorluk
unsuru Müslüman toplumların, imparatorluğa bağlılıklarını sürdürmek adına İslam,
tahayyül edilen milliyetçiliğin temeline kolaylıkla yerleşebilmiş ve söylemler yalnız
Türklük ya da yalnız İslamlık üzerinde değil her ikisi üzerinde de yoğunlaşmıştır.
Fakat aydınlar, Türk unsurun özellikle Balkan Savaşından sonra imparatorluk içinde
gittikçe gerileyen konumunu nihayetinde fark edeceklerdir.3 Doğal olarak
İslamcılığın üzerinde de milliyetçiliğin etkileri görülecektir.

1908 yılında devrimi kotaran önemli güçlerden olan ve 1913 yılında tek
başına iktidara yerleşerek 1913 sonrasının yazgısını belirleyen İttihat ve Terakki'nin
destekçileri arasında Ziya Gökalp, Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Akçura, Mehmet Emin
Yurdakul, Halide Edib, Hüseyin Cahit Yalçın ve Ömer Seyfettin gibi güçlü kalemler
vardır.4 Yunus Nadi de onlardan biridir. 1913 yılına gelindiğinde artık Osmanlıcılık
düşüncesi tamamen terk edilmiş, yerini İslamcılık ve Türkçülük almıştır.

1

Tunaya, a.g.e. Cilt: 1, s. 10 - 11.

2

Ahmad, İttihatçılıktan Kemalizme, s. 9.

3

Ahmad, İttihatçılıktan Kemalizme, s. 10.

4

Uşaklıgil, a.g.e. s. 178.
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Milliyetçiliğin "bir yüzü ne kadar Türk ise, öteki yüzü de o kadar İslamcıdır."1 İzlenen
siyaset pratiğinin teorisyenleri Ziya Gökalp ve Yusuf Akçura gibi düşünürler,
kalemşorları Yunus Nadi ve Hüseyin Cahit gibi aydınlardır. Yunus Nadi özellikle 1913
yılından sonra İslamcılık ve Türkçülük üzerine derin, ciddi, düşünsel yönü kuvvetli
makaleler üretmiştir. Temelde İttihatçı, İTC içerisinde Talatçı bir çizgide durduğunu
ve başyazarı olduğu Tasvir-i Efkar gazetesinde genellikle bu çizgi minvalinde yazılar
kaleme aldığını daha önce belirtmiştik. Nadi'nin 1913 sonrası temel düşünceleri
arasında Tanzimat karşıtlığı, İslamcılık ve Türkçülük yer almış ve Batılılaşmayı zaruri
görmekle birlikte Batı'ya yönelik ihtiyatlı yaklaşımı dikkat çekmiştir. Batılılaşma
hususunda, Japonya'nın içe dönük -ya da temel değerleri koruyan- Batılılaşma
anlayışına atıf yapması önemlidir.2 Özet olarak Yunus Nadi, Falih Rıfkı Atay'ın
belirttiği gibi "bir ön cephe adamı"dır, "Meşrutiyette Türkçülüğe ilk katılanlar
arasında" yer almış, "divan ve inşa geleneklerine" bağlı üslubunu "Türkçecilik
cereyanı başladığı vakit" değiştirmiştir.3

Meşrutiyetin ilk beş yılının genel bir incelemesini yaptığı, merkeziyetçilik ve
adem-i merkeziyetçiliği tartıştığı makalesi,4 taşıdığı önemi, muhtevasıyla belli
etmektedir. Yazısında, karşı karşıya bulunulan olumsuz şartları, geçmişte yapılan

1

Uşaklıgil, a.g.e. s. 179.

2

Şehbal, 15 Temmuz 1328 (28 Temmuz 1912), Sayı: 57, Sene: 4, Cilt: 3, s. 162 - 163 ve Böke, a.g.t. s.

34.
3

Falih Rıfkı Atay, "Bugün Geliyor", Cumhuriyet, 20 Ağustos 1945, No: 7546.

4

Tasvir-i Efkar, 3 Mart 1913, No: 684.
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yanlışların tezahürleri olarak okumak gerektiğini söylemiştir. Üstelik bahsi geçen
yanlışlar yalnız Abdülhamit dönemiyle sınırlı kalmamış, meşrutiyet yıllarında da
sürdürülmüştür. Abdülhamit'in mevcut "felaket-i hazıra"da katkısı vardır fakat
meşrutiyet sonrasında da felaketi besleyen yanlışlar yapılmıştır. Nadi, meşrutiyeti
hırpalamak gibi bir derdinin olmadığını, meşrutiyetle temini mümkün kurtuluş bir
yanda dururken, devletin müşkülat içine düşme nedenlerini anlamaya çalıştığını
ifade etmiştir. Meşrutiyetin kurtuluş yolu olmaktan çıkma nedenleri olarak ise
cehaleti, gafleti, redaet-i halk ve fıtratı görmektedir. Bir diğer deyişle geriliğin
nedenlerini cehalet ve halkın yaradılışında aramak gerektiğini savunmuştur.
Esasında halkı değil, kendi de dahil olmak üzere meşrutiyeti, şartlar ve memleket
gerekliliklerine göre anlamayıp "evham ve hayalat"a yönelenleri suçlamıştır. Ona
göre, dört beş yıllık meşrutiyet yaşamı "cehalet ile ihtirasın çarpışmasından başka
bir şey" getirmemiş, idrak ve izan gibi değerler ise arada "güme" gitmiştir. Yanı sıra
vatanın "mukteza-yı selameti" (esenliği, doğruluğu) ihmal edilmiş, merkeziyet adem-i merkeziyet tartışmaları ile vakit yitirilmiştir. Adem-i merkeziyetçilerin,
merkeziyetçileri yıpratmak adına "harici düşmanlarla ittifak etmekte" dahi "beis"
görmediklerini iddia etmiştir. Rumeli örneği üzerinde durmuş, adem-i merkeziyetçi
bir iktidarın ülkeyi yönettiğini varsaymış ve böyle bir iktidarın Rumeli'nin nasıl olsa
imparatorluktan kopacağını düşünüp elden çıkarmak gibi bir "vatansızlık" yapacağını
savunmuştur. Aslında merkeziyetçileri de mevcut duruma çokça katkıları olduğunu
söyleyerek eleştirmiştir. Fakat gerçekte hedefinde adem-i merkeziyetçiler vardır.
Rumeli konusunda yoğunlaşan merkeziyet - adem-i merkeziyet tartışmalarının,
Rumeli elden çıktığı için sonlanması gerektiğine inanmış ve özellikle adem-i

128

merkeziyetçileri sessizliğe davet etmiştir. Çünkü Nadi'ye göre elde Türklerden ve
Araplardan oluşan Müslüman bir kitle kalmış ve adem-i merkeziyetçilik çökmüştür.

Balkan Savaşının düşünsel sonuçlarından biri Osmanlıcılığın terk edilmesi ise
diğeri Balkan devletlerinin arkasındaki büyük güçlere yönelik tepkinin Osmanlı
aydınını, kafasındaki Batı anlayışını sorgulamaya ve Batıcılığı terk etmemekle birlikte
Batı'ya ihtiyatlı yaklaşmaya itmesi olmuştur. Yükselen İslamcılık ve Türkçülük
karşısında günah keçileri Tanzimat ve Tanzimatçılıktır. Bu hususta özellikle Ziya
Gökalp'in tezleri öne çıkmıştır. Gökalp, Balkan felaketinin sorumluları olarak
Tanzimatçıları görmektedir. Türklüğün üzerine örten, milli Türk lisanı yerine
müşterek dil olarak Osmanlıcayı öne çıkaran ve bu bağlamda bir Osmanlı milleti
yaratmaya çalışan Tanzimatçıların ortak tarih ve ortak dil "yalan"ına hiç bir unsurun
inanmadığını, tam tersine unsurların kendi tarihlerine ve kendi dillerine
yöneldiklerini söylemiş, "tuzağa" düşenin ise yalnızca Türkler olduğunu, halk dilini
kullanmanın dahi "irtica" olarak görüldüğünü ifade etmiştir.1 Gökalp'ten sonra Yusuf
Akçura; Osmanlı milleti yaratma siyasetinin başarısızlıkla sonuçlandığını, zaten
Osmanlı mülkündeki kavimlerin karşı arzuları ve dış engeller ortadayken dahilerin
bile böyle bir girişimi başarıya ulaştırmalarının mümkün olmadığını, böyle bir
teşebbüs faydalı da olsa gayr-ı kabil-i tatbik hale geldiğini yazmıştır.2 Bu dönemde
Yunus Nadi de Tasvir-i Efkar'da Türk Yurdu ve İctihad dergilerine yansıyan ve Türk

1

Peyami Safa, Türk İnkılâbına Bakışlar, Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi, 2010, s. 23 - 24.

2

Yusuf Akçura, Üç Tarz-ı Siyaset, 5. Baskı, Ankara, TTK, 2007, s. 21, 30, 35 ve Safa, a.g.e. s. 24.
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Yurdu tarafından onaylanıp İctihad tarafından eleştirilen bir makale yazmıştır.1
"Tanzimatçılığın İflası" başlıklı bu makalede,2 yaşanılan felaketleri Tanzimat'ın idare
tarzının

bir

sonucu

olarak

görmek

gerektiğini

savunmuştur.

Tanzimat

reformculuğunun her şeyi Batı'dan alarak Doğu'yu tamamen ihmal eden bir anlayış
olduğunu söylemiş, bu durumu yanlışın ta kendisi ve taklitçilik olarak yorumlamıştır.
Nadi'ye göre, milletin gelişimi için öncelikle "millet" oluşturmak gerekmektedir.
Bunun için ise Tanzimatçıların yaptıkları gibi yalnız eğitime yaslanmak yeterli
değildir. Yanı sıra "din ve millet esasları" da ciddiye alınmalıdır. Tanzimatçılar din ve
millet esaslarını ihmal etme amacında olmasalar da tuttukları yol böyle bir
ihmalkarlığı kaçınılmaz hale getirmiştir. Medreseleri kenarda bırakıp mektepleri
açmışlar, ortaya iki farklı anlayışa sahip iki farklı eğitim kurumu çıkmıştır. Sonuçta
ikisinin de bir yararı olmamıştır. Şer'i mahkemeler varlıklarını sürdürürken yeni bir
adliye teşkilatı yaratmışlar, böylece ortaya iki farklı hukuk çıkmıştır. Nadi'ye göre
Tanzimatçılar şöyle bir yol tutturmalılardı: medreseleri terk edip okul açmak yerine
medreseleri ıslah etmek ve dışarıdan ilim ve fen almak. Bu yolla hem dini
aidiyetlerinden haberdar hem de çağdaş eğitime vakıf fertler yetiştirmek
mümkünken, medreseler Batı ilimlerinden yoksun müesseseler halinde kalmış,
mektepler ise Doğu'yu göremeyen bir pozisyona düşmüştür. Daha fenası iki eğitim
kurumu arasına husumet girmiştir. Aynı şekilde şer'i mahkemelerin ıslahı
mümkünken yeni adliye teşkilatı yaratılmış, benzer ikilik hukuku da yıpratmıştır.
Tanzimatçıların diğer yanlışı ise "milliyet meselesi" üzerine hiç düşünmemiş
1

Safa, a.g.e. s. 24.

2

Tasvir-i Efkar, 12 Mart 1913, No: 693.
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olmalarıdır. Bu nedenle kendi milli özelliklerinden bihaber fertler ortaya çıkmıştır.
Sonuç olarak ise Tanzimatçılık iflas etmiş, fakat millet için pahalıya mal olmuştur.

Bu yazıdan bir kaç gün sonra Fuat Köprülü de (Köprülüzade Mehmed Fuad),
Tasvir-i Efkar'da, Nadi'nin görüşlerini tekrar edip onaylayan bir makale yazmıştır.1 O
da Avrupa taklitçiliği (mukallitlik) ile eğitim ve hukuktaki ikilik üzerinde durmuştur.
Bu ikilik ile memleketin "altmış, yetmiş sene faydasız hayaller

peşinde"

koşturulduğunu, memleket ihtiyaçları ve gereklilikleri önemsenmeden yapılan
reformların, "eski mevcutları ihlalden başka bir şeye" yaramayacağını ifade etmiştir.
Aynı şekilde Ahmed Ağaoğlu da Jön Türk gazetesinde tarih, gelenek, memleket ve
milletin özel durumu hesaba katılmadan hareket edildiğini, bu nedenle Tanzimat'ın
hayata intikal edemeyerek başarısız olduğunu söylemiştir.2

Yunus Nadi'nin Tanzimat'ı eleştirdiği tek yazısı anılan makale değildir. 10
Mart 1913 tarihli başyazıda da Tanzimat'ın Batıcılık anlayışını sorgulamıştır. Nadi'ye
göre ilerlemenin ve gelişimin dayanağı olgunlaşmadır. Doğuyu görmezden gelerek
her şeyi Batıdan almakla istenilen tekamül derecesine erişilemez. Önemli olan bilgi,

1

Tasvir-i Efkar, 15 Mart 1913, No: 696 ve Safa, a.g.e. s. 25.

2

Safa, a.g.e. s. 25. Halide Edib de yıllar sonra benzer bir noktaya temas etmiş, idadilerden yetişen

nesillerin, Batı hakkında bir fikir edinmiş olmalarına rağmen, ilerlemenin önündeki tek engelin
medrese olduğu gibi yanlış bir sanıya kapıldıklarını ifade etmiştir. Bkz: Adıvar, a.g.e. s. 77. Yunus
Nadi'nin 1910'lardaki Batıcılık algısı ile Halide Edib'in 1930'lar ve 1950'lerdeki Batıcılık algısı
örtüşmektedir.
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anlayış ve sağlam ilkelerle yürümektir.1 Bir kaç hafta sonra ise bu iki makaledeki
düşüncelerini yineleyecektir. Mektep - medrese ikiliği üzerinde yeniden durarak
medreselerde gelecek vaat eden zekaların söndüğünü, mekteplerin ise ağlanacak
halde olduğunu yazmıştır. Sorumlu ise yine Tanzimat'tır, fakat kabustan uyanmanın
zamanı gelmiştir. Nadi'ye göre medreseler zamanın şartlarına uyarak ve
olgunlaşarak kemale erişecektir. Oxford ve Sorbonne örnekleri göz ardı
edilmemelidir. Fatih ve Süleymaniye medreselerinin de Oxford ve Sorbonne
düzeyinde tekamül seviyesine ulaşmaları mümkünken, ıslah edilmemeleri ve ihmal
edilmeleri nedeniyle bu başarılamamıştır. O halde "gözü kör olsun müflis
Tanzimat'ın."2

Yunus Nadi'nin tüm bu makalelerine, Fuat Köprülü ve Ahmed Ağaoğlu'nun
yazdıklarına -fakat ağırlıklı olarak Nadi'nin sözlerine- Darü'l-muallimin Müdürü Satı,
İctihad dergisinde yayınlanan iki yazıyla yanıt vermiştir. "Tanzimatçılık Meselesi 1"
ve "Tanzimatçılık Meselesi 2" başlıklı makalelerinde Satı, Tanzimat'ın "ihtiyari değil
zaruri" olduğunu, Tanzimatçıların Batıyı isteyerek taklit etmediklerini, tam tersine
Batı "hücum ve istilasına maruz kalarak", Batının "hüküm ve nüfuzu altına"
girildiğini, gerçek amacın ise aslında "devlet gemisini kurtarmak" olduğunu ifade
etmiştir. Avrupa hayat

ve medeniyetinden gelen şiddetli sellerin Osmanlı'yı

sürüklediğini, kendi özelliklerine sahip bir millet yaratamama durumunun ise garbı
taklitten değil "garba takallüd"den kaynaklandığını söylemiştir. Medreselerin ıslah
1

Tasvir-i Efkar, 10 Mart 1913, No: 691.

2

Tasvir-i Efkar, 26 Mart 1913, No: 707.
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edilmemesi konusunda ise, o dönemde medreseleri ıslah etmenin çok da kolay
olmayıp hal-i hazırdaki zorlukların Tanzimat döneminde de var olduğunu belirtmiş,
"elde büyük bir fırsat var idi de bu fırsat fevt mi edildi" demiştir. Ayrıca Satı, Yunus
Nadi'nin Oxford ve Sorbonne'u örnek göstermesine şu soruyla yanıt vermiştir:
"Fakat, unutmamalıdır ki onların bu tahavvül ve tekemmülü gayet büyük ve bati bir
tedric ile dört beş asır zarfında vukua geldi; bizim o kadar beklemeğe vaktimiz var mı
idi?"1 Tanzimatçıların hukukta ikilik yarattıkları yönündeki eleştiriler üzerinde ise
fazla durmamış, tek bir cümleyle yanıt vermiştir: "Eğer mehakim-i nizamiye teşkil
edilmemiş olsaydı, bu devlet istiklal ve hayatını çoktan kaybetmiş bulunurdu." 2

Dikkat edileceği üzere Yunus Nadi'nin Selanik'ten döndükten sonra temel
düşünsel yönelimleri İslamcılık ve Türkçülüğe yakınlaşmıştır. Bu dönemde Nadi'nin
fikir dünyasında İslamcılık ve Türkçülük birlikte yer bulmuştur. Fakat 1913, 1914 ve
1915 yıllarındaki söylemleri İslamcılığa daha yatkın, 1916 ve 1917 yıllarındaki
söylemleri ise Türkçülüğe daha yakındır. Tanzimat'ın ihmal ettiği medreselerin ıslahı
ve güne uyarlanması ile milli hususiyetlerin tekrar kazanılabileceğine inanmıştır.
Felakete yol açtığını düşündüğü Tanzimatçı eğitim yerine millete özgü, fen ve
hikmete açık eğitim anlayışının benimsenmesini savunmuş, Şarklı kalarak fakat
garbın medeni ileriliğinden yararlanmayı da ihmal etmeyerek yürümenin sağlıklı
olacağını savunmuştur. Doğululuğu unutmadan, Batıyı da görmezden gelmeden,
gerekirse zamanın şartlarına uymayan doğu müessese ve anlayışını tasfiye ederek
1

İctihad, 2 Mayıs 1329 (15 Mayıs 1913), No: 64, s. 1379 - 1383 ve Safa, a.g.e. s. 25 - 26.

2

İctihad, 9 Mayıs 1329 (22 Mayıs 1913), No: 65, s. 1406 - 1410.
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gelişimin mümkün olabileceğine inanmıştır. Bu düşüncelerini "Türk ve Müslüman
kalacağız, Arab ve Müslüman kalacağız, Kürd ve Müslüman kalacağız" sözleriyle
sloganlaştırmıştır.1 "Biz şarklıyız, biz Türk ve Müslüman'ız", bu vasıflarımız nedeniyle
Avrupa tarafından hakir görülsek de başarılı olacağız ve yükseleceğiz demiştir.2
Kendisinin de 1908 - 1909 yıllarında savunduğu -ya da dönemin şartları gereği
savunmak durumunda kaldığı- Osmanlıcılık düşüncesini mahkum eden söylemlere
girişmekten geri durmamıştır. Tanzimatçı ve Osmanlıcı anlayışın Türk ve Müslüman
halkı "kendi vatanında gurbet" yaşattığını iddia etmiştir. Nadi'ye göre, Gayrimüslim
unsurlar iktisaden güçlenirken ve milli bağlılıkları artarken Türk ve Müslüman halk
kenarda bırakılmıştır, bu nedenle ekonomide Türk ve Müslüman hakimiyeti
sağlanmalı, sermaye milli olmalıdır. Çünkü vatanı vücuda getiren, yaşatan ve
yaşatacak olanlar Türklerdir, bu yüzden "milli bir asabiyet" gösterme zamanı
gelmiştir.3

Yunus Nadi'nin doğrudan İslamcılığı savunduğu

makaleleri de vardır.

Özellikle "Müslümanların İttihadı" başlıklı makale4 dikkat çekicidir. Sebilürreşad
dergisinde de aynen yayınlanan, hatta devamına yazılan yorumla selamlanan
makalede Yunus Nadi oldukça galeyana getirici bir dil kullanmıştır. Örneğin: "Bugün

1

Tasfir-i Efkar, 22 Eylül 1913, No: 878 - 79.

2

Tasfir-i Efkar, 13 Kanun-ı Evvel 1913, No: 939 - 140.

3

Tasfir-i Efkar, 13 Mart 1914, No: 1021.

4

Tasvir-i Efkar, 8 Kanun-ı Sani 1915, No: 1314 ve Sebilürreşad, Cild: 13, Sayı: 322, Mart 1914, 27

Safer 1333 Pençşenbe, 1 Kanun-ı Sani 1330, s. 79.
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hepimiz hançerelerimizin kuvveti yettiği kadar Müslümanların ittihadını bağırıyoruz.
Dün ile bugün arasında ne azim tahavvül, adeta bir inkılab!" gibi cümleler ve
"Birleşin ey Müslümanlar, dininizin, varlığınızın, ebedi ve ezeli düşmanlarına birlikte
karşı koyun..." biçiminde çağrılar dikkat çekicidir. Hatta savunduğu İslam birliği
düşüncesini desteklemek için Kuran-ı Kerim'e de atıfta bulunmuştur. Yunus Nadi'nin
coşkunca İslam birliğini savunma nedeni ise ilan edilmiş olan cihad-ı mukaddestir.
Haliyle İslamcılığa yönelişi stratejiktir fakat samimiyetsiz değildir. Mensup olduğu
parti iktidardadır, Dünya Savaşı başlamıştır ve cihat ilan edilmiştir. Her şeyden
önemlisi Çanakkale'de büyük bir çatışma patlamak üzeredir. Partinin -dolayısıyla
devletin- yalnız İslamcılığa değil, cihada katılımı arttıracak coşkun İslamcı söylemlere
de ihtiyacı vardır. Yunus Nadi de partiye mensup bir başyazar olarak bu gereksinime
uygun hareket etmiştir. Makalesinde cihad-ı mukaddese de değinmiş, milyonlarca
Müslüman'ın birleşeceğini, böylece insanlık aleminde yeni bir "inkılab" yaratılacağını
söylemiştir. "Büyük ittihad" adını verdiği tezini "yaşasın İslam'ın ittihadı!" sloganıyla
beslemiştir. Makaleyi olduğu gibi yayınlayan Sebilürreşad dergisi hem Yunus
Nadi'nin düşüncelerini olumlamış, hem de İslamcılığa yönelen aydınları ölçülü bir
şekilde alaya almıştır. Dergi, Tasvir-i Efkar'ın İslamcılığa uzak olmayan yayın
politikasını olumlamış, gazetenin "kavmiyyet politikasının milletin ruhuna uygun
gelmediği" şeklindeki yorumunu desteklediğini belirtmiştir. Fakat Tasvir-i Efkar'a
atfedilen bu yorum Yunus Nadi'ye ait değildir ve Nadi'nin o dönemdeki İslamcılığını
milliyetçiliğin tam karşısına oturtmak pek de mümkün değildir. Sebilürreşad'a göre;
Yunus Nadi, Ağaoğlu Ahmed ve Muvahhid Masum gibi aydınlar İslamcılığa "harb ve
sulh" politikası gereği yakınlaşmışlardır. Fakat bu durum yine de "inkılab" olarak
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yorumlanmalıdır ve Nadi'nin makalesi "derin bir kanaat-i siyasiye"nin mahsulüdür.
Sebilürreşad ayrıca "İslam" kelimesini telaffuz dahi etmeyen aydınların "göğüslerini
gere gere" Müslümanlıktan, İslam birliğinden, İslam siyasetinden bahsetmelerinin
memnuniyet verici olduğunu söylemiş, "Müslümanlık aleyhinde" yayın yapan
aydınların ise suskun olduklarını iddia etmiştir.1 Aslında Yunus Nadi'nin İslamcı
düşünceye yakın ve İslam birliğini tartıştığı ilk makale bu değildir. Daha önce
belirttiğimiz ve ayrıntısına değindiğimiz gibi, anılan makalenin evvelinde İslamcılığı
ve Türkçülüğü olumlayan metinler yazmıştır. Ancak Yunus Nadi'nin İslamcılığı ile
Sebilürreşad'ın İslamcılığı aynı mahiyette değildir. Yolların kesişme nedeni hal-i harb
ve cihad-ı mukaddestir. Sebilürreşad'ca alkışlanan yazısından bir ay evvel aynı
içerikte bir makale daha yazmıştır.2 Müslümanların ihtiyacının birlik olduğunu
söylemiş, ihtiyacı temin edecek "saadet ve selamet kapısı"nın cihat ile açıldığını
savunmuş, birleşen İslam dünyasının geleceğe yön vereceğini iddia etmiştir.

Nadi'nin Dünya Savaşı'nın ilk iki yılındaki İslamcı yönelimleri 1916 yılından
itibaren canlılığını yitirmiş, yerini milliyetçiliği önde tutan düşünceler almıştır. Bu
dönüşümün nedeni hem İTF'nin, hem de partiye yakın politikacı ve aydınların cihat
ilanından istedikleri karşılığı bulamamış olmaları ve Osmanlı'ya bağlı Müslüman
toplumların cihada uymak bir yana Osmanlı'dan gittikçe uzaklaştıklarını fark etmiş
olmalarıdır. Ticaretle iştigal eden şirketler için tüm muameleleri Türkçe yapma

1

Sebilürreşad, Cild: 13, Sayı: 322, Mart 1914, 27 Safer 1333 Pençşenbe, 1 Kanun-ı Sani 1330, s. 79.
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zorunluluğu getiren yasa üzerine bir makale1 yazan Yunus Nadi İslamcılıkta olduğu
kadar Türkçülükte de nasıl bir "ön cephe" savaşçısı olabileceğinin örneğini vermiştir.
Uygarlık yolunda ilerleyen toplumların milli varlığa sırt dönmemeleri gerektiğini
savunmuş, Balkan Savaşından sonra kendilerinin de Türk varlığına önem vermeye
başlamaları ile uygarlık yolunda önemli bir eksikliğin giderildiğini ifade etmiştir.
Müşterek vatanın "başka başka tellerden çalan" bireylerle değil, müşterek hisler
taşıyan bireylerle oluşabileceğini söylemiştir. Vatan fikrinin yerleşmesinde dilin
önemine dikkat çekmiş, eğitimde ve ekonomide Türkçeciliği savunmuş ve şunu
belirtmiştir: "Denebilir ki düne ve bugüne kadar kendi memleketimiz tamamen bizim
memleketimiz değil idi."

Tasvir-i Efkar gazetesinde 1917 yılında Lenin ve Troçki'nin fotoğraflarının
yayınlandığı ve Sovyet Devrimi ile sosyalizme dair haberlerin gazetede yer bulduğu
belirtilmişti. İlginç olan husus Aralık ayındaki haber ve fotoğraflardan bir kaç hafta
evvel Nadi'nin sosyalizm konusundaki ifadeleridir. 28 Kasım 1917'de yazdığı "Harb
ve Sulh Cidali" başlıklı makalede2 laf arasında sosyalizm konusunda şu cümleyi sarf
etmiştir: "Sosyalizm daha bu asır için, belki daha asırlar için hayali bir nazariye
mahiyetini geçecek değildir." Bu sözlerden bir ay sonra Tasvir-i Efkar gazetesinin
Lenin fotoğrafı altında sosyalizmi "inkılab-ı azim" olarak tanımlaması oldukça dikkat
çekicidir. Söylem değişimindeki gerekçe, Sovyet devrimcilerinin Çarlık döneminde
İtilaf Devletleri ile yapılan gizli anlaşmaları açığa çıkarmaları olmalıdır.
1

Tasvir-i Efkar, 23 Şubat 1916, No: 1694.

2
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1918 yılında Yunus Nadi için, daha önce terk edilmiş olan Osmanlıcılıktan
eser kalmayacaktır. İslamcılığa olan inancı tükenecek, Türkçülüğü ise sürmekle
birlikte dirençsizleşecektir. 1918 yılı yalnızca Yunus Nadi için değil başta İttihatçı
politikacılar ve aydınlar olmak üzere tüm Osmanlı ileri gelenleri nazarında buhran ve
karmaşa yılı olacaktır. 1918, İttihatçılığın sonunu getirmiş, Nadi'nin de buhranlı
geçecek iki yılının başlangıcı olmuştur. Bu yılın sonlarına doğru Wilson'cu bir çizgiye
gelecek ve Amerikan mandasını savunacaktır.

2. 4. c.) Siyaset: İTF ve Meclis-i Mebusan
Aralık 1911'de İstanbul'da bir mebusluk için yapılan ara seçimde küçük bir
farkla yenilgiye uğrayan İttihat ve Terakki, siyasi ortamı erken seçim için zorlamış,
nihayetinde 18 Ocak 1912'de Meclis feshedilmiştir. Tarihe "sopalı seçim" olarak
geçen 1912 seçimlerinde aday olan Yunus Nadi Meclis-i Mebusan'a Aydın
Milletvekili olarak katılmıştır. 1914'de yapılan üçüncü dönem Mebusan Meclisi
seçimlerinde yine Aydın'dan milletvekili seçilecektir.1 Gelişmeler 1912 seçimlerini
kazanan İttihat ve Terakki'nin istediği doğrultuda gitmemiş, muhalif subaylardan
oluşan gizli Halaskar Zabitan Grubu İTC'ye dışarıdan baskı yapmış, Sait Paşa 17
Temmuz 1912'de istifa etmiş ve 1912 yazında Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın
sadaretinde partiler üstü Büyük Kabine kurulmuştur.2 Aslında Halaskar Zabitan
Grubu Kamil Paşa'yı istemektedir, Padişah V. Mehmet ise hükümeti kurma görevini
1

Yunus Nadi, Cumhuriyet Yolunda, s. 5.
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ilk olarak Tevfik Paşa'ya önermiştir. Fakat hem Tevfik Paşa'nın şartları, hem de
İTC'nin Kamil Paşa'ya olan direnci iki ismin iktidarını da engellemiştir. Böylece
iktidardan uzaklaştırılan İTC, Ocak 1913'teki Babıali Baskınına kadar muhalefette
kalacaktır. Hükümetin İttihatçı karşıtı tutumu ve Halaskar Zabitan'ın baskısı sonucu
Meclis Ağustos başlarında dağıtılmıştır.1 İstanbul'un İttihatçı karşıtı ortamında
çalışma alanı daralan cemiyet faaliyetlerini Selanik'e kaydırmış, fakat burada da
hükümet baskısından uzaklaşamamıştır. Makedonya'daki olası İttihatçı yükselişin
önüne geçmek isteyen hükümet Selanik'te sıkıyönetim ilan etmiş, bu nedenle İTC
yıllık kongresi ilk kez Selanik dışında toplanmıştır.2 Aslında İttihatçıların iktidara uzak
pozisyonları bir açıdan faydalarına olmuştur. Yönetimde payı olmayan cemiyetin,
Balkan Savaşındaki başarısızlıklarda da payı olmayacaktır. Fakat Yunus Nadi
iktidardan uzaklaştırılmış olmayı kabullenememiştir. Balkan Savaşı birinci ayını
doldurmak üzere iken yazdığı bir makalede;3 İttihat ve Terakki'nin harpte "icra-yı
faaliyet" edememesini "yazık değil mi" diyerek eleştirmiş, milletin tamamını
ilgilendiren umumi bir meselede parti ihtilaflarının yersiz olduğunu söylemiş,
gerekirse İTC'nin Hürriyet ve İtilaf ile ortak çalışmaktan kaçınmayacağını beyan
etmiştir. Hatta buhranı idare edebilmek adına tüm fırkaların birleşmesini önermiş,
vatanın yitirilmesi halinde fırkaların da var olamayacağını ifade etmiştir. İTC ise
haliyle kendisini iktidardan uzaklaştıran Ahmet Muhtar Paşa'nın Büyük Kabine'sine
karşıdır. Cemiyet, özellikle Abdülhamit dönemi idarecilerinin afları konusuna
1
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muhalefet etmiştir.1 Selanik'teki sıkıyönetim nedeniyle İstanbul'da toplanan İTC'nin
1912 kongresine Yunus Nadi de katılmıştır. Fakat kongre esnasında ya da kongreden
sonra İstanbul'dan ayrılmış olacak ki 1 Eylül 1912 tarihli Ahenk gazetesinde, Yeni Asır
gazetesi referans gösterilerek yayınlanan bir haberde Yunus Nadi'nin Selanik'te iken
hakkında tutuklama emri çıkarıldığı, fakat hal-i hazırda nerede olduğunun
bilinmediği yazmaktadır. iddia ise: "hendese muallimlerinden birinin nüfus tezkeresi
ile" İstanbul'a hareket ettiği halde İstanbul'da bulunmayan Yunus Nadi'nin ya
istasyonların birinde inmiş ya da Edirne üzerinden yurt dışına kaçmış olabileceği
yönündedir.2 Konu üzerinde bir yıl sonra yine İttihat ve Terakki kongresi nedeniyle
yorum yapan Yunus Nadi, "casuslar önünde" yapılan kongreden sonra arkadaşlarıyla
Selanik'e geçtiğini, Üsküp'ün Arnavut "asileri" tarafından işgali nedeniyle "asilerin"
Selanik'e ilerlemesi tehlikesi karşısında tedbirler alıp İstanbul'a hareket ettiklerini,
yolculuk esnasında "görmek kastı ile" Edirne'ye uğradıklarını, hakkındaki iddiaları ise
İstanbul'da öğrendiğini, kaçmadığını, kaçması için bir gerekçe olmadığını ve
İstanbul'a döndüğünü söyledikten sonra ise "Vay, hala söylüyorlar perdesinden
yükselen şematetlere" tanık olduğunu ifade etmiştir.3

Balkan Savaşındaki başarısızlık üzerine Büyük Kabine düşmüş, Sadarete Kamil
Paşa geçmiştir. Fakat Kamil Paşa'da İttihatçıların beklentilerini karşılamaktan uzaktır.
Neticede Babıali Baskını ile iktidardan uzaklaştırılmış, yeni kabineyi Mahmut Şevket
1
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Paşa kurmuştur. Mahmut Şevket Paşa'nın 3 Haziran 1913'de öldürülmesinden sonra
ise Sait Halim Paşa iktidara gelmiştir.1 Babıali Baskını sonrası Mahmut Şevket Paşa
ve Sait Halim Paşa dönemlerinde Yunus Nadi'nin genel tutumu olumludur. Geçmişi
eleştiren, ülkenin güçlü bir hükümet tarafından idare edilmesini savunan ve
özgürlüklerin daraltılmasını talep eden bir konumdadır. "Dün, Bugün, Yarın" başlıklı
makalesinde;2 devletin son yıllarda maruz kaldığı buhranlarda geçmiş hükümetlerin
başarı sağlayamadığını, onların yerinde ülke idaresinde "harikalar" yaratabilecek "üç
beş" kişinin bulunması halinde mevcut sorunların evvelden çözülme ihtimalinin
yüksek olduğunu savunmuş, hal-i hazırdaki sorunların sevk ve idare yeteneğinden
yoksun hükümetler tarafından hazırlandığını iddia etmiştir. Sadrazamın kim olacağı
hususu mevzubahis olunca bir kaç paşadan başka herhangi bir ismin
düşünülmediğini, adı geçen paşaların ise milli müdafaayı sağlayacak ihtiyaçları
anlamaktan uzak olduklarını söylemiştir. Nadi'ye göre "fukara sınıfı" müdafaa-i
milliye görevini yapmıştır, "kübera sınıfı denilen kozmopolitler" ise bu kutsal
görevden kaçınmışlardır. Nadi'nin makalesindeki temel vurgu, İttihat ve Terakki'nin
iktidardan uzak tutulduğu dönemlerde kurulan hükümetlerin başarısız olduklarıdır.
Anlatmak istediği husus, İTF'nin geçmiş hükümetler tarafından yaratılan sorunlarla
uğraşmak zorunda olduğu, tabir-i caizse bir enkaz devraldığı, bu nedenle mevcut
sıkıntıların sorumluluğunun İTF'ye yüklenmemesi gerektiğidir. Kısacası İTF, geçmişte
müdahil edilmediği sorunlarla uğraşmaktadır. Nadi, bir kaç hafta sonra ise "hürriyet"
kavramı üzerinde durmuştur. Manidar bir biçimde "Hezeyan-ı Hürriyet" serlevhasını
1
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kullandığı yazısında;1 meşrutiyetin başından beri "manası anlaşılamayan bir
hürriyetin fuzuli taşkınlıkları" ile uğraşıldığını, hürriyet kavramının adeta bir "umacı"
haline dönüştüğünü, bu "umacı"nın Derviş Vahdeti'yi yarattığını, Hüseyin Hilmi
Paşa'ya "ellerini oğuştur"acağı ortamı sağladığını, Arnavutluk dağlarında isyana ve
Rumeli'de yangına neden olduğunu iddia etmiş, hatta Kanun-ı Esasi'nin bile bu
umacı uğrunda "baltalandığı"nı söylemiştir. Fakat artık ortada bir hükümet vardır ve
"hürriyet umacısının tahribatı" yetmiştir. Bu nedenle "hezeyan-ı hürriyete hatime
vererek tatbikat-ı makule-i meşrutiyete" başlamak gerekmektedir. Mevcut durum
devam etmemeli, "herkes haddini" bilmeli, "vazifesini anlama"lıdır. Nadi'nin bu
yazısı İttihat ve Terakki'nin tek parti ortamına son derece uygundur. 1908 - 1913
yılları arasında iktidardan uzak tutulmaya gayret edilen İttihatçıların ve Yunus Nadi
gibi partiye yakın muharrirlerin güçlü fırka iktidarından yana olmaları olağan dışı
değildir. Dönem tek parti yönetimine geçiş dönemidir, bu nedenle Nadi'nin tek parti
idaresini olumlayan bir üslupla yazması anlaşılır bir şeydir. 22 Eylül 1913 tarihli bir
diğer makalesinde2 görüşlerini yinelemiş, hatta İttihat ve Terakki'nin çok daha önce
harekete geçmesi gerektiğine olan inancını ifade etmiş ve yapılan hareketi "geç
kalmış" bir hareket olarak tanımlamıştır.

Yunus Nadi, 1914 yılı başlarında, İtilaf ve İttifak blokları hususunda, yıl
sonuna doğru yöneleceği, genelde Müttefik Devletler - özelde Almanya yanlısı
tutumunun tam aksi istikamette düşünmektedir. Çünkü ortada Almanya'ya yakın
1
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davranmayı gerektirecek bir olay veya uygulanan herhangi bir parti politikası yoktur.
Düşünceleri, olayların akışıyla değişen ortama paralel olarak dönüşecektir. 3 Şubat
1914 tarihli "Avrupa Karşısındaki Vaziyetimiz" serlevhalı makalesinde;1 ne İttifak
Devletleri ne de İtilaf Devletleri ile bir yakınlığın henüz vaki olmadığını, Müttefik
Devletler ve Almanya'nın siyasetinin son Adalar meselesinde Oniki Ada üzerinde
çıkarılan zorluklar nedeniyle güven vermediğini, dolayısıyla müttefiklerden "yarlık ve
yaverlik" beklemenin "garip" olacağını söylemiştir. Nadi'ye göre "tarihi dostlarımız
olan" İngiltere ve Fransa'dan hayır beklenmelidir. Kısacası Osmanlı'nın Avrupa
karşısındaki durumunu şu sözlerle tasvir etmiştir: "İki cami arasında kalmış
beynamaz vaziyeti." Dokuz ay sonra ise söylemleri baştan aşağıya dönüşmüştür.
Almanlar için "Allah Yardımcıları Olsun" serlevhalı2 bir başyazı yazmış, Almanları "namağlub bir millet" olarak tanımlamış, bu "mütefennin, cesur ve cengaver" kavmin
mağlup olmayacağını, gelecekteki zaferler için Osmanlıların da cihat meydanına
atıldıklarını ve milletin himmet sahibi hükümet etrafında toplaşacağını söylemiştir.
Savaş esnasında Çarlık Rusya'dan gelen tehlikenin büyümesi üzerine ise kamuoyuna
geleneksel Türk - Rus düşmanlığını hatırlatmıştır. Rus düşmanlığının Anadolu'nun
her köyüne ve her kulübesine işlemiş olduğunu, "Moskof husumeti"nin Osmanlılar
arasında yerleşmiş bulunduğunu, amacı Osmanlı varlığına "suikast" olan
Moskofluğun geçmişte olduğu gibi gelecekte de Osmanlıların düşmanı sayılacağını
ifade etmiştir. Ayrıca Rusya'nın, Karadeniz havzasında demiryolu çalışmalarını
reddeden, Anadolu'nun Kafkas sınırları vilayetlerinde imar ve ıslah çalışmalarını
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engellemeye kalkışan, yol yapımına bile tehditle yaklaşan, Karadeniz Boğazı ve
İstanbul'u talep eden, Sultan Osman ve Reşadiye gemilerinin alıkonulmasına iştirak
eden tutumunu kamuoyuna hatırlatmıştır. "Biz Moskoflar ile er geç pek kanlı bir
hayat kavgasına tutuşacaktık. İşte nihayet o gün geldi çattı: fakat halkın inayeti ile
Moskof hesaplarını alt üst ederek" diyen Yunus Nadi; Rus kuvvetlerinin Kafkasya'da
püskürtüldüklerini ve Karadeniz'de acz içinde tutulduklarını, Osmanlı kuvvetlerinin
ise "aşılmaz ve devrilmez bir yalçın kaya" gibi savaştıklarını iddia etmiştir.1 Fakat
Kafkasya'daki durum Yunus Nadi'nin anlattığı gibi değildir. Ruslarla yapılmakta olan
cephe savaşı karşısında, kamuoyunu Rusya karşıtlığına yöneltecek bir üslupla
yazması normaldir. Kafkasya cephesi ile ilgili ümitvar sözlerinin ise gazeteye sağlıklı
bilgi gelmemesinden kaynaklanmış olma ihtimali hatırlatılmalıdır. Ya cepheden
gelen haberler Yunus Nadi'nin duyurduğu doğrultudadır ya da olumsuzluklardan
haberdar olmakla birlikte kamuoyunu umutsuzluğa yöneltmek istememiştir.

İkinci ve Üçüncü dönem Mebusan Meclislerinde Aydın milletvekili olarak
görev yapan Yunus Nadi'nin Meclis'te fazla sayıda kayda değer çalışması olmamıştır.
Yalnızca 1914 Teşvik-i Sanayi Kanunu'na önerdiği bir madde vardır ki gazetedeki milli
iktisat

temayüllü

makalelerini

tamamlamaktadır.

Bunun

dışında

Meclis

oturumlarında baskın bir varlık göstermemiştir. Ekonomideki Gayrimüslim
egemenliği sonlandırmak ve ulusal burjuvazi yaratmak adına uygulanan milli iktisat
politikası doğrultusunda Türk girişimciyi özendirecek teşvikler planlanmış, Türklerin
ticaret ve sanayiye mesafeli yaklaşımını dönüştürmek için çalışmalar yapılmış, ticari
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faaliyetlerde Türkçe kullanma zorunluluğu getirilmiş, "ölü sermayeyi serbest
bıraktıracak, sanayi ve ticaret faaliyetini hızlandıracak, toprak değerini arttıracak ve
genel

olarak

ülkenin

mali

kalkınmasına

katkıda

bulunacak"

politikalar

amaçlanmıştır. Teşvik-i Sanayi Kanunu da bu politikalardan biridir. Kanunla "yerli
imalata öncelik tanınacağı" ve yerel fabrikaların çalışmalarının kolaylaştırılacağı vaat
edilmiştir.1 Yunus Nadi'nin kanuna katkısı ise "yabancı mallar yüzde 10 oranında
daha ucuz olsa bile devleti yerli imalatçıdan mal almakla yükümlü kılan" 2 bir madde
önermesidir. Nadi'nin önerisiyle kanuna "mümasilleri olan emtiai ecnebiyyeden
yüzde 10 nisbetinde pahalı olsa dahi" kaydı eklenmiştir.3 Nadi, 2 Haziran 1914 (20
Mayıs 1330) tarihinde kanunun görüşülmesi esnasında Meclis'te yaptığı konuşmada;
değer ve fiyat açısından eşit olan ürünlerde yerli olanın tercih edilmesinin fazla bir
"muafiyet" sağlamayacağını, az sayıdaki yerli fabrikanın üreteceği mamul ile
Avrupa'dan gelen mamul arasında haliyle Avrupa lehine fark olacağını, bu
nedenlerle arada yüzde 10 - 15 oranında fiyat farkı olsa dahi devletin yerli ürün
tercih etmesini zorunlu kılacak bir maddenin daha yararlı olacağını söylemiştir.4 Nadi
bu konuda yazılı bir takrir de vermiş ve nihayetinde yerli ürün lehinde yüzde on
oranı kabul edilmiştir.

1

Ahmad, İttihatçılıktan Kemalizme, s. 41 - 42.

2

Ahmad, İttihatçılıktan Kemalizme, s. 42.

3

Meclis-i Mebusan Tutanakları, Devre: 3, İçtima Senesi: 1, Cilt: 1,TBMM Basımevi, 1991, s. 133 - 134.

4

Meclis-i Mebusan Tutanakları, Devre: 3, İçtima Senesi: 1, Cilt: 1, s. 128.
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Yunus Nadi 1916 ve 1918 yıllarındaki iki makalesinde Ermeni olaylarıyla ilgili
de yorum yapmıştır. Makalelerin burada konu edilme nedeni olaylar üzerine fazla
yazmamasıdır. Konuya o dönemdeki bakış açısını bu iki yazıdan anlamak
mümkündür. 7 Ekim 1916 tarihli başyazıda;1 "harb mıntıkasında ve hatt-ı
güzergahında bulunan" Ermenilerin "bu mıntıkalardan ve güzergahlardan"
uzaklaştırılmalarına değinmiş, "tehcir" adı verilen uygulama esnasında yaşanan
"tehalüfler"den (aykırılıklardan) huzursuz olduğunu söylemiş, fakat olayı bir
zorunluluğun sonucu olarak gördüğünü belirtmiştir. Hatta Meşrutiyetin ilk yıllarında
uygulanan Osmanlıcılık politikasında en fazla Ermenilerle uyum sağlanacağına
inandığını, ancak Ermeni komitelerinin "en müşkil zamanlarda", düşmana "alet
olmaktan" geri durmamaları nedeniyle Osmanlıcılık'ta uzlaşının gerçekleşemediğini
ve bu nedenle Osmanlıcılığın doğru bir yöntem olmadığına kanaat getirdiğini ifade
etmiştir. 20 Şubat 1918 tarihli makalede2 ise Çarlık Rusya'nın "maksimalistliğini" ve
Ermeni olaylarındaki dahiliyetini eleştirmiş, Osmanlı tarihinin hiç bir kesitinde
"Ermeni meselesi" olmadığını, Ermenilerin en kalabalık oldukları vilayetlerde nüfusça
diğer kavimlere üstünlük sağlayamayacaklarını, meselenin önceleri İngiltere'nin
Rusya'ya karşı bir tedbiri olarak yaratıldığını, sonraları ise Rusya'nın istila emellerinin
bir parçası olarak yaşatıldığını söylemiştir.

İttihatçılar için 1913 umut yılıdır, 1918 ise sonun başlangıcıdır. 1914 ve 1915
zafere olan inancı büyütmüştür, 1918 ise hüsran olmuştur. 8 Ekim 1918'de Talat
1

Tasvir-i Efkar, 7 Teşrin-i Evvel 1916, No: 1886.

2

Tasvir-i Efkar, 20 Şubat 1918, No: 2371.
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Paşa istifa etmiş ve Ocak 1913'den beri süren İttihat ve Terakki iktidarı sona
ermiştir. Enver, Talat, Cemal, Bahaaddin Şakir, Nazım, Cemal Azmi, Bedri ve Rusuhi
gibi önde gelen İttihatçılar bir Alman denizaltısı ile ülkeyi terk etmişlerdir. 1 Yunus
Nadi, ülkeden ayrılışından bir gün önce (Yunus Nadi 1 Kasım 1918 tarihini
vermektedir) Talat Paşa ile görüşme olanağı bulmuştur. Talat Paşa'nın
Yerebatan'daki

evinde

vuku

bulan

görüşmede

Yunus

Nadi'nin

yanında

Manastırlızade Fuat Bey de bulunmuştur. Talat Paşa'ya iki kez "memleketi terk edip
gitmek istiyormuşsunuz doğru mu?" sorusunu yönelten Nadi herhangi bir yanıt
alamamıştır. Nadi durumu şöyle anlatmıştır: "Gözü bir noktaya takılmış çok dalgın
bakıyor ve belki çok derin düşünüyordu. Kim bilir belki işitmek işine gelmedi."2

8 Ekim 1918'de Talat Paşa'nın istifasının ardından göreve gelen Ahmet İzzet
Paşa kabinesi uzun ömürlü olmamış, Ahmet İzzet Paşa'nın 8 Kasım 1918'deki
istifasının3 ardından yeni kabineyi kurma görevi Tevfik Paşa'ya verilmiştir. Yunus
Nadi'ye göre Ahmet İzzet Paşa'nın "sarayın müdahalesi" ile istifa etmesi büyük bir
hatadır. İstifa etmek yerine hükümetin Padişahın itimadına mazhar olduğunun
Ahmet İzzet Paşa tarafından Padişaha söylenmesi gerektiğine inanmaktadır. Ahmet
İzzet Paşa ile yaptığı görüşmede de bu fikrini dile getirdiğini ifade etmiştir. Nadi'nin
belirttiğine göre Ahmet İzzet Paşa ağlamış ve "Böyle olacağını kim bilirdi, eğer böyle

1

Uşaklıgil, a.g.e. s. 200.

2

Yunus Nadi, Kurtuluş Savaşı Anıları, İstanbul, Çağdaş Yayınları, Aralık 1978, s. 8 - 9.

3

Utkan Kocatürk, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi (1918 - 1938), 2. Baskı, Ankara,

TTK, 1988, s. 6.
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olacağını bilseydim Saraya karşı öyle hareket etmez, belki istifa etmeyerek icap
ederse isyan bile ederdim" demiştir.1 Mustafa Kemal de o günlerde İstanbul'da
bulunmaktadır ve Tevfik Paşa Hükümetine güvenoyu verilmemesi için mesai
harcamaktadır. Bu nedenle Meclis'e de gitmiş ve rast geldiği herkesle konuşmuştur.
Nadi, Mustafa Kemal'in şu sözleri sarf ettiğini söylemektedir: "Siyaset dalaveresile iş
görülecek zamanda değiliz. Ne yapılacaksa hal ve mevkiin emrettiği kati kararlarla
yapılabilir. Böyle bir Millet Meclisi'nin bu türlü paşavat (paşalar) güruhu ile çalışmayı
kabul etmesi en hafif tabiri ile zillettir." Mustafa Kemal'e göre zaman "idare-i
maslahat" zamanı değildir ve Tevfik Paşa'yı ehven-i şer olarak kabul edenlere
"ehven-i şer, şerlerin en kötüsüdür" demiştir.2 Sonuç olarak Tevfik Paşa Kabinesi
güvenoyu almıştır. Her ne kadar anılarında söz etmese de Yunus Nadi de Mustafa
Kemal'e ikna olmayanlar arasındadır, zira hükümete güvenoyu vermiştir.3
Hükümetin kurulmasından beş gün sonra ise İstanbul "önce denizden sonra da
karadan işgal edilmiş, işgale karşı hükümetten herhangi bir ses çıkmamıştır."
Nadi'nin yorumuyla mütarekename bir "teslimname"dir.4

İTF'nin güçlü kalemi Yunus Nadi bu dönemlerde Hürriyet İtilafçı basının "boy
hedefi" haline gelmiştir. Hatta "alay konusu" bile olmaktadır. Tavfik Paşa
Hükümetinin istifa edeceği söylentileri üzerine, mizah dergisi Diken, Yunus Nadi'yi

1

Yunus Nadi, Kurtuluş Savaşı Anıları, s. 10 - 11.

2

Yunus Nadi, Kurtuluş Savaşı Anıları, s. 11 - 12.

3

Uşaklıgil, a.g.e. s. 205.

4

Yunus Nadi, Kurtuluş Savaşı Anıları, s. 13.
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Başvekil, Celal Nuri'yi Evkaf Nazırı, Ahmet İhsan'ı Maliye Nazırı, Abdullah Cevdet'i
Şeyhülislam, Falih Rıfkı'yı ise Tahsisat-ı Mesture (Örtülü Ödenek) Nazırı ilan etmiştir.
Diken'e göre: "Yeni kabinenin böyle müşkil bir zamanda devlet ve millet-i mersa-yı
selamete (selamet limanı) isal edeceğine mütecanis bulunması kafi bir delildir."1

21 Kasım 1918'de Meclis'i Mebusan'ın feshedilmesi ile Yunus Nadi'nin
milletvekilliği görevi sona ermiştir. Nadi'nin yaşam çizgisinde üç sac ayağı vardır:
basın, siyaset ve düşünce. Meclis yeniden açılana dek siyaset ayağı yok
durumundadır. Kaldı ki Yunus Nadi'nin siyaset yapabileceği bir ortam da
kalmamıştır. Kendi gazetesi olan Yeni Gün'de kamuoyuna hitap etmeyi sürdürecek,
fakat ne eskisi kadar rahat olabilecek ne de eskisi kadar sık yazabilecektir. Gazetesini
özgür bir ortamda çıkaramayacak, düzenli yayın yapmayı pek başaramayacaktır. Yani
diğer iki sac ayağı da akametlerle sürmektedir. Zaten tutuklanma riski karşısında sık
sık saklanmakta, hatta tutuklanmaktadır. Gazetesi ise ya yayınlanamamakta ya da
sansür nedeniyle yarı boş halde yayınlanmaktadır.

1

Diken, 28 Teşrin-i Evvel 1918, No: 3; Uşaklıgil, a.g.e. s. 205 - 206 ve Böke, a.g.t. s. 55. Pelin Böke,

ilgili atıfta 15 Teşrin-i Sani 1918 tarihini vermektedir. Fakat mezkur nüshanın üzerindeki tarih 28
Teşrin-i Evvel 1918'dir. Her iki tarihin de yanlış olma ihtimali vardır. Çünkü derginin sayı ve tarih
numaraları çelişkilidir. Örneğin ilk sayıda 30 Teşrin-i Evvel 1918, ikinci sayıda 14 Teşrin-i Sani 1918
tarihleri bulunmakta iken, üçüncü sayıda 28 Teşrin-i Evvel 1918 tarihi geçmektedir. Herhalde basım
hatası yapılmıştır. Doğru tarih 28 Teşrin-i Sani (Kasım) 1918 olmalıdır. Ayrıca derginin 15 Teşrin-i Sani
1918 (Böke'nin atıf yaptığı tarih) tarihli bir sayısı mevcut değildir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MONDROS MÜTAREKESİ'NDEN İSTANBUL'UN İŞGALİNE YUNUS NADİ VE YENİ GÜN
GAZETESİ

3. 1.) Yeni Gün Gazetesinin İlk Dönemi (2 Eylül 1918 - 27 Mart 1919)
Türk basın tarihinde gerek İstanbul'da, gerekse Anadolu'da özellikli bir
misyon üstlenecek olan Yeni Gün gazetesi, 2 Eylül 1918 tarihinde yayınlanmaya
başlamıştır. Gazete logosunun iki yanında, takvim ve abonelik bilgilerinin yer aldığı
dikdörtgen kutuların kenarlarında, önceleri ikişer adet "doğan güneş"i tasvir eden
çizimler yer almış, 22 Kasım 1921'den itibaren ise (no: 732) birer doğan güneş, birer
de kalemden yükselen alev sembolü kullanılmıştır.1 Doğan güneş gazetenin ismini,
kalem ve alev sembolü ise basının ve yazının gücünü vurgulamaktadır. Logonun
altında "her gün sabahları neşr olunur siyasi, ilmi, edebi gazetedir" notu
yazmaktadır. Daha sonraları bu notun başına "cumadan maada" eklenecektir. Fiyatı
ilk çıktığında 40 para, Mayıs 1924'te kapanmadan evvel ise 3 kuruştur. İdare binası
ve matbaası, Babıali, Acımusluk Sokak'ta (günümüzde Cemal Nadir Sokağı) yer
almaktadır.2 Abidin Daver, gazetenin idare binasından limanın göründüğünü ve
Yunus Nadi'nin limandaki işgal zırhlılarını gördükçe sinirden alnının morardığını ifade

1

Nurettin Gülmez, Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'da Yeni Gün, Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi,

2010, s. 7.
2

Daver, a.g.m. Cumhuriyet, 30 Haziran 1945, No: 7495; Yunus Nadi, Cumhuriyet Yolunda, s. 19;

Uşaklıgil, a.g.e. s. 247; Şapolyo, a.g.e. s. 198; ayrıca bkz: Yeni Gün, Eylül 1918 nüshaları.
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etmiştir.1 Yeni Gün'ün İstanbul'daki yayını kimi uzun, kimisi kısa aralıklarla 12 Nisan
1920'ye kadar sürmüştür. Mondros Mütarekesinden sonra, geçmiş dönem
muhalifleri basın alanında rahatlarken, İTF yanlısı ya da İTF'ye yakın duran gazeteler
sansür ve baskıya maruz kalmışlardır. Mütareke, muhaliflerde bir rahatlama
yaratmış, gazete ve dergi sayısı altmış sekize dek yükselmiştir.2 Fakat İTF bakiyesi
gazeteciler için mütarekenin karşılığı baskıdır. Üstelik baskı yalnızca devletten değil,
işgal kuvvetlerinden de gelmektedir ve denetim, sansür, tutukluluk gibi haller işin
doğası olmuştur. Gazetenin, beş buçuk yıllık yayın döneminde önemli yazarları
arasında Aka Gündüz, Nüzhet Haşim, Ahmet Rasim, Ziya Gökalp, Enver Behnan
(Şapolyo), Şükrü Kaya ve Kemal Ragıp gibi isimler yer almıştır.3 Tekin Alp ve Halide
Edib gibi aydınlar zaman zaman dışarıdan yazmışlardır. Aynı zamanda gazetede
çalışan4 Nebizade Hamdi, Zekeriya Sertel ve Muhittin Birgen gibi isimlerin de yazıları
yayınlanmıştır.

Yeni Gün'ün yayına başladığı tarihte Birinci Dünya Savaşı henüz fiilen sona
ermemiş, mütareke imzalanmamıştır. İTF iktidardadır, fakat şartlar İTF lehinde
gelişmemektedir ve haliyle gazeteyi "zorlu bir gelecek beklemektedir."5 2 Eylül 1918
- 27 Mart 1919 arası ilk dönemde gazete zaman zaman kapatılmış, kapatılmadığında

1

Yunus Nadi, Cumhuriyet Yolunda, s. 19.

2

Öztoprak, a.g.e. s. 7 - 8.

3

Öztoprak, a.g.e. s. XVI.

4

Sertel, a.g.e. s. 74 - 75.

5

Böke, a.g.t. s. 40.

151

ise "çiçek hastalığı geçirmiş bir yüz gibi, parça parça"1 yayınlanmıştır. Kapatılmaya
karşı alınan önlem, isim değişikliğine giderek "Eski Gün" adıyla yayınlanmaktır,
sansüre karşı ise yapılabilecek bir şey yoktur. Örneğin, 24 - 26 Ocak ve 11 - 22 Şubat
1919 tarihleri arasında gazete Eski Gün adıyla yayınlanmıştır. 11 Ocak ve 21 Şubat
1919 tarihli nüshalar ise sansüre iki örnektir.2 İlkinde Yunus Nadi'nin yazısının bir
kısmı, Ahmet Rasim'in yazısının tamamı ve ikinci sayfadaki bazı haberler, ikincisinde
ise başyazının tamamı sansüre uğramıştır.

Yeni Gün'ün yönelimleri ilk başlarda net değildir. Nadi şaşkındır ve kafası
oldukça karışıktır. Özellikle Mondros Mütarekesi, İTF liderlerinin yurt dışına
kaçmaları ve Teceddüt Fırkası girişiminin başarısız olması gibi gelişmeler karşısında,
nasıl bir yol takip edeceği hususunda hayli sıkıntı çekmiştir. Yurtta çeşitli
kımıldanmalar başlamıştır, küçük de olsa başkaldırılar vardır fakat lidersizdir.
Mustafa Kemal henüz isyan bayrağı açmamıştır. Üstelik Yunus Nadi, sürekli
tutuklanma riski ile karşı karşıyadır ve polislerle köşe kapmaca oynamaktadır. Bu
durum, hem kendisi hem de gazetesi açısından, tutulacak en sağlıklı yolun
belirlenmesi hususunda ciddi bir engeldir. İlk dönemin öncelikli konuları; barış
şartları ve Amerikan mandasıdır. Tutarlı bir ideoloji, fikir ve misyon mevcut değildir.
Nadi'nin 10 Eylül 1918'de Balıkesir muhabiri Abdülgafur Bey'e yazdığı mektup,3 Yeni

1

Sertel, a.g.e. s. 84.

2

Yeni Gün, 11 Kanun-ı Evvel 1918, No: 98; Eski Gün, 21 Şubat 1919, No: 169 - 30.

3

Zeki Arıkan, "Yunus Nadi'nin Bir Mektubu", Tarih ve Toplum, İletişim Yayınları, Sayı: 57, Eylül 1988,

s. 20 - 22.
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Gün'ün politikası hakkında bilgi verici olabilir. Yunus Nadi, mektupta gazetenin
amacının Anadolu'yu tanıtmak, sorunlarını tespit etmek ve çare aramak olduğunu
yazmıştır. Özellikle bölgedeki iktisadi durumun ciddiyetle izlenmesini ve fiyat
hareketlerinin takip edilmesini istemiştir. Muhabire, "siz orada bugün Karesi için
(Yeni Gün)'ün pür hasud-ı asabiyyet gören gözü, işiten kulağı ve düşünen dimağı
olacaksınız" demiştir. Mektuptan Yunus Nadi'nin ikamet adresi ve telefon bilgileri de
öğrenilmektedir: "Nişantaşı Doktor Yahop Apartmanı Numro: 2 Telefon: Beyoğlu
1864".

Nadi'nin Yeni Gün'deki ilk önemli makalesi Bolşevik Hükümeti ile Almanya
ilişkilerini yorumladığı 6 Eylül 1918 tarihli makaledir.1 Yazıda, Bolşevik hükümetinin
uzun süre ayakta kalamayacağını, bu nedenle Bolşeviklere fazlaca yaslanmanın
sağlıklı olmadığını savunmuştur. Hedefi Osmanlı'dan çok Almanya'dır. Almanya'nın
Rusya'ya yakınlaşmasını eleştirmiştir. Fakat anti-Bolşevik bir görüntü vermemiş, "Biz
Bolşevik hükümetinin aleyhinde değiliz. Bu hükümete karşı husumet ibraz edilmeli
idi, veya edilmelidir de demek istemiyoruz" notunu düşme ihtiyacı hissetmiş,
Almanya'nın Rusya'ya yakınlaşarak Osmanlıların hatırını kırdığını ifade etmiştir.
Nadi'ye göre Rusya'daki hükümet geleceksizdir, bu nedenle Bolşevik hükümetine
"istinad" eylemek, "çürük tahtaya basmak demek"tir. Bir kaç gün sonraki yazısında2
ise barış ortamını ve barış şartlarını tahlil etmiş, savaşı sürdürmek için gerekçe
kalmadığını

söylemiş,

fakat

buna

rağmen

1

Yeni Gün, 6 Eylül 1918, No: 5 ve Böke, a.g.t. s. 41.

2

Yeni Gün, 13 Eylül 1918, No: 12 ve Böke, a.g.t. s. 41.
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barışın

"mevsimsiz"

olduğunu

savunmuştur.

Çünkü karşı

tarafın

barışa akıl ve mantık doğrultusunda

yaklaşmayacağını düşünmektedir ve hedefinde barış konusunda

"aceleci"

davranmakla eleştirdiği Talat Paşa vardır.1 13 Ekim tarihli yazısında2 ise henüz ayakta
olan İTF'den kopan Fethi (Okyar) başta olmak üzere, partiden ayrılmak isteyen
grubu eleştirmiştir. Bu gelişmelerin sonunda Fethi Bey başkanlığında Osmanlı
Hürriyetperver Avam Fırkası kurulacaktır. Nadi'ye göre İTF, yalnızca bir program
partisi değil, en "koyu" muhafazakarlardan, en "aşırı" ilericilere kadar herkesi
kucaklayan ve yan yana getiren bir "Vatan Fırkası"dır. Bu nedenle İTF bünyesinde
politika yapan tüm bireyler, kanaatlerinin ve düşüncelerinin gereği olarak partiye
dahil olmamışlardır. "Zaman icabları" nasıl davranmayı gerektiriyorsa öyle davranan
çokça insan partiye sızmıştır. Zamanın gereklerine göre değil, sarsıntılara
direnebilecek "vicdan akideleri"nden güç alarak politika yapılmalıdır. Nadi, açık
olarak İTF'den ayrılmak isteyenleri eleştirmektedir ve bağlılığını İTF uzantısı
Teceddüt Fırkası'na dahil olarak göstermiştir. Tüm şartların İttihatçıların aleyhinde
olduğu bir ortamda Teceddütçülüğün tercih edilmesindeki özgüvenin hakkı
verilmelidir. Bu makaleden bir kaç gün sonra gündeminde yine barış konusu vardır.
Yaklaşan barışın "güle güle karşılayacağımız mahud-ı müsalemet bir şey" olmadığını
söylemiştir. Genel tavrı ümitsizdir. Elinde defne çelengi taşıyan bir peri ile
karşılaşılmayacağını ifade ederek, kamuoyunu yaklaşan olumsuzluklara karşı
uyarmaktadır. "Sulh namına bize bir peri değil, belki kara yüzlü, kabus kıyafetli bir
zebani geliyor" demiş, imzalanacak anlaşmayla vatanın parçalanmasının kaçınılmaz
1

Böke, a.g.t. s. 42.

2

Yeni Gün, 13 Teşrin-i Evvel 1918, No: 39 ve Böke, a.g.t. s. 44 - 46.
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olacağını savunmuş, parçalanma riski karşısında gündem oluşturma, düşünme ve
çalışma gereğine vurgu yapmıştır. Nadi'ye göre yüzler Wilson prensiplerince de teyit
edilen "milliyet düsturu"na dönmelidir. Türkler artık toparlanmalı, kendine gelmeli
ve birleşmelidirler.1 Bu makalede Yunus Nadi'nin ve Yeni Gün gazetesinin zamanla
oturacak politikalarının işaretleri verilmektedir. Bunlardan biri Nadi için 1912'de
başlayan, I. Dünya Savaşı başlarında İslamcılığın ardına düşen ve biraz da İslami
söylemlere harmanlanan, cihat ilanından umulan sonucun alınamaması karşısında
dini görünümü bir nebze gerileyen milliyetçilik, diğeri ise çaresizce yönelinen ve
uzun sürmeyen mandacılıktır. Mandacılık bir süre sonra terk edilecek, milliyetçilik
ise Yeni Gün'ün ikinci döneminde yüzünü zaman içerisinde Anadolu hareketine ve
Mustafa Kemal'e dönecek, Anadolu'da Yeni Gün döneminde önceleri sosyalist
öğelerden beslenecek, sonraları ise ulusal kurtuluşçu ve Kemalist bir çizgiye
girecektir. Kısaca makaledeki öngörüleri haklı çıkmış, beklenen ateşkes tüm
olumsuzluklarıyla çıkıp gelmiştir. Nadi, mütarekenin ilk günlerinde temkinli yorumlar
yapmıştır: "Hal ve istikbalimizde düne nisbetle elbette sükun ve huzur sahası açan bir
mütareke, fakat arkasında ne elim ve feci hatıralar bırakan bir mütareke!.. Düne ait
olarak gözlerimizin önünde mütemadiyen canlanan felaket ve hasaret mevzuları ile
neşesi her dakika daha ziyade humar-alud olan bir hadise: işte mütarekemizin
manası budur."2 Nadi'ye göre, mütarekeden, bir "sulh ve sükun devresi" başlayacağı
anlamı çıkarılmamalıdır.3
1

Yeni Gün, 24 Teşrin-i Evvel 1918, No: 50 ve Böke, a.g.t. s. 42.
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Yeni Gün, 2 Teşrin-i Sani 1918, No: 59.

3
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1918 Kasım itibariyle Osmanlı'da bir dönem tamamen kapanmıştır. Özellikle
İTF liderlerinin yurt dışına kaçtıkları haberlerinin duyulması Osmanlı kamuoyunu alt
üst etmiş, geçmiş dönemin sorunlu ve tartışmalı konuları kalanların omuzlarına
yüklenmiştir. Yunus Nadi için de durum vahimdir ve kelimenin tam anlamıyla düş
kırıklığıdır. İlk günlerde Talat, Enver ve Cemal ile ilgili haberlere inanmak
istememiştir. 4 Kasım 1918 tarihli yazısının1 başlığı bu durumun örneği gibidir: "Yeni
Bir Macera Daha: Acaba Hakikaten Kaçtılar mı?" Nadi makalesinde Talat Paşa'dan
gayrisine ateş püskürmüş, Talat Paşa'yı ise ne mahkum edebilmiş, ne de
affedebilmiştir. Bedri ve Azmi Beyler gibi ikinci derecedeki İttihatçıların,
"münasebetli münasebetsiz bir takım işlere karışmış ve haklarında bir çok
dedikodular davet eylemiş" zevatın kaçmasını anlayabildiğini, fakat Enver, Talat ve
Cemal Paşaların kaçmalarına anlam veremediğini, "hesap gününden" kaçmanın
ancak nefret ve hayretle karşılanabileceğini söylemiştir. Nadi'ye göre Talat Paşa'nın
firarı "garip"tir, Enver ve Camal'in suiistimallerle anılmalarına rağmen Talat Paşa'nın
"iffet ve istikameti her türlü şaibeden" uzaktır. Bu nedenle Nadi, Talat'ın firarına
inanmak istemediğini ve haberin aslının olup olmadığını uzun uzun araştırdığını
ifade etmiştir. Talat Paşa, gerçekten yönetimi zamanındaki hesap ve kitaptan kaçmış
ise bunun asla affedilemeyeceğini söylemiştir. Nadi'ye göre, savaş yaşanmış, hatta
bu savaş esnasında bazı cinayetler vuku bulmuş olabilir, kabul edilemeyen husus
kaçmalarıdır ve gerekirse geçmiş dönemin hesapları hayatlarla da ödenebilmelidir:
"Ömrün kaç paralık ehemmiyeti vardır? Hususiyle böyle bir firar zilleti ile yerlerde
sürünecek derekelere indirilen kıymetsiz ve sefil bir ömrün!.." Enver ve Cemal
1

Yeni Gün, 4 Teşrin-i Sani 1918, No: 61; Böke, a.g.t. s. 50 - 52 ve Uşaklıgil, a.g.e. s. 201.
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Paşaların, firar ederek haklarındaki "para iddiharı" söylentilerini haklı çıkaracak
zemini yarattıklarını, fakat Talat Paşa'nın böyle bir ortamda kaçmasının, milletin
şeref ve haysiyeti adına affedilemeyecek bir durum olduğunu savunmuştur. Ona
göre Talat Paşa kaçmamalı ve gerektiğinde dar ağacına da gitmeliydi. İTF liderleri bu
hareketleriyle "kendi iplerini kendileri çekmişlerdir". Artık memlekete dönmeleri,
millet arasına karışmaları mümkün değildir. "Vatan, bu kadar namerdane hareket
eden evlatlarının naaşlarını taşımaktan bile müteazzi olur". Yunus Nadi, daha
anlamlı bir yol olarak intiharı tercih etmeyip kaçan Cemal ve Enver Paşaların,
"solucanlar gibi çamurlar ve çirkablar içinde" yaşamayı kabullendiklerini söylemiştir.
Dikkat çeken husus, Talat Paşa'yı Enver ve Cemal Paşalardan ayrı tutmasıdır. Üç
lideri de eleştirmiş, fakat Enver ve Cemal Paşa'ya yönelik ifadelerini Talat Paşa için
kullanmamıştır. Enver ve Cemal'i mahkum eden, Talat için ise kırgınlık ve şaşkınlık
taşıyan bir üslupla yazmıştır. Bu makale ile birlikte 9 - 10 Kasım 1918 tarihlerinde
hükümet krizi üzerine yazdığı makaleler polemiğe neden olmuştur. Nadi, Ahmet
İzzet Paşa savunucusu olmadığını, fakat Paşanın namus ve olgunluğundan da şüphe
duymadığını, esas derdinin kabine değişikliğindeki zamansızlığı vurgulamak
olduğunu söylemiştir. İstifa eden Ahmet İzzet Paşa'nın yerinde başkası da olsa aynı
noktaya dikkat çekmekten kaçınmayacağını ifade etmiştir. Hayatında yalnızca iki kez
görüştüğü İzzet Paşa'nın "asil kalpli, vatansever ve fazl bir zat" olduğuna kanaat
getirdiğini, Tevfik Paşa'yı ise hiç tanımadığını ekleme ihtiyacı hissetmiştir. Konuyu
Ahmet İzzet Paşa'ya şükran, Tevfik Paşa'ya başarı dilekleri ile noktalamıştır.1 Sözü
edilen üç makale Süleyman Radi ve Ali Kemal'in tepkisine neden olmuş, Süleyman
1

Yeni Gün, 9 Teşrin-i Sani 1918, No: 66 ve 10 Teşrin-i Sani 1918, No: 67.
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Radi Yeni İstanbul'dan, Ali Kemal ise Sabah'tan Yunus Nadi'yi hırpalamaya
girişmiştir.1 Süleyman Radi'nin sözleri ağırdır: "Talat Paşa Hükumeti, Kanun-ı
Esasi'nin mukaddes münderecatını ayakları altına alıp kemal-i unf ve şiddetle
çiğnerken; sırf ictihadi tenkidlerini söyleyen yazan mütefekkirler, muhalifler, iplere,
zindanlara, men'falara sevk olunurken; biçare Ermeni milleti İttihat Terakki'nin sefil
vasıtası ile Anadolu dağlarında parça parça edilip malları yağma, mevcudiyetleri bir
hiss-i hunharane ile imha edilirken, nesl-i necib-i Arab bir utanmaz tarafından
darağaçlarına

gönderilirken

zevcini,

çocuklarını

hatt-ı

harbe

sevk

etmiş

memleketimizin her türlü tekalifine kemal-i mutavaat ile iştirak eylemiş ve yalnız
Rum olmaktan başka bir kusuru olmayan zavallı, bivaye kadınlar memleketlerinden
te'bid edilerek üryan ve matemzade dağlarında nalan ve perişan bir hayat-ı düzah-ı
iktiraba sevk olunurken rica ederim sorarız Yunus Nadi Bey nerede idiler". 2 Sabah'ın
hedefinde ise Nadi'nin Talat Paşa ve arkadaşları için sarf ettiği şu sözler
bulunmaktadır: "Onlar harb de yapabilirler, harb de mağlub da olabilirlerdi. Hatta
bu harb esnasında bir takım cinayetler de irtikab etmiş bulunabilirlerdi. Bunların
hepsini olabilir farz etmekliğimiz mümkündür."3 Nadi'nin bu ifadeleri Sabah
gazetesinde tepkiye neden olmuş, mesele daha da ileri götürülerek Talat Paşa'nın
Malatya İttihat ve Terakki Kulübüne çektiği bir telgrafla Ermenilerin "imha edilmesi"
ve "mallarının oradaki çeteler ile İstanbul İttihat ve Terakki Merkez-i Umumisi

1

Böke, a.g.t. s. 53 ve Uşaklıgil, a.g.e. s. 203.

2

Böke, a.g.t. s. 52 ve Uşaklıgil, a.g.e. s. 203.
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arasında bölüşülmesi" yönünde istekte bulunduğu iddia edilmiştir.1 Yeni Gün'de
aynen yayınlanan ve gerçekliği tartışılan telgrafta şu cümleler geçmektedir: "Gerek
sancağımıza sevk ve gerek orada cem edilen Ermenileri mesuliyet-i maddiye ve
maneviyesi bana aid olmak üzere imha ediniz. Merkez-i Umuminin malik olduğu
servet-i cesimenin bir kısmını Ermeni muhacirlerinin emval-i mağsubesi teşkil
eylemiştir. Bu servetin azameti hakkında bir fikir edinmek için Merkez-i Umuminin
kulüpler ve çeteler ile akd etmiş olduğu şu mukaveleyi nazar-ı dikkate almak kafidir:
Malum olduğu üzere çete efradı gerek hapishaneden çıkarılmış ve gerek dışarıdan
toplattırılmış kanlı katillerden mürekkebdir. Fakat bu kanlı katillere öldürdükleri
Ermeniler'den gasp ettikleri mallara el sürmeyerek doğruca merkeze getireceklerine
yemin ettirilmiştir. Bu mukavele mucibince Ermenilerden gasp edilen malların yarısı
merkeze, İstanbul'a gönderilir, cemiyete mal edilir, nisf-i diğeri de çete efradına
taksim olunur. Beher-i ferde 15 bin lira isabet etmiştir. Artık beher çeteciye bu kadar
bir meblağ isabet ettikten sonra Merkez-i Umuminin hissesine düşen serveti takdir
edersiniz".2 Talat Paşa'ya atıf olunan bu telgraf Yunus Nadi'yi çileden çıkarmaya
yetmiştir. "Artık Bu Kadarı Ayıp Politikacılığında Bir Haddi Olmak Gerektir"
serlevhalı3 bir yazı yazarak Sabah gazetesini topa tutmuştur. Talat Paşa'ya
atfedilerek mealen nakledilen telgrafın Talat Paşa için değil, onu Sabah'ta
yayınlayanlar için bir "töhmet vesikası" olduğunu söylemiştir. Nadi'ye göre telgraf
hem "gülünç" hem de "feci" bir "tertib"dir ve "baştan başa, tepeden tırnağa, ilk
1

Yeni Gün, 12 Kanun-ı Evvel 1918, No: 100 ve Böke, a.g.t. s. 52.
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harfinden son noktasına kadar tamamıyla uydurma bir şeydir". Avrupa'da
Osmanlı'ya en düşman gazetelerin bile yayınlamakta tereddüt edeceği bir vesikayı,
Sabah'ın yayınlama nedeninin sorgulanması gerektiğine inandığını ifade etmiştir.
Sabah gazetesinin yanıtı Ali Kemal'den gelmiştir. Ali Kemal, telgrafın sehven mevcut
şekli aldığını öne sürmüştür. Konu ile ilgili yazdıkları şunlardır: "Evvela telgrafname
Sabah'da bir tertib sehvi ile o şekli almıştır. Sabah'a bunu haber veren Malatyalı zat
telgrafname olarak: (Gerek sancağınıza sevk ve gerek orada cem edilen Ermenileri
mesuliyet-i maddiye ve maneviyesi bana aid olmak üzere imha ediniz) ifadesini
söylemiş, ve yine aynı zat Ermenilerin gasp olunan emvaline dair de kendiliğinden
ayrıca malumat vermiş ki, işte çetelerden, Ermeni servetinin merkez-i umumiye
naklinden, her çeteciye on beşer bin lira düştüğüne göre merkez-i umumi servetinin
derecesi artık kolayca takdir olabileceğinden bahis olan ikinci kısm-ı malumat da
tertib sehvi olarak telgrafnameye karışmış".1 Yunus Nadi ise Ermeni meselesi
üzerinde tahkikat başlatılması nedeniyle meselenin münakaşasına girişmeyeceğini,
bir süre için konuyu gazete münakaşaları dışında tutmanın daha doğru olduğuna
inandığını söyleyerek konuyu kapatmıştır.2

Tevfik Paşa Hükümetinin kurulduğu zamanlarda Tevfik Paşa'yı değilse de
kabine değişikliğinin zamanlamasını eleştiren Yunus Nadi bu tutumunu bir ay bile
sürdürmemiştir. 19 Kasım 1918'de Tevfik Paşa kabinesinin barış konusunda zemin

1

Yeni Gün, 15 Kanun-ı Evvel 1918, No: 102.
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ve zamana uygun bir kabine olmadığını savunmuştur.1 Bir kaç gün sonra ise
hükümetin, devleti ilgilendiren en basit meselelerde dahi çözüm üretemeyeceğini
iddia etmiş, sırf "buhran olmasın diye" hükümete tahammül gösterme
zorunluluğunun olmadığını söylemiş ve hükümet üyelerinin "Biz harben mağlub
vaziyetindeyiz. Beynelmilel mevkiimizde o kadar sağlam ve kuvvetli değildir.
Binaenaleyh ne yapılsa beyhudedir. Kendileri ile mütareke akd ettiğimiz devletler
nasıl isterlerse öyle yapacaklardır." cümleleriyle özetlenebilecek bir anlayışa sahip
olduklarını ileri sürmüştür. Hükümeti üstü kapalı olarak teslimiyetçilikle suçlamıştır:
"Hatta sulh namına dahi bizim yapabileceğimiz çok bir şey yoktur. Tali ve hayatımız,
İtilaf Devletlerinin insaf ve takdirine kalmıştır. Binaenaleyh sulhumuz basittir.
Konferansda: (sizin hissenize düşen maddeler şunlardır ifadesiyle elimize
tutuşturacakları neticeleri alıp dönmekten başka sanki ne yapabileceğimiz tasavvur
olunabilir?.. Hemen de hiç. İşte Tevfik Paşa hükumetinin bazı erkanından istidlalen
hemen de umumi heyetine hakim zan etmeğe mütemayil bulunduğumuz garip
zihniyet budur".2 27 Kasım 1918 tarihli makalesinde de aynı tutumu sürdürmüş;
sükun devresinin geleceğini "zann etmiş idik", "aldanmış olduğumuzu anlamakta
gecikmedik" demiştir.3

Yunus Nadi'nin mütareke dönemi başlarında -dolayısıyla Yeni Gün
gazetesinin ilk döneminde- fikir arayışı içerisinde olduğu, fakat bununla birlikte

1

Yeni Gün, 19 Teşrin-i Sani 1918, No: 76.
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milliyetçilik konusunda ısrarını sürdürdüğü, mevcut çöküşe çıkış yolu olarak ise
Amerikan mandasına yöneldiği ifade edilmişti. Hemen hemen tüm buhranlı
zamanlarda, fakat genelde İttihat ve Terakki'nin iktidardan uzak olduğu buhran
dönemlerinde önerdiği fikir; birlik ve tüm partilerin ortak mesaisidir. 1919
başlarında yine benzer bir fikir ileri sürmüştür ve tesadüf odur ki İttihatçılar iktidara
yine uzaktır. İTF ülke yönetiminden tamamen dışlanmış, Teceddüt Fırkası girişimi
sonuç vermemiş, üstelik Meclis kapatılmıştır. Bu ortamda Nadi'nin kurtuluş reçetesi
"Türk birliği"dir. Türkler arasındaki ihtilafları "felaketlerin en büyüğü" olarak
gördüğünü söylemiş, fırkacılığa uygun bir ortam olmaması ve vatanın tehlikeden
uzaklaşması için tüm milleti kucaklayacak tek bir fırkanın: "Vatan Fırkası"nın
kurulmasını önermiştir.1 Bu dönemde milliyetçilik konusundaki fikirleri netleşmiş,
aynı zamanda Vatan Fırkası fikrini de destekleyen "Türkçülük ve Milliyetçilik" başlıklı
makalesinde,2 20. yüzyılı "milliyetler asrı" olarak tanımlamıştır. Osmanlılığın temelini
oluşturan ve İslamiyet'in koruyuculuğunu üstlenen Türk unsurun ihmal edildiğini,
zamanın, Türklerin kendi milliyetlerine sarılmalarını gerektiren bir zaman olduğunu
ifade etmiş ve "birleşmeliyiz" demiştir. Ona göre dünya milliyetçileşmektedir ve
Türkler de bundan geri kalmamalıdır.

Yunus

Nadi'nin,

Birinci

Dünya

Savaşı

yıllarındaki

Almanya

yanlısı

tutumundan, Yeni Gün döneminde eser kalmamıştır. Savaşın seyri ve gelişmeler
karşısında olağan olarak yöneldiği İngiltere ve Fransa karşıtı ketum tavrı ise
1

Yeni Gün, 22 Kanun-ı Sani 1919, No: 140; Böke, a.g.t. s. 57 ve Uşaklıgil, a.g.e. s. 206.
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yumuşamıştır. Bu konuda özellikle "Fransızlar ve Türkler - Eski Dost Düşman Olmaz"
başlıklı makalesi1 oldukça dikkat çekicidir. Türk - Fransız dostluğunun hiç kimse
tarafından

hiç

bir

biçimde

bozulamayacağını,

Türklerin

Fransızlara

olan

muhabbetinin Fransızlar tarafından da bilindiğini söylemiştir. Nadi'ye göre Türk'ün
geleneksel düşmanı Çarlık Rusya'ya İngiltere ve Fransa'nın müttefikliği, Türkleri bu
iki devlete karşı savaşa sürüklemiştir. İngiltere ve Fransa'ya karşı savaşa tercihen
değil mecburen girilmiştir. Bu nedenle "denize düşen yılana sarılır" deyiminde
olduğu gibi Rusya ve müttefiklerine karşı Almanya'ya yönelinmiştir. Nadi'nin tutumu
fark edileceği üzere bir iki yıl öncesinden hayli faklıdır. İngiltere konusunda ise:
"İngiltere ile genç Türkiye arasında bundan sonra olsun ciddi bir mukarenet ve itilaf
tesis eylemesini kimse arzu etmese biz pek ciddi ve samimi olarak temenni ederiz"2
biçiminde sözler sarf etmekten çekinmemiştir. Konudan ayrı olarak 22 Kasım 1918
tarihli makaleye de3 değinilmelidir. Nadi bu makalede, Dünya Savaşının "inkılab
hengamesi" ile neticelendiğini söylemiş ve Türkiye'nin er ya da geç zamanın
gerektirdiği "ciddi ve faal hayata" katılacağını öngörmüştür.

Savaş yıllarında basın için risk olan Mustafa Kemal fotoğrafı yayınlama
hususunda mütarekeden sonra gözle görülür bir rahatlama sezilmektedir. Zira Yeni
Gün'de sıklıkla Mustafa Kemal fotoğrafı yayınlanmış ve Mustafa Kemal ile ilgili
haberler kamuoyuna duyurulmuştur. Örneğin isimsiz fotoğraflarla yarışma
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düzenleyen Yeni Gün'de on altıncı "müsabaka"da Mustafa Kemal fotoğrafının kime
ait olduğu sorulmuştur. Sonuç olarak ise 10 Ekim 1918'de Mustafa Kemal ismi
açıklanmış ve başarılarının döküm edildiği biyografisi yayınlanmıştır.1 14 Kasım
1918'de ise Mustafa Kemal'in İstanbul'a geldiği haberi duyurulmuştur: "Harbiye
Nezareti emrine verilen sabık Yedinci Ordu Kumandanı Mirliva Mustafa Kemal Paşa
dün saat bire doğru Haydarpaşa'ya muvasalat eylemiştir. İstasyonda bir müfreze-i
askeriye müşarunileyhe rasimen istikbali ifa etmiştir. Anafartalar kahramanı
Mustafa Kemal Paşa'nın mühim bir vazifeye tayin edileceği müstahberdir."2

Yeni Gün'ün kapatma cezaları ve sansüre maruz kaldığı belirtilmişti. Fakat
Osmanlı Tedkik-i Matbuat Heyeti Müdürlüğünün raporlarına yansıyan ifadelere göre
gazete zaman zaman sansüre aykırı hareket etmekten kaçınmamıştır. Örneğin 6
Şubat 1919 tarihli raporda3 Yeni Gün'ün, "Azerbaycan'ın İstiklalini İlanı Tasdik
Edilecek" serlevhalı haberi, sansürce yasaklanmasına rağmen yayınladığı ifade
edilmektedir. Ayrıca 12 Şubat 1919 tarihli raporda da4 "İstanbul Cemiyet-i Akvam
Merkezi" başlıklı habere sansür uygulanmış olduğu halde Yeni Gün tarafından
yayınlandığından söz edilmektedir.

1

Yeni Gün, 10 Teşrin-i Evvel 1918, No: 36.

2

Yeni Gün, 14 Teşrin-i Sani 1918, No: 71.

3

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Arşivi (ATASE), İstiklal Harbi Kolleksiyonu

(İSH), İSH 3B, Sıra No: 1536, Kutu No: 83, Gömlek No: 17, Tarih: 06. 02. 1335.
4

ATASE, İSH 3B, Sıra No: 1592, Kutu No: 83, Gömlek No: 20, Tarih: 12. 02. 1335.
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Yunus Nadi'nin Yeni Gün'ün ilk dönemindeki son yazısı 10 Mart 1919'dadır.1
Başyazılar 12 Mart'tan itibaren "Yeni Gün" imzasıyla yayınlanmıştır. Yunus Nadi bu
tarihlerde, tutuklanma olasılığı nedeniyle saklanmaktadır. Kısa bir süre sonra da
tutuklanmıştır. Gazetenin son sayısı ise 27 Mart 1919'da çıkmıştır.2 "...Aleyhinde
divan-ı harb-i örfi müdde-i umumiliğine hukuk-ı umumiye namına ifam olunan dava
üzerine" "firar" eden Yunus Nadi'nin gazetesi "Meclis-i Vükela" kararı ile süresiz
olarak kapatılmıştır.3 Kapatılma kararı, Ahmet Rasim'in başvurusu üzerine, 26 Nisan
1919 tarihinde gazetenin kapalı kaldığı süre yeterli görülerek kaldırılmıştır.4 Fakat
Yunus Nadi henüz Bekirağa Bölüğünden tahliye edilmiş değildir. Tahliye
edilmesinden sonra da gazete bir müddet yayınlanmayacaktır. Özetle arşiv
belgelerinden de anlaşılacağı üzere Yeni Gün, 30 günü kanunen gerisi tercihen
toplan 197 gün kapalı kalmıştır.

3. 2.) Teceddüt Fırkası
İttihat ve Terakki Fırkasında sonun başlangıcı, Talat Paşa kabinesinin 7 Ekim
1918'de Meclis-i Mebusan'da güvenoyu alamaması olmuştur. 8 Ekim'de Talat Paşa
istifa etmiş, 13 Ekim'de kabinenin istifası resmen açıklanmış, yeni hükümeti 14

1

Yeni Gün, 10 Mart 1919, No: 186.

2

Yeni Gün, 27 Mart 1919, No: 203.

3

BOA, Fon Kodu: BEO, Dosya No: 4563, Gömlek No: 342154, Tarih: 1337 C 29; BOA, Fon Kodu: MV,

Dosya No: 215, Gömlek No: 2, Tarih: 1337 C 30.
4

BOA, Fon Kodu: BEO, Dosya No: 4563, Gömlek No: 342154, Tarih: 1337 C 29.
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Ekim'de Padişah Vahdettin'in başyaveri Ahmet İzzet Paşa kurmuştur.1 1 Kasım'da
Enver Paşa'nın evinde toplanan İTF önderleri, Talat Paşa'nın önerisiyle partinin
kapatılmasına karar vermiş,2 2 Kasım'da yurttan ayrılmışlardır. Tam bu sıralarda
İttihat ve Terakki'nin son kongresi toplantı halindedir. 1 Kasım'da başlayıp, 5
Kasım'da sona eren kongrede iki tez çarpışmıştır. İlkine taraf olanlar İTF'yi
feshederek siyasal yaşamdan çekilmeyi; ikincisine taraf olanlar ise "herhangi bir
siyasal sabıkası olmayan" ve "yıpranmamış" isimlerle İttihatçılığı yaşatacak yeni bir
partinin kurulmasını savunmuşlardır. Neticede ikinci tez kazanmış, "öz"ü İTF'yi
andıran fakat "biçim"i farklı olan yeni bir fırka -Teceddüt (Yenilik) Fırkasıdoğmuştur. Kongrenin son günü isim tartışmalarıyla geçmiş ve otuz beş kabul, dokuz
ret oyu ile İttihat ve Terakki isminin "tarihe karıştığı" kabul edilmiştir.3 Yunus Nadi
ikinci tezi savunanlar arasındadır ve böylece yıllarca yakın durduğu Talat Paşa'ya
bilmeden de olsa aykırı hareket etmiştir. Zira Talat'ın önerisi partinin kapatılmasıdır.
Nadi'ye göre İttihat ve Terakki'nin iflası "mecburiyet"tir. Fakat bu mecburiyet, "su-i
idarede" ve "su-i istimalatda" katılımı olmayan vatan evlatlarının "itham"
edilmelerini gerektirmemektedir. Yanlışa yönelen şahısların günahı "pak ve direnşah
nasiyeli" partililere ödetilmemelidir. Yuvarlanılan "girdab"ın, temiz kalanları içine
çekmesine müsaade edilmemelidir. "İttihad ve Terakki bir unvandan ibarettir. İflas

1

Aydemir, a.g.e. Cilt: 1, s. 302 - 303.

2

Uşaklıgil, a.g.e. Cilt: 1, s. 200 - 201.

3

Tunaya, a.g.e. Cilt: 2, s. 51.
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eden ise bir sistemdir." Kısacası Nadi, iyi ve kötünün ayrılmasını, kötüler ayrıldıktan
sonra kalan iyilerle devamı savunmuştur.1

Teceddüt Fırkası'nın resmi kuruluş tarihi 9 Kasım 1918, merkezi İstanbul'dur.
Reisliği Ayan'dan Hüseyin Hüsnü Paşa üstlenmiştir. Reis-i Saniler; İstanbul Mebusu
İsmail Canbolat ve Şemsettin (Günaltay) Beylerdir. Üyeler: Edirne Mebusu Faik
(Kaltakkıran), Aydın Mebusu Yunus Nadi, Çorum Mebusu Muhittin (Birgen), Tevfik
Rüştü (Aras), Trakya Paşaeli Cemiyeti'nden Galip Bahtiyar, Amasya Mebusu Fazıl
Arif, Ergani Mebusu Reşit Paşa, Süleymaniye Mebusu Babanzade Hikmet, Saruhan
Mebusu Sabri (Toprak), İzmir Mebusu Rahmi (Aslan), Sivas Mebusu Rahmi (Köken),
Mustafa Fevzi, Mardin Mebusu Ali İhsan, Konya Mebusu Ahmet Hamdi, Ayan'dan
Seyyit, İstanbul Mebusu Orfanidi, Sivas Mebusu Dikran Barsamyan ve Bağdat
Mebusu Sason'dur. İdare Encümeni İsmail Canbolat, Faik, Sabri, Tevfik Rüştü ve
Seyyit Beylerden oluşmuştur. Fırka Kaleminde; Şemsettin, Yunus Nadi, Mustafa
Fevzi Beyler ve Orhanidi Efendi; İrşad Encümeninde ise Seyyit, Muhittin, Şemsettin,
Ali İhsan Beyler ve Barsamyan Efendi yer almıştır. Yunus Nadi, fırkanın idare meclisi
üyesi ve fırka kalemi üyesidir. Fakat idari görevi uzun sürmemiştir. Henüz fırkanın
resmi kuruluşundan iki gün sonra (11 Kasım 1918) idare meclisinin dördüncü
toplantısında "eski İttihatçı olarak bir takım siyasi manevralara giriştikleri basında
ileri sürülen" Yunus Nadi, Muhittin ve İsmail Canbolat Beyler görevlerinden istifa
etmişler, yerlerine Asım, Ömer Şevki ve Rahmi Beyler getirilmiştir. Ayrı olarak Reşit
Paşa, Sason Efendi, Mustafa Fevzi, Fazıl Arif ve Tevfik Rüştü Beyler de istifa
1

Yeni Gün, 1 Teşrin-i Sani 1918, No: 58 ve Böke, a.g.t. s. 48 - 49.
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etmişlerdir. İsmail Canbolat'tan boşalan reis-i saniliğe önce Seyyit Bey, daha sonra
Sabri Bey getirilmiştir.1 Sabri (Toprak) Bey, bir nevi fırka reisliğini de üstlenmiştir.
Resmi ve görünürdeki reis Hüseyin Hüsnü Paşa olmakla birlikte, fırka fiiliyatta
genellikle Sabri Bey tarafından yönetilmiştir.2 İstifa konusuna 12 Kasım tarihli
makalesinin satır arasında değinen Yunus Nadi, "şahsi saiklerle" ve fırkanın idare
meclisi üyeliği görevinde bulunması gerekçe gösterilerek kendisine yöneltilen
suçlamaların, gazetesine zarar verme ihtimalini göz önünde bulundurarak idare
meclisi üyeliği görevini bıraktığını ifade etmiştir. Ayrıca gazetesinin "kimsenin değil",
vatanın ve milletin hadimi olduğunu da eklemiştir.3

Teceddüt Fırkası'nın İttihat ve Terakki bakiyesi olduğu tartışmasızdır. Üyeler
eski İttihatçılardan, "memlekette kalan, ılımlı sayılan ve çoğu mebus olan"
isimlerden oluşmuştur.4 İTF örgütleri ve mal varlığı devralınmıştır.5 Fırka, kurulduğu
andan itibaren suçlamaların hedefi haline gelmiş, istifalara rağmen yakasını
polemiklerden kurtaramamıştır. Örgütlenme konusunda sıkıntı yaşanmamış, İTF'nin
mal varlığı, İTF'ye bağlı kulüpler ve Anadolu ve Trakya'daki İTF örgütleri
sahiplenilmiş, örgütler de Teceddüt Fırkası'nı benimsemiştir. Para sıkıntısı
çekilmemiş, propaganda için Teceddüt isimli bir gazete çıkarılması ve Yeni Gün,
Akşam, Tercüman, Vakit ve Zaman gazetelerine maddi yardım yapılması
1

Tunaya, a.g.e. Cilt: 2, s. 92 - 93.

2

Tunaya, a.g.e. Cilt: 2, s. 100.

3

Yeni Gün, 12 Teşrin-i Sani 1918, No: 69.

4

Aydemir, a.g.e. Cilt: 1, s. 328.

5

Uşaklıgil, a.g.e. s. 201 ve Tunaya, a.g.e. Cilt: 2, s. 95.
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kararlaştırılmıştır. Bir aralık Yıldırım Orduları Kumandanı Mustafa Kemal Paşa'nın
fırkaya üye olduğu iddia edilmişse de haber yalanlanmıştır. Fırkanın İTF ile
benzerlikleri olduğu kadar farklı yanları da mevcuttur. İTF'deki merkez-i umumi
sistemi kullanılmamıştır. İTF'nin "heyet halinde yönetim" tarzı yerine, partinin karar
alma organı olarak fırka reisi yönetimindeki idare meclisi görev yapmıştır. "Yapısal
kurgu"

İTF

tabanına

dayanmış,

fakat

güçlenme

zemini

bulunamamıştır.

Teceddütçülere göre parti; İTF'nin daha liberalidir ve İTF, Teceddüt'e dönüştürülerek
şekli yenilenmiştir. Meşruti parlamentarizm yönetim tarzı olarak kabul edilmiş,
milliyetler arası eşitlik, İslam dinine bağlılık ve diğer dinlere hoşgörü ilkeleri
programda yer almıştır. Programda yeni maddeler de mevcuttur. Örneğin siyasal
suçlardan idam cezasının kaldırılması, Ayan Meclisi'nin yarı yarıya seçimle
oluşturulması gibi maddeler programa dahil edilmiştir. Uluslararası alanda tam
bağımsızlık ilkesi savunulmuş, memurlar ve askerler için aktif siyaset yasağı
getirilmesi önerilmiştir.1

Teceddüt Fırkası parlamentoda azımsanamayacak bir güce sahiptir. Var
olduğu süre içerisinde dört kabine göreve gelmiştir. Bunlar; Ahmet İzzet Paşa
Kabinesi, Tevfik Paşa'nın iki kabinesi ve Damat Ferit Paşa Kabinesidir. Teceddüt
Fırkası 9 Kasım'da kurulmuş, Ahmet İzzet Paşa 10 Kasım'da istifa etmiştir. Haliyle
Ahmet İzzet Paşa Kabinesi ile mücadele ortamı olmamış, Tevfik Paşa ve Ferit Paşa
kabinelerine muhalefet edilmiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın Meclis'e gelerek yaptığı

1

Tunaya, a.g.e. Cilt: 2, s. 93 - 99.
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kulise rağmen Tevfik Paşa Kabinesi Teceddütçülerin desteğiyle güvenoyu almıştır.1
Pelin Böke'ye göre Teceddüt Fırkası'nın uzlaşmacı" bir tavra yönelmesi, fırkaya
yönelik saldırıların "pratik" bir sonucu olarak okunmalıdır.2

Teceddüt Fırkası'nın, ağırlığı parlamentoya dayanan gücü 21 Aralık 1918'de
Meclis'in feshedilmesiyle sona ermiştir. Meclis'in feshinden önce fırkanın yaptığı
belki de en ciddi iş; Hürriyetperver Avam Fırkası ile birlikte Tevfik Paşa aleyhinde
ortak önerge hazırlamak olmuştur. Önergede, Tevfik Paşa Kabinesinin, Meclis'ten
güvenoyu alan kendi hükümet programına uymadığı ileri sürülmüştür. Önergenin
imzacıları arasında Yunus Nadi de yer almıştır.3 Fakat muhaliflerin hamlesi
vakitsizdir, zira üç gün sonra Meclis feshedilmiştir. Meclisin feshine karşı Yunus Nadi
şunları sormaktadır: "Eski Meclis gitmiştir, pek ala. Fakat bunun ortaya bir yenisi
çıkmak lazım değil midir? Ne vakit ve nasıl? Yoksa memleket Meclissiz de kalsa olur
mu?" Nadi'ye göre böyle olacağını düşünen ve belki de böyle olmasını tercih
edenlerin sayısı hayli yüksektir fakat mesele basittir: "Memleket ve millet Meclissiz
olamaz". Bununla birlikte Meclis'in feshi konusunda partisi ve kendisiyle ilgili
özeleştiri de getirmiştir: "Kanun-ı Esasi tadilatının ekserisinde hazır bulunduğumuz
ve ezcümle fesih meselesinde hükumetin vaz ve vazifesini teshil eyleyen bu son şekle

1

Tunaya, a.g.e. Cilt: 2, s. 98 - 100.

2

Böke, a.g.t s. 53.

3

Böke, a.g.t. s. 54.
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bütün kanaatimizle vücud verenlerden olduğumuz için Tevfik Paşa Hükümetinin bir
sözle Meclisi feshe muktedir olmuş olmasını tenkit edecek biz değiliz."1

Yunus Nadi Meclis'in feshinden önce, hükümetin, tüm partilerin ortaklığıyla
çalışan bir "temerküz" hükümeti olması gerektiğini savunmuştur.2 Fakat içinde
bulunulan ortamda böyle bir şeyin olması mümkün değildir. İTF bakiyesi bir partinin
yönetime doğrudan müdahil olmasına müsaade edecek ya da müsamaha
gösterebilecek bir politik atmosfer mevcut değildir. Nadi, Meclis'in feshinden sonra
ise "Vatan Fırkası" ve "Türk birliği" fikirlerini öne atmıştır. Tıpkı "temerküz"
hükümeti önerisinde olduğu gibi partilerin ortak çalışmasını ve birliğini öneren
fikirleri savunmuştur.3 İTF ya da Teceddüt Fırkası iktidar da olsa idi, bu fikirleri
savunur muydu bilinmez. Bilinen husus fikirlerine yönelik tepkilerdir. Örneğin Ali
Kemal, bu biçimde hareketlerle İttihatçılığın yeniden canlandırılmaya çalışıldığını
iddia etmiş, Yunus Nadi ise İttihatçılığın özellikle dışarıya karşı olumsuz görünümünü
kullanarak onu "yeni kalıp ve kıyafetlerde" bir "heyula" gibi göstermeye çalışmanın
anlamsız olduğunu ifade etmiştir. İTF'nin ve Teceddüt Fırkasının bir kaç kişiden değil
milyonlarca insandan oluştuğunu, bu toplamın memleket namus ve hamiyeti
konusunda kimseden geri kalmayı kabul etmeyeceğini söylemiştir.4

1

Yeni Gün, 28 Kanun-ı Evvel 1918, No: 115 ve Böke, a.g.t. s. 56.

2

Yeni Gün, 5 Kanun-ı Evvel 1918, No: 92 ve Böke, a.g.t. s. 56.

3

Yeni Gün, 22 Kanun-ı Sani 1919, No: 140; 5 Şubat 1919, No: 153.

4

Eski Gün, 17 Şubat 1919, No: 26 ve Böke, a.g.t. s. 57.
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Teceddüt Fırkası, Meclis'in feshinden sonra dört buçuk ay daha yaşamış, 5
Mayıs 1919'da -kuruluşundan altı ay sonra-, Birinci Damat Ferit Paşa Kabinesinin
Meclis-i Vükela kararı ile, Hürriyetperver Avam Fırkası ile birlikte feshedilmiş, mal
varlığına el konmuş, merkez ve taşra şubeleri kapatılmıştır. Kapatılma gerekçesi;
yönetim kurulu üyelerinin eski İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesi olmaları ve bir
kısmının sanık ve tutuklu halde bulunmasıdır. O tarihte Yunus Nadi de tutuklular
arasındadır. Fırka üyelerinin "bir kısmı Divan-ı Harb'de yargılanmış, bir kısmı da
Malta'ya sürgün edilmiştir". Fakat etkileri bitmemiş, siyasal yaşamda aktif görevler
üstlenmişlerdir. Hepsi olmasa da azımsanamayacak sayıda Teceddütçü son Osmanlı
Mebusan Meclisi ve TBMM'de görev almıştır.1

3. 3.) Amerikan Mandası Tartışmaları ve Wilson Prensipleri Cemiyeti
Mütareke İstanbul'unun karmaşık ortamında, daha sonra çoğu ulusal
mücadeleye katılacak olan bir grup aydın, İtilaf Devletlerinden gelen işgal ve yok
olma tehlikesi karşısında Amerikan mandası fikrine olumlu yaklaşan bir tavra
yönelmiştir. Amerika Başkanı Woodrow Wilson'un on dört maddelik bildirisi,
İngiltere, Fransa ve İtalya'nın emperyalist hedefleri karşısında kötünün iyisi olarak
yorumlanmıştır. Amerikan mandası savunucularının inancına göre; Wilson İlkeleri,
Türklerin çoğunlukta bulunduğu bölgelerde Türk devleti kurmak için uygun ortamı
yaratacaktır.2 Amerikan mandası fikrine olumlu yaklaşan aydınlar arasında Halide
Edib ve Yunus Nadi gibi daha sonra ulusal mücadeleye katılacak olanlar ile Refik
1

Yalman, a.g.e. Cilt: 2, s. 101 - 102 ve Uşaklıgil, a.g.e. s. 201.

2

Uşaklıgil, a.g.e. s. 218.
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Halit ve Ali Kemal gibi ulusal mücadeleye muhalif ve İngiliz siyasetine yakın duracak
olan aydınlar yer almıştır. Fakat Halide Edib'in düşünceleri daha baskındır ve
belirleyici olmuştur. Yunus Nadi ve Halide Edib tarafından bakıldığında Amerikancı
hareket, İngiliz ve Fransız emperyalizmine karşı bir hamle olarak yorumlanabilir.
Türkiye'nin toprak bütünlüğünü koruma kaygıları, azınlıklar konusunda dış
müdahalelerin önüne geçme isteği, Türklerin adaletli ve istikrarlı bir rejim
kuramayacakları

inancı,

kalkınma

için

sermaye

ve

uzman

gereksinimi,

kapitülasyonların ve borçların yarattığı sıkıntılar Türkiye'de Amerikan mandası
savunuculuğunun nedenleridir. Amerika'nın ehven-i şer olarak kabul edilmesinin
nedenleri ise; Avrupa devletlerine nazaran henüz sömürgeci hedeflerinin öne
çıkmaması, laik ve milliyetsiz bir kimlikle tanınması ve iyi niyetli olduğuna yönelik
olumlu düşüncelerdir.1

Mondros Mütarekesinin olumsuzlukları karşısında Wilson'un on dört ilkesi
önemsenmiş ve dönemin basınında söz sahibi olan aydınların öncülüğünde Wilson
Prensipleri Cemiyeti kurulmuştur. Cemiyetin kuruluş tarihi ile ilgili farklı bilgiler
mevcuttur. Tarık Zafer Tunaya'ya göre resmi kuruluş tarihi 14 Ocak 1919'dur ve
Emine Uşaklıgil de Tunaya'dan hareketle bu tarihi kullanmıştır. Tunaya aynı metin
içerisinde "Wilson Prensipleri Cemiyeti'nin, 1918 yılı sonlarında kurulduğu
anlaşılıyor. Çünkü, bu yılın son ayında -Aralık ortalarında- Fransız başbakanı
Clemanceou (Klemanso)ya ve ABD Başkanı Wilson'a iki mektupla önerilerde
bulunduğu bilinmektedir. Yabancı kaynaklara kendini "Lingue Wilsonienne", "Turkish
1

Öztoprak, a.g.e. s. 39.
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Wilsonian League" adlarını vermiş olan cemiyet daha geç bir tarihte Dahiliye
Nezaretine başvurmuştur." diyerek cemiyetin esas kuruluş tarihi ile resmi kuruluş
tarihinin farklı olduğuna dikkat çekmiştir. Halide Edip Kasım 1918'i işaret etmiştir ve
bu tarih Mine Sümer için de geçerlidir. Ahmet Emin Yalman'a göre cemiyet 4 Aralık
1918'de kurulmuştur. Fethi Tevetoğlu da "tam ve doğru tarih" notunu düşerek
verdiği bilgide cemiyetin 4 Aralık 1918 Çarşamba günü kurulduğunu söylemiştir.
Hıfzı Topuz ise onlardan almış olsa gerek atıf yapmadan aynı tarihi kullanmıştır.1
Cemiyetin nerede kurulduğu konusunda da netlik yoktur. Tunaya ve Uşaklıgil'e göre
adres, İstanbul Nuruosmaniye'deki Zaman gazetesi idarehanesidir. Halide Edib,
cemiyetin

Vakit

matbaasında

toplantı

yaptığını

ve

Wilson'a

"muhtıra"

gönderilmesinin burada kararlaştırıldığını yazmıştır. Fakat nerede kurulduğuna dair
bilgi vermemiştir. Fethi Tevetoğlu, "Vakit gazetesi idarehanesinin üst katındaki
Matbuat Cemiyeti'ne aid oda"da kurulduğunu söylemiştir. Ahmet Emin Yalman da
Vakit idarehanesini işaret etmiştir.2 Cemiyetin kurucuları ve idare heyeti üyelerinin
kimler olduğu konusunda da, genellikle eksikli fazlalı aynı isimler anılmış olmasına
rağmen, tam bir uzlaşma yoktur. Tunaya'ya göre cemiyetin kurucuları: Halide Edib,
1

Tunaya, a.g.e. Cilt: 2, s. 245; Uşaklıgil, a.g.e. s. 218; Halide Edib Adıvar, Türk'ün Ateşle İmtihanı

(İstiklal Savaşı Hatıraları), 7. Baskı, İstanbul, Can Yayınları, Eylül 2012, s. 29; Mine Sümer, "Wilson
Prensipleri Cemiyetinin Amerikan Cumhurbaşkanı Wilson'a Gönderdiği Bir Muhtıra", Tarih
Araştırmaları Dergisi, Cilt: III, Sayı: 4 - 5, Ankara, 1965, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1967, s. 237;
Yalman, a.g.e. Cilt: 1, s. 324; Fethi Tevetoğlu, Milli Mücadele Yıllarındaki Kuruluşlar, Ankara, TTK,
1988, s. 154 ve Topuz, a.g.e. s. 99.
2

Tunaya, a.g.e. Cilt: 2, s. 245; Uşaklıgil, a.g.e. s. 218; Adıvar, Türk'ün Ateşle İmtihanı, s. 29;

Tevetoğlu, a.g.e. s. 154 ve Yalman, a.g.e. Cilt: 1, s. 324.
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Celalettin Muhtar (Özden), Ali Kemal (Dahiliye Nazırı) ve Hüseyin Hulusi; idare
heyeti üyeleri: Halide Edib, Refik Halit (Karay), Ali Kemal ve Hüseyin Hulusi; katip:
Ragıp Nurettin; hetey-i faale üyeleri ise: Ati ve İkdam gazetesi başmuharriri Celal
Nuri (İleri), Akşam gazetesi başmuharriri Necmettin Sadık (Sadak), Zaman gazetesi
başmuharriri Cevat, Yeni Gazete başmuharriri Mahmut Sadık, Vatan gazetesi
başmuharriri Ahmet Emin (Yalman) ve Yeni Gün gazetesi başmuharriri Yunus Nadi
(Abalıoğlu)'dur. Tevetoğlu, Tunaya'nın kurucular arasında saydığı Hüseyin Hulusi
yerine Hüseyin Avni ismini zikretmiştir. Yönetim kurulu (idare heyeti) üyeleri
arasında ise yalnızca Hüseyin ismini anmış (hangi Hüseyin olduğu anlaşılamamıştır)
ve Ragıp Nurettin'i de idare heyetine dahil etmiştir. Sümer de Tevetoğlu gibi Hüseyin
Avni'yi kurucular arasında

saymış, idare heyetinden Hüseyin ismini tamamen

çıkarmış ve ilk idare heyetinin Halide Edib, Ali Kemal, Refik Halit ve Ragıp
Nurettin'den oluştuğunu söylemiştir. Sertel, kurucular arasında Ahmet Emin
(Yalman) ve Kızılay Derneği Başkanı Hamit'in isimlerini anmıştır. Uşaklıgil ise
Tunaya'nın kurucular listesine Yunus Nadi'nin ismini de dahil etmiştir. Yanı sıra
Tunaya'dan farklı olarak Yunus Nadi'yi heyet-i faale üyeleri arasında saymamıştır.1
Tevetoğlu, ayrı olarak "İstanbul'daki İngiliz Genelkurmay Başkanlığı gizli istihbarat
raporundaki kayıtlara" atıfla verdiği bilgide, cemiyetin Halide Edib ve Rıza Tevfik
tarafından kurulduğunu, Robert Kolej Müdürü Dr. Gates tarafından da
desteklendiğini ifade etmiştir.2
1

Tunaya, a.g.e. Cilt: 2, s. 245; Tevetoğlu, a.g.e. s. 156; Sümer, a.g.m. s. 237; Sertel, a.g.e. s. 93 ve

Uşaklıgil, a.g.e. s. 218 - 219.
2

Tevetoğlu, a.g.e. s. 157.
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Cemiyetin fikir öncüsünün Halide Edib olduğunu iddia etmek için güçlü
veriler mevcut değilse de kuruluş çalışmaları ve faaliyetlerdeki aktif rolü inkar
edilemez. Halide Edib'in ismi, dönemin aydınlarının anılarında sıklıkla anılmıştır.
Örneğin Yalman, cemiyetin Halide Edib'in teşebbüsüyle kurulduğunu yazmıştır.1
Sertel ise Halide Edib'in var olan zayıflık, ordusuzluk ve dağınıklıkla düşman
karşısında durulamayacağına ve İtilaf Devletlerinin ancak Amerika'nın yardımıyla
memleket dışına çıkarılabileceğine inandığını söylemiştir. Sertel'e göre, Halide Edib
Amerika'nın emperyalist bir devlet olmadığını sanmış, Türkiye'ye iyi niyetle ve
karşılıksız olarak yardım edeceğini düşünmüştür. Amerika'nın amacı ise İngiltere'nin
savaş yorgunluğundan yararlanarak Ortadoğu'ya girmek ve bu gaye uğrunda
Türkiye'yi kullanmaktır. "Amerikan mandacılığı örgütünün" kurulmasına bu nedenle
yardım etmiştir.2 Halide Edib ise anılarında Wilson Prensipleri Cemiyetinden
bahsetmekle birlikte, Wilsonculuğu kendisinin dışında gelişen bir hareket gibi
anlatmış, cemiyetin çalışmaları esnasındaki aktif konumundan söz etmemiştir.
Kolektif olarak yazılıp Wilson'a gönderilen muhtıraya kısaca değinmiş, ancak
Mustafa Kemal'e hitaben yazılan ve altında "Halide Edib" imzası bulunan mektubun
adını bile anmamıştır. Halide Edib'e göre Wilson Prensipleri Cemiyeti; Wilson ilkeleri
ile, çoğunlukta olduğu yerlerde Türklerin "istiklallerine dokunulmayacağı zannı"na
kapılan, bu ilkeler sayesinde İtilaf Devletlerinin Ermenistan teşebbüsünden ve

1

Yalman, a.g.e. Cilt: 1, s. 324.

2

Sertel, a.g.e. s. 93.
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Yunanlara Orta Doğu'da yer vermekten vazgeçeceklerine inanan tanınmış yazarlar
ve avukatlar" tarafından kurulmuştur.1

Wilson Prensipleri Cemiyeti'nin en dikkat çeken girişimi Amerika
Cumhurbaşkanı Wilson'a muhtıra göndermek olmuştur. 5 Aralık 1918 tarihli
muhtıranın2 altında; Halide Edib, Yunus Nadi (Yeni Gün), Ahmed Emin (Vakit), Dr.
Celal Muhtar (Eski Nazır), Velit Ebüzziya (Tasvir-i Efkar), Ali Kemal (Sabah), Celal Nuri
1

Adıvar, Türk'ün Ateşle İmtihanı, s. 29. Edib, Türkiye'de 1955'te yayınlanan Türkiye'de Şark - Garb ve

Amerikan Tesirleri isimli eserinde de Amerikan mandacılığı konusu üzerinde kısaca durmuştur.
Buradaki yorumları daha derinliklidir ve Wilson İlkelerini 1918'in ortamına göre okumuştur. Edib'e
göre, o dönemde Amerika'nın insani ve medeni bir siyasi anlayış getireceğine, Yunan ve Ermeni
devletleri tesis etmek üzere ortaya çıkan anlaşmaların ilkeler aracılığıyla yok edileceğine gerçekten
inanılmıştır. Ancak Wilson'un Amerika'daki gücünün ne olduğu görülememiş, İtilaf bloğunun bu
fikirlere meyletmeyeceği hesap edilememiştir. 1918'in barış ve huzur talepçisi ortamında Wilson
İlkeleri bir umut kapısı olarak karşılanmış ve Wilson Prensipleri Cemiyeti bu ortamda doğmuştur.
Cemiyet, Bağımsızlık mücadelesinin başlangıcında, özellikle büyük mitinglerde rol oynamış, ancak
Amerika'da ortaya çıkan Wilson karşıtı tutum ve ağırlığın İtilaf bloğunda olması nedenleriyle önemi
kalmamış, yok olup gitmiştir. Bkz: Adıvar, Türkiye'de Şark - Garb ve Amerikan Tesirleri, s. 160 - 162.
Halide Edib'in yorumlarında önemli olan nokta yine kendinden söz etmemesidir. Hatta biraz daha
öteye giderek arada Atatürk'ün ismini de anmış ve Atatürk'ün de cemiyetten haberdar olduğu ya da
cemiyeti desteklediği şeklinde bir izlenim yaratmıştır (s. 162.). Aslında Halide Edib'in kaygısı, Atatürk
de Amerikan mandasına taraftardı şeklinde bir iddiayı inşadan çok; cemiyet katılımcılarının Kurtuluş
Savaşı'nın başlangıcından rol üstlendiklerini vurgulamaktır. Tarihi gerçeklikleri kendisinden söz
etmeden yorumlarken, biz mandacıydık algısı değil biz Ulusal Kurtuluşçuyduk algısı yaratmak
istemiştir. Bunu yaparken de güçlü olandan referans almıştır.
2

Sümer, a.g.m. s. 237 - 245.
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(İkdam), Necmettin Sadık (Akşam), Mahmud Sadık (Yeni Gazete) ve M. Cemal
(Zaman)'in imzaları bulunmaktadır. Muhtırada "Türk Wilsoncular Birliği"nin
(Tunaya'nın yabancı kaynaklara atfen verdiği "Lingue Wilsonienne" ve "Turkish
Wilsonian

League"

isimleriyle1

örtüşmektedir)

kurulduğu

haber

verilmiş,

Amerika'nın dini hoşgörüyü savunduğu, siyasi eşitliği gözettiği ve çeşitli halk
topluluklarını "hormonize" etmeyi başardığı söylenmiştir. Hulasa Wilsoncular
Türkiye'deki farklı din ve milliyetler "meselesinin halli" için Amerika'dan yardım
istemişlerdir. Wilsonculara göre Türkiye'de kabul görecek sistem ne olursa olsun
"tarihi gelenekler" ve "ırklar arasındaki anlaşmazlıklar" nedeniyle "soysuzlaşarak"
istibdada dönüşmektedir. Bu nedenle bir süreliğine "devlet işlerine vakıf yabancı bir
iradenin yönetimi altına" girme ihtiyacı hasıl olmuştur. Fakat bu durum "vasilik"
halini almamalıdır. Gerekli olan şey "gelişmemiş ve geri kalmış bir milleti Milletler
Camiasında şerefli bir mevkie yükseltecek, muayyen bir zaman için, eğitimdir".
Amerika'dan talep edilen ihtiyaçlar ise şunlardır: 1- Padişahın hükümranlığı ve
meşrutiyetin muhafazası. 2- Nispi seçim sistemi ile azınlık haklarının korunması ve
memur alımlarında tüm Osmanlı tebaası için eşitlik gözetilmesi. 3- Maliye, Ziraat,
Sanayi, Ticaret, Nafıa ve Maarif vekaletlerine birer Amerikan baş müsteşarı ile
mütehassıs yardımcılar atanması, atanan müsteşarlardan bir Amerikan Komisyonu
oluşturulması, bu komisyonun memleketin maddi gelişimini ve mutluluğunu
sağlayacak reformları yapması, toplumsal refah ve eğitime yönelik faaliyetleri idare
etmesi. 4- Adliye reformu için Amerikan baş müsteşarının uygun göreceği ülke ve
milletlerden seçilen uzmanlardan oluşacak bir heyetin kurulması. 5- Jandarma ve
1

Tunaya, a.g.e. Cilt: 2, s. 245.
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polis idaresinin Amerikan Umumi Müfettişine bırakılması ve hapishanelerin
Amerikan uzmanlar tarafından ıslah edilmesi. 6- Türkiye'nin her vilayetine mahalli
yönetimlerde reform yapacak Amerikan baş müfettişi ve uzmanların atanması. 7Mahalli idarenin ve vilayetlerin gelişimi için Amerikan yardımı. 8- Amerikan yönetimi
ve önderliğinin en az on beş en fazla yirmi beş yıl sürmesi. 9- Bu süre içerisinde tüm
milletlerin Türkiye'nin tarafsızlığını kabul ve garanti etmeleri. Bu taleplerin ardından
muhtıra, hürmet ve minnettarlık cümleleri ile sona ermiştir.

Görüldüğü üzere Wilsoncular, Amerika'da sağlanan iç barış ve kalkınmanın,
Amerikalılar aracılığıyla ve Amerikan yöntemleriyle Türkiye'ye taşınabileceğine
inanmışlardır. Bugünün şartlarında değerlendirildiğinde, dokuz maddenin dokuzu da
dominyonluk

talebidir.

Dönemin

İstanbul

aydınlarının

düştükleri

çare

yoksunluğunun belirgin bir kanıtıdır. Bu yoksunluğa biraz da İngiltere'nin
emperyalist hedefleri neden olmuştur. Hepsi olmasa da kahir ekseriyeti Wilson
Amerika'sını İngiliz emperyalizmine karşı iyimserlikle yorumlamıştır. Bununla birlikte
manda düşüncesinde yalnız Amerika'nın adı geçmemiş, İngiltere, Fransa ve İtalya da
anılmıştır. Wilsoncular için bir bakıma müttefik devletlerin manda girişimlerine karşı
"çare" Amerika'dır. Osmanlı geriliğinin müsebbibi "riyakar" Avrupa karşısında
Amerikan himayesine sığınmak "ehven-i şer" olarak görülmüştür.1

Cemiyet, Wilson'a gönderilen muhtıranın yanı sıra Fransa Başbakanı
Clemanceou'ya da mektup göndermiştir. 17 Aralık 1918 tarihli mektubun içeriği,
1

Uşaklıgil, a.g.e. s. 218.
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Wilson'a yazılan muhtıra ile hemen hemen aynıdır. Amerika'dan talep edilen
yardımdan bahsedilmiş, bu konuda Fransa'dan "anlayış" beklentisi içerisinde
olunduğu ifade edilmiştir.1 Hıfzı Topuz cemiyetin İngiliz hükümetine de bir mektup
gönderdiğini ve İngiltere'den Amerikan mandası konusunda "aracılık" istediğini
yazmıştır.2

Yasal birliktelikle cemiyetleşen ve ilk iş olarak manda talep eden Wilsoncular
bir de nizamname3 hazırlamışlardır. Beş maddeden oluşan Wilson Prensipleri
Cemiyeti nizamnamesinin önemli noktalarına değinmek, cemiyetin amaçlarını
anlamak adına yararlı olacaktır. 2. maddenin a bendinde Osmanlı'yı Cemiyet-i
Akvam'ın eşit bir üyesi yapmak; b bendinde Osmanlı sınırları dahilinde yaşayan
herkesin eşit hukuk ve vazifelere sahip olmasını sağlamak için çalışılacağı ifade
edilmiştir. 2. maddenin ç bendinde siyasi ve iktisadi bağımsızlığın amaçlandığı
belirtilmiş, siyasi gündemlerle değil iktisadi amaçlarla ülkeye gelecek yabancı
sermayenin tercih edileceği ve iç işlere dış müdahalelerin engelleneceği
söylenmiştir. 2. maddenin d bendinde, dışarıdan "onurumuzu yaralayacak kontrol ve
koruyuculuk teklifleri"nin önlenmesi adına, ihtiyaçlar doğrultusunda, "İtilaf
Devletleriyle Amerika için kabule şayan bir programla ortaya çıkma" ihtiyacının
hissedilmekte olduğundan söz edilmiştir. 3. maddede ise cemiyetin yirmi beş kişilik
çalışma heyeti ile beş kişilik yönetim kuruluna sahip olduğu yazılmıştır.
1

Tunaya, a.g.e. Cilt: 2, s. 246.

2

Topuz, a.g.e. s. 99.

3

Tevetoğlu, a.g.e. s. 160.
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Fethi Tevetoğlu, "Milli Mücadele Yıllarındaki Kuruluşlar" isimli eserinde
cemiyetin kurucularından Halide Edib ve heyet-i faale üyelerinden Ahmet Emin
(Yalman) ile ilgili, tartışmaya açık bilgiler vermiştir. Halide Edib ve Ahmet Emin'in,
cemiyetin kurulmasından hemen önce Ortadoğu ve Anadolu'da incelemeler yapmak
üzere İstanbul'a gelen King Crone Komisyonu gibi Amerikan heyetleri ile "yakın ilişki
ve temasları"nın olduğunu ve Wilson Prensipleri Cemiyeti'ni kurma fikrinin bu
temaslar neticesinde ortaya çıktığını iddia etmiştir.1 Ayrıca Halide Edib'in düşünce
olarak Robert Kollej Müdürü Dr. Caleb Frank Gates'in tesirinde kaldığını ve yakın
dostu olduğunu yazmıştır.2 Tevetoğlu'na göre cemiyetin kuruluşunda Gates'in maddi
- manevi yardımları olmuş, Halide Edib, Ahmet Emin ve Rauf Ahmet'i İstanbul'a
gelen Amerikan heyetleri (özellikle King - Crone Heyeti) ile temasa geçirmiştir.3 Yanı
sıra Halide Edib'in King - Crone Komisyonu Başkanı Charles R. Crone ile yakın temas
halinde olduğunu iddia etmiştir.4 Bu savların doğru olup olmadığı tartışmalıdır.
Halide Edib'in, anılarında malum konuyu ayrıntıya girmeden anlattığı belirtilmişti.
Yalman da aynı şekilde davranmış, genel bilgiler verip konuyu kapatmıştır.
Yalman'ın, anılarında İngiliz ve Fransız mandası savunucularının Wilson Prensipleri
Cemiyeti'ne yönelik eleştirileri karşısında cemiyetin "Biz millet adına değil, kendi
adımıza konuşuyoruz. Taraftar olmayanlar kendi düşüncelerini diledikleri yolda

1

Tevetoğlu, a.g.e. s. 161.

2

Tevetoğlu, a.g.e. s. 182.

3

Tevetoğlu, a.g.e. s. 183.

4

Tevetoğlu, a.g.e. s. 184.
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belirtmekte serbesttirler."1 biçiminde bir cevap verdiğini yazması ilginçtir. Bu
cümleyle aslında, yaşamının sonlarına doğru yayınlanan anılarında, kendisine
yönelik eleştirilere cevap veriyor gibidir.

Doğrudan cemiyet adına değilse de cemiyet öncülerinin bireysel olarak
kaleme aldığı iki mektup daha vardır. Bunlardan biri Yunus Nadi'nin Amerika Başkanı
Wilson'a hitaben yazdığı ve 7 Ocak 1920 tarihinde Yeni Gün'de yayınladığı açık
mektup, diğeri ise Halide Edib'in Mustafa Kemal'e gönderdiği 10 Ağustos 1919 tarihli
mektuptur. Nadi'nin mektubunun günümüz Türkçesine uyarlanmış hali Emine
Uşaklıgil'in kitabında mevcuttur. Fakat Uşaklıgil Wilson Prensipleri Cemiyeti'nin,
Amerika Başkanı Wilson'a gönderdiği muhtıra ile Nadi'nin mektubunu karıştırmış
olmalı ki, mektuba 5 Aralık 1918 tarihini vermiştir.2 Bu yanlıştır. Mektubun, Yeni Gün
gazetesinin ikinci döneminde, bir başka ifadeyle gazetenin Anadolu hareketine ve
Mustafa Kemal'e yakın durduğu bir tarihte yayınlanması ilginçtir. Demek ki Nadi,
Mustafa Kemal'e sempati ile yaklaşmakla birlikte Wilson'dan vazgeçmemiş ve
Amerika'dan umudunu kesmemiştir. İlginç olan diğer husus ise Yeni Gün'de
yayınlanan mektubun bazı yerlerinin sansüre uğramış olmasıdır. Buradan da
mektuptaki Wilson yanlısı tutumun, İtilaf Devletlerince hoş karşılanmadığı sonucu
çıkarılabilir. "Mister Wilson'a Açık Mektup" başlığıyla3 yayınlanan mektup Nadi'nin
Wilson güzellemesiyle başlamaktadır: "Siz yalnız bir hükumet reisi değilsiniz, sizi o
1

Yalman, a.g.e. Cilt: 1, s. 324.

2

Uşaklıgil, a.g.e. s. 219.

3

Yeni Gün, 7 Kanun-ı Sani 1920, No: 292.
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riyasete getiren ilmi siyadetinizdir. Binaenaleyh, muhterem mister, siz Amerika
Cumhuriyetlerinin reisi olmaktan daha yüksek bir adamsınız. Siz beşer efradının en
yüksek enmuzeclerinden birisiniz". Nadi'ye göre Avrupa, Osmanlılara altı yüz yıldır
Haçlı gözü ile bakmaktadır ve tanınan imtiyazlara rağmen Osmanlı dinine yönelik
nefret sürmektedir. Oysa Amerika, Osmanlılara farklı bir biçimde görünmüştür.
"Beşeriyeti harb afetinden, bir defa için değil, bu defa için değil, fakat ebediyen
kurtarmalıdır" diyen Wilson'u Rus Devrimi de "teyid" etmiştir. Uşaklıgil'in kitabında
Nadi'nin anılan mektupta Wilson'a "siz çağımızın peygamberisiniz" dediği de iddia
edilmektedir.1 Oysa Yeni Gün'de yayınlanan mektupta tam olarak böyle bir cümle
bulunmamaktadır. Nadi mektubun sonlarında "sizin peygamberane irşad ve
delaletiniz" biçiminde bir ifade kullanmıştır. Ayrıca, "Bu kainatı idare eden ezeli
kudret öyle iktiza etmiş ki her peygamber zemin ve zamanın doğuracağı efkar ve
hissiyata pişva olsun" da demiştir. Aşırı yüceltici cümleler mevcuttur. Fakat hiç bir
yerde "siz çağımızın peygamberisiniz" ifadesi mevcut değildir. Herhalde mektup
günümüz Türkçesine uyarlanırken bir hata yapılmıştır. Nadi mektubunda, Osmanlı
varlığına son verecek tasavvurlar görülüyor, buna Amerikan kamuoyunun vicdanı
rıza göstermemelidir diyerek Wilson'a veryansın da etmiştir. Yüceltici sözler tam bu
veryansından sonradır ve "çağımızın peygamberi" sözü buradan üretilmiş olmalıdır:
"Cihan harb ve sulhuna sizin emir ve işaretinizle müdahale ederek onun üzerinde en
büyük tesiri icra etmiş olan Amerika milleti, sıra bize gelince, nasıl olur da kenargir
bir vaziyet almayı sizin peygamberane irşad ve delaletinize tercih etmiş olabilir?"
Övücü sözler bu kadarla da sınırlı kalmamaktadır. Nadi, "Sizde hakikaten
1

Uşaklıgil, a.g.e. s. 221.
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fevkalzaman ve fevkalbeşer bir şahsiyet görmüş idik" diyerek Wilson'u
selamlamaktadır. Mektup şu cümlelerle sonlanmaktadır: "Önde siz olduğunuz halde
arkanızdaki bütün Amerika koca bir milleti ve diyebiliriz ki insaniyetin pek mühim bir
kısmını nasıl oluyor da yine umumi harbinkilerden daha üst ıztırablara maruz ve
mahkum bırakabiliyor? İşte anlamadığımız nokta burası. Beşerde ıztırab devam
ettikçe harbin bitmiş sayılamayacağı yalnız bir pişva olan sizin değil, arkanızdaki
büyük milletin de elbette meçhulü değildir. Amerika'dan hala medet bekleyen zavallı
şarka nisbetle ise hakikat bundan ibarettir. Maahaza muztarib ve delhun şarkın yine
en saf ve ulvi ihtiraslarını lütfen kabul buyurun, Muhterem Mister Wilson."
Mektuptaki üslup Nadi'nin 1920 yılında dahi Amerika'dan beklentileri olduğunun
göstergesidir. Wilson için kullandığı cümleleri ne Talat için ne de Enver için
kullanmıştır. Savaş yıllarında müttefik Almanya'ya yakın kalemi böyle bir övgüye
yönelmemiştir.

Halide Edib tarafından Mustafa Kemal'e hitaben yazılan mektup1 ise 10
Ağustos 1919 tarihlidir. Mektubun tarihi Uşaklıgil'in kitabında 10 Aralık 1918 olarak
geçmektedir,2 yanlıştır. Halide Edip mektubunda, Amerika, İngiltere, Fransa ve İtalya
manda modellerini kıyaslamış, Amerikan mandasını kötünün iyisi olarak gördüğünü
ifade etmiştir. Ona göre Fransa'nın amacı Suriye'deki hüsranını Türkiye üzerinde
telafi etmektir, İtalya'nın amacı Anadolu'dan pay almaktır, İngiltere ise Türkün

1

Mazhar Müfit Kansu, Erzurum'dan Ölümüne Kadar Atatürk'le Beraber, Cilt: 1, 3. Baskı, Ankara, TTK,

1988, s. 187 - 190.
2

Uşaklıgil, a.g.e. s. 222.
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çağdaşlaşmasını ve bağımsızlığını istememektedir. İngiltere'nin hakimiyetine tabi
olunduğu takdirde, İngiltere'nin Türkiye'yi sadık bir sömürge haline getirmesi
kaçınılmazdır. Bu nedenlerle "ehven-i şer" olan Amerikan mandasıdır. Edib,
Amerikan mandasını savunma nedenlerini dört maddede toplamıştır: İlki, azınlıkların
dış müdahaleye sebebiyet verebilecekleri ihtimali ve bu nedenle bağımsızlığın her yıl
parça parça kaybedilmesi. Patrikhanenin siyasi imtiyazlarının ve azınlıkların güçlü
devletler aracılığıyla yöneltecekleri tehditlerin "küçük ve zayıf bir Türkiye" için
yaratacağı güçlükler. İkincisi, çıkar, "hırsızlık", macera ve ün adına hareket eden
değil milletin refahı ve gelişimi için hareket eden bir hükümete duyulan ihtiyaç.
Para, ihtisas ve güç yoksunluğu. Bu nedenlerle Filipin modeli mandanın Osmanlılara
örnek teşkil etmesi. Üçüncüsü, dış rekabetleri ve dış güçleri memleketten
uzaklaştıracak, Avrupa'dan daha güçlü bir el gereksinimi. Dördüncüsü ise, istilacı
Avrupa'ya karşı Amerika gibi bir vekile ihtiyaç, Şark meselesinin ve Türk meselesinin
Amerika aracılığıyla çözümü. Edib, Amerikan mandasının sakıncaları olabileceğini de
hatırlatmıştır. Bu konu ile ilgili olarak "izzeti nefsimizden epeyce fedakarlık etmek
mecburiyetinde bulunuyoruz" demesi manidardır. Amerika'nın "dinsiz ve milliyetsiz"
bir ülke olduğunu söylemiş, farklı türden ve inançtan insanları bir arada tutmayı
başaran Amerika'nın, benzer iç yapısı nedeniyle Türkiye'nin işine yarayacağına
inanmıştır. Edib'e göre Amerika, Türkiye'yi bölmeden, eski sınırları koruyarak ve tek
bir manda olarak yönetecektir. Ayrıca Türkiye topraklarında Ermenistan kurulması
teşebbüsünü de önleyecektir. Halide Edib tarafından Mustafa Kemal'e yazılan
mektup, Yunus Nadi'nin Wilson'a hitaben yazdığı açık mektuptan daha ölçülü ve
daha tutarlıdır. Aynı zamanda Ağustos 1918 İstanbul'unun ortalama havasını da
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yansıtmaktadır. O tarihlerde İstanbul basınındaki genel yönelim Amerikan mandası
doğrultusundadır ki bu durum muhtıranın imzacısı gazete başyazarlarından da
anlaşılabilir.

Nadi'nin Wilson'a ve Amerika'ya ilgisi Birinci Dünya Savaşının sonlarına doğru
başlamıştır. Savaşın son günlerinde, konu ile ilgili iki tez öne sürmüştür: İlkinde
Osmanlı geriliğinin nedeninin Avrupa olduğunu söylemiş, ikincisinde Wilson'un
ebedi barışı amaçladığını iddia etmiştir.1 18 Ekim 1918 tarihli yazısında2 ise Wilson
ilkelerinin, nüfus çoğunluğu ve Boğazlar gibi Türkiye'yi ilgilendiren maddelerine
değinmiş, "ne kadar acı olursa olsun vaziyeti soğukkanlılıkla tedkik ederek" Wilson
ilkelerinin gereklerine hazırlanmanın doğru olacağına inandığını ifade etmiştir.
Birkaç gün sonra ise elde kalan vatan parçasını kurtarmaktan başka yapılacak bir şey
kalmadığını, kurtarılan alanda, Wilson ilkeleri aracılığıyla, Osmanlı bağımsızlığının
sağlanabileceğini savunmuştur.3 8 Aralık tarihli yazısının4 başlığı ise Amerikan
mandasına gittikçe eğilimli hale gelen düşüncelerinin özeti gibidir: "Wilson
Prensiplerine Göre Yeni Türkiye". Makalede, Wilson Prensipleri Cemiyetinin
kurulduğunu haber vermiş; Amerikan müdahalesi istemediklerini, Wilson ilkeleri ile
"selamet sahili"ne çıkmayı amaçladıklarını söylemiştir. Kendilerine yönelik
"Amerikan müdahalesi" taraftarı şeklindeki isnatları reddetmiş, böyle bir durumun

1

Yeni Gün, 6 Teşrin-i Evvel 1918, No: 32 ve Böke, a.g.t. s. 43.

2

Yeni Gün, 18 Teşrin-i Evvel 1918, No: 44 ve Böke, a.g.t. s. 43.

3

Yeni Gün, 24 Teşrin-i Evvel 1918, No: 50 ve Böke, a.g.t. s. 42.

4

Yeni Gün, 8 Kanun-ı Evvel 1918, No: 95.
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vuku bulması halinde ilk olarak kendilerinin karşı koyacağını ifade etmiştir. Ayrıca
Amerika'dan uzman yardımı isteyeceklerini de duyurmuştur. Wilson Prensipleri
Cemiyetinin kurulmasına binaen olsa gerek 17 Aralık 1918 tarihli Yeni Gün
gazetesinin başyazısı Halide Edib tarafından yazılmıştır.1 "Mütarekeden Musalahaya
Wilson Prensiplerine Neden Taraftar Oluyoruz?" başlıklı propaganda ve savunu yazısı
hayli uzundur. Osmanlı'nın yabancı uzmanlarla olan mesaisine uzun uzadıya
değinmiş, 1908'den sonra da Avrupa'dan uzman, fikir ve para yardımı talep
edildiğini hatırlatmıştır. Edib'e göre, dışarıdan Osmanlı'ya gelen uzmanlar ya
engellere ve müdahalelere dayanamayarak çıkıp gitmişler ya da Osmanlı
memurunun zihniyetine kısa sürede uyum sağlayıp, çalıştıkları bakanlığın adamı gibi
hareket etmişlerdir. Sonuç olarak devlet, dışarıdan saldırıya uğrayarak, içeriden de
kendini yiyerek çökmüş, elde bir avuç toprak, "zavallı" ve "hasta" bir Türk unsuru
kalmıştır. Fakat yine de "son Türkler"in elde kalan vatanda güçlü bir hükümet
kurabilmeleri mümkündür. "Yeni ve insani bir idare tesisi" için eski bina terk
edilmeli, bağımsızlığa zarar vermeyecek sermayeye, düşünceye ve uygarlığa kapılar
açılmalıdır. Kısacası reformist bir heyet gerekmektedir ve bu heyet Avrupa'dan değil
Amerika'dan gelmelidir. İşi bittiğinde Türkleri kendi başına bırakacak olgunluğa
yalnızca Amerika sahiptir. Üstelik Amerika'nın tarım, eğitim, bayındırlık ve hukuk
alanlarındaki ileriliğinden de faydalanılmalıdır. Velhasıl Edip'e göre çözüm Amerikan
mandasında aranmalıdır.

1

Yeni Gün, 17 Kanun-ı Evvel 1918, No: 104.
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Wilson Prensipleri Cemiyeti, mütareke ortamının karmaşasında bir kaç ay
içerisinde yok olup gitmiştir. Fakat Amerikan mandacılığı düşüncesi, cemiyetin
faaliyetsizliğine rağmen hemen terk edilmemiş, İstanbul'un işgaline kadar
yaşamıştır. Yunus Nadi Amerika'ya güvenen tutumunu 1919 baharında terk etmiş
gibi görünmekle birlikte, 1920 başlarına gelindiğinde şaşırtıcı bir şekilde Cemiyet
dönemindekinden daha Amerikancı bir çizgiye yönelmiştir. 1919 Martında Büyük
Mecmua tarafından kendisine yöneltilen Amerikan mandası konulu sorulara verdiği
yanıtlar ile 1920 Ocağında Wilson'a yazdığı açık mektupta söyledikleri yan yana
getirildiğinde sekiz aylık süreçteki yaklaşım farkı ve kaba dönüşüm net olarak
görülecektir. Mektuba evvelden değinilmişti. Büyük Mecmua'nın sorularına verdiği
yanıtlarda1 ise Wilson'un bile kendi ilkelerine sadık kalamadığını savunmuştur.
Nadi'ye göre milletlerin kendi alanlarında serbestliklerini öneren Wilson, önerisine
uymamış; Wilson İlkelerini görünürde destekleyen Avrupa ise gücün hakka
üstünlüğü ilkesinden vazgeçmemiştir. Öte yandan insanların dünya üzerindeki
dağılımı ırk ve kavmiyet esasına göre olmadığı için Wilson İlkelerinin kuvveden fiile
geçirilmesi çok zordur. Bu durum Osmanlı için de geçerlidir ve ilkelerin pratik
karşılığı ancak Türkler ile Arapların paylaştıkları coğrafyadan alınabilir. Türk - Ermeni,
Türk - Rum, Türk - Musevi bölgelerinde uygulanma olanağı yoktur. Çünkü en
kalabalık oldukları yerlerde dahi hiç birinin nüfusu Türk nüfusundan fazla değildir.
Dolayısıyla Ermenilere, Rumlara ve Musevilere idari, siyasi ve hukuki haklar tanımak
Türklerin haklarını geriletmek anlamına gelmektedir. Ancak Türklerin haklarını
tanıyıp diğerlerini görmemek gibi bir durum da söz konusu olmamalıdır. Bu
1

Büyük Mecmua, 13 Mart 1919, No: 2, s. 21 - 22.
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nedenlerle Wilson ilkelerini milliyet esası üzerinden uygulamaya geçirmek hiç kolay
değildir. Hatta ihtimal dahilinde de değildir. Çözümün yolu çoğunluk esasını kabul
etmekten geçmektedir. Azınlıkların "unsuri" hakları tanınmalı, diğer hakları
Wilson'un hakemliğinde belirlenmelidir. Türkler de, azınlıklar da hakkına razı olmalı,
fakat mağdur edilmemelidir.

Yunus Nadi, anılarında tıpkı Halide Edib ve Ahmet Emin Yalman gibi
Amerikan mandası ve Wilson Prensipleri Cemiyeti konularını ayrıntıya girmeden
anlatmış, mandacılığı kendisi dışında gelişmiş ve bitmiş bir hareket gibi
yorumlamıştır. Konuyu bir - iki sayfaya sığdırmış, ne Amerikan mandasını
savunduğundan, ne Wilson'a hitaben açık mektup yayınladığından, ne cemiyetin
muhtırasına attığı imzadan, ne de cemiyet üyeliğinden bahsetmiştir.1 Başarıya
ulaşan ulusal mücadele ve devrim Yunus Nadi ve Halide Edib'e mandacı geçmişlerini
unutturmuştur. Yunus Nadi, Mustafa Kemal'in Söylev'ini okuduğu günlerde yazdığı
bir yazıda,2 manda meselesine yeniden değinmiştir. Anılarda görülen konuya
yabancı üslup, başyazıda hasım bir üsluba dönüşmüştür. Mandayı "zillet" olarak
tanımlamış, manda fikrini mütarekenin yarattığı "şaşkın" ortama bağlamış, geçip
giden yılların mandacılığın "maskara" ve "çocukça" yanlarını gözler önüne serdiğini
söylemiştir. Amerika'nın Türkiye'yi manda olarak kabul edip etmeyeceğinin o
dönemde bilinmediğini savunmuş, "o halde bu Amerikan mandası fikri nereden
çıkmış ve nasıl olmuş da o kadar kuvvetle ileri götürülmüştü?" gibi manidar bir soru
1

Yunus Nadi, Kurtuluş Savaşı Anıları, s. 126 - 127.

2
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sormuş ve bunun yanıtsız olduğunu söylemiştir. Nadi'ye göre manda fikri "müşkil
günlerinde bir millet efradından bazılarının ne müdhiş zelaletlere düşebildiklerini"
göstermektedir.

Sonuç olarak mütareke dönemi başlarında ve henüz ulusal mücadele
başlamamışken İstanbul aydınlarının çaresizlik ve şaşkınlıkla yöneldikleri Wilson
Prensipleri Cemiyeti birkaç ay içerisinde, uzun süreli ve etkili bir faaliyet
gösteremeden kapanmıştır. Böylece kolektif teşebbüsle başlayan mandacılık
bireysel yazılarla sürdürülmüş, fakat bu durum da uzun ömürlü olmamıştır. Cemiyet
etrafında toplanan aydınlardan bir kısmı (Halide Edib ve Yunus Nadi gibi) ulusal
mücadeleye katılmış, bir kısmı ise (Ali Kemal ve Refik Halit gibi) ulusal mücadeleye
karşı çıkmış, İstanbul Hükümeti tarafında yer almış ve hatta İngiliz himayesini
savunmuştur. Cemiyet, halk nazarında karşılık bulamamış, kitleselleşememiştir.
Aydınlar arasında tartışılmış, Sivas Kongresine taşınmış ve nihayetinde terk
edilmiştir. İlerleyen yıllarda savunucuları sözünü etmekten kaçınmış, hiç kimse
tarafından da sahiplenilmemiştir.

3. 4.) Kaçış - Teslimiyet - Tutukluluk - Bekirağa Bölüğü
13 Kasım 1918'de İtilaf filosu İstanbul limanına demirlemiş, 21 Aralık'ta
Meclis feshedilmiştir. Bunlar, fiilen sona eren İttihat Terakki iktidarının yurtta kalan
politikacı ve aydınları için iç açıcı haberler değildir. İttihatçılar için daha fenası ise 3
Mart 1919'da Tevfik Paşa'nın istifa etmesi, yerine ketum İTF karşıtı Damat Ferit
Paşa'nın sadarete getirilmesidir. Aslında eski dönemin mebuslarına, nazırlarına, İTF
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üyelerine, hükümet adamlarına ve tüccarlarına yönelik operasyon Tevfik Paşa
döneminde, 30 Ocak 1919'da başlamıştır, Damat Ferit'in katkısı operasyonu
hızlandırmak ve tutuklama dalgalarını arttırmak olmuştur.1 Tam da tutuklamaların
başladığı günlerde, 1919'un Ocak ve Şubat aylarında, kısa zaman sonra başlayacak
olan ulusal mücadelenin lider ve beyin kadrosu İstanbul'da toplanmış durumdadır.
Mustafa Kemal Paşa, İsmet (İnönü), Kazım Karabekir Paşa, Ali Fuat Paşa, Refet Paşa,
Rauf (Orbay), Kara Vasıf, Nureddin Paşa, Kemaleddin Sami Paşa, Mersinli Cemal
Paşa, Adnan (Adıvar), Falih Rıfkı (Atay), Ruşen Eşref (Ünaydın), Yunus Nadi
(Abalıoğlu), Halide Edib, Hüseyin Ragıp, Yusuf Akçura, Ziya Gökalp, Hamdullah Suphi,
hepsi İstanbul'dadır.2

Mevcut intikam ortamında Yunus Nadi, kendisi için iyi günlerin gelmemekte
olduğunun farkındadır. Hakkında çıkan arama kararlarını duymakta ve başına
gelecek malum sonu öngörebilmektedir. Nadi, kaçış, saklanma, teslimiyet ve
tutukluluk günlerini anılarında uzun uzadıya anlatmıştır.3 Tutuklanma riski karşısında
önlemi, emniyet içerisinde kendini "seven" ya da tutan polislerden düzenli bilgi
almak olmuştur. Bilgiler Yunus Nadi'ye parola ile gelmektedir. "Hasta iyidir" parolası

1

Uşaklıgil, a.g.e. s. 211.
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Aydemir, a.g.e. Cilt: 1, s. 337.
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Yunus Nadi, Kurtuluş Savaşı Anıları, s. 19 - 82. (Kaçış, teslimiyet, tutukluluk ve Bekirağa Bölüğü

günlerine dair anlatılanlarda Yunus Nadi'nin adı geçen eserinin ilgili sayfalarından yararlanılmıştır. Bu
nedenle "3. 4." başlığı altındaki metin içerisinde adı geçen esere, alıntılar hariç ayrıca atıf
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herhangi bir tehlike yok anlamına gelmektedir. "Hastanın halinde düşüklük var"
demek tedbirli olmayı gerektirmektedir. "Hastanın hali kötüye gidiyor" parolası ise
tevkif teşebbüsünün işaretidir ki genellikle Nadi, hastanın halinin kötüleştiği
zamanlarda saklanmıştır. Parolalar uyarınca tüm olumsuz haberlerde gizlenen fakat
hakkında herhangi bir tevki teşebbüsünde bulunulmayan Yunus Nadi, bir süre sonra
tedbiri elden bırakmıştır. Tam da o gün, hakkında yeniden yakalama kararı
çıkarılınca saklanacak bir yer bulamamış, çareyi polis tarafından izlenen evine
dönmekte bulmuştur. Döndüğü gecenin sabahında ise evi basılmıştır. Nadi'nin niçin
tedbiri elden bıraktığını açıklarken yazdığı şu cümle anlamlıdır: "Ben bizden gayri
hükümetlerin bu gibi işlerdeki beceriksiz hareketlerine dikkat etmiştim".1 Fakat
yanılmıştır. Politik hasımlarının kendisini tutuklayamayacaklarına inanarak döndüğü
Nişantaşı - Harbiye Caddesindeki evine girerken, caddenin karşısındaki Şaziye Sultan
Konağına gizlenen polisler tarafından fark edilmiştir. Sabaha evi basılan Nadi, önce
bir bakışta fark edilemeyecek "hizmet merdivenini" kullanarak apartmanın eşya
odasına çıkmış, apartmanda arama yapıldığı esnada aynı yeri kullanarak kendi evine
inmiş, ikinci kez evi aranırken ise komşusu Nuri Aziz Bey'in evine geçmiştir. Böylece
polisleri oyalamayı ve yakalanmamayı başarmıştır. Aynı cadde üzerindeki
Keresteciyan apartmanında oturan Fethi (Okyar) Bey ve Emanuel Karasu'nun
tutuklanışını Nuri Aziz Bey'in evinden izlemiş, ortalık biraz sakinleyince ise evin arka
tarafındaki tahta perdeden sokağa atlayarak, bir sokak ötedeki "ahbabı" Haşim
Bey'in evine kaçmıştır. Yunus Nadi, Kara Vasıf ile birlikte Haşim Bey'in evinde
gizlenirken, İttihatçılar "birer, ikişer, üçer, beşer" olarak tutuklanmaktadır. Bu arada
1
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Hürriyet - İtilafçı basın yaylım ateşi başlatmış, altı bin kişiye kadar uzanan listelerin
hazırlandığı haberleri ileri sürülmüştür.1 Yunus Nadi, Haşim Bey'in evinden sonra bir
süre Nazmi (Topçuoğlu)'nun Şişli - Bulgar Çarşısındaki evinde saklanmıştır. Kaçış
günlerinin son durağı ise "Beyoğlunda Tünel civarında bir apartmanın en üst
katında" oturan Polonyalı ihtilalcı Molho'nun evi olmuştur. Molho, eski bir Polonya
devrimcisidir, Masondur ve Talat Paşa'yı tanımaktadır. Nadi'ye hayli yardımcı
olmuştur. Nadi, Molho'nun evinden Yeni Gün'e imzasız veya müstear isimle yazılar
yazmış, ailesiyle görüşmeyi sürdürmüş ve İbrahim Süreyya (Yiğit), Nazmi
(Topçuoğlu), Manastırlı Fuat, Güstav Seon gibi arkadaşlarını ağırlamıştır. Bir aralık
yurt dışına çıkmayı düşündüyse de tam o esnalarda Rıza Tevfik Bey'in Nazime
Nadi'ye ulaştırdığı bir haber üzerine teslim olmaya karar vermiştir. Habere göre
Dahiliye Nazırı Mehmed Ali Bey, Rıza Tevfik'e, Yunus Nadi için kaygılanacak bir
durum olmadığını söylemiştir. Rıza Tevfik'in eşi tarafından Nazime Nadi'ye iletilen bu
sözler üzerine, Yunus Nadi, Rıza Tevfik'le olan dostluğuna güvenerek saklandığı
evden çıkmış ve Rıza Tevfik'le görüşmek üzere Beyoğlu'ndaki Matbuat Cemiyetine
gitmiştir. Plana göre Dahiliye Nazırı ile görüşmeye gideceklerdir, fakat karşısında
polisleri bulmuştur. Kendisini tutuklamaya gelen polislerle tartıştıktan sonra Dahiliye
Nazırı ile görüşmesi kabul edilmiş ve Serkildoryan'daki görüşmenin ardından eve
gitmesine müsaade edilmiştir. Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey her ne kadar
Meclis'ten Yunus Nadi ile ilgili olumlu karar çıkaracağını söylemişse de, ertesi gün
kapısında yeniden polisleri görmüştür. Nadi o gün önce Dahiliye Nezareti'ne
götürülmüş, oradan Divan-ı Harb'e gönderilmiştir. Dahiliye Nazırının Divan-ı Harbi
1
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Örfi Riyasetine yazdığı mektupta geçen şu satırlar, Nadi'nin aldatıldığının kanıtıdır:
"Tevkif maksadıyla çoktan beri aranan Yunus Nadi Bey, sonradan kendisi teslim
olmakla hakkında lazım gelen muamele yapılmak üzere tarafı alilerine
gönderilmiştir".1 Bu mektupla Divan-ı Harb'e gönderilmiştir fakat Divan-ı Harb-i Örfi,
hakkında herhangi bir suç delili olmadığı için Nadi'yi gerisin geriye polis
müdürlüğüne iade etmiştir. Polis müdürlüğünde ise yapılacak bir şey yoktur, ertesi
gün tekrar teslim olmak üzere serbest bırakılmıştır. Bir gün sonra, verdiği söze riayet
ederek kendisi teslim olan Nadi yeniden Divan-ı Harb'e gönderilmiş, Divan-ı
Harb'den müddeiumumiliğe (savcılığa) sevk edilmiş, "matbuat kanununa muhalif
neşriyatta bulunmak" iddiasıyla sorgulanmış ve nihayetinde "tevkif müzekkeresiz"
(tutuklama kararı olmaksızın) olarak Bekirağa Bölüğü'ne hapsedilmiştir. "Tevkif
müzekkeresiz" ibaresi Nadi'yi ileride Malta'ya gönderilmekten kurtarmıştır. Böylece
1919 Nisan'ının ortalarında, İstanbul Üniversitesi Merkez Binasının kuzeydoğusunda
bulunan Harbiye Nezareti İstanbul Muhafızlığı Dairesi'ne,2 bilinen adıyla Bekirağa
Bölüğüne sevk edilmiştir. Fakat yalnız değildir, hemen hemen eski dostlarının tümü
oradadır. Hüseyin Cahit (Yalçın), Emanuel Karasu, Hacı Adil, İsmail Canbolat, Fethi
(Okyar), Salah Cimcoz, Hasan Tahsin, Çanakkale Mebusu Atıf, Ziya Gökalp, Mithat
Şükrü, Sadrazam Sait Halim Paşa, Şeyhülislam ve Evkaf Nazırı Hayri, Sait Halim
Paşa'nın kardeşi Abbas Halim, Lazistan Mebusu Sudi, Sinop Mebusu Hasan Fehmi,
Bolu Mebusu Habip, Ağaoğlu Ahmet, İsmail Müştak, Ali Münif, İaşe Nazırı Kara
Kemal, Maarif Nazırı Şükrü, Kırzade Şevki, Rüsumet müdürlerinden Mehmet Ali,
1

Yunus Nadi, Kurtuluş Savaşı Anıları, s. 41.

2

Uşaklıgil, a.g.e. s. 212.
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Vehip Paşa, Enver Paşa'nın amcası Halil (Kut), İzmit Fabrikası Müdürü - Kaymakam
Mithat ve Küçük Talat (Muşkara) Yunus Nadi'nin cezaevi arkadaşlarından bazılarıdır.

Nadi, mahkumların "ayan ve ekabir dairesi" adını taktıkları, Fethi (Okyar)'ın
da kaldığı yirmi - yirmi beş kişilik odaya yerleşmiştir. Hapishanenin mevcudu "fakir
ve sefil mahlukat"1 dahil yaklaşık iki yüz kişidir. Sait Halim Paşa, Ziya Gökalp, Mithat
Şükrü, Kara Kemal ve Çanakkale Mebusu Atıf tecrit edilmiştir. Fakat mahkumlar Sait
Halim Paşa ile yasal olmayan yollardan görüşme imkanı bulabilmişlerdir. Halil (Kut)
ve Talat (Muşkara) nefer elbisesi giyerek Bekirağa'dan kaçmışlardır. Emine
Uşaklıgil'in anılan eserinde geçen bir İngiliz Dışişleri raporunda2 Bekirağa Bölüğüne
dair bilgiler mevcuttur. Raporda, mahkum sayısının 112 olduğundan, mahkumların
serbestçe hareket ettiklerinden, ziyaret kurallarına uyulmadığından ve askerlerin
mahkumlarla samimi olduklarından bahsedilmiştir.

Yunus Nadi'nin cezaevi günleri ile ilgili olarak önemle üzerinde durduğu
husus, Mustafa Kemal'in Bekirağa ziyaretleridir. Nadi'nin tutukluluğu esnasında iki
kez Bekirağa Bölüğü'ne gelmiş, Fethi Okyar'la görüşmüştür. Mustafa Kemal o
ziyaretleri Falih Rıfkı Atay'a şöyle anlatmıştır: "Dam katına çıktık. Etrafıma baktım.
Bir dar koridor üzerinde karşılıklı ufak odalar! Görünüş heybetliydi. Sadrazamlar,
nazırlar, bütün Osmanlı rical-i mühimmesi ve bazı tanınmış gazeteciler. Ne kadar
derin düşüncelere daldım. Canımın yandığı şuydu: Bu kimseler arasında hesap
1

Yunus Nadi, Kurtuluş Savaşı Anıları, s. 55.

2

Uşaklıgil, a.g.e. s. 214.
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sorulması lazım gelenler vardı. Fakat hesap soran millet değildi. Bilakis milleti daha
ağır felaketlere sürükleyen insanlardı..."1 Yunus Nadi, Fethi (Okyar)'ın Bekirağa'daki
sırdaşı, koğuş arkadaşı ve yatak komşusudur. Okyar'ın Mustafa Kemal'le
görüşmelerinde konuşulan ve Okyar tarafından mahrem tutulan konulardan
haberdardır. İlk ziyaretinde Mustafa Kemal, Anadolu'ya geçmek için memuriyet
takip ettiğini, ikinci ziyaretinde ise Anadolu'ya geçme olanağı bulduğunu ve
Samsun'a hareket edeceğini haber vermiştir. Yunus Nadi'ye göre Mustafa Kemal bu
görüşmelerde Anadolu'ya görünürde ordu müfettişi, gerçekte ise başka amaçlarla
gittiğini Fethi (Okyar)'a söylemiştir. Bekirağa Bölüğü'nün tek tanınır ziyaretçisi
Mustafa Kemal değildir. Kazım Karabekir de, 13 Şubat 1919'da Doğu'ya
görevlendirilmesinden bir gün önce, Bekirağa Bölüğündeki arkadaşlarını ziyaret
etmiştir.2

İttihat ve Terakki yöneticilerinin yargılandığı mahkeme 28 Nisan 1919'da
başlamıştır.3 Fakat kısa bir süre sonra, 15 Mayıs 1919'da İzmir işgal edilince,
hükümet, kamuoyundaki tepkileri bastırmak adına "tevkif müzekkeresiz" kırk iki
mahkumu tahliye etmiştir.4 Yunus Nadi, İzmir'in işgal edildiği gün halkın büyük bir
kalabalıkla Bekirağa üzerine yürüyüp, cezaevindekileri kurtaracakları yönünde
duyumlar aldıklarını anlatmıştır. Neticede "tevkif müzekkeresiz" mevkuf Yunus Nadi,

1

Falih Rıfkı Atay, Çankaya, İstanbul, Pozitif Yayınları, s. 188.

2

Uşaklıgil, a.g.e. s. 217.

3

Uşaklıgil, a.g.e. s. 217.

4

Uşaklıgil, a.g.e. s. 217.
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22/23 Mayıs 1919'da,1 aşağı yukarı bir ay kaldığı Bekirağa Bölüğünden tahliye
edilmiştir. Fakat o tarihte ne milletvekilidir, ne de gazetesi yayınlanmaktadır.

3. 5.) Yeni Gün'ün Kapalı Olduğu Dönem ve İstanbul İle Anadolu Arasında Bir
Elçilik Denemesi
Tutuklu bulunduğu Bekirağa Bölüğünden 22/23 Mayıs 1919'da serbest
bırakılan Yunus Nadi, henüz ilk özgürlük günlerinde, uzun süredir toplanması talep
edilen2 Şura-yı Saltanat'a katılmıştır. Birinci Şura-yı Saltanat,3 İzmir'in işgali ile
yükselen kamuoyu tepkisi karşısında, Veliaht Abdülmecit'in önerisi ve Padişah
Vahdettin'in çağrısıyla, 26 Mayıs 1919'da Yıldız Sarayında toplanmıştır. Şuranın
görünürdeki amacı memleketin içinde bulunduğu dönemi konuşmak ve somut
çözümler üretmektir. Fakat "meclissiz bir yönetimin sakıncaları ve sorumlulukların
ağırlığı" ortadadır, bu nedenle esas amaç sorumluluğu bölüştürmek ve "meşruiyet
gösterisi" yapmaktır.4 Şura'ya, hükümet üyeleri, yüksek devlet memurları,
Darülfünun temsilcileri, ilmiyeliler, ticaret odaları, siyasal parti ve dernek
mensupları, Heyet-i Vükela ve Ayan üyeleri katılmıştır. Hürriyet ve İtilaf Fırkası Sadık
Bey ve Zeynelabidin Efendi, Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti Ömer
Fevzi Efendi, Sulh ve Selamet Fırkası Ferit Paşa, Milli Ahrar Fırkası Cami Bey, Sosyal
Demokrat Fırka Hasan Rıza Bey, Kilikyalılar Cemiyeti Ali Cenani Bey, Vilayet-i Şarkiye

1

Yunus Nadi,Kurtuluş Savaşı Anıları, s. 78, 80.

2

Böke, a.g.t. s. 63.

3

Tunaya, a.g.e. Cilt: 2, s. 11 - 13.

4

Tunaya, a.g.e. Cilt: 2, s. 12.
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Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ise Süleyman Nazif Bey tarafından temsil edilmiştir.1
Böke ve Uşaklıgil, basının sekiz kişi ile temsil edildiğini yazmışlarsa da,2 Tunaya'ya
göre matbuat temsilcileri; İstiklal gazetesi başmuharriri Rauf Ahmed ve Yeni Gün
gazetesi başmuharriri Yunus Nadi'dir.3 Dikkat çeken husus hal-i hazırda gazetesi
kapalı olan Yunus Nadi'nin, Şura'ya basını temsilen katılmış olmasıdır. "Meclissiz bir
dönemin nabız yoklaması" olan Birinci Şura-yı Saltanat'ta üzerinde uzlaşılan ortak
düşünce, devletin kaderine seçimle oluşacak yeni bir heyetin yön vermesidir.
Kısacası Meclis'in açılması istenmiştir. Ayrıca Amerikan koruyuculuğu yönündeki
kişisel talepler ve Damat Ferit Paşa'nın İngiltere'ye yakın tutumu dikkat çekmiştir. 4

Şura katılımcılarının, geleceğin görünür tehlikelerine karşı anlamlı bir
bütünlük sağlayamamaları olağan dışı değildir. O tarihlerde bir yandan Payitaht
üzerindeki İtilaf baskısı artarken diğer yandan Anadolu'da yerel hareketlenmeler
başlamaktadır ve Mustafa Kemal git gide Anadolu'nun öncüsü haline gelmektedir.
Şura-yı Saltanat'ın toplandığı 26 Mayıs 1919'dan Yunus Nadi'nin Heyet-i Temsiliye ile
Ali Rıza Paşa Kabinesi arasında elçilik yaptığı 6 Ekim 1919'a kadar geçen süre
içerisinde, yurdun tamamını ilgilendiren, azımsanamayacak sayıda olay yaşanmıştır.
Böyle bir ortamda Şura-yı Saltanat'tan olumlu sonuç çıkması, çıksa da kalıcı olması
zaten mümkün görünmemektedir. Hatta Şura-yı Saltanat katılımcılarını bir kaç ay
sonra yeniden bir araya getirmek bile olası değildir. Şura'dan hemen bir gün sonra,
1

Tunaya, a.g.e. Cilt: 2, s. 12.

2

Böke, a.g.t. s. 63 ve Uşaklıgil, a.g.e. s. 227.

3

Tunaya, a.g.e. Cilt: 2, s. 12.

4

Tunaya, a.g.e. Cilt: 2, s. 12 - 14.
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27 Mayıs 1919'da Aydın işgal edilmiştir. 28 Mayıs'ta Mustafa Kemal Havza'dan
başkaldırı çağrısı yapmış, aynı gün Bekirağa Bölüğünde tutuklu bulunan altmış yedi
kişi Malta'ya gönderilmiştir. 30 Mayıs'ta Havza ve Sultanahmet mitingleri
düzenlenmiş, 1 Haziran'da Damat Ferit Paşa Paris Konferansına davet edilmiştir. 21
Haziran'da Mustafa Kemal, İstanbul'daki politikacı ve aydınları ulusal mücadeleye
çağırmış, 22 Haziran'da Amasya Tamimi yayınlanmış, 28 Haziran'da Burdur İtalyanlar
tarafından işgal edilmiş ve 8/9 Temmuz'da Mustafa Kemal askerlikten istifa etmiştir.
23 Temmuz - 7 Ağustos tarihleri arasında Erzurum Kongresi yapılmış, kongre
esnasında 29 Temmuz'da Mustafa Kemal ve Rauf (Orbay) hakkında yakalama emri
çıkarılmış ve 7 Ağustos'ta Mustafa Kemal Heyet-i Temsiliye başkanlığına seçilmiştir.
4 Eylül'de Sivas Kongresi açılmış, 7 Eylül'de Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti kurulmuş, 11 Eylül'de kongre sona ermiş, 12 Eylül'de İstanbul ile iletişim
kesilmiş, 30 Eylül'de Damat Ferit Paşa istifa etmiş ve yeni kabine 2 Ekim'de Ali Rıza
Paşa tarafından kurulmuştur.1

Damat Ferit Paşa'nın istifasına giden süreçte Mustafa Kemal'in ve
Anadolu'nun baskısı ile iletişimin kesilmesi kararı önemli etkenlerdir. Sonuçta Damat
Ferit Paşa'dan daha ılımlı olan Ali Rıza Paşa Sadarete getirilmiştir. Mustafa Kemal
hemen ertesi gün (3 Ekim 1919) yeni Sadrazama telgraf göndermiş, Erzurum ve
Sivas Kongreleri kararlarına riayet edildiği takdirde kabineye yardımcı olacaklarını
ifade etmiştir. 4 Ekim'de ise Ali Rıza Paşa'ya Sivas Kongresi Beyannamesini

1

Kocatürk, a.g.e. s. 47 - 104.
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göndermiştir.1 Aynı gün İstanbul'dan Sivas'a, imzasız ve altında yalnızca "Sadaret"
yazan bir telgraf gönderilmiştir. Telgrafta, yeni kabinenin vatanın mutluluğu için
çalışacağı belirtilmiş, mütareke sınırlarına ve Wilson İlkelerine atıf yapılmış, Milli
Meclis açılana kadar millet adına karar alma yetkisinin kabinede olduğu ve
dolayısıyla barış konferansına gönderilecek temsilcilerin de kabine tarafından
belirleneceği söylenmiş, seçimlerin kısa zamanda yapılacağı ifade edilmiş,
İstanbul'un işgal edilmesine neden olabilecek hareketlerden kaçınılması istenmiş ve
Anadolu, hükümet nüfuzuna riayete davet edilmiştir.2 Telgrafın imzasız olması,
Heyet-i Temsiliye'nin doğrudan "muhatap" kabul edilmediğinin göstergesidir. Ayrıca
Heyet-i Temsiliye'nin "hareket ve icraat"ının "gayri tabii ve gayri kanuni" olduğu
söylenmiştir. Fakat içerikte Sivas Kongresinin dikkate alındığına dair ifadeler de
mevcuttur.3 Heyet-i Temsiliye tarafından verilen yanıtta tam da bu noktaya dikkat
çekilmiştir. Heyet-i Temsiliye tekliflerinin hükümet tarafından kabul edildiğinin
anlaşıldığı vurgulanmış ve teşekkür edilmiştir. Vuku bulan olayların müsebbibinin
Heyet-i Temsiliye değil Ferit Paşa olduğu söylenmiş, hükümetin itaat çağrısına
karşılık, kabine teşkilat-ı milliyeyi kabule davet edilmiştir. Heyet-i Temsiliye'nin
talepleri şunlardır: milli hareketin meşruiyetinin tanındığına dair resmi beyanname
ilanı, Ferit Paşa Hükümetinin "harekâtı ihanetkârane"de bulunan üyelerinin
mahkemeye sevki, milli hareket karşıtı valilerin görevden alınması, Ali Kemal, Adil ve
Süleyman Şefik'in Divan-ı Ali'ye gönderilmesi, milli harekete iştirak edenlerin
1

Kocatürk, a.g.e. s. 102 - 103.

2

Kansu, a.g.e. Cilt: 2, s. 370 - 372.

3

Kansu, a.g.e. Cilt: 2, s. 373.
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memuriyete iadesi, Refik Halit'in tevkifi, milli harekete katılanlar hakkında başlatılan
takibatın sona ermesi ve basının yabancı sansüründen kurtarılması.1

Yunus Nadi'nin, Harbiye Nazırı Cemal Paşa'nın davetine icabet ederek Heyet-i
Temsiliye ile Ali Rıza Paşa Kabinesi arasında elçilik görevi üstlenmesi bu
yazışmalardan

hemen

sonradır.

Harbiye Nazırının

direktifiyle gerçekleşen

görüşmenin amacı, Heyet-i Temsiliye ile anlaşma olanaklarını ve uzlaşma zeminini
yoklamaktır.2 Pelin Böke'ye göre Yunus Nadi'nin aracı olarak seçilme nedeni;
İttihatçı kökenden gelmesi ve Mustafa Kemal ile tanışıklığının olmasıdır.3 İttihatçı
kökeninin o dönemde pek de önem arz etmeyeceğini söylemek mümkündür. Ayrıca
hükümetin, Anadolu ile iletişim kurmak için Nadi'nin İttihatçılığına gereksinim
duymayacağı açıktır. İstanbul'daki tek İttihatçı Yunus Nadi değildir. Fakat Mustafa
Kemal ile tanışıklığı önemsenmiş olmalı ki Mustafa Kemal de Söylev'de, Nadi'nin
kendileri ile olan tanışıklığının dikkate alınmış olma ihtimalinden söz etmiştir.4

Yunus Nadi ile Heyet-i Temsiliye arasında geçen telgraf yazışması ATASE
Arşivinde, Söylev'de ve Mazhar Müfit Kansu'nun anılarında mevcuttur.5 Konuşma
1

Kansu, a.g.e. Cilt: 2, s. 373 - 375.

2

Kocatürk, a.g.e. s. 104.

3

Böke, a.g.t. s. 64.

4

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Söylev, Cilt: I - II, Basıma Hazırlayan: Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet

Velidedeoğlu, 18. Bası (Yüzonuncu bin), İstanbul, Çağdaş Yayınları, Kasım 1988, s. 134.
5

ATASE, Atatürk Kolleksiyonu (ATAZB), ATAZB1, Sıra No: 1316, Kutu No: 34, Gömlek No: 72, Tarih:

06. 10. 1335; Atatürk, a.g.e. Cilt: I - II, s. 134 - 139; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Söylev, Cilt: III
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Yunus Nadi tarafından başlatılmıştır ve Nadi'nin yanında Harbiye Nazırı'nın yaveri
Cevad Rıfat Bey de hazır bulunmuştur. Nadi ilk olarak, ulusal irade gereği hükümetle
teşkilat-ı milliye arasında uyumun gecikmeyeceği kanısına vardığını fakat
tahmininden öte bir iki noktada anlaşmazlık bulunduğuna kanaat getirdiğini
söylemiş, uzlaşının gecikmesi hem içeride hem de dışarıda iyi sonuçlar
vermeyeceğinden maruzatta bulunmayı görev saydığını ifade etmiştir. Nadi'ye göre
Ferit Paşa Kabinesinde bulunan bazı isimlerin Ali Rıza Paşa Kabinesinde de yer
alması olumsuz karşılanmamalıdır. Örneğin Abuk Paşa, kendisi de dahil olduğu halde
Ferit Paşa kabinesinin düşürülmesinde etkin rol oynamıştır. Ali Rıza Paşa Kabinesi ise
geçiş hükümetidir ve seçimlere kadar görevde kalacaktır. Hükümetin ulusal istekleri
iyi karşılayacağı şüphesizdir ve özellikle Cemal Paşa ile Abuk Paşa teşkilat-ı milliyenin
birer delegesi gibi telakki olunmalıdır. Nadi bu görüşlerinin ardından "ikinci mesele
de eşhasa taalluk eden kısımdır ki bunda bütün hissiyatım sizlerle beraber olmakla
beraber ben de biraz itidal tavsiyesine cesaret edeceğim" demiştir.1 Mustafa Kemal
ise Heyet-i Temsiliye adına verdiği yanıtta; yeni kabine ile teşkilat-ı milliye arasında
uyumun gecikmeyeceğine kendilerinin de inandığını, bunun gerçekleşmeme
nedenini kabinenin "mütereddit" tavrında aramak gerektiğini söylemiştir. Yeni
hükümette yer alan eski kabine mensuplarının namuslarından şüphe etmediklerini,
fakat Ferit Paşa Kabinesinin "hareket-i cinayetkaranesi"ne isteyerek ya da

(Belgeler), Basıma Hazırlayan: Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, İstanbul, Çağdaş Yayınları,
Ocak 1988, s. 139 - 141 (Belge: 133) ve Kansu, a.g.e. Cilt: 2, s. 375 - 380.
1

ATASE, ATAZB1, Sıra No: 1316, Kutu No: 34, Gömlek No: 72, Tarih: 06. 10. 1335; Atatürk, a.g.e. Cilt: ı

- II, s. 134 - 136 ve Atatürk, a.g.e. Cilt: III, s. 139 - 141 (Belge: 133).
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istemeyerek iştirak ettiklerinin de unutulmaması gerektiğini ifade etmiştir.
Hükümeti, geçiş hükümeti olarak görmediklerini, aksine milletin mukadderatını
takdir edecek ve barışı sağlayacak hükümet olmasını temenni ettiklerini belirtmiştir.
Kabineye sundukları önerilerin şahsi değil, "bilcümle vilayat ve elviyei müstakile ile
mülhakatının ve beş kolordu kumandanının ve teşkilatı milliyeye sadık rüesayı
memurinin" tekliflerinin özeti olduğunu söylemiştir. Mustafa Kemal'e göre teşkilat-ı
milliye kanun dışı sayılırsa görüşme imkanı olamayacaktır ve Heyet-i Temsiliye ile
uzlaşılmazsa hükümet beyannameleri hiç bir yerden alınmayacaktır. Ayrıca Heyet-i
Temsiliye, Meclis açılana dek milletin mukadderatıyla alakadar olmaya da devam
edecektir. Telgrafın sonunda hükümetle görüşmeye hazır olduklarını ifade etmiş,
fakat hükümet "mütereddit" tavrını sürdürdüğü takdirde, millet nazarında henüz
"taayyün edemeyen" emniyet ve itimadın büsbütün "selb"ine neden olunacağını
söylemiştir.1

Mustafa Kemal'e göre, Yunus Nadi, Harbiye Nazırı Cemal Paşa ile
görüşmesinde haksız tarafın Heyet-i Temsiliye olduğu konusunda ikna edilmiştir.
Harbiye Nazırı her şeyi kabule ve uygulamaya hazır görünmüş, Yunus Nadi de
müspet bir izlenim yaratmış, anlaşmazlık çıkaran tarafın Heyet-i Temsiliye olduğuna
inanarak iletişim kuran Yunus Nadi, aldığı bilgilerden gerçek vaziyeti anlamıştır.2
Hatta Mustafa Kemal, Nadi'ye Heyet-i Temsiliye'nin tekliflerinden ve karşılık olarak
verilen yanıtlardan haberinin olup olmadığını sormuş ve Heyet-i Temsiliye'nin
1

Kansu, a.g.e. Cilt: 2, s. 377 - 380 ve Atatürk, a.g.e. Cilt: I - II, s. 136 - 137.

2

Atatürk, a.g.e. Cilt: I - II, s. 134, 137.

203

samimiyetini anlamayanların, bazı yazıları Yunus Nadi'ye göstermeyerek konuyu
başka türlü anlattıklarını söylemiştir.1 Sonuç olarak Nadi durumu anlamış, herhangi
bir yanıt vermemiş ve yeni hükümeti, özellikle de Harbiye Nazırı Cemal Paşa'yı
uyarmıştır.2

Nadi'nin elçiliği yarar sağlamış olmalı ki Harbiye Nazırı Cemal Paşa hemen
ertesi gün -7 Ekim 1919- Mustafa Kemal Paşa'ya kabine adına bir telgraf
göndermiştir. Hükümetin Heyet-i Temsiliye ile düşünce birliğinde olduğunu ve iradei milliyenin hakimiyetini kabul ettiğini söylemiş, valiler ve ordu ile ilgili taleplerin
uygun bulunduğunu belirtmiş, harice karşı şeref ve haysiyetin iadesi için Heyet-i
Temsiliye'ye dayanılacağını beyan etmiş, Heyet-i Temsiliye'nin hükümete yardım
etmesini ve haberleşmenin serbest olmasını istemiştir.3 Mustafa Kemal ise verdiği
yanıtta; hükümete başarı dilemiş, irade-i milliyenin hakimiyeti ilkesinin kabul
edilmesi hususunda teşekkürlerini iletmiş, uzlaşı halinde esenlik yolu bulunacağına
inandığını ifade etmiş, Heyet-i Temsiliye'nin dahilde ve hariçte egemen durumda
olmayacağını aksine ortak görüşlerin esas alınacağını söylemiş ve iletişim
kısıtlamalarının kaldırılacağını ilan etmiştir.4 Aynı gün kabine kanadından Meclis-i
Mebusan seçimlerinin başlayacağı duyurulmuştur.5 9 Ekim'de ise Harbiye Nazırı

1

Kansu, a.g.e. Cilt: 2, s. 377.

2

Atatürk, a.g.e. Cilt: I - II, s. 137.

3

Kocatürk, a.g.e. s. 104 ve Atatürk, a.g.e. Cilt: I - II, s. 137 - 138.

4

Kocatürk, a.g.e. s. 104 ve Atatürk, a.g.e. Cilt: I - II, s. 138 - 139.

5

Kocatürk, a.g.e. s. 105.
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Cemal Paşa, Mustafa Kemal'e, Bahriye Nazırı Salih Paşa'nın Heyet-i Temsiliye ile
görüşmek üzere Anadolu'ya hareket edeceğini haber vermiştir. Görüşme yerinin
belirlenmesi konusunu ise Heyet-i Temsiliye'ye bırakmıştır. Karşılık olarak Mustafa
Kemal, 10 Ekim 1919'da hem görüşme yeri olarak Amasya'yı önermiş hem de
İstanbul gazetelerine gönderdiği tamimle Ferit Paşa Hükümetine karşı alınan
iletişimin kesilmesi kararının kaldırıldığını ilan etmiştir.1 Neticede 20 - 22 Ekim
tarihleri arasında Amasya Görüşmeleri yapılmış ve ulusal hareket resmen
tanınmıştır. Yunus Nadi ise uzlaşı ile biten yazışmaların başlangıcındaki elçiliği ile
ismini tarihe kaydettirmiştir.

3. 6.) Yeni Gün Gazetesinin İkinci Dönemi (11 Ekim 1919 - 12 Nisan 1920)
27 Mart 1919'da yayını durdurulan Yeni Gün'ün üzerindeki kapatma kararı,
Ahmet Rasim'in başvurusu sonucu 26 Nisan 1919'da kaldırılmış,2 fakat gazete uzun
bir süre daha yayınlanmamıştır. 11 Ekim 1919'da başlayan ikinci yayın dönemi 12
Nisan 1920'ye değin sürecektir. Gazetenin, tam da Yunus Nadi'nin Ali Rıza Paşa
Hükümeti ile Heyet-i Temsiliye arasında elçilik ettiği tarihten kısa bir süre sonra
yayınlanmasını Pelin Böke, "rastlantı sayılmamalıdır" sözleriyle yorumlamıştır.3
Ancak belirtildiği üzere, anılan tarihte gazete üzerinde engelleyici somut bir karar
yoktur. Yeni Gün'ün ikinci yayın döneminde yüzü, Anadolu'ya, ulusal harekete
dönüktür. Padişah'a saygılı, İstanbul hükümetine mesafeli, Amerikan mandasına ve
1

Kocatürk, a.g.e. s. 105.

2

BOA, Fon Kodu: BEO, Dosya No: 4563, Gömlek No: 342154, Tarih: 1337 C 29.

3

Böke, a.g.t. s. 66.
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Wilson İlkelerine meyilli bir yayın çizgisi olduğu görülmektedir. Gazete bu dönemde
Mustafa Kemal'cidir fakat Saray'dan ve Amerika'dan da tam anlamıyla
vazgeçmemiştir. Yüz doksan yedi gün sonra çıkan ilk nüshada,1 Mustafa Kemal Paşa
ile yapılan röportaj "Mustafa Kemal Paşa Diyor" serlevhası ile yayınlanmış ve
Mustafa Kemal'in "Padişahımız bile beyanname-i hümayunlarında teşkilat-ı
milliyenin münhasıran esbab-ı milliyeden münbais olduğunu beyan buyurmuşlardır"
sözü kalın puntolarla sunulmuştur. Mülakat üzerindeki sansür izleri ve sayfanın tam
ortasında yer alan Mustafa Kemal Paşa'nın at üzerindeki fotoğrafı dikkat
çekmektedir. ATASE kayıtlarında da geçen mülakat,2 Yeni Gün gazetesinin Sivas'ta
bulunan muhabiri tarafından 10 Ekim 1919 tarihinde yapılmıştır. Mustafa Kemal,
Damat Ferit'in "düşmanlarla teşrik-i mesai eder gibi" hareket ettiğini söylemiş,
ulusal hareketi geriletmek amacında olanların "İttihatçılık iftirasını" bir "silah" gibi
kullandıklarını belirtmiş, İttihatçı ve Bolşevik olduklarını yönelik söylentileri
reddetmiş, Gayrimüslim azınlıklarla ilgili tek bir olumsuz düşünce taşımadıklarını
ifade etmiştir. Başyazı sütununda "Yedi Ay Sonra" başlıklı yayın duyurusu yer
almaktadır. Duyuruda "zulm ve zulmet" devrinin son bulduğu, hakkın, hakikatin ve
vatanperverliğin galip geldiği, boş geçen yedi ayın yarattığı maddi çöküşün, vatanın
maruz kaldığı zarar nedeniyle söz konusu edilmeyeceği söylenmiştir. Kısaca gazete
yönetimi ve çalışanları manen ayakta olduklarını duyurmaktadırlar.

1

Yeni Gün, 11 Teşrin-i Evvel 1919, No: 204.

2

ATASE, ATAZB1, Sıra No: 2685, Kutu No: 15, Gömlek No: 49, Tarih: 1335.
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Yunus Nadi'nin uzun süre sonra ilk makalesi 12 Ekim'de yayınlanmıştır.1
Yazının konusu seçimlerdir. Teşkilat-ı milliyeyi yaratan vatani gereklerin seçimlerde
de etkili olacağına inandığını ifade etmiştir. 15 Ekim tarihli nüshada2 ise Mustafa
Kemal'in Yedinci Ordu Kumandanı iken, Halep'ten, dönemin Başvekili Talat Paşa'ya
gönderdiği raporu yayınlamıştır. Bu hareketindeki amacı şöyle açıklamıştır: "Teşkilatı milliyeyi bir İttihad ve Terakki manevrası gibi göstermekte ısrar edenleri doğru yola
getirmek için değil, ... , fakat teşkilat-ı milliyenin başında bulunan şahsiyetlerin
mahiyet-i fikr ve hareketleri hakkında umumu daha ziyade tenvir eylemek için
elimize geçen bir vesikayı neşr ediyoruz". Nadi, raporla ilgili ayrı bir makale de
yazmıştır.3 Nadi'ye göre rapor, savaş tarihinin önemli belgelerindendir ve her satırı
kıymetlidir.

Bilindiği üzere Ali Rıza Paşa Hükümeti ile Heyet-i Temsiliye arasında Yunus
Nadi'nin elçiliği ile gelişen görüşmeler Amasya Mülakatı ile sonuçlanmıştır. Amasya
Mülakatının ardından kaleme aldığı makalede Nadi, geçmişte yaşanan iletişimsizliğin
ve çözümsüzlüğün nedeni olarak Damat Ferit Paşa'yı işaret etmiştir.4

Gazetenin genel çizgisi Mustafa Kemal politikaları doğrultusundadır. Fakat
yer yer Padişah'a ve Wilson'a yakın yorumlar da görülmüştür. 29 Ekim 1919 tarihli

1

Yeni Gün, 12 Teşrin-i Evvel 1919, No: 205.

2

Yeni Gün, 15 Teşrin-i Evvel 1919, No: 208 ve Böke, a.g.t. s. 66.

3

Yeni Gün, 16 Teşrin-i Evvel 1919, No: 209 ve Böke, a.g.t. s. 66 - 67.

4

Yeni Gün, 26 Teşrin-i Evvel 1919, No: 219.
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sayıda "Sevgili Padişahımız ve Hareket-i Milliye" başlıklı bir haber yayınlanmıştır.1
Konu, Ayan üyesi Müşir Mehmet Fuad ile Heyet-i Temsiliye Reisi Mustafa Kemal
Paşa arasındaki telgraflaşmadır. Her ne kadar Emine Uşaklıgil ve Hıfzı Topuz başlığın
yalnızca "Sevgili Padişahımız" kısmını kitaplarına alsalar da,2 haberde Padişah'a
methiye olarak yorumlanabilecek tek bir cümle yoktur. Kaldı ki Yunus Nadi'nin ve
Yeni Gün'ün o dönemde Padişah ile bir hesabı yoktur. Padişah'a saygılı yaklaşılmış
fakat Damat Ferit Paşa siyaseten hasım ilan edilmiştir. Wilson'a hitaben yazılan açık
mektup ise Yeni Gün'ün Amerika'ya yönelik yaklaşımına örnektir.3

Amasya Mülakatının ardından gelen seçim kararı üzerine Yeni Gün, İstanbul
için desteklediği adayların isimlerini "Namzedlerimiz" başlığıyla açıklamıştır.4 Liste şu
isimlerden oluşmuştur: Sabık Peşte Şehbenderi ve Türk Edibi Ahmed Hikmet Bey,
Müderris ve Türk Muktesidi Celaleddin Muhtar Bey, Bank-ı Osmani Meclis-i İdare
Azasından Hamid Bey, Uşakizade Halid Ziya Bey, Sabık Hariciye Müsteşarı Reşad
Hikmet Bey, İstiklal Başmuharriri ve Sefaret Müsteşarı Rauf Ahmed Bey, Müderris ve
Tedrisat-ı Aliye Müdürü Selahaddin Bey, Maruf İslam Şairi Mehmed Akif Bey, Sabık
Sıhhiye Müdür-i Umumisi Adnan Bey, İtibar-ı Milli Bankası Müdürü Ferid Bey,
Muharrir Yusuf Akçura Bey. Mehmet Akif'in adaylıktan çekilmesi üzerine Yeni Gün

1

Yeni Gün, 29 Teşrin-i Evvel 1919, No: 222.

2

Uşaklıgil, a.g.e. s. 229 ve Topuz, a.g.e. s. 103.

3

Yeni Gün, 7 Kanun-ı Sani 1920, No: 292.

4

Yeni Gün, 5 Kanun-ı Evvel 1919, No: 259, s. 2 ve Böke, a.g.t. s. 67 - 68.
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onun yerine Kalem-i Mahsus Müdürü Reşit Safvet Bey'i desteklemiştir.1 Yunus Nadi
de son Osmanlı Mebusan Meclis'inde İzmir Mebusu olarak yer almıştır.2 Mustafa
Kemal'in Heyet-i Temsiliye namına yaptığı yazışmalarda Yunus Nadi'nin ismi Denizli,
Manisa ve Aydın'dan da adaylık için geçmektedir. 16 Ekim 1919 (16. 10. 1335) tarihli
belgede Mustafa Kemal'in, Denizli için Mazhar Müfit (Kansu) ve Yunus Nadi'yi
önerdiği görülmektedir.3 11 Kasım 1919 (11. 11. 1335) tarihli yazışmada Yunus Nadi
ismi Manisa ve Aydın için anılmıştır.4 29 Kasım 1919 (29. 11. 1335) tarihli belgede ise
"Denizli'den Aydın mebus-ı sadıkı Yunus Nadi Bey'in temin-i muvaffakiyeti mucib-i
memnuniyet olacaktır" cümlesi geçmektedir.5

Neticede 12 Ocak 1920'de açılan son Osmanlı Mebusan Meclisine İzmir
Mebusu olarak katılan Yunus Nadi, Meclis'in açıldığı gün gazetesinde, Mustafa
Kemal'in Ankara'da yaptığı konuşmayı "Hudud ve Hukuk-ı Milliyemizin Müdafaası
Yolunda" başlığı ile yayınlanmıştır.6 Aynı günkü başyazıda ise Meclis'in açılışı için geç
geç kalındığını, Şura-yı Saltanat'ın toplandığı tarihlerde Şura yerine Meclis'in
toplanması gerektiğini savunmuş, Meclis'in, milletin meşru taleplerini takip ve temin
etmek ve mevcut "ahval ve şerait içinde bütün milleti saltanat ve hilafetin tac ve
1

Yeni Gün, 8 Kanun-ı Evvel 1919, No: 262, s. 2. ve Böke, a.g.t. s. 68.

2

Türk Parlamento Tarihi, Milli Mücadele ve T. B. M. M. I. Dönem (1919 - 1923), III. Cilt, Türkiye

Büyük Millet Meclisi Vakfı Yayınları, No: 6, s. 531.
3

ATASE, ATAZB1, Sıra No: 1682, Kutu No: 20, Gömlek No: 70, Tarih: 16. 10. 1335.

4

ATASE, ATAZB1, Sıra No: 2232, Kutu No: 22, Gömlek No: 13, Tarih: 11. 11. 1335.

5

ATASE, ATAZB1, Sıra No: 2417, Kutu No: 20, Gömlek No: 175, Tarih: 29. 11. 1335.

6

Yeni Gün, 12 Kanun-ı Sani 1920, No: 297, s. 3.
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tahtı etrafında toplamak" gibi ağır yükümlülüklerle karşı karşıya olduğunu
söylemiştir.

13 Ocak 1920 tarihli nüshada,1 sayfanın bir tarafında Yunus Nadi'nin
"Padişahımız ve Millet" başlıklı yazısı, diğer tarafında miting duyurusu ve çağrısı yer
almıştır. Başyazıda Padişah Vahdettin "milletin öz babası" olarak tanımlanmış,
miting duyurusunda ise halk, "halkın sesi hakkın sesidir, bu sese iştirak ediniz
Müslümanlar" sloganıyla Sultanahmet Meydanına çağırılmıştır. 26 Ocak 1920 tarihli
Yeni Gün, özel nüsha olarak yayınlanmıştır.2 Manşette şunlar yazmaktadır: "Bu
nüshamız beş asırdan beri Türk payitahtı ve dört buçuk asırdan beri Darü'l-hilafe
olan İstanbul şerefine tahsis olunmuştur". Manşetin altında Türk bayrağı ve hilalin
gölgesi altındaki İstanbul siluetini gösterir iki fotoğraf ve fotoğrafların ortasında
Padişah II. Mehmet (Fatih)'in resmi yer almıştır. "Seni biz vermeyiz ey şehr-i şehir-i
İslam, her minaren ebediyen duracak arşa selam" gibi ulusal ve dini duyguları
hareketlendiren şiirler kullanılmıştır. Cenab Şehabeddin, Halide Edib, Ahmed Rasim,
Abdülhak Hamid, Hamdullah Suphi, Süleyman Nazif, Ali Ekrem, Celal Sahir, Ahmed
Hikmet, Samih Rıfat, Galib Bahtiyar, Kemal Ragıb, Muhammed Abdullah, Celal Nuri,
Hüseyin Ragıb, Mehmed Ali Tevfik, Mrs. Doryan gibi isimlerin İstanbul konulu yazı,
görüş, röportaj ve şiirleri yayınlanmıştır.

1

Yeni Gün, 13 Kanun-ı Sani 1920, No: 298.

2

Yeni Gün, 26 Kanun-ı Sani 1920, No: 311.

210

İzmir Mebusu Yunus Nadi, Mustafa Kemal'in Müdafaa-i Hukuk Grubu
kurulması doğrultusundaki isteğine rağmen kurulan Felah-ı Vatan Grubunun üyesi
ve yöneticisidir. Grubun idare heyeti; Yunus Nadi, Celaleddin Arif, Hüseyin Rauf,
Vasıf, Hamid, Bekir Sami, Selahaddin Bahtiyar, Rauf Ahmed ve Abdullah Azmi'den
oluşmuştur. Felah-ı Vatan Grubu tek sesli değildir. Bir kısım üyesi Kuva-yı Milliye ve
Heyet-i Temsiliye'nin dağıtılmasını isterken, bir kısım üyesi ise Erzurum ve Sivas
Kongresi kararlarının uygulanmasını talep etmektedir. Bu arada Ali Rıza Paşa
Hükümetine de güvenoyu verilmiştir.1

Yunus Nadi, Yeni Gün'ün ikinci yayın döneminde, Kuva-yı İtilafiyenin
ikametgah ihtiyacını da karşılamak durumunda kalmıştır. İşgal altındaki İstanbul'da
İngiliz memur-ı askeriyesi ikamet edecek bina arayışına girişmiş, neticede Nişantaşı
Teşvikiye'de yer alan Mösyö Enelyakulice'ye ait 85 numaralı binanın ikinci katında
karar kılınmıştır. Burası Yunus Nadi'nin ikamet ettiği kattır. Kısacası Nadi ailesinden
ve komşularından binayı, hiç bir eşya ve evraka dokunmadan terk etmeleri
istenmiştir. Üstelik herhangi bir afet nedeniyle binanın zarar görmesi durumunda,
İngiliz askerleri mesul tutulmayacaklardır.2 Bunun üzerine Yunus Nadi, ailesiyle
birlikte Yeni Gün matbaasının bulunduğu Acımusluk Sokak'taki binaya taşınmıştır.3

1

Uşaklıgil, a.g.e. s. 231.

2

ATASE, İSH6C, Sıra No: 11135, Kutu No: 233, Gömlek No: 16, Tarih: 18. 11. 1335 ve ATASE, İSH6C,

Sıra No: 11236, Kutu No: 237, Gömlek No: 98, Tarih: 22. 11. 1335.
3

Yunus Nadi, Kurtuluş Savaşı Anıları, s. 179.
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Nadi'nin bahsi geçen yayın döneminde yazdığı iki makaleye ve Damat Ferit
Paşa ile ilgili bir habere değinmekte yarar vardır. "Milli Mefkure" serlevhalı
başyazıda;1 Türklerin içinde bulunduğu durumu şöyle tasvir etmiştir: "Bastıkları
yerlerin inhidamıyla yarlardan yuvarlanarak darmadağınık, ezik ve kırık serilen ve
serpilen perişan bir cemaatin halindeyiz". Nadi'ye göre içinde bulunulan duruma
rağmen her zamandan daha fazla milli mefkureyi savunmak gerekmektedir. Milli
mefkureden yoksun topluluklar millet ve hatta insan olamazlar. Milli mefkurenin
muadili Türk birliğidir. Bu bir gereksinimdir, zorunluluktur ve geleceğin
istinatgahıdır. "Dünya İnkılabları" başlıklı makalede2 ise dünyada iki ayrı kutup
olduğu tezini işlemiştir. Bir tarafta emperyalizm, diğer tarafta ise millilik ve
beynelmillilik vardır ve ikinci kutup (millilik ve beynelmillilik) emperyalizme karşı
durmaktadır.

Kaybeden

taraf

emperyalizm

olacaktır.

Fakat

mağlubiyet

kesinleşmemiştir, emperyalizm direnmektedir. Emperyalizmin yenilgisinin ardından
ise ortak düşmana karşı ittifak yapan millilik ve beynelmilliliğin mücadelesi
başlayacaktır ve mücadeleyi kazanan taraf dünyaya hükmedecektir. 10 Mart 1920
tarihli nüshada3 "Diktatör" başlıklı bir haber dikkat çekmektedir. Bahis konusu olan
"diktatör" Damat Ferit Paşa'dır. Yer yer sansüre uğrayan haberde; Ali Rıza Paşa
Hükümeti kurulduğunda Ferit Paşa'yı yeniden öne çıkaranların "diktatör" yaratmak
amacında oldukları, hatta Ferit Paşa'nın da aynı amacı taşıdığı söylenmiştir. Bir de
fotoğraf yayınlanmış, altına "nail-i murad olamayan diktatör namzedi" yazılmıştır.
1

Yeni Gün, 10 Kanun-ı Evvel 1919, No: 264.

2

Yeni Gün, 25 Kanun-ı Sani 1920, No: 310.

3

Yeni Gün, 10 Mart 1920, No: 355 ve Böke, a.g.t. s. 69.
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Mütarekeden sonra zor şartlar altında çalışan İstanbul basını, 16 Mart
1920'den sonra hareket edemez duruma gelmiştir. İşgalden sonra Ankara'ya geçen
Yunus Nadi'nin Yeni Gün'ü ancak 12 Nisan'a kadar yaşayabilmiştir. 8 Nisan'da
imzasız olarak yayınlanan başyazıda;1 adeta gazetenin İstanbul'da yaşama olanağı
kalmadığının duyurusu yapılmaktadır: "bazen ... hür olduk, fakat bazen ... müşkül
vaziyetlerde kaldık, sesimizi çıkaramaz olduk". 12 Nisan 1920 tarihli son nüshanın
başyazısı2 ise alaylı bir protestodur. Yeni Gün, İstanbul'daki yayın hayatını, basın
tarihine geçecek bir eylem ile sonlandırmıştır. Yazının başlığı "Millet Katilleri"dir,
fakat gündemle hiç bir ilgisi yoktur. Sansürle ve işgal güçleriyle alay edercesine
siyasetten bahsedilmemiş, hastalıklar üzerinde durulmuştur. Eylemin nedeni ise
okuyuculara da küçük bir veryansın ile şöyle açıklanmıştır: "Serlevhamızı görüp de
siyasetten bahsedeceğimizi zannetmeyiniz. Filhakika siyasi mevzular da yok değil
var. Hatta pek mühim mevzular var. Hemen her gün bir çok mühim ve şayan-ı dikkat
ahval ve hadisat karşısında kalıyoruz. Fakat görüyor, hissediyoruz ki, kariler bu ahval
ve hadisatı kendi kendilerine tedkik ve muhakeme etmeyi, gazeteleri vasıtasıyla
tedkik ve muhakemeye mürecceh görüyorlar. İsabet de ediyorlar. Çünkü onlar daha
müsait vaziyetteler. Bizim muhakemelerimizin, takdirlerimizin ekserisi artık bir
kıymete haiz değildir". Yeni Gün'ün İstanbul'daki yayın hayatı böylece sona ermiştir.
Zaten gazete idarehanesi 19 Mart'ta İngilizler tarafından basılmıştır,3 çalışanlar baskı
altındadır. İstanbul'un işgal edildiği günden itibaren gazete 21 Mart'a kadar
1

Yeni Gün, 8 Nisan 1920, No: 376 ve Topuz, a.g.e. s. 104.

2

Yeni Gün, 12 Nisan 1920, No: 380.

3

Yunus Nadi, Kurtuluş Savaşı Anıları, s. 190.
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çıkmamıştır. Baskının vuku bulduğu 19 Mart tarihinde gazete yayınlanmamaktadır.
Matbaayı basan İngilizlerin amacı Yunus Nadi'yi tutuklamak olmalıdır ki onu
sormuşlardır. Bulamayınca da İdare Memuru İbrahim Bey'i götürmüşlerdir.1 Mevcut
ortamda yayın imkanı yok gibidir. Gazete, yaşamını önce Ankara'da, sonra
Kayseri'de, sonra yine Ankara'da sürdürecektir. İstanbul'a ise dört yıl sonra farklı bir
isimle dönecektir.

3. 7.) İstanbul'un İşgali ve Ankara'ya Geçiş
İtilaf Devletlerinin İstanbul'u fiilen işgal için harekete geçecekleri, işgal günü
olan 16 Mart'tan önce hissedilmiştir. Mustafa Kemal 12 Mart 1920 tarihinde
Ankara'dan Rauf Bey'e gönderdiği telgrafta,2 tahminden öte gerçekleşmesi
kaçınılmaz olan hadise üzerinde durmuş, arkadaşlarını uyarmıştır. 13 Mart akşamı
Kara Vasıf Bey'in Şişli - Osmanbey'deki evinde Yunus Nadi, Rauf (Orbay), Bekir Sami
ve Kara Vasıf'ın katılımıyla tartışılan3 telgrafta Mustafa Kemal, Ankara'da bulunan
İngiliz mümessili Vitol'ün Ankara'dan ayrıldığını haber vermiş, "fevkalâde hadiselerin
arifesinde bulunuyoruz" demiş, İstanbul'daki arkadaşlarından dikkatli olmalarını ve
"gafil avlanmayarak icabında sür'at ve emniyetle" Anadolu'ya geçmek için hazırlık
yapmalarını istemiştir. Yunus Nadi, mealen aktardığı bu telgrafı milat kabul etmiş,

1

Yunus Nadi, Kurtuluş Savaşı Anıları, s. 189.

2

Yunus Nadi, Kurtuluş Savaşı Anıları, s. 174 - 175; Yunus Nadi, Cumhuriyet Yolunda, s. 25 - 26 ve

Aydemir, a.g.e. Cilt: 2, s. 212 - 213.
3

Yunus Nadi, Kurtuluş Savaşı Anıları, s. 175 ve Aydemir, a.g.e. Cilt: 2, s. 212 - 213.
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hatta iki safhaya ayırdığı anılarının merkezine onu yerleştirmiştir.1 Nitekim Mustafa
Kemal'in uyarıları haklıdır ve İstanbul'daki milli mücadeleciler de aynı düşüncededir.
Nadi, İtilaf Devletlerinin harekete geçeceklerine yönelik tahminleri olduğunu, fakat
neyle karşılaşacaklarını tam olarak kestiremediklerini, Meclis'in dağıtılmasını ve bazı
milletvekillerinin

tutuklanmasını

en

kötü

ihtimal

olarak

göz

önünde

bulundurduklarını söylemiştir. 13 Mart akşamı alınan karar; panik yaratmamak fakat
gerekirse "son dakikada yakayı ele vermeden savuşmaya" çalışmaktır.2

Yunus Nadi, İstanbul'un işgali ve Ankara yolculuğunu, Cumhuriyet
gazetesinin ilk sayısı ile başlayan ve hemen hemen iki yıl süren "Yeni Gün'den
Cumhuriyet'e" başlıklı tefrikada ayrıntılı olarak anlatmıştır. Tefrika halinde
yayınlanan anılar 1955 yılında Sel Yayınları tarafından beş kitap halinde, 1985'de de
Çağdaş Yayınları tarafından toplu olarak basılmıştır. Nadi, tefrikanın tanıtım
yazısında; anılarını arkadaşlarının talepleriyle yayınlamaya karar verdiğini, evvelden
herhangi bir not tutmadığını, olayları kronolojik sırayla anlatmayacağını fakat
Mustafa Kemal'in Rauf Bey'e gönderdiği 12 Mart 1920 tarihli telgrafı merkeze alarak
iki safhaya ayıracağını söylemiştir.3

Tahminler doğru çıkmış, İstanbul 16 Mart 1920'de işgal edilmiştir. Nadi, 16
Mart sabahı, "Babıali Caddesinden köprüye doğru inerken" topları İstanbul'a dönük
1

Yunus Nadi, Kurtuluş Savaşı Anıları, s. 174.

2

Yunus Nadi, Kurtuluş Savaşı Anıları, s. 175.

3

Yunus Nadi, Cumhuriyet Yolunda, s. 24 - 25.
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halde bekleyen dretnotları görmüş, işgalin ve "kabusun" canlı tanığı olmuştur.
Meclis'e gitmeden evvel, eşine durumu haber vererek "gece yarısı, yahut sabah
şafakla" birlikte matbaanın basılabileceğini söylemiş, ailesini sert ve ağır ihtimaller
karşısında hazırlıklı olmaları konusunda uyarmıştır.1 Aile, ikamet edilen ev daha
evvel İngilizler tarafından işgal edildiği için matbaanın olduğu binada yaşamaktadır
ve gazeteyle birlikte aile efradı da tehdit altındadır. Aynı günün akşamı "İngiliz gizli
zabıtası reisi yüzbaşı Benet'in gönderdiği otomobilli İngiliz polisleri" Meclis'e gelerek
Rauf ve Kara Vasıf Beyleri istemişlerdir.2 O esnada Rauf ve Kara Vasıf Beyler, Yunus
Nadi ve diğer mebus arkadaşları tarafından kaçmak için iknaya çalışılmaktadır.
Nadi'ye göre Rauf Bey'in amacı, Meclis'in İngilizler tarafından dağıtılmasını
sağlamaktır, eğer kendisi kaçarsa arkada kalan mebuslar dağılıp gideceklerdir,
Meclisin kendiliğinden dağıldığı görüntüsünü vermemek için kaçmayı doğru
bulmamaktadır.3 Tartışmalar esnasında ise teslim olmaması durumunda Meclis'in
"topa tutulma" ve arkadaşlarının "fazla takip ve rahatsız edilmeleri" gibi sonuçların
doğabileceğini söylemiştir.4 Nitekim Rauf ve Kara Vasıf Beyler kaçmaya ikna
edilememişlerdir. Yunus Nadi, 16 Mart günü, Meclis'in ve tepkileri önlemek için
Anadolu'ya Heyet-i Nasiha göndermeyi düşünen hükümetin "hezeyan" halinde
olduğunu söylemiştir. Heyet-i Nasiha; Konya Mebusu Hoca Vehbi Efendi, Eskişehir
Mebusu Abdullah Azmi Efendi, Kastamonu Mebusu Yusuf Kemal Bey ve Sinop

1

Yunus Nadi, Kurtuluş Savaşı Anıları, s. 178 - 179.

2

Yunus Nadi, Kurtuluş Savaşı Anıları, s. 175.

3

Yunus Nadi, Kurtuluş Savaşı Anıları, s. 179 - 180.

4

Yunus Nadi, Kurtuluş Savaşı Anıları, s. 184.
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Mebusu Rıza Nur Bey'den oluşmuştur. Rauf ve Kara Vasıf Beyler teslim olmuşlar,
geride kalan mebuslar ise Nadi'ye göre "çil yavrusu gibi" dağılmışlardır.1 Yine de
kalan milletvekilleri 18 Mart'ta Rauf ve Kara Vasıf Beylerin tutuklanmasını protesto
ederek Meclis'i tatil etmişler, 19 Mart'ta ise Mustafa Kemal "fevkalade salahiyeti
haiz bir Meclis'in" Ankara'da toplanacağını bir genelge ile duyurmuştur.2

Yunus Nadi'nin 16 Mart'ta Meclis'ten ayrıldıktan sonra ilk durağı Saruhan
(Manisa) Mebusu İbrahim Süreyya (Yiğit) Bey'in Beşiktaş Akaretler'deki evidir.
Mütarekenin ilk zamanlarında, hakkında arama kararı çıkarıldığı günlerde de zaman
zaman bu evde saklanmıştır. Hammer Tarihini burada tetkik etmiş, Halep
dönüşünde yakınlarda olan Zübeyde Hanım'ın evinde bulunan Mustafa Kemal'in
ziyaretine buradan gitmiştir.3 İbrahim Süreyya ve Nadi'nin amacı bir şekilde
Anadolu'ya geçmektir. Kara yolunu İbrahim Süreyya, deniz yolunu Nadi
araştıracaktır. 17 Mart sabahı Lazistan Mebusu Osman Bey'in aracılığıyla
Sadıkzadelerin "Yeni Dünya" isimli vapurunu Anadolu limanlarından birinde inmek
üzere ayarlamıştır, fakat hareket tarihi belli değildir. Çaresiz bir durumda geceyi
Beylerbeyi'nde geçirmiş, 18 Mart'ta Lazistan Mebusu Osman Bey'in yazıhanesine
yeniden geldiğinde ise "Bahriye taburu imamlarından İbrahim Efendi" isimli bir
zattan, İbrahim Süreyya'nın kendisine gönderdiği pusulayı almıştır. İbrahim Süreyya,
Anadolu'ya geçişlerin "İpsiz Recep takımı" veya "Yetim Oğulları çetesi" aracılığıyla
1

Yunus Nadi, Kurtuluş Savaşı Anıları, s. 181.

2

Uşaklıgil, a.g.e. s. 233.

3

Yunus Nadi, Kurtuluş Savaşı Anıları, s. 181 - 184 ve Uşaklıgil, a.g.e. s. 234.
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yapıldığını haber vermekte ve Nadi'yi Beykoz'a çağırmaktadır. Plana göre Yunus
Nadi, ertesi gün Hoca İbrahim Efendi ile birlikte İbrahim Süreyya'nın yanına
gidecektir. Fakat plan işlememiş, Nadi, İbrahim Süreyya'nın yeğeni Vahidettin Bey
tarafından Beykoz Sulh Hakimi Hakkı Bey'in evine götürülmüştür. İbrahim Süreyya
ise çoktan yola çıkmıştır. Günü sonuç alamadan bitiren Nadi, Beykoz'dan
Paşabahçe'ye geçmiş, arkadaşı Ahmet Nurettin Bey'in evinde gecelemiş, ertesi
günün sabahında ise (20 Mart - Yunus Nadi 18 Mart tarihini vermektedir, fakat
anlattığı olayların silsilesine ve gün takibine göre doğru tarih 20 Mart 1920 olmalıdır)
Ahmet Nurettin evinde iken İngiliz polisleri ve beraberindeki Rum, Ermeni ve Türk
şahıslardan oluşan sekiz - on casus tarafından saat on dört sıralarında (19 Mart 1920
- saat 14.00) gazete binasının basıldığını, gazete çalışanları ve aile efradının tehdit ve
şiddete maruz kaldıklarını ve idare memuru İbrahim Bey'in göz altına alındığını
öğrenmiştir. Haber üzerine Anadolu'ya geçmek için oyalanmamak gerektiğine
kanaat getirerek, sapa yollardan Nuruosmaniye'deki yağ iskelesinde bulunan
arkadaşlarının iş yerlerine giderek Lazistan Mebusu Osman Bey'i tekrar bulmuştur.
Vapur meselesi belirsizdir, tek çare kara yolu ile kaçmaktır. Bunun için ise
Üsküdar'daki Özbekler Tekkesi ve Üsküdar Jandarma Kumandanı ile temas kurmak
gerekmektedir.1

Ayrıca yolculuk için paraya da ihtiyaç vardır. Bu amaçla Nadi, Yeni Gün'ün
gece sekreteri Ali Ekrem (Uşaklıgil)'e haber göndermiş, Ali Ekrem Bey Asmaaltı'nda
zeytinyağı ticareti ile meşgul başka bir Ali Ekrem isimli zattan 50 lira borç alarak
1

Yunus Nadi, Kurtuluş Savaşı Anıları, s. 184 - 191.
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"işgal orduları polisinin esas karakollarından birine bir kaç yüz metre mesafede"
bulunan bir gazinoda kendisini bekleyen Yunus Nadi'ye götürmüştür.1 Parayı alan
Nadi akşamı beklemiş, akşam arkadaşlarıyla birlikte iskeleye inmiş, arkadaşlarının
aldığı biletle bindiği vapurda, yine arkadaşlarının aldığı gazeteyle yüzünü gizlemiş,
vapur Üsküdar'a ulaştığında ise en son inenlerden olmuştur. Bunlar tanınmamak ve
yakalanmamak için alınan basit tedbirlerdir. Üsküdar'da ilk olarak Jandarma
Kumandanı Remzi Bey'i bulmuş, geceyi arkadaşı Tevfik Sükuti'nin evinde geçirmiş,
21 Mart sabahı ailesine mektup yazarak durumu bildirmiş, akşam üzeri yeniden
Jandarma Kumandanı Remzi Bey'in evine gitmiş ve ertesi sabah Ankara'ya doğru
yola çıkmıştır.2

Yunus Nadi, hareket tarihinin 21 Mart olduğunu söylemektedir, fakat
anılarındaki gün sırasına göre doğrusu 22 Mart olmalıdır. Yolculuk için isim ve kılık
değiştirmiş, kalpak ve avcı elbisesi giymiş, tabanca ve dürbün kuşanmıştır. Müstear
isim olarak "Abbas yolcu" deyiminden hareketle "Abbas"ı seçmiş, son mektuplarını
"Abbas" olarak yazmış ve kendisini Karacaahmet Mezarlığında bekleyen Arabacı
Abdurrahman Ağa'yı bulmak üzere yürüyüşe geçmiştir. Yanında İzmit Mebusu Sırrı
Bey de bulunmaktadır. İlk durak Samandıra, ikinci durak Tepeviran'dır. Geceyi
Tepeviran'da geçirmişlerdir ve önce Ağren'e, oradan Köseler'e geçmişlerdir. İsmi
anılan duraklar köylerdir ve vasıta genellikle öküz arabasıdır. Köseler'de Paşabahçeli
Şükrü (daha sonra İstanbul Mebusu olan Miralay Şükrü) ve Dayı Mesut'u bulmuşlar,

1

Cumhuriyet, 30 Haziran 1945, No: 7495 ve Uşaklıgil, a.g.e. s. 235.

2

Yunus Nadi, Kurtuluş Savaşı Anıları, s. 191 - 195.
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onların hazırladığı iki at ve beraberlerinde Ahmet isimli silahlı bir korucuyla Kuşçalı
Köyüne geçmişlerdir. Kuşçalı'da kendilerini konuk eden Süleyman Ağa'nın evindeki
telgrafhane ile Mustafa Kemal'e ulaşmışlardır. Bir gecelik uğraştan sonra iletişim
kurulabilen Mustafa Kemal ile yazışmasında Yunus Nadi dört hususta bilgi istemiştir.
İlki Ankara'ya giden en uygun yolun neresi olduğu, ikincisi eksikliği hissedilen telsiz
ve telgraf ihtiyacının giderilip giderilmediği, üçüncüsü Yunan cephesi ile ilgili gerekli
tedbirlerin alınıp alınmadığı, dördüncüsü ise silah ve mühimmatın ne durumda
olduğudur. Mustafa Kemal verdiği yanıtta; İzmit'i olabildiğince uzak yollardan
geçmelerini önermiş, telsiz telgraf ihtiyacının giderilmeye başlandığını, Yunan
Cephesinin nazar-ı dikkatle takip edildiğini, silah ve mühimmat konusunun ihmal
edilmediğini, gerektiğinde yeterli silah ve mühimmatın temin edilmiş olacağını
söylemiştir.1 Bu telgraf konuşması ATASE Arşivi kayıtlarında da mevcuttur.2 Tarihi 27
Mart 1920'dir. Yani Yunus Nadi'nin İstanbul'dan hareketinin üzerinden beş gün
geçmiştir.

Kuşçalı'da Yunus Nadi ve Sırrı Bey'e daha önce oraya varmış olan Erzurum
Mebusları Hüseyin Avni, Necati, Zihni ve Necati Bey'in kardeşi Necip Beyler de
katılmışlardır.3 Bu isimler hep birlikte Nadi'ye göre 25 veya 26 Mart'ta ATASE Arşivi
kayıtlarına göre ise 27 Mart'ta Kandıra Kazasının Ağaçlı Köyüne doğru yola
çıkmışlardır. Kafilede süvari müfrezesi de bulunmaktadır. Önce Ağaçlı'ya oradan
1

Yunus Nadi, Kurtuluş Savaşı Anıları, s. 196 - 209.

2

ATASE, ATAZB1, Sıra No: 3859, Kutu No: 29, Gömlek No: 52, Tarih: 27. 03. 1336.

3

Yunus Nadi, Kurtuluş Savaşı Anıları, s. 207.
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İzmit'in Pirahmet nahiyesine yönelmişler, Pirahmet'in karşısındaki Budaklar Köyünde
ahali tarafından şüpheyle karşılanmalarına rağmen Budaklar'da gecelemişler, ertesi
gün kendilerini konuk eden Ömer Ağa'nın öküz arabası ile Ahırlar Köyüne
geçmişlerdir. 28 Mart'ı 29 Mart'a bağlayan geceyi Armaşe nahiye müdürünün
önerisiyle bir Çerkez köyünde geçirmek istedilerse de hoş karşılanmadıkları için
Adapazarı'na yönelmişler ve yatsı vakti Sakarya Oteli'ne ulaşmışlardır.1

Yunus Nadi ve yol arkadaşları Kuva-yı Milliye'nin Geyve'ye kadar geldiği
haberini Adapazarı'nda öğrenmişlerdir. Ertesi gün Geyve'ye doğru yola çıkmışlar,
haber aldıkları gibi gerçekten Geyve Boğazı'nda Türk askeri ile karşılaşmışlar ve
burada drezinlere binerek ikindi vakti Geyve'ye varmışlardır.2 Yusuf Kemal
(Tengirşek)'in de aralarında bulunduğu Heyet-i Nasiha üyeleri de üç gündür
Geyve'de tutulmaktadır. Bu arada Düzce'ye doğru giden Halide Edib kafilesine de
telgrafla ulaşılmış ve emin güzergahın Adapazarı - Geyve yolu olması nedeniyle
istikametlerini değiştirerek Geyve'ye gelmeleri istenmiştir.3 Halide Edib'e ulaşmak
adına gönderilen ve ATASE Arşivi kayıtlarında mevcut olan telgrafların tarihi 29/30
Mart 1920'dir.4 Buradan hareketle Yunus Nadi'nin 29 Mart'ta Geyve'ye ulaştığı
söylenebilir. Halide Edib'e de 29 Mart akşamı ya da 30 Mart gecesi ulaşılmış
olmalıdır.

1

Yunus Nadi, Kurtuluş Savaşı Anıları, s. 210 - 221.

2

Yunus Nadi, Kurutuluş Savaşı Anıları, s. 221.

3

Yunus Nadi, Kurtuluş Savaşı Anıları, s. 232 - 233.

4

ATASE, ATAZB1, Sıra No: 3894, Kutu No: 29, Gömlek No: 67, Tarih: 29. 03. 1336.
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Seyahatin Geyve'den sonraki kısmı Lefke Köprüsünü takiben şimendiferle
devam edecektir.1 Nadi'ye göre 31 Mart'ta, tarafımızca yapılan gün takibine göre 1
Nisan'da yola çıkılmıştır. Kafilede şu isimler bulunmaktadır: Yunus Nadi, Erzurum
Mebusları Zihni, Hüseyin Avni ve Necati, Necati Bey'in kardeşi Necip, İzmit Mebusu
Sırrı, Heyet-i Nasiha üyeleri Yusuf Kemal, Rıza Nur, Abdullah Azmi ve Hoca Vehbi,
sonradan gruba katılan Halide Edib, Adnan (Adıvar), Trabzon Mebusu Hüsrev, Cami
(Baykurt), İstanbul Mebusu Ali Rıza, Hüsrev Bey'in kardeşi Besalet ve İzmit Mebusu
Fuat. Kafile ikindi üstü Lefke Köprüsüne varmış, köprü İngilizler tarafından tahrip
edildiği için "bucurgat" adı verilen kayıkla nehir geçilmiş, ertesi sabah Eskişehir'e ve
Nadi'ye göre o günün (1 Nisan 1920) akşamı Ankara'ya ulaşılmıştır.2 ATASE arşiv
kayıtlarının künyelerinde geçen tarih 2 Mart 1920'dir, yanlıştır. 2 Mart'ta mebuslar
henüz İstanbul'dadır. Ne Meclis kapatılmıştır ne de Anadolu yolculuğu başlamıştır.
Üstelik ilgili arşiv belgesinin transkribesi Askeri Tarih Belgeleri Dergisi'nde de aynı
yanlışla yayınlanmıştır. Fark edilmemiş olacak ki düzeltme notu düşülmemiştir.
ATASE Arşivinde mevcut olan3 ve Askeri Tarih Belgeleri Dergisi'nde transkribesi
yayınlanan4 belgenin doğru tarihi 2 Nisan 1920 olmalıdır. "Cami, Adnan, Yusuf
Kemal, Hüsrev, Yunus Nadi Beyefendilerle rüfekayı kirâmları ve Halide Edip

1

Yunus Nadi, Kurtuluş Savaşı Anıları, s. 233.

2

Yunus Nadi, Kurtuluş Savaşı Anıları, s. 240 - 246.

3

ATASE, ATAZB1, Sıra No: 3517, Kutu No: 29, Gömlek No: 1, Tarih: 02. 03. 1336.

4

"Cami, Adnan, Yusuf Kemal, Yunus Nadi ve Halide Edip'in Ankara'ya Ulaştıklarının Heyet-i Temsiliye

Katibi Tarafından Albay İsmet Bey'e Telgrafla Bildirilmesi", Askeri Tarih Belgeleri Dergisi, Ankara, Yıl:
38, Sayı: 87, Şubat 1989, Belge No: 2100, s. 52 - 53.

222

Hanımefendi"nin Ankara'ya ulaştıklarını haber veren belge Heyet-i Temsiliye Katibi
Hayati tarafından yazılarak İsmet (İnönü) Bey'e gönderilen istihbarat raporudur.
Ayrıca yine içeriğinde 2 Nisan 1336 (1920) tarihi geçmesine rağmen künyesinde 2
Mart 1336 (1920) yazan aynı konulu ve adı geçen kişilerin Ankara'ya ulaştıklarını
haber veren belge de bu tespitimizi doğrulamaktadır.1 Aynı belgede Yunus Nadi'nin
tevkif edilmek üzere İstanbul'da arandığı da söylenmektedir. Bu bilgilerden
hareketle Yunus Nadi ve yol arkadaşlarının 2 Nisan 1920 akşamı Ankara'ya ulaştıkları
netleşmiştir. Kafileyi karşılayanlar arasında Mustafa Kemal ve Ali Fuat Paşa'da
bulunmaktadır.2

Konu ile ilgili bir başka yanlış bilgi de düzeltilmelidir. Yunus Nadi adına
yayınlanan ve Önsöz'ü Sami Karaören tarafından yazılan "Cumhuriyet Yolunda" isimli
kitapta Karaören; Yunus Nadi'nin Ankara yolculuğu esnasında Bolu dolaylarında
isyancıların eline düştüğünü ve kurtularak Ankara'ya ulaştığını iddia etmiştir. 3 Bu,
baştan aşağı yanlış ve uydurma bir bilgidir. Ne Yunus Nadi'nin yahut dönemin
aydınlarının anılarında ne de arşiv belgelerinde bu iddiayı teyit edecek bir bilgi
vardır. Ayrıca Yunus Nadi Ankara'ya Bolu üzerinden gitmemiştir.

1

ATASE, ATAZB1, Sıra No: 3518, Kutu No: 29, Gömlek No: 82, Tarih: 02. 03. 1336.

2

Yunus Nadi, Kurtuluş Savaşı Anıları, s. 246.

3

Yunus Nadi, Cumhuriyet Yolunda, s. 6.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞI YILLARI VE ANADOLU'DA YENİ GÜN GAZETESİ
(1920 - 1924)

4. 1.) İlk Ankara Günleri
2 Nisan 1920 akşamı Ankara'ya ulaşan Yunus Nadi, ilk gecesini Çorum
milletvekili Fuat Bey'in evinde, Hakkı Behiç, Ferit, Fuat ve Hüsrev Sami Beylerle
birlikte geçirmiştir. Nadi Ankara'daki durumu ve memleket için yapılanları merak
etmektedir, Fuat Bey ve konukları ise İstanbul'daki durumu ve Meclis'in basılması
olayını öğrenmek istemektedirler. Üzerinde uzlaştıkları husus "merkezi Ankara
olacak yeni bir Türk teşekkülü" ile dünyaya meydan okumaktır.1

3 Nisan günü hem yerleşmeye uğraşmış hem de Ziraat Mektebi'ndeki
karargahta çalışan Mustafa Kemal Paşa'yı ziyaret etmiştir. Bu ilk görüşmede Mustafa
Kemal'in tutumu eleştireldir. Tehlikeli duruma rağmen Meclis'in İstanbul'da
toplanması hususunda diretenleri eleştirmiş, Meclis'i İstanbul dışında toplama
önerisinin kabul görmediğini, yaşananların kendisini haklı çıkardığını, fakat yeni bir
seçimin külfetine de katlanmak zorunda kaldıklarını ifade etmiştir.2

Nadi, ilk günlerde Ankara'ya alışmakta hayli güçlük çekmiştir. "Uykuya
dalmış" bir kentte, insana "ölü bir memleket hissini" duyumsatan Ankara'da,
1

Yunus Nadi, Kurtuluş Savaşı Anıları, s. 246 - 247 ve Uşaklıgil, a.g.e. s. 240.

2

Yunus Nadi, Kurtuluş Savaşı Anıları, s. 247 - 250.
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kendisini "boşluk içinde" hissetmektedir.1 Ankara, tarihi, Firigyalılar dönemine
uzanan ve Galatlar tarafından inşa edilen kalenin2 eteklerindeki evlerden oluşan
küçük bir Anadolu kentidir. Falih Rıfkı Atay 1920'nin Ankara'sını şöyle anlatmaktadır:
"İstasyon, sonra bataklık, sonra mezarlık ve derme çatma Karaoğlan'dan sonra
yangın yeri, onun sonunda da kerpiç ve hımıştan, kaldırımsız veya Arnavut kaldırımlı,
eğri büğrü sokaklı bir köy..."3 Şehirde günlük gereksinimler için aranan bir şeyi
bulmak, ya da yaptırmak pek mümkün değildir. Adeta "bozkırda bir sürgün ömrü"
geçiren göçmen vekillerin tek avuntusu ise Mustafa Kemal'in evine yapılan
ziyaretlerdir.4 Yoksulluk, yoksunluk, askersizlik, cephanesizlik had safhadadır.
Kamuoyu oluşturmak için propagandaya ihtiyaç vardır, fakat yeterli kağıt ve
donanımlı matbaa yoktur, şehrin "postanesinde pul, dairelerinde memur,
hazinesinde para" bulunmamaktadır.5 Yunus Nadi, "fesliğen ve kadife çiçeği" nadir
yetiştirilen, ama yine de daha sonrasında "aşıkane" seveceği bu şehirde,6 işsiz tek
gün geçirmenin "insana yarı ömrünü kaybettirecek bir melâl ve mihnet menbaı"
olacağını düşünerek, vakit kaybetmeksizin çalışmaya koyulmak istemiştir.7 Tam da o
esnalarda, Hakimiyet-i Milliye gazetesinde yazan Hakkı Behiç'in teklifiyle gazetenin
idaresini üstlenmiştir. Boşluktan bir nebze de olsa kurtulmuştur, fakat haftada iki
1

Yunus Nadi, Kurtuluş Savaşı Anıları, s. 251 ve Uşaklıgil, a.g.e. s. 240.

2

Aydemir, a.g.e. Cilt: 2, s. 181 - 182.

3

Atay, Çankaya, s. 585.

4

Atay, Çankaya, s. 585.

5

Uşaklıgil, a.g.e. s. 240

6

Cumhuriyet, 21 İkinci Teşrin 1938, No: 5219, s. 3 ve Böke, a.g.t. s. 77.

7

Yunus Nadi, Kurtuluş Savaşı Anıları, s. 251.
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gün yayınlanan Hakimiyet-i Milliye, Nadi'yi yeterince oyalamamaktadır. Her gün
Mustafa Kemal Paşa'nın şehre yirmi dakika mesafede bulunan karargahına
gitmekte, Paşa ile görüşmekte ve yazışmalara yardım etmektedir. Ankara'da ulusu
ilgilendiren işlerin nasıl idare edildiğini gördükçe hayreti artmaktadır; Anadolu'ya
dağıtılan bildirilerin altında yer alan "Heyet-i Temsiliye"nin üyeleri dağılmış, ismi
kalmıştır. Bildirileri üreten Mustafa Kemal'dir. Ayrıca elde Geyve'deki Kuva-yı Milliye
süvarileri dışında derli toplu kuvvet yoktur, Ankara'da 98 katır ve 150 asker
bulunmaktadır. Durumu, "büyük bir çöl ortasında küçük bir vaha" olarak
tanımlamıştır, fakat kaygıları da vardır. Bu arada Darülmuallimin binasına yerleşmiş
ve Rıza Nur, Ali Şükrü, Yusuf Kemal, Süreyya, Tunalı Hilmi ve Bekir Sami Beylerin de
konakladığı yirmi beş kişilik odada kalmaya başlamıştır.1

Ankara'da Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesi
adına kurulan ve ismi bizzat Mustafa Kemal tarafından belirlenen Hakimiyet-i Milliye
gazetesinin ilk sayısı, "on - on iki gün" süren hazırlığın ardından 10 Ocak 1920
tarihinde yayınlanmıştır. Ankara'nın resmi yayın organı konumundadır ve Mustafa
Kemal'in Ankara'ya geldiği tarihten iki hafta sonra yayına çıkması acil propaganda
gereksiniminin kanıtıdır. Fakat ihtiyaca karşın, imkanların kıtlığı had safhadadır.
Şehrin tek baskı makinesi vilayet matbaasında bulunan 1827 tarihli "Marinani"
marka makinedir. Matbaada çalışanların sayısı ise yalnızca üç kişidir: müdür Nihat,
makinist İhsan, mürettip Hakkı. İdarehanesi "dar ve tahta bir merdivenle çıkılan iki
küçük odadan ibaret" olan Hakimiyet-i Milliye gazetesinin imtiyaz sahibi ve sorumlu
1

Yunus Nadi, Kurtuluş Savaşı Anıları, s. 251 - 252, 264 ve Uşaklıgil, a.g.e. s. 240 - 241.
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müdürü Recep Zühtü (Soyak)'tır. Başlangıçta haftada iki gün çıkmış, 18 Temmuz
1920'den itibaren haftada üç gün, 16 Şubat 1921 tarihinden itibaren ise Cumartesi
hariç her gün yayınlanmıştır. Yazı İşleri Müdürü Nizamettin Nazif'tir. Hedefi "milletin
iradesini hakim kılmak" olan gazetede Yusuf Akçura, Doktor Adnan (Adıvar), Ağaoğlu
Ahmet, Hüseyin Tevfik, Ruşen Eşref (Ünaydın), Hüseyin Ragıp, Mahmut Esat
(Bozkurt), İzzet Ulvi, Tevfik Rüştü (Aras) ve Ziya Gevher gibi isimler yazmıştır.1 Yunus
Nadi'nin imzalı yazısı bulunmamaktadır. İmzasız olarak yazıp yazmadığı konusunda
ise net bir şey söylemek mümkün değildir. Gazetedeki mesaisinin, henüz Ankara'ya
geldiği ilk günlerde başladığı bilinmekle birlikte, bu mesainin ne kadar sürdüğü
bilinmemektedir. Ankara'ya geldikten dört gün sonra (6 Nisan 1920) Anadolu Ajansı
kurulmuştur. Ayrıca 9 Ağustos 1920'de Anadolu'da Yeni Gün'ün yayını başlayacaktır.
Nadi, Hakimiyet-i Milliye'de en fazla Ağustos 1920'ye kadar çalışmış olmalıdır.
Kısacası söz konusu olan üç - üç buçuk aylık kısa bir mesaidir. Yunus Nadi de
anılarında, Hakimiyet-i Milliye gazetesinde bulunduğunu söylemekle birlikte başka
herhangi bir bilgi vermemiştir. Yalnızca Hakimiyet-i Milliye'ye "yeni bir ruh, yeni bir
şekil ve kıyafet vermeye" çalıştığından söz etmiştir.2

Yunus Nadi, Mustafa Kemal ile ilk kez birebir sohbet etme fırsatını 4 veya 5
Nisan akşamı bulabilmiştir. Sohbetin sonunda kaygılarından uzaklaşmıştır. Nadi'nin
aktardıklarına göre Mustafa Kemal; Ahmet İzzet Paşa Kabinesine Harbiye Nazırı

1

Ömer Sami Coşar, Milli Mücadele Basını, Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, s. 178; Öztoprak, a.g.e. s.

XIX; Topuz, a.g.e. s. 119 ve Kansu, a.g.e. Cilt: II, s. 503 - 504.
2

Yunus Nadi, Kurtuluş Savaşı Anıları, s. 264.
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sıfatıyla katılma girişiminde bulunma nedenini, tehlikeyi henüz "İstanbul'un eşiğinde
iken" yok etmek olarak açıklamış, o dönemde İtilaf askerlerinin karaya çıkmalarını
engellemenin mümkün olduğuna ve gerekirse "tahtını Padişahın başına"
geçirebileceğine inandığını ifade etmiştir. Anadolu'daki durumla ilgili kaygılarını
paylaşan Nadi'yi, "bu çölden bir hayat çıkarmak, bu inhilâlden bir teşekkül yaratmak
lâzımdır" diyerek rahatlatmış, çöl ortasındaki boşluğu Türk milletinin mutlaka
dolduracağını ve teşkilat gereksinimini çözmek için çalıştıklarını söylemiştir.
Cephelerin hayır ve selameti için cepheye gitmeye acele etmediğini belirtmiş,
"Mustafa Kemal Paşa Demirci Mehmet Efe olamaz Nadi Bey!" demiş, mevcut güçle
sorunun çözülemeyeceğini, Yunan cephesinin yalnızca Aydın ve Manisa'dan ibaret
değil memleketin tamamını ilgilendiren bir cephe ve sorunun Türk milletinin
bağımsızlığı sorunu olduğunu, bu nedenlerle kurtuluşun, cephenin gerçek manasının
memleketin tamamı tarafından anlaşıldığı gün geleceğini ifade etmiştir. Nadi'nin,
"Her kerameti Meclis'ten beklemek niyetinde miyiz?" sorusunu, her kerameti
Meclis'ten beklediğini, millet işlerinde "meşru" olmak gerektiğini, bilinen gerçeğin
milletçe de anlaşılmasıyla birlikte "en salim, en makul ve en yüksek" kararların yine
millet

tarafından

verileceğini

söyleyerek

yanıtlamıştır.

Nadi'nin

ordu

yoksunluğundan dem vurması üzerine ise "evvela Meclis, sonra ordu Nadi Bey"
demiş, orduyu oluşturacak gücün millet olduğunu ve yüz binlerce insanı, milyonlarca
serveti ilgilendiren bir konuda "üç beş kişinin" karar veremeyeceğini belirtmiştir.
Nadi, gece üç buçuğa kadar süren sohbetin ardından içinde bulunduğu ruh halini
şöyle anlatmıştır: "Odalarımıza çekildiğimiz zaman Ankara'nın boşluğu gözümden
silinmiş, bütün vatan nazarında canlı insanlarla dolu bir istihkâm ve abüdatı ile
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nazarları eğlendiren bir gülistan olmuştu. İlk defa olarak, vicdanen de pürhuzur, çok
rahat bir uyku uyudum."1

Yunus Nadi, Meclis-i Mebusan Başkanı Celalettin Arif Bey'in de içinde
bulunduğu kafileye düzenlenen karşılama törenine (9 Nisan 1920) ayrı bir önem
vermiştir. Bunun arkasında Celalettin Arif'in şahsıyla değil makamıyla ilgili bir durum
yer almaktadır. Meclis-i Mebusan Başkanına kalabalık ve görkemli bir karşılama
töreni düzenleyerek hem Meclis'in "harimi ismetine tecavüz" eden düşmanlardan
hem de Padişahtan intikam almak istediklerini ve yapılan töreni Hakimiyet-i Milliye
ve Anadolu Ajansı aracılığıyla "dünyanın dört bir köşesine" duyurma amacında
olduklarını söylemiştir. Üstelik "bütün Ankara"yı "sokaklara dökme"yi de
başarmışlardır. Kafilede İsmet (İnönü) de bulunmaktadır.2

Kendisi 2 Nisan 1920'de Ankara'ya ulaşan Yunus Nadi, ailesini ancak Haziran
1920'de Ankara'ya getirtebilmiştir.3 Refik İnce'nin 1945'de yazdığı bir makalede;
"Yunus Nadi Ankara'nın ilk zamanlarında -keskin İttihadçı olduğu ve o zaman
İttihadçıların tekrar iş başına geçmeleri korkusu olduğu için olacak galiba!kendisinden ürkülür bir adamdı!" şeklinde ifadeler kullanması dikkat çekmektedir.
Ayrıca İnce, Nadi'nin Müdafaa-i Hukuk Grubuna "çok sonra" alındığını söylemiş ve
bu sözlerini "onun grupa alınmasında Atatürke birkaç arkadaşla beraber delâlette
1

Yunus Nadi, Kurtuluş Savaşı Anıları, s. 258 - 264 ve Uşaklıgil, a.g.e. s. 216, 242.

2

Yunus Nadi, Kurtuluş Savaşı Anıları, s. 267 - 268.

3

Uşaklıgil, a.g.e. s. 246 - 247.
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bulunmanın hâlâ hazzını taşırım" diyerek desteklemiştir.1 Bu ifadelerin gerçeklik
payının var olup olmadığı net değildir. Nadi'nin İttihatçılığı, Talatçılığı, siyaseten
durduğu yerler, hamleleri, tercihleri bilinmektedir ve İttihat Terakki'den ürkenlerin
Nadi'den de ürkmesi anormal değildir. Fakat Nadi, 10 Mayıs 1921'de kurulan
Müdafaa-i Hukuk Grubu'na Mart 1922'de başkan vekili olmuştur. Kısaca ya İnce'nin
belirttiği gibi kendisine zamanla alışılmıştır ya da İttihatçılığı önemsenmemiştir. O
dönemde ulusal savaşım içerisindeki İttihatçı kökenli isimlerin oranı göz önünde
bulundurulduğunda, ikinci ihtimal öne çıkmaktadır.

4. 2.) Anadolu Ajansı ve Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Umumiyesi
Türkiye'de ilk haber ajansı büroları I. Meşrutiyet'ten evvel açılmıştır. İlk
olarak Havas, arkasından Reuter ve Volf ajansları kurulmuştur. Telgrafın gelişimi ile
işlerlikleri artmış, yayılmaları hızlanmıştır. İlk yerli haber ajansı ise Salih Gürcü
tarafından kurulan ve ulusallıktan ziyade ticari eğilimleriyle dikkat çeken Osmanlı
Telgraf Ajansı'dır. Kısa süre sonra Osmanlı Milli Ajansı'na dönüşmüştür. Türkiye ile
ilgisi isim bağından öteye gitmeyen Türkiye - Havas- Reuter kombinezonu da uzun
soluklu olamamıştır. Yabancı sermaye ile çalışan ve Ankara Hükümeti'nin güçlenmesi
üzerine Anadolu Ajansı ile haber alış verişi anlaşması imzalayan Havas ve Reuter
ajansları, faaliyetlerinin sonlandırılması tehlikesi karşısında Anadolu Ajansı'nı ele
geçirme girişiminde bulundularsa da engellenmişlerdir.2

1

Refik Ş. İnce, "Kuvayı Milliye Bayraktarı Yunus Nadi", Cumhuriyet, 22 Ağustos 1945, No: 7548.

2

Öztoprak, a.g.e. s. 8 - 10.
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Ankara'da propaganda gereksinimini karşılayacak, ulusal davayı hem yurt
içinde hem de yurt dışında tanıtacak ve haber akışını hızlandıracak bir örgütün
yoksunluğu hissedilmiştir. Anadolu Ajansı tam da bu ihtiyaçlara yanıt verecektir.
Ajans, fikir ve isim olarak 1 Nisan 1920'de (Nadi'ye göre 31 Mart 1920'de),
İstanbul'dan Ankara'ya geçmekte iken Yunus Nadi ile Halide Edib arasındaki
sohbette, Nadi'ye göre Geyve'nin Akhisar nahiyesi istasyonunda, Halide Edib'e göre
ise Geyve'nin Lefke nahiyesinde doğmuştur. Sohbetin konusu doğrudan Ankara'da
bir ajans örgütü oluşturma gereksinimidir. Halide Edib'in "Türk Ajansı", "Ankara
Ajansı", "Anadolu Ajansı" gibi isim önerileri arasından "Anadolu Ajansı" ismi Nadi'ye
cazip gelmiş, böylece bir kaç gün sonra kurulacak ajansın cisminden önce fikri ve
ismi doğmuştur.1 Anılarında, "Yunus Nadi Bey'i bir hızır gibi karşıladım" diyen2
Halide Edib, Ankara'ya ulaştıktan hemen sonra Mustafa Kemal'i ziyaret ederek ajans
fikrini açmış, haberleri telgrafhane olan yerlere göndermek, telgrafhane olmayan
yerlerde cami duvarlarına asmak, önemli İngilizce ve Fransızca gazeteleri zamanında
temine çalışmak gibi önerilerde bulunmuştur. Düşünceyi olumlu karşılayan Mustafa
Kemal, Osmanlı Bankası'ndan temini mümkün olabilecek bir yazı makinesi ile işe
başlanabileceğini söylemiştir.3 Neticede "4 veya 5 Nisan akşamı" Ziraat
Mektebindeki karargahta Mustafa Kemal, Yunus Nadi, Halide Edib, Adnan (Adıvar)
ve Cami (Baykurt)'un hazır bulunduğu yemekte konuşulan ajans fikri kabul edilmiş,
yalnız Mustafa Kemal ilk bir kaç gün için "memleket muhitine" gönderilen telgrafları,
1

Yunus Nadi, Kurtuluş Savaşı Anıları, s. 240 - 242 ve Edib, a.g.e. s. 129.

2

Adıvar, Türk'ün Ateşle İmtihanı, s. 129.

3

Adıvar, Türk'ün Ateşle İmtihanı, s. 138 - 139.
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"takip olunan siyaset ve zihniyete muhalif bir şey olmasın diye" görmek isteğinde
bulunmuştur. Alınan karara göre ilk gün Mustafa Kemal, ajansın kurulduğunu tüm
yurda duyuracak, Yunus Nadi ve Halide Edib ise resmi ve resmi olmayan yerli ve
yabancı haberleri toplayarak günde en az iki servis yapmak üzere telgrafhaneye
vereceklerdir.1 Anadolu Ajansı'nın ilk bürosu, Ziraat Mektebinde, tüm eşyası "büyük
bir yazıhane, dosya rafları, sandalye ile beraber iki masa, bir de eski bir yazı
makinesinden ibaret" olan Refik (Saydam)'ın odası olmuştur. İlk çalışmalar Yunus
Nadi ve Halide Edib tarafından başlatılmış, daha sonra İstanbul Milletvekili Ali Rıza
Bey de onlara katılmıştır. Ajans çalışanlarının ilk mesaisi, yabancı gazetelerin ilgili
kısımlarını tercüme etmek, Mustafa Kemal Paşa'nın katibi Hayati Bey'in getirdiği
telgraflar arasından Anadolu Ajansı ve Hakimiyet-i Milliye için gerekenleri ayırmak,
Mustafa Kemal'in yazışmalarına yardım etmek, Avrupa gazetelerinin İstanbul'dan
getirtilmesi için olanakları araştırmaktır.2

Anadolu Ajansı 6 Nisan 1920'de kurulmuştur.3 6 Nisan'dan TBMM'nin
toplandığı 23 Nisan'a kadar olan kısa zaman aralığında yaptığı çalışmalar, ağırlıklı

1

Yunus Nadi, Kurtuluş Savaşı Anıları, s. 256 - 257.

2

Yunus Nadi, Kurtuluş Savaşı Anıları, s. 264 - 265 ve Edib, a.g.e. s. 141 - 142.

3

Yücel Özkaya, Milli Mücadele'de Atatürk ve Basın (1919 - 1921), 2. Baskı, Ankara, Atatürk

Araştırma Merkezi, 2007, s. 50; Yücel Özkaya, "Milli Mücadele'de Anadolu Ajansı'nın Kuruluşu ve
Faaliyetine Ait Bazı Belgeler", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, Mart 1985, s. 594;
Yücel Özkaya, "Milli Mücadele Başlangıcında Basın ve Mustafa Kemal Paşa'nın Basınla İlişkileri",
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 3, Temmuz 1985, s. 894 ve Topuz, a.g.e. s. 138. Hıfzı
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olarak Türk kamuoyunu yanıltmaya yönelik iç - dış yalan haber ve kışkırtmalara karşı
halkı uyarmak ve ulusal kurtuluş yolunda alınan karar ve girişimler konusunda
kamuoyunu zamanında haberdar etmek gibi konular üzerinde yoğunlaşmıştır.1
Ayrıca ajans, İstanbul kaynaklı fetvalara karşı, Mustafa Fehmi ve Şeyh Servet
tarafından yazılan ulusal kurtuluşçu fetvaların yurt çapında hatta İstanbul'da
yayılmasında etkili olmuş,2 Ankara Hükümeti ile Türk halkı arasında bağlantı
sağlamıştır.3

8 Nisan 1920'de Mustafa Kemal tarafından Heyet-i Temsiliye adına
"kolordulara, vilayetlere, müstakil livalara, vilayet ve elviyei müstakilleye, Müdafaa-i
Hukuk Heyet-i Merkeziyelerine, Müdafaa-i Milliye Heyet-i İdarelerine, 20. Kolorduya,
Ankara Vilayetine, Heyet-i Merkeziyeye ve Mebusan Heyetine" hitaben yayınlanan
bildiri ile Anadolu Ajansı'nın kurulduğu duyurulmuştur. Bildiride; düşman işgali
altında olan İstanbul'un, yurdun ve ulusun maruz kaldığı tehlike karşısında girişilen
mücadele esnasında kamuoyunun iç - dış gelişmeler hususunda aydınlatılması adına
Anadolu Ajansı'nın kurulduğundan söz edilmiş, ajansın ulaştıracağı bilgilerin
yayılması için gerekenlerin yapılması istenmiştir.4 9 Nisan 1920 tarihinde, Mustafa
Topuz, ajansın isminin Atatürk tarafından belirlendiğini söylemektedir (Topuz, a.g.e. s. 138). Bu bilgi
yanlıştır. Ajansa isim verenler Halide Edib ve Yunus Nadi'dir.
1

Öztoprak, a.g.e. s. 15.

2

Yunus Nadi, Kurtuluş Savaşı Anıları, s. 282.

3

Özkaya, a.g.e. s. 50.

4

"Heyet-i Temsiliye Reisi Mustafa Kemal Paşanın Anadolu Ajansının Kurulduğuna Dair Vilâyetlere,

Müstakil Livalara ve Kolordulara Yaptığı Tamimi Göstermektedir", Harb Tarihi Vesikaları Dergisi, Yıl:
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Kemal tarafından yazılan diğer bir bildiride ise; "Anadolu Ajansı bugünden itibaren
ika-yı vazifeye başlıyor" denilmiş, yurdun çeşitli yerlerine günlük gönderilecek
malumatların telgrafhane kapılarına asılarak duyurulması istenmiş ve başlangıç
olarak o günün iç - dış gelişmeleri ile ilgili malumat verilmiştir.1

Anadolu Ajansı'nın temel görevleri; ulusal hareketin başarılarını duyurmak ve
"övmek", "düşmanların yenilgilerini anlatmak" ve yabancı basından "yüreklendirici"
haberler bulmaktır.2 Bu bağlamda Mustafa Kemal'in amacı; istihbarat ağını
genişletmektir. Bu nedenle 16 Nisan 1920 tarihinde, Miralay Refet Bey'den, Antalya
- Rodos - Avrupa arasında haber akışını sağlayacak bir teşkilatın Antalya'da
kurulmasını istemiştir.3 Yunus Nadi de aynı düşüncededir ve Mustafa Kemal'den
evvel (12 Nisan 1920'de) Miralay Refet Bey'e bir telgraf göndererek Antalya ve
Rodos'ta birer merkez kurmak gerektiğinden bahsetmiş, Antalya'da "böyle bir
merkez izhar edebildiniz mi?" sorusunu yöneltmiş, Rodos için orada tanıdığı
Türklerden yardım isteyebileceklerini ifade etmiştir.4 Neticede olumlu sonuçlar
alınmış, "Rodos kanalı ile Avrupa'ya doğru bir kapı açılmış, kuryelerimiz dahi bu

6, Sayı: 19 (Vesika No: 470), Ankara, E. V. Basımevi, Mart 1957 ve ATASE, İSH 6C, Sıra No: 15148, Kutu
No: 274, Gömlek No: 179, Tarih: 08. 04. 36.
1

ATASE, İSH 15, Sıra No: 335, Kutu No: 1040, Gömlek No: 108, Tarih: 10. 04. 36.

2

Mango, a.g.e. s. 269.

3

Özkaya, a.g.e. s. 50 - 51.

4

Ömer Sami Coşar, "İstiklâl Harbinde Halk Efkarı", Cumhuriyet 1924 - 1974, s. 387 - 388 ve Özkaya,

"Milli Mücadele'de Anadolu Ajansı'nın Kuruluşu ve Faaliyetine Ait Bazı Belgeler", s. 594.

234

yoldan gidip gelmişlerdir."1 Mustafa Kemal'in Anadolu Ajansı'nı büyütmek ve
genişletmek için yaptıkları bununla sınırlı değildir. Kağıt temini ile meşgul olmuş,
bültenlerin dağıtılıp dağıtılmadığını takip etmiş, aldığı şikayetleri değerlendirmiştir.
18 Nisan 1920 tarihinde, Anadolu'daki telgraf merkezlerini, milletin habersiz
kalmaması adına çalışmaları gerektiği konusunda uyarmıştır. Yine 1920 Nisan'ında
Mudanya Kaymakamlığına gönderdiği bir telgrafla, Anadolu Ajansı'nın günlük
tebligatlarının kayıkçılar ve vapur kantonları aracılığıyla İstanbul'a ulaştırılmasını
istemiştir. Aynı husus Balıkesir 6. Fırka Kumandanlığına da bildirilmiştir. Bursa'daki
14. Kolordu Kumandanlığına gönderilen telgrafta geçen "Anadolu Ajansı
tebligatından İstanbul için mühim sayılacak havadisin oraca tab'ı ve teksiriyle
nüsuhu katiyesinin İstanbul'da malum olan adrese irsali mercudur" şeklindeki
ifadelerden tebligatların bir şekilde İstanbul'a ulaştırıldığı anlaşılmaktadır. Ajans
tebliğleri arasında İstanbul için önemli olan haberler Bursa'da basılmış ve
çoğaltılmıştır.2

Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Umumiyesi (MİMU), 7 Haziran 1920
tarihinde, Saruhan Milletvekili Mustafa Necati tarafından önerilen yasa taslağının

1

Coşar, a.g.m. s. 387 - 388 ve Özkaya, "Milli Mücadele'de Anadolu Ajansı'nın Kuruluşu ve Faaliyetine

Ait Bazı Belgeler", s. 594.
2

Coşar, a.g.m. s. 388 - 389 ve Özkaya, "Milli Mücadele Başlangıcında Basın ve Mustafa Kemal

Paşa'nın Basınla İlişkileri", s. 894.
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kabulü ile kurulmuştur.1 6 No'lu yasayla kurulan Müdüriyet-i Umumiye'nin görevini
evvelden İrşad Encümeni (Halka Nasihat Komisyonu2 ya da Aydınlanma Komisyonu3)
yapmaktadır, başkanı ise Yunus Nadi'dir. Saruhan Milletvekili Refik Şevket Bey'in
Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Umumiyesi ile ilgili olarak "böyle bir teşkilatın
İstanbul'da zaten bulunduğuna" yönelik itirazına4 karşın tasarı kabul edilmiştir.
Tasarı için Yunus Nadi'nin başkanlığını yaptığı İrşad Encümeni tarafından hazırlanan
layihada; memleketin uğradığı felaketlerin nedenlerinden birinin "dahil ve hariç
efkârının, milletin menafi-i aliyesine muvafık bir cereyan ile sevk ve idare
edilmesinde gösterilmiş ihmal" olduğu savunulmuş, silah kadar önemli olan siyaset
ve fikir teşkilatının ihmal edildiği üzerinde durulmuş ve amaç olarak iki hususun göz
önünde bulundurulması gerektiği belirtilmiştir: İlki, dışarıya karşı milletin talep ve
emellerini tanıtmak ve davanın meşruiyetini ispat etmek; ikincisi ise içeride milleti
aynı noktada toplamaktır. Müdüriyet-i Umumiye, bu amaçların temini adına Avrupa
basınında "ulusal ve yasal hukukumuzu savunmaya yönelik yayın faaliyetinde"
bulunmak, dünya basınını incelemek, izlemek ve olayları anlamak, içeride düşünsel
ve psikolojik birliği sağlayacak araçlardan yararlanarak halkı uyarmak, Anadolu'nun
çeşitli yerlerinde gazeteler yayınlatmak, Türk ve İslam dünyasının sorunları üzerine

1

T. M. M. M. Zabıt Ceridesi, Devre: 1, İçtima Senesi: 1, Cilt: 2 (22 - V - 1336 Tarihli On Dokuzuncu

İçtimadan 28. VII - 1336 Tarihli Kırkıncı İçtimaa Kadar), 3ncü Basılış, Ankara, TBMM Basımevi, 1981, s.
125 - 138 ve Öztoprak, a.g.e. s. 16.
2

Böke, a.g.t. s. 83.

3

Uşaklıgil, a.g.e. s. 246.

4

TBMMZC, Devre: 1, İçtima Senesi: 1, Cilt: 2, s. 127 ve Böke, a.g.t. s. 83.
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kolayca anlaşılır broşürler hazırlamak, çevrede muhabirler bulundurmak gibi
görevlerle yükümlüdür.1 Saruhan Mebusu Refik Şevket Bey'in itirazına ise İrşad
Encümeni Başkanı Yunus Nadi yanıt vermiştir. Nadi; halkı ve harici, fikir kuvveti ile
kazanmanın orduların gücüne denk olduğunu söylemiş, basını "dördüncü kuvvet"
olarak isimlendirmiş, gerekli olan teşkilata karşı münakaşaları "abes" bulduğunu
ifade etmiş, İstanbul'daki müdüriyetin bir "heyet-i basite" olduğunu ileri sürmüş,
kendilerinin ise dışarıya karşı yürütülen meşru mücadeleyi ve davayı ispat etmek ve
hem içeride hem de dışarıda halkı bir düşünce ve amaç etrafında toplamayı
amaçladıklarını belirtmiştir.2

Anadolu Ajansı, Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Umumiyesi'ne,
Müdüriyet-i Umumiye ise Bakanlar Kuruluna (İcra Vekilleri Heyeti) bağlanmıştır.3
Müdüriyet-i Umumiye'nin kadro ve bütçesini kullanmak için "İcra Riyaseti'nin
onayı"nı alması gerekmektedir.4 MİMU, halka günlük olayları duyurmak ve "Türk
ulusunun büyük davasını dışarıda savunmak" üzere İstanbul, Zonguldak, İnebolu,
Antalya, Kars, Adana ve İzmit'te birer istihbarat şubesi kurmuş, bu şubeler
aracılığıyla ve askeri telsiz istasyonlarını kullanarak Avrupa telsiz istasyonlarından
elde ettiği haberleri ülke çapında yaymaya çalışmış, Londra, Paris, Berlin, Viyana ve
Cenevre gibi Avrupa merkezleriyle Amerika'da temsilcilikler açmış, ulusal direniş

1

TBMMZC, Devre: 1, İçtima Senesi: 1, Cilt: 2, s. 125 - 126 ve Öztoprak, a.g.e. s. 16 - 17.

2

TBMMZC, Devre: 1, İçtima Senesi: 1, Cilt: 2, s. 127 - 128 ve Böke, a.g.t. s. 83 - 84.

3

TBMMZC, Devre: 1, İçtima Senesi: 1, Cilt: 2, s. 131 - 132 ve Topuz, a.g.e. s. 139.

4

TBMMZC, Devre: 1, İçtima Senesi:1, Cilt: 2, s. 133 - 138 ve Öztoprak, a.g.e. s. 17.
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yanlısı yayınları anılan yurt dışı merkezleri aracılığıyla Avrupa ve Amerika'ya
ulaştırmış, Anadolu gazetelerinin kağıt, harf ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik
yardımlarda bulunmuştur.1 Kısacası Müdüriyet-i Umumiye, İstanbul'daki benzerinin
aksine yalnızca denetim görevinden çok daha fazlasını yapmış, tek başına
propaganda bakanlığı gibi çalışmıştır. Elbette başarısının arkasında AA'nın tüm
teşkilatıyla kendisine bağlanması da yer almaktadır. Bir başka deyişle Halide Edib ve
Yunus Nadi'nin katkısı görmezden gelinmemelidir. MİMU, 1920 yılı içerisinde
Anadolu basınına, 465613 kuruşu merkeze (Ankara'ya), 3000 kuruşu Sivas'a olmak
üzere 468613 kuruş yardımda bulunmuştur. Hakimiyet-i Milliye, Yeni Gün ve Yeni
Dünya gazeteleri ile Sebilürreşad dergisi yardımdan yararlanan bazı basın
organlarıdır.2 Ankara Hükümetinin Müdüriyet-i Umumiye'ye sağladığı olanaklar da
anılmalıdır. Örneğin 9 Ekim 1920 tarihli bir TBMM Riyaseti tezkeresinde geçen
ifadelere göre; resmi malumatın kesinlikle gazetelere verilmeden önce Anadolu
Ajansı aracılığıyla Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Umumiyesi'ne ulaştırılması
istenmektedir.3

MİMU, 1921 yılı bütçe görüşmelerinde istihbarat görevini yerine
getiremediği, kitap - gazete gibi yayınlar için girişimde bulunmadığı, halkın
anlayacağı bir dil kullanmadığı, içeride ve dışarıda propaganda örgütleri kurmadığı

1

Öztoprak, a.g.e. s. 17 - 18.

2

Öztoprak, a.g.e. s. 10 - 11.

3

ATASE, İSH 15, Sıra No: 3422, Kutu No: 1063, Gömlek No:112, Tarih: 09. 10. 36.
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gibi eleştirilerin hedefi olmuştur. Eleştirenler arasında teşkilatın eski müdürü
Ağaoğlu Ahmet de bulunmaktadır.1

MİMU, 25 Aralık 1920 tarihinde kabul edilen 70 No'lu yasayla Dışişleri
Bakanlığına bağlanmıştır.2 7 Haziran 1920'de Müdüriyet-i Umumiye'ye bağlanan AA
ise, 1 Mart 1925'te yürürlüğe giren bir yasa ile Müdüriyet-i Umumiye'den ayrılarak
"özerk bir anonim ortaklık" haline dönüştürülmüş, aynı gün Havas ve Reuter
ajanslarıyla haber alış verişi anlaşması imzalamıştır.3 Müdüriyet-i Umumiye, 1931'de
dağıtılmış, Mayıs 1933'te yeniden kurularak İçişleri Bakanlığına bağlanmıştır.4

4. 3.) Yunus Nadi'nin Meclis Çalışmaları (1920 - 1923)
Mustafa Kemal'in düşüncesi Meclis'in bir an evvel açılmasıdır. İstanbul'un
işgali, Meclis'in basılması ve İstanbul'dan uzaklaşmayı başaran milletvekillerinin
Mustafa Kemal'in çağrısına uyarak Ankara yollarına düşmeleri ile yeni Meclis'in
Ankara'da çalışması için şartlar olgunlaşmıştır. Ankara'da ise ulaşan milletvekilleri
arasında Meclis'in ismi ve nasıl bir Meclis olacağı ile ilgili tartışmalar sürmektedir. Bu
tartışmaların birine dahil olan Yunus Nadi, Mustafa Kemal'in konu ile ilgili fikrini
sorması üzerine, salondakileri şaşırtan bir yanıt vermiştir: "Yoksa açılacak Meclis ile,
merkezi Anadolu'da olacak yeni bir Türk devleti kurulmakta olduğundan
1

Özkaya, a.g.e. s. 54 ve Özkaya, "Milli Mücadele Başlangıcında Basın ve Mustafa Kemal Paşa'nın

Basınla İlişkileri", s. 896 - 897.
2

Öztoprak, a.g.e. s. 18.

3

Topuz, a.g.e. s. 140.

4

Topuz, a.g.e. s. 161.
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arkadaşların anlaşmazlığı mı var? Bence hiç bir şüphe ve tereddüde mahal
kalmaksızın açık bilmek lâzımdır ki üzerine gittiğimiz mesele, bütün eşkâl ve şeraiti
ile yeni bir devlet kurmaktan başka bir şey değildir. Eğer bunu böyle anlamazsak
meseleyi ve vaziyeti anlamamış oluruz..."1 "Sekiz - on gün" süren tartışmalar
esnasında ilk kez ve zamansız dillendirilen bu düşünce odadaki diğer katılımcıların
tepkisine neden olmuş, Saray, Babıali ve İstanbul gerçekleri Nadi'ye hatırlatılmış,
tartışmaları genelde dinlemeyi ve yönetmeyi tercih eden Mustafa Kemal, müdahil
olarak tartışmayı tekrar asıl konuya çekmiştir. Nadi, anılarında o günü "manzara
hayretimi mucip oldu" diyerek yorumlamıştır.2 İsim konusunda ise "Meclis-i Kebir-i
Milli", "Meclis-i Fevkalade" gibi önerilerden sonra "Büyük Millet Meclisi" ismi kabul
edilmiştir.3

23 Nisan 1920 Cuma günü açılan Meclis'e Yunus Nadi İzmir Milletvekili olarak
katılmıştır. Nadi'nin Meclis'teki ilk görevi İrşad Encümeni başkanlığıdır. Encümenin
mazbata muharriri Trabzon Mebusu Ali Şükrü, katibi ise Bursa Mebusu Muhittin
Baha'dır.4 İrşad Encümeninin görevi TBMM ve ulusal mücadele lehinde kamuoyu
oluşturmaktır. İsyan dalgasının Beypazarı'na kadar ulaşması gibi gelişmelerin
ardından gündeme gelmiş, Bursa Milletvekili Şeyh Servet (Akdağ)'ın önerisiyle

1

Yunus Nadi, Kurtuluş Savaşı Anıları, s. 278 ve Uşaklıgil, a.g.e. s. 243 - 244.

2

Yunus Nadi, Kurtuluş Savaşı Anıları, s. 278.

3

Yunus Nadi, Kurtuluş Savaşı Anıları, s. 278 - 279 ve Uşaklıgil, a.g.e. s. 244.

4

T.BMMZC, Devre: I, İçtima Senesi: 1, Cild: 1, s. 281, 322.
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oluşturulmuş ve bünyesinde ulemadan milletvekilleri de yer almıştır.1 Milletvekilleri,
usule göre istedikleri encümene kendileri aday olabilmektedirler. Seçimler
esnasında "kalın sesiyle", "Umur-ı İktisadiye" şeklinde bağıran Yunus Nadi İrşad
Encümenine seçilmiştir. O dönemde Meclis'te çalışan ve encümen seçimlerine tanık
olan Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, "halka nasihat komisyonu" olarak algıladığı İrşad
Encümeni'ne, "insanlara hemen yanaşacak güleç yaradılışı ve yığınları etkileyecek
bir hitabeti" olmayan Yunus Nadi'nin seçilmesini yadırgadığını söylemektedir.2 Nadi,
Birinci TBMM'de İrşad Encümeni dışında Teşkilat-ı Esasiye Encümeni ve Hariciye
Encümeninde de çalışmıştır.3 Farklı encümenlerdeki aktif çalışmaları nedeniyle olsa
gerek Celal (Bayar), Nadi'nin encümenlerde çalışmayı, görüşülen konuları uzman
arkadaşlarıyla tartışmayı sevdiğini, fakat Meclis kürsüsünde az göründüğünü
anlatmıştır.4

Meclis'in açılışından sonra ailesi Ankara'ya gelen ve Keçiören'de bir bağ evine
yerleşen Yunus Nadi, Meclis'e İbrahim Süreyya (Yiğit) ile ortak kullandığı tek atlı bir

1

İhsan Güneş, Birinci Büyük Millet Meclisi'nin Düşünsel Yapısı (1920 - 1923), Eskişehir, Anadolu

Üniversitesi Yayınları, 1985, s. 216 - 217.
2

Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, "Cumhuriyet'te Yarım Yüzyıl", Cumhuriyet, 5 Mayıs 1974, No: 17873, s. 2

ve Böke, a.g.t. s. 83.
3

TBMMZC, Devre: I, İçtima Senesi: 1, Cild: 1, s. 341 - 342 ve ATASE, İSH 4B, Sıra No: 5045, Kutu No:

141, Gömlek No: 67, Tarih: 1336.
4

Celal Bayar, "Yunus Nadi'nin Tabutu Önünde", Cumhuriyet, 21 Ağustos 1945, No: 7547, s. 1, 3;

Cumhuriyet 1924 - 1974, s. 42.
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araba ile gidip gelmiştir.1 Milletvekillerinin Ankara yaşamı düzene girerken Meclis'te
de saflar belirginleşmektedir. Birinci Grup olarak anılan Anadolu ve Rumeli
Müdafaa-i Hukuk Grubu 10 Mayıs 1921'de kurulmuş, başkanlığı Mustafa Kemal,
genel sekreterliği Recep (Peker) üstlenmiştir. İlk yönetim kurulunda Yunus Nadi
yoktur. Var olan isimler şunlardır: Mustafa Kemal, Recep (Peker), Şeref Şevket,
Emin, Mahmut Esat, Mustafa Necati, Kılıç Ali, Vehbi, Zekai, Avni, Muhittin Baha,
Mazhar, Osman Nuri, Rıfat ve Hamdi. Yönetim kuruluna 15 Kasım 1921'de katılan
Rauf (Sivasi), 19 Mart 1922'de Nazif Bey ile birlikte istifa etmiştir.2 Onların yerine,
yapılan seçimle yönetim kuruluna dahil olan Yunus Nadi, 22 Mart 1922'de grup
başkan vekilliğine seçilmiştir. Yunus Nadi'nin başkan vekilliğine seçildiği haberi,
BMM Reis-i Sanisi Hüseyin Rauf (Orbay) tarafından Mustafa Kemal'e bildirilmiş,
Mustafa Kemal, Hüseyin Rauf (Orbay), Yunus Nadi ve diğer başkan vekili Abdullah
Azmi'ye gönderdiği ortak telgrafla, Nadi'nin başkan vekilliğine seçilmesinin isabetli
olduğunu, haberi memnuniyetle karşıladığını ve Nadi'yi tebrik ettiğini ifade etmiştir. 3

Birinci TBMM'de komisyonlarda ve ARMHG'de aktif görevler üstlenen Yunus
Nadi, çeşitli bakanlıklar için de asaleten ve vekaleten önerilmiş ve ismi anılmıştır.
Örneğin 1922 yılında Hariciye Vekili Yusuf Kemal (Tengirşenk)'in yurt dışı seyahati
nedeniyle, bizzat Mustafa Kemal tarafından, bakanlığa vekalet etmek üzere Yunus
Nadi ve Celal (Bayar)'ın isimleri önerilmiştir. Nadi bu öneriyi 6 Şubat 1922'de; "gerek
1

Nadir Nadi, Ben Atatürkçü Değilim, 8. Bası, İstanbul, Çağdaş Yayınları, Haziran 1987, s. 168.
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Uşaklıgil, a.g.e. s. 264.
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T. C. Cumhurbaşkanlığı Arşivi, Bilgisayar No: 1000539, Kutu No: 1/11, Fihrist No: 12.
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meşgalemin kesretine ve gerek maslahatın menfaatine bu meselede bendenizi
affetmenizi ve benim yerime Celal Beye rey vermenizi rica ederim" diyerek geri
çevirmiştir.1 Bunun öncesinde ise ismi Maarif Vekaleti (Eğitim Bakanlığı) için
anılmıştır. Cumhurbaşkanlığı Arşivinde mevcut olan bir belgeye göre 14 Aralık
1920'de Yunus Nadi'ye Maarif, Mahmut Esat (Bozkurt)'a ise Adliye Nezareti teklif
edilmiştir. Aynı gün Meclis Başkanı Mustafa Kemal'e bir telgraf yazan Yunus Nadi,
isminin bakanlıkla anılmasından mutlu olduğunu, fakat herhangi bir bakanlığın resmi
görevlerine bağlı olmaktansa serbest çalışmayı tercih ettiğini söylemiş ve
mazeretinin kabul edilmesini istemiştir. Erzurum Mebusu Mahmut Esat (Bozkurt)
da, bir gün sonra (15 Aralık 1920) Mustafa Kemal'e telgraf yazarak görevden affını
talep etmiştir. Nadi ve Bozkurt'un görüşlerini alan Mustafa Kemal, Meclis Riyaset-i
Celilesine durumu bildirmiş, iki ismin aday listesinden çıkarılmasını istemiştir.2 Pelin
Böke; Yunus Nadi ve Mahmut Esat isimlerinin mezkur bakanlıklarla anılmasını,
Mustafa Kemal'in Meclis içindeki İttihatçı muhalefeti istenilen çizgiye çekmek
amacıyla yaptığı bir hamle olarak yorumlamıştır. Böke'ye göre Mustafa Kemal, bu
"iki radikal ve etkin" İttihatçıyı hükümette görevlendirerek ittihatçıları ılımlı bir
çizgiye çekmek istemiştir.3 Bu, gerçekçi bir yorum gibi durmamaktadır. Nadi'nin ve
Mahmut Esat'ın siyasal kökenleri aşikardır. Ancak 1920 Ankara'sında, ittihatçılıkta
radikal ve etkin midirler, bu tartışmalıdır.

1

TBMMZC, Devre: I, İçtima Senesi: 2, Cilt: 16, Ankara, T. B. M. M. Matbaası, 1958, s. 236.

2

T. C. Cumhurbaşkanlığı Arşivi, Bilgisayar No: 1001620, Kutu No: 1/21, Fihrist No: 206.
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Yunus Nadi, Celal (Bayar)'ın kendisi ile ilgili olarak söylediği, Meclis
kürsüsünde fazla görünmediğine yönelik sözleri doğrular biçimde, komisyon
teklifleri, mesleki temsil tartışmaları ve ismiyle ilgili iddiaların tartışıldığı oturumlar
dışında kürsüye çok çıkmamıştır. Mesleki Temsil tartışmaları ilgili bölümde
anlatılacaktır. Bu bölümde Nadi'nin kendi imzasıyla sunduğu tek kanun teklifi,
komisyon çalışmaları kapsamında imzaladığı ve savunduğu öneriler ve ismiyle ilgili
iddiaların tartışıldığı oturumlar konu edilecektir. Komisyon çalışmaları dışında
sunduğu tek kanun teklifi; Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Şükrü ile birlikte
hazırladığı basın çalışanlarının askerlik hizmetlerinin ertelenmesine dair öneridir.
Teklifte, muharrir ve mürettip sayısının sınırlılığı, yetiştirilmelerinin kolay olmadığı
ve uzun zaman aldığı gibi hususlar vurgulanarak basın çalışanlarının askerlik
görevlerinin tecil edilmesi istenmiştir. Fakat öneri görüşülmeden reddedilmiştir.1
Hariciye Encümeni çalışmaları kapsamında hazırlanan ve Yunus Nadi tarafından
Meclis'te sunumu yapılan "Yunan Mezalimi" ile ilgili nota, Nadi'nin imzacısı olduğu
önemli çalışmaların başlıcalarındandır. 18 Haziran 1922 tarihinde Meclis'te okunan
nota Nadi başkanlığında yazılmış, Nadi'nin sözcülüğünde savunulmuştur. "Fransız,
İngiliz, İtalyan ve bütün milel-i mütemeddine mecalisi mebusaniyle mezkûr
memleketler ve Alman, Mısır, Tunus, Cezair matbuatına, hukuku beşer, Hind Hilafet
Komitesi, Lozan Yurdu gibi cemiyetlerin kaffesine verilmek üzere Paris Mümessili
Ferid Beye telgrafla çekilecek olan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 18 Haziran
1338 tarihli celsesinde verilen takrir mucibince Hariciye Encümeni tarafından"
1

TBMMZC, Devre: I, İçtima Senesi: 1, Cilt: 6, 2nci Basılış, Ankara, T. B. M. M. Matbaası, 1943, s. 439 -

440.
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hazırlanan notada; Yunan işgali altında bulunan bölgelerdeki zulümden söz edilmiş,
İzmir'deki katliamların İtilaf Devletleri temsilcileri önünde olduğu söylenmiş, Türk ve
Müslüman ahaliye yönelik katliamlar protesto edilmiş, yirminci asrın uygar
dünyasının gözleri önünde yok edilmek istenen bir milletin uğradığı facia karşısında
sessiz kalınamayacağı belirtilmiş, yaşanan olayların sorumlusu olarak İtilaf Devletleri
işaret edilmiş, işgal bölgelerindeki cinayet, yağma, tecavüz ve katliamlardan
bahsedilmiş, yaşanan can ve mal kayıpları ile ilgili sayısal veriler üzerinde durulmuş,
Avrupa'ya "İslam ve insaniyet aleminin mühim bir parçası kan ve ateş içinde
yakılırken medeni Avrupa milletleri buna nasıl tahammül ediyor?" sorusu yöneltilmiş
ve suskunluğun Türkiye'nin Müslümanlığı ile ilgili olduğuna yönelik şüphelerin arttığı
söylenmiştir. Notanın geneline herhangi bir itiraz söz konusu değildir. Fakat Nadi,
içerikle ilgili hayli ilginç itirazlarla karşılaşmıştır. Örneğin; İzmit Milletvekili Abdullah
Efendi, Samsun'da yaşanan olayların notaya niçin dahil edilmediğini sormuş, Nadi
komisyon adına verdiği yanıtta; protesto notasının yazıldığı esnada Samsun
olaylarının henüz vuku bulmamış olduğunu söylemiş, Samsun olaylarının hükümet
tarafından protesto edildiğini, gerekirse kendileri tarafından da ayrıca protesto
edilebileceğini belirtmiştir. Karahisarı Şarki (Şebinkarahisar) Mebusu Ali Süruri'nin
itirazı, notada geçen "20nci asır" sözünedir. Ali Süruri, insanlığın gerçek
medeniyetinin peygamberin hicretiyle başladığını, bu nedenle 20. asrın değil 14.
asrın medeniyet asrı olarak anılması gerektiğini ifade etmiştir. 14. asır tabirinin
kullanılmasında sakınca olması halinde 20. asır tabirinin de kullanılmamasını, onların
yerine "bu asrı medeniyette" tabirinin kullanılmasını istemiştir. Yunus Nadi verdiği
yanıtta; 20. asr-ı medeniyet ifadesinin bir Hıristiyan medeniyeti olarak
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algılanmaması gerektiğini, meselenin dini değil insani bir tarih meselesi olduğunu,
fakat istenilirse Ali Süruri'nin önerdiği tabirin de kullanılabileceğini söylemiştir.
Karahisarı Sahib (Afyonkarahisar) Mebusu İsmail Şükrü'nün itirazı ise notada geçen
"medeni dünyanın emperyalist gayeler peşinde yürüyen hükümetlere" şeklindeki
sözleredir. İsmail Şükrü, Avrupa meclis ve milletlerine hitaben yazılan notada
Avrupalıların kabul ettiği idare şekli aleyhinde cümlelerden kaçınmak gerektiğini
ifade etmiştir. İlk iki itiraza yapıcı yanıtlar veren Nadi'nin İsmail Şükrü'ye yanıtı ılımlı
olmamıştır. Nadi yanıtında; emperyalizm ve kapitalizm arasında ayrım yapmış,
"Bizim

söylediklerimiz

ancak

emperyalistleredir.

Burjuvalara,

kapitalistlere

dokunmuyoruz." demiştir. İsmail Şükrü'nün; emperyalizmin Avrupa tarafından
uygulandığını, bunun için protesto notasına propaganda şekli vermemek gerektiğini
söylemesi üzerine ise "Efendim müsaade buyurursanız emperyalistlik vadisinde
memleketimize tasallut eden ve ebnayi cinsimizi katliam eden adamlara karşı
emperyalistsiniz demek hakkımızdır zannındayım" diyerek yanıt vermiştir.1

1921 yılı ortalarından itibaren tamamen Mustafa Kemal'in politikaları ile
paralel hareket etmeye başlayan Yunus Nadi, Meclis içi muhalefet ve İstanbul
muhalefetine karşı, Kemalizm'in ön cephe kalemşorlarından biri haline gelmiştir.
Yeri geldiğinde İstanbul muhalefetine karşı "icab ederse İstanbul'u da baştan başa
kana bulayacağız"2 diyecek kadar ileri giden Nadi, Meclis'teki İkinci Gruba karşı da

1

TBMMZC, Devre: I, İçtima Senesi: 2, Cilt: 20, Ankara, T. B. M. M. Basımevi, 1959, s. 558 - 562.

2

Anadolu'da Yeni Gün, 13 Teşrin-i Sani 1922, No: 1021 - 644 ve Böke, a.g.t. s. 114 - 115.
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buna yakın bir sertlikte yazmıştır. Özellikle "Yeni Bir Cidal Devri" başlıklı yazısı1
anılmalıdır ki Meclis oturumlarında dahi tartışmalara neden olmuştur. Nadi anılan
makalede; "sultan ve padişah isteyen sefil ruhlar" bulunduğuna dair işaretler
olduğunu söylemiş ve onların "kendi kanları içinde boğulacaklar"ını ifade etmiştir.
"Kokmuş ve muzır fikirlere" serbestlik tanınmayacağını ve milli hakimiyetin tecelli
edeceği günün uzakta olmadığını yazmıştır. Aslında saltanatın kaldırılmasından
sonra hilafet kurumuna yönelen ve Mustafa Kemal'in yükselişini kaygıyla karşılayan
bir muhalefet cephesinin varlığı tartışmasızdır. Nadi'nin tehditkar yazısının
hedefinde o cephe vardır.2 Polemik yaratması kaçınılmaz olan makalenin
yayınlanışının hemen ertesi gününde (27 Kasım 1922), İkinci Grup kurucularından
Mersin Mebusu Selahaddin (Köseoğlu) öncülüğünde, Meclis Başkanlık Divanından
Yunus Nadi hakkında soruşturma açılması talep edilmiştir. Nadi ise karşılık olarak
verdiği teklifte, yazısının bazı milletvekilleri tarafından tahrif edildiğini savunmuştur.
Meclis Başkanlık Divanı tarafından yürütülen ve incelenmek üzere Dahiliye ve Adliye
Vekaletlerine de gönderilen soruşturmanın sonucu 29 Ocak 1923'te Meclis'te
açıklanmıştır.3 Divan-ı Riyasetin ulaştığı sonuç şudur: "Müzakerat ve tetkikatı vâkıa
neticesinde (Yeni Gün) gazetesinin (Yeni bi cidal devri) unvanlı başmakalesinde
Hakimiyeti Milliyenin kıskanç bir tarzı ifadesinden başka esaslı bir fikir ve
binaenaleyh mucibi takip bir şey olmadığı gibi Millet Meclisine mâtuf ifadat dahi

1

Anadolu'da Yeni Gün, 26 Teşrin-i Sani 1922, No: 1032 - 655.

2

Böke, a.g.t. s. 115.

3

TBMMZC, Devre: I, İçtima Senesi: 3, Cilt: 27, Ankara, T. B. M. M. Matbaası, 1960, s. 44 ve Böke,

a.g.t. s. 115 - 116.
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mevzubahis fikirlerin << isterse onu söylemek iddiasında bulunacaklar Büyük Millet
Meclisi azasından bulunsunlar>> kaydiyle zikredilmiş olmasına mebni bir muamele
ifasına lüzum görülmediğinin Heyeti Umumiyeye arzına karar verilmiştir".1 Kısacası
makalede herhangi bir suç unsuru bulunmamış ve Nadi'nin sözleri ifade özgürlüğü
kapsamında değerlendirilmiştir. Meclis Başkanlık Divanının bu kararı İkinci Grubu
ayağa kaldırmaya yetmiştir. Kürsüye çıkan Erzurum Milletvekili Hüseyin Avni (Ulaş),
özgür basının "ona, buna fenalık etmek için" değil, umumun çıkarları için hareket
ettiği takdirde eleştiride özgür olduğunu söylemiş, "fikirler serbest olmazsa
mücadele olmaz" demiş, devrimin fikirle başarıya ulaşabileceğini, "kabadayı
usulü"nün terk edilmesini, aksi takdirde devrimden mahrum kalınacağını ifade
etmiştir. "Eğer Yunus Nadi Beyin sözüyle bu memlekette bir bıçak kımıldayacak
olursa evvela beni vursun" demiş ve ölüme yaslanılması halinde devrimin de
öleceğini belirtmiştir. Nadi ise verdiği yanıtta yalnızca "Yunus Nadi'nin mekalesi
mevzubahis değildir. Gazetede neşredilmiş bir makale mevzubahistir." diyebilmiştir.2
Sonuç olarak oylamaya sunulan Divan-ı Riyaset kararı 100 kabul, 67 ret, 8 çekimser
oy ile kabul edilmiş ve Yunus Nadi hakkındaki iddialar reddedilmiştir.3

Son olarak, Yunus Nadi'nin Birinci Büyük Millet Meclisi döneminde
gerçekleştirdiği Meclis dışı bir görüşmeye de değinilmelidir. Nadi'nin, Sovyetler
Birliği'nin Ankara Elçisi Semyon İvanoviç Aralov ile 18 Mart 1923 gecesi yaptığı

1

TBMMZC, Devre: I, İçtima Senesi: 3, Cilt: 27, s. 44 - 45.

2

TBMMZC, Devre: I, İçtima Senesi: 3, Cilt: 27, s. 44 - 53.

3

TBMMZC, Devre: I, İçtima Senesi: 3, Cilt: 27, s. 55.
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görüşmenin burada konu edilmesinde neden; Nadi'nin Komintern belgelerine de
yansıyan ifadeleri ve Meclis'in Hariciye Encümeni Başkanı olarak konuştuğunu
belirtmesidir. Bilal Şen tarafından yayınlanan bir Komintern belgesine göre Nadi ile
Aralov arasında, Komintern'in Türkiye görevlisi Golman'ın da katıldığı görüşme 18
Mart 1923 gecesi Aralov'un evinde gerçekleşmiş ve beş saat sürmüştür. Genel
olarak Türkiye - Rusya ilişkileri konuşulmuş, Moskova Antlaşmasının geliştirilmesi ve
daha yararlı, sağlam, uzun süreli bir anlaşmanın gerekliliği gibi konular üzerinde
durulmuştur. Nadi, Sovyetler Birliği'nin Türkiye'deki komünistlerle ilgili tutumunu
eleştirmiş, komünistleri önemsediklerini fakat dışarıdan gelen destek ve
yönlendirmeye de sessiz kalamayacaklarını ifade etmiştir. Türk komünistlere destek
veren Moskova'nın iyilik değil kötülük ettiğini hatta idamlarına bile neden
olabileceğini söylemiştir. İlişkilerin geliştirilmesi için Türk komünistlere Moskova'dan
gelen yönlendirmelerin son bulmasını ve Türkiye'nin tam bağımsızlığının Moskova
tarafından gerçekten tanınmasını istemiştir. Görüşmeye anlam katan husus Nadi'nin
Türkiye'nin desteğe ihtiyacı olduğunu, Batıya karşı yürütülen mücadelede gereken
desteğin ancak Sovyetler tarafından gelebileceğini, bu nedenle hükümetin Rusya ile
anlaşma yapmak konusunda istekli olduğunu söyledikten sonra Yeni Gün gazetesinin
sahibi olarak değil, Meclis'in Hariciye Encümeni başkanı olarak konuştuğunu ifade
etmesidir.1 Görüşmenin Lozan Konferansının kesintiye uğradığı bir dönemde
gerçekleşmiş olması, Türkiye'nin Rusya desteğini yokladığı şeklinde bir yoruma da
kapı aralamaktadır.
1

Bilal Şen, "Bir Komintern Belgesinde Aralov - Yunus Nadi Görüşmesi", Toplumsal Tarih, Sayı: 50,

Şubat 1998, s. 52 - 53.
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4. 4.) Yeşil Ordu Cemiyeti
Yeşil Ordu isminin kökenine ilişkin farklı yorumlar bulunmaktadır. Şevket
Süreyya Aydemir'e göre Yeşil Ordu; 1919'daki Rusya iç savaşı esnasında askerler,
Kazaklar ve köylüler arasında örgütlenerek hem Bolşeviklere hem de "Beyaz taraf
generallerine" meydan okuyacak güce ulaşan ve Kafkasya'ya doğru ilerleyen Makno
kuvvetlerine verilen isimdir. İsim, Makno kuvvetlerinin sığınağı olan yeşil
ormanlardan gelmektedir ve Türk ulusal kurtuluşçuları, emperyalizme karşı
mücadelede Kafkasya'ya dek ilerleyen Yeşil Ordu'nun Anadolu'ya destek
olabileceğini düşünmüşlerdir.1 Mete Tunçay'a göre; "beyaz karşı - devrimciler"le
savaşmak üzere Kızıl Ordu safında toplanan, çoğunluğu Müslümanlardan oluşan
birliğin ismi Yeşil Ordu'dur. "Yeşil", Rusya'daki Müslüman Bolşevikler tarafından
simge olarak kullanılmıştır.2 Necip Hablemitoğlu; Yeşil Ordu'nun 1919 baharında
Doğu Karadeniz kıyılarındaki Saçi ve Suhumi bölgelerinde başlayarak 1920
başlarında Kızıl Ordu ile birleşen "Rus - Hıristiyan küçük köylü hareketi" olduğunu
yazmıştır.3 Fethi Tevetoğlu'na göre ise Yeşil Ordu; Kafkas Türkleri ve Müslümanlar
tarafından kurularak Kızıl Ordu safında savaşan ordunun ismidir.4 Konu üzerinde
Türklerle en özdeşik yorumu Hamit Erdem yapmıştır. Erdem'e göre Yeşil Ordu
isminin; hem düzenli birliklerden hem de gönüllü milislerden oluşan, Enver Paşa
tarafından Kafkasya'ya gönderilen, Talat Paşa'nın emriyle Eylül 1918'de Bakü'yü işgal

1

Aydemir, a.g.e. Cilt: 2, s. 325.

2

Tunçay, a.g.e. Cilt: 1, s. 131.

3

Hablemitoğlu, a.g.e. s. 35.

4

Tevetoğlu, a.g.e. s. 197.
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eden, ancak Suriye cephesindeki yenilgi nedeniyle geri çekilmek durumunda kalan
Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun kullandığı yeşil bayrakla kesinlikle
ilgisi vardır.1 Yeşil Ordu ismi Enver Paşa ile de anılmıştır. Anadolu'daki İttihatçı
çevreler, Kafkasya'da Enver Paşa komutasında hazırlanan Yeşil Ordu adlı süvari
kuvvetinin Anadolu hareketine yardımcı olmak üzere Türkiye'ye geleceği2 ve "Arpa
çayı'na kadar" ulaşan Bolşevik kuvvetlerinin başında Enver Paşa'nın bulunduğu3
biçiminde söylentiler yayarak hem kapanan Yeşil Ordu Cemiyeti'nin (YOC) ismini
hem de dışarıdaki liderleri Enver'in ismini diri tutmayı amaçlamışlardır. Yeşil Ordu
efsanesinin yayılmasında, iç isyanlara karşı Ankara'ya destek amacıyla gönderdiği
"milis" müfrezelere isim olarak Yeşil Ordu, simge olarak yeşil bayrak veren Kazım
Karabekir'in de katkısı olmuştur.4

Mayıs 1920'de kurulan5 Yeşil Ordu Cemiyeti Ankara'da tarih sahnesini çıkan
ilk politik yapıdır.6 Yayın organı Seyyare Yeni Dünya gazetesi, Katib-i Umumisi (Genel
(Genel Sekreteri) Tokat Milletvekili Nazım (Resmor - Öztelli), merkezi Ankara'dır.7
Örgüt kurucularının ortak özelliği, tamamının İTF kökenli olmasıdır. Fakat amaçları
1

Hamit Erdem, 1920 Yılı ve Sol Muhalefet, 1. Baskı, İstanbul, Sel Yayınları, 2010, s. 50.

2

Tevetoğlu, a.g.e. s. 199.

3

Tunçay, a.g.e. Cilt: 1, s. 132.

4

Tevetoğlu, a.g.e. s. 203 - 204 ve Tunçay, a.g.e. Cilt: 1, s. 132.

5

Erdem, a.g.e. s. 49 ve Tunçay, a.g.e. Cilt: 1, s. 133. Fethi Tevetoğlu'na göre YOC, Haziran - Temmuz

1920 'de kurulmuştur (Tevetoğlu, a.g.e. s. 218).
6

Erdem, a.g.e. s. 25.

7

Tunçay, a.g.e. Cilt: 1, s. 133 ve Erdem, a.g.e. s. 49.
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ve gözettikleri politik figürler - tavırlar farklıdır. Cemiyet içerisinde, aralarında keskin
bir sınır olmamakla birlikte üç ayrı hizbin ya da üç ayrı kanadın varlığını kabul etmek
mümkündür. Birinci kanadı yurt dışındaki İTF liderleriyle bağlantılı olanlar, ikinci
kanadı İTF kökenli olup Mustafa Kemal'e yakın olanlar, üçüncü kanadı ise Sovyet
Devriminden etkilenen ve sosyalist bir çizgi izlemek isteyenler oluşturmuştur.1 Örgüt
kurucularının diğer ortak özelliği, tamamının milletvekili olmasıdır. Bunların üçü
bakandır. Nazım (Resmor - Öztelli)'nin İstiklal Mahkemesindeki ifadelerine atıf yapan
Hamit Erdem, cemiyet kurucularının on dört kişi olduğunu yazmıştır. 2 Emel Akal'ın
listesinde ise on beş kişi bulunmaktadır.3 YOC'nin kurucuları olarak adı anılan isimler
isimler şunlardır:4
1-) Nazım (Resmor - Öztelli): Tokat Milletvekili, Dahiliye Vekili (seçilmiştir, fakat fiilen
görev yapmadan istifa etmiştir).
2-) Hakkı Behiç (Bayiç): Denizli Milletvekili, Maliye ve Dahiliye Vekilliklerinde
bulunmuştur.
3-) Yunus Nadi (Abalıoğlu): İzmir Milletvekili.5
4-) Dr. Adnan Adıvar: İstanbul Milletvekili, Sağlık Vekilliğinde bulunmuştur.
5-) Çerkes Reşit: Saruhan Milletvekili, Çerkes Ethem'in ağabeyi.

1

Erdem, a.g.e. s. 25 - 26, 61.

2

Erdem, a.g.e. s. 56.

3

Emel Akal, Moskova - Ankara - Londra Üçgeninde İştirakiyuncular, Komünistler ve Paşa Hazretleri,

1. Baskı, İstanbul, İletişim Yayınları, 2013, s. 62.
4

Liste, Akal'ın adı geçen eserinden alınmıştır. Akal, a.g.e. s. 62.

5

Emel Akal, Yunus Nadi'nin Muğla Milletvekili olduğunu yazmıştır (Akal, a.g.e. s. 62). Yanlıştır.
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6-) İbrahim Süreyya (Yiğit): Saruhan Milletvekili.
7-) Şeyh Servet (Akdağ): Bursa Milletvekili.
8-) Hüsrev Sami (Kızıldoğan): Trabzon Milletvekili.
9-) Eyüp Sabri (Akgöl): Eskişehir Milletvekili.
10-) Muhittin Baha (Pars): Bursa Milletvekili.
11-) Hacı Şükrü (Aydındağ): Diyarbakır Milletvekili.
12-) Sırrı (Bellioğlu): İzmit Milletvekili.
13-) Hamdi Namık (Gör): İzmit Milletvekili.
14-) Celal (Bayar): Saruhan Milletvekili, İktisat Vekilliğinde bulunmuştur.
15-) Mustafa (Cantekin): Kozan Milletvekili.
16-) Yusuf Kemal (Tengirşenk): İktisat Vekilliğinde bulunmuştur.

13. sırada ismi anılan Hamdi Namık (Gör), Nazım (Resmor - Öztelli)'nin
ifadesine göre kuruluş çalışmalarında bulunmuş, fakat toplantılara katılmamıştır. 14.
sırada zikredilen Celal (Bayar), YOC kurucuları arasında olduğunu reddetmiştir. Fakat
Nazım (Resmor - Öztelli)'nin ifadesinde, listede Celal (Bayar) da bulunmaktadır.
Bayar; Şevket Süreyya Aydemir, Mete Tunçay, Emel Akal ve Hamit Erdem'e göre
YOC kurucuları arasındadır. Zira yöneticiler arasında üç bakanın ismi geçmektedir ve
üçüncüsü Bayar olmalıdır. 15. sırada adı geçen Mustafa (Cantekin), Mustafa
Kemal'in Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyetini birlikte kurduğu arkadaşıdır. Nazım
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Bey, onun için "Mustafa Kemal'in yaranı" demiştir. 16. sırada yer alan Yusuf Kemal
(Tengirşenk) ise Emel Akal tarafından listeye dahil edilmiştir.1

Emel Akal, cemiyet kurucularını, İttihatçılar, Mustafa Kemal'e yakın olanlar
ve solcular olarak üç kategoriye ayırmıştır. Buna göre Hakkı Behiç (Bayiç), Yunus
Nadi (Abalıoğlu), Çerkes Reşit, Celal (Bayar) ve Eyüp Sabri (Akgöl) İttihatçı kanatta;
Hüsrev Sami (Kızıldoğan) ve Mustafa (Cantekin) Mustafa Kemal'e yakın kanatta;
Nazım (Resmor - Öztelli), Yusuf Kemal (Tengirşenk), Şeyh Servet (Akdağ) ve Sırrı
(Bellioğlu) ise sol kanatta yer almaktadır. Akal, Adnan (Adıvar), Hacı Şükrü
(Aydındağ), İbrahim Süreyya (Yiğit), Muhittin Baha (Pars) ve Hamdi Namık (Gör)'ü
herhangi bir kategoriye dahil etmemiştir.2 Oysa Yunus Nadi'nin tam anlamıyla
İttihatçı kanatta yer aldığını düşünmek çok doğru değildir. Nadi bu dönemde
İttihatçı geçmişini üzerinde taşımakla birlikte, Mustafa Kemal'e diğer İTF'liler
derecesinde mesafeli değildir. İlerleyen zamanlarda İTF'nin değil Mustafa Kemal'in
yanında konumlanmıştır.

Eski kaymakam Vakkas Ferit, gazeteci Arif Oruç ve Meclis matbaası müdürü
Feridun (Kandemir) cemiyetin milletvekili olmayan üyeleridir. Ayrıca üyeler arasında
Tevfik Rüştü (Aras), Refik Şevket (İnce) ve Ali Fuat (Cebesoy)'un da isimleri

1

Erdem, a.g.e. s. 56; Tunçay, a.g.e. Cilt: 1, s.136 - 137; Aydemir, a.g.e. Cilt: 2, s. 326 ve Akal, a.g.e. s.

62.
2

Akal, a.g.e. s. 62.

254

geçmektedir.1 Örgüte katılan milletvekillerinin yemin töreni "Şeyh Servet Efendi'nin
delaletiyle Hakkı Behiç"in evinde yapılmıştır.2 Örgütlenme ile ilgili farklı yorumlar
mevcuttur. Ankara'daki merkez-i umumi dışında Eskişehir'de ve yine Ankara'da
merkez-i umumiden ayrı birer heyet-i merkeziye oluşturulmuştur.3 Nazım (Resmor Öztelli)'nin ifadelerine dayanarak, Eskişehir şubesi ile ilgili bilgi veren Hamit Erdem,
Eskişehir teşkilatının Manastırlı eğitimci Mustafa Nuri ve Yunus Nadi aracılığıyla
Nazım (Resmor - Öztelli) ile tanışan Behram Lütfü tarafından kurulduğunu
yazmıştır.4 Oysa Nazım (Resmor - Öztelli), İstiklal Mahkemesine verdiği ifadede
Behram Lütfü ve Mustafa Nuri ile tanıştığını söylemiş, fakat teşkilatın onlar
tarafından kurulduğuna dair bir şey söylememiştir.5 George S. Harris'e göre de
Eskişehir teşkilatını kuranlar Behram Lütfü ve Mustafa Nuri'dir.6 Vakkas Ferit'in
ifadelerine dayanarak bilgi veren Tevetoğlu'na göre Eskişehir teşkilatını kurma

1

Akal, a.g.e. s. 62 - 63. Bilal Şimşir'in yayınladığı belgeler arasında yer alan, İngiliz İstihbarat Teşkilatı

İstanbul Şubesi tarafından hazırlanmış 12 Ağustos 1920 tarihli siyasi bir raporda, Yeşil Ordu'nun ileri
gelen üyelerinin Eyüp Sabri (Akgöl), Yunus Nadi, Şerif Manatov ve Şeyh Servet (Akdağ) olduğu
yazmaktadır. Bkz: Şimşir, a.g.e. Cilt: 2: (Nisan - Aralık 1920), Ankara, TTK, 1975, s. LXXV.
2

Tevetoğlu, a.g.e. s. 220 ve Hablemitoğlu, a.g.e. s. 47.

3

Tunçay, a.g.e. Cilt: 1, s. 137; Tevetoğlu, a.g.e. s. 220; Güneş, a.g.e. s. 108 ve Mustafa Yılmaz, Milli

Mücadelede Yeşil Ordu, 1. Baskı, Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1987, s. 89.
4

Erdem, a.g.e. s. 60.

5

Tevetoğlu, a.g.e. s. 252 - 253.

6

George S. Harris, Türkiye'de Komünizmin Kaynakları, Çeviren: Enis Yedek, İstanbul, Boğaziçi

Yayınları, 1975, s. 109.
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görevi Şerif Manatov'a verilmiştir.1 Yılmaz iki farklı bilgi üzerinde durmuştur.
Birincisine göre Eskişehir teşkilatını oluşturanlar Behram Lütfü ve Mustafa Nuri'dir.
İkincisine göre ise teşkilat zemini Şerif Manatov tarafından hazırlanmış; şube, bu
zemin üzerinde çalışan İşçi gazetesi çevresi ve Ankara'dan gelen Vakkas Ferit
tarafından kurulmuştur.2 Ankara şubesi ile ilgili de farklı yorumlar yapılmıştır.
Tevetoğlu, Ankara teşkilatını kurmak üzere Eskişehir Milletvekili Hüsrev Sami
(Kızıldoğan) ve Hayvan Hastanesi Müdürü Baytar Binbaşı Salih (Hacıoğlu)'nun
görevlendirildiğini; Mülkiye kaymakamlarından Vakkas Ferit, öğretmen Manastırlı
Mustafa Nuri, gazeteci Arif (Oruç), Meclis matbaası müdürü Feridun (Kandemir)'in
de Ankara teşkilatında çalıştıklarını söylemiştir.3 Necip Hablemitoğlu ise sanıkların ve
tanıkların İstiklal Mahkemesine verdikleri ifadelerde geçen farklı bilgilere
değinmiştir. Hablemitoğlu'na göre; Ankara teşkilatını kurma görevi Hüsrev Sami
(Kızıldığan)'a verilmiş, fakat yoğunluğu nedeniyle örgütlenmeye zaman ayıramadığı
için devreye Şeyh Servet (Akdağ) girmiş, örgütlenme çalışmaları kapsamında Sivas
Milletvekili Memduh, Karesi Milletvekili Basri ve Afyon Milletvekili Mehmet Şükrü'yü
Ziynetullah Nuşirevan'ın evinde yapılan toplantıya götürülmüş, fakat "tesettüre
riayet etmeyen" Rahime Yoldaş, Fatma Yoldaş ve Halime Yoldaş isimli kadınların
toplantıda bulunmaları nedeniyle sonuç "fiyasko" olmuş, bu nedenle Ankara
teşkilatı Baytar Binbaşı Salih (Hacıoğlu) ve Konya Milletvekili Refik (Koraltan)
öncülüğünde kurulmuştur. Hablemitoğlu, bu bilgileri verdikten sonra Vakkas Ferit,
1

Tevetoğlu, a.g.e. s. 136.

2

Yılmaz, a.g.e. s. 93 - 95.

3

Tevetoğlu, a.g.e. s. 221.
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Yunus Nadi ve Salih Hacıoğlu'nun İstiklal Mahkemesi ifadelerine değinmiştir. Bu
bağlamda Vakkas Ferit, Ankara teşkilatı ile ilgili olarak Salih (Hacıoğlu), Muallim Nuri,
Şeyh Kudbettin'in isimlerini anmış, Yunus Nadi yalnızca Salih (Hacıoğlu)'nun ismini
zikretmiş, Salih (Hacıoğlu) ise askeri baytar Kemal ismi üzerinde durmuştur.
Hablemitoğlu ayrıca "Salih, Şerif Manatov, Feridun Nuri ve Arif" adlı şahısların
anıldığı başka bir iddiadan da söz etmiştir. Yılmaz'a ve Hablemitoğlu'na göre Ankara
teşkilatı, genel merkezden (merkez-i umumi) bağımsız hareket etmiş, hatta genel
merkeze karşı pozisyon almış ve hafi Türkiye Komünist Fırkası'nın (h.TKF) çekirdeğini
oluşturmuştur.1 Mustafa Yılmaz'a göre Ankara şubesi için Hüsrev Sami (Kızıldoğan)
görevlendirilmiş, ancak işlerinin yoğun olması nedeniyle görevi Salih Hacıoğlu ve
Vakkas Ferit üstlenmiştir.2 Emel Akal'a göre ise Türkiye Bolşevik Komünist Fırkası'nın
(TBKF) kuruluşuna (14 Haziran 1920) öncülük eden Şerif Manatov ve Salih
(Hacıoğlu); Vakkas Ferit tarafından Nazım (Resmor - Öztelli) ile tanıştırılmış, böylece
TBKF - YOC ilişkisi kurulmuştur. Salih (Hacıoğlu)'nu bizzat yemin ettirerek örgüt
üyeliğine alan Nazım (Resmor - Öztelli), Ankara teşkilatını kurmak üzere YOC'ye
katılan bu yeni komünist üyeleri görevlendirmiştir.3 Cemiyetin hangi şehirlerde
örgütlendiği ile ilgili yorumlar da farklıdır. Akal'a göre Samsun, Amasya, Tokat, Zile
ve Sivas'ta Nazım (Resmor - Öztelli) tarafından teşkilatlar kurulmuş, hatta Nazım Bey
bu kentlerde "Bolşevik küçük komiteler" oluşturmuştur.4 Tevetoğlu'na göre Bursa,

1

Yılmaz, a.g.e. s. 93 ve Hablemitoğlu, a.g.e. s. 133 - 134.

2

Yılmaz, a.g.e. s. 90.

3

Akal, a.g.e. s. 119.

4

Akal, a.g.e. s. 63.

257

Afyon, Kayseri, Elazığ ve Mersin'de heyet-i merkeziye teşkiline "teşebbüs"
edilmiştir.1 Yılmaz'a göre ise Bursa'da, Muhittin Baha (Pars)'ın telkiniyle Mithat
Şükrü (Eğilmez), Albay Bekir Sami ve Jandarma Komutanı Remzi öncülüğünde bir
şube açılmış; Sivas'ta da şube kurmak üzere çeşitli2 çalışmalar yapılmış, fakat sonuç
alınamamıştır. Cemiyetin katib-i umumisinin kim olduğu konusunda da iki ayrı isim
zikredilmiştir: Nazım (Resmor - Öztelli) ve Hakkı Behiç (Bayiç). Mete Tunçay'a göre
Hakkı Behiç isminin, Atatürk'ün Nutuk'un da3 katib-i umumi olarak geçmesi
nedeniyle yanlış bir sanı doğmuştur, bu bağlamda katib-i umumi Hakkı Behiç değil,
Nazım (Resmor - Öztelli)'dir.4

Yukarıda YOC içerisinde üç ayrı kanat olduğundan ve Emel Akal'ın isim isim
yaptığı kategorizasyondan söz edilmişti. Akal, cemiyet içerisinde Mustafa Kemal'e
yakın isimlerin varlığını kabul etmekle birlikte YOC'yi Mustafa Kemal muhaliflerinin
bir araya toplandığı bir "çatı" ve iktidarı Mustafa Kemal'e tamamen bırakmamak
adına bir alternatif olarak da yorumlamanın mümkün olabileceğini ileri sürmüştür.5
Hablemitoğlu, farklı gruplamalar yapmış ve bolca çelişkiye düşmüştür. "Yeşil Ordu
Cemiyeti'ndeki Hizipler" başlığı altında örgütü, İttihatçılar, Sovyet taraftarları Marksistler (Bolşevikler) ve Mustafa Kemal Paşa taraftarları olarak üç gruba ayırmış,

1

Tevetoğlu, a.g.e. s. 220.

2

Yılmaz, a.g.e. s. 89 - 90.

3

Atatürk, a.g.e. Cilt: 1 - 2, s. 273.

4

Tunçay, a.g.e. Cilt: 1, s. 137 - 138.

5

Akal, a.g.e. s. 61.
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İttihatçıları "Türkçü", Nazım'ı "Bolşevik", Yunus Nadi ve Hakkı Behiç'i "sol İttihatçı"
olarak kategorize etmiştir. Çelişkisi, Marksistler (Bolşevikler) başlığını kullandığı ve
Nazım'ı "Bolşevik" olarak andığı halde kurucular arasında tek bir Bolşevik
bulunmadığını, Nazım'ın ancak "sempatizan" olabileceğini, fakat şartların onu
cemiyete

sızan

Marksistlerin

lideri

pozisyonuna

getirdiğini

söylemesidir.

Hablemitoğlu; Hakkı Behiç, Yunus Nadi ve Nazım isimlerini öne çıkarmış, ayrıca
Enver'e ve Mustafa Kemal'e yakınlık açısından da iki ayrı kanadın var olduğunu
söylemiştir. Öte yandan farklı bir gruplama daha yapmış, örgütü İttihatçılar,
Bolşevikler ve "macera ve ikbal düşkünü fırsatçılarla cahiller" olarak üç hizbe
ayırmıştır. Ona göre organize hareket etmeyen üçüncü kanadın temsilcileri; amacı
siyasi ikbal olan Bursa Milletvekili Şeyh Servet (Akdağ) ve Çerkes Ethem'i iktidara
getirmekten başka bir gayenin izini sürmeyen Saruhan Milletvekili Reşit gibi
isimlerdir.1 Hablemitoğlu'nun yazdıklarından örgüt içerisinde Marksist (Bolşevik) bir
kanadın varlığı ya da yokluğu konusunda ne düşündüğünü, hangi tezi savunduğunu
anlamak pek mümkün değildir. Mustafa Yılmaz net bir ayrım yapmamış, ancak örgüt
bünyesinde Mustafa Kemal'e yakınlıkları ile tanınanların, Mustafa Kemal'e karşı
oluşturulan muhalefet içerisinde yer alan İttihatçıların ve samimi olarak sol
düşünceye yönelen isimlerin bulunduğunu yazmıştır.2 Konu ile ilgili gerçeğe en yakın
tez Hamit Erdem'e aittir. Erdem'e göre YOC içerisinde üç eğilim bulunmaktadır:
İttihatçılar, Kemalistler ve Sosyalistler. İlk eğilimin temsilcileri, İstanbul'da politika
umudu tükenen, bu nedenle varlıklarını sürdürmek, hatta mümkünse iktidarı ele
1

Hablemitoğlu, a.g.e. s. 54 - 66, 222 - 223.

2

Yılmaz, a.g.e. s. 81.
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geçirmek için Ankara'da hamle alanı arayan İttihatçılardır. Üstelik iktidar hedefi,
tartışılırlığıyla birlikte mümkün olmayacak bir hedef de değildir. Kemalistlerin Ulusal
Bağımsızlık Savaşında uğrayacakları zamansız bir yenilgi, doğru hamle yaptıkları
takdirde İttihatçılar için iktidar ortamı yaratacaktır. İkinci eğilimin temsilcileri;
Rusya'dan gelen sosyalist fikirlerin etkisiyle Türkiye'de de "sosyal devrim"in
gerekliliğine inanan, emperyalizm tehlikesi karşısında sol bir örgütün çözüm
olabileceğini düşünen, "eski İttihatçı yeni Kemalist" politikacılardır. Bunlar, "alt
düzey" İttihatçılardır ve ilk kanattakilerin aksine, yurt dışındaki İTF liderlerine yönelik
güvensizliğin farkına varmışlar ve Ankara'da gittikçe yükselen Kemalist iktidara
kayıtsız kalmamışlardır. Üçüncü eğilimlerin temsilcileri ise; tıpkı ikinci kanattakiler
gibi "sosyal devrim" gerekliliğine inanan, ancak olayları onlardan daha sol bir
yorumla karşılayan, anti-emperyalist, anti-kapitalist sosyalistlerdir. Komünizmin
mazlum halkların kurtuluşu düşüncesini benimsemişler, III. Enternasyonal'e yakın
durmuşlar, daha solda ve daha radikal söylemler geliştirmişlerdir. Bu üç eğilimi üç
kişide somutlamak mümkündür: Hakkı Behiç (Bayiç), Yunus Nadi (Abalıoğlu) ve
Nazım (Resmor - Öztelli).1

Cemiyet içerisindeki üç eğilimi, Hakkı Behiç, Yunus Nadi ve Vakkas Ferit
üzerinden örneklemek mümkündür. Hakkı Behiç, memleketi yok etmek isteyen
Batıya karşı Doğuyu ve Rus Devrimini yeğlediklerini, İslam aleminde Rus devrimi
yaratabilecek bir "sosyalist ittihada" bağlı olduklarını, örgütü kurarken Türkistan,
Azerbaycan
1

ve

İran'daki

arkadaşları

(yurt

Erdem, a.g.e. s. 61 - 63.
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dışındaki

İTF'liler

olmalı)

ile

haberleştiklerini ifade etmiştir.1 Kısacası Hakkı Behiç'in önceliği İttihatçılıktır,
arkasından İslam gelmektedir, sosyalizm ise ancak üçüncü sıradadır ve Batıya karşı
mücadelede amaç değil araçtır. Sosyalizmin amaç olmaması hususu Yunus Nadi için
de geçerlidir. İlerleyen yıllarda konuyu ele alırken "Bolşevik fikirleri ve
teşebbüslerinin" Anadolu hareketine yarar sağladığını fakat bu yararın yalnızca
"manevi" olduğunu söylemiş ve o dönemde Türkiye'de Bolşevizm isteyen ciddi bir
Türk olmadığını iddia etmiştir.2 Sosyalist kanatta yer alan Vakkas Ferit ise kurucu
kadroda olmamakla birlikte örgütlenme çalışmalarının aktif isimlerindendir. Öyle ki
Meclis'in karşısındaki Millet Bahçesinde "ilk resmi Sovyet temsilcisi" Şerif Manatov
ile birlikte sosyalizm üzerine konferanslar dahi vermiştir.3

YOC'nin yapısını, örgütlenme modelini ve yöntemini anlamak adına
beyannamesini, talimatnamesini ve nizamnamesini incelemek faydalı olacaktır. "Eski
dünya" tabirinin kullanıldığı beyannamede; bir kaç zengin için "esir" gibi çalışan
milyonlarca insan, köylü, çiftçi, işçi, bağcı, bahçeci, kunduracı, yemenici, duvarcı,
marangoz, arabacı kısacası tüm işçi, köylü ve zanaat erbapları uyanışa davet
edilmekte, "beyler ve ağalar" ile "fukaranın" Allah katında eşit olduğu söylenmekte
ve fukaralar, beylere - ağalara karşı mücadeleye çağırılmakta, Rusya'da yaratılan

1

Tunçay, a.g.e. Cilt: 1, s. 138 ve Akal, a.g.e. s. 60.

2

Yunus Nadi, Çerkes Ethem Kuvvetlerinin İhaneti, İstanbul, Sel Yayınları, 1955, s. 10.

3

Tunçay, a.g.e. Cilt: 1, s. 138 - 139.
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"yeni dünya"da fukaranın hükümet olduğundan söz edilmekte ve Türkiye'nin de öyle
olacağı, o yola gittiği vurgulanmaktadır.1

YOC talimatnamesi, örgütün amacı, idare şekli, üyelik şartları, tanıtımı gibi
konularda ipuçları vermektedir. Talimatnamenin birinci maddesinde örgüt şöyle
tanımlanmıştır: "Asya'nın saf ve nezih ahlâk ve maişetini, emperyalist, kapitalist
namları altında Avrupa sefahetle ihlâl etmek için her vakitten ziyade Şark'a taarruz
ederek zavallı Asya halkını ezip yutmağa çalışan bugünkü asker, tüccar ve politikacı
Avrupa'nın bu yoldaki çalışmalarına karşı durarak Asya'da ahlâki ve insani bir
yaşama ve Şark'da da Şark'ın kendisine mahsus olan temiz ve saf ahlâkını tesbit edip
koruyacak bir ittihad vücuda getirmek gayesiyle çalışan fikir sahiplerinin vücuda
getirecekleri mesai silsilesine ve içtihad safhalarına "YEŞİLORDU" namı verilmiştir".
Tanımda Asya - Avrupa, Doğu - Batı karşıtlıkları ile Asya Şark "ittihadı"ndan söz
edilmiş olması anlamlıdır. Dönemin Şark Mefkureciliğinin dayanak noktası da bu
karşıtlıktır. Örgütün amacı ve mücadele alanı ikinci maddede açıklanmıştır. Karşılığı
"ihtikar ve hırsızlık" olan "sermaye" ve dünyayı Avrupa elinde "oyuncak", insanları
Avrupa önünde "esir" hale getiren savaş ve askerlik düşman ilan edilmiştir. Amaç;
insanların mutluluğu ve Asya birliğidir. Bu nedenle savaşa, sermayeye, ihtikara ve
ihtirasa Asya kapıları kapanmıştır, kısaca "Asya, Asyalılarındır". Yönetim ve üyelik
konuları üçüncü maddede düzenlenmiştir. İnsanlığın mutluluk ve eşitliğini ilke
edinenlerin örgüte dahil olabileceği ifade edilmiş, insanlık dışı kazançlar peşinde
koşanlara kapılar kapatılmıştır. Sosyalizmin yağmacılığa dönüşmemesi adına
1

Tevetoğlu, a.g.e. s. 225 - 226.
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sosyalist eğilimlerin YOC amaç ve düşüncesi doğrultusuna çekileceği ve Rusya'dan
gelenlerin "ehemmiyetle tetkik nazarı altına" alınarak "el altında" bulundurulacağı
hususlarının yer aldığı dördüncü madde oldukça ilginçtir. Yedinci maddede örgüt
yeminine sadık kalmayanlara uygulanacak yaptırım belirlenmiştir: idam. Sekizinci
madde yöntemle ilgilidir, savaşın yeğlenmediği fakat amaca ulaşana dek bu yolun
kullanılacağı ifade edilmiştir. Dokuzuncu maddede fikri mücadele öne çıkarılmıştır.
Fikren muhalif olanlara fikirle, fiilen muhalif olanlara önce "ıslah", sonra "imha"
yollarıyla karşılık verileceği belirtilmiştir. Talimatnamenin sonuç bölümü, YOC'nin
İslami - sosyalist çizgisinin kanıtıdır. Sosyalizmin, bin üç yüz yıl evvel "İslamiyet ve
Şer-i Muhammedi" tarafından "zekat, fitre ve kurban gibi vecibelerle" düzenlenmiş
olduğundan

söz

edilmiş,

Müslümanlar

"sosyal

inkılap"tan

yararlanmaya

çağırılmıştır.1

Nizamnamede2 ise YOC'nin hedefleri, ülkeye ve dünyaya dair tahayyülleri yer
almıştır. Emperyalizmin Asya'dan çıkarılacağı; arazi ve servetin maddi - manevi
yeteneklere göre paylaşılacağı; su, hava, ışık, hararet ve toprağın hükümet elinde
olacağı; sermayenin şahısların ya da ailelerin değil tüm halkın yararına sunulacağı;
"halk hükûmeti" ve "iştirak-i mesai" usullerinin kabul edileceği; savaş ve askerliğin
emperyalizmin imhasına kadar meşru görüleceği; azınlığa "esir" olan çoğunluğun
refahı ve özgürlüğü için mücadele edileceği; İslamiyet'in toplumsal esaslarının ve
1

Tevetoğlu, a.g.e. s. 226 - 228.

2

Mete Tunçay, nizamnamenin "kısmen" Nazım (Resmor - Öztelli) tarafından yazıldığını ve İslami -

Komünist bir rengi olduğunu söylemektedir (Tunçay, a.g.e. Cilt: 1, s. 139).
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asr-ı saadetin müşterek samimiyetinin benimseneceği; eğitimin parasız, zorunlu ve
yatılı olacağı ifade edilmiştir. Ayrıca Asya'nın emperyalizme karşı mücadelesi "Allah
yolu" olarak tanımlanmış, idam cezasının yalnızca emperyalizm taraftarları için
uygulanacağı belirtilmiş, örgütün Kızıl Ordu'ya samimi kardeşlik hisleri ile bağlı ve
müttefik olduğu söylenmiştir. Simge olarak yeşil bayrak seçilmiş; kızıl bayrak - yeşil
bayrak birlikteliğinin amaçlandığı ve YOC genel merkezinin Moskova ve Kızıl Ordu ile
ilişkide olduğu ifade edilmiştir.1

Türkiye açısından bakıldığında sol niteliği tartışmasız olan nizamname, örgüt
içerisinde soruna yol açmıştır. Nizamnameyi beğenmeyen Şerif Manatov ve Salih
Hacıoğlu, YOC'nin "ortodoks Marksist" TBKP program ve tüzüğüne göre
yönetilmesini istemiş, buna karşı çıkan Eskişehir örgütü ise Ankara şubesinin
faaliyetini durdurmuştur. Böylece 1920 Temmuz sonunda, henüz bir buçuk ay önce
YOC'ye katılan TBKP kanadı örgütten kopmuştur.2

YOC'nin

gizliliği

resmi

kuruluş

başvurusunu

yapmamış

olmasından

gelmektedir. Politik çevreler tarafından bilinmektedir. Lafzen gizli, fiilen açıktır.3
Aslında YOC'yi tanımlamak için daha doğru tabir, yarı sol - yarı gizli bir örgüt
olduğudur. Cemiyet, "mebuslar solu" olarak da isimlendirilmektedir.4 Cemiyetin

1

Tevetoğlu, a.g.e. s. 228 - 230.

2

Akal, a.g.e. s. 120.

3

Erdem, a.g.e. s. 71 ve Akal, a.g.e. s. 59.

4

Hablemitoğlu, a.g.e. s. 63.
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kapatılma gerekçesi olan Çerkes Ethem, Akal'a göre Nazım (Resmor - Öztelli)
tarafından yemin ettirilerek örgüte alınmış,1 böylece YOC'nin eline silahlı güç
geçmiştir. Harris'e göre ise Diyarbakır Milletvekili Hacı Şükrü'nün gayretiyle 1920
Haziran'ında örgütün merkez komitesine alınmıştır.2 Hablemitoğlu, YOC içerisindeki
"hakiki

marksist"lerin

Ankara

ve

Eskişehir

şubelerinde

mevzilendiklerini

söylemektedir. Bunlar Salih (Hacıoğlu), Ziynetullah Nuşirevan, Mustafa Nuri, Ahmet
Hilmi ve Arif Oruç'tur.3 Tevetoğlu'na göre ise örgütün Türkiye'deki sol gruplar ve
Rusya ile irtibatı Salih (Hacıoğlu), Vakkas Ferit, Arif Oruç, Ziynetullah Nuşirevan, Şerif
Manatov, Ahmet Hilmi (Emek gazetesi sahibi) ve Bakkal Ahmet tarafından
sağlanmaktadır.4

Yunus Nadi, cemiyet içerisinde ikinci kanada mensuptur. Hablemitoğlu'na
göre; YOC genel merkezi ile Mustafa Kemal arasında irtibat sağlamakla görevlidir.5
Nadi ilerleyen zamanlarda yazdığı anılarında YOC'yi 1925 yılının politik ortamından
geriye doğru bakarak değerlendirmiş, Türkiye'ye özgü bir devrim anlayışını
benimsediklerini, YOC'yi bu amaçla kurduklarını ve Yeşil Ordu'nun Kızıl Ordu'ya
tekabül ettiğini söylemiştir. Hedefleri "milli hislerde" ileri safhalar yaratmaktır, fakat

1

Akal, a.g.e. s. 63.

2

Harris, a..g.e. s. 110.

3

Hablemitoğlu, a.g.e. s. 63.

4

Tevetoğlu, a.g.e. s. 221.

5

Hablemitoğlu, a.g.e. s. 157. İhsan Güneş, örgüt - hükümet bağlantısının Hakkı Behiç (Bayiç) ve

Adnan (Adıvar) tarafından sağlandığını yazmıştır. Bkz: Güneş, a.g.e. s. 108.
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bu safhalar Nadi'ye göre "milletlerarası" değil "milli" olmalıdır. Ayrıca bazı
arkadaşlarının kendisine, örgütün Mustafa Kemal'in haberi ve bilgisi dahilinde
kurulduğunu söylediklerini ve bu haberi doğrulatmaya lüzum görmediğini ifade
etmiştir. III. Enternasyonal'e başvurduklarını, fakat herhangi bir yanıt alamadıklarını
da belirtmiştir.1 Dönemin tanıklarından Feridun Kandemir ise anılarında, Nadi'nin
yazdıklarına gölge düşürmüştür. Kandemir, YOC'nin kuruluşu esnasında Meclis
matbaasına gelen İbrahim Süreyya ve Yunus Nadi'ye, Mustafa Kemal'in cemiyetten
haberdar olup olmadığı sorusunu yönelttiğini, Nadi'nin yanıt olarak: "A efendim, şu
avuç içi kadar Ankara'da başında onun bulunmayacağı hangi iş yapılabilir ki? Bunu
düşünmek bile abes." dediğini ifade etmiştir.2 Nadi, YOC'nin kurulduğu 1920 yılında,
Türk basınının istisnalar hariç 11 yıldır düzenli yazan muharriridir. 1917'ye dek
İngiltere, Fransa, Almanya üzerine zaman zaman olumlayıcı ifadeler kullanmasına
rağmen, Rusya'ya sempati içeren tek bir cümle kurmamıştır. Rusya, o yıla dek
Nadi'nin gözünde geleneksel düşmandır. Fakat 1917 Devriminin ardından
yaşananlar, özellikle Türklere yarar sağlayıcı gelişmeler, bu tutumu tersine
çevirmiştir. Ankara'da Ulusal Bağımsızlık Savaşını yürüten kadro yoksunluk içindedir
ve ihtiyaç olan somut - soyut yardım için adres önceliği Rusya'dır. Haliyle hem ülke
için hem de Nadi için Rusya karşıtlığının stratejik bir anlamı kalmamıştır. Nadi antiemperyalisttir, Bolşeviklerin tutumu da budur. Nadi İTF kökenlidir, İttihatçı
arkadaşları YOC'dedir. O halde katılımda mahzur yoktur. Bu ve benzeri nedenler
Nadi'yi 1920 Ankara'sında ulusal kurtuluşçu - sol bir misyon üstlenmeye
1

Yunus Nadi, Çerkes Ethem Kuvvetlerinin İhaneti, s. 11.

2

Uşaklıgil, a.g.e. s. 256.
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yöneltmiştir. Ancak ne zaman ki Moskova'ya gönderilen Türk heyeti olumlu
karşılanmamış, Bolşevik hükümeti Ermenistan için Van ve Bitlis'ten toprak talep
etmiş ve bunlara bağlı olarak Ankara, Rusya politikasını gözden geçirmeye
yönelmiş,1 işte o zaman Nadi için de yukarıda anılan misyonun terki başlamıştır.

Değişen Ankara - Moskova ilişkilerinden YOC de etkilenmiştir. Ayrıca Çerkes
Ethem'in, haliyle Çerkes Ethem ile birlikte silah gücünün örgüte katılımı hükümet
tarafından hoş karşılanmamıştır. Bu arada cemiyetin ağırlık merkezi Çerkes Ethem'in
de yer aldığı Eskişehir'e kaymış, Arif Oruç ve Çerkes Ethem tarafından "İslam
Bolşevik Gazetesi" Yeni Dünya yayınlanmaya başlamış,2 kısacası Yeşil Ordu,
"kulvar"ın3 dışına çıkmıştır. Bu nedenlerle 1920'nin yaz sonlarında örgütün
hükümetle olan ilişkisi kopma noktasına gelmiştir.4 Seyyare Yeni Dünya gazetesinin
cemiyetin fikirlerini yaymak dışında, Çerkes Ethem'i öne çıkarmak gibi bir misyon
üstlendiği kuşkusuzdur. Yeni Dünya - Yeni Gün farklılığı, örgüt içerisindeki farklı
eğilimlerin somut bir örneğidir5 ve 1931'de yaşanacak Arif Oruç - Yunus Nadi
polemiğinin alt yapısı bu dönemde hazırlanmıştır.

1

Akal, a.g.e. s. 191.

2

Tunçay, a.g.e. Cilt: 1, s. 141 - 147.

3

Erdem, a.g.e. s. 74.

4

Erdem, a.g.e. s. 78.

5

Erdem, a.g.e. s. 100.
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Kurucular, eğilimler, politik yönelimler gibi hususlarda olduğu gibi örgütün
kapatılması konusunda da farklı yorumlar mevcuttur. YOC üzerine yazan araştırıcılar,
sanıkların ve tanıkların İstiklal Mahkemesi ifadelerinden ipuçları çıkarmakla birlikte
kimin ifadelerini daha inandırıcı buldularsa onu temel alarak yazmışlardır ve haliyle
ortaya meseleyi farklı zaviyelerden gören sonuçlar çıkmıştır. Bunlardan bir kaç
tanesini detaylandırmak yararlı olacaktır. Emel Akal, YOC'nin kapatılması ile ilgili
tezlerinde Nazım (Resmor - Öztelli)'nin ifadelerini önemsemiştir. Akal'a göre;
Mustafa Kemal'in YOC'ye yönelik hoşnutsuzluğu, Çerkes Ethem ile ilgili kaygıları ve
faaliyetin durdurulması isteği karşısında Nazım (Resmor - Öztelli), o esnada cepheye
gitmekte olan Mustafa Kemal'e, dönüşüne değin faaliyetin durdurulacağına dair
taahhüt vermiştir.1 Hablemitoğlu ise mahkeme başkanı İhsan (Eryavuz)'un Nazım
(Resmor - Öztelli)'ye yönelttiği sorularla Nazım Beyin ifadelerini harmanlamıştır.
Hablemitoğlu'na göre genel merkez üyeleri Mustafa Kemal'in emri üzerine
"muvakkat tatil" kararı almış, fakat Nazım (Resmor - Öztelli) arkadaşlarını
"yardakçılık" ile suçlayarak karara karşı çıkmıştır. Buraya kadar olan kısmın İhsan
(Eryavuz)'un sorularından alındığı anlaşılmaktadır. Fakat devamında tartışmalardan
iki gün sonra Nazım (Resmor - Öztelli) ve Yunus Nadi'nin Mustafa Kemal'i ziyaret
ederek faaliyete devam izni aldıklarını söylemiştir ki bunu da Nazım Beyin
ifadelerinden almıştır. Sonuç olarak Hablemitoğlu "hafi TKP hizbinin" örgütü
böldüğünü ve Mustafa Kemal'in bu bölünmenin üzerine giderek resmi TKF'nin
kurulmasına yöneldiğini iddia etmiştir.2 Harris'in yorumuna göre YOC'nin
1

Akal, a.g.e. s. 280.

2

Hablemitoğlu, a.g.e. s. 194 - 195.
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kapatılmaması hususunda örgütle Mustafa Kemal arasında "aracılık" eden Yunus
Nadi'nin gayretleri işe yaramış, Mustafa Kemal dağıtılma emrini geri almamakla
birlikte faaliyetin devamına izin vermiştir. Hatta "zamanın tabiatına uymak zorunda"
kalarak Nadi'nin Halkçılık Programını yazmasına "müsaade edecek kadar işi ileriye"
götürmüş, bununla da YOC ve Halk Zümresini Kemalist rejime yararlı bir çizgiye
çekmeyi amaçlamıştır.1 Emine Uşaklıgil'e göre ise Mustafa Kemal'i ziyaret eden
Yunus Nadi ve Nazım (Resmor - Öztelli) YOC'nin kapatılmasına itiraz etmiş, fakat
Mustafa Kemal'in, cemiyetin davaya zarar verdiğini söylemesi ve dağılmasını
istemesi karşısında Yunus Nadi, Muhittin Baha, İbrahim Süreyya gibi Mustafa
Kemal'e yakın isimler örgütten kopmuş, diğerleri ise Halk İştirakiyun Fırkası'na
yönelmişlerdir.2

Cemiyetin kapatılış tarihi hususunu iki farklı yorumla ve iki ayrı tarihle
açıklamak mümkündür. İlki resmi TKF'nin kuruluş duyurusunun yayınladığı 18 Ekim
1920, ikincisi Türkiye Halk İştirakiyun Fırkasının kurulduğu 7 Aralık 1920. 18 Ekim
1920'de Dahiliye Vekaleti tarafından yayınlanan 1640 sayılı genelge ile TKF mührü
taşımayanlara komünist propaganda yasağı getirilmiş ve YOC'nin TKF'ye katıldığı
duyurulmuştur.3 Böylece gayr-ı resmi YOC, resmi bir bildiri ile kapatılmıştır.4 Fakat
bu durum YOC'nin tamamen TKF'ye katıldığı anlamına gelmemelidir. İTF bakiyesi

1

Harris, a.g.e. s. 105 - 106.

2

Uşaklıgil, a.g.e. s. 258.

3

ATASE, İSH 10 C, Sıra No: 6252, Kutu No: 641, Gömlek No: 39, Tarih: 31.10.1336.

4

Akal, a.g.e. s. 280 - 281.
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vekiller ve Mustafa Kemal'e yakın isimler örgütten kopmuştur, ancak sosyalist kanat
TKF'ye katılmamıştır ve dışarıdadır. Onların tercihi ise 7 Aralık 1920'de Türkiye Halk
İştirakiyun Fırkasını kurmak olmuştur ki bu da YOC'nin tüm varlığının fiilen sona
ermesi anlamına gelmektedir. Yunus Nadi, Hakkı Behiç, Eyüp Sabri, Muhittin Baha,
İbrahim Süreyya, Mahmut Celal, Adnan (Adıvar) gibi isimler TKF'ye katılmışlar;
Nazım, Şeyh Servet, Sırrı (Bellioğlu) gibi isimler ise THİF'ye yönelmişlerdir.1

YOC mensuplarına yönelik tutuklamalar 2 Ocak 1921'de Arif Oruç ile
başlamıştır. 21 Mart 1921'de Nazım (Resmor - Öztelli) ve Şeyh Servet (Akdağ)
dokunulmazlıkları kaldırılarak tutuklanmışlardır.2 Afyon Milletvekili Mehmet Şükrü
de tutuklananlar arasındadır.3 YOC yargılamalarını yapan İstiklal Mahkemesi
Cebelibereket Mebusu Topçu İhsan (Eryavuz) - (başkan), Kütahya Mebusu Cevdet
(İzrop) ve Ayıntap Mebusu Asaf Kılıç Ali'den oluşmuştur. Emel Akal'a göre mahkeme
üyelerinin üçü de geçmişte YOC üyesidir.4 Nazım (Resmor - Öztelli)'nin, kendi
dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili görüşmelerin yapıldığı Meclis oturumundaki
konuşmasından ve İstiklal Mahkemesi huzurundaki ifadesinden cemiyetin yapısı ve
anlayışına dair ipuçları bulmak mümkündür. Meclis oturumunda, YOC'nin gizli olma
nedenini İngilizlere karşı alınmış bir karar olarak açıklamıştır. Yani Nazım Bey'e göre
amaç; İngiltere'nin işin içerisinde Bolşeviklik olduğunu düşünmesi halinde Türkiye'ye

1

Erdem, a.g.e. s. 110 - 112.

2

Hablemitoğlu, a.g.e. s. 197 ve Tevetoğlu, a.g.e. s. 233.

3

Uşaklıgil, a.g.e. s. 260 ve Tevetoğlu, a.g.e. s. 233.

4

Akal, a.g.e. s. 483.
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yapacağı muhtemel saldırıyı bertaraf etmektir. Katib-i Umumiliğe getirilişinde
Mustafa Kemal'in de malumatı olduğunu; "inkılap hükumeti" liderinin YOC gibi bir
örgütten

habersiz

olma

ihtimalinin

bulunmadığını

söylemiştir.

Faaliyeti

durdurduktan sonra Eskişehir'de bir komünist partisi oluşturulduğunu öğrendiklerini
ve bu durumu sakıncalı bularak Yunus Nadi ile birlikte Mustafa Kemal'i ziyarete
gittiklerini, bu ziyarette Nadi'nin Mustafa Kemal'e şu sözleri sarf ettiğini anlatmıştır:
"Terk-i faaliyetimizi istediniz, biz de sizin emrinizi tuttuk. Şimdi ortalıkta bazı
cereyanlar var, bir takım münasebetsiz adamlar çıkıyor. Teşkilat yapıyorlar. Biz bu
teşkilatı böyle adamlara yaptırırsak bu memleket fena olur. Biz sizin elinizin
altındayız." Bu konuşma üzerine Mustafa Kemal Paşa'nın onayıyla Halk Zümresinin
kurulmasına karar verildiğini, ancak kendisinin buna karşı olduğunu ifade etmiştir.
Örgütün kurulma gerekçesini; Türkiye'ye doğru gelen Bolşevik "selin" karşısında
"siper" olmak biçiminde açıklamıştır.1 Mahkemede ise Çerkes Ethem'in örgüte
katılımı nedeniyle Mustafa Kemal'in duyduğu rahatsızlık ve faaliyetin terki isteği
karşısında, o cepheden dönene değin gerekenin yapıldığını, cephe dönüşünde ise
Yunus Nadi ile birlikte ziyarete gittiklerini söylemiştir. Nazım Bey, Mustafa Kemal
Paşa ile iki kez görüştüklerini, bu görüşmelerden birinde tesadüfen bulunan Hakkı
Behiç'in, Ethem'in örgüte katılımının kendi "tensibiyle" olduğunu itiraf ettiğini
anlatmıştır. Mahkemenin tahkikatına göre Mustafa Kemal'in Yeşil Ordu teşkilatından
haberi yoktur, öğrendiğinde ise faaliyetin "kat'i" olarak terk edilmesini istemiştir.
Üstelik Mustafa Kemal, mahkemeye o ana kadar Nazım Bey'i görmediğini , Yunus
Nadi ve Nazım Beylerin kendilerini ziyaretlerinde Bolşeviklik ya da Komünistlik değil
1

Akal, a.g.e. s. 476 - 478.
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halk teşkilatı amaçladıklarını ifade ettiklerini söylemiştir. Mahkemede Mustafa
Kemal'in açıklamaları ile düşünceleri sorulan Nazım; Dahiliye Vekaletinden
vilayetlere gönderilen TKF talimatını hatırlatmış ve hükümetin haberdar olduğunu
ifade etmiştir.1

Nutuk'ta da konuya değinen Mustafa Kemal; Hakkı Behiç (Bayiç)'i
eleştirmiştir. YOC'nin kapatılması isteğine Hakkı Behiç'in, cemiyetin sanılandan
büyük ve her üyenin amaçtan dönmemek konusunda yeminli olduğunu söyleyerek
muhalefet ettiğini anlatmıştır.2 Mustafa Kemal'in Nutuk'ta yazdıklarından YOC
içerisindeki İttihatçı kanadın, örgütü Mustafa Kemal'e karşı elden bırakmak
istemediği gibi bir sonuç çıkarılabilir. İttihatçılar, bu yolla hem güçlerini olduğundan
daha yüksek göstermek hem de örgütlenmeye uygun bir alan ellerindeyken bunu
sonuna kadar kullanmayı amaçlamış olmalılardır.

Yunus Nadi, YOC davasında tanık değil sanık konumundadır ve yazılı ifade
vermiştir. YOC'nin kuruluş amacını; girişilen kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesinde,
Batı emperyalizmine karşı büyük Doğu Devrimi ile "daha sıkı, mâkul ve mantıki bir
yakınlık" kurmak ve eğer bir gün Ruslarla sınırdaş olunursa yurtta "tahripkar" etkiler
yaratacak "mechul inkılaba" meydan vermemek olarak açıklamıştır. Cemiyeti,
Mustafa Kemal Paşa'ya duyurduklarını, fakat kendisinin uygun bulmaması nedeniyle

1

Tevetoğlu, a.g.e. s. 233 - 237.

2

Atatürk, a.g.e. Cilt: I - II, s. 273.
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faaliyeti durduklarını söylemiştir.1 Nazım Bey Nadi'nin ifadelerine cevaben; ortada
faaliyeti "terk" ve faaliyete "devam" biçiminde ayrı iki emir olduğunu, ilkinin
muhatabını bilmediğini, ikincisinin ise kendisine ve Yunus Nadi'ye verildiğini ifade
etmiştir. Mustafa Kemal'e, her ne kadar Nadi tarafından dillendirilmese de birlikte
gittiklerini, faaliyetin devamı için izin aldıklarını ve neticede arkadaşlarının Halk
Zümresini kurmaya karar verdiklerini ve hatta zümre programının 18. maddeye
kadar olan kısmının Yunus Nadi tarafından yazıldığını söylemiştir.2 Vakkas Ferit ise
"tatil-i faaliyet" emri alındıktan sonra Nadi ile Nazım'ın Mustafa Kemal'e
gönderildiğini; müspet bir yanıt alınamayınca da faaliyetin terk edildiğini beyan
etmiştir.3 Mahkeme neticesinde Çerkes Ethem, Tevfik, Reşit, Yüzbaşı İbrahim,
Jandarma Yüzbaşı Sami, Erkan-ı Harb Yüzbaşı Halil, Polis Artin, Manyaslı Şevket, Polis
Ahmed, Reşad, Kütahya Mıntıka Kumandanı Binbaşı Abdullah ve Mülkiye
Kaymakamı Lütfi "hükümet devirme cürmünü irtikaplarından" ve düşman safına
firarlarından dolayı idama; Nazım (Resmor - Öztelli), Baytar Binbaşı Salih (Hacıoğlu)
ve Zinetullah Nuşirevan gizli Komünist partisi teşkili suretiyle "hükümeti devirme
cürmünü irtikap teşebbüsünde" bulunduklarından on beşer sene küreğe mahkum
edilmiş; Şeyh Servet (Akdağ) ve Mehmet Şükrü'nün "mesuliyetsizliklerine"; Arif
Oruç'un tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine ve "milli

1

Tevetoğlu, a.g.e. s. 241 - 242.

2

Tevetoğlu, a.g.e. s. 242 - 243.

3

Tevetoğlu, a.g.e. s. 254.
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maksadın istihsaline kadar" hükümetin uygun göreceği bir yerde ikametine karar
verilmiştir.1

Yunus Nadi, anılarında YOC'den bahsetmiş fakat Mustafa Kemal ve Nazım
(Resmor - Öztelli) tarafından doğrulanan görüşmeden söz etmemiştir. Cemiyetin
kurulduğuna dair bilginin Mustafa Kemal'e iletildiğini arkadaşlarından duyduğunu ve
yeterli bularak soruşturmadığını, milletlerarası (enternasyonal) olmaktan ziyade
milliliğe önem verdiklerini ifade etmiştir. Görüşme ile ilgili olarak ise kendi ismini hiç
zikretmemiş, Mustafa Kemal'in "bazı arkadaşlarla samimi bir konuşmasında" gizli
çalışılmaması uyarısı yaptığını söylemiştir.2

1920 Ankara'sındaki sol hareketler; halk tabanı, doktriner dayanak ve sınıfsal
temelden yoksun; ilke ve programda uzlaşmış bir kadroya ve referans alabileceği bir
geleneğe sahip olmayan; yalnızca aydın - politikacı çevresinde kalan hareketlerdir.3
YOC de öyledir. Bir yanda dışarıdaki önderleriyle irtibat kesmeden, yeniden iktidarı
almak adına ortam kollayan İTF'liler; diğer yanda İTF kökenli olan fakat yükselen yeni
iktidarın dışına itilmek istemeyen vekiller; bir diğer yanda ise Rusya'dan gelen
sosyalist dalganın etkisini İTF geçmişinin üzerinde tutan ve yeni dönemin siyasetini
daha solda biçimlendirmek isteyen siyasetçiler bulunmaktadır. YOC, bu üçünün

1

Tevetoğlu, a.g.e. s. 260.

2

Yunus Nadi, Çerkes Ethem Kuvvetlerinin İhaneti, s. 11 - 12.

3

Aydemir, a.g.e. Cilt: 2, s. 323.
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uzlaşısından doğmuştur. Yunus Nadi, anılan kanatların ikincisine, bir diğer deyişle
kaybetmeyen tek kanada mensuptur. Haliyle Nadi de kazananlardandır.

Örgütü oluşturan tüm unsurların hemfikir oldukları konu Bolşevik Rusya ile
ittifak yapmaktır. 1920'nin bahar aylarında iktidar bir yandan Sovyetler'den yardım
temini hususunda çalışmalar yaparken, diğer yandan da dışarıdan gelen sol etkiyi
kontrol altına alma amacındadır. Bu nedenle YOC'nin kuruluşu ve faaliyetleri pratik
amaçlar gereği görmezden gelinmiştir. Bu yolla İstanbul'dan gelen dinsizlik
suçlamalarına da yeşilin kutsallığı ve cemiyetin İslami vurguları kullanılarak yanıt
verilmiş olmaktadır. Ayrıca hem sol ve İslami unsurları ulusal savaşım alanında
tutmak, hem Rusya'dan gelecek yardım için kapı aralamak, hem de Enver Paşa'nın
Rusya'da olması nedeniyle taktiksel olarak sosyalizme yaklaşan1 İttihatçıları kontrol
etmek adına alan yaratılmıştır. YOC'nin kuruluş tarihi, Sovyet Rusya'dan yardım
talep edilen tarih olan 26 Nisan 1920'ye oldukça yakındır ve bu durum anlamlı bir
detaydır.2

Mustafa Kemal, Yeşil Ordu'yu iç ayaklanmalar esnasında İstanbul'un
girişimleri ile eldeki askeri birlikler arasında yaratılan tahrifata rağmen,
"ayaklananların ayartmalarına" kulak asmayan milis birliklerin varlığını önemseyen
ve günün gereklerine uygun yeni bir ordu yaratmanın güç olduğuna inanan kişiler,
"istenilen nitelikte, bilinçli kimselerden, seçkin ve devrim için güvenilir bir örgüt
1

Atay, Çankaya, s. 297.

2

Harris, a.g.e. s. 96 - 97.
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kurmak" üzere YOC'yi kurmuşlardır diyerek yorumlamıştır.1 Bu yönüyle Mustafa
Kemal'e yararı dokunmuş olmalıdır. Fakat aynı zamanda Mustafa Kemal'in gücünü
belli bir sınırda tutmak isteyen ve ilk yenilgide iktidarı almak üzere ortam kollayan
İttihatçıların örgüt içerisindeki varlığı da unutulmamalıdır. Bu yönüyle de Mustafa
Kemal'e alternatif olarak yaratılmış bir örgüt gibi göründüğü de iddia edilebilir. 2

Ne zamanki Rusya, Ankara'nın "Elviye-i Selâse'yi geri almak hususundaki
kararlılığını" anlamamış, Van ve Bitlis'ten Ermenistan için toprak istemiş ve Enver
Paşa ile arasına mesafe koymamıştır, işte o zaman YOC'nin de "Şark Mefkuresi"nin
de tükenişi başlamıştır.3 Üstelik Çerkes Ethem'in silahlı gücüyle örgüte katılımını
Mustafa Kemal'in mazur görmeyeceği de açıktır. Bolşeviklerin yarattığı "güven
bunalımı" karşısında Ankara, 1920 sonbaharında ortamdan da yararlanarak kendi
doğu sınırını kendisi çizmiştir. Kafkasya'ya kadar gelerek Türkiye sınırına dayanan
Rusya'yı ve yaydığı sosyalizmi tehdit olarak algılayan İngiltere ise Türkiye'yi Londra
Konferansına davet ederek Ankara - Moskova ilişkilerini yıpratmak istemiştir. Ankara
ise konjonktürel düşünme zorunluluğunun bir gereği olarak hem Rusya'ya hem de
içerideki sol unsurlara mesafeli davranmak durumunda kalmıştır.4 Kendi önderi ya
da önderleri bulunmayan, güçlü bir halk tabanına dayanmayan ve görmezden
gelinemeyecek Mustafa Kemal önderliği gerçeği ile karşı karşıya olan YOC ve ardılı

1

Atatürk, a.g.e. Cilt: I - II, s. 271 - 273.

2

Akal, a.g.e. s. 61.

3

Akal, a.g.e. s. 530.

4

Akal, a.g.e. s. 530.
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partilerin bir iki silkeleyişte dağılmasını kaçınılmaz görmek gerekmektedir. "Şark
Mefkuresi - Garp Mefkuresi"1 karşıtlığında Mustafa Kemal'in İçişleri Bakanlığına
Nazım (Resmor - Öztelli) yerine Refet (Bele)'yi tercih etmesi, dönemin gereklerine
pragmatik amaçlarla uyarlanan politikaların bir sonucu olarak okunmalıdır.

Program ve örgütlenme çalışmalarının yapıldığı ve Çerkes Ethem'in örgüte
dahil edildiği 1920 Temmuzuna kadar geçen süre YOC'nin ilk dönemidir. Bu dönem,
anılan üç kanadın cemiyet içerisindeki ittifakıyla sürmüştür. İkinci dönem ise
Mustafa Kemal'in örgüte müdahale ettiği ve kapatılmasını istediği, Temmuz'dan
kapanışa değin geçen süredir. Halk Zümresinin oluşturulması da ikinci döneme
rastlamaktadır.2

4. 5.) Halk Zümresi
Halk Zümresi, yarı gizli YOC'nin Mustafa Kemal'in müdahalesi ile
durdurulduğu sıralarda, Şark Mefkuresi savunucusu milletvekilleri tarafından
Meclis'te oluşturulan birlikteliğin ismidir. Genellikle YOC'nin "Meclis Grubu" ya da
örgütün Meclis uzantısı olarak kabul edilmektedir.3 Fakat tam olarak bu anlamı
karşıladığını söyleyebilmek güçtür. Meclis'teki hacmi YOC'den daha geniştir ve yapısı

1

Akal, a.g.e. s. 222.

2

Erdem, a.g.e. s. 132.

3

Tunçay, a.g.e. Cilt: 1, s. 152 ve Hablemitoğlu, a.g.e. s. 168.
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daha esnektir. YOC içerisindeki kanatlarla birlikte Mustafa Kemal karşıtı vekiller ve
muhafazakar vekillerin de tercihi olmuştur.1

Nazım (Resmor - Öztelli), Halk Zümresi fikrinin, Mustafa Kemal Paşa'nın
cepheden döndüğü sıralarda, Yunus Nadi ile birlikte Mustafa Kemal ile yaptıkları
görüşmede doğduğunu ifade etmiştir. Nazım (Resmor - Öztelli)'nin anlattıklarına
göre Yunus Nadi, bazı "mümasebetsiz"lerin örgütlenme girişimleri olduğunu ve alanı
onlara bırakmamak gerektiğini söylemiş; sonuç olarak Halk Zümresinin kurulmasına
karar verilmiş ve "Halk" tabiri Mustafa Kemal, "Zümre" tabiri Yunus Nadi tarafından
belirlenmiştir. Nazım (Resmor - Öztelli), fikre karşı olduğunu ancak Yunus Nadi'nin
isteği doğrultusunda Nadi tarafından yazılan Zümre programına "himmet" ettiğini
belirtmiştir.2

Halk Zümresinin "teşekkül"ünü 1920 Nisanına kadar götüren araştırıcılar3
mevcut olmakla birlikte; zümrenin 1920 Ağustos ayı sonları ile Eylül ayı başlarında
ortaya çıktığı anlaşılmaktadır.4 İlk güç sınaması Dahiliye Vekaleti (İçişleri Bakanlığı)
seçiminde olmuş, 4 Eylül 1920'de YOC Genel Sekreteri Nazım (Resmor - Öztelli)

1

2

Akal, a.g.e. s. 223.
Akal, a.g.e. s. 476 - 477. Halk Zümresi programı haricinde bir de ilk 18 maddesi Yunus Nadi

tarafından yazılan Halk Zümresi talimatnamesi olduğu ancak bulunamadığı iddia edilmektedir. Bkz:
Erdem, a.g.e. s. 133.
3

Hablemitoğlu, a.g.e. s. 168.

4

Tunçay, a.g.e. Cilt: 1, s. 152 - 153.
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zümre mensubu milletvekillerinin desteğiyle 98 oy alarak Dahiliye Vekili seçilmiştir,
rakip Refet (Bele) ise 65 oy alabilmiştir.1 Her ne kadar Nazım Bey, Mustafa Kemal'in
Refet (Bele)'den yana inisiyatif alması nedeniyle, iki gün sonra istifa etmiş de olsa
seçim, Halk Zümresinin Meclis'te yarattığı hareketliliğe net bir örnektir. Emel Akal'a
göre Nazım - Refet karşılaşması, Şark Mefkuresi ile Garp Mefkuresinin
hesaplaşmasıdır ve Nazım (Resmor - Öztelli)'nin habersiz istifası zümre mensuplarını
rahatsız ettiği için Nazım Bey Halk Zümresi idare heyetine alınmamıştır.2

Yunus Nadi, Halk Zümresinin kurulduğunu 5 Eylül 1920'de Anadolu'da Yeni
Gün gazetesinde duyurmuş, 6 Eylül'de ise Türkiye'nin ve dünyanın içinde bulunduğu
durumu ve Halk Zümresinin mevcut ortamdaki konumunu tahlil eden bir makale
kaleme almıştır.3 Öncelikle zümrenin 70 - 80 milletvekilinden oluştuğunu söylemiş,
ardından dış gelişmeler ve dışarının içeride yarattığı etkiler üzerine analizler
yapmıştır. Nadi'ye göre; dünya büyük bir "inkılap" içindedir ve Türkiye de o inkılabın
tam "ortasında" bulunmaktadır. Emperyalizme karşı yalnız Türkler mücadele
etmemektedir, tüm Doğu ayaklanmak üzeredir. Bu bağlamda iki "ordugah" ortaya
çıkmıştır; ilki son günlerini yaşayan Batı, ikincisi ise özgürlük ve bağımsızlığını "İngiliz
barbarlığı"ndan kurtarmak üzere ayaklanan Doğu'dur. Dünyanın içerisinde
bulunduğu bu "inkılap" hali; hem BMM'nin açılmasında hem de Halk Zümresinin
kurulmasında etkili olmuştur. Emperyalist saldırılar karşısında Türkleri birleştiren
1

Akal, a.g.e. s. 222 ve Erdem, a.g.e. s. 283.

2

Akal, a.g.e. s. 222.

3

Anadolu'da Yeni Gün, 5 Eylül 1920, No: 402 - 22 ve 6 Eylül 1920, No: 403 - 23.
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güç; o "inkılab"ın dalgalarından beslenmiştir ve ufukta görünen "yeni bir hayat"tır.
Bu nedenlerle zümrenin amacı Batı emperyalizmini yıkmak için çalışmaktır. Doğu,
başkalarının "zevk ve keyiflerine hizmetkâr" olmaktan kurtulmaya azmetmiştir. Yeni
hayatın gereği de programı da çalışmaktır. Nadi yazısını şu sözlerle bitirmiştir:
"Bugün Türkiye'de dahi yeni, hür ve mesud bir hayatın fecri hükmünde olan Halk
Zümresini ruhumuzun bütün hararet ve samimiyeti ile selamlar ve alkışlarız". Bir kaç
gün sonra yazdığı "Halk Hükumeti" başlıklı makalede1 ise "biz" tabirini kullanmış,
eski sistem - yeni sistem ayrımı yapmış, eski sistemin kötü yanlarını reddetmiş,
halktan kopuk değil halkın içinden çıkacak bir hükümet anlayışını benimsediklerini
söylemiş, halka güvenli bir ortam, köylüye işleyebileceği miktarda toprak vaat
etmiştir.

Halk Zümresi programı 8 Eylül 1920 tarihli Anadolu'da Yeni Gün gazetesinde
yayınlanmıştır.2 Genel kabul, programı Yunus Nadi'nin yazdığı yönündedir, Nazım
(Resmor - Öztelli) de programın Nadi tarafından yazıldığını ifade etmiştir. Fakat Emel
Akal farklı bir iddia üzerinde durmuş, programı Milli Türk Fırkası kurucusu Ahmet
Ferit (Tek)'in yazmış olabileceğini ve MTF'nin devlet sosyalizmi anlayışı ile Halk

1

Anadolu'da Yeni Gün, 14 Eylül 1920, No: 410 - 30.

2

Anadolu'da Yeni Gün, 8 Eylül 1920, No: 405 - 25, s. 2. İhsan Güneş'in Öğüt gazetesine dayanarak

verdiği bilgiye göre; 12 Eylül 1920'de Matbuat ve İstihbarat Dairesi salonunda toplanan zümre
mensupları saptanan programı benimsemiş ve zümrenin "nizamname-i dahiliyesini" oluşturmak
üzere beş kişiyi görevlendirmiştir. Bkz: Güneş, a.g.e. s. 123. Güneş'in sözünü ettiği program,
Anadolu'da Yeni Gün gazetesinde yayınlanan program olsa gerektir.
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Zümresi ilkeleri arasındaki benzerliğin bunun dayanağı olarak düşünülebileceğini
söylemiştir.1 Halk Zümresi programının yayınlandığı günlerde İttihatçı Kör Ali
İhsan'ın "Mesleki Temsil" programı, Enver Paşa'nın "Halk Şuralar Fırkası" programı
ve "Mesai" isimli bir başka program da ortaya çıkmıştır.2 Halk Zümresi programı,
YOC programı gibi "İttihatçı - Pan-İslamizm" üzerinde durmakta ve "toplumsal
içerikli bir ekonomi politikası" amaçlamaktadır.3 Zümrenin fikirlerinin oluşmasında
Muhittin (Birgen) etkili olmuştur.4 Öte yandan Hablemitoğlu'nun, Stefanos
Yerasimos'a atfen verdiği bilgiye göre; zümre Berlin'deki Talat Paşa ile ilişki
kurmuştur.5

Nazım (Resmor - Öztelli)'nin, Mustafa Kemal'in olumsuz tavrına rağmen
Dahiliye Vekili seçilmesi, zümrenin Meclis'teki gücünü anlamak açısından önemlidir.
Fakat sonuçta Mustafa Kemal'in isteği gerçekleşmiş hem Nazım (Remsor - Öztelli)
istifa etmiş, hem de YOC faaliyetleri kesin olarak durdurulmuştur. Zümrenin
savunduğu ilkelerin bazıları hükümet tarafından da kabul edilerek Halkçılık Programı
yayınlanmış; resmi TKF'nin kuruluşu ile de Meclis içerisindeki sol-İttihatçı ve
Kemalist blokla, gücü sınırlı enternasyonalci blok ayrışmıştır.6 Aslında Mustafa Kemal

1

Akal, a.g.e. s.s 222 - 223.

2

Akal, a.g.e. s. 225.

3

Tunçay, a.g.e. Cilt: 1, s. 154 ve Hablemitoğlu, a.g.e. s. 169.

4

Tunçay, a.g.e. Cilt: 1, s. 154 - 156.

5

Hablemitoğlu, a.g.e. s. 168.

6

Hablemitoğlu, a.g.e. s. 170, 193 ve Tunçay, a.g.e. Cilt: 1, s. 156 - 158.
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için gerçek tehlike soldan değil İttihatçılardan gelmektedir. Amacı, Meclis'te olası bir
İttihatçı egemenliğe engel olmaktır. Hamlelerin görünen hedefi sosyalist kanattır,
fakat gerçekte İTF bakiyesi vekillerin gücüne müdahale edilmektedir. Yine de solun
geriletilişi hususunda Rusya'nın Ermenistan lehine tavrı ve Enver Paşa'ya yüklediği
aşırı olumlu anlamın da etkili olduğu unutulmamalıdır.1 Kuşkusuz bir diğer amaç da
anti-emperyalist YOC - Halk Zümresi hareketini Ulusal Kurtuluş çizgisine ve Kemalist
iktidara uyumlu - yararlı bir noktaya getirmektir. Bunun aracılarından biri hatta
başlıcası Yunus Nadi olmuştur.2 Mustafa Kemal'in amacı ve Nadi'nin aracılığının
somut sonucu Halkçılık Programıdır.

Halk

Zümresine

mensup

milletvekillerinin

genelinin

geçmişi,

1920

Ankara'sında savundukları düşüncelerle uyumlu değildir, fakat bu uyumsuzluk bir
kusur da değildir. Zümre, YOC üzerindeki iktidar müdahalesinin mevcut olduğu bir
ortamda, hatta bu müdahalelerin bir sonucu olarak kurulmuş, ömrü oldukça kısa
sürmesine rağmen YOC'nin siyasi ve ekonomik taleplerinin Meclis'e taşınması gibi
önemli bir misyonu üstlenmeyi başarmıştır. Hatta YOC'nin en sol kanadına mensup
bir ismi İçişleri Bakanlığına seçtirerek kendi gücünü de sınamıştır. Ancak Halk
Zümresinde güç, YOC'de olduğu gibi ağırlıkla Nazım (Resmor - Öztelli)'nin tarafında
değil, Yunus Nadi gibi Mustafa Kemal'e yakın isimlerin tarafındadır. Zümre Meclis'e
hareketlilik getirmiş, Mesleki Temsil tartışmalarında belirleyici olmuş, Halkçılık
1

Akal, a.g.e. s. 227.

2

Harris, a.g.e. s. 106 - 107. Pelin Böke de Yunus Nadi'nin Halk Zümresi ile Mustafa Kemal arasında

"kilit adamı" durumunda olduğunu söylemiştir. Bakınız: Böke, a.g.t. s. 100.
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Programı gibi bir sonuca ulaşılmasına ciddi katkılar sağlamıştır.1 Zaten Halkçılık
Programı, zümre programını da yazan Yunus Nadi tarafından kaleme alınmıştır.
Mustafa Kemal, Halkçılık Programını kabul ettirerek Halk Zümresinin etkisini
dağıtmış ve sosyal devrim gerekliliği inanışında olan düşünceleri kontrol altına almış,
iktidarın tarafına çekmiştir. Bu durum, Ali Fuat Paşa'ya yazdığı 14 Eylül 1920 tarihli
mektupta geçen sözlerde de açıkça görülmektedir. Mustafa Kemal, Ali Fuat
(Cebesoy)'a Halkçılık Programının kabul edildiğini yazmış ve "Halk Zümresi
kendiliğinden dağılmış gibidir" demiştir.2

4. 6.) Mesleki Temsil
Halk Zümresi çevresinde gelişen düşüncelerin en önemlilerinden biri Kör Ali
İhsan (İloğlu), Kara Kemal, Memduh Şevket (Esendal), Muhittin (Birgen), Yunus Nadi
gibi genellikle İstanbul kökenli sol-İttihatçılar tarafından savunulan ve temel kaygısı
bürokrasi karşıtlığı olan Mesleki Temsil'dir.3 Bir tür "korporatifçi devlet düzeni"
öngören Mesleki Temsil programı Kör Ali İhsan (İloğlu) tarafından hazırlanmıştır.4
Türk - İslam sermayesi yaratmayı ve esnaf örgütlenmelerini amaçlayan milli iktisat
politikasının Ankara'daki yeni ortamda, 1917 Sovyet Devrimi ile dönüşen
yönelimlerin etkilerini de barındırarak yeniden uygulanma girişimi olarak
değerlendirilebilir, bunun örneği savunucularının Rusya'daki sistemle benzerlikleri

1

Erdem, a.g.e. s. 131 - 137.

2

Erdem, a.g.e. s. 138.

3

Tunçay, a.g.e. Cilt: 1, s. 158 ve Erdem, a.g.e. s. 139 - 140.

4

Akal, a.g.e. s. 225.
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olduğunu düşünmeleridir, fakat "sınıf mücadelesi" yerine "meslek dayanışması"nı
tercih etmişlerdir.1

Hem Anadolu'da Yeni Gün gazetesinde hem de Meclis kürsüsünde Mesleki
Temsilin kabulü için gayret gösteren Yunus Nadi, önerinin lafazan ve güçlü
savunucularındandır. 7 Ekim 1920 tarihli makalesinde;2 "halk hükümeti" adı verilen
yeni hayat ve idareyi yorumlamış, bunun Avrupa'daki demokrasi örneği ile ilgisi
olmadığını, ilerici, halktan doğan, nazariyede değil gerçekte ve pratikte halkı hakim
kılmak isteyen, şu veya bu sınıfı değil tüm halkı kucaklayan bir sistem olduğunu ifade
etmiştir. Nadi'ye göre Türk halkının hayatında partiler yoktur, muhtelif mesleklerde
birbirleriyle mücadele ederek değil birbirlerini tamamlayarak çalışan insanlar vardır.
Yani söz konusu olan "fıtrattan" kurulu bir "ahenk"tir ve amaç bu "ahenk"e uygun
bir seçimle hayatı Meclis'e taşımaktır. Nadi, 1921 Anayasasının "genel oy
mekanizması"3 önerisinin Mesleki Temsille değiştirilmesi için hayli çaba göstermiştir.
Anayasa görüşmeleri esnasında, Kanun-ı Esasi Encümeni üyesi sıfatıyla Meclis'te
yaptığı konuşmada (29 Kasım 1920); hükümet hakimiyeti anlayışı yerine halk
hakimiyeti anlayışını getirmek istediklerini söylemiş; halkın cahil olmadığını, işini "en
adi menafiine" kadar bildiğini, bu nedenle halkın hukukunu halka vermek gerektiğini

1

Erdem, a.g.e. s. 142.

2

Anadolu'da Yeni Gün, 7 Teşrin-i Evvel 1920, No: 429 - 49; A. Cerrahoğlu (Kerim Sadi), Türkiye'de

Sosyalizmin Tarihine Katkı, 1. Baskı, İstanbul, May Yayınları, Haziran 1975, s. 397 ve Böke, a.g.t. s.
103.
3

Tunçay, a.g.e. Cilt: 1, s. 161.

284

ifade etmiş; memlekette meşrutiyetin tatbiki ile "fırka hayatı" kalmadığını, fırkaların
yokluğuyla birlikte halka seçimde bulunmak için hareket rehberi olacak bir esasın da
bulunmadığını, bu nedenle tek dereceli ya da iki dereceli seçimin eksikliği gidermek
adına yeterli olmayacağını, memleketi temsil edecek Meclis'in memleketin "mesaliki
maişetini" temsil etmek üzere yapılacak seçimlerle oluşması gerektiğini savunmuş;
bu sayede memleketi "Meclise ufak bir şekilde nakletmiş" olacaklarını ve Avrupa'da
dahi var olmayan demokrasiye Türkiye'nin ulaşabileceğini iddia etmiştir. Nadi'ye
göre Avrupa'da partiler, kapitalizm ve sermaye tahakkümü gibi hususlar seçimlerin
yarı yarıya belirleyicisidir. Türkiye'de ise birbirleriyle kavga eden değil birbirlerini
destekleyen mesleklerin varlığı Avrupa'nın tatbik etmediği Mesleki Temsil usulünün
uygulanabilirliğini göstermektedir.1 Yunus Nadi'nin yakın çevresinden ve Anadolu'da
Yeni Gün gazetesinin politikalarının belirleyicilerinden biri olan Muhittin (Birgen)'in
Nadi'yi tamamlayan düşünceleri de anılmalıdır. Birgen, dünyanın bir devrim
sürecinde olduğunu ve bu sürecin Türkiye'yi de içine çektiğini savunmuş, mevcut
devrim hareketini idareci sınıflarla idare edilen yığınların yer değiştirmesi olarak
tanımlamıştır. Türkiye'de ise hem muntazam bir idare ve siyaset mekanizması
kurmak hem de devrimin amaç ve anlamına uygun bir seçim usulünün kabul
edilmesi gerektiğine inanmıştır. Birgen'e göre tek örnek Rusya'dır. Türkiye'de de
idareci sınıfların hükmettiği ve bürokrasinin hakim olduğu Avrupa'dakine benzer bir
sistem uygulanmaktadır. Bürokratik tahakkümü kırmak için ise Mesleki Temsili

1

TBMMZC, Devre: I, İçtima Senesi: 1, Cilt: 6, s. 122 - 131; Böke, a.g.t. s. 104 - 105; Uşaklıgil, a.g.e. s.

264 - 265 ve Tunçay, a.g.e. Cilt: 1, s. 161 - 162.
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sağlayacak bir seçim usulü kabul edilmelidir. Bu, Rusya'da uygulanan usuldür ve
sosyalizmin müessesesidir.1

"Türk Karl Marx'ı"2 olarak isimlendirilen Kör Ali İhsan (İloğlu) tarafından
geliştirilen Mesleki Temsil önerisinin sınıfları ve sınıf çatışmasını yok sayması
Marksizm'le ilişkisini sınırlandırmıştır. "Modernist" milletvekillerinin bürokrasi
karşıtı, korporatist, kooperatist, devletçi bir girişimidir ve sınıf mücadelesine retçi
yaklaşımı ile sınıfsal dayanışma öngörüsü Meclis'in sınıfsal yapısına da uygundur.3
Kanun-ı Esasi Encümeninin mesleki temsil öneren layihasında "çiftçiler ve çobanlar,
tüccarlar, denizciler, madenciler, ırgatlar, serbest meslekler, sanatkarlar, memurlar
ve askerler"4 olmak üzere dokuz meslek grubu sıralanmıştır. Neticede Meclis'te
yapılan görüşmelerde öneri kabul edilmemiştir. Mustafa Kemal de öneriye karşıdır
ve Meclis onun düşüncesi yörüngesinde hareket etmiştir. Kör Ali İhsan (İloğlu)'nun
Mustafa Kemal'i ikna çabası da işe yaramamış ve genel oy usulü -yani kanun
layihasının ilk hali- kabul edilmiştir.5 Hamit Erdem'e göre; Mustafa Kemal'in öneriye
karşı çıkmasının iki nedeni vardır. İlki, Türkiye'de mesleklerin "sınırlı, yetersiz ve
dağınık" olması ve meslek sahiplerinin ülkeyi yönetecek potansiyele ve yöneticilik
geleneğine sahip olmamaları. İkincisi ise, "toplumun ekonomik, siyasi ve askeri nüfus

1

Erdem, a.g.e. s. 144 - 145.

2

Cerrahoğlu, a.g.e. s. 398.

3

Akal, a.g.e. s. 243 ve Erdem, a.g.e. s. 142.

4

Akal, a.g.e. s. 243.

5

Tunçay, a.g.e. Cilt: 1, s. 162; Uşaklıgil, a.g.e. s. 265 ve Böke, a.g.t. s. 105.

286

sahibi" kesiminin zaten Meclis'te toplanmış olmasıdır.1 İhsan Güneş'in yorumu ise
farklıdır. Önerinin kabul edilmeme nedeni olarak Mustafa Kemal'den çok İttihatçılar
üzerinde durmuştur. Ona göre, programın İTF'nin İstanbul Merkez Heyeti tarafından
hazırlanması, yurt içindeki ve yurt dışındaki bazı İttihatçılarca hoş karşılanmamış ve
bu durum programın kabul edilme olasılığını azaltmıştır.2

Mesleki Temsil savunucularının, Yunus Nadi ve Muhittin (Birgen) hariç
hemen hemen tamamı İzmir suikastı davasında tasfiye edilmiştir. Kör Ali İhsan
(İloğlu) ömür boyu siyaset yasağına mahkum edilmiş, Nail Bey idam edilmiş, Kara
Kemal intihar etmiştir. Memduh Şevket (Esendal) Tahran Büyükelçiliğine atanmıştır.
Muhittin (Birgen) yeni rejimle bütünleşmiş, Matbuat ve İstihbarat Umum
Müdürlüğü ve Mardin Milletvekilliği yapmıştır.3 Aralarından en güçlü çıkansa Yunus
Nadi olmuştur.

4. 7.) Türkiye Komünist Fırkası (Resmi)
YOC'nin faaliyetleri durdurulmuş, Halk Zümresinin desteğiyle İçişleri
Bakanlığına seçilen Nazım (Resmor - Öztelli) istifa ettirilmiş, Halkçılık Programının
yayınlanması ile Halk Zümresi programı ve benzerleri arka plana düşmüş, kısacası
YOC'yi ve Halk Zümresini oluşturan çatı hasar görmüştür. Geriye Meclis içerisindeki

1

Erdem, a.g.e. s. 143.

2

Güneş, a.g.e. s. 175 - 176.

3

Erdem, a.g.e. s. 143. Emel Akal, Muhittin Birgen'in Sovyet Rusya'ya gittiğini yazmıştır (Akal, a.g.e. s.

440).
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sol yönelimleri kontrol altına alarak uygun olanları Halkçılık Programı çizgisine
çekmek ve diretenleri tasfiye etmek kalmıştır. Bunun için son hamle resmi bir
komünist partisi kurmak ve komünist propagandayı devlet iznine -bir başka deyişle
devlet kontrolüne- bağlamak olmuştur. Mustafa Kemal'in resmi Türkiye Komünist
Fırkası'nın kuruluşunu onaylayarak gözettiği amaç Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Resisi
İsmet (İnönü)'ye gönderdiği telgraftan açıkça anlaşılmaktadır. Mustafa Kemal
telgrafta: henüz Rusya'da dahi uygulamada net bir kanaat oluşmayan ve buna
rağmen Türkiye'ye de sirayet eden komünizm akımına karşı tedbir almak amacıyla
tanıdık

isimlerin

öncülüğünde

ve

hükümetin

bilgisi

dahilinde

TKF'nin

oluşturulduğunu söylemiş; Fevzi (Çakmak), Kazım (Karabekir), Ali Fuat (Cebesoy),
Refet (Bele) ve İsmet (İnönü)'nün partiye dahil olmalarını istemiş; sosyalizmin ve
komünizmin ne dereceye kadar kabul göreceğinin de parti sayesinde anlaşılacağını
öngörmüştür. Telgrafın son cümlesi amacın özeti gibidir: "Komünizm cereyanı en
nihayet ordunun en büyük kumandanlarında kalmalıdır."1

Resmi TKF, 18 Ekim 1920 tarihinde,2 Hakkı Behiç (Bayiç)'in genel
sekreterliğinde (katib-i umumi) kurulmuştur. Merkezi Ankara'da Taş Han
karşısındaki hususi daire, yayın organları Seyyare Yeni Dünya ve Anadolu'da Yeni
Gün gazeteleridir.3 Partiye üye olan önemli isimler: Hakkı Behiç (Bayiç), Yunus Nadi
(Abalıoğlu), Eyüp Sabri (Akgöl), İbrahim Süreyya (Yiğit), Muhittin Baha (Pars), Tevfik
1

ATASE, İSH 10 C, Sıra No: 6252, Kutu No: 641, Gömlek No: 99, Tarih: 31.10.1336.

2

ATASE, İSH 10 C, Sıra No: 6252, Kutu No: 641, Gömlek No: 99, Tarih: 31.10.1336.

3

Erdem, a.g.e. s. 247.

288

Rüştü (Aras), Mahmut Esat (Bozkurt), Kılıç Ali, İhsan (Eryavuz), Refik (Koraltan),
Mahmut Celal (Bayar), Adnan (Adıvar), Çerkes Ethem, Fevzi (Çakmak), Ali Fuat
(Cebesoy), Kazım (Karabekir), Refet (Bele), İsmet (İnönü), Ali İhsan (İloğlu), Besim
Atalay, Hamdullah Suphi (Tanrıöver) ve İsmail Suphi (Soysallıoğlu)'dur.1 Mustafa
Kemal ve TKF Genel Sekreteri Hakkı Behiç (Bayiç) tarafından İsmet (İnönü)'ye
gönderilen telgraflardan partinin 30 kişilik merkez-i umumisi olduğu anlaşılmaktadır.
Ayrıca Hakkı Behiç kongreye kadar çalışacak 9 kişilik bir heyetten de söz etmiştir.2
Fakat ne 30 kişilik merkez-i umumide ne de 9 kişilik heyette hangi isimlerin yer aldığı
net olarak bilinmemektedir. Şevket Süreyya Aydemir farklı bir bilgi vermiş, partinin 3
kişilik idare heyeti olduğunu söylemiş fakat isim zikretmemiştir.3 Emine Uşaklıgil ise
parti kurucularının Yunus Nadi (Abalıoğlu), İbrahim Süreyya (Yiğit), Tevfik Rüştü
(Aras), Mahmut Esat (Bozkurt), Refik (Koraltan) ve Kılıç Ali olduğunu yazmıştır.4
Fakat bunu neye dayanarak yazdığı anlaşılmamaktadır. Konuyu ele alan kaynaklarda
sık geçen isimler üzerinden tahmin yürütmüş olmalıdır.

18 Ekim 1920 tarihinde Dahiliye Vekaleti tarafından yayınlanan ve TKF'nin
resmen kurulduğunu ilan eden 1640 sayılı genelgede; YOC'nin TKF'ye bağlandığı, TKF
mührü taşımayanların komünizm propagandası yapamayacağı ve partinin
"doğrudan doğruya üçüncü enternasyonale merbut ve onun esas programına

1

Akal, a.g.e. s. 281 ve Erdem, a.g.e. s. 248.

2

ATASE, İSH 10 C, Sıra No: 6252, Kutu No: 641, Gömlek No: 99, Tarih: 31.10.1336.

3

Aydemir, a.g.e. Cilt: 2, s. 335 - 336.

4

Uşaklıgil, a.g.e. s. 258.
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müstenid" olduğu belirtilmiştir.1 Fakat Üçüncü Enternasyonal resmi TKF'yi hiç bir
zaman üyeliğe kabul etmemiştir.2 Mustafa Kemal, Çerkes Ethem'e mektup yazarak
TKF'ye katılımını ve Yeni Dünya gazetesinin Ankara'ya taşınmasını istemiş, isteği
karşılıksız kalmamış ve Yeni Dünya Kasım 1920'de Ankara'ya taşınarak TKF'nin yayın
organı olmuştur.3 Gazetenin kapatılmasından sonra Yeni Dünya matbaası
Anadolu'da Yeni Gün gazetesine devredilecektir.4 TKF'nin Meclis içerisindeki sayısal
gücüne dair rakam veren tek araştırıcı Hablemitoğlu'dur. Ancak kesin bir hükümde
bulunmamış, partinin 85'e yakın milletvekiline sahip olduğunun öne sürüldüğünü
yazmıştır.5 Esasında üye sayısına dair tahmin yürütmek pek de mümkün değildir.
Zira Halk Zümresi ile ilgili kullanılan rakamlar da buna yakındır. Fakat Nazım (Resmor
- Öztelli) ve Servet (Akdağ) gibi isimlerin dışarıda kaldığı unutulmamalıdır. Ayrıca
üyeliği tartışmalı isimler de vardır. Örneğin anti-komünist ve Sovyet ittifakı karşıtı
Mustafa (Durak) - (Erzurum Milletvekili), Hakkı Behiç tarafından TKF'ye üye
yazıldığını duyunca "kıyamet"i koparmıştır.6 Öte yandan Nazım (Resmor - Öztelli) ve
Şeyh Servet (Akdağ) TKF'nin davetini "emrivaki" olarak karşılayarak parti ile
ilişkilerinin bulunmadığına dair Anadolu'da Yeni Gün ve Yeni Dünya gazetelerine ilan
1

ATASE, İSH 10 C, Sıra No: 6252, Kutu No: 641, Gömlek No: 99, Tarih: 31.10.1336; Tunçay, a.g.e. Cilt:

1, s. 147 - 148; Akal, a.g.e. s. 280 - 281 ve Mango, a.g.e. s. 285.
2

Mango, a.g.e. s. 286.

3

Tunçay, a.g.e. Cilt: 1, s. 148; Hablemitoğlu, a.g.e. s. 195 - 196; Mango, a.g.e. s. 285 - 286 ve Erdem,

a.g.e. s. 247.
4

Mango, a.g.e. s. 285 - 286.

5

Hablemitoğlu, a.g.e. s. 195.

6

Akal, a.g.e. s. 287.
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vermek istemişler, fakat ilanları adı geçen gazetelerde yayınlanmamıştır.1 Bu ikili
kısa süre sonra Halk İştirakiyun Fırkasına yönelecektir.

"Pseude, sahte, danışıklı, resmi"2 ve "muvazaa partisi"3 gibi sıfatlarla
tanımlanan TKF, kuruluşundan üç hafta sonra (8 Kasım 1920) "illegal" TKF'ye
birleşme önerisinde bulunmuş, fakat öneri bir gün sonra (9 Kasım 1920)
reddedilmiştir.4 11 Kasım 1920'de yayınlanan bir mektupla Bolşevik Devriminin
üçüncü yıldönümü selamlanmış, Moskova'ya büyükelçi olarak atanan Ali Fuat
(Cebesoy)'la birlikte Moskova'ya giden heyete üçü resmi TKF'den dört kişi -Tevfik
Rüştü (Aras), İsmail Suphi (Soysallıoğlu), Fuat (Carım), Besim (Atalay)- katılmış,
Tevfik Rüştü'nün uzunca bir yazısı Üçüncü Enternasyonal'e yakın yayın organı
Moscou'da yayınlanmıştır.5 Hakkı Behiç imzalı TKF beyannamesi ise 17 Kasım 1920
tarihli Anadolu'da Yeni Gün gazetesinde, ortasında Karl Marx'ın fotoğrafı ile
yayınlanmıştır. Beyannamede; ulusların değil kapitalizmin ve emperyalizmin düşman
olarak kabul edildiği, "cihan inkılabı"nın ihtilalın değil "tekamül"ün bir sonucu olarak
görüldüğü ifade edilmiştir. Amaç; inkılap fikrini baskı altında bulundurmamak,
1

Hablemitoğlu, a.g.e. s. 196.

2

Akal, a.g.e. s. 280.

3

Aydemir, a.g.e. Cilt: 2, s. 335. Muvazaa; "danışık" anlamına gelmektedir. "Muvazaalı", danışıklı

demektir.
4

Akal, a.g.e. s. 289.

5

Akal, a.g.e. s. 287. Mustafa Yılmaz'ın yazdıklarına göre Moskova'ya giden "tetkik heyetinde" Tahsin

Rüştü (Bac) da (katip olarak) bulunmaktadır. Ayrıca yolda hastalanan Besim (Atalay) heyetten
ayrılmıştır. Bkz: Yılmaz, a.g.e. s. 138.
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Anadolu'yu Batı kapitalizminin "sürüm yeri ve ekonomik kölesi" olmaktan kurtarmak
ve Batı emperyalizmine karşı işbirliği aramaktır. Ortaklığı ve eşitliği savunan
komünizmin İslamiyet ile uyumlu olduğu iddia edilmiştir.1 Şevket Süreyya Aydemir,
resmi TKF ile ilgili olarak bir nizamnameden bahsetmiştir.2 Fakat bahis konusu
nizamname resmi TKF'ye değil, hafi TKF'ye aittir.3

TKF'ye YOC içerisindeki "sol İttihatçı"4 kanat ile Mustafa Kemal'e yakın kanat
katılmış, sosyalist kanat dışarıda kalmıştır. Üçüncü kanattan yalnızca Çerkes Ethem
TKF'ye girmiştir.5 Ayrıca Mustafa Kemal'in komutan çevresi de partiye üye olmuştur.
olmuştur. TKF'nin kurulması ile hem YOC'nin sosyalist grubu yalnızlaştırılmış hem de
Çerkes Ethem bu gruptan ayırılmıştır. Bir sonraki aşamada Ethem'in gücü yok
edilecektir. Tam da bu noktada Hablemitoğlu'nun önemli bir tespitine
değinilmelidir. Hablemitoğlu; "Mustafa Kemal Paşa, T. K. F.'nın Yeşil Ordu modeline
dönüşmemesi için lüzumlu bütün tedbirleri almıştır" demiş ve komuta kademesinin
TKF'ye katılımını uçlar arasındaki dengenin tesisi olarak yorumlamıştır.6 Yunus Nadi,
1

Anadolu'da Yeni Gün, 17 Teşrin-i Sani 1920, No: 459 - 79 ve Tunçay, a.g.e. Cilt: 1, s. 167 - 168.

2

Aydemir, a.g.e. Cilt: 2, s. 334.

3

Nizamname için bkz: Erdem, a.g.e. ss. 315 - 317.

4

Erdem, a.g.e. s. 257.

5

Çerkes Ethem'i sosyalist kanada dahil etme nedenimiz, Nazım (Resmor - Öztelli) tarafından YOC'ye

alınması ve finanse ettiği Seyyare Yeni Dünya gazetesinin Eskişehir'deki yayın politikasının sosyalizme
meyyal olmasıdır. Gazete, Ankara'ya taşındığında çizgisini resmi TKF'ye uyarlamış, YOC dönemindeki
tutumunu değiştirmiştir.
6

Hablemitoğlu, a.g.e. s. 196.
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iki yıl sonra -Kasım 1922'de- konu üzerinde dururken; Upmal'ın partisine Nazım
(Resmor - Öztelli) gibi komünist "olması imkansız", işçi bile olmayan, "değişik"
isimlerin girdiğini ve bunların faaliyetine izin verilemeyeceğini, bu isimlerin ulusal
mücadeleye zarar ve gericilere güç verdiğini söylemiştir.1 TKF'nin aktif ismi Nadi'nin
yorumlarından açıkça anlaşılan şudur ki; Nazım grubu dışarıda bırakılmak
istenmiştir. Hafi TKF'ye yönelik birleşme çağrısının amacı ise; Baytar Binbaşı Salih
(Hacıoğlu)'nun TKF'si ile Nazım grubunun olası birlikteliğini önlemek olmalıdır, fakat
önlenememiştir. Öte yandan TKF aracılığıyla sol akımları ulusal hareket çevresinde
toplamak ve "herhangi birinin Sovyet yardımını kendi tekeline alma olasılığını
önlemek" amaçlanmıştır.2 Ayrıca TKF'nin, Türk - Sovyet ilişkilerini olumlu yönde
etkileyeceği düşünülmüştür.3 Hamit Erdem, tarafımızdan yapılan Salih Hacıoğlu
grubu ile Nazım grubunun olası birlikteliği önlenmek istenmiştir biçimindeki
yorumdan farklı olarak Mustafa suphi, hafi TKF ve Nazım (Resmor - Öztelli) çevresi
ile halkçıların birlikteliğini önlemenin amaçlandığını söylemiştir. Öte yandan
komünist propagandanın TKF dışına yasaklanmasını "devlet tekeli" olarak
yorumlamış, solun "devlet tekeli"ne alınmasını ise gerektiğinde bu alanın siyasi
manevra amacıyla kullanılması olarak açıklamıştır. Erdem'e göre İttihatçılar
arasından Kemalizm lehinde mümkün olduğunca adam kazanmak hedeflenmiş ve

1

Akal, a.g.e. s. 284.

2

Osmanlı İmparatorluğu'nda Sosyalizm ve Milliyetçilik (1876 - 1923), s. 240 (Mete Tunçay'ın "Sonuç

Yerine" başlıklı metnine Erik Jan Zürcher tarafından yazılan dipnot).
3

Tunçay, a.g.e. Cilt: 1, s. 163.
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komünist isimli resmi bir parti ile Sovyetlere mesaj verilmek istenmiştir.1 Sola dönük
hedeflerin bir nebze gerçekleştiği, TKF ile THİF arasındaki rekabetten anlaşılabilir.
Anadolu'da Yeni Gün, Hakimiyet-i Milliye ve Yeni Dünya gazetelerinin THİF
beyannamesini yayınlamayı reddetmeleri, YOC mirasının temsilinde iki parti
arasında çekişme olması, Yeni Gün ve Hakimiyet-i Milliye gazetelerinde yayınlanan
THİF karşıtı yazılar rekabetin örnekleridir.2 Kısaca YOC içerisindeki kanatlar arasında
ayrışma derinleşmiş ve Ocak 1921'de başlayacak tasfiye hareketinin zemini
oluşmuştur. Daha ileri bir tarihte tasfiye edilecek İttihatçı kanadın TKF içerisinde
komutan grubuyla birlikte yer almasının nedenleri ise; solun kitle üzerindeki
etkisinden yararlanarak yeni bir yapı oluşturma denemesi, sosyalist kanadın
dışlanmasına taraf durarak sosyalizmin temsilini üstlenme düşüncesi ve TKF
aracılığıyla "sosyal devrim"in başarılacağına olan inançtır.3

TKF'nin yöntemi; kapitalizmle mücadele ve "tedrici reformlar" yoluyla
devrime ulaşmaktır. TKF, Türkiye'deki komünist anlayışı ikiye ayırmış; ilkini Rusya'ya
yakın "taklitçi" komünizm olarak tanımlamış, ikincisine ise Anadolu'nun toplumsal
yapısına uygun "gerçek komünizm" demiştir. Parti, kendi sınıflandırmasına göre
ikinci yolu seçmiştir. Buna göre Rusya'daki gibi "haşin ve kanlı bir amele
diktatörlüğü" kurulmayacaktır, çünkü Anadolu'da Rus Devrimi öncesindeki gibi güçlü
bir sermaye sınıfı ve aristokrasi mevcut değildir. Marksizm Türkiye'ye uyarlanacak ve
1

Erdem, a.g.e. s. 257 - 258.

2

Akal, a.g.e. s. 294 - 295.

3

Erdem, a.g.e. s. 258.
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"Türk Komünizmi" inşa edilecektir. Buna kapitalist tehdidin farkında olan Anadolu
zenginleri de taraftır. Kapitalizmin "zulmü" dışarıdan geldiğine göre zengin sınıf ve
bürokrasi de komünizmden yana olacak, sanayi ve sermaye birikimi "yavaş yavaş"
devletleştirilecektir.1

Mustafa Kemal'in, TKF'yi tam anlamıyla kontrol altında tuttuğunu
söyleyebilmek mümkün değildir. İttihatçı kanadın, yurt dışındaki İTF liderleriyle ilişki
kurmaya çalışması ve Anadolu'da Yeni Gün gazetesinin kontrol dışı yazıldığı anlaşılan
Bolşeviklik yanlısı bir yazısı nedeniyle bir süre kapalı kalması bunun göstergeleridir.2

Partinin kapatıldığı tarih kesin olarak bilinmemektedir, ancak ömrü oldukça
kısa sürmüştür. Erdem, Harris'e atıfla Yeni Dünya gazetesi "2 Ocak 1921'de hükümet
tarafından yıktırıldı" bilgisini geçerek, 2 Ocak 1921'in TKF'nin kapatılma tarihi olarak
kabul edilebileceğini söylemiştir.3 Fakat bu tarihte TKF'nin faaliyet halinde olup
olmadığı net değildir. Zira İstanbul'daki İngiliz Orduları Genel Karargahından
İngiltere Harbiye Bakanlığına gönderilen 14 Aralık 1920 tarihli raporda; Rusya'nın
Ermenistan'a yardım ettiği, Türk - Bolşevik ilişkilerinin gerginleştiği ve Mustafa
Kemal'in Türk Komünist Partisi'ni kapattığı belirtilmektedir.4 Kesin olan husus,
Çerkes Ethem'in düzenli orduya katılımı reddedip isyana kalkışması üzerine
müdahaleye başlayan hükümetin, bu esnada kontrol dışına çıkan solun tasfiyesini de
1

Tunçay, a.g.e. Cilt: 1, s. 167 ve Erdem, a.g.e. s. 258 - 259.

2

Tunçay, a.g.e. Cilt: 1, s. 175.

3

Erdem, a.g.e. s. 247.

4

Şimşir, a.g.e. Cilt: 2, s. CXXIV.

295

gerçekleştirdiğidir. Yani Çerkes Ethem hem YOC'nin hem de TKF'nin sonunu getiren
ana etkenlerden olmuştur. Resmi TKF ile birlikte THİF de çözülmüş, Üçüncü
Enternasyonalci kanat ayıklanmıştır. Eski İttihatçılardan Mustafa Kemal'e yakın
olanlar tamamen iktidarın safına yönelmiş, İTF çizgisini terk etmeyenler ise "1925
tasfiyesine kadar" beklemeye geçmiştir. 1 Komuta kademesinin tercihi haliyle ulusal
mücadele tarafı olmuştur. İstiklal Mahkemesinde yargılananlar yalnızca TKF'nin
gazetecileridir. Suç; "eylem ve yazı yoluyla vatan hainliği cürümünü" işlemektir.
Nizamettin Nazif (Tepedelenlioğlu) 8 yıla, Mustafa Nuri 5 yıla mahkum edilmiştir.
Arif Oruç cezaevinde kaldığı 5 aylık süre yeterli görülerek tahliye edilmiş ve
Kayseri'ye sürgüne gönderilmiştir.2

4. 8.) Halkçılık Programı
Halkçılık Programı, Halk Zümresinin Meclis'te yarattığı etkinin somut
sonucudur. Program, Halk Zümresi programı başta olmak üzere "ortada dolaşan"3
programların ulusal mücadele çizgisine ve günün gerçeklerine uygun bir biçimidir.
Harris'e göre Mustafa Kemal tarafından Yunus Nadi'ye yazdırılmıştır ve Mustafa
Kemal'in amacı; Halk Zümresini Yunus Nadi aracılığıyla Kemalist çizgiye çekmektir.4
Erdem'e göre 1920 yılı Temmuz ayında, Nazım (Resmor - Öztelli) ve Yunus Nadi'nin
Mustafa Kemal'i ziyaretleri sırasında gündeme gelmiş ve Yunus Nadi tarafından Halk

1

Erdem, a.g.e. s. 262.

2

Erdem, a.g.e. s. 265.

3

Akal, a.g.e. s. 227.

4

Harris, a.g.e. s. 106 - 107.
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Zümresinin görüşleri olarak yazılmaya başlanmıştır.1 Ergun Özbudun'a göre ise Halk
Zümresi Programı ile Halkçılık Programı arasında ciddi bir benzerlik yoktur. Çünkü
Halk Zümresi programının ideolojik yönü diğerinden daha baskındır.2 Meclis'e
sunulduğu tarih, Nazım (Resmor - Öztelli)'nin istifasından bir hafta sonradır. Mustafa
Kemal, bu hamle ile YOC ve Halk Zümresi etkisini dağıtmış, halkçılığı ve halkçıları
kendi çizgisine yakın bir noktaya çekmeyi başarmıştır. Mustafa Kemal'in Ali Fuat
Paşa'ya yazdığı 14 Eylül 1920 tarihli mektuptan3 anlaşılmaktadır ki; Halkçılık
Programının Meclis'e sunulması yoluyla Halk Zümresinin "kendiliğinden" dağılması
hedeflenmiştir. Öte yandan Akal'a göre Mustafa Kemal'in hamlesi, yalnızca Halkçıları
değil aynı zamanda saltanatçıları da "nötralize etme operasyonu"dur.4

Program, içerik olarak Halk Zümresi programından farklı yönler taşımaktadır.
Halk Zümresinin "radikal sosyal projeleri", Doğucu ve İslami göndermeler
"törpülenmiş"; "devletçi - laik bir millet egemenliği tasarımı" yaratılmıştır.5 1921
Anayasasının önsözünü oluşturan program, Harris'e göre emperyalizm ve kapitalizm
karşıtı bir "protestoname"dir.6

1

Erdem, a.g.e. s. 137.

2

Ergun Özbudun, 1921 Anayasası, Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi, 1992.

3

Erdem, a.g.e. s. 138.

4

Akal, a.g.e. s. 227.

5

Erdem, a.g.e. s. 138.

6

Harris, a.g.e. s. 106.
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13 Eylül 1920'de Mustafa Kemal imzasıyla Meclis'e sunulan programın ilk hali
31 maddedir. 18 Eylül'de Yunus Nadi (başkan), Mehmet Şükrü (katip), İsmail Suphi
(mazbata muharriri), İbrahim Süreyya (üye), Fuat (üye) ve Mehmet Vehbi (üye)'den
oluşan "özel ve geçici" komisyona havale edilmiştir.1 Komisyon üyeleri Rusya ile
ittifak konusunda ılımlı davranan milletvekillerinden oluşmaktadır ve hükümetten
kimsenin olmaması dikkat çekmektedir. Akal, encümen üyelerini, Meclis'in en
"modernist" görüşlerini temsil edenler olarak tanımlamıştır.2

Komisyon 21 Ekim'de çalışmalarını tamamlamış ve ve 18 Kasım'da "Teşkilat-ı
Esasiye Layihası" adıyla yeniden Meclis'e getirilen taslak üzerinde görüşmeler
başlamıştır.3 İhsan Güneş'e göre aradaki iki aylık sürenin nedenleri hükümet ile
komisyonun kimi noktalarda anlaşmazlığa düşmesi ve Konya isyanıdır.4 Sonuç olarak
olarak 20 Ocak 1921'de kabul edilmiş ve 1921 Teşkilat-ı Esasiyesi (1921 Anayasası)
ortaya çıkmıştır. Kabul edildiği tarih, solun bastırılma operasyonunun sonlanmak
üzere olduğu ve Ankara - Moskova ilişkilerinin bozulma emareleri gösterdiği5 bir
tarihtir. 31 maddelik ilk hali değişmiş, 22 madde ve 2 ek madde olmak üzere toplam
24 maddeden oluşmuştur. İlk halindeki "halkı emperyalizm ve kapitalizm tahakküm
ve zulmundan kurtarmak" ifadesi ile "Türkiye Halk Hükümeti Büyük Millet Meclisi

1

Özbudun, a.g.e. s. 19 - 21 ve Akal, a.g.e. s. 227 - 233.

2

Akal, a.g.e. s. 232 - 233.

3

Özbudun, a.g.e. s. 21.

4

Güneş, a.g.e. s. 160.

5

Akal, a.g.e. s. 227.
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tarafından idare olunur" ifadesi kaldırılmış; "vilayetler muhtariyet-i tammeyi haizdir"
ifadesi "vilayet mahalli umurda manevi şahsiyeti ve muhtariyeti haizdir" olarak
değiştirilmiştir.1 Daha önce değinildiği üzere mesleki temsil önerisi reddedilmiş,
genel oy ilkesi benimsenmiştir.

Yunus Nadi'nin, Halkçılık Programının Meclis'e sunulduğu günün hemen
akabinde Anadolu'da Yeni Gün gazetesinde yayınlanan "Halk Hükümeti" başlıklı
makalede,2 inkılaptan ve eski idare şeklinin yerine yeni bir şekil getirilmesinden
bahsetmesi anlamlıdır. Nadi'ye göre halk ve hükümet arasında kopukluk yaratan
eski sitemin doğurduğu nefret yeni sisteme olan ihtiyacı güçlendirmiştir. Herkesin
çalışabileceği ve işletebileceği kadar araziye sahip olduğu yeni bir sistem
kurulmalıdır. Bunun adı halk hükümeti ya da halk idaresidir ve Türkiye için
zorunluluktur. Pelin Böke makaleye, "sanki Meclis'deki Halkçılık Programı nedeniyle
yazılmış gibi görünen" biçiminde ihtiyatlı bir yorum getirmiştir.3 Bu doğrudur, fakat
"sanki" kelimesi fazladır. Nadi, makalede doğrudan doğruya Halkçılık Programı ile
istenileni anlatmaktadır.

Halkçılık Programı, YOC ve Halk Zümresi hareketlerinin Türkiye'yi getirdiği
noktanın ve elbette Mustafa Kemal'in konjonktürü gözeten politik hamleleri ile
ilerisi için tahayyül ettiği yeni Türkiye'nin alt yapısına uygun düşüncelerinin
1

Akal, a.g.e. s. 242.

2

Anadolu'da Yeni Gün, 14 Eylül 1920, No: 410 - 30; Böke, a.g.t. s. 99 ve Akal, a.g.e. s. 256.

3

Böke, a.g.t. s. 99.
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tezahürüdür. Olgunlaşan "sosyal devrim" düşüncesi, bu sonuca ulaşılmasında
oldukça etkili olmuştur.1 "Rusya pratiği" gözlemlenerek, Rusya ile Türkiye arasındaki
farklı sosyal şartlar dikkate alınarak ve sınıf mücadelesi ötelenerek Türkiye'ye özgü
bir program oluşturulmuş,2 neticede Mustafa Kemal'in istediği biçimde yasalaşarak
ulusal egemenliğin ilk Anayasası ortaya çıkmıştır.

4. 9.) Diğer Sol Hareketler
1920 Ankara'sı anti-emperyalist mücadele içerisinde geliştirilen sol
programlara ve bunların ilk örneği olarak "iç içe geçmiş bir görünüm"3 sergileyen
YOC deneyimine sahne olmuştur. YOC'yi besleyen kanatlardan biri olan Rusya
kökenli sosyalist-sol etki, YOC içerisinde sınırlı da olsa yaşam ve örgütlenme alanı
bulabilmiştir. Anti-kapitalist ve anti-emperyalist olan ve sosyal bir devrimin
gerekliliği4 düşüncesini taşıyan bu hizip, Nazım (Resmor - Öztelli)'nin şahsında ve
etrafında biçimlenmiştir. Hizip mensupları İTF kökenli milletvekilleriyle ayrışarak
"daha radikal bir söylem" geliştirmişler ve Üçüncü Enternasyonal çizgisine yakın
durmuşlardır.5 "Solculukları İttihatçılığa baskın" gelmiştir ve cumhuriyet, halk
egemenliği, toprak reformu gibi çıkışlarla dikkat çekmişlerdir.6 Grubun doğal önderi

1

Erdem, a.g.e. s. 137.

2

Harris, a.g.e. s. 107 ve Erdem, a.g.e. s. 137.

3

Erdem, a.g.e. s. 25.

4

Erdem, a.g.e. s. 63.

5

Erdem, a.g.e. s. 63.

6

Erdem, a.g.e. s. 63.
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Nazım (Resmor - Öztelli), Vakkas Ferit aracılığıyla tanıştığı, Şerif Manatov liderliğinde
kurulan Türkiye Bolşevik Komünist Partisi (TBKP)'nin kurucularından Salih
Hacıoğlu'nu YOC'ye üye yapmakla kalmayıp Ankara şubesini oluşturmakla da
görevlendirmiş, böylece YOC'nin sosyalist kanadı ile Türkiye'deki Bolşevikler
arasında açık temas başlamıştır.1 Bir - bir buçuk ay süren ilişki YOC nizamnamesinin
Şerif Manatov ve Salih Hacıoğlu tarafından beğenilmemesi ile bozulmuş, Manatov
ve Hacıoğlu'nun örgüte TBKP programını dayatması karşısında Eskişehir teşkilatı
(Arif Oruç ve Çerkes Ethem de burada bulunmaktadır) itiraz etmiş ve TBKP ekibi
YOC'den kopmuştur.2 Bu grup 14 Temmuz 1920'de, Salih Hacıoğlu'nun genel
sekreterliğinde hafi (gizli) Türkiye Komünist Fırkası'nı (h.TKF) kurmuştur. Ankara
(Karaoğlan Çarşısı) merkezli parti ile Mustafa Suphi önderliğindeki Türkiye Komünist
Partisi arasında dolaylı bir ilişki bulunmaktadır. Partinin önemli kurucuları; Şerif
Manatov, Ziynetullah Nuşirevan ve Baytar Salih Hacıoğlu'dur. 7 Aralık 1920'de Halk
İştirakiyun Fırkası ile birleşerek kapanmıştır.3 Bu arada 20 Eylül'de Eskişehir'de
tutuklanan Şerif Manatov sınır dışı edilmiştir.4 h.TKF'yi kapsayacak olan Türkiye Halk
Halk İştirakiyun Fırkası, 7 Aralık 1920'de Nazım (Resmor - Öztelli)'nin genel
sekreterliğinde kurulmuştur. Merkezi, "Ankara, Tahtakale, İkaz gazetesinin üstü",

1

Akal, a.g.e. s. 119.

2

Akal, a.g.e. s. 120.

3

Erdem, a.g.e. s. 153.

4

Akal, a.g.e. s. 262.
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yayın organları Emek ve İkaz gazeteleridir.1 Akal, THİF'nin "Sovyet Elçiliğinin onay ve
kontrolünde" kurulduğunu söylemektedir.2 Harris'e göre de THİF'nin hem Bakü'deki
"muhacir partiyle" (Mustafa Suphi'nin TKP'si) hem de Ankara'daki Sovyet heyetiyle
"yer altı ilişkileri" bulunmakla birlikte; bu ilişki belirleyici olmamış, THİF "Bakü
teşkilatından tamamıyla ayrı, serbest liderlerin hükmü altında" bulunmuştur.3
Zürcher ise THİF kurucularını, "milliyetçi hareketin solcu üyeleri" olarak
isimlendirmiştir.4 h.TKF, adından anlaşılacağı üzere gizlidir. THİF ise Dahiliye
Vekaletine "resmi kaydını"5 yaptırmıştır. Komünizm propagandası resmi TKF mührü
taşımayanlara yasaklanmış olmasına rağmen, Bakanlığın THİF'nin kurulmasına izin
vermesi ilginçtir. THİF, kuruluşunu bir beyanname ve tamim ile kamuoyuna
duyurmuştur. YOC ve h.TKF teşkilatlarına seslenen tamimde "Rusya Komünist
Bolşevik Fırkası Programının esasları dahilinde" THİF'de birleşildiği duyurulmuştur.6
İhsan Güneş'in yazdıklarına göre Afyon, Yozgat, Sivas, Çorum ve Akdağmadeni'nde
aktivite çalışmaları yapan partililer, 1921 Şubat'ında bir bildiri yayınlayarak
"memleketin pek çok muhtaç olduğu vahdet-i amâl-i efkarı muhafaza maksadıyla" 1
1

Erdem, a.g.e. s. 183. İhsan Güneş'in Açık Söz gazetesine atıf yaparak verdiği bilgiye göre THİF

kurucuları; Tokat Milletvekili Nazım, Bursa Milletvekili Şeyh Servet ve Afyon milletvekili Mehmet
Şükrü'dür. Bkz: Güneş, a.g.e. s. 112.
2

Akal, a.g.e. s. 280.

3

Harris, a.g.e. s. 122 - 123.

4

Osmanlı İmparatorluğu'nda Sosyalizm ve Milliyetçilik (1876 - 1923), s. 240 (Mete Tunçay'ın "Sonuç

Yerine" başlıklı metnine Erik Jan Zürcher tarafından yazılan dipnot).
5

Şen, a.g.m. s. 53.

6

Hablemitoğlu, a.g.e. s. 196.
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Şubat itibariyle faaliyeti terk ettiklerini kamuoyuna duyurmuşlardır.1 Bu iki partiden
(h.TKF ve THİF) ayrı olarak bir de mütarekeden sona Kafkasya'da üslenen Enver Paşa
yanlısı İttihatçıların Bakü'de kurdukları Türkiye Komünist Fırkası vardır ki, Mayıs
1920'de Azerbaycan'da gerçekleşen sosyalist devrimden sonra Mustafa Suphi'nin2
kontrolüne geçmiş ve İttihatçıların çoğu partiden uzaklaştırılmıştır.3

1920'nin Aralık ayı ile 1921'in Ocak ve Şubat ayları sosyalist sol açısından
çalkantılı

geçmiştir.

YOC'deki

Nazım

hizbinden

koparılarak

resmi

TKF'ye

yönlendirilen Çerkes Ethem 27 Aralık'ta isyana kalkışmış, bir gün sonra Mustafa
Suphi ve arkadaşları Kars'a gelmiş, 22 Ocak'ta Çerkes Ethem İsyanı bastırılmış, 28 29 Ocak'ta Mustafa Suphi ve arkadaşlarının öldürülmesi olayı yaşanmış, 1 Şubat'ta
THİF kapanmıştır.4 Bu tarihler aynı zamanda Bolşevik Rusya ile ilişkilerin pürüzlendiği
pürüzlendiği ve Ankara'nın Londra Konferansına davet edildiği tarihlerdir. Solun
geriletilmesi adına son hamleler ve THİF tutuklamalarının Londra Konferansı ile aynı
tarihlere denk gelmesi dikkat çekmektedir.5

1

Güneş, a.g.e. s. 112 - 113.

2

Mustafa Suphi, Yunus Nadi için "maruf İttihatçılardan" demektedir (Erdem, a.g.e. s. 149).

3

Tunçay, a.g.e. Cilt: 1, s. 111 ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Sosyalizm ve Milliyetçilik (1876 - 1923),

s. 240 (Mete Tunçay'ın "Sonuç Yerine" başlıklı metnine Erik Jan Zürcher tarafından yazılan dipnot).
4

Erdem, a.g.e. s. 183, 197 ve Akal, a.g.e. s. 419.

5

Akal, a.g.e. s. 530.

303

"Anadolu'da 1920 yılının ikinci yarısı ile 1922 yılının ilk yarısı, canlı bir
solculuk eylemine sahne olmuştur".1 1920 yılının ikinci yarısında YOC deneyiminden
sonra ortaya çıkan ve ancak 56 gün (resmen) yaşayabilen THİF, 28 Mart 1922'de
yeniden kurulmuş, Ekim 1922'ye kadar varlığını sürdürmüştür. Bu tarihler Sovyet
Elçisi Frunze'nin Ankara'ya gelişi2 ile Ulusal Kurtuluş Zaferi arasındaki dönemi
kapsamaktadır. Bu defa yedi ay yaşayan ikinci THİF, Nazım (Resmor - Öztelli)'nin
genel sekreterliğinde kurulmuş, kongreden sonra bu görevi Salih Hacıoğlu
üstlenmiştir. Merkezi: "Ankara, Tahtakale, İkaz Matbaası üstündeki hususi daire",
yayın organları: Yeni Hayat ve Doğru Öz'dür.3 Ekim 1922'de kapatılmıştır. Zaferden
sonra yürütülmek istenen barışçı dış politika, Sovyetlerden gelen askeri yardıma
artık ihtiyaç kalmaması, barış konferansında muhatabın Batılılar olması gibi
nedenler, içeride sosyalist bir partinin gereksizliği sonucunu yaratmış,4 ikinci THİF bu
ortamda kapatılmıştır.

4. 10.) Anadolu'da Yeni Gün
4. 10. a.) Ulusal Kurtuluşçu, Sosyalist Misyon (1920 - 1921)
İstanbul'un olağan dışı ortamından, Ankara'nın olağan üstü şartlarına göç
eden Yeni Gün'ün, yayın politikasını, değiştirmeden, olduğu gibi sürdürmesi ihtimal
dahilinde değildir. Nadi, Tasvir-i Efkar'daki net İttihatçı tutumunun bir kısmını Tasvir-

1

Tunçay, a.g.e. Cilt: 1, s. 95.

2

Tunçay, a.g.e. Cilt: 1, s. 95.

3

Erdem, a.g.e. s. 209.

4

Tunçay, a.g.e. Cilt: 1, s. 286.
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i Efkar'da bırakmış, bir kısmını Yeni Gün'ün ilk döneminde atmış, kalan zerreleri ise
Ankara'da terk etmiştir. Söz konusu olan ne yeniden canlanış ne de süreğen bir
inattır. Mecalsizce sürdürülen fikir geleneğinin, yerini yeni dönemin yeni
düşüncelerine bırakmasıdır. Ankara'daki Yeni Gün'ün İstanbul'daki eskisinden farkı;
evvelinde görülmeyen, sonrasında da görülmeyecek olan sosyalist eğilimleridir.
Aslında gazete bu dönemde fikren baştan aşağı merkezin solundadır. Sosyalizm
tercihi, günün politikalarının bir karşılığı ve stratejik konumlanışın bir sonucudur.
Gazete, gönülsüzce ve kerhen değil biraz şaşkınlıkla fakat kesinlikle bilinçli olarak
sosyalizme yönelmiştir. Ancak Aydınlık, Orak Çekiç, Yeni Dünya gibi türdeşlerinden
ayrı bir noktada durmuş, durduğu noktadan hareketle bünyesinde üretilen
düşünceler, tutarlı ve sabit bir çizgide aynılaşamamıştır. Zamanla mevzi alınan nokta
da değişeceği için yönelimler yeniden belirlenecektir.

Yunus Nadi'nin Ankara'ya ulaştığı andaki ilk taleplerinden biri Yeni Gün'ün
yayınını Ankara'da sürdürmektir. Fakat şartlar elverişsizdir. Düzenli kullanıma uygun
bir matbaa yoktur. Var olan 93 yaşındadır ve Hakimiyet-i Milliye'nin yükünü ancak
taşıyabilmektedir. Ayrıca ikinci bir gazeteyi kaldırabilecek harf de, kadro da mevcut
değildir. Çare, İstanbul'daki gazete idarehanesini Ankara'ya taşımak, hatta deyim
yerindeyse kaçırmaktır. Acımusluk Sokak'ta bulunan matbaa ve hurufat parçalar
halinde, gemi ile Tophane'den İnebolu'ya ulaştırılmış, İnebolu'dan da Kastamonu ve
Ilgaz Dağları üzerinden Ankara'ya taşınmıştır. Yeni Gün göçünün hamalları ve
yolcuları; idare müdürü Uzun Fahri, sermürettip Kamil, makinist Halil ve mürettip
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Ali'dir.1 İdarehane Ankara'da, Karaoğlan Meydanından Hacıbayram'a giden güzergah
üzerindeki ilk kavşakta bulunan, "iki katlı, sıvaları yer yer dökülmüş", sokağa
yanlamasına oturan eski bir Ankara evine kurulmuştur. Üç oda, bir sofadan ibarettir
ve makine dairesi "ahırdan bozma"dır.2 Binanın bitişiğinde Ankara hapishanesi, biraz
ilerisinde jandarma komutanlığı ve hükümet konağı bulunmaktadır. Bina,
Osmanlı'nın son Ankara Valisi Muhittin Paşa döneminde Hürriyet ve İtilaf Fırkası
merkezi olarak kullanılmış, yanındaki hapishane ise 132 İttihatçının tutukevi
olmuştur.3 Nadi ailesi ise matbaaya yakın "Tahta Konak" isimli bir evin dört odalı
selamlık dairesine kiracı olarak yerleşmiştir.4 Gazetenin kadrosu şu isimlerden
oluşmuştur: Başyazar Yunus Nadi - aynı zamanda Meclis ve hükümet muhabiri, Yazı
İşleri Müdürü Kemal Salih Sel - aynı zamanda röportajcı ve istihbarat şefi, Düzeltici
Yusuf Mazhar (Aren) - aynı zamanda fıkra yazarı, İdare Müdürü Agah Bey - aynı
zamanda baş bayi, Mesul Müdür Osmanzade Hamdi Bey, bir makinist - aynı
zamanda hamal ve dört dizici. Muharrirler ve muhbirler: Nüzhet Haşim, Sadri Ertem,
Enver Behnan Şapolyo ve isimleri kaynaklarda anılmayan iki kişi daha.5 Yazar
kadrosu: Aka Gündüz, Nüzhet Haşim, Ziya Gökalp, Enver Behnan Şapolyo, Şükrü
Kaya, Kemal Ragıp, Bedri, Zekeriya Sertel, Nebizade Hamdi.6 Zaman zaman Mahmut
1

Coşar, a.g.e. s. 178 - 180.

2

Nadir Nadi, Perde Aralığından, s. 165 - 166 ve Şapolyo, a.g.e. s. 198 - 199.

3

Enver Behnan Şapolyo, "Yeni Gün'ü Nasıl Çıkarmıştı", Cumhuriyet 1924 - 1974, s. 47; Şapolyo, a.g.e.

s. s. 198; Böke, a.g.t. s. 85 ve Uşaklıgil, a.g.e. s. 248.
4

Nadir Nadi, Perde Aralığından, s. 168.

5

Şapolyo, a.g.e. s. 198 - 199; Nadir Nadi, Perde Aralığından, s. 165 - 166 ve Şapolyo, a.g.m. s. 47.

6

Öztoprak, a.g.e. s. XVI; İnuğur, a.g.e. s. 61 Ve Şapolyo, a.g.e. s. 199.
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Esat (Bozkurt) başta olmak üzere bazı milletvekillerinin yazıları başmakale
sütununda yayınlanmıştır. Refik İnce, Anadolu'da Yeni Gün idarehanesini, "dostluk,
siyaset, vatanperverlik ve azim ve gayret ocağı" olarak tanımlamıştır.1 İdarehaneyi,
Fransız Devriminin "Halk Kurtuluşu Encümeni"ne benzeten Şükrü Kaya'nın tanımı ise
daha övücüdür: "İstiklal Savaşı boyunca, İstiklal Savaşının sonuna kadar devamı ve
behemehâl milli istiklalin kurtarılması ve yeni devletin Cumhuriyet ve demokrasi
esaslarına göre kurulması imanının yayıldığı, yayımlandığı fikir ve irfan merkezi".2
1920 Ankara'sında gazete - dergi yayıncılarının baş etmek durumunda kaldıkları
sıkıntılar hayli fazladır. Bunların en ciddisi mürettip kıtlığıdır. Vilayet matbaasında
çalışan az sayıdaki mürettip hava karardıktan sonra çalışmayı reddetmektedir. Çare
olarak Mim Mim grubundan mürettip istenmiş, fakat biri hariç kimse Babıali'yi
bırakıp Ankara'ya göçmeye razı olmamıştır. Göçen tek kişi "mürettip Ahmet"tir. Bir
başına yeterli olamayacağı için Ankara'nın yerli çocuklarına mürettipliği öğretmiş ve
yetişen çocuklar Hakimiyet-i Milliye ile Anadolu'da Yen Gün gazetelerinde
çalışmışlardır. Olmayan yalnızca meslek erbabı ya da gazete gereçleri değildir. Masa
yoktur, gaz sandıkları masa yapılmaktadır, muharrirler yazılarını sedirlerine oturup
dizlerinde yazmaktadırlar. Yeni Gün matbaası için ancak iki masa bulunabilmiştir.
Hokka yoktur, onun yerine fincan kullanılmaktadır. Gazetenin basımı da sorundur.
Kol gücü gerektiren matbaada çoğu zaman işler uzamakta, sabah gazetesi Yeni Gün
ikindi vakti yayınlanabilmektedir.3 Öte yandan parasızlık da had safhadadır. Falih
1

İnce, a.g.m. Cumhuriyet, 22 Ağustos 1945, No: 7548.

2

Kaya, a.g.m. s. 43.

3

Uşaklıgil, a.g.e. s. 248 ve Şapolyo, a.g.m. s. 47.
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Rıfkı Atay'ın Osmanzade Hamdi'den mealen aktardıklarına göre para yardımı için
Maliye Bakanı Hasan Saka'ya giden Osmanzade Hamdi, kasanın tamamen boş
olduğu yanıtını almıştır. Atay'a göre o günler, "baca sisi ile mürekkep yapma
usullerinin keşfedilmeye uğraşıldığı" "yokluk günleri"dir.1 Yine de Ankara gazeteleri
Anadolu'daki refiklerine göre daha şanslıdır. 1920 yılında Anadolu basınına yapılan
468613 kuruş yardımın 465613 kuruşu (yani tamamına yakın bir miktarı) Anadolu'da
Yeni Gün, Hakimiyet-i Milliye ve Sebilürreşad (Sebilürreşad'a daha az olmak üzere)
arasında pay edilmiştir.2 Anadolu'da Yeni Gün, ilk döneminde günde bin beş yüz ila
iki bin arası basılmıştır.3 Yeni Gün matbaası kısa zaman içinde aydınların uğrağı
haline gelmiştir. Aka Gündüz, Şükrü Kaya, Mahmut Esat, Hüseyin Suat, Recep Peker,
Mustafa Necati, Vasıf Çınar, Osmanzade Hamdi, Nebizade Hamdi, Hacim Muhittin,
İbrahim Süreyya ve Hamdullah Suphi gibi aydınlar, Yunus Nadi'nin odasında
toplanarak politik tartışmalar yapan müdavimlerdir. Bu tartışmalara kısa bir
süreliğine, daha sonra Yüzellilikler listesinde yer alan Tevfik Rıza'da katılmıştır.4

1

Atay, Çankaya, s. 593, 636 - 637.

2

Öztoprak, a.g.e. s. 10.

3

Nadir Nadi, Perde Aralığından, s. 166.

4

Şapolyo, a.g.m. s. 47; Uşaklıgil, a.g.e. s. 251 ve Nadir Nadi, Perde Aralığından, s. 165 - 166. Tevfik

Rıza, Sevr Antlaşmasını imzalayan Osmanlı heyetinde bulunan delegelerden biridir. Kurtuluş
Savaşından sonra Yüzellilikler listesinde yer almıştır. Edebiyat Fakültesinin mümessili olarak
Ankara'ya gönderildiği sıralarda Anadolu'da Yeni Gün idarehanesindeki toplantılara bir - bir buçuk ay
boyunca katılmıştır. 1924'de Amman'dan Rıza Turgut'a yazdığı bir mektupta; o toplantılarda Kuva-yı
Milliye'nin "komitacılık ile tekrar işe başlayıb bir harb fesatı çıkarmak emelinde" olduğunu ve
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Ömer Sami Coşar, Yeni Gün İstanbul'dan Ankara'ya taşınırken matbaanın
değil mürettiphanenin kaçırıldığını, Augsburg marka baskı makinesinin ise 1921
yazında parçalar halinde Ankara'ya ulaştırıldığını yazmıştır.1 Bu bilginin yanlış olma
olasılığı yüksektir. 14 Temmuz 1921 tarihli yazışmaya göre "Yeni Gün için alınan tab
makinasının" parçaları İnebolu'ya ulaşmıştır. Makine aksamının Ankara'ya taşınması
ile ilgili yazışmalar 19 Temmuz'a kadar sürmektedir.2 Bu bilgilerden, 1920 yılında
mürettiphane ile birlikte matbaanın da Ankara'ya taşındığı anlaşılmaktadır ki
Ankara'da iki gazetenin yükünü aynı anda taşıyacak bir makinenin olmadığı daha
önce ifade edilmişti. 1921'de Ankara'ya gönderilense yeni bir matbaadır. Kemal
Salih Sel de Yunus Nadi'nin isteği üzerine 1921'de Ankara'ya gelmiş ve yazı işlerinin
başına geçmiştir.3 Enver Behnan Şapolyo, Yunus Nadi'nin yazacağı makaleler
üzerinde Mustafa Kemal ile telefon görüşmeleri yaptığını söylemiştir.4 Şükrü Kaya
ise Mustafa Kemal'in Yeni Gün'ü okumadan uyumadığını ve bazen de makaleleri
basılmadan evvel telefonla dinlediğini yazmıştır.5

Bolşevikler ile Almanya'ya yaslanıldığını düşünüp Kuva-yı Milliye'ye karşı çıktığını ve Ankara'yı terk
ettiğini yazmıştır (Uşaklıgil, a.g.e. s. 251 - 252).
1

Coşar, a.g.e. s. 184 - 185.

2

ATASE, İSH 19, Sıra No: 4098, Kutu No: 1460, Gömlek No: 68, Tarih: 13.07.37.

3

Coşar, a.g.e. s. 185.

4

Şapolyo, a.g.m. s. 47.

5

Kaya, a.g.m. s. 43.
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Ankara'nın "ilk günlük gazetesi"1 Anadolu'da Yeni Gün'ün yayını 9 Ağustos
1920'de başlamıştır. Bu tarihte YOC faaliyet halindedir. Haliyle gazetenin yüzü
sosyalizme ve korporatizme dönüktür. Yayın politikası Şubat 1921'e kadar YOC - HZ TKF çizgisinde seyretmiştir. Fakat gazete, belirlediği sol-sosyalist çizgiyi -adı geçen
hareketler yok olmasına rağmen- hemen terk etmemiş, 1921 yılının sonuna kadar
aşama aşama, adım adım geri çekilmiştir. Bu politik konumlanışlarda Ankara Moskova ilişkilerinin olumlu - olumsuz gidişatı da belirleyici olmuştur. Zafer
Toprak'ın deyimiyle "Yunus Nadi yönetimindeki Anadolu'da Yeni Gün Ankara'nın
Moskova ile ilişkilerini çok yönlü bir biçimde"2 yansıtmaktadır. Ayrıca Yeni Gün "1920
yılı sonbaharında Ankara'nın ideolojik ikliminin belirlenmesine etki yapan yayın
organlarından biri"dir.3 Sovyet Rusya'daki gelişmeler ilgiyle izlenmiş, resmi Bolşevik
duyuruları gazetede yer bulmuş, Üçüncü Enternasyonal övülürken, Cemiyet-i Akvam
yerilmiştir.4

Yunus Nadi'nin 1908 - 1917 yılları arasında yazdığı makalelerde, İngiltere ve
Fransa gibi ülkelere zaman zaman olumlu yaklaşımlarda bulunduğunu görmek
mümkündür. Ancak Rusya'ya dair tek bir olumlu cümlesi yoktur demek yanlış

1

İnuğur, a.g.e. s. 60; Öztoprak, a.g.e. s. XVI; Uşaklıgil, a.g.e. s. 248 ve Coşar, a.g.e. s. 180.

2

Semyon İvanoviç Aralov, Bir Sovyet Diplomatının Türkiye Anıları 1922 - 1923, Çeviren: Hasan Ali

Ediz, 2. Baskı, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Nisan 2010, (Zafer Toprak tarafından
yazılan Önsöz).
3

Akal, a.g.e. s. 255.

4

Gülmez, a.g.e. s. 15, 25, 133, 136.
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olmayacaktır. Nadi için Rusya geleneksel düşmandır. Bu yaklaşımı 1917'den sonra
dönüşmüştür. Etkenler; Sovyet Devrimi, Rusya'nın savaştan çekilmesi, Osmanlı'nın
yenilgisi, çaresizlik ortamı ve yeni arayışlardır. Savaştan sonra tüm İttihatçı aydınlar
için aynı şeyi söylemek mümkün değilse de Yunus Nadi için mümkündür, yalnızdır ve
şaşkındır. Bu hali 1918 Kasımından 1919 Ekimine kadar sürmüştür. Ekim 1919'a
gelindiğinde ise hem yüzü Mustafa Kemal'e dönüktür, hem de Rusya'ya yönelik
yaklaşımı tamamen dönüşmüştür. Nadi'nin, 1920 Ankara'sında anti-emperyalist ve
sosyalizme meyyal tavrı olağan dışı değildir. Sosyalist çizgi gazete nüshaları
üzerinden incelenmeden evvel, Semyon İvanoviç Aralov'un yazdıkları doğrultusunda
örneklenmesi yerinde olacaktır. 1921 yılı sonlarında elçi olarak Türkiye'ye gelen
Aralov, anılarında Yunus Nadi ile yaptığı bir görüşmeye de değinmektedir. Buna göre
Nadi, Sovyet Hükümetiyle ilişki kurmak ve Türkiye'deki gelişmeleri anlatmak üzere
1919 yazında Moskova'ya gitmeye niyetlendiğini, hatta ulusal kurtuluşçuların
emperyalizme karşı savaşta Rusya'dan herhangi bir yardımın mümkün olup
olmayacağını anlamak üzere bir çok kez Rusya'ya gitme isteğinde bulunduklarını
söylemiştir. Ayrıca Rusya'yı dost olarak gördüklerini ve yaşananların sonucu olarak
Sovyet Rusya ile dostluk ilişkileri kurma gerekliliğini anladıklarını, Anadolu'daki silahlı
mücadelenin Rusya iç savaşıyla benzerlikler taşıdığını ifade etmiştir.1 Bu görüşme
1921 yılı sonları ya da 1922 yılı başlarında yaşanmış olmalıdır. Önemi, Nadi'nin
düşünsel olarak sosyalizmden uzaklaştığı ve propaganda da değil ideolojide
farklılaşma yaşadığı bir dönemde yaşanmasından gelmektedir. Nadi'nin geçmişe
dönük samimi itirafları olarak okunabilir.
1

Aralov, a.g.e. s. 8 - 10.
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Anadolu'da Yeni Gün, yayınlanmaya başladığı anda Sovyet Rusya ile dostluğu
savunan, Mustafa Kemal'e olumlu yaklaşan, anti-emperyalist, ulusal kurtuluşçu, sol,
sosyalist bir gazetedir. Sosyalizme eğik tutumu daha ilk sayılardan anlamak
mümkündür. Gazetede yayınlanan ilk tefrika, altıncı sayı itibariyle başlayan "Rus
Bolşevikliği - Tarihçesi ve Teşkilatı" başlıklı tefrikadır.1 On altı gün sürmüştür ve
hemen bir kaç gün sonra "Bolşeviklik Esasatı" başlıklı tefrika başlamış2 ve yedi gün
sürmüştür. Akabinde ise Rus Komünist Bolşevik Fırkası Programı3 ve Rus Bolşevik
Fırkası Nizamnamesi4 yayınlanmıştır. Anadolu'da Yeni Gün'ün "Beynelmilel Bakü
Kongresi"ne yönelik tutumu olumludur. Gazete, "Doğu uluslarının önderi" olarak
tanımladığı

Türkiye'nin

kongredeki

varlığını

doğal

karşılamış,

Üçüncü

Enternasyonal'in çağrısını selamlamış ve kongrenin emperyalizme karşı mücadelede
faydalı olacağını ileri sürmüştür.5 Nadi'nin Anadolu'da Yeni Gün'deki ilk
propagandist sol makalesi, Halk Zümresinin kurulduğunu duyuran "Yeni Hayat"
başlıklı yazıdır.6 Bu makalede dünyanın ve Türkiye'nin içinde bulunduğu süreci

1

Anadolu'da Yeni Gün, 15 Ağustos 1920, No: 386 - 6'dan 3 Eylül 1920, No: 401 - 21'e kadar tüm

sayılar.
2

Anadolu'da Yeni Gün, 8 Eylül 1920, No: 405 - 25'den 15 Eylül 1920, No: 411 - 31'e kadar tüm

sayılar.
3

Anadolu'da Yeni Gün, 16 Eylül 1920, No: 412 - 32'den 30 Eylül 1920, No: 424 - 44'e kadar muhtelif

sayılar.
4

Anadolu'da Yeni Gün, 3 Teşrin-i Evvel 1920, No: 426 - 46'dan 28 Teşrin-i Evvel 1920, No: 446 - 66'ya

kadar muhtelif sayılar.
5

Anadolu'da Yeni Gün, 1 Eylül 1920, No: 339 - 19 ve Gülmez, a.g.e. s. 594.

6

Anadolu'da Yeni Gün, 6 Eylül 1920, No: 403 - 23.
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devrim olarak tanımlamış, Doğu - Batı ayrımı yapmış ve emperyalizmin yıkılacağını
iddia etmiştir. Bir kaç gün sonra eski sistem - yeni sistem kıyaslaması yapmış, yeni
sistemin halk idaresi ve halk hükümeti olacağını söylemiş ve halk hükümetini şu
sözlerle somutlaştırmıştır: "Halk hükümeti sisteminde öküzlerimiz çalındı diye elleri
böğürlerinde kalan köylüler olmayacak, çünkü öküzler çalınmayacak, onların
çalınmasına imkan kalmamış olacaktır".1 Nadi'ye göre Çarlık Rusya'nın yıkılışı ve
"Cihan İnkılabı"nın başarısında Çanakkale Zaferi önemli bir etkendir. "Cihan
İnkılabı"nın yolunu Çanakkale Zaferi açmıştır, onu tamamlayacak olansa "Anadolu
mukavemeti"dir.2 Görüleceği üzere Nadi, Rus Devrimi ile Anadolu'daki mücadelenin
birbirinden kopuk düşünülemeyeceğini savunmaktadır. Tam da bu sosyalist eğilimli
yazıların, manşetlerin ve tefrikaların arasında, 21 Eylül 1920'de, aslında farklı
görünen, fakat gazetenin kendine özgü sol ideolojik çizgiyi yakaladıktan sonraki
yayın politikasına çok da uygun olan, aykırı bir ses yükselmiştir. Sesin sahibi Mahmut
Esat (Bozkurt)'tur. Bolşevizm'i bir "tehdit" olarak yorumlamış, Türklerin Rus
olmadığını, haliyle Türk milletini birleştirecek yolun da Rusya'nın kendi iç
koşullarında gelişen Bolşevizm olamayacağını söylemiştir.3 Yunus Nadi de zamanla
Mahmut Esat'a yakın bir düşünceyi benimseyecek ve Türkiye'ye özgü bir sosyalizmin
mümkün olabileceğini savunacaktır. Fakat şimdilik açıktan yönetimin değişeceğini,
halk iradesinin hakim kılınacağını, köylülerin devlet olacağını ve kooperatiflerin

1

Anadolu'da Yeni Gün, 14 Eylül 1920, No: 410 - 30.

2

Anadolu'da Yeni Gün, 16 Eylül 1920, No: 412 - 32.

3

Anadolu'da Yeni Gün, 21 Eylül 1920, No: 416 - 36. Hıfzı Topuz, 20 Eylül 1920 tarihini vermektedir

(Topuz, a.g.e. s. 125). Yanlıştır, doğrusu 21 Eylül 1920'dir.
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kurulacağını yazmaktadır.1 Tarımda aracıların kaldırılacağını, "tüccar ve faizci"
denilen "bela"nın yok edileceğini söylemektedir.2 İşçi ve köylüyü kurtaracak tek araç
Komünist Partisi'dir, her ülkede yalnız bir tane olmalıdır, az sayıda işçinin bulunduğu
yerlerde dahi şube açılmalıdır, sekterlik ve ilkesizliğe sapılmamalıdır gibi Üçüncü
Enternasyonal Kongresi önerilerini yayınlamaktadır.3 Anadolu'da Yeni Gün'e göre
Lenin, "yeni cihan inkılabının dahisi"dir.4 Bakü'de ölen Türk komünist Saime Fıtrat ise
"irfan yoldaşı"dır.5

Yunus Nadi, İngiltere'nin Asya'daki emperyalizm karşıtı özgürlük ve kurtuluş
hareketlerini boğmayı amaçladığını ve Yunan saldırısının bunun bir parçası olduğunu
düşünmektedir. Nadi'ye göre hedefte yalnız Türkiye değil köleliğe karşı çıkan tüm
dünya halkları vardır. Türkiye, Yunan ordusunu yendiği takdirde İngiliz tahakkümünü
sonsuza dek yok etmiş olacaktır. Üstelik bu tahakkümü yıkmaya İslam alemi ve
Rusya da azmetmiştir. İngiltere ise İslam'ın kurtuluş mücadelesi sonucunda Asya'nın
elinden çıkacağını fark etmiştir. Türkiye'ye husumet besleme nedeni de budur.
Bolşevizm'den daha ciddi olan bu tehlikeyi Türkiye yaratmıştır. Ne olursa olsun
emperyalist ve kapitalist güruh yıkılacak, esir ve mazlum halklar devrim savaşını
kazanacaktır. Türklerin Yunanları yenmesi ile "Batı emperyalizminin belkemiğine"
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Anadolu'da Yeni Gün, 15 Eylül 1920, No: 411 - 31 ve Akal, a.g.e. s. 258.
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Anadolu'da Yeni Gün, 16 Eylül 1920, No: 412 - 32 ve Akal, a.g.e. s. 258.
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"güçlü bir tekme" vurulacak, mazlum ve köle uluslar kurtulacak, Türklerin gasp
edilen bağımsızlığı, özgürlüğü ve hakları iade edilecektir.1 İçeride ise devrim yapacak
bir halk iradesi oluşmalıdır ki rahatını ve huzurunu düşünen bir avuç insan hariç tüm
milletin arzusu sosyal devrimdir. Yeni rejim tüm halkın mutluluğu için çalışacaktır ve
iki esasa dayanacaktır: ilki yeni bir seçim ve idare usulü ile halkın hükümeti eline
alması, ikincisi ise "emeği en sahih sermaye bilmek suretile" ekonomik ahenk ve
refah temini.2 Nadi'nin, sosyal devrim nasıl olacaktır sorusuna yanıtı ayrıntılı değilse
de açıktır. "Mevcut ve yığılmış" bir kapitalizm var olmadığına göre Türkiye'nin sosyal
devrimi Türkiye'ye özgü olacaktır. İhtikar, karaborsa ve şahsi çıkar uğruna halka
zarar verme engellenecektir. Halk hükümeti Cihan İnkılabından "feyiz ve kuvvet"
alacaktır.3 Üstelik Türkiye'de fikirler devrime hazırlanmıştır, istek ve beklenti odur.4
Yeni idarede halkın karnı tok, sırtı pek, kalp ve vicdanı rahat olacaktır. Kooperatif
teşkilatı kurulacak, tüccar ve faizci belası ortadan kaldırılacaktır.5 Nadi'ye göre iki
taraflı çalışmak gerekmektedir. Bir taraftan varlık ve özgürlük savaşı verilirken diğer
taraftan yeni hayatın tesisine yoğunlaşılmalıdır. Meclisin varlık anlamı da bu iki
nokta çevresinde anlaşılmalıdır. Ayrıca Türk ve Müslüman varlığı kurtarılırken, onun
sonucu olarak emperyalizm ve kapitalizm yıkılmalı, mazlum uluslar köle olmaktan
çıkarılmalıdır. Nasıl Çanakkale Zaferi Bolşevik Devrimini ortaya çıkardıysa,
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Bağımsızlık Savaşı da bu biçimde bir tarihi rol oynamaya adaydır. Türkler yeniden
doğarken emperyalizm ve kapitalizm yıkılacak, yeni bir tarih akımı başlayacaktır.
Devrim olacak, Avrupa yıkılacak, Asya yükselecektir. Türkler bu önemli tarih anının
adamları olduklarını göstermelidirler.1 Nadi için sorun İngiltere ya da Fransa değil
emperyalizm ve kapitalizmdir. Bunlara karşı birlik olan ulusların savaşı insanlığın
mukaddes ihtilalıdır. Bu ihtilal İngilizlerin özgürlüğünü ve Fransız İhtilalını dahi
gölgede bırakacaktır.2 Nadi, Türkiye'deki olası devrimin sınırlarını çizmekte
gecikmemiştir. Bir başka iadeyle kendi devrimci anlayışının sınırlarını belirlemiştir.
Buna göre iç reformlarda Cihan İnkılabının ruhundan güç ve ilham alınacaktır.3 Fakat
hiç bir yenileşme modeli dünyanın tüm uluslarına aynen uygulanır bir anayasa
değildir. Uygulama ülkeden ülkeye değişebilir, önemli olan fikirdir. Dışarıdan gelen
emperyalizm ve kapitalizme karşı savaşılıyorsa içeride de bunlardan arınmak gerekir.
Sermayeye değil emeğe dayalı bir idare tarzı benimsenmelidir. Böylece "komünizm
kertesine varabilecek bir sosyalistlik kurulmuş olacaktır".4 Ancak bunları yazarken
öte yandan da Türkiye'deki halk hükümetinin herhangi bir sınıfın değil tüm halkın
hakimiyetini amaçladığını da söyleyebilmektedir.5 Çünkü Doğunun gelişim sürecinin
ve geçirilen tarihsel aşamaların farklı olduğunu düşünmektedir. Doğuda derebeyliğin
olmadığına ve buna bağlı olarak da aristokrasinin oluşmadığına inanmaktadır. O
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halde yüzler Türklerin de geleneği olan halkçılığa dönmeli, kurulacak olan halk
hükümeti Türkiye'nin koşullarına göre şekillenmelidir.1 Yunus Nadi için amaç
proleterya diktatörlüğü değildir. "Komünizm kertesine varabilecek bir sosyalistlik"
kurmaktan bahsetse de varmak istediği nokta gerçekte bu olmasa gerektir.
Enternasyonalist de değildir, sol reformisttir. Marksizmi yorumlayış tarzından da
anlaşılan budur. Marksizmi ve Sovyet Devrimini tahlil ederken bu ikisinden ayrı bir
Tük komünizmi ideali çizmektedir. Nadi'ye göre Marx, sermayenin merkezleştiği
alanlara bakmış ve proleteryanın geniş topraklara yayılmış parçalarını ikinci - üçüncü
plana bırakmıştır. Hatta bakış açısı fabrikalarla sınırlıdır da denebilir. Marksizm ise
kişilerin ve sınıfların kavrayış biçimlerine göre farklı farklı açıklanmıştır. Yani
uygulama alanında sıkıntılar mevcuttur. Örneğin teoriden pratiğe geçmek isteyen
Rusya'nın toprak sorununu çözüm tarzı Marksizme uymamaktadır. Bu da
göstermektedir ki Marks'ın ilkeleri her ülkede aynen ve harfiyyen uygulanamaz. O
halde komünizm, tüm insanları emperyalizm ve kapitalizm karşıtlığında tek bir
düşünce etrafında toplayabilir, fakat uygulamada ülkeden ülkeye farklılık gösterir.
Sonuç olarak Rus komünizmi varsa Türk komünizmi de vardır, "müstakil bir Türk
komünizmi vardır ve olacaktır".2 Öte yandan Rus Devrimi ile Fransız Devrimi
arasında da bir benzeştirme yapmış, Rus Devrimini Fransız Devriminin devamı gibi
okumuştur. Bunula birlikte Fransız Devriminden yayılan düşüncelere Rusya'nın, Rus
Devriminden yayılan düşüncelere ise Fransa'nın karşı çıktığını hatırlatmış ve bu
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durumun "çok garip" göründüğünü söylemiştir. Marksizme aykırı bulduğu Rusya'nın
toprak politikasını ise Rus Devriminin başarı sırrı olarak yorumlamıştır.1

6 Ekim 1920 tarihli Anadolu'da Yeni Gün gazetesinde Karl Marx ve Lenin'in
fotoğrafları yayınlanmıştır. Gazetenin bu tercihi amaçsız değildir ve o günlerde ilk
Rus elçilik heyetinin Ankara'da olması da tesadüf değildir. Nadi, aynı günkü
başmakalesinde "Rus - Türk fikir ve silah arkadaşlığının ilk resmi tezahürünü"
selamlamıştır.

İnsanlığın

özgürlüğünü,

mutluluğunu

hedefleyen

Rusya

ile

emperyalizme, kapitalizme savaş ve ihtilal bayrağı açan Anadolu milli hükümetinin,
aynı yolun iki yolcusunun kavuştuğunu ifade etmiştir.2 Bu dönemde Anadolu'da Yeni
Gün'ün başyazılarında Üçüncü Enternasyonal, Cihan İnkılabı, halk hükümeti,
zenginlik ve fakirlik, Rusya gibi konuların sıklıkla incelendiğini görmek mümkündür.3
Bu süreçte YOC bölünmüş, resmi TKF ortaya çıkmıştır. Nadi'nin Anadolu'da Yeni
Gün'ü TKF'nin yarı resmi sözcüsüdür. Partinin kurulmasına yakın günlerde -ki bu
dönemde YOC faaliyetleri fiilen durmuştur- Anadolu'da Yeni Gün'de izlenen genel
düşünce çizgisi adeta TKF politikalarının ön hazırlığı gibidir. Henüz oluşmayan
TKF'nin düşünsel dayanakları iki - üç hafta öncesinden gazetenin sütunlarına
çıkmıştır. Bu dayanakların temelinde elbette sosyalizmin sınırları ve ülkeye
uyarlanması bulunmaktadır. Bunlar aynı zamanda resmi TKF - THİF ayrılığının
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habercileridir. Nadi özellikle sosyalizmin Rusya örneğinde de görülen uygulama
farklılıklarını hatırlatmıştır. Nadi'ye göre şüphesiz ki Türkler için de Rusya için de
hasım, başında İngiltere bulunan emperyalist ve kapitalist alemdir. Düşman ortak,
yol birdir. Ancak komünizmin uygulamada hayal-i mahal olduğu ve devrimin
taklitçilikle başarılamayacağı da bilimelidir. Her ülkenin şartları kendine özgüdür.
Haliyle Ruslar için anlamlı olan "Bolşevik" sözcüğünü, Türk'ün kullanması "ben Rus
oldum" demek gibi bir şeydir. Türkiye'de devrim olacaksa, bu Rusya'dakinin
"kelimesi kelimesine noktası noktasına kopyası" olmayacaktır. Sosyalizm vadisinde
inkılapçı olunabilir fakat mukallit ve Bolşevik olunamaz.1 Nadi ile paralel görüşler
taşıyan Muhittin (Birgen) meramını daha açık anlatmıştır: "Bir siyaset, ihmali caiz
olmayan, ihmalinden pek büyük zararlar geleceği muhakkak bulunan bir siyaset
karşısındayız! Bir siyaset değil, bir hakikat, hakikatın ilamı ve işası siyaseti, dahilde
bir siyaset, hariçte bir siyaset, hem bir siyaset hem bir zaruret: Türkiye sosyalisttir!"
Ancak sosyalizm, taklitten ve tercümeden ibaret olmayacak, memleketin ruhundan
doğacak, toplumsal ve iktisadi şartlara uygun olacaktır.2 Mahmut Esat (Bozkurt) ise
Nadi'yi nispeten olumlayan, Muhittin (Birgen)'i uzaktan destekleyen, fakat ikisine
göre de daha milliyetçi görünen bir makale yazmıştır: "Kızıl Elma".3 Mahmut Esat,
komünizmin ve Türk milliyetçiliğinin anti-emperyalistlikte uzlaştığını kabul etmiş,
Türk komünizminin Türk milletinin mutluluğuna hizmet edecek bir "alet" olduğunu
savunmuştur. Ona göre; "Komünizm bir gaye değil, Türklük için bir vasıtadır. Gaye
1

Anadolu'da Yeni Gün, 22 Eylül 1920, No: 417 - 37.
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Türk birliğidir, kızıl elmadır". Yunus Nadi, Anadolu'da Yeni Gün'deki bu iki ayrı sesin
tam ortasında gibi görünse de görüşleri zaman zaman Muhittin (Birgen)'in paraleline
uzanmış, fakat Mahmut Esat (Bozkurt) ölçüsünde Turani söylemleri genelde tercih
etmemiştir. Hatta devrimin tüm dünyayı saracağına dair öngörülerde de
bulunmuştur. Nadi için ortada kabul edilemez, aşılması gereken bir zincir vardır. Bu
zincirin halkaları: kapitülasyon, borç, kölelik ve parçalanmadır. Nedeni ise Avrupa
sermayesidir. Bu yüzden yeni rejim yalnızca Türklere has bir şey olmayacak, tüm
dünyayı saracaktır.1 Evvelden "Kahrolsun Avrupa'nın sermayesi ve yerin dibine
geçsin onların çıkarları"2 gibi sloganlar atarken, artık derinlemesine tahliller yapma
çabasındadır. Nadi'ye göre çözümü zaruri problem devletler arasındaki bir mesele
değil, ulusların mukadderatı, sınıflar mücadelesi ve devrim fikridir. Avrupa'nın
korkusunun kaynağı da bunlardır. Almanya'nın doğusunda oluşmakta olan yeni
dünya, ruhu ve fikirleri ile Avrupa'nın üzerine atılmaktadır. Bütün yeni ittifakların
mekanizması orada aranmalıdır.3 Nadi, meselelerin merkezinde ekonominin
bulunduğunu düşünmektedir. Emperyalizmin amacını, Türkiye ve İran gibi uygarlık
bakımından olgunlaşmamış ülkelerin Avrupa için esir ve amele gibi çalıştırılması
olarak özetlemiş, bunun köle ticaretinden farksız olduğunu söylemiştir. Ancak ona
göre hiç bir ulus diğerinin kölesi olmayacak, hür ve serazat yaşayacaktır. Mazlumlar
bu uğurda ayaklanmışlardır.4
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Anadolu'da Yeni Gün gazetesindeki sosyalist eğilim 1920'nin Ağustos - Aralık
ayları arasında zirvededir. Bu dönemde nadiren görülen fakat dikkat çeken bir husus
vardır ki o da sosyalizmin "ancak yukarıdan" gelebileceğine dair jakobenist
tutumdur: "Türkiye'ye Bolşevizmi ancak Türkler getirebilirler ve Bolşevizm ancak
yukarıdan gelebilir".1 Ayrıca Nadi'nin yeni idare ile ilgili ileriye dönük kaygıları da
vardır: "Eğer halk idaresi adına ortaya çıkaracağımız şeyler eski Meşrutiyet
usullerinin, yaldızlı yeni şekillerinden ileri geçemeyecek şeylerse, o küme küme
dertler zerresine derman olamaz. Esaslı düşünmek, işi temelinden tutmak lazımdır,
şarttır, farzdır".2 Anadolu'da Yeni Gün, 7 Kasım 1920'de Sovyet Devriminin üçüncü
yıldönümünü selamlamıştır: "Bugün Rusya'da komünizm fikrinin ilk muzafferiyet
gününün sene-i devriyesine tesadüf eder. Bu münasebetle Rus komünistleriyle
beraber emperyalist alemine karşı mazlumların haklarını müdafaa eden Türkler
namına Yeni Gün, evvela Rus komünistlerini, sonra da bütün komünist alemi tebrik
etmeyi aziz bir vazife bilir".3 Nazım Hikmet'in şiirleri de gazetede zaman zaman yer
bulmuştur. Örneğin 25 Şubat 1921 tarihli nüshada "Vasiyet - Yol Arkadaşlarıma"
başlıklı şiiri, 18 Mart 1921 tarihli nüshada ise "Çanakkale Masalı" başlıklı şiiri
yayınlanmıştır.4 Anadolu'da Yeni Gün'ün önemli bir hassasiyeti YOC mirasının temsili
konusunda sahipkar davranmaktır. Zira THİF, bu mirası üstlenmeye adaydır. Haliyle
ayrışmadan tasfiyeye giden süreç boyunca THİF eleştirilmiş ve YOC'nin THİF'ye
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dönüştüğüne ilişkin değerlendirmeler reddedilmiştir.1 Öte yandan Karl Marx'ın
isminin ve eserlerinin yüzyıllarca yaşayacağı savunulmuş;2 1 Mayıs, işçilerin insanlığa
yeni ve mutlu bir hayat vaat eden sosyal hareketlerinin bir örneği olarak
yorumlanmış; gazete çalışanlarının rahat kutlama yapabilmeleri için yayına bir gün
ara verilmiş, 2 Mayıs 1922'de gazete çıkmamıştır.3

Anadolu'da Yeni Gün'deki kararlı sosyalist çizgi Şubat 1921'e kadar
sürmüştür. Bu tarihten itibaren sosyalizmin etkisi ağır bir tempoda gerilemiştir.
Fakat tamamen terk edilmesi zaman alacaktır. Aslında değişen yalnızca misyondur
ve 1922 itibariyle gazetede Kemalist eğilim hakimdir. Gazetenin eğilimlerindeki
dönüşümde iç - dış politik gelişmeler kadar Mustafa Kemal'in yükselişi de etkili
olmuştur. Dönüşüm iktidar politikalarıyla paraleldir. Fakat iktidarla eş zamanlı
hareket edilmemiş, iktidar biraz mesafe bırakılarak arkadan takip edilmiştir. Bir diğer
deyişle gazete hazmederek ve kabul ettirerek dönüşmüştür. 1921'in ilk dört - beş
ayında yaşanan gelişmeler, -resmi - gayrıresmi solun tasfiyesi, Moskova ile ilişkilerin
eski canlılığını yitirmesi, Mustafa Suphi ve arkadaşlarının ölümü, Çerkes Ethem
isyanı, Ankara'nın Londra Konferansına davet edilmesi, resmi TKF ve THİF'nin
kapatılması- aslında Anadolu'da Yeni Gün için de bir değişimi zorunlu kılmıştır.
Zorunluluğa rağmen tamamen dönüşümün zaman alması iki şekilde açıklanabilir.
İlki, gazetenin bilinçli bir tercihle Şark Mefkuresinin ya da Doğucu siyasetin sesi
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olarak yedekte tutulmuş olma ihtimalidir. Çünkü savaş halen sürmektedir ve Batıya
karşı alınması muhtemel bir sert tavır halinde yüzler yeniden Doğuya dönecektir ve
elde bu siyaseti karşılayacak günlük bir yayın bulundurulmalıdır. İkincisi ise
gazetenin sol çizgide gerçekten samimi olmasıdır ve bu samimiyetini sürdürmek
istemesidir. İlki kadar güçlü olmasa da bu da bir olasılıktır. Fakat neticede
dönüşmüştür. Buradan, sosyalizme olan ilginin tamamen terk edildiği anlamı
çıkarılmamalıdır. Nadi'nin sosyalizme ve Rus Devrimine ilgisi 1922'de de, 1923'de
de, 1924'de de sürmüştür. Tek fark şudur ki; artık Rusya'dan herhangi bir beklentisi
yoktur. 1917'den itibaren doğudaki gelişmelere algısı açıktır, ancak hiç bir zaman
sosyalizmin timsali olmamıştır. Yalnızca konjonktürel ve stratejik olarak sosyalizme
meyletmiştir. Bu, samimiyetsiz olduğu anlamına da gelmemektedir. 1922'ye
gelindiğinde Nadi ve Anadolu'da Yeni Gün için tanımlama nettir: Nadi Kemalisttir,
Anadolu'da Yeni Gün Kemalizmin sesidir. Emel Akal, Mustafa Kemal'in 2
Eylül1920'den itibaren Sovyet Rusya'ya karşı mesafeli davranmaya başlamasına ve
Şark Mefkuresinden vazgeçmesine rağmen Anadolu'da Yeni Gün'ün çizgisindeki
ısrarcılığını, İttihatçılığa, Enver ve Cemal Paşaların Bolşevik Rusya'da ittifak
doğrultusunda faaliyet göstermelerine ve Anadolu'da Yeni Gün'ün BMM'ye değil
Talat Paşa'ya yakın olmasına bağlamaktadır ki1 bu son derece yanlış bir yorumdur.
İlk olarak gazetenin sahibi ve başyazarı Yunus Nadi, hem YOC hem de TKF içerisinde
İttihatçılarla aynı çizgide, aynı zeminde durmamış, Mustafa Kemal'e yakın bir tutum
göstermiştir. İkinci olarak Mustafa Kemal, Eylül 1920 itibariyle Sovyet Rusya ile
mesafeyi açmış olsa da TKF Ekim'de kurulmuştur, faaliyetleri durmuş da olsa YOC
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halen ortadadır. Üçüncü olaraksa Nazım grubu, Manatov grubu ve Ethem grubu boş
durmamaktadır. YOC konusunda değinildiği üzere Nadi'nin o dönemde sosyalist
propagandayı başkalarına bırakmaktansa elde tutmak gibi bir kaygısı vardır. Aynı
kaygı iktidar cephesinde de mevcuttur ve resmi TKF'nin kurulması bunun örneğidir.
Kısaca Anadolu'da Yeni Gün'ün ve Yunus Nadi'nin o dönemdeki tüm hareketlerinin
arka planında Talat'ın, Enver'in ya da Cemal'in değil, Mustafa Kemal'in silüeti
görünmektedir. Akal'ın bir başka ifadesi Nadi'nin dönüşümümünün Talat Paşa'nın
ölümünden sonra olduğu şeklindedir ki1 bu da yanlıştır. Nadi, Talat'a saygısını
sürdürmekle birlikte, politik anlamda o çizgiye olan inancını çoktan yitirmiştir. Ayrıca
yukarıdaki açıklamalardan çıkan sonuç da budur. Yani Nadi dönüşmek için Talat
Paşa'nın ölümünü beklememiştir. Ancak şu da kesinlikle belirtilmelidir ki Talat Paşa
diğer İttihatçılardan ayrı tutulmuş ve ismi, ölümü sonrasında da saygıyla anılmıştır.

Yunus Nadi, 15 Şubat 1921'de yayınlanan "Şark Siyasetinde Hatalar" başlıklı
makale2 ile dönüşümün sinyallerini vermiştir. Yazıda Türk - Rus ilişkilerinin bozulma
nedenlerini ve iki ülkenin hatalarını incelemiştir. Nadi'ye göre Rusya, diğer doğu
ülkeleriyle birlikte İngiltere karşıtı ortak bir siyasete yönelmemiş, konuyu toplumsal
birliktelik olarak okumuş ve bu nedenle konunun çözümsüz bir noktaya
sürüklenmesine

neden

olmuştur.

Ayrıca

enerjisini

ulusların

haklarına,

özgürlüklerine, iktisadi esaslarına ve toplumsal gelişmelerine yardımda bulunmak
için sarf etmemiştir. Konuyu, "derin bir inkılapçılık cazibesi altında bir takım ecnebi
1

Akal, a.g.e. s. 260.

2

Anadolu'da Yeni Gün, 15 Şubat 1921, No: 533 - 153; Akal, a.g.e. s. 441 ve Böke, a.g.t. s. 89.
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faaliyetlerle karıştırmıştır". Türkiye ise Rusya'daki komünist model kendisine uygun
olmamasına rağmen bunun Türkiye'de de uygulanır bir şey olduğunu -gerçekten
böyle olmadığını bildiği halde- dillendirmiş, Rusya'ya komünizm yanlısı görünürken
içeride başka türlü hareket etmiştir. Kısaca ülke için gerekli olandan fazlası tercih
edilmemiştir. Halbuki Rusya'nın uyguladığı komünist model Spartakistlerin modeline
benzemektedir ve Türkiye'de uygulanması, Türkiye'nin henüz "tekamül"den
geçmemiş olması nedeniyle mümkün değildir. Yazıda açıkça görülen husus şudur ki;
Yunus Nadi sosyalist çizgiden aynı anda bir kaç mevzi geri çekilmiş, gazetesini de
aynı noktaya çekmiş, fakat gazetenin propagandist misyonunu sürdürmüştür. Ayrıca
daha önce de ifade edildiği üzere Anadolu'da Yeni Gün'ün sosyalizmden vazgeçişi
1921'in sonuna dek sürmüştür. Örneğin Mart 1921'de Tevfik Rüştü Aras, Ankara ve
Moskova

arasındaki

anti-emperyalist

cepheden

ve

mazlumlar

arasındaki

dayanışmadan bahsetmektedir.1 Ayrıca 8-9-10 Mart 1921 tarihlerinde, gazetede "Sol
ve Sağ Nedir" başlıklı bir seri yazı yayınlanmıştır. O günlerde Moskova Antlaşmasının
taşları döşenmektedir ve makalelerin içeriğinden de anlaşılacağı üzere tarihlerin
çakışması tesadüf değildir. Seri makaleler, "Mim Vav" imzasıyla yazılmıştır. İmzanın
kime ait olduğu bilinmemekle birlikte kesin olan şey yazılardaki üslubun Yunus
Nadi'ya ait olmadığıdır. Bir tahmin olarak Muhittin Birgen ismi zikredilebilir. Önce
genel bir giriş yapılmış, sonra sırasıyla sağ, orta ve sol cereyanlar incelenmiş, son
olarak da solun farklı yorumlarına değinilmiştir. İlk yazıda;2 sınıf, sınıf çelişkisi, sınıf
çatışması gibi kavramlar incelenmiş, her sınıfın bütün toplum hayatında egemen
1

Uşaklıgil, a.g.e. s. 262.

2

Anadolu'da Yeni Gün, 8 Mart 1921, No: 550 - 171; Gülmez; a.g.e. s. 622 ve Akal, a.g.e. s. 442.
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olmak ve toplumsal hayatı kendi çıkarları doğrultusunda düzenlemek istediği ve sol sağ kavramlarını doğuran ana nedenin bu olduğu savunulmuştur. Makaleye göre
sağ, geçmişin hayat şartlarını, egemen toplumsal cereyanları ve egemenlerin
haklarını savunmaktadır. Solun amacı ise daha taze ve daha kuvvetli hayat şartlarını
uygulamaya geçirmektir. Sağ muhafazakar, sol yenilikçidir. Aristokratlar, memurlar,
ayan, din adamları, burjuvazi, küçük burjuvazi ve milli liberaller sağdır. İkinci yazının1
konusu; arada kalmış cereyanlar olarak anılan orta akımlardır. Buna göre orta
akımların özellikleri; kararsızlık, belirsizlik, tereddüt hali, azimsizlik, cesaretsizlik,
idare-i maslahatçılık ve oportünizmdir. Orta akımlar, "sağ ve solun darbeleri altında
olayların

şiddeti

karşısında

yuvarlanır

giderler".

Geçmişin

geleneklerini

bırakmayarak ılımlı bir gelişme ve reform isteyen Batı nasyonalistleri; şiddetli bir
gelişimi, geçmişin terkini, feodalizmin ve krelikalizmin reddini savunan fakat onların
yerine hiç bir şey koyamadıkları için başarısız olan ve gülünç duruma düşen gelişme
yanlıları; sınıflar arasındaki çatışmanın varlığını kabul etmeyen veya kabul etmekle
birlikte sermayeye yaslanan, sosyal mücadeleyi değil toplumsal uyumu savunan ve
sağda yer alan büyük burjuvazinin egemen olduğu bir yüzyılda egemenlerin ve
ezilen sınıfların hukuksal eşitliğini sağlayacak bir halk hükümeti kurma iddiasında
olan demokratlar; sol ilkeleri "bozarak ve değiştirerek köktenci iş göreceklerini"
zanneden radikaller orta akımın mensuplarıdır. Sağda yer tutamamakta, sola ise
geçememektedirler. Memurlar, yazarlar, şairler, öğretmenler, avukatlar, doktorlar
kısacası okumuş yazmış kesim ve "öğrenmiş fakat duymamış ve sezememiş kesimler"
orta cereyanlara mensuptur. Bu gruba devleti sosyal kurumların üzerinde tutan
1

Anadolu'da Yeni Gün, 9 Mart 1921, No: 551 - 172 ve Gülmez, a.g.e s. 622 - 623.
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devlet sosyalistleri de dahildir. Üçüncü yazıda1 ise sol ve solun farklı kanatları
üzerinde durulmuştur. Buna göre solun amacı "kapitalist ekonomik sistemin sebep
olduğu serbest rekabete dayalı olumsuz mücadelenin ülkeleri ve ulusları yiyip
bitirmesini engelemek"tir. Bunun yolu ekonomik sistemi tamamen değiştirmekten
geçmektedir. Solun yirminci yüzyıldaki adı sosyalizmdir. Sosyalizmde iktisadi olaylar;
ahlaki, hukuki ve sosyal olayların üzerindedir. Sosyalistler foodalizme, kapitalizme ve
küçük burjuvazinin küçük üretimine karşıdır. Çünkü feodalizm, toprak esareti;
kapitalizm, ücretli işçilik demektir. Küçük burjuvazinin küçük üretimi ise gelişmiş batı
ülkelerine mahkum olmanın yolunu açmaktadır. Yazar son olarak sosyalistleri;
"evrimleşmeyi savunan reformist sosyalistler, sosyalist prensipleri uygulayan fakat
şiddetli bir değişime karşı olan merkez sosyalistleri ve sosyal devrimin hızlı ve şiddetli
hamlelerle olmasını kabul eden devrimci sosyalistler" şeklinde üçe ayırmıştır. Bu üç
makaleden yola çıkarak Anadolu'da Yeni Gün gazetesini tanımlamak gerekirse şöyle
bir sonuca ulaşılabilir: Gazete, Ağustos 1920'den Şubat 1921'e kadar "sosyalizm
gayesine tedrici ıslahat ve tekamül ile gitmek taraftarı olan ve bazende orta ve sağ
cereyanlara müsamahalar ve müsaadeler yaparak giden" reformist sosyalist bir
çizginin temsilcisidir. Şubat 1921'den sonra ise aşama aşama orta akımlara
yönelmiştir. Gazetenin yayın politikası giderek "şiddetli bir gelişimi, geçmişin terkini,
feodalizm ve krelikalizmin reddini savunan" bir çizgiye doğru eğilecektir. Fakat
onların yerini makalede ifade edildiği şekilde boş bırakmamış, Kemalizm ile
doldurmuştur. Bu nedenle başarısızlık söz konusu değildir. Öte yandan ikinci
makalede tarif edildiği şekilde "sınıf mücadelesini reddden, ... , sosyal mücadeleyi
1

Anadolu'da Yeni Gün, 10 Mart 1921, No: 552 - 173 ve Gülmez, a.g.e. s. 623.
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değil toplumsal uyumu savunan, ... , büyük burjuvazinin egemen olduğu bir yüzyılda
egemenlerin ve ezilen sınıfların hukuksal eşitliğini sağlayacak bir halk hükümeti
kurma iddiası"nı benimser bir tutuma da yönelmiştir. Anadolu'da Yeni Gün'ün ardılı
Cumhuriyet'te, anılan husus daha barizdir.

Moskova Antlaşmasının öngünlerinde bu yazı dizisinden daha anlamlı bir
çıkışı Muhittin Birgen yapmıştır. "Moskova Konferansı" başlıklı makalesinde,1
emperyalizm karşısında ortak kaderi paylaşan Türklerin ve Rusların birlik
olmasından, Rusların Bolşeviklikten vazgeçmesi ya da Türklerin Bolşevikleşmesi
anlamının çıkmayacağını yazmıştır. Birgen'e göre; sosyal oluşumu Rusya'dan ve
Avrupa'dan farklı olan Türkiye'de Bolşevizm söz konusu değildir. Ancak reformlarla
halkın ve emekçilerin hakları korunmalıdır. Birgen'in bu yazıyı kaleme aldığı tarihten
üç gün sonra Moskova Antlaşması imzalanacaktır, Londra Konferansı biteli ise bir
gün olmuştur. Yunus Nadi ise bu denklemde Londra Konferansına giden gruptadır.
Çizgisi İngilizler tarafından ilgiyle izlenmiş olmalıdır ki bir İngiliz istihbarat raporunda,
"Yunus Nadi sosyalizmden yana olup, güçlü bir şekilde Bolşeviklikten yanadır" kaydı
geçmektedir.2 Londra Konferansından sonra Yunus Nadi'nin fikirlerinde taşlar yavaş
yavaş yerine oturmaya başlamıştır. Ana amaç ulusal kurtuluş ve bağımsızlıktır. Bu
nedenle Rusya ile ilişkilerde de iki tarafın bağımsızlığı öncelikli olmalıdır.3 Ancak

1

Anadolu'da Yeni Gün, 13 Mart 1921, No: 554 - 175; Akal, a.g.e. s. 442 ve Gülmez, a.g.e. s. 620 - 621.

2

Akal, a.g.e. s. 451.

3

Anadolu'da Yeni Gün, 10 Mayıs 1921, No: 605 - 225; 11 Mayıs 1921, No: 606 - 226 ve Gülmez, a.g.e.

s. 621 - 622.
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gazetenin çizgisi halen soldur, İngiltere karşıtıdır ve anti-emperyalisttir. İngiltere'ye
yönelik tutumu ve doğucu görünümü yalnızca İngiliz istihbaratçıların değil Times'ın
da dikkatini çekmiştir. Kendisini Batı düşmanlığı ile itham eden Times'a sert ve
özgüveni yüksek bir yanıt vermiştir. Saldırgan değil savunmaya yönelik siyaset
izleyen Türkiye'de hükümetler değişse de dış politikanın kolayına değişmeyeceğini;
milli varlık, özgürlük ve bağımsızlığın savunulduğunu; kurtuluşa mutlaka
ulaşılacağını; bu uğurda mücadele edilen düşmanların başında olan ve Mütarekeden
beri Türkiye'ye düşmanlık konusunda en uçta olan İngiltere'ye baş düşman demenin
anormal olmadığını; bunlar yaşanırken öte tarafta Türkiye'nin bağımsızlığına ve
özgürlüğüne saygı duyan Rusya ile ilişkilerin daha da ileri gitmesinden memnuniyet
duyacağını söylemiştir. Nadi'ye göre; "Anadolu ve Rumeli, yangınları yaşarken,
harabeye dönerken akanlar su değil kan, kırılan heykel değil insandır", İngiliz gururu
bunu anlamalı, Times dönüp kendi ülkesine bakmalıdır.1

Yunus Nadi, İttihatçılığını inkar etmemiş, İttihatçı geçmişinin üzerini örtme
çabasında olmamıştır. Zira bu geçmiş inkar edilebilecek kadar kısa ya da soyut
değildir. 10 yılı İTF'ye paralel bir çizgide geçmiş, İTF yayın organlarından Rumeli'nin
yönetimini üstlenmiştir. İTF'nin yenilgisinden sonra ise Talat Paşa'ya olan
sempatisini ölçülü bir biçimde sürdürmüş, Enver Paşa'ya yönelik tutumu ise giderek
sertleşmiş, sempati nefrete dönüşmüştür. Fakat Ankara'ya göçtüğü ilk günden
itibaren tartışmasız Mustafa Kemal taraftarıdır. Ne Talat'ı ne de Enver'i hiç bir
zaman Mustafa Kemal'in üzerine çıkarmamıştır. Mustafa Kemal'in yükselişi, Nadi'nin
1

Anadolu'da Yeni Gün, 22 Haziran 1921, No: 640 - 260 ve Gülmez, a.g.e. s. 647 - 648.
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fikren geride bıraktığı, lafzen eleştirdiği, ruhen son zerresini taşıdığı İttihatçı-Talatçı
çizgisinin sona erişi anlamına gelmektedir. Fakat yine de Talat başta olmak üzere
suikastlarla öldürülen İttihatçı liderleri unutmamıştır. Anadolu'da Yeni Gün, Talat'ın
öldürüldüğüne dair söylentileri kamuoyuna "Kara Bir Haber"1 başlığı ile
duyurmuştur. Haber üslubunda şaşkınlık yoktur, hatta böyle bir sonucu evvelden
tahmin etmenin çok da zor olmadığı ifade edilmiştir. Talat, "Türkiye tarihinin belki en
büyük sahifelerini yaratmış olan Talat Paşa" sözleriyle selamlanmış, bütün faaliyetini
Türklerin ve Türkiye'nin kurtuluşu için sarf ettiği bir zamanda ölmesini hiç kimsenin
düşünmek istemeyeceği söylenmiştir. Gazeteye göre; eğer haber doğru ise Talat
Paşa vatanı için ölmüştür ve suikastın arkasında Talat Paşa'nın İngiltere'nin doğudaki
hakimiyetini sarsan cereyanlara liderlik etmesinden ürken Londra vardır. Ölüm
haberinin kesinleşmesinden sonra ise 11 Nisan 1921 tarihli nüsha, "Biz unutsak bile
tarih, onun fedakarlığını unutmayacak" manşetiyle çıkmıştır. Birinci sayfanın
tamamına yakın bir kısmı bu konuya ayırılmış, Talat Paşa "Büyük Şehid", "Mücahid
Büyük Talat" gibi sözlerle anılmıştır.2 Enver Paşa'nın ölümü, Talat'ınki gibi yasla
karşılanmamıştır. Bunun nedenlerinden biri iki ölüm arasındaki 15 aylık süreçte
Türkiye içinde ve dışında yaşananlar olmalıdır. Gazetede Aralık 1921'de, Enver Paşa
için "Enver Paşa yalnız hamiyyet sahibi olmak meziyyeti ile maftur bile olsa hiç şüphe
yok ki böyle bir zamanda vatanını uzaktan veya yakından yapılacak herhangi bir
fuzuli teşebbüs ile bihuzur etmemek lazım gelir."3 biçiminde bir yorum yapılırken, altı
1

Anadolu'da Yeni Gün, 20 Mart 1921, No: 560 - 181.

2

Anadolu'da Yeni Gün, 11 Nisan 1921, No: 580 - 200.

3

Anadolu'da Yeni Gün, 5 Kanun-ı Evvel 1921, No: 743 - 356.
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- yedi ay sonrasında bu yorumların yerini ağır eleştiriler almıştır. Özellikle Buhara'da
giriştiği hareketler ve Buhara Sovyet Hükümetini düşürmek üzere propaganda
yapması gazete tarafından hoş karşılanmamıştır. Zira Anadolu'da Yeni Gün, Buhara
Şura Reisi Feyzullah Hoca ile Sovyet Rusya arasındaki işbirliğini desteklemektedir.1
Ölümü ise hemen hemen hiç ciddiye alınmamış,2 Talat Paşa için yazılan methiyeler
Enver Paşa için tekrarlanmamıştır.

Nadi, İttihatçı kökenini inkar etmemiştir, çünkü böyle bir hareketin inandırıcı
olması mümkün değildir. Ancak bir süreliğine takındığı Wilsoncu tutumu
unutturmakta oldukça mahirane davranmıştır. Örneğin Ankara'da yayınlanan Yeni
Gün'ün 30 Mart 1921 tarihli nüshasındaki karikatür3 ile İstanbul'da yayınlanan Yeni
Gün'ün 7 Ocak 1920 tarihli nüshasındaki Yunus Nadi imzalı, Wilson'a hitaben yazılan
methiyeli açık mektup yan yana getirildiğinde iki farklı Yeni Gün, dolayısıyla da iki
farklı Yunus Nadi ile karşılaşmak mümkündür. Karikatürde Wilson bir elinde zeytin
dalı, diğer elinde kılıç ve kılıcın ucunda dünya küresi ile tasvir edilmiş, ilkeleri ise
"suya düşen prensipler" olarak anılmıştır. Anadolu'da Yeni Gün'ün Padişah
Vahdettin'e yaklaşımı ise Ankara'nın tutumu ile paraleldir. Hilafet ve saltanat
makamı esirdir, dolayısıyla onlar da kurtarılmaıldır. Ancak beş kez sadarete getirilen

1

Anadolu'da Yeni Gün, 30 Temmuz 1922, No: 931 - 554 ve Gülmez, a.g.e. s. 637.

2

Anadolu'da Yeni Gün, 30 Mart 1921, No: 569 - 190.

3

Anadolu'da Yeni Gün, 30 Mart 1921, No: 569 - 190.
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Damat Ferit hasımdır ve Anadolu'da Yeni Gün'e göre Sevr'e İngilizlerden daha fazla
hizmet etmiştir.1

Yunus Nadi'nin Sovyetler'den referans alır gibi görünen ve "Cihan İnkılabı"nı
üstte tutan devrimcilik anlayışı 1921 Şubat'ından sonra yavaş yavaş içe dönmüş, sol
atıflar sürmekle birlikte, sosyalizm gazetenin önceliği olmaktan çıkmış, yerine yerli
ve sol bir millicilik ikame edilmiş, başından beri tutarlılıkla geliştirilen ulusal
kurtuluşçuluk sonuna dek terk edilmemiştir. Öyle ki 1921 Mayıs'ına gelindiğinde
artık milli bir devrimden ve cesaretlilikten söz etmektedir. Nadi'ye göre İstanbul'un
tüm olumsuz girişimlerine ve İstanbul'da bulunan bazı isimlerin Yunan ordusuna
hilafet ordusu diyecek kadar işi ileriye götürmelerine rağmen Anadolu'nun milli
devrim yolunda yürüdüğünü dile getirmekten çekinmesi abestir ve Anadolu'nun en
büyük eksikliği devrimi açıkça belirlememiş olmasıdır. Ana kadar saltanatlar yaratan
Türkler, artık kendi saltanatını yükseltmeye doğru gitmektedir.2

Anadolu'da

Yeni

Gün'ün

düşman

algısının

merkezinde

İngiltere

bulunmaktadır. Çatışmalar fiilen Yunanlar'la sürdüğü için manşetlerin hedefi
Yunanistan'dır. Ancak arka planda -özellikle başyazılarda- Yunanistan karşıtlığından
daha katı bir İngiltere karşıtlığının varlığını fark etmemek mümkün değildir. "Türkler!
Siz isterseniz Yunanları bir kaşık suda boğabilirsiniz!.. Zaman gelmiştir, vazifenizi

1

Anadolu'da Yeni Gün, 12 Ağustos 1920, No: 384 - 4.

2

Anadolu'da Yeni Gün, 20 Mayıs 1921, No: 614 - 234 ve Gülmez, a.g.e. s. 288.
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yapınız, davet ve teşvike hacet mi var?"1 gibi manşetler kullanılırken Yunus Nadi
başyazılarda, sorunun özüne dönük tahlil denemelerinde bulunmaktadır. Nadi'ye
göre "Türk - Yunan Harbi" olarak görülen şey aslında "Şark Meselesi"dir ve Şark
Meselesinin arkasında İngiltere bulunmaktadır. "Malihülyalar" içinde dolaşan
Yunanlar ise İngilizler tarafından oynatılan "kuklalar"dır. Fakat bu "tertib" kesinlikle
küçümsenmemelidir. Çünkü "Şark Meselesi", gülünç ve "iflasa mahkum bir siyaset"
ise de özde derin ve oldukça ciddidir. İngiltere, Rusya'nın yükselişi ile "tehditkar" bir
devrim sürecinin başlayacağının farkındadır ve bunu durdurmak istemektedir. Ayrıca
İslam aleminin "mütefekkir başı" Türkiye de İngiliz siyaseti için bir tehdittir ve
mutlaka yok edilmelidir. Bunları yapmak içinse Anadolu'nun batısında Yunanistan,
doğusunda Ermenistan kurulmalı, geri kalan kısımlar da Sevr ile halledilmelidir.2
Ancak ne olursa olsun Yunanistan kesinlikle küçük görülmemelidir: "Düşman pire ise
onu deve gör. Yunan kim oluyor deme. Rahat rahat oturma. Yangın küçükken
bastırılır."3 Kurtuluş ümidi yitirilmemelidir: "Zafer bizdedir. Onların kralları varsa
bizim de Allah'ımız var."4 Yalnız dışarıda değil içeride de özgürce yaşamak için gerekli
olan şey zaferdir: "Memleketimizde köle değil, ağa ve efendi olarak yaşamak için
yapılacak iş Yunanlılara hadlerini bildirmekten ibarettir. Yedi devlete meydan okuyan
kahraman Türk ve Müslüman hiç şu miskin Yunan palikaryaları karşısında aciz kalıp

1

Anadolu'da Yeni Gün, 3 Eylül 1920, No: 401 - 21.

2

Anadolu'da Yeni Gün, 4 Mayıs 1921, No: 600 - 220.

3

Anadolu'da Yeni Gün, 15 Eylül 120, No: 411 - 31; Coşar, a.g.e. s. 182 ve Topuz, a.g.e. s. 125.

4

Anadolu'da Yeni Gün, 12 Temmuz 1921, No: 657 - 277.
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perişan mı olur?"1 Gazetenin kalıcı ve nihai sloganı: "Yunanistan yıkılmalıdır ve
yıkılacaktır", hedefi; Sevr'in değiştirilmesi değil, yok edilmesidir.2

Anadolu'da Yeni Gün'ün yayın çizgisinin, dönemin İstanbul hükümetlerinde
rahatsızlık yaratması anormal değildir. Bu rahatsızlık Damat Ferit Paşa'nın sadaret
dönemlerinde yasaklamalara kadar giden girişimler yaratmıştır. 8 Mayıs 1921 ve 2
Haziran 1921 tarihli ATASE kayıtlarında, Anadolu'da Yeni Gün ve Hakimiyet-i
Milliye'nin İstanbul'daki yasaklılığından söz edilmektedir. Ancak yasak bir şekilde
aşılmış olmalıdır. Zira kayıtlara göre adı geçen gazetelerin yasağa rağmen satıldığı
tespit edilmiştir ve Polis Müdir-i Umumisi Hasan Tahsin, satan kişinin gazetelerle
birlikte müdüriyet-i umumiyeye sevkini emretmektedir.3 Anadolu'da Yeni Gün'ün
yasağa tepkisi makul ve ölçülüdür. Gazeteye göre failler; Saray'a ve İngilizlere
"jurnal" veren Hürriyet-İtilafçılardır, gazetenin İstanbul'a girişi onların "jurnal"i
üzerine engellenmiştir.4 İkinci yasaklamanın haberi ise 12 Aralık 1921 tarihli
Anadolu'da Yeni Gün'de bulunmaktadır. Habere göre gazetenin satışı men edilmiş
ve son giden nüshalar müsadere olunmuştur.5 Haberde bunun kim tarafından ve
niçin yapıldığının bilinmediği yazılmıştır. Nedeni anlaşıldıktan sonra ise gazetenin
tepkisi oldukça sert olmuştur. Anadolu'da Yeni Gün'e göre olay şu şekilde olmuştur:

1

Cerrahoğlu, a.g.e. s. 380.

2

Anadolu'da Yeni Gün, 17 Aralık 1920, No: 481 - 101 ve Gülmez, a.g.e. s. 536.

3

ATASE, İSH 16, Sıra No: 2500, Kutu No: 1158, Gömlek No: 146, Tarih: 02.06.37.

4

Anadolu'da Yeni Gün, 19 Mayıs 1921, No: 613 - 233 ve Gülmez, a.g.e. s. 321.

5

Anadolu'da Yeni Gün, 12 Aralık 1921, No: 749 - 362, s. 2 ve Gülmez, a.g.e. s. 369.
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"Artin Kemal1 jurnal etmiş, Peyam-ı Sabah'la tahrikatta bulunmuş, Padişah da irade
etmiş, hay, hay men olunsun, demiş, polis müdiri de toplamış!..." Yasağın sebebi,
Damat Ferit Paşa'nın İngilizler'le imzaladığı bir muahedenamenin Yeni Gün
tarafından

yayınlanmasıdır.2

Nurettin

Gülmez'e

göre;

Peyam-ı

Sabah'ın

"İstanbul'daki milliyetçiler" tarafından taşlanması üzerine Ali Kemal karşı taarruza
geçmiş ve Anadolu'da Yeni Gün'ün İstanbul'a girişini engelleyen irade-i seniyyenin
çıkmasını sağlamıştır.3 Ayrıca bir süre önce Peyam-ı Sabah'ın da Anadolu'ya girişi
Ankara Hükümeti tarafından engellenmiştir. Ali Kemal bu durumu "istibdat alçaklığı"
sözleriyle karşılamıştır. Anadolu'da Yeni Gün ise iki yasağın kıyaslamasını
yapmaktadır: "Bütün dünyanın tarafdarı ve takdirkarı olduğu milli Türk
mucahedesinin naşirlerinden biri olmakla müftehir bulunan "Yeni Gün"ün men-i
idhalini taht-ı karara alan taraf mı müstebiddir, yoksa Yunan ve Ermenilerin amaline
hıdmet eden ve esasen sahibi Ermeni bulunan ve başmuharriri, Madam Gaulis gibi
bitaraf ve maruf kimselerce bile vatansız ve milletsiz telakki edilen bir gazetenin
men-i duhulünü men eden taraf mı müstebiddir?"4

Yunus Nadi'nin matbuat yaşamında sıklıkla karşılaştığı durumlardan biri
kapatma cezalarıdır. Çalıştığı, yazarlık ve başyazarlık yaptığı, sahibi olduğu

1

"Artin Kemal" olarak anılan kişi, dönemin Peyam-ı Sabah başyazarı Ali Kemal'dir. "Artin", Ermenice

bir isimdir ve küçültücü bir ifade olarak kullanılmıştır.
2

Anadolu'da Yeni Gün, 16 Kanun-ı Evvel 1921, No: 753 - 366.

3

Gülmez, a.g.e. s. 369.

4

Anadolu'da Yeni Gün, 16 Kanun-ı Evvel 1921, No: 753 - 366 ve Gülmez, a.g.e. s. 369.
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gazetelerin tamamı istisnasız olarak kapatılma cezası ile karşı karşıya kalmıştır.
Aslında bu durum yalnız Yunus Nadi'nin değil, çağdaşı olan gazetecilerin de meslek
yaşantılarında bir gerçekliktir. Anadolu'da Yeni Gün'ün de 1920 - 1921 yıllarında iki
kez kapatıldığı görülmektedir. İlkinin nedeni; Bilal Şimşir tarafından yayınlanan 14
Aralık 1920 tarihli belgeye1 göre Bolşevizm yanlısı bir başyazıdır. Fakat cezanın hangi
yazı nedeniyle verildiği gazetenin hangi tarihlerde kapatıldığı muammadır.
Anadolu'da Yeni Gün, 1920 yılında cumartesi hariç her gün yayınlanmaktadır.
Cumartesi kesintileri dışında gazetenin çıkmadığı tarihler şunlardır: 27, 29 Ağustos, 5
Ekim, 25 Ekim, 2, 4-5 Kasım, 8 Kasım, 21 Kasım, 23 Kasım, 2 Aralık, 14-15-16 Aralık
(üç günün bir günü yasaklı ya da çıkmamış, eldeki sayıların eksik olması nedeniyle
hangi sayı olduğu anlaşılamamıştır). Belge 14 Aralık tarihli olduğuna göre bu tarihin
hemen öncesindeki başyazılara bakmakta yarar vardır. 13 Aralık'ta Nadi'nin "Şark ve
Garb" başlıklı makalesi, 12 Aralık'ta "Cihan İnkılabı ve Biz" başlıklı makalesi
yayınlanmıştır. Evvelinde Mahmut Esat (Bozkurt) tarafından yazılan köylülük temalı
başyazılar bulunmaktadır. Mantıki olarak 14 Aralık'ın hemen öncesindeki yazıya
yönelmek gerekmektedir. "Şark ve Garb" başlıklı makalede2 kapatılma cezasını
gerektirecek bir cümle ya da ifade olup olmadığına dair tahmin yürütmek yararlı
olacaktır.

Makalenin temel konusu Batı'nın Doğudaki yenilgisidir. Bu yenilgiyi üç olay
yaratmıştır: "Vrangel ordusunun izdiham ve izmihlali, Ermenistan meselesinin Türk
1

Şimşir, a.g.e. Cilt: 2, s. CXXIV ve Tunçay, a.g.e. Cilt: 1, s. 175.

2

Anadolu'da Yeni Gün, 13 Kanun-ı Evvel 1920, No: 478 - 98.
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silahları önünde inhilali, Venizelos'un mağlubiyet ve firarı". Nadi'ye göre bu olaylar
emperyalizmin ve kapitalizmin güvendiği dağlara kar yağdırmıştır. Artık Rusya
sahilinde Bolşevizm'e karşı koyacak herhangi bir güç ve Ermenistan'da
emperyalizme alet olacak tek bir kişi kalmamıştır. Emperyalistlerin mağlubiyeti
kesindir, İstanbul'da ve Boğazlar'da rahat oturamayacaklardır. Zafer Asya'nındır,
Doğu Avrupa'nındır. Son hamleleri imzalanan ahidnamelerin tadilini teklif etmek
olacaktır. Fakat Doğunun amacı kapitalizmi ve emperyalizmi yok etmektir, bu
nedenle savaşın bir iki tadilatla bitmesi mümkün değildir. Makalede bir Bolşevizm
övgüsü olduğu açıktır. Fakat yazarın kaygısı Bolşevizm'i övmek değil, Şark Mefkuresi
tezlerinin doğruluğunu kanıtlamaktır. Gazetenin kapatılma gerekçesi bu makale
midir bilinmez! Ancak kesin olan husus cezanın bir ya da iki gün sürdüğüdür.

Pelin Böke, Anadolu'da Yeni Gün'ün, 1921 Kasım'ında ikinci kez kapatıldığını
ve 30 Ekim 1921'den 1 Aralık 1921'e kadar yayınlanmadığını yazmıştır. Bunun
nedenini ise Sami Sabit Karaman'ın anılarından çıkarım yaparak açıklamıştır. Buna
göre; Mustafa Kemal, Ardahan Mebusu Hilmi'yi Enver'le görüşmek üzere
görevlendirmiş ve Enver'in barıştan sonra da "Türkiye'yi rahat bırakmasını" istemiş,
Hilmi ise buna karşı çıkmış ve bu nedenle Trabzon'dan öteye gitmesine izin
verilmemiştir. Durumu telgraflarla protesto eden Hilmi Bey, ayrıca bazı
milletvekillerine ve bu arada Yunus Nadi'ye de başvurmuştur. Sami Sabit Karaman'a
ise "Biz Büyük Millet Meclisi'nde müttehit ve mütesanit kırk İttihatçıyız, istediğimiz
anda Mustafa Kemal'i alaşağı eder, Enver'i onun yerine geçirebiliriz" demiştir.
Böke'ye göre Anadolu'da Yeni Gün'ün kapatılma nedeni budur ve durum Yunus
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Nadi'nin bu tarihte bile Enver yanlısı tutumunun sürdüğünü göstermektedir.1
Uşaklıgil de Böke'ye dayanarak gazetenin Kasım 1921'de kapatıldığını söylemiş ve
gerekçeyle ilgili olarak gazetenin "sol karşıtı rüzgardan payını alması" biçiminde bir
yorum yapmıştır.2 Bu bilgilerin ve yorumların ikisi de hatalıdır. Öncelikle, gazete 30
Ekim 1921'de kapatılmamıştır. Bu, 30 Teşrin-i Saninin 30 Teşrin-i Evvel olarak
okunmasından kaynaklanan maddi bir hatadır. Gazetenin Kayseri'deki son sayısı 7
Ekim 1921'de (No: 731 - 344) yayınlanmış, bu tarihten sonra Ankara'ya göçülmüş,
Ankara'daki ilk sayı ise 22 Kasım 1921'de (No: 732 - 345) çıkmıştır. Aradaki 46 günlük
boşluk bir kapatma cezasının var olup olmadığına dair şüphe yaratmaktadır, fakat
böyle bir durum gerçekten varsa bunun nedeni ne "Enver yanlısı tutum"dur, ne de
"sol karşıtı rüzgar"dır. Kasım 1918'de Enver yanlısı olmayan Yunus Nadi'nin Kasım
1921'de, hem de Sakarya Zaferinden sonra Enver yanlısı olması mümkün müdür?
Meclis'te, Mustafa Kemal'in yetkilerini hayli genişleten Başkomutanlık Kanununun
onaylanması için fazlasıyla çaba harcayan Yunus Nadi'nin Enver yanlısı olduğu nasıl
düşünülebilir! Gerçeğe daha yakın duran Emine Uşaklıgil'in yorumu da kuvetsizdir.
Çünkü 1921 Kasım'ında Anadolu'da herhangi bir faal sol hareket kalmamıştır ki sol
karşıtı rüzgar mevcut olsun. O tarihte sol, Mustafa Kemal için üzerinde ciddiyetle
durulması gereken bir sorun değildir.

Yunus Nadi 1920 Ağustos'undan hemen hemen 1921'in sonlarına kadar
zamanın ruhuna oldukça uygun görünen sol-sosyalist bir misyonun, Doğucu - ulusal
1

Böke, a.g.t. s. 96.

2

Uşaklıgil, a.g.e. s. 262.
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kurtuluşçu bir çizginin yarı liyakatli ve yarı güdümlü temsilciliğini üstlenmiştir. Bunu
bilinçli olarak yapıp yapmadığı tartışmaya açıktır, ancak gerçek olan şey
samimiyetidir. Nadi'nin savunduğu devrim anlayışı, Türkiye'de ilerleyen yıllarda da
tartışılmış, savunulmuştur. Elbette bu anlayış yalnızca Nadi'ye özgü değildir ve
teoriyi oluşturan da Nadi değildir. Rusya'daki sosyalist pratiğin Türkiye'de, olduğu
gibi, aynen uygulanabileceğine hiç bir zaman inanmamıştır. Devrimin mukallit değil,
özgün olacağını savunmuştur. Çünkü Nadi'ye göre iki toplumun ve iki ülkenin
tarihsel gelişimleri, sosyal durumları ve geçirdikleri aşamalar baştan aşağı farklıdır.
Bu nedenlerle Rus toplumunun kendisi için idealize ettiği bir sosyalist modeli Türk
toplumuna kabul ettirmek mümkün değildir. Hamit Erdem'e göre Yunus Nadi'nin,
Türkiye'ye özgü devrim tezlerini savunurken "sınıf sezgisiyle" hareket etmiş olması
muhtemeldir. Buna göre; Sovyet Devriminin sınıfsal ve kitlesel yönü ile Nadi'nin
"tepeden, seçkin aydın ve askerlerin denetiminde bir burjuva devrim hedefi"
farklıdır.1 Erdem'in tespiti kısmen doğrudur. Bu tespit 1921 Şubat'ından öncesi için
geçerli değildir. Nadi'nin Şubat 1921'den yılın sonlarına doğru yavaş yavaş yöneldiği
çizgi Hamit Erdem'i zımnen doğrulamaktadır. Bu kapsamda Uşaklıgil'in tespitleri de
oldukça önemlidir. Anadolu'da Yeni Gün'ün sosyalist yönelimlerinde Sovyetler'den
yardım beklentisi ve Sovyetler aracılığıyla Batıya mesaj verme kaygısı kesinlikle etkili
olmuştur.2 Kısaca bu dönemin Anadolu'da Yeni Gün'ü, neresinden incelenirse
incelensin soldur. Sosyalizm savunuculuğu tükense de belirgin sol çizgi terk
edilmemiştir.
1

Erdem, a.g.e. s. 102.

2

Uşaklıgil, a.g.e. s. 254 - 255.
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4. 10. b.) Ulusal Kurtuluşçu, Kemalist Misyon (1921 - 1924)
Anadolu'da Yeni Gün'ün sol-sosyalist görünümü, 1921 yılı Şubatından
itibaren gerilemiş, yerini giderek tutarlılaşacak olan Kemalist bir çizgiye bırakmıştır.
Dönüşümdeki ana etkenler; dışarıda Rusya'ya dönük politikaların değişken seyri,
içeride ise YOC ve TKF başarısızlıkları ile ikisinden ayrışan solun tasfiyesidir. Aslında
değişen gazetenin ideolojisi ve iç politikadaki tavrıdır. Gazete, dış politikadaki
yönelimlerini çarçabuk terk etmemiştir, buradaki değişim zaman alacaktır.
Türkiye'ye özgü sosyalist devrim tezi dillendirilir olmaktan çıkmıştır, ancak
sosyalizme ve Rusya'ya dönük ilgi sürmektedir. Gazete için önemli olan Cemiyet-i
Akvam değil, Üçüncü Enternasyonaldir ki bu tavır hemen hemen Lozan'a kadar
devam etmiştir.1 Böke, 1923'den sonraki Yunus Nadi'yi "Kemalist rejimin misyoneri"
olarak tanımlamıştır.2 Doğru bir tanımlamadır ve öncesi için kullanmak da
mümkündür. Uşaklıgil ise 1921 itibariyle Anadolu'da Yeni Gün'ün yöneldiği çizginin,
"liberalizm ile sosyalizm arasında bir yer edinmeyi hedefleyen anti-emperyalist ve
halkçı bir korporatizm" olduğunu söylemiştir.3 Bu da, tartışmaya açık yanlarıyla
birlikte doğrudur. Doğrudur, çünkü halkçılık ve anti-emperyalizm Anadolu'da Yeni
Gün için esastır. Tartışmaya açıktır, çünkü gazetenin liberalizm ve sosyalizm arasında
yer edinmeye çalışmak gibi bir kaygısı yoktur. Sosyalizmin çok daha fazla
önemsendiği açıktır. Anadolu'da Yeni Gün'de en başından en sonuna kadar
değişmeyen tek çizgi ulusal kurtuluşçuluktur. Diğer yönelimlerin belirleyicisi,
1

Gülmez, a.g.e. s. 133.

2

Böke, a.g.t. s. 137.

3

Uşaklıgil, a.g.e. s. 255.
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Mustafa Kemal'in politik hamleleridir. Gazete önceleri ağırdan alarak, sonraları ise
giderek artan bir ivme ile kendisini Mustafa Kemal politikalarına uyarlamıştır. Ulusal
Kurtuluş Savaşı'nın "devrimci kimliği"nin temsilcisidir.1 Davanın haklılığına ve
meşruluğuna olan inanç tamdır. Mutlak zafer tezi işlenmiş, halkın bezginliğe ve
yılgınlığa düşmemesi adına propaganda yapılmış, hareketlendirici yazılar, sert
manşetler, ulusal direnci arttırıcı şiirler kullanılmıştır.2 Anti-emperyalizm ve
Yunanistan karşıtlığı oldukça güçlüdür. Yunus Nadi'nin gündeminde Yunanistan üst
sıralardadır. "Palikarya güruhuna" had bildirmekten sık sık söz etmiştir.3 Manşetler
umut yaymaktadır: "Zafer bizdedir. Onların kralları varsa bizim de Allah'ımız var."4,
"Türkler! Siz isterseniz Yunanlıları bir kaşık suda boğabilirsiniz!... Zaman gelmiştir,
vazifenizi yapınız, davet ve teşvike hacet mi var?"5 Ulusal hisleri harekete geçirecek
günlerin yıldönümlerinde özel nüshalar hazırlanmıştır. Bunlardan biri 16 Mart'tır. 16
Mart 1921 tarihli Anadolu'da Yeni Gün özel nüsha olarak hazırlanmıştır. Konu
malumdur: İstanbul'un işgali. Manşet ise şöyledir: "İtilaf Devletleri geçen sene bugün
güzel İstanbul'u işgal ile Türk'ü öldürmek istediler, fakat Türk yaşıyor ve yaşayacak".
Birinci sayfanın tam ortasında Fatih Sultan Mehmet'i gösteren bir çizim
bulunmaktadır ve çizim Nazım Hikmet, Tevfik Firet, Abdülhak Hamit, Ali Ekrem,

1

Gülmez, a.g.e. s. 246.

2

Gülmez, a.g.e. s. 152 ve Coşar, a.g.e. s. 182.

3

Coşar, a.g.e. s. 182.

4

Anadolu'da Yeni Gün, 12 Temmuz 1921, No: 657 - 277 ve Topuz, a.g.e. s. 125.

5

Anadolu'da Yeni Gün, 3 Eylül 1920, No: 401 - 21.
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Necmettin Sahir gibi isimlerin şiirleriyle çevrelenmiştir.1 Öte yandan gazete cepheye
muhabir de göndermiştir. Mesul Müdür Kemal Salih (Sel) Temmuz 1921'de cepheye
gitmiş,2 15 Temmuz'da "İsmet Paşa Karargahında"n ilk haberleri göndermiştir.3
İsmet Paşa'yı "ulu kumandan" ve "Büyük İsmet" gibi sözlerle anmış, konumu ve
ulaşım bilgilerini saklı tutmak kaydıyla karargahla ilgili bilgi vermiştir. Karargahın
"sade ve mütevazı", askerlerin ve subayların "çok imanlı ve çok kudretli"
olduklarından söz etmiştir. Yunus Nadi, 1921 ve 1922 yıllarındaki yazılarında
yoğunlukla savaşa odaklanmıştır. Konuyu küçümsememiştir. Halkı Yunanlara karşı
mücadeleye çağıran manşetler kullanırken; makalelerinde meselenin arka planını
tahlil etmiş, başarı ya da başarısızlıkları neden - sonuç ilişkisi içinde değerlendirmeye
çalışmıştır. Nadi'ye göre içerisinde bulunulan savaş kesinlikle bir "Türk - Yunan
Harbi" değildir. Bunun adı "şark meselesi"dir ve icracısı İngiltere'dir.4 "Evimizin
harimine"

giren,

özgürlüğümüze

"taarruz",

masuniyetimize

"tecavüz",

mukaddesatımızı "ihlal" eden düşman er ya da geç mağlup edilecektir.5 Türkler,
Balkan Savaşından beri hissedilegelen "İkinci Ergenekon"dan çıkacaklardır.6
Emperyalizme "körükörüne" "alet" olan bir düşmanla mücadele halinde iken savaş
kurallarından söz etmek de söz konusu olamaz. Velhasıl Türk Milleti "Yunan

1

Anadolu'da Yeni Gün, 16 Mart 1921, No: 557 - 178.

2

Anadolu'da Yeni Gün, 14 Temmuz 1921, No: 659 - 279, s. 1.

3

Anadolu'da Yeni Gün, 19 Temmuz 1921, No: 663 - 283.

4

Anadolu'da Yeni Gün, 4 Mayıs 1921, No: 600 - 220.

5

Cerrahoğlu, a.g.e. s. 212 - 213.

6

Anadolu'da Yeni Gün, 20 Temmuz 1921, No: 664 - 284.
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palikaryalarının maskarası" olmayacaktır.1 Nadi'nin Sevr konusundaki tutumu,
savaşın en başından en sonuna dek nettir. Sınırların ve toprakların iadesi önerilse
dahi ihtiyatlı davranmak gerektiğini savunmuştur. Çünkü Sevr'de arazi meselesinden
çok daha tehlikeli maddeler bulunmaktadır. Bu nedenle amaç; Sevr'in tadili ya da
değişimi değil yok edilmesi olmalıdır. Nadi'ye göre Sevr; Avrupa'nın Türkleri
mahvetmek adına "tertip ettikleri suikastların yazıya geçirilmiş" halinden başka bir
şey değildir ve Avrupa'da imzalanan türdeşlerinin en ağırıdır.2 Bu yüzden kesin
zafere dek emperyalizm ile savaşılmalıdır. Yalnız Türklerin bağımsızlık ve özgürlüğü
için değil; Asya halklarının ve İslam aleminin kurtuluşu için de savaşılmalıdır.3

Nadi, askeri zaferleri anlamlı yorumlarla kamuoyuna duyururken, anlık ve
geçici yenilgileri önemsizleştirici bir üslupla yorumlamıştır. Örneğin Birinci İnönü
Zaferi ile ilgili oldukça etkileyici sözler sarf ederken, Eskişehir - Kütahya
çarpışmasından sonraki geri çekilişi yenilgi olarak görmemiştir. Birinci İnönü Zaferi
için şunları yazmıştır: "İnönü'deki zafer, vatanda gurbetin bitişine doğru atılan bir
adımdır".4 Eskişehir - Kütahya çarpışmasından sonra ise ordunun yeni bir pozisyon
aldığını söylemiştir. Aslında Nadi'nin kaygısı yenilgiyi görmezden gelmek ya da
saklamak değildir. Kamuoyunda umutsuzluk dalgası ya da tedirginlik yaratacak bir

1

Cerrahoğlu, a.g.e. s. 213, 217.

2

Anadolu'da Yeni Gün, 17 Kanun-ı Evvel 1920, No: 481 - 101; 19 Kanun-ı Evvel 1920, No: 482 - 102

ve Gülmez, a.g.e. s. 536.
3

Anadolu'da Yeni Gün, 17 Kanun-ı Sani 1921, No: 508 - 128 ve Gülmez, a.g.e. s. 538.

4

Anadolu'da Yeni Gün, 17 Kanun-ı Sani 1921, No: 508 - 128 ve Gülmez, a.g.e. s. 538.
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üsluptan kaçındığı, kelimeleri özenli seçtiği görülmektedir. Mağlubiyet ya da yenilgi
gibi sözler kullanmamış, "ricat" kelimesini tercih etmiştir. Eskişehir - Kütahya
Savaşından sonra oluşan tabloyu, ordunun Eskişehir'in doğusuna, Bozdağ ve
Seyitgazi arasındaki yeni savaş hattına çekilmek suretiyle "yeni bir vaziyete irca"
olunması biçiminde duyurmuştur. "Ricat"ın düşmanla girişilen herhangi bir çatışma
nedeniyle değil; "memleketin en yüksek ve en hayati menfaatlerine temas eden
askeri icabat" gereği gerçekleştiğini yazmıştır.1 Kısaca Nadi'ye göre ortada bir yenilgi
yoktur ve ülkenin geleceği adına gereken ne ise o yapılmıştır. Ancak bu yazı
kamuoyunda yeterince etki yapmamış olsa gerek bir kaç gün sonra daha ateşleyici
bir manşet kullanılmıştır:"Düşmanı yalnız Eskişehir ve havalisinden değil, İzmir'den
de atacağız. Buna mecbur ve muktediriz".2

Eskişehir - Kütahya "ricat"i Anadolu'da Yeni Gün'ün Ankara'daki durumu
açısından zorluk yaratmıştır. Ulusal kurtuluşçuluk ve ulusal kurtuluşçuluğun sesi
olmak, icab ettiğinde bir ya da bir kaç mevzi geri çekilmeyi de gerektirmektedir.
Anadolu'da Yeni Gün'ün Eskişehir - Kütahya Savaşından sonra oluşan ortamda
Kayseri'ye taşınması böyle yorumlanmalıdır. Cephe hattının daha da geriye alınması
gibi bir ihtimal vardır ve bu nedenle ulusal mücadelenin öncü seslerinden biri
kalacak, diğeri bir mevzi geriye çekilecektir. Kayseri'ye göçün Sakarya Savaşının
hemen evvelinde gerçekleşmesinin nedeni, muhtemel bir yenilgide Meclis'in
Kayseri'ye taşınması ihtimali olmalıdır. Zira ani bir yolculuk zorunluluğu karşısında
1

Anadolu'da Yeni Gün, 21 Temmuz 1921, No: 665 - 285.

2

Anadolu'da Yeni Gün, 25 Temmuz 1921, No: 669 - 289.
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kalındığı takdirde gazeteler de göçe katılacaktır ve bu da kamuoyu gücünün diri
tutulamaması gibi bir sonuç yaratacaktır. Kısaca gazetelerden birinin ihtiyaten
Kayseri'de yayınlanması mücadelenin propaganda gereksiniminin zaruri bir
karşılığıdır. Neticede Hakimiyet-i Milliye'nin Ankara'da kalmasına, Anadolu'da Yeni
Gün'ün Kayseri'ye taşınmasına karar verilmiştir. Yunus Nadi Ankara'dan
ayrılmamıştır. Ancak ailesi, gazete çalışanları ve Kemal Salih (Sel) "göçebe matbaa"
ile birlikte göçenlerdir.1 Yola hangi tarihte çıkıldığı belirsizdir. Ömer Sami Coşar, 19
Mayıs 1921 akşamını işaret etmektedir.2 Ancak bu yanlıştır. O tarihte gazete halen
Ankara'da yayınlanmaktadır. Ankara'daki son sayı 19 Ağustos 1921'de, Kayseri'deki
ilk sayı ise 1 Eylül 1921'de yayınlanmıştır. Yolculuğun hangi tarihler arasında
gerçekleştiği buradan anlaşılabilir. Konvoy, "iki tahta araba ve on kağnıdan"
oluşmaktadır. Yolculuk öncesinde Yunus Nadi, Kemal Salih (Sel)'e kalın bir zarf
içerisinde, gazetenin Kayseri'deki yayın politikasının nasıl olması gerektiğini anlatan
bir mektup vermiştir. Mektupta Nadi, ulusal davada rehberlik yapılmasını, bu
uğurdaki faaliyetlere değeri ölçüsünde önem verilmesini ve abartıya kaçılmamasını,
Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutanlığı gibi önemli hadiselerin hiç bilinmiyormuş
gibi heyecanla konu edilmesini ve Misak-ı Milli'nin inançla savunulmasını istemiştir.3
On gün süren yolculuktan sonra Kayseri'ye ulaşılmış, matbaa ilk anda kurulmamış,

1

Coşar, a.g.e. s. 185 - 186; Böke, a.g.t. s. 86 - 87; Uşaklıgil, a.g.e. s. 248 - 249 ve Aysun Köktener, Bir

Gazetenin Tarihi: Cumhuriyet, 2. Baskı, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, Ocak 2005, s. 19.
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Coşar, a.g.e. s. 185.
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Böke, a.g.t. s. 86 - 87; Uşaklıgil, a.g.e. s. 249; Kemal Salih Sel, "Yunus Nadi'ye Göre Gazetecilik - I",

Cumhuriyet 1924 - 1974, s. 48 ve Köktener, a.g.e. s. 19.
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varır varmaz hazırlanan ilk Kayseri nüshası vilayet matbaasında bastırılmıştır.1
Gazetenin Kayseri'deki ilk sayısı 1 Eylül 1921'de, son sayısı 7 Ekim 1921'de
yayınlanmıştır.2 Kayseri'de 31 sayı çıkmıştır. İlk sayıda, "Muhterem Karilerimize"
başlığı ile yapılan yayın duyurusunda, gazete aynı anda Ankara'da da
yayınlanıyormuş

gibi

bir

algının

oluşturulmak

istendiği

hissedilmektedir:

"Ankara'daki Yeni Gün ile buradaki Yeni Gün aynı yolun yolcusu, aynı gayenin
hadimidirler. İkisi birbirinden ayrılmaz bir külldür. Maksadımız, milletimizin
heyecanıyla mütenasib olarak neşriyat sahamızı genişletmek, Anadolulu karilerimizi,
daha yakından, daha çabuk, daha kolay kendi mevcudiyetiyle alakadar etmektir".
Amaç, kurtuluş için kalemle çalışmak olarak belirlenmiştir ve zafere inanç tamdır.
Gazete, Sakarya Zaferi ile ilgili ilk müjdeyi 9 Eylül'de Kayseri'den vermiştir. Düşmanın
perişan bir surette kaçtığı, ordunun düşman siperlerine girdiği, çok sayıda esir ve
mühimmat ele geçirildiği ve taarruzun sürdüğü duyurulmuştur.3 Zafer, Anadolu'da
Yeni Gün için yeniden yolculuk anlamına gelmektedir. Ancak Ankara'daki yayını
gecikmeli olarak 22 Kasım'da başlamıştır. Yeni dönemin ilk sayısındaki yayın
duyurusu tamamen zafere odaklıdır. Sakarya Meydan Muharebesi "hissiyat
imtihanı" olarak tanımlamış, tarihin en uzun meydan muharebesi olduğu

1

Coşar, a.g.e. s. 186 - 187.

2

Anadolu'da Yeni Gün, 1 Eylül 1337 (1 Eylül 1921), No: 1 (701 - 1); 7 Teşrin-i Evvel 1337 (7 Teşrin-i

Evvel 1921), No: 731 - 344 - 31.
3

Anadolu'da Yeni Gün, 9 Eylül 1337 (9 Eylül 1921), No: 708 - 321 - 8.
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hatırlatılmıştır. Gazeteye göre; akıllara durgunluk veren bir "kıyamet" yaşanmıştır ve
bir millet yaratılmıştır.1

İlhan Selçuk, Mustafa Kemal'i Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın "mucidi", Yunus
Nadi'yi ise bu tür savaşın "gazetecisi" olarak tanımlamıştır.2 Yunus Nadi'nin Sakarya
Zaferinden sonra yarattığı slogan, Selçuk'un tespitinin tam karşılığıdır. Zafer hem
politikacılarda, hem orduda, hem de ulusun kahir ekseriyetinde ciddi bir rahatlama
yaratmış, aynı zamanda güven ve direncin artmasını sağlamıştır. Bu ortamda,
Nadi'nin bir makalesinin başlığında ve sonunda kullandığı ve daha sonrasında
geleneğe dönüştürerek sık sık tekrar ettiği bir slogan manevi ateşleyici olmuştur. İlk
olarak 30 Ekim 1921'de kullandığı slogan şudur: "Yunanistan Yıkılmalıdır".3 Slogan,
bu tarihten kesin zafere kadar gah manşetlerde, gah başmakalelerde bolca
kullanılacaktır. Nadi, sloganı yarattığı ve sloganla aynı başlığı taşıyan ilk makalede;
Romalı devlet adamı Cato'nun Kartaca için söylediği "Delande est Carthago (Her
halde Kartaca yıkılmalıdır)" sözünü güne uyarlayarak "Delande est Grecia (Her halde
Yunanistan yıkılmalıdır)" demiş ve böylece Anadolu'da Yeni Gün'ün ilk uzun soluklu
propaganda başlığını yaratmıştır. Nadi'ye göre aslında Romalılar haksızdır. Fakat
Cato'nun birlik ve takip fikri ile amaca ulaşmışlardır. Türkler de zafere ulaşacaklardır
ve Yunanistan'ın sonu da Kartaca gibi olacaktır. Yunanistan'ı yıktıktan sonrası ise
kolaydır. Bu yazıdan bir ay sonra gazeteden başka bir slogan daha yükselmiştir:
1

Anadolu'da Yeni Gün, 22 Teşrin-i Sani 1921, No: 732 - 345.

2

İlhan Selçuk, "50 Yıl Bilinci", Cumhuriyet, 7 Mayıs 1974, No: 17875, s. 2.

3

Anadolu'da Yeni Gün, 30 Teşrin-i Sani 1921, No: 739 - 352.
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"İzmir'e Doğru". Üstelik ordunun İzmir'e doğru ilerleyeceği günün yakın olduğu da
ifade edilmiştir.1 Gazetede eski zaferlerin ve önemli günlerin yıldönümleri mutlaka
hatırlatılmıştır. Örneğin Birinci İnönü Zaferinin yıldönümünde manşette yer alan
cümle oldukça anlamlıdır ve gazetenin yönelimlerinin de özeti gibidir: "İhtilal
ruhumuz yalnız Yunanlılara değil, bütün bir husumet cihanına galibdir!"2

Temmuz 1921'de içinde bulunulan durumu "İkinci Ergenekon" olarak
tanımlayan Yunus Nadi'ye, yedi ay sonra önemli bir isimden, Ziya Gökalp'ten
olumlama gelmiştir. Gökalp, Nadi'nin aksine Balkan Savaşından sonra değil
mütarekeden sonra ikinci ergenekona düşüldüğünü söylemiştir. Ancak ona göre
Anadolu'daki "milli galeyan", ergenekondan bağımsızlık, özgürlük ve eşitlik
kazanarak çıkacaktır.3 Bu tarihlerde Anadolu'da Yeni Gün'de savaş dışı bir ihtimal söz
konusu bile değildir. Anadolu'da Yeni Gün, 1922'nin başından kesin zafere dek savaş
propagandası yapmış, toplumu savaşa hazırlamayı ve savaşta diri tutmayı sağlamaya
yönelik bir misyon üstlenmiştir. Bu misyonun açık bir örneği Yunus Nadi'nin "Sulh
Silahdadır" başlıklı makalesidir.4 Nadi, savaşın her iki taraf için anlamı üzerinde
durmuştur. Ancak elbette objektif değildir. Ona göre Türkleri için söz konusu husus
varlıktır, Yunanlar için ise "emperyalistlik sergüzeşti". Yunanistan pişmandır, fakat
geri dönememektedir, dönmesi de mümkün değildir. Yalnızca Yunanistan'ın değil

1

Anadolu'da Yeni Gün, 30 Kanun-ı Evvel 1921, No: 764 - 377.

2

Anadolu'da Yeni Gün, 10 Kanun-ı Sani 1922, No: 773 - 386.
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Anadolu'da Yeni Gün, 3 Şubat 1922, No: 794 - 407.
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daha büyük bir devletin de böyle bir durumdan sıyrılıp çıkması pek olası
görünmemektedir. Bu nedenle yeni çarpışma kapıdadır. 1922 Baharında Batı
cephesinde yeni bir savaş başlayacak ve bu savaş Yunanistan için son savaş, Türkiye
için ise düşmana vurulacak son darbe olacaktır. Görüleceği üzere Nadi'nin, savaşın
zamanı konusundaki öngörüsü değilse de sonucu konusundaki öngörüsü tutmuştur.
Bu dönemde savaş ve mücadele konularında farklı tezler de üretmiştir. Örneğin, Batı
Cephesindeki çarpışmaları, hiç bir zaman "Türk - Yunan Harbi" olarak görmemiştir.
Bu terimi kullansa da mutlaka ardından bir açıklama yapmış ve konuyu
emperyalizme getirmiştir. Nadi'ye göre sorun köklüdür, eskidir. Öyle Birinci Dünya
Savaşının bir sonucu olarak doğmuş bir sorun değildir. Ancak emperyalistler Dünya
Savaşından sonra oluşan ortamı fırsata çevirmek istemişlerdir. Amaçları Birinci
Dünya Savaşının hesabını tasfiye etmektir. Bu nedenle yüzlerini evvela Yunan
sorununun çözümüne dönmüşlerdir.1 Özetle Nadi için esas düşman emperyalizmdir,
Yunanistan emperyalizmin araçlarından yalnızca bir tanesidir.

Anadolu'da Yeni Gün'ün muhafazakar, İslami eğilimleri güçlü, ya da
mukaddesatçı bir görünümü yoktur. Tersine din çağının kapandığı ve milliyetler
çağının

yaşanmakta

olduğu,

sorunların

da

bu

düzlemde

çözülebileceği

savunulmuştur. Fakat amaca giden yolda dinin toplum üzerinde yaratacağı manevi
etkiden olabildiğince faydalanma kaygısıyla hareket edildiği açıkça görülmektedir.
Dini terminolojinin özellikle muharebe dönemlerinde yoğunlaşması bunun örneğidir.
Ayrıca bayramlar ve kandiller es geçilmemiş ve Mustafa Kemal Paşa'nın Balıkesir
1

Anadolu'da Yeni Gün, 2 Nisan 1922, No: 843 - 456 ve Gülmez, a.g.e. s. 148 - 149.
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Paşa Camiinde yaptığı konuşma da yayınlanmıştır.1 Kısaca gazete, milliyetçiliği üstte
tutmuş, dini de onunla örtüştürme gayretinde olmuştur.

Öte yandan gazetenin hükümet politikalarına muhalif kaldığı durumlar da
yaşanmıştır. Bunlardan biri 1921 yılı bütçesine gazetenin koyduğu şerhtir. Özellikle
aşar ve tütün vergilerinin ağırlığına itiraz edilmiş ve köylüye bu ağırlıkta vergiler
yükleyen anlayışın ortaçağ derbeylerinin hukukuna özgü anlayıştan farksız olduğu
söylenmiştir.2 Ayrıca Anadolu'da Yeni Gün, emek ve üretimin önemini yüceltmiş,
çalışanların haklarını önde tutmuş, tarım ve ticarette aracılık ve istifçiliğin
kaldırılmasını

savunmuş,

kooperatifler

kurulmasını

ve

limanlara

ulaşımı

kolaylaştıracak yolların inşa edilmesini istemiştir.3 Diplomasi önemsenmiş, fakat
savaş önde tutulmuş, diplomasi, zafer sonrası tutulması gereken yol olarak
önerilmiştir. Bu nedenle olsa gerek Nadi, Hariciye Vekili Yusuf Kemal (Tengirşenk)'in
yurt dışı gezisini ciddiye almamıştır. Çünkü ona göre barış, silahların üstünlüğü ilkesi
ile gelecektir. Siyasal alandaki çalışmaların etkili olması mümkün değildir, bu yüzden
rehavete düşülmemelidir. İtilaf Devletlerinin Türkiye'den çıkmasını sağlayacak yol,

1
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Yunanistan'ı yenmekten geçmektedir. O halde çözüm savaştadır.1 Nadi bu konuda
katıksız bir radikaldir.

Anadolu'da Yeni Gün'de sosyalizm amaç olmaktan çıksa da, gazetenin sol
vasfı kalıcı olmuştur. Sol-sosyalist çizgi giderek Kemalist bir çizgiye evrilmiştir. Ancak
gazete ezilenlerin ve Asya halklarının kurtuluşundan bahsetmeye, mesleki
örgütlenmeleri,

sendikaları

ve

kooperatifleri

gündemde

tutmaya

devam

etmektedir.2 İzmir Milletvekili Yunus Nadi ve gazetede sık sık yazıları yayınlanan
Tevfik Rüştü (Aras) 1922 1 Mayıs kutlamalarının katılımcılarıdır.3 Sovyet Rusya ve
Kızıl Ordu ile ilgili haberler sürmektedir. Örneğin "Kızıl Ordu'nun Türk Gazanferlerine
Hedayesi" başlıklı bir haber4 gazetede oldukça geniş bir yer bulmuştur. Rus sefiri
"yoldaş" tabiri ile selamlanmış, Kızıl Ordu'nun yirmi dört bin Türk gazanferine ve
yaralılara yardımda bulunduğu anlatılmış ve Rus sefirinin mektubu uzun uzadıya
yayınlanmıştır. "İhtilal ve İnkılap"5 gündemden düşmemiş, "Lenin'den Sonra"6 neler
olacağı tartışılmıştır. Öte yandan Anadolu'da Yeni Gün mürettipleri Rus Elçisi
Aralov'u ziyaret etmekte, ziyarette anti-emperyalist ve emekten yana konuşmalar
1

Anadolu'da Yeni Gün, 10 Şubat 1922, No: 800 - 413 ve Gülmez, a.g.e. s. 552.
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Anadolu'da Yeni Gün, 13 Şubat 1921, No: 531 - 151; 9 Mayıs 1921, No: 604 - 224; 19 Haziran 1921,
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3
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Anadolu'da Yeni Gün, 2 Kanun-ı Evvel 1921, No: 741 - 354 ve Hablemitoğlu, a.g.e. s. 58.
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yapılmakta, Ankara emekçileri ve Anadolu halkı selamlanmakta, enternasyonal ve
işçi marşları dinlenmekte ve tüm bunlar gazeteden duyurulmaktadır.1 Ayrıca Paris
Komününün 52. yıldönümü kutlanmakta ve Marx'ın resimleri gazetede halen yer
bulabilmektedir.2 Zekeriya Sertel, Amerikancılık ve kapitalizm ilişkisini inceleyen
yazılar yazmaktadır.3 1922'de dahi 1 Mayıs sosyalizmle, sosyalizm Türkiye ile yan
yana anılmaktadır: "1 Mayıs cihan sosyalizminin timsalidir. İnsaniyete yeni, taze ve
feyyaz bir hayat-ı mesud vaad eden ictimai hareketler için aziz bir timsal olan (1
Mayıs) bayramını bugün bütün cihanda, bütün milletlerin proleterleri bizimle
beraber tes'id ediyorlar."4

Gazetenin yazarlarından Muhittin Birgen Anadolu'da Yeni Gün'ü; yeni
günlere gitmek, yeni bir hayat ve yeni bir inanç sağlamak isteyenlerin bayrağı,
gazete çalışanlarını ise bu gayenin işçileri olarak tanımlamıştır.5 Aralov'a göre
Anadolu'da Yeni Gün; "İnkılapçı Türkiye'nin meşhur ve en fazla okunan bir gazetesi",
Frunze'ye göre ise; "Doğu ulusları arasındaki bağların sağlamlaştırılmasına yardım
eden" gazetedir.6 İki Sovyet temsilcinin ifadelerinden öte Anadolu'da Yeni Gün'ün iç
1
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kamuoyu ve hükümet nezdinde belirli bir güç ve nüfuza da sahip olduğu
görülmektedir. Örneğin İktisat Vekaletinden istifa eden Mahmut Celal (Bayar)'ın
yeniden vekalete getirilmesini istemiş ve bu konuda propaganda yapmıştır.1
Gazetenin propagandası ne kadar etkili olmuştur bilinmez, ancak sonuçta Celal
(Bayar) yeniden İktisat Vekaletine getirilmiştir. Bir başka örnek ise Şeriye Vekili
Vehbi Efendi'yi istifaya zorlamasıdır. Gazetenin gerekçeleri; Şeriye Vekilinin bir
yakınını Vakıflar Şurasına getirmesi ve bazı alimleri terfi ettirmemesi gibi iddialardır.2
Sonuç Vehbi Efendi'nin istifası olmuştur.

Anadolu'da Yeni Gün'ün haber kaynakları dönemin diğer gazeteleri ile
aynıdır. Ayrıca çeşitli bölgelerden, muhbirler aracılığıyla haber alma olanaklarını da
kullanmıştır. ATASE Arşivi kayıtlarında yer alan İzmir kaynaklı bir telgraf, bu olanağın
ne ölçüde kullanıldığının kanıtıdır. 25 Ekim 1920'de edindiği bilgileri gazeteye
ulaştıran İzmir muhbiri, altı tabur Rum'un Yunanistan'a gönderildiğinden ve düşman
cephelerden İzmir'e gelenler olduğundan söz etmiştir.3 Arşiv belgelerinden ortaya
çıkan bir başka husus ise Yunus Nadi'nin devletten gazete için zaman zaman imtiyaz
istemesidir. Örneğin Kasım 1922'de İzmit yoluyla gazeteye gönderilecek olan bin top

1

Anadolu'da Yeni Gün, 15 Kanun-ı Sani 1922, No: 777 - 390; 18 Kanun-ı Sani 1922, No: 780 - 393 ve

Gülmez, a.g.e. s. 659.
2

Anadolu'da Yeni Gün, 15 Nisan 1923, No: 1153 - 776 ve Gülmez, a.g.e. s. 659 - 660.

3

ATASE, İSH 12, Sıra No: 7856, Kutu No: 814, Gömlek No: 47, Tarih: 25.10.1336.
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kağıdın gümrük vergisinden muaf tutulmasını talep etmiş ve talebi Bakanlar Kurulu
kararı ile 23 Kasım 1922'de kabul edilmiştir.1

Eskişehir - Kütahya Savaşından sonra Türk ordusu Sakarya Nehrinin gerisine
çekilmiş ve Meclis'in Kayseri'ye taşınma ihtimali belirmiştir. Nadir Nadi'ye göre
Yunus Nadi bu ortamda yazdığı bir başmakalede; orduyu o ana dek Ankara'dan idare
eden Mustafa Kemal'in artık fiilen cepheye giderek ordunun başına geçmesi
gerektiğini savunmuş ve hatta işi ileri götürerek eğer Mustafa Kemal bu görevi kabul
etmezse yerine başka bir komutanın bulunabileceğini söylemiştir. Nadir Nadi bu
yazının Mustafa Kemal'in bilgisi dışında yazıldığını ve bu nedenle Yunus Nadi ile
Mustafa Kemal'in iki ay dargın kaldıklarını ifade etmiştir. Nadir Nadi'ye göre Yunus
Nadi karşıtları Mustafa Kemal'e Yunus Nadi'nin İttihatçı olduğu ve kendisini
"harcamak" istediği yolunda propaganda yapmışlardır.2 Yunus Nadi'yi bizzat tanıyan

1

T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı (BCA), Fon

Kodu: 030.0.018.001.001, Kutu No: 6, Dosya No: 37, Sıra No: 10. Ayrıca 24 Mart 1922 tarihli bir İngiliz
belgesine göre Anadolu'da Yeni Gün Ankara yönetiminden her ay 1000 Tl ödenek almaktadır ve bu
durum Yunus Nadi'nin Mustafa Kemal destekçiliği konusundaki tutumunu etkilemektedir. Bkz: Salahi
R. Sonyel, "Kurtuluş Savaşı Günlerinde İngilizlerin Eline Geçen Türkiye Büyük Millet Meclisi Gizli
Tutanakları", Belleten, Cilt: XLV/2, Temmuz 1981, Sayı: 179, s. 276 - 277. Bu bilgiye ihtiyatlı yaklaşma
ihtiyacı hissidiyoruz. Zira ileride de değinileceği üzere İngiliz istihbarat belgeleri arasında gerçek
durumla çelişen bilgilerin mevcut olduğu anlaşılmıştır. (F. E.).
2

Nadir Nadi, Perde Aralığından, s. 260 - 261. Araştırmalarımız esnasında Nadir Nadi'nin sözünü ettiği

başyazıyı bulamadık. Böyle bir yazının gerçekten var olup olmadığı anlaşılamadığından yazı ile ilgili
yorum yapmak mümkün görünmemektedir (F. E.). Hatta bir İngiliz belgesinde Nadi'nin Başkomutanlık
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Refik İnce de "başkumandanlık davasının önderi"nin Yunus Nadi olduğunu
yazmıştır.1

Büyük Taarruz öncesi taarruz tarihi ve planı gizli tutulmuştur. Yunus Nadi de
haberdar değildir. Ancak 1922 Ağustos'unda İstanbul'da eğitim gören çocuklarını
görmek üzere gittiği İzmit'ten dönerken Yarhisar'da ve Beypazarı'nda taarruzun
yakın bir tarihte olacağını duymuştur. Ankara'da ise hemen hemen hiç kimsenin
bilgisi yoktur. Hatta tam o esnada (25 Ağustos 1922) Recep Peker, Mustafa Kemal'in
Çankaya'da çay ziyafeti vereceğine dair haber hazırlanmasını ve gazetenin dikkat
çekecek bir yerinde yayınlanmasını istemiştir.2 Taarruz saklı tutulmuştur, ancak zafer
bir anda duyulmuş olmalıdır. Zira zafer haberinin yayılması sonrasında Anadolu'da
Yeni Gün binası önünde toplanan kalabalık, Nadi'nin "her halde Yunanistan
yıkılmalıdır" sloganına atıfla "Nadi Bey Yunanistan yıkıldı" diyerek tezahürat
yapmıştır.3 Bu olay, Nadi tarafından yaratılan slogan ve slogan üzerinden yürütülen
kampanyanın kamuoyunda karşılık bulduğunun göstergesidir.

kanununun uzatılmasına karşı olduğu yazmaktadır Bkz: Sonyel, a.g.m. s. 266. Ancak bu yorum gerçek
dışıdır. Çünkü böyle bir durum söz konusu değildir.
1

Refik İnce, "Büyük Mücadelemiz Etrafındaki Tetkikler - Kuva yi Milliye Ruhu", Cumhuriyet, 19

Ağustos 1944, No: 7190 ve Böke, a.g.t. s. 110.
2

Cumhuriyet, 30 Ağustos 1942, No: 6480, s. 1 ve Böke, a.g.t. s. 110 - 111.

3

Celal Bayar, a.g.m. Cumhuriyet, 21 Ağustos 1945, No: 7547, s. 1, 3; Cumhuriyet 1924 - 1974, s. 42;

Coşar, a.g.e. s. 188 ve Uşaklıgil, a.g.e. s. 249.
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Zaferin ardından Pravda gazetesindeki "Türk Zaferi Batı Kapitalistlerinin
Ocağına İncir Dikti" başlıklı yazının yayınlanması Anadolu'da Yeni Gün'ün sol vasfını
ve Sovyet Rusya'ya yönelik olumlu yaklaşımını sürdürdüğünün kanıtıdır. Öyle ki
yazıya göre; Türk zaferinin sonucu olarak İstanbul ve Boğazlar Türkiye'nin elinde
kalacak ve Türkiye'nin İslam dünyasındaki nüfuzu artacaktır. Bu durumun sonucunda
ise emperyalizm, kolay kolay Rusya'yı tehdit ve taciz edemeyecektir. Kısaca Türk
zaferi Rusya için de faydalıdır.1 Rus gazetesi Pravda'nın Türk zaferine ilişkin görüşleri
önemlidir, ancak Anadolu'da Yeni Gün'ün zaferden sonra dahi bu görüşleri
önemsiyor ve olumluyor olması daha önemlidir.

Anadolu'da Yeni Gün'ün Padişah - Halife Vahdettin'e karşı başlarda olumlu ya
da olumsuz bir tavrı yoktur. Genel politika gereği Padişah'ın İstanbul'da esir
olduğunu ve kurtarılacağını savunmuştur. Ancak gazetede Padişah'a özel bir ilgi de
mevcut değildir. Nötr tutum savaş bittiği an dönüşmüştür. O andan itibaren yalnızca
Padişah'ın kişiliği değil, giderek Padişahlık kurumu da gazetenin hedefi haline
gelmiştir. Anadolu'da Yeni Gün, henüz 1 Ekim 1922'de Padişah Vahdettin'in
kaçmaya hazırlandığını iddia edecek kadar tavrını açığa çıkarmıştır. "Türk Milletinin
Zaferi Hain Padişah'a Taht ve Tacını Bıraktırdı" başlıklı haberde;2 Padişah'ın İngilizler
aracılığıyla kaçmaya hazırlandığı iddia edilmiştir. Gazete, saltanatın kaldırılışını ise
ulus egemenliğine atıf yaparak duyurmuştur: "Dün akşamdan beri Türkün yurdunda

1

Uşaklıgil, a.g.e. s. 262.

2

Anadolu'da Yeni Gün, 1 Teşrin-i Evvel 1922, No: 984 - 607.
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kati olarak saltanatı başladı".1 Vahdettin, bundan sonrası için Anadolu'da Yeni
Gün'ün hasımıdır. Yunus Nadi için de öyledir ve kalemi her geçen gün daha da
sertleşmektedir. Nadi, "İki Düşman" başlıklı yazısında;2 İngiltere'nin Asya
İmparatorluğunu kurtarma kaygısıyla hareket ettiğini ve bunun çıkarları gereği
anlaşılabilir olduğunu, ancak Vahdettin'in emperyalizmle işbirliğine gitmesinin
kesinlikle makul karşılanamayacağını söylemiştir. Yani Vahdettin'in düşmanlığı
İngiltere'nin düşmanlığından daha kötüdür ve Nadi'ye göre Vahdettin bir "alçak"tır.
O halde devrim hem dışa hem de içe dönük olacak ve içeride gericilerle çarpışılacak,
işbirlikçiler ezilecek, devrimin başarısı adına yol açılacaktır. Ertesi günkü "Fesad
Ocağı" başlıklı makalesinde3 Nadi'nin tavrı daha da ketumlaşmıştır: "Biz en karışık ve
karanlık zamanlarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin meşruiyetini anlamayan
adamları tereddütsüz astık. En aydınlık zamanlarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin
mukarreratını sahif bulanlara ve binaenaleyh onun mevcudiyetini tanımak
istemeyenlere karşı aciz ve sakit mi kalacağız?" Nadi'nin kendi sorusuna yanıtı
oldukça ürperticidir: "Hayır, biz bu aciz ve sakitlerden değiliz ve olmayacağız!. İcab
ederse İstanbul'u da baştan başa kana bulayacağız, ta ki behemehal inkılabı hal ve
mevkie hakim kılalım." Tartışma yaratan "Yeni Bir Cidal Devri" başlıklı yazısında4 ise
dokunulmazlığının kaldırılmasını talep ettirecek kadar ileri gitmiştir. Bu makalede;
Türk milletinin, bağımsızlığını kurtarmaya çalışırken yalnız düşmanla değil Padişah ve

1

Anadolu'da Yeni Gün, 2 Teşrin-i Sani 1922, No: 1012 - 635.

2

Anadolu'da Yeni Gün, 12 Teşrin-i Sani 1922, No: 1020 - 643 ve Gülmez, a.g.e. s. 330 - 331.

3

Anadolu'da Yeni Gün, 13 Teşrin-i Sani 1922, No: 1021 - 644.

4

Anadolu'da Yeni Gün, 26 Teşrin-i Sani 1922, No: 1032 - 655.
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Halife ile de mücadele ettiğini, buna rağmen hala ülkede padişahlık yanlısı "sefil
ruhlar"ın var olabildiğini, onlara hürriyet ve serbesti tanınmayacağını ve onların
kendi kanları içinde boğulacaklarını yazmıştır. Sert söylemleri normal dışı kabul
edilebilir. Ancak bazı makaleleri vardır ki gelecekteki hamlelerin habercisi gibidir.
Örneğin henüz Kasım 1922'de hilafet kurumunu bekleyen sonun işaretini vermiştir.
Halife unvanını taşıyan kişinin İslam'ı mahvetme amacında olan İngiltere'ye
sığınmasını rezalet olarak anmış, saltanatla birlikte hilafetin, hilafetiyle ve
saltanatıyla birlikte eski Türkiye'nin yıkıldığını söylemiştir.1 Padişah Vahdettin'in
ülkeyi terk edişinin ardından yazdıkları bununla sınırlı değildir. Geçmişin itirafını da
yapmıştır. Günün şartları gereği Padişah'ı esir olarak sunduklarını ancak gerçekte
böyle düşünmediklerini ifade etmiştir. Çünkü Nadi'ye göre Padişah'ın esir olması gibi
bir durum söz konusu değildir, istediği takdirde İstanbul'dan kaçabileceği bir ortam
mevcut olmasına rağmen kaçmamıştır.2 Vahdettin'in Mısır üzerinden Hicaz'a
geçerek Arabistan Kralı Şerif Hüseyin ile ilişki kurması karşısında ise, söylemleri
sertlikten çıkmış ağır ve aşağılayıcı bir hal almıştır. İslam düşmanı İngiltere'nin
ardından, diğer İslam düşmanı Kral Hüseyin ile işbirliği yaptığını ve bunun
affedilemez olduğunu yazmıştır. Ayrıca Vahdettin için "piç" sözünü kullanmış ve
Osmanoğullarının Türklük için sonsuza dek öldüğünü söylemiştir.3

1

Anadolu'da Yeni Gün, 21 Teşrin-i Sani 1922, No: 1028 - 651 ve Gülmez, a.g.e. s. 344.

2

Gülmez, a.g.e. s. 332.
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Anadolu'da Yeni Gün, 5 Şubat 1923, No: 1110 - 733 ve Gülmez, a.g.e. s. 335.
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Birinci İnönü Zaferinden sonra, Balkanlarda güvenliğin sağlanması ve
İngiltere'nin Irak'ta içine düştüğü çıkmazdan kurtulmak istemesi gibi İtilaf
kaygılarıyla toplanan1 Londra Konferansında Türkiye'ye, Sevr'in küçük değişikliklerle
kabul ettirilmesi amaçlanmıştır. İstanbul Hükümeti, konferansa Sadrazam Tevfik
Paşa başkanlığındaki bir heyetle katılacaktır. İstanbul Hükümeti üzerinden davet
edilen2 Ankara Hükümeti ise ayrı bir heyet oluşturmuştur. Konferansa katılımın
tartışıldığı ve heyet üyelerinin belirlendiği Meclis gizli oturumunda konuşan Yunus
Nadi katılımı savunmakla birlikte, konferanstan müspet bir sonucun çıkma
ihtimalinin olmadığını söylemiştir. Çünkü ona göre İtilaf Devletlerinin amacı, Sevr'in
uygulamada "kabili tebdil" görünen kısımlarını tadilden ibarettir. Bu nedenle karşı
karşıya bulunulan durum, barışın kendisi değil tehlikesidir. Bir iki maddenin
değişmesi ile takip edilen gayenin temini mümkün değildir. Haliyle Londra'dan barış
çıkmayacaktır. Ancak sorunun silahla birlikte siyasetle de çözümü gerekeceği için iki
- üç kişilik bir heyet gitmelidir. Konferansa iştirak ediyor görüntüsü vermek, siyasi
amaçlar gereği yararlı olacaktır. En azından Avrupa'da aleyhte yapılacak
propagandalar yanıtlanacak ve içeride barış karşıtı bir görüntü verilmemiş olacaktır.
Ancak Londra'ya gidecek heyet, heyet-i murahhasa değil heyet-i siyasiye olmalıdır.3
Sonuç olarak konferansa katılacak heyetin şu isimlerden oluşmasına karar
verilmiştir: Hariciye Vekili ve Tokat Mebusu Bekir Sami (Kunduh) - (Başkan), Aydın

1

Gülmez, a.g.e. s. 541.

2

Akal, a.g.e. s. 451.

3

TBMM Gizli Celse Zabıtları, Devre: 1, İçtima: 1, Cilt: 1 (24 Nisan 1336 (1920) - 21 Şubat 1337 (1921)),

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, s. 396 - 398.
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Mebusu Cami, İzmir Mebusu Yunus Nadi, Trabzon Mebusu Hüsrev ve Adana
Mebusu Zekai.1 6 Şubat 1921'de Antalya yoluyla Londra'ya hareket eden2 heyetin
Mustafa Kemal'den aldığı talimat katidir: tam bağımsızlık. Heyet Londra'ya hareket
etmiştir, ancak doğrudan çağrı gelmeden konferansa katılımı reddettiği için ilk
olarak Roma'ya gitmiş (17 Şubat 1921) ve orada beklemeye başlamış, bu arada
İtalyan devlet adamlarıyla temas kurup görüşmeler yapmıştır. Nihayetinde de İtalya
Dış İşleri Bakanı Kont Sforza aracılığıyla konferansa davet edilmiştir.3 Türk heyeti, 21
Şubat 1921'de toplanan konferansa 23 Şubat'ta katılmıştır. Lloyd George'un açılış
konuşmasında sarf ettiği sözler İngiltere'nin gerçek amacını gözler önüne
sermektedir: "Sevres Andlaşması'nın imzalanmasından beri Mustafa Kemal Paşa'nın
kumandasında önemli kuvvetler, bu andlaşmaya karşı koymak için harb ettiler ve
bunun sonucu olarak karşılıklı bir anlaşma ile barışı yeniden kurma yolunda ileri
sürülen arzuya uyarak bu konferans toplandı".4 Konferansta Ankara heyeti adına
konuşan Bekir Sami Bey ise; Türk Ulusunun tek meşru temsilcisinin TBMM olduğunu
ve meşru savunma duygusunun emrettiği önlemlere başvurulduğunu söylemiş, barış
için Misak-ı Milli ilkelerinin kabulünü istemiştir.5 TBMM heyeti, 1920 sonbaharında
beliren politik ve düşünsel farklılıkların uzlaşısı gibidir. Mustafa Kemal'in bir denge

1

Anadolu'da Yeni Gün, 7 Şubat 1921, No: 526 - 146.

2

ATASE, İSH 12, Sıra No: 11597, Kutu No: 820, Gömlek No: 164, Tarih: 06.02.1337 ve Anadolu'da

Yeni Gün, 7 Şubat 1921, No: 526 - 146.
3

Öztoprak, a.g.e. s. 156.

4

Öztoprak, a.g.e. s. 156.

5

Öztoprak, a.g.e. s. 156 - 157.
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yaratmak istediği görülmektedir.1 Heyet başkanı Sovyet karşıtı ve İngiltere'ye dönük
bir ittifakın savunucusu Bekir Sami (Kunduh)'tur. Ancak hemen yanında "millici"
kimlikleri ile tanınan Yunus Nadi ve Cami (Baykut) bulunmaktadır.2 Nitekim
İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiseri Sir H. Rumbold tarafından İngiltere Dışişleri
Bakanı Lord Curzon'a gönderilen 14 Şubat 1921 tarihli raporda da Cami ve Yunus
Nadi isimleri üzerinde durulmuş, Cami Beyin İzmir yöresindeki milliyetçi harekette
rol oynadığı bilgisi verilmiş, Yunus Nadi'nin ise "zehirli, fütursuz ve Bolşevik yanlısı bir
kimse" olduğu söylenmiştir.3 Konferans 12 Mart 1921'de sona ermiş, Türk heyeti 25
Nisan sabahı Ankara'ya dönmüştür.4 Bu arada yeniden Yunan saldırısı gerçekleşmiş
ve Türkiye İnönü'de ikinci zaferini kazanmıştır. Ayrıca 16 Mart 1921'de Rusya ile
Moskova Antlaşması imzalanmıştır. Heyetin Ankara'ya dönüşü bu gelişmelerden
sonradır. Bekir Sami Bey'in yaptığı ikili anlaşmalar ise kabul edilmemiştir. Londra
Konferansı

ve

sonrasındaki

gelişmeler

Yunus

Nadi'yi

haklı

çıkarmıştır.

Şamsutdinov'un dayanak olarak kullandığı Rusya Enfermasyon raporlarına göre;
Mustafa Kemal Londra Konferansından çıkan tek sonucun Yunan saldırısı olduğunu
düşünmektedir. Yunus Nadi ise Lonra Konferansını, Avrupa diplomasisinin Ankara'ya

1

Akal, a.g.e. s. 451.

2

Akal, a.g.e. s. 451.

3

Şimşir, a.g.e. Cilt: 3 (Ocak - Eylül 1921), Ankara, TTK, 1979, s. XLV. İngiliz diplomatların ve ajanların

bu düşüncesi uzun süre değişmemiş olmalıdır. Zira 24 Ocak 1923'te dahi Yunus Nadi için "kendisi Rus
dostudur" notunu düşmektedirler. Bkz: Sonyel, a.g.m. s. 289.
4

Anadolu'da Yeni Gün, 25 Nisan 1921, No: 592 - 212; 26 Nisan 1921, No: 593 - 213.
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kurduğu bir tuzak olarak değerlendirmiştir.1 Ayrıca Salahi Sonyel'in yayınladığı İngiliz
belgeleri arasında yer alan bir istihbarat raporuna göre Yunus Nadi Londra
Konferansı ile ilgili bir rapor hazırlamış ve Meclis'e sunmuştur.2 Raporda Nadi;
Londra Konferansının Yunanlara nefes alacak bir boşluk yaratmak adına İngilizlerce
kurgulanmış bir oyun olduğunu, İngilizlerin İslam dünyasındaki hegemonyaları adına
tehdit olarak gördükleri Türk milliyetçilerini ezme amacından vazgeçmediklerini,
İtilaf Devletleri ile yeniden görüşmeye girişmenin anlamsız olduğunu ve
emperyalizme karşı Doğu ulusları ile güç birliği yapmak gerektiğini savunmuştur.
Nadi'ye göre Batılı devletlerden Türk haklarını geri almak için her çabaya
başvurulmalıdır.3

Yunus Nadi, Anadolu'da Yeni Gün ve Cumhuriyet gazetelerindeki yazılarında,
Londra Konferansı günlerinden zaman zaman söz etmiştir. Bu yazılardan birinde,4
İngiltere'nin İstanbul ile Ankara heyetlerinin halledilemez kavgalara girişeceği
zannına kapıldığını söylemiştir. Bir diğerinde5 ise Türk heyetinin Londra Konferansına
katılımını İtalya ve Fransa'nın fırsat bilip, ikili anlaşmalar için durumdan
1

A. M. Şamsutdinov, Mondros'tan Lozan'a Türkiye Ulusal Kurtuluş Savaşı Tarihi 1918 - 1923,

Çeviren: Ataol Behramoğlu, 2. Baskı, İstanbul, Doğan Yayınları, Aralık 1999, s. 255.
2

Yunus Nadi'nin bu konuda bir rapor hazırlamış olma ihtimali vardır. Ancak Meclis'e sunup sunmadığı

tartışmalıdır. Zira TBMM zabıtları ve gizli celse zabıtları arasında bahsi geçen rapor mevcut değildir.
Anılan raporu bu durumu göz önünde tutarak incelemek yararlı olacaktır.
3

Sonyel, a.g.m. s. 256 - 257.

4

Cumhuriyet, 23 Mart 1936, No: 4257.

5

Cumhuriyet, 16 Mayıs 1938, No: 5030.

362

faydalanmaya çalıştıklarını yazmıştır. Bu yazıların en önemli ve en çarpıcı olanı 1
Kasım 1922 tarihlidir. Nadi bu yazıda,1 Tevfik Paşa'ya atfedilen "Söz bizim değil,
milletin hakiki mümessilleri olan Anadolu murahhaslarınındır." sözünün bir "efsane"
olduğunu savunmuştur. Nadi'ye göre böyle bir beyan olmadığı gibi Londra'da
önlerindeki en büyük engel İstanbul heyeti olmuştur. Hatta Tevfik Paşa'nın
konferansa sunmak üzere hazırladığı muhtırada "eğer sulh akd olunursa
memleketteki teşevvüşat ve ihtilalatın da bertaraf olacağı" biçiminde bir cümle
olduğunu, muhtırayı kendilerine getiren kişinin yüzüne çarptıklarını ve İstanbul
heyetinin ancak bu olaydan sonra ılımlı bir tavır takındığını yazmıştır. Nadi'nin
anlattıklarına göre heyet, yola çıkmadan evvel Eskişehir'de bulunan İsmet (İnönü)'yü
ziyaret ederek savaşın son durumu hakkında malumat almıştır.2

Dönemin tanıklarının anılarında da Nadi'nin Londra Konferansı günlerine dair
bilgi bulabilmek mümkündür. Abidin Daver, heyetin İstanbul'dan geçtiğini ve bu
esnada Yunus Nadi ile görüştüğünü yazmıştır. Daver'e göre Nadi'nin zafere olan
inancı tamdır.3 Celal Bayar, Ankara heyetinin konferans esnasındaki fikir ayrılığı
üzerinde durmuştur. Buna göre heyet; Sevr ile Misak-ı Milli arasında olacak
ortalama bir anlaşmanın ülke çıkarlarına uygun olduğunu savunanlar ile Misak-ı Milli
ve tam bağımsızlıktan yana tavır alanlar olarak ikiye ayrılmıştır. Yunus Nadi ikinci
gruptadır. Ayrıca Bayar, Nadi'nin yola çıkmadan evvel Mustafa Kemal ile bir görüşme
1

Anadolu'da Yeni Gün, 1 Teşrin-i Sani 1922, No: 1011 - 634 ve Gülmez, a.g.e. s. 338.

2

Cumhuriyet, 19 İkinciteşrin 1938, No: 5217, s. 3.

3

Daver, a.g.m. Cumhuriyet, 30 Haziran 1945, No: 7495 ve Yunus Nadi, Cumhuriyet Yolunda, s. 19.
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yaptığından da söz etmiştir. Bu görüşmede Mustafa Kemal; ordunun iyiye gittiğini,
zaferin kesin olduğunu, Londra Konferansından barış çıkmayacağını, ancak kesin
zaferden sonra kesin sonuçlar almak adına Avrupa'ya yeniden gidileceğini söylemiş
ve Bayar'a göre Nadi, gücünü bu sözlerden almıştır.1 Bekir Sami'nin istifasına giden
sürecin başlangıcı Londra Konferansı esnasındaki fikir ayrılığıdır. Zira Yunus Nadi
dört yıl sonra bile Bekir Sami'ye öfkelidir. Bekir Sami'nin, konferans sürecinde Lloyd
George ile yaptığı görüşmeye ait tutanakları, istifa ettikten sonra Dış İşleri
Bakanlığında bırakmayarak beraberinde alıp götürdüğünü ve tutanakların ortada
olmadığını yazmıştır.2 O esnada Malta'da tutuklu bulunan Ahmet Emin (Yalman)'ın
anlattıkları ise oldukça ilginçtir. Malta'da iken Nadi'den "Yaşasın geri alınan
hürriyet!" yazılı bir telgraf alan Yalman, bir anda Nadi'nin Polverista zindanının en
sevilen adamı olduğunu ancak bir kaç gün sonra esir değişimi konusunda
görüşmelerin tıkandığına dair haberler aldıktan sonra ise fikirlerin değiştiğini
yazmıştır. Durumu şu sözlerle hikaye etmiştir: "O sırada Yunus Nadi Bey
Polverista'da bulunsaydı, hakkında pek hayırlı olmazdı, linç edileceği muhakkaktı".3

Ankara'nın simgelerinden biri olan Ulus meydanındaki Atatürk anıtının fikir
öncüsü Anadolu'da Yeni Gün gazetesi, dolayısıyla Yunus Nadi'dir. Gazete, Kurtuluş
Savaşı gibi tarihi yüksek bir olayın yalnız yazı ile ifade edilemeyeceğini, uygarlık ve

1

Bayar, a.g.m. Cumhuriyet, 21 Ağustos 1945, No: 7547, s. 1, 3 ve Cumhuriyet 1924 - 1974, s. 41 - 42.

2

İzzet Öztoprak, "Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey'in İstifası Meselesi", Atatürk Araştırma Merkezi

Dergisi, Cilt: IX, Sayı: 25, Kasım 1992, s. 104.
3

Yalman, a.g.e. Cilt: 2, s. 189.
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sanat yönlerinden de etkili olan anıt ve heykellerin de kullanılması gerektiğini
savunmuş, Ankara'nın ilk anıtının Mustafa Kemal Paşa'yı şaha kalkmış bir at üzerinde
gösteren tunç bir heykel olmasını ve Taşhan ile Darülmuallimin binaları arasına
gelen alanın ortasına ya da Meclis'ten İstasyona giden caddeye inşa edilmesini
istemiş, paranın imece usulü toplanmasını ve bu iş için bir komisyon oluşturulmasını
önermiştir. Kampanyaya ilk katılımı da 100 lira bağış ile Anadolu'da Yeni Gün
yapmıştır. Kampanyaya ilgi yoğun olmuştur. 1923 Mayıs'ında 60000 lira olan bağış
miktarı, 26 Ağustos 1923'te 8.416.212 kuruşa ulaşmıştır.1 Cumhuriyet gazetesi ile
devam ettirilen imecenin nihayetinde Heinrich Krippel tarafından yapılan anıt, 24
Kasım 1927'de açılmış ve açış konuşmasını "Abide Komite Reisi" Yunus Nadi
yapmıştır. Kurdela, Kazım (Özalp) tarafından kesilmiş ve Mehmet Emin (Yurdakul)
törene mahsus "Kavminin İdam Günündeydi ki..." başlıklı şiiri yazmıştır.2

Anadolu'da Yeni Gün'ün Lozan Konferansı sürecindeki tutumu Mustafa
Kemal ile hemen hemen paraleldir. Gazete, İstanbul Hükümetinin konferansa
katılma isteğini vatana ihanet olarak yorumlamış,3 Londra Konferansını hatırlatan
Yunus Nadi ise aynı durumun yeniden yaşanmaması gerektiği üzerinde durmuştur.
Nadi'ye göre meselenin bir başka boyutu daha vardır ki, o da İstanbul'un Ankara'yı

1

Anadolu'da Yeni Gün, 15 Kanun-ı Evvel 1922, No: 1049 - 672; 17 Kanun-ı Evvel 1922, No: 1050 -

673; 18 Kanun-ı Evvel 1922, No: 1051 - 674; 19 Kanun-ı Evvel 1922, No: 1052 - 675; 26 Ağustos 1923,
No: 1261 - 884; Gülmez, a.g.e. s. 655 - 656 ve Uşaklıgil, a.g.e. s. 268.
2

Köktener, a.g.e. s. 39 - 42.

3

Anadolu'da Yeni Gün, 31 Teşrin-i Evvel 1922, No: 1010 - 633.
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tanımamakta direnmesidir. Zafere rağmen bu durum devam ettiğine göre
İstanbul'dakiler yurt dışına kaçmayı kabullenmiş olmalılardır.1 Sorun saltanatın
kaldırılması ile çözümlenmiştir. Nadi'nin yorumu, ortada olağanüstü bir durumun
olmadığı, yalnızca 1920'den beri süregelen bir gerçeğin resmileştiği şeklindedir.2
Ancak gazete yine de 1 Kasım akşamını ve 2 Kasım gününü "milli bayram" olarak
anmıştır.3 Konferansa gidecek heyetin başında kimin olması gerektiği hususunda
gazetenin tavrı net, önerisi tektir: İsmet Paşa. Anadolu'da Yeni Gün'e göre hak eden
İsmet Paşa'dır. Yetenekleri, zekası ve görüş açısının genişliği konusunda herhangi bir
şüphe yoktur. Türkiye'nin ulusal amaçlarına uygun hareket edeceği ve sapmayacağı
kuşkusuzdur.4 Anadolu'da Yeni Gün, İsmet Paşa'ya yönelik olumlu tavrını barış
imzalanıncaya kadar sürdürmüştür. Görüşmelerin olumsuz gitmesi ve konferansın
akamete uğraması nedeniyle Meclis'te eleştirilen İsmet Paşa'yı sonuna dek
savunmuştur. Hatta kamuoyuna, İsmet Paşa'nın yanlış bir iş yapmayacağı inancı
vermeye çalışmıştır. Gazeteye göre; halkın Paşa'ya güveni o denli yüksektir ki,
olumlu ya da olumsuz hangi sonuçla gelirse gelsin halkın kabulüdür.5 Yunus Nadi'nin
konferans aşamasındaki yazılarında sürdürdüğü üslup savaşçıdır. Hem muhaliflere
karşı savaşçı bir uslup kullanmıştır hem de konferansın dağılması halinde çıkması
1

Anadolu'da Yeni Gün, 1 Teşrin-i Sani 1922, No: 1011 - 634 ve Gülmez, a.g.e. s. 338.

2

Anadolu'da Yeni Gün, 1 Teşrin-i Sani 1922, No: 1011 - 634 ve Gülmez, a.g.e. s. 338 - 339.

3

Anadolu'da Yeni Gün, 2 Teşrin-i Sani 1922, No: 1012 - 635 ve Gülmez, a.g.e. s. 339.
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muhtemel yeni bir savaştan kaçınmayan bir görünüm sergilemiştir. Özellikle borçlar
konusunda tavrı nettir. Borç zulmü kabul edilmemeli, gerekiyorsa savaşılmalıdır.
Türkiye'den para talep eden Fransa'nın kara ve deniz kuvvetleri Türkiye'ye karşı
koyacak güçte değildir. Ayrıca Duyun-ı Umumiye de reddedilmelidir.1 Türk vatanının
ayrılmaz bir parçası olan Musul İngiltere'ye bırakılmamalıdır. Bırakıldığı takdirde
Hint'in, Arap'ın başına bela olan İngiltere, Türkiye'nin de başına dert olacaktır.2
Nadi'ye göre Lozan'da iplerin kopmasına neden olan esas sorun Musul'dur.3
Türkiye'nin Musul'daki varlığını, Asya'daki hakimiyeti için tehdit olarak gören
İngiltere, ileride Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak adına kendisine alan açmak
istemektedir. Bu, savaş nedenidir ve gerekirse taraflardan biri yok oluncaya dek
savaşılacaktır.4 O halde İngiltere mevcut tavrını sürdürür, Musul'dan ayağını çekmez
ise o ayak kırılacak, "petrol kıyılarının dibi onlara cehennem" olacaktır.5 Bu
nedenlerle içeride de hassas davranılmalı, düşmana fırsat verilmemeli, güçlü bir blok
oluşturulmalı ve Lozan'daki temsilciler zor duruma düşürülmemelidir.6 Boğazlar ise
daha derin, daha çetrefilli ve çok taraflı bir sorundur. Gazetenin tezi, Dünya
Savaşında belirleyici unsur olan Boğazlar'ın, aynı işlevi Cihan İnkılabı konusunda da
sürdüreceği yönündedir. Gazeteye göre; Türkiye'nin Boğazlar'a sahip olması, İngiliz
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Anadolu'da Yeni Gün, 30 Kanun-ı Sani 1923, No: 1088 - 711 ve Gülmez, a.g.e. s 128.
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emperyalizminin Avrupa'ya çekilmesi gibi İngiltere'nin kabul edemeyeceği bir
sonucu doğuracaktır.1 Haliyle İngiltere diretecektir. Öte yandan Sovyet Rusya
faktörü de unutulmamalıdır. Konu onları da ilgilendirmektedir ve çözüm için
katılımları şarttır.2 Yunus Nadi'nin bu konudaki tutumu ise diğer meselelerdeki kadar
sert değildir. Daha yapıcı ve daha makul bir dil kullanmıştır. Dünya devletlerinin,
Boğazlar'la olan ilgilerinin derece derece belirlenmesi tezini ortaya atmıştır. Teze
göre; Türkiye birinci derecede, Rusya ikinci derecede, İran ve Orta Asya ülkeleri
ithalat - ihracat yolları buradan geçtiği için üçüncü derecede, İngiltere ve Çin ticaret
gemilerinin Boğazlar'dan geçmesi nedeniyle dördüncü derecede ilgilidir. Devletlerin
söz hakkı dereceye göre belirlenmelidir ve haliyle en az ilgili olan yani söz hakkı en
düşük olan devletler dördüncü derecede bulunanlardır.3 Ziya Gökalp'in tutumu biraz
daha ketumdur. Gökalp, Boğazlar'dan serbest geçiş kuralı olmaması gerektiğini
savunmuştur. Aksi takdirde Türkiye, Rusya ve Karadeniz halklarının bağımsızlığı zarar
görecek, İngiltere'nin Karadeniz ve Akdeniz'de hegemonya kurmasının yolu
açılacaktır.4 Boğazlar konusunda gazete yazarlarının tezleri bir değildir, aykırı sesler
de yükselmiştir. Bunlardan biri Ahmet Rüstem'dir. Ahmet Rüstem'e göre sorunun
çözümü iki şekilde mümkündür. İlki uluslararası bir yönetimin oluşturulmasıdır.
İkincisi ise dünyadaki tüm Boğazlar'ın coğrafya olarak ilgili ülkelerce yönetilmesidir.5
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Anadolu'da Yeni Gün, 9 Eylül 1920, No: 406 - 26 ve Gülmez, a.g.e. s. 73.
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yönetilmesidir.1 Nihayetinde Anadolu'da Yeni Gün, Boğazlar'ın durumunun Misak-ı
Milli'ye uygun olarak belirlenmesini savunmuştur. Boğazlar, Türkiye'nin güvenliğine
zarar gelmeyecek bir biçimde ulusların geçişine açık olmalıdır.2 Gazetenin tamirat
konusundaki tavrı ise katidir. İnsanlık vicdanı Yunanistan'ın yarattığı zararın yanına
kar kalmamasını emretmektedir. O halde Yunanistan tazminat ödemelidir, bunun
affı söz konusu değildir. Ancak tahrip olan şehirlerin yeniden imarı ve halkın
sıkıntılarının giderilmesi için tazminatı beklemek anlamsızdır. Acele olarak yalnızca
bu işle ilgilenecek bir bakanlık kurulmalı, bakanlık bütçesine kaynak aktarılmalı ve
İslam ülkelerinden yardım talep edilmelidir.3 Bu bağlamda gazetenin başyazarı ve
İzmir Milletvekili Yunus Nadi'nin çalışmaları da anılmalıdır. Nadi, işgal gören
şehirlerin gereksinimlerini belirlemek ve teminine çalışmak üzere, bölge
milletvekillerinin ve İzmir Belediye Başkanının katılımıyla oluşturulan komitenin
içerisinde yer almıştır.4

Nadi, Lozan Konferansı sürecinde savaşçı, çatışmacı ve polemikçi tavrını en
net eski İttihatçı arkadaşlarına karşı göstermiştir. Özellikle Hüseyin Cahit Yalçın ve
Lütfi Fikri'ye karşı kalemi sivridir. Onları, İstanbul'dan "ahkam" kesmeyi bırakıp, bir
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kez olsun Ankara'ya gelerek durumu görmeye davet etmiştir.1 Meşhur yazısı "Yeni
Bir Cidal Devri"ni bu dönemde yazmıştır. Ayrıca hükümete yönelik tepkileri ve
eleştirileri de olmuştur. Örneğin; Lozan Konferansının ikinci kez toplanması
konusunda İsmet (İnönü)'nün 8 Mart 1923'te İtilaf Devletlerine gönderdiği nota ve
alınan olumlu yanıt ile konferansın yeniden başlaması kararının bir kaç gün Türk
basınından gizlenmesi ve haberin Türk basınından evvel dünya basınında yer alması
karşısında tipik hükümet yanlısı kırgın yazar gibi değil, öteden beri muhalefet eden
tanınmış bir başyazar gibi tepki göstermiştir. Konu ile ilgili başmakalesinde hükümeti
"ihtar"

etmiş

ve

durumu,

"kokuşmuş

Babıali

zihniyeti"

benzetmesi

ile

yorumlamıştır.2 Hükümetin başında Rauf (Orbay) bulunmaktadır. Ancak Rauf
(Orbay) dolaylı hedeftir. Yazı, doğrudan İsmet Paşa'yı hedef almıştır. Fakat geçici bir
eleştiridir, düşüncelerin ya da yönelimlerin dönüşmesine yol açmamıştır. Nadi yine
aynı çizgidedir. Aralov'un, Yunus Nadi'nin Rauf (Orbay) ile ilgili düşünceleri
konusunda yazdıkları oldukça ilginçtir. Aralov'a göre; Rauf Orbay, Lozan
Konferansına İsmet Paşa'nın katılımı kararlaştırıldıktan sonra "sabırla kendi vaktinin
gelmesini" beklemeye başlamıştır. Amacı, yabancıların yardımıyla Padişah iradesi
kurmak ve kendisini de diktatör ilan etmektir. Lozan'a gitme arzusu bu yüzdendir ve
"tamamıyla hareket serbestliği" sağlamak istemiştir. Aralov, bu görüşlerini, Yunus
Nadi ile desteklemiştir. Yazdıklarına göre, Nadi'nin, Rauf (Orbay)'ın "Meclisin bir
köşesine çekilerek, gizli entrikalarla, bir takım kişisel amaçlarını gerçekleştirmeye
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çalıştığını söylerken" kast ettiği husus budur.1 Aralov'un anılarında, Nadi ile Aralov
arasında geçen ve Lozan Konferansının tartışıldığı görüşmeler olduğu da
görülmektedir. Bu görüşmelerden birinde Aralov, Rusya'nın Boğazlar konusundaki
tutumu hakkında Nadi'ye bilgi vermiştir. Buna göre Rusya, "İsmet Paşa'nın küçük
tonajda da olsa savaş gemilerinin Boğazlardan geçişine razı oluşunu" Moskova
Antlaşmasına ve Misak-ı Milli'ye aykırı bir durum olarak görmektedir. Sovyet
Hükümeti, İsmet Paşa'nın bu konudaki tavrına şaşırmıştır. Bu durum, İtilaf
Devletlerinin Karadeniz kıyılarına karşı düşmanca hareketleri için alan açılmasına ve
Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki tüm güçlerini takviye etmek zorunda kalmasına
sebep olacaktır. Nadi'ye göre ise durum böyle değildir. Türkiye'nin Boğazlar
konusundaki tutumu ile Rusya'nın tutumu arasında çelişki yoktur. Türkiye'nin amacı
Misak-ı Milli'ye uygun ve Boğazlar'ın güvenliğini sağlayacak bir çözüm temin
etmektir. Yetki Türkiye'dedir, bu nedenle küçük tonajlı savaş gemilerinin geçişinin
fazla bir ehemmiyeti yoktur. Aralov'a göre Nadi, Türkiye'nin uluslararası sorunlarını
ve Lozan Konferansı meselelerini çok iyi bilmektedir. İkili arasında geçen bir diğer
görüşmede ise öne çıkan Nadi'nin tezleridir. Hatta Aralov bu görüşmenin kendisi için
"ilginç ve önemli" olduğunu yazmıştır. Aralov'un anlattıklarına göre Nadi'nin ileri
sürdüğü tezler şunlardır: Lord Curzon'un Türkiye karşıtı cephe teklifi, Fransa'ya
yönelik kurdur. Gerçek amacı Ankara Antlaşmasını yok etmektir. Öte yandan
Fransa'dan habersiz Türkiye ile görüşmektedir. Türkiye, Boğazlar'ı savaş gemilerine
açtığı takdirde Kilikya'yı geri vermeyi ve Fransa'nın kapitülasyonlar konusundaki
tutumuna karşı Türkiye'ye yardım etmeyi teklif etmiştir. Aslında İngiltere'nin önem
1

Aralov, a.g.e. s. 181.
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verdiği iki konu bulunmaktadır. Bunlardan biri Boğazlar, diğeri Musul'dur. Diğer
alanlarda yaptığı hareketler, bu ikisini kurtarmaya odaklı manevralardır. Ayrıca Rauf
(Orbay)'a inanan muhaliflerden bazıları "İngiltere'nin suyuna gitme eğilimi"
göstermektedir. Mustafa Kemal bunun farkındadır ve deşifre etmiştir.1

Yunus Nadi'nin Lozan Konferansının sonlarına doğru, konferansın yeniden
akamete uğrayacağı, İsmet Paşa'nın durumu ve kazanımların içeride karşılık
bulmayacağı hususlarında kaygıları vardır. Bu kaygılarını bir talgraf göndererek
Mustafa Kemal ile de paylaşmıştır. Telgrafta iki hassasiyet dikkat çekmektedir. İlki
İsmet Paşa'dır. Nadi'ye göre İsmet Paşa yalnızdır. "Hissiyat sahibi herhangi bir adamı
öldürecek kadar ağır" bir mevkiye düşürülmüştür ve onu Mustafa Kemal'den başka
savunacak kimse yoktur. İkincisi ise bağımsızlıktır. Nadi'ye göre bağımsızlık muahede
ile kurtarılmamıştır ve muahede nihayetinde bir paçavradır. Ayrıca yapılan büyük
işlerin "hatr-ı hayale gelmedik müşkilat ile" karşılanması ihtimali de mevcuttur. Bu
nedenle konferans bir an önce bitirilmelidir. Mustafa Kemal'in yanıtı ise oldukça
kısadır: "Sulh olunmuştur. 24'de imza olunacaktır. Tebrik ederim efendim".2

TBMM'nin ikinci dönemi 9 Ağustos 1923'te başlamıştır.3 Lozan Antlaşmasını
İkinci Meclis onaylayacaktır. Nadi'nin tutumu açıktır. Lozan'ı diğer anlaşmalarla

1

Aralov, a.g.e. s. 193 - 196.

2

T. C. Cumhurbaşkanlığı Arşivi, Bilgisayar No: 1003988, KutuNo: 1/72, Fihrist No: 47.

3

İngiltere'nin İstanbul Yüksek Komiser Vekili Henderson'un Dışişleri Bakanı Lord Curzon'a gönderdiği

13 Haziran 1923 tarihli raporda; Mustafa Kemal'in, seçimlerde, "İttihatçı muhalefetin hiç değilse bir
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karşılaştırmış ve yapılan işin önemli olduğunu vurgulama çabasında olmuştur.1 Zira
yeni bir dünyanın kurulduğuna ve bunda Lozan'ın "dönüm noktası" olduğuna
inanmaktadır.2 Tam da bu ortamda Anadolu'da Yeni Gün gazetesinin Ankara'nın
başkent olması konusunda kamuoyu oluşturmaya yöneldiği görülmektedir.
Ağustos'ta gazetede bir anket başlatılmış ve okurlara "Merkez Ankara'da kalmalı
mı?" sorusu yöneltilmiştir. Gelen yanıtlar gazetenin amacına uygun yanıtlardır.3
Anadolu'da Yeni Gün'ün yeni dönemdeki misyonu, reformlardan evvel kamuoyunu
yoklamak ve kamuoyu gücü oluşturmak, reformlardan sonra ise ortaya çıkan gücü
sağlamlaştırmaktır. Haliyle, hükümet politikalarına paralel hareket edecektir ve
politik tutum değişiklikleri karşısında yer yer bocalayacaktır. Bunun en sahih örneği
Chester Projesi konusunda görülmüştür. Chester Projesi, Zekeriya Sertel tarafından
28 Mayıs 1922'de, "Abdülhamit zamanında verilen ve Doğu Anadolu'nun servet ve
kaynaklarını Amerikalılara bırakan" proje olarak tanıtılırken,4 gazetenin tutumu bir
yıl sonra değişmiştir. Olumsuz tavrın iki örneği, Abdülhamit'in isminin anılması ve
kaynak ve servetlerin yabancılara bırakılmasıdır. Vurgulanan hususlar bunlardır. Bir
yıl sonra ise projeyi tanıtan bu sefer Yunus Nadi'dir. Projenin kabulünü
savunmuştur. Ancak gazetenin çekincelerini de hatırlatmıştır. Nadi'ye göre şirketin
bölümünü kazanmayı" umduğu ve bu nedenle Yunus Nadi aracılığıyla İttihatçılara bir anlaşma teklif
ettiği yazmaktadır. Bkz: Şimşir, a.g.e. Cilt: 5 (Ekim 1922 - Aralık 1925), Ankara, TTK, 2005, s. LXXXVII.
1

Anadolu'da Yeni Gün, 17 Ağustos 1923, No: 1254 - 877 ve Uşaklıgil, a.g.e. s. 267.

2

Yunus Nadi, Cumhuriyet Yolunda, s. 81 - 82.

3

Anadolu'da Yeni Gün, 5 Ağustos 1923, No: 1243 - 866; 6 Ağustos 1923, No: 1244 - 867; 7 Ağustos

1923, No: 1245 - 868; 12 Ağustos 1923, No: 1249 - 872; 13 Ağustos 1923, No: 1250 - 873.
4

Anadolu'da Yeni Gün, 28 Mayıs 1922, No: 881 - 504 ve Topuz, a.g.e. s. 126.
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amacı

elbette

petrol

madenleridir.

Fakat

çare

yoktur.

Çünkü

öncelik

demiryolundadır. O olmadan maden bölgelerinin canlanması da mümkün değildir.
Ayrıca demiryolları hayat, bağımsızlık ve gelecek demektir. Nadi, emperyalizm ve
kapitalizm konusundaki kaygılarını da hatırlatmış ve korkunun gereksiz olduğunu
savunmuştur. Çünkü ulusal kurtuluştan sonra geçmişteki hatalara yeniden düşmek
mümkün değildir. Nadi'nin projeyi savunurken Amerikan sermayesine karşı
olmadığını vurgulaması manidardır. Karşı olmadığını, taraf olduğunu, hatta
Amerikan sermayesinin gelmemesinden kaygılanacağını söylemiştir.1 Gazete,
projenin kabulünü "Nafıa tarihimizde pek büyük bir hadise" başlığı ile duyurmuştur.2

Yunus Nadi, İttihat ve Terakki Fırkası'nın siyasi hegemonyası bittiği andan
itibaren zaman zaman politik kökeninin suçlama aracı olarak kullanılmasına tanık
olmuştur. Suçlamalar aralıklarla sürecektir. Bunlara verdiği yanıtlardan birinde sarf
ettiği sözler anlamlıdır: "Aşk ve imanı kalbimde derin bir surette mahkuk olan İttihat
ve Terakki'ye böyle açıktan açığa taarruzları değil, hatta şöylece yan bakışları bile
küfür addederim..." Nadi bunları 1919'da ya da 1920'de değil 1923'ün Ekiminde
söylemiştir. Bu önemlidir. Yeni rejimin arefesinde siyasal kökenini vurgulaması iki
hususun göstergesidir. Birincisi bunu vurgularken çekineceği bir durum kalmamıştır
ya da çekineceği bir konumda değildir. İkincisi ise kaybedeceği bir şey kalmamıştır ve
mücadeleyi tercih etmektedir. Gerçeğe yakın olan birinci ihtimaldir. Zira Nadi
sözlerinin devamında siyasal kökenini yeni dönemle bütünleştirmektedir: "Bugün

1

Anadolu'da Yeni Gün, 8 Nisan 1923, No: 1147 - 770 ve Gülmez, a.g.e. s. 216.

2

Anadolu'da Yeni Gün, 10 Nisan 1923, No: 1149 - 772 ve Gülmez, a.g.e. s. 216.
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İttihat Terakki'ye taarruz edenler, yarın Müdafaa-i Hukuk'u küfr ve düşnam ile yad
etmeyeceklerinden emin olamayız. Hatta bizim nazarımızda ve hakikatte İttihat
Terakki ile Müdafaa-i Hukuk arasında hiçbir fark olmadığından, bu küfr ve düşnamın
bugünden başlamış olduğunu iddia da bile hata yoktur denebilir". Nadi'nin
sözlerindeki anlam açıktır, gelinen mevkiyi belli bir sürecin devamı olarak
görmektedir.

Ancak

bu

durumda

Mustafa

Kemal'i

de

konumlandırması

gerekmektedir ki onu da yapmıştır. Mustafa Kemal'i "İttihatçıların en büyüklerinden
biri ve hatta şüphesiz birincisi" olarak anmıştır. Yunus Nadi'ye göre İttihat Terakki ile
Müdafaa-i Hukuk'un kaynağı aynıdır. Değişen yalnızca unvandır, hareketin içeriği
değişmemiştir: "...geçen sene Anadolu'da milli cidalin galibiyeti ile neticelenen
musaraanın hakiki ve milli mebdei dört sene evvel değil, belki on beş sene evveldir.
,..., ve on beş sene evvel başlayan yakaza ve hareket adına o zaman İttihat Terakki
denilmiş idi". Buraya kadar olan kısımdan Nadi için, güçlü bir İttihatçı portre
çizilebilir. Fakat gerçek durum böyle değildir. Nadi'nin kaygısı kendi geçmişine
savunma getirmektir. 1910'lu yılların İttihatçılığını savunmuştur, çünkü oradan
gelmektedir. Ancak İttihatçılık 1920'lerde de sürmektedir. İşte onun kabulü mümkün
değildir ve Nadi'nin hedefindedir. Yazının sonunda İttihat ve Terakki'nin son
bulduğunu söylemiştir. Nadi'ye göre zafer Kuva-yı Milliye'nin eseridir. Bu nedenle
İttihatçılığın yeniden ortaya çıkması yanlıştır. Fakat Kuva-yı Milliye de öyle "semadan
gelme"

bir

hareket

olarak

görülmemelidir.

Bünyesinde

eski

İttihatçılar

bulunmaktadır. İsim silinmiştir, ruh ise Kuva-yı Milliye'de yaşamaktadır.1 Bu tutumu,

1

Anadolu'da Yeni Gün, 12 Teşrin-i Evvel 1923, No: 1303 - 926 ve Böke, a.g.t. s. 122 - 124.
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yeni dönemde İttihatçılarla değil Kemalistlerle yola devam etme isteğinin açık bir
göstergesidir.

Lozan'ın onayından sonra sıra rejim tartışmalarına gelmiştir. Nadi, bu konuda
Eylül 1923 itibariyle oldukça nettir. Sözü çok uzatmamıştır. Ona göre eksik olan
yalnızca isimdir, çözümü de oldukça basittir, anayasada yapılacak bir değişiklikle
konuyu sonlandırmak mümkündür.1 Üstelik bunu yapacak olan Teşkilat-ı Esasiye
Encümeninin de başkanıdır. Net olmasının nedeni ise 11 Eylül 1923'te, Mustafa
Kemal'in Meclis'teki odasında Cumhuriyet fikrinin konuşulmasıdır. Yani Nadi
gidişatın sonunda ne olacağı konusunda bilgi sahibidir.2 Ayrıca Sabiha Sertel'in
anlattıklarına göre Yunus Nadi'nin başkanlığındaki Kanun-ı Esasi Encümeni istasyon
binasında toplantılar yapmakta ve bu toplantılara Mustafa Kemal de sık sık
katılmaktadır.3 Falih Rıfkı Atay'a göre Yunus Nadi'nin düşüncesi Cumhuriyetin ilanını
en güçlü anda yapmaktır. Mustafa Kemal ise "en kuvvetli anımız bugündür"
demiştir.4 Neticede 29 Ekim 1923'de Kanun-ı Esasi Encümeni üyeleri tarafından
Meclis Riyaset-i Celilesine sunulan öneride Cumhuriyetin hal-i hazırda yaşanmakta
olduğu vurgusu yapılmıştır: "Hakimiyetin bilâkaydüşart millete aidiyeti ve idare
usulünün mukadderatı milleti bizzat ve bilfiil idare etmek esasına müstenit

1

Anadolu'da Yeni Gün, 30 Eylül 1923, No: 1292 - 915 ve Böke, a.g.t. s. 122.

2

Falih Rıfkı Atay, Mustafa Kemal'in Mütareke Defteri, İstanbul, Pozitif Yayınları, Kasım 2012, s. 41 -

43.
3

Sabiha Sertel, Roman Gibi (1919 - 1950), İstanbul, Ant Yayınları, Şubat 1969, s. 71.

4

Falih Rıfkı Atay, Kurtuluş, İstanbul, Pozitif Yaynları, Kasım 2012, s. 77.
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bulunması zaten (Cumhuriyet) demek olduğundan saltanatı terdiyeyi katiyen dâfi
olan bu kelimenin istimali ve Türkiye Devletinin şekli Hükümeti Cumhuri olması
hakkında Teşkilat-ı Esasiye Kanununun maddei mahsusasının bir fırka ile tevzih
edilmesi hukuken ve maslahaten münasip görülmüştür". Encümenin teklifi şudur:
Türkiye Devletinin şekli Hükümeti Cumhuriyettir (madde 1); dini İslam, resmi lisanı
Türkçedir (madde 2); Türkiye Devleti, BMM tarafından İcra Vekilleri vasıtasıyla idare
edilir (madde 4); Cumhurbaşkanı TBMM Heyet-i Umumiyesi tarafından kendi üyeleri
arasından, bir seçim devresi süre için seçilir (madde 10); Cumhurbaşkanı devletin
reisidir, bu sıfatla lüzum gördükçe Meclis'e ve Heyet-i Vekileye başkanlık eder
(madde 11); Başbakan, Cumhurbaşkanı tarafından Meclis üyeleri arasından,
Bakanlar, Başbakan tarafından Meclis üyeleri arasından seçilir (madde 12).1 Şevket
Süreyya Aydemir, günün en ilgi çeken konuşmasını Yunus Nadi'nin yaptığını
belirtmektedir.2 Nadi o konuşmada, hükümeti teşkil etme görevinin birinci Meclis'e
ait olduğunu, "takviye ve ila etmek şerefi"nin ise İkinci Meclis'e ait olduğunu
söylemiş, Birinci Meclis'in Teşkilat-ı Esasiye ile yeni bir devlet kurduğunu, haliyle
Cumhuriyetin zaten mevcut olduğunu vurgulamıştır.3 Ertesi günkü Anadolu'da Yeni
Gün'de de aynı hususlar savunulmuş ve Cumhuriyetin ilan edildiği duyurulmuştur.4
Celal Bayar'ın 1945'de yazdıklarına göre; 1923 Ekiminde Meclis'in, Cumhuriyetin

1

TBMMZC, İkinci İntihap Devresi, Birinci İçtima Senesi, Cilt: 3, Ankara, T. B. M. Meclisi Matbaası, s. 89

- 90.
2

Aydemir, a.g.e. Cilt: 3, s. 148.

3

TBMMZC, İkinci İntihap Devresi, Birinci İçtima Senesi, Cilt: 3, s. 90 - 91.

4

Anadolu'da Yeni Gün, 30 Teşrin-i Evvel 1923, No: 1320 - 943.
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ilanını sağlayacak anayasa değişikliğini yapma yetkisinin var olup olmadığına dair
bazı kaygılar vardır. Nadi'nin bu kaygılara yanıtı şöyle olmuştur: "Hangi millet ilk
defa anayasa yaparsa onun için kurucu Meclis yapmışlardır. Bizde ise bu gibi
konularda ayrıca kurucu Meclis toplanacağı belirtilmemiştir. Bizde her vakit bu gibi
tadilat olmuştur. Birinci Türkiye Büyük Millet Mecliside bu yolda yürümüştür. Buna
selâhiyetimiz vardır. Tereddüt buyurulmasın".1

Anadolu'da Yeni Gün ile İstanbul gazeteleri arasındaki polemikler ve Rauf
(Orbay)'ın Cumhuriyetin ilanı ile ilgili aleyhte sözlerinin İstanbul basınında yer
alması, İstanbul'da bir muhalefet dalgası olduğunu ve Ankara'nın buna karşı
harekete geçeceğini göstermektedir. Cumhuriyet ilanında üstlendiği misyon ile
devrimin ön saflarına adımlayan Nadi'nin bu dönemde muhalefete yaklaşımı hiç de
makul değildir. Öyle ki "başkaldıran yılanların başlarını" ezmekten bahsetmektedir.2
Öte yandan Lozan Konferansı sürecindeki İsmet Paşa yanlısı tutumu, Cumhuriyetin
ilanından sonra da devam etmiştir. İsmet Paşa kabinesini ilk andan itibaren
desteklemiş ve hükümetin "inkılap hükümeti" olmasını istemiştir.3 İlk hedefi ise
başta Rauf (Orbay) olmak üzere muhalifleşenlerdir. Cumhuriyetin ilanından
haberdar edilmemesinden yakınan ve usul eleştirisi yapan Rauf (Orbay)'ı açık sözlü
olmaya davet etmiştir. Rauf (Orbay)'ın, 1 Kasım 1923'te İstanbul gazetelerinde

1

Bayar, a.g.m. Cumhuriyet, 21 Ağustos 1945, No: 7547, s. 1, 3; Cumhuriyet 1924 -1974, s. 41 - 42.

2

Anadolu'da Yeni Gün, 5 Teşrin-i Sani 1923, No: 1327 - 950.

3

Anadolu'da Yeni Gün, 31 Teşrin-i Evvel 1923, No: 1322- 945; 1 Teşrin-i Sani 1923, No: 1324 - 947; 5

Teşrin-i Sani 1923, No: 1327 - 950.
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yayınlanan demecini eleştiren Nadi; Rauf (Orbay)'ın demecinde geçen sözlerin, anlık
ve gelişigüzel söylenmiş gibi durmadığını, bunların düşünülmüş ve üzerinde
çalışılmış sözler olarak görülmesi gerektiğini ifade etmiştir. Nadi'ye göre artık Rauf
(Orbay)'ın kıymeti "sıfırdan başka bir şey" değildir, herkes açık sözlü olmalıdır ve
kimin talebi ne ise o konuşulmalıdır.1 İkinci hedefi ise doğrudan Osmanoğulları ve
Saray, dolayısıyla da Halife ve hilafet kurumudur. 1 Kasım 1923'te, başında
Osmanoğullarının bulunduğu imparatorluğun tarihe karıştığını yazmıştır.2 Burada
dikkat çeken husus, doğrudan Osmanoğullarının vurgulanmasıdır. 7 Kasım'da ise
meramı daha nettir: "Milletin hakimiyeti aleyhine hala bir saray tegallüb ve ta'zimi
çıkarılmak malihülyasına kapılan mahlukat varsa onlar bilmelilerdir ki o saraylar
onların başına geçirilir dedik. Yine de deriz... ...başımıza ailevi bir ferdi saltanat
çıkarmak isteyeceklerin bi-aman hasımlarıyız".3 Nadi'nin bu tür söylemlerinin, Halife
Abdülmecit'i huzursuz etmemesi mümkün değildir. 11 Kasım 1923'te İstanbul'dan
Başvekalete gönderilen "Adnan" imzalı bir mektupta, Halifenin "fevkalade
müteessir" olduğu ve Hanedan-ı Hilafetin tamamının "tavsif" edilmesini doğru
bulmadığı belirtilmektedir. Abdülmecit Efendi'ye göre bu tür neşriyat anlamsız ve
lüzumsuzdur.4 Halife Abdülmecit'in huzursuzluğu Yunus Nadi'ye evvelden
duyurulmuş olmalıdır ki Nadi, Halife Abdülmecit'i kast etmediğini vurgulama ihtiyacı

1

Anadolu'da Yeni Gün, 4 Teşrin-i Sani 1923, No: 1326 - 949.

2

Anadolu'da Yeni Gün, 1 Teşrin-i Sani 1923, No: 1324 - 947.

3

Anadolu'da Yeni Gün, 7 Teşrin-i Sani 1923, No: 1328 - 952.

4
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hissetmiştir.1 Durumu Başvekalete haber veren "Adnan" isimli şahıs da benzer
fikirdedir. Mektupta, Nadi'nin yazdıklarının kendisi ile ilgili olmadığını beyan
etmesine rağmen Helife Abdülmecit'in yine de konunun Başvekalete iletilmesi
hususunda ısrarlı davrandığını yazmıştır. Ayrıca Halife, saltanat taraftarı olmadığının
ve saltanat amacı bulunmadığının da iletilmesini istemiştir.2

Halife Abdülmecit'in dahli olsun ya da olmasın, İstanbul'da bir muhalefet
bloğu oluştuğu ve bu muhalefetin giderek hilafet kurumu etrafında hareket etmeye
başladığı görülmektedir. Burada iki husus önemlidir. İlki; oluşan muhalefet aktif ve
derli toplu bir muhalefet değildir, pasif ve dağınıktır. Nitekim basın ayağı, aldığı ilk
darbede sinmiştir. İkincisi; muhalefet için mühim olan Halife Abdülmecit'in şahsı
değil hilafet kurumudur. Simge, Abdülmecit'in kendisi değil kullandığı unvandır. Zira
saltanat ve hükümet gitmiştir, geride kalan yalnızca adı geçen kurumdur. Dolayısıyla
muhalefetin o kuruma yönelmek dışında elle tutulur bir seçeneği bulunmamaktadır.
Ayrıca muhalefete öncülük eden Halife Abdülmecit olmamış, aslında olaylar biraz da
onun iradesi dışında gelişmiştir. İstanbul'daki muhalif basının sindirilmesi ve
nihayetinde hilafetin lağvı ile sonuçlanan olaylar, belirtileri daha evvel olmakla
birlikte Aralık 1923'te zirveye çıkmıştır. Bunlardan ilki, bir süre Londra İslam
Cemiyeti Sekreterliği yapan Said Muhammedi'nin İçişleri Bakanı Fethi (Okyar)'a
gönderdiği, hilafetin ruhani ayrıcalıklarının düzenli ve meşruti bir esas üzerine
oturtulmasını savunan mektubun basında yer almasıdır. İkinci ve daha fazla tepki
1

Anadolu'da Yeni Gün, 7 Teşrin-i Sani 1923, No: 1328 - 952; 4 Teşrin-i Sani 1923, No: 1326 - 949.

2

BCA, Fon Kodu: 030.0.010.000.000, Kutu No: 202, Dosya No: 381, Sıra No: 9.
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yaratan olay ise, İsmailiye Mezhebi lideri Ağa Han ile Hintli Emir Ali tarafından
Başbakan İsmet Paşa'ya gönderilen ve halifelik kurumunun İslam uluslarının güven
ve saygısına yaraşır bir konuma yükseltilmesini talep eden mektubun 5 Aralık
1923'te Tanin ve İkdam, 6 Aralık 1923'te Tevhid-i Efkar gazetelerinde
yayınlanmasıdır. İki olay üzerine harekete geçen TBMM, 8 Aralık'ta, İstanbul ve
çevresi ile ilgilenecek bir İstiklal Mahkemesinin kurulmasına karar vermiştir.1 Kararın
anlamı açıktır; İstanbul'daki muhalif basını zor anlar beklemektedir. Mahkeme
Başkanının yayınladığı bildiri de bunu söylemektedir. Cumhuriyetin varlığına ve
esaslarına aykırı hareket etme cüretini gösterenler cezalandırılacaktır.2 Yunus
Nadi'nin tutumu ise tahmin edileceği üzere oldukça ketumdur. Uyarılara rağmen
yükselen sesin bastırılmasını istemektedir. Nadi'ye göre bir heyet yetmezse bin
heyet, o da yetmezse ordular gönderilmelidir.3 Bu arada İstiklal Mahkemesinin
İstanbul operasyonu başlamıştır. Hüseyin Cahit (Yalçın) - (Tanin Başyazarı), Baha
(Tanin Yazı İşleri Müdürü), Ahmet Cevdet (Oran) - (İkdam Başyazarı), Ömer İzzettin (İkdam Sorumlu Müdürü), Velid Ebuzziya - (Tevhid-i Efkar Başyazarı), Hayri Muhittin
- (Tevhid-i Efkar Sorumlu Müdürü) ve Lütfi Fikri (Baro Başkanı) tutuklanan
isimlerdir.4 Nadi bu isimleri, "İstanbul'daki çekirgeler" olarak tanımlamış5 ve

1

Kabacalı, a.g.e. s. 116 - 117.

2

Kabacalı, a.g.e. s. 118.

3

Anadolu'da Yeni Gün, 9 Kanun-ı Evvel 1923, No: 1355 - 979 ve Böke, a.g.t. s. 124 - 125.

4

Kabacalı, a.g.e. s. 118.

5

Anadolu'da Yeni Gün, 16 Kanun-ı Evvel 1923, No: 1361 - 985 ve Böke, a.g.t. s. 125.
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onlardan hesap soranın millet olduğunu söylemiştir.1 Kısaca, mahkeme ile milleti
eşitlemektedir. Gözaltı dalgası etkisini göstermiş olmalı ki Halit Ziya (Uşaklıgil)
başkanlığında toplanan Matbuat Cemiyeti ılımlı ve uyumlu bir açıklama yapmıştır.
Açıklamada, söz ve yazı hürriyetinin saklı kalacağına dair hükümet ve İstiklal
Mahkemesi tarafından verilen güvenceye teşekkür edilmiş, adalete inanç
vurgulanmış ve tutuklu gazetecilerin vatanın çıkarlarına aykırı hareket edecek
insanlar olmadıkları belirtilmiştir. Neticede kısa sürede biten mahkemenin (2 Ocak
1924) sonucunda gazeteci sanıklar beraat etmiştir.2

Hilafet kurumu etrafında dönen tartışmaların merkezinde yalnızca İstanbul
yoktur. İstanbul'un kendine has bir özelliği bulunmaktadır, yaşamı tükenen devletin
dört yüz küsur yıllık başkentidir. Dolayısıyla içerisinde yeni devlete ve devrime karşı
muhalif unsurların yer almaması mümkün değildir. Ancak hilafet savunusu
İstanbul'dan evvel, devrime hazırlanan Ankara'da, hal-i hazırda milletvekili olan bir
isimden İsmail Şükrü (Çelikalay)'dan (Hoca Şükrü) gelmiştir. Karahisar-ı Sahip
(Afyonkarahisar) Milletvekili İsmail Şükrü, 15 Ocak 1923'te yayınladığı "Hilafet-i
İslamiye ve Büyük Millet Meclisi" başlıklı risale ile saltanat ve hilafetin birbirinden
ayrılması karşısında "efkar-ı umumiye-i İslamiye"nin "tereddüt ve ıstırabata"
düştüğünü öne sürmüş, hilafet ile Meclis'in birbirinden ayrılamayacağını savunmuş
ve hilafetin "hukuk ve vezaifini" hiç bir kimsenin, hiç bir meclisin ortadan

1

Anadolu'da Yeni Gün, 10 Kanun-ı Evvel 1923, No: 1356 - 980 ve Böke, a.g.t. s. 125.

2

Kabacalı, a.g.e. s. 118 - 119.
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kaldıramayacağını söylemiştir.1 Bu risalaye yanıt Birinci Grup milletvekilleri
tarafından hazırlanan bir karşı risale ile gelmiştir: "Hilafet ve Milli Hakimiyet, Hilafet
ve Milli Hakimiyet Hakkında Muhtelif Zevatın Makalat ve Mütalaatından Mürekkep
Bir Risaledir". Risalenin 81. sayfasında Yunus Nadi'nin "Hükümet ve Hilafet" başlıklı
yazısı bulunmaktadır. Nadi, yeni bir şey söylememiş, başmakalelerinde dile getirdiği
hususlar üzerinde durmuştur. Vahdettin'in İngilizlere sığınma tercihini eleştirmiş;
Vahdettin'in açtığı yolu kullanan ve bu yol aracılığıyla müesseselerden kendi
hesaplarına hisse çıkarma amacında olan yabancıların, milletin ve ümmetin en
muazzam esaslarını kendi düşüncelerine alet etmek istediklerini yazmış; dinin
insanları siyaset ortamında yönetmek için değil fert ve toplum ahlakı için var
olduğunu savunmuş; Türkiye'nin halifelik kurumunun beraberinde getirdiği
sorumluluğu üstlenmek bir yana önce içinde bulunduğu durumdan kurtulması
gerektiğini ifade etmiştir.2 1923 Ocağında Ankara'da başlayan, 1924 Ocağında
İstanbul'da

biten

hilafet

kurumu

eksenli

tartışmaların

sonunda

halifelik

kaldırılacaktır. Bu dönemde Yunus Nadi'nin İstanbul'da bir gazete çıkarmak üzere
hükümetten 12 bin lira yardım aldığı yönünde bir söylenti ortaya çıkmış, Nadi bunu
reddetmiştir. Ancak İstanbul'da gazete yayınlamak istediğini gizlememiş, maddi
kaynağın ise hükümetten temin edilmeyeceğini, geçmişte olduğu gibi kendisi
tarafından hazırlanacağını söylemiştir.3

1

Mete Tunçay, Türkiye Cumhuriyeti'nde Tek-Parti Yönetiminin Kurulması (1923 - 1931), Ankara,

Yurt Yayınları, 1981, s. 64 ve Böke, a.g.t. s. 125 - 126.
2

Tunçay, Türkiye Cumhuriyeti'nde Tek-Parti Yönetiminin Kurulması, s. 64 ve Böke, a.g.t. s. 126.

3

Anadolu'da Yeni Gün, 6 Kanun-ı Evvel 1923, No: 1353 - 977, s. 1 - 2 ve Böke, a.g.t. s. 125.
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Hilafetin kaldırılmasının ardından anayasanın değiştirilmesine sıra gelmiştir.
1924 Anayasası ile ilgili Meclis görüşmeleri esnasında Meclis'in, yürütme organına
ve Cumhurbaşkanına karşı, kendi yetkilerinin daraltılması hususunda dirençli
davrandığı görülmektedir. 9 Mart 1924'te başlayan tartışmaların odağında 19. ve 25.
maddeler bulunmaktadır. Kanun-ı Esasi Encümeni (Anayasa Komisyonu), 19.
maddede Cumhurbaşkanına Meclis tatilde iken, gerekli gördüğü ya da üyelerin
beşte biri talep ettiği takdirde Meclis'i toplama yetkisi vermek istemiştir. Ancak
madde Meclis'te itiraz görmüş ve tartışmalar sonucunda Meclis Başkanının da aynı
yetkiye

sahip

olmasına

karar

verilmiştir.

Komisyon,

25.

maddede

ise

Cumhurbaşkanına seçimleri yenileme ve hükümeti feshetme yetkisi vermiştir.1 Bu
madde çok ciddi tepki yaratmıştır ve tepkilerin odağında komisyon başkanı Yunus
Nadi bulunmaktadır. Nadi, tepkiler üzerine maddenin düzeltilmek üzere komisyona
iadesini teklif etmişse de hem teklif hem de madde reddedilmiştir. Nadi'nin karşılığı
ise Anadolu'da Yeni Gün'deki köşesinden karara ateş püskürmek olmuştur. Yazının
başlığı manidardır: "Hakimiyet-i Milliyeye İlk Darbe".2 Ulusal egemenliğe darbe
vurulduğunu ve bu darbenin kaynağının Meclis olduğunu savunmuştur. Nadi'ye göre
Meclis'in, milletin makamına kaim olma değil, yalnızca milletin egemenliğine vekalet
1

Tunçay, Türkiye Cumhuriyeti'nde Tek-Parti Yönetiminin Kurulması, s. 87 - 88.

2

Anadolu'da Yeni Gün, 24 Mart 1924, No: 1446 - 1070. Yunus Nadi'nin makalesi ve 25. madde

etrafında dönen tartışmalar esnasında Nadi'nin istifa ettiği ya da edeceği konuşulmuş olmalı ki;
İstanbul'daki İngiliz Diplomatik Temsilcisi Lindsay, İngiltere Dışişleri Bakanı Macdonald'a gönderdiği
26 Mart 1924 tarihli raporda, Anayasa Komisyonu Başkanı Yunus Nadi'nin ve raportör Celal Nuri
(İleri)'nin istifa ettiklerine yönelik söylentiler olduğunu haber vermiştir. Bkz: Şimşir, a.g.e. Cilt: 5, s.
CXXIX.

384

etme yetkisi vardır. Bunun tersi milletin değil Meclis'in egemenliği anlamına
gelmektedir. Maddeye karşı çıkan "suni" çoğunluk milletin egemenliğini inkar etmiş,
ona darbe vurmuş, ulusal egemenlik ve hukuk-ı siyasiye tarihi adına "en büyük ayıbı"
yaratmıştır. "Bu hareket, meclisleri hiçe sayan hakanların hareketinden daha
fenadır." Egemenlik sahibi milletin, Meclis'i yenileme hakkı vardır. Ancak madde
kabul gördüğü anda Meclis'in feshedileceğini düşünmek de yanlıştır. Bu, "acizane"
ve bayağı bir propagandanın ürünüdür. Propagandist vekiller mevcut hareketleri ile
hükümette yer almak kabiliyetini taşımadıklarını göstermişlerdir. Onlar, "kendi
şöhret ve menfaatleri hesabına bütün bir milletin hayatını ve ezcümle istiklalini hiçe
sayan ve bu yolda icab ederse entrikalara germi vermek cüretini gösteren
mahluklardır." Türkiye'de yeni bir buhranın başlamasına sebep olmuşlardır ve o
buhran "hükümet ihtirası"dır. Nadi'nin yazdıkları arasında en dikkat çeken husus
Cumhurbaşkanı ile ulusal egemenliği eşitlemesidir. Maddeye karşı çıkanları ulusal
egemenliğe darbe vurmakla ve çıkar hesabı yapmakla suçlaması manidardır.
Makalenin, milletvekilleri arasında görmezden gelinmesi gibi bir olasılık herhalde
bulunmamaktadır. Nadi'yi politik yaşamı boyunca en fazla kaygılandıran yazı bu
olmalıdır. Zira makale Karesi Milletvekili Süreyya, Edirne Milletvekili Rıfkı, Ergazi
Milletvekili İhsan Hamit tarafından hazırlanan takrir ile Meclis'e taşınmış, Nadi'nin
"Meclisin şahsiyeti maneviye ve heyeti umumiyesini haksız bir surette tezlil ve
tahkire hedef kılmış ve memlekette bir şûriş ikaını kasıt ve istilzam eder mahiyette
bulunmuş olduğundan" söz edilmiş ve konunun Fırka Heyet-i Umumiyesinde
görüşülerek karara bağlanması istenmiştir. Ayrıca Karesi Milletvekili Süreyya ve
Edirne Milletvekili Rıfkı tarafından ikinci bir takrir daha hazırlanmış, Nadi'nin Meclis'i
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küçük ve hakir gördüğü ve gösterdiği, aşağılayıcı ve yalanlı bir üslup kullandığı ve
milleti tahrik etme amacında olduğu öne sürülmüş, konunun Fırka Heyet-i
Umumiyesinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir. Takrirlerin anlamı
Yunus Nadi'nin fırka toplantısında siyaseten hırpalanmasıdır ve Nadi'yi kaygıya
düşürmeye yetmiştir. Fakat yalnız bırakılmamıştır. Toplantı gününün (30 Mart 1924)
sabahı bir araya gelen Yunus Nadi, Kılıç Ali, Kazım (Özalp), Milli Eğitim Bakanı Necati,
Vasıf ve İhsan tarafından alınan karar, Nadi'ye yönelik herhangi bir harekete birlikte
karşılık vermek olmuştur. Kılıç Ali'nin, anılarında belirttiğine göre karar konusunda
Mustafa Kemal Paşa'yı da haberdar etmişlerdir. Toplantıda kendini savunan Yunus
Nadi, makalede hakaret kastı olmadığını söylemiş, İhsan, Necati, Vasıf ve Recep
Peker gibi arkadaşları tarafından savunulmuş, sonuçta Nadi'nin, Meclis'in manevi
şahsiyetine dokunulmadığını ve "Meclis hüviyetinin bütün şaibelerden münezzeh
bulunduğunu" beyan etmesi heyet-i umumiye için yeterli olmuş, konu kapanmıştır.1

Kanun-ı Esasi Encümeni tarafından teklif ve Meclis tarafından reddedilen 25.
maddeden Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa'nın haberdar olmaması gibi bir
ihtimal herhalde yoktur. Bu hamlenin amacı, planlanan devrimler için elde güç
bulundurmak ve hareket alanını genişletmek olmalıdır. Ancak sonuçta maddeye
muhalefet edenlerin istediği olmuş ve Cumhurbaşkanına fesih yetkisi verilmemiştir.
Bu durum, İkinci TBMM'de de ciddi bir muhalefetin var olduğunun ve süreceğinin
göstergesidir. Sonuçta ortaya kısa bir süre sonra Teraakiperver Cumhuriyet Fırkası
çıkmıştır.
1

Kılıç Ali, Kılıç Ali Hatıralarını Anlatıyor, İstanbul, Sel Yayınları, 1955, s. 71 - 74.

386

Anadolu'da Yeni Gün gazetesinin, Cumhuriyet gazetesinin kuruluşu ile
kapandığı yönünde yaygın bir kanı mevcuttur. Yanlıştır. Yunus Nadi'nin Anadolu'da
Yeni Gün'deki son yazısı 11 Nisan 1924'tedir,1 ancak gazete Cumhuriyet'in yayınının
başladığı tarih olan 7 Mayıs 1924'ten sonra da yayınını sürdürmüştür. İmtiyaz sahibi
hala Yunus Nadi'dir, yayın yeri yine Ankara'dır, başyazılar ise genellikle Nebizade
Hamdi tarafından yazılmıştır. Araştırmalarımız sonucunda, Anadolu'da Yeni Gün'ün
Mayıs 1924'ten sonraki sayılarının Milli Kütüphane'den başka herhangi bir yerde
bulunmadığı belirlenmiştir. Bu nedenle gazetenin ne zamana kadar yayınlandığını ve
son sayının hangi tarihte çıktığını tespit edebilmek mümkün olmamıştır. Milli
Kütüphane'de mevcut koleksiyonun son sayısı; 18 Ağustos 1924 tarihli ve 1563 1187 numaralıdır. Net olan şudur: Anadolu'da Yeni Gün, Cumhuriyet'in yayına
çıkmasından hemen sonra kapanmamış, en az 18 Ağustos'a kadar yayınlanmıştır.

1

Anadolu'da Yeni Gün, 11 Nisan 1924, No: 1462 - 1086.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
GENEL HATLARIYLA CUMHURİYET GAZETESİ VE ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE YUNUS NADİ

5. 1.) Cumhuriyet Gazetesi
Saltanatın kaldırılması ile işaretleri netleşen devrimin, Osmanlı başkentinde
karşıtlarını yaratmaması ihtimali yoktur. Nitekim bu karşıtlık yalnızca geleneksel
saltanat yanlıları ya da Hürriyet - İtilafçılardan gelmemiş, eski İttihatçılar tarafından
da Ankara karşıtı cepheye güç verilmiştir. Ayrıca Ankara'da Halk Fırkası içerisinde de
ayrışma yaratabilecek bir muhalefet bloğu oluşmuş, hatta bu blok Cumhuriyetin
ilanının akabinde İstanbul muhalefeti ile uzlaşı emareleri göstermiştir. Kemalistler
ise İstanbul'da sağlıklı propaganda yapabilecek aygıtlardan yoksundur. Propaganda
alanı açacak bir sese ihtiyaç vardır ve Cumhuriyet tam da bu gereksinimden
doğmuştur. Gereksinim, Mustafa Kemal'in Ocak 1924'te İstanbul gazetecileri ile
yaptığı görüşmeden istenilen sonucun çıkmaması1 ile iyice netleşmiştir.

Gazetenin

"Cumhuriyet"

adını

almasında

Mustafa

Kemal'in

etkisi

tartışmasızdır. Mustafa Kemal'den onay alarak çalışmalara başlayan Yunus Nadi,
Zekeriya (Sertel)'e İstanbul'daki hilafetçi propagandadan, Cumhuriyeti savunma
gereksinimden ve rejimin halka mal edilme gerekliliğinden söz ederek ortaklık
önermiştir. Sertel teklifi kabul etmiş, Nebizade Hamdi'nin de katılımıyla ve üç
ortağın onar bin lira sermayesi ile Cumhuriyet gazetesi kurulmuştur. Nadi Ankara'da
kalmış, kuruluş hazırlığını Zekeriya (Sertel) yapmıştır. Amerika'da gazetecilik eğitimi
1

Uşaklıgil, a.g.e. s. 277.
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alan Sertel, birikimini pratiğe geçirme fırsatı bulmuş, yalnızca içerik olarak değil
görünüm olarak da yeni bir gazete yaratmak istemiştir. Amacı Fransız gazetelerinden
esinlenen geleneksel mizanpajı değiştirip, gazeteyi Amerikanvari bir mizanpajla
çıkarmaktır. Bu nedenle gazete tecrübesi olmayan bir ekip kurmuş ve ekibi kendi
amacı doğrultusunda çalıştırmıştır. "Aylarca" süren hazırlıktan sonra ilk sayısı 7
Mayıs 1924'te çıkan Cumhuriyet, Sertel için hayal kırıklığı olmuştur. Yeni teknik ve
yeni mizanpaj Arap harflerine uymamış, dahası durumu düzeltmek de mümkün
olmamıştır. Bunun üzerine Yunus Nadi, Kemal Salih (Sel)'i İstanbul'a göndermiş,
Kemal Salih gazeteye alışılmış şekil ve düzeni vererek durumu düzeltmiştir.1

Yunus Nadi ilk sayıda gazeteyi tanıtan bir yazı yazmış, Cumhuriyet idaresinin
büyük kavgalarla elde edilmiş tarihi bir sonuç ve memlekete mal olmuş bir fikir
olduğunu, herhangi bir hükümetin ya da partinin gazetesi değil Cumhuriyet fikrinin
temsilcisi ve koruyucusu, demokrasinin ve halk idaresi idealinin savunucusu
olacaklarını ifade etmiştir. Ayrıca Zekeriya (Sertel)'in uygulamaya çalıştığı teknik
yenilikleri de tanıtmıştır.2 Gazete yayınlanmadan evvel, hangi gazete ve hangi
yazarların okunduğu, ideal bir gazeteden beklentilerin neler olduğu gibi sorulardan
oluşan bir anketle3 yapılan kamuoyu yoklamasının sonucu ilk sayıda verilmiştir. Buna
göre en sevilen başyazarlar sırasıyla şöyledir: Hüseyin Cahit (Yalçın), Yunus Nadi,

1

Zekeriya Sertel, a.g.e. s. 130 - 133.

2

Cumhuriyet, 7 Mayıs 1924, No: 1 ve Cumhuriyet 1924 - 1974, s. 11 - 12.

3

Cumhuriyet 1924 - 1974, s. 13 - 14.
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Ahmet Emin (Yalman), Velit Ebuzziya, Ahmet Cevdet (Oran), Ağaoğlu Ahmet. Ayrıca
ilk sayıda Nadi'nin "Yeni Gün'den Cumhuriyet'e" isimli tefrikası da başlamıştır.1

Cumhuriyet'in idare merkezi, Cağoğlu'nda İTF'nin eski genel merkez binası
olan ve işgal yıllarında İngiliz Karakolu olarak kullanılan "Kırmızı Konak"tır.2 Bu
binanın 6 Şubat 1924 tarih - 253 numaralı kararname ve 10 Ağustos 1924 tarihli
Bakanlar Kurulu kararı ile Maliye Bakanlığına bırakıldığı3 ve daha sonrasında da
emval-i milliye idaresi tarafından sekiz taksitte ödenecek 40 bin lira karşılığında
Yunus Nadi'nin eşi Nazime Nadi'ye satıldığı anlaşılmaktadır.4 Kırmızı Konak'ın üst
katına Nadi ailesi yerleşmiş ve konak 1974'e kadar gazete merkezi olarak
kullanılmıştır.5 Öte yandan arşiv kayıtlarından anlaşılmaktadır ki Nadi, Mustafa
Kemal'den Cumhuriyet gazetesi için yardım ya da borç almıştır. 15 Ağustos 1924
tarihli ve Yunus Nadi imzalı belgede şunlar yazmaktadır: "Cumhuriyet gazetesinin
tesisine muavenet olmak üzere Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinden on bin lira
aldım. 15/8/40 Yunus Nadi".6 Ayrıca arşiv kayıtlarından, Yunus Nadi'nin zaman
zaman devlet olanaklarından yararlanmak istediği sonucu da çıkmaktadır. Örneğin
Yunus Nadi'nin 20 Ekim 1924 tarihli başvurusu üzerine 2 Aralık 1924 tarihli Bakanlar
1

Cumhuriyet, 7 Mayıs 1924, No: 1 ve Cumhuriyet 1924 - 1974, s. 36.

2

Uşaklıgil, a.g.e. s. 277, 280 ve Cumhuriyet 1924 - 1974, s. 14.

3

BCA, Fon Kodu: 030. 0 . 018. 001. 001, Kutu No: 10, Dosya No: 38, Sıra No: 20.

4

Cumhuriyet, 26 İkincikanun 1937, No: 4564, s. 4; Zekeriya Sertel, a.g.e. s. 134; Cumhuriyet 1924 -

1974, s. 14 ve Uşaklıgil, a.g.e. s. 277 - 278.
5

Zekeriya Sertel, a.g.e. s. 134; Cumhuriyet 1924 - 1974, s. 14 ve Uşaklıgil, a.g.e. s. 277 - 278.

6

ATASE, ATAZB1, Sıra No: 4591, Kutu No: 37, Gömlek No: 87, Tarih: 15. 08. 1340.
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Kurulu kararı ile Ankara'nın Etlik bağlarında bulunan Ziraat Vekaletine ait bina satışa
çıkarılmıştır.1 Binanın kime satıldığı ile ilgili bilgiye ulaşılamamıştır. Nadi, iki yıl sonra
yeni bir talepte bulunmuş, bu sefer de "Yeni Gün matbaasını hususi ve mükemmel
bir şekilde yeniden vücuda getirmek" için Ziraat Bankası binasına tahsis olunan yer
ile Osmanlı bankası için tefrik edilen mülk arasındaki araziyi bedeli karşılığında
istemiştir. Hatta hükümetten "kolaylık" talep ettiğini de açık açık belirtmiştir. Ancak
teklifi kabul görmemiş ve arzuhali "aynen ve iadeten takdim" edilmiştir.2 Öte yandan
Cumhuriyet'in resmi neşriyat üzerinden gelir sağladığı da görülmektedir. Örneğin 10
Mart 1926 tarihli bir belgede Matbuat Müdüriyet-i Umumiyesince neşredilen Ecnebi
Matbuatı Hulasaları'nın basımı için adet başı yirmi dört lira elli kuruş karşılığında
Yeni Gün matbaası ile anlaşıldığı ancak tanesinin yirmi liraya basımının da mümkün
olduğunun anlaşılması nedeniyle yeni mukavelenamenin anılan fiyat üzerinden
yapılmasının Bakanlar Kurulu tarafından istendiği yazılıdır.3 21 Mart 1926 tarihli bir
diğer belgede ise Matbuat Müdüriyet-i Umumiyesi tarafından neşredilen Ayın
Tarihi'nin Yeni Gün matbaasında tab ettirilmekte olduğu kaydı geçmektedir.4

Cumhuriyet'in ilk sayısı 7 Mayıs 1924 Perşembe günü altı sayfa olarak
çıkmıştır, fiyatı üç kuruştur. İlk sayılardaki kaygı okuyucu kitlesini geniş tutabilmektir.
Bunun nedeni gazetenin bir an evvel çok okunması yani devrimin sesinin, kitle

1

BCA, Fon Kodu: 030. 0. 018. 001. 001, Kutu No: 12, Dosya No: 59, Sıra No: 8.

2

BCA, Fon Kodu: 030. 0. 010. 000. 000, Kutu No: 189, Dosya No: 295, Sıra No: 11.

3

BCA, Fon Kodu: 030. 0. 018. 001. 001, Kutu No: 18, Dosya No: 17, Sıra No: 16.

4

BCA, Fon Kodu: 030. 0. 018. 001. 001, Kutu No: 18, Dosya No: 20, Sıra No: 11.
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tarafından olabildiğince hızlı duyulmasıdır.

Bu amaçla piyango çekilişleri

düzenlenmiş, kadın, gençlik, iktisat, spor ve sağlık sütunları oluşturulmuştur.
Nitekim 7 bin civarındaki tiraj, 1928'de 8 - 9 bin, 1938'de 25 - 28 bin bandına çıkmış,
1939'da 62 bine ulaşmıştır. 1924'te 3 kuruş olan fiyat, 1926'da 5 kuruşa, 1943'de
önce 8 sonra 10 kuruşa yükselmiştir.1

Gazetenin genel yayın müdürlüğünü yapan isimler sırasıyla; Zekeriya Sertel,
Kemal Salih Sel, Cevat Fehmi Başkut, Ecvet Güresin ve Oktay Kurtböke'dir. Yazar
kadrosu şu isimlerden oluşmuştur: Yunus Nadi, Ziya Gökalp, Ahmet Rasim, İkdam'ın
eski yazı işleri müdürü Reşat Ekrem Koçu, M. Agah Togay, Selim Sırrı Tarcan, Kemal
Ragıp, Nebizade Hamdi, Aka Gündüz, Zekeriya Sertel, Ali Süreyya, Ergün, Nüzhet
Haşim, Mümtaz Faik Fenik, Bâli (uzun süre idare müdürlüğü yapmıştır), Hasan
Bedrettin (unvanı "Basının Beybabası"dır), Kadri Celal, M. Sırrı, İlhami Şevket,
Peyami Safa (müstear ismi Server Bedi), Ahmet Refik, Abidin Daver, Vedat Nedim
Tör, Halit Ziya Uşaklıgil, Fuat Köprülü, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, M. Nermi,
Muharrem Fevzi, Ahmet Hidayet, İsmail Habib Sevük, Cenap Şehabettin, Selahattin
Enis, Turhan Can, Cevat Fehmi Başkut, Feridun Osman Menteşeoğlu, Halit Fahri
Ozansoy, Ercüment Ekrem Talu, Agah İzzet, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ahmet
Ağaoğlu, Nazım Ulusoy, Burhan Felek, Elif Naci, Hamdi Varoğlu. Resimler Ali Cevat
tarafından yapılmış, fotoğraf servisinde Namık Görgüç çalışmıştır. Muhabirler: Fuat,

1

Köktener, a.g.e. s. 22.
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İhsan ve Mekki Said Esen (Ankara muhabiri)'dir.1 Ankara'da büro açan ilk gazete
Cumhuriyet'tir (1935) ve ilk Ankara temsilcisi Mekki Said Esen'dir. O tarihe kadar
muhabirler Ankara haberlerini evlerinden telefonla İstanbul'a bildirmektedirler.
Mekki Said, Adliye Sarayı karşısındaki bir handa Associated Press Ajansı ile birlikte
ortak bir büro kurmuş ve Ankara temsilciliği unvanının öncüsü olmuştur.2

Cumhuriyet, mevcut İstanbul basınının hoş karşılayacağı bir isim tercihi
değildir. Propaganda gecikmemiş ve Cumhuriyet adıyla bir diktatörlüğe gidildiği
algısı yaratılmak istenmiştir. Cumhuriyet ise, hanedanın ülkeyi emperyalistlere
sattığı, hilafetin çöktüğü, savaşı kazanan halkın iradeyi eline aldığı gibi tezleri
savunmaktadır. Bu mücadele ortamında, devrim ileriye doğru adımladıkça,
Cumhuriyet de büyümüştür. Gazeteye konan sermaye gittikçe artmış, önce
Nebizade Hamdi, bir süre sonra da Zekeriya (Sertel) ortaklıktan ayrılmıştır.3

1930'lar gazete adına ilklerin yıllarıdır. İlk linotip makinesı bu yıllarda
getirilmiştir. 1928 modeldir ve Nadir Nadi, makineyi Yunus Nadi'nin bir sanayi
fuarında gördüğünü söylemektedir.4 Nadir Nadi'nin bahsettiği "sanayi fuarı"nın

1

Cumhuriyet 1924 - 1974, s. 14 - 15; Uşaklıgil, a.g.e. s. 283; Köktener, a.g.e. s. 27 - 28; Topuz, a.g.e. s.

163; İnuğur, a.g.e. s. 62 ve Şapolyo, a.g.e. s. 229.
2

Cumhuriyet 1924 - 1974, s. 15 ve Şapolyo, a.g.e. s. 261.

3

Zekeriya Sertel, a.g.e. s. 133 - 134; Uşaklıgil, a.g.e. s. 280 - 281 ve Köktener, a.g.e. s. 23.

4

Köktener, a.g.e. s. 23 - 24.
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1928 yılında Köln'de düzenlenen Beynelmilel Matbuat Konferansı/Sergisi 1 olma
ihtimali yüksektir. Gazetede ilk renkli reklam 28 Şubat 1930'da, ilk renkli fotoğraf 5
Şubat 1930'da, ilk mizah sayfası 30 Ocak 1930'da, ilk çocuk sayfası 16 Şubat 1930'da,
ilk sinema sayfası 24 Ocak 1930'da yayınlanmıştır.2

Cumhuriyet'in ardından Cumhuriyet'in Fransızcası La Republique'in yayını
başlamıştır. 1795'te Osmanlı topraklarındaki ilk Fransızca gazeteden itibaren Kurtuluş Savaşı da dahil olmak üzere- varlığını sürdüren yabancı dildeki basının
karşısına Cumhuriyet döneminde Tanin, Akşam, Milliyet, Cumhuriyet gibi Türkçe
gazetelerin Fransızca versiyonları çıkmıştır. Amaç; Batıya Türkiye ile ilgili bilgi
vermek ve Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu insanlara seslenebilmektir.3 Fakat
1925'te yayınlanmaya başlayan La Republique'in bu genel amaçlar dışında amaçları
da vardır. En önemlisi devrimin sesini yabancı dilde de duyurmaktır. Gazetenin ilk
sayısında Nadi'nin yazdıkları La Republique'in gerçek amacının tam karşılığıdır.
Nadi'nin tezine göre; Çanakkale Savunması Dünya Savaşını uzatmış, dünya tarihini
değiştirmiştir. Dolayısıyla 1925'teki tablo biraz da Türkiye'nin eseridir. Savaştan
Türkiye için arta kalansa İmparatorluğun tasfiyesidir. Ermeni, Arap, Çerkes, Yunan,
Rum, Saltanat, Hilafet... Bunlar Türkiye'yi mahvetmek için kullanılan yollardır. Fakat

1

BCA, Fon Kodu: 030. 0. 010. 000. 000, Kutu No: 229, Dosya No: 543, Sıra No: 9 ve BCA, Fon Kodu:

030. 0. 018. 001. 001, Kutu No: 30, Dosya No: 48, Sıra No: 17.
2

Köktener, a.g.e. s. 25, 31, 33 - 34.

3

Korkmaz Alemdar, "Türkiye'de Yabancı Dilde Basın", Tarih ve Toplum, İletişim Yayınları, Sayı: 57,

Eylül 1988, s. 41.
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sonuç ortadadır: Türk Cumhuriyeti. Türkler Asyalı bir kavmin mensupları da değildir,
Avrupa'nın en yüksek ilkelerinden ilham almışlardır. Cumhuriyet bunun kanıtıdır.
Avrupa manzumesinin bir parçası olan Türkiye, dünya siyasetinde Avrupalı bir rol
oynayacaktır. La Republique'in yayınlanma nedenleri bunlardır ve gazete bu amaçlar
etrafında çalışacaktır.1 La Republique'in imtiyazı Cumhuriyet'inki ile birlikte
alınmıştır, dolayısıyla fikir ilk andan itibaren mevcuttur. 25 yılı aşkın bir süre
yayınlanmıştır ve tirajı ortalama 2500 civarındadır.2 Ayrıca Mütareke dönemi ve
Kurtuluş Savaşı'nın simgelerinden olan Yeni Gün'ün yayını 1931'de tekrar
başlatılmıştır. Gazetenin Mesul Müdürü M. Agah, başlıca yazarları; Abidin Daver,
Enver Behnan Şapolyo, A. Cemalettin, Halil Mithat, Mahmut Yesari ve Osman
Cemal'dir.3 Öte yandan Yeni Gün 1925 - 1926 yıllarında İzmir'de de yayınlanmıştır.
İmtiyaz sahibi Yunus Nadi, mesul müdürü M. Turgut'tur. Dört sayfa olarak
yayınlanan gazetede başyazılar genellikle M. Turgut tarafından yazılmıştır. Başyazı
dışında köşe yazısı kullanılmamıştır.

Yunus Nadi'nin amacı Cumhuriyet'in hem fikir hem de enformasyon gazetesi
olmasıdır.4 İlk dönemde her gün iki yazı yazmıştır. Biri başyazı, diğeri "Yeni Gün'den
Cumhuriyet'e" isimli tefrikadır. İlk sayıdaki başmakalesinde tercih ettiği başlık

1

Cumhuriyet 1924 - 1974, s. 19 - 20.

2

Köktener, a.g.e. s. 45 - 46.

3

Köktener, a.g.e. s. 46 - 47.

4

Kemal Salih Sel, "Yunus Nadi'ye Göre Gazetecilik - II", Cumhuriyet, 23 Ağustos 1945, No: 7549 ve

Cumhuriyet 1924 - 1974, s. 49.
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oldukça tartışmalıdır: "Zengin Ermeni'nin Memlekete Girmiş Olması Hata,
Çıkarılması Sevaptır".1

Cumhuriyet'in Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'na yaklaşımı olumsuzdur.
Partinin kapatılmasından sonra Refet, Ali Fuat ve Kazım Paşaları "milletin istemediği"
vekiller olarak ilan etmiş, güven oylamasında İnönü'ye olumsuz oy vermelerini
"vicdansız"ca bulmuş2 ve reformları kayıtsız şartsız desteklemiştir. Öyle ki Nadi,
Kastamonu gezisinden dönen Mustafa Kemal'i şapkayla karşılamıştır.3 Gazetedeki bu
tutumuna karşın Takrir-i Sükun Yasası oylamalarına katılmamıştır.4 Hatta Meclis'e
önerge vererek, İstiklal Mahkemesine sevk edilen gazeteciler Hüseyin Cahit (Yalçın) (Tanin gazetesi sahibi), Muammer (Tanin gazetesi mesul müdürü), Nurettin
(muharrir), Zekeriya (Sertel) - (Resimli Hafta dergisi sahibi) ve Ata Çelebi'nin
affedilmelerini istemiştir.5 Bununla da kalmamış kanun değişikliği ile sürgün cezası
sona eren Hüseyin Cahit (Yalçın)'a Cumhuriyet gazetesinde iş vermiştir. Anlaşmaya
göre Hüseyin Cahit Bey, Stendhal'ın Parma Manastırı isimli romanını Cumhuriyet
gezatesi için Türkçeye çevirecektir. Ancak daha ilk tefrikada Ankara'dan müdahale
gelmiş ve tefrika ikincisi yayınlanamadan durmuştur.6

1

Cumhuriyet, 7 Mayıs 1924, No: 1, s. 2.

2

Uşaklıgil, a.g.e. s. 286.

3

Uşaklıgil, a.g.e. s. 287.

4

Uşaklıgil, a.g.e. s. 286.

5

TBMM Zabıt Ceridesi, Devre: 2, İçtima Senesi: 3, Cilt: 19, s. 2 - 3.

6

Kabacalı, a.g.e. s. 140.
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Cumhuriyet'in gazetesini yayınlayan Yunus Nadi'nin genel çizgi dışına çıktığı
bir an, pasif direniş gösterdiği bir devrim de vardır: harf devrimi. Aslında karşıt
değildir, talebi harf devriminin zamana yayılmasıdır. Örneğin henüz 12 Mart 1926'da
yazdığı bir makalede1 Latin harflerinin kabulüne taraf olduğunu, ancak dönüşümde
acele etmemek gerektiğini savunmuştur. Nadi'ye göre; "Vaser'in Almanca su demek
olduğunu bilmek ne kadar Almancaya aşina olmak demekse, bir iki pul veya kağıt
para üzerinde bir iki Türkçe kelimenin Latin harfleriyle yazılmış olması da Latin
harflerinin Türkçeye tatbikine o kadar başlangıç teşkil edebilir." Bu iş, "bir iki cümle
alışverişi ile ve bir iki kalem darbesiyle ve öyle hemen bir iki gün içinde halloluverecek
değildir." Sami kavimlerin geçim ve medeniyet tarzı Türk'ün hayatına uymamış ve
Türk'ün önünde Çin Seddi kadar güçlü bir duvar oluşturmuştur. Onca ıslaha rağmen
hala ifadede sıkıntılar barındıran Sami alfabesi terk edilmelidir. Ancak bu konu için
ilmi bir heyet çalışmalı, dönüşüm yavaş yavaş, bir nesile yayılarak yapılmalıdır. Nadi
iki yıl sonra, harf devriminin hemen öncesinde yine aynı düşüncededir. 17 Ağustos
1928'de yazdığı makalede;2 ortada alfabe, gramer, sözlük yokken yazıların nasıl
basılacağını ve nasıl dağıtılacağını, öğretimin nasıl yapılacağını, ilkokullarda ve
ortaokullarda dönüşümün nasıl gerçekleştirileceğini, okul kitaplarının durumunun
ne olacağını sormuş; "fazla ve lüzumsuz" bir "acelecilik" gösterildiğini söylemiştir.
Nadi'ye göre formül şu olmalıdır: "Biz bu işte akıllıca bir yavaşlık içinde çabuk
yürüyeceğiz". Esasında Nadi'nin kaygısı meslekidir. Çünkü gazetedeki tüm sistemin
baştan aşağı değişmesi, soldan sağa diziciliğe alışan mürettiplerin yeni alfabeye göre
1

Cumhuriyet, 12 Mart 1926, No: 663 ve Cumhuriyet 1924 - 1974, s. 390.

2

Cumhuriyet 1924 - 1974, s. 392.
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eğitilmeleri söz konusudur. Daha ötesi okuyucunun yeni harfleri öğrenmesi zaman
alacaktır ki bu da tirajın düşmesi demektir. Ancak yapılacak bir şey yoktur. Gazete 29
Eylül 1928'den itibaren iki birinci sayfa ile çıkmaya başlamış, Osmanlıca birinci
sayfanın aynısı son sayfada Latin harfleriyle basılmıştır.1 Yine de tiraj kaybı
engellenememiş, ayrıca eski hurufat elde kalmış, işe yaramaz hale gelmiştir. Fakat
gazete iktidara yakın olmanın avantajını kullanarak faizsiz kredi almak ve ucuzluk
kuponları vererek ilgiyi diri tutmak gibi yollarla2 ayakta kalmayı başarmıştır. Yunus
Nadi, öz Türkçe konusunda da sıkıntılar yaşamıştır. Hemen hemen ellili yaşlara kadar
kullandığı üslubu terk etmesi zordur. Ama kolayını bulmuş, kendi üslubuyla yazdığı
yazıları Tarama dergisine göre öz Türkçeye uyarlatarak yayınlamıştır.3

Yunus Nadi'nin Cumhuriyet dönemindeki iktisadi anlayışının ne olduğu,
sınıfsal konumunun netleşmesi adına önemlidir. Malumat'ta başladığı ilk yazarlık
döneminde iktisadi konulara girmemiş, II. Meşrutiyet'ten I. Dünya Savaşı'na kadar
ekonomiyle fazla ilgilenmemiş, ancak I. Dünya Savaşı -özellikle milli iktisat politikasıile birlikte ekonomiyi önemsemeye başlamıştır. Cumhuriyet döneminde ise artık
iyice işin içindedir. Artan ilginin ticari nedenleri vardır, bunlara ilgili bölümde
değinilecektir. Burada konu edeilecek husus ilginin düşünceye nasıl yansıdığıdır. Bu
konuda Nadi'nin yabancı sermaye ile ilgili tutumu açıklayıcı olabilir. Yabancı
sermayeye karşı değildir. Üstelik Nadi'ye göre yabancı sermayenin Türkiye'ye

1

Köktener, a.g.e. s. 69.

2

Uşaklıgil, a.g.e. s. 288.

3

Atay, Çankaya, s. 638.

398

gelmesi "hiç de fena bir şey" değildir. Bu nedenle yabancı sermayenin şartları ile
memleketin şartları uzlaştırılmalıdır.1 Fakat "mirasyediler" gibi dışarıdan para
almanın sonu hüsrandır. Bu yüzden "ecnebi sermayesi bir mirasyediye para
yetiştiren murabahacı banker rolü" üstlenmemelidir. Çünkü Türkiye, sermaye ve
serveti bünyesinde taşıyan bir sahadır. Sorun para değil paranın doğru
kullanılmaması, ülkenin kendi servet ve sermayesi hakkında fikir sahibi olmaması,
mevcut servet ve sermaye ile yapılabileceklerin bilinmemesi ve iktisat aleminin son
gerekliliklerine uygun teşkilatlanmanın oluşturulmamasıdır. Haliyle yabancı sermaye
örgütsüz, güvensiz bir ortama uzun vadede yatırım yapmak üzere gelmemektedir.2
Kısaca Nadi'nin düşünceleri şöylece özetlenebilir: Yabancı sermaye tercih edilemez
bir şey değildir, gelmesinde sakınca yoktur, hatta kalması için çalışılmalıdır.

Nadi'nin azınlıklarla ilgili tavrı ise azınlığın ismine ve içinde bulunulan
döneme göre değişkenlik göstermiştir. Özellikle Kurtuluş Savaşı esnasındaki sert
tutumu ve daha sonra Ermenilerin ardında kalan mülklerle ilgili olarak hakkında
çıkan dedikodular olumsuz ölçütlerdir. Ancak hem daha olumsuzlarını, hem de
yukarıda söz edilen değişkenliği Yahudiler ile ilgili söylemlerinde görmek
mümkündür. Örneğin 9 Temmuz 1925 tarihli La Republique'deki başyazısında
"geçmişte ayrılıkçı emeller gütmemiş olan Yahudileri göreve" çağırarak, vatana
bağlılıklarını kanıtlamaları halinde yasalardaki azınlık hakları başlıklı maddelere
gerek kalmayacağını söylemiş ve Yahudileri bu konuda öncü olmaya davet etmiştir.
1

Cumhuriyet 1924 - 1974, s. 261.

2

Cumhuriyet, 9 Kanun-ı Sani 1926, No: 601.
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Sonuç olarak Yahudiler Lozan'da belirlenen azınlık haklarından vazgeçmişlerdir.
Yahudi bir genç kadının öldürülmesinden sonra çıkan olaylar üzerine yazdıklarında
ise ya ülkeyi sevmek ve kanunlarına uymak ya da gitmek gerekir demiştir.1 Fakat
tavrı hep böyle sürmemiş, 1930'lu yıllarda Almanya'nın Yahudi karşıtı politikasına
eleştirel yaklaşmıştır. Ona göre Almanya haklıdır, çünkü Versay bir zulümdür. Ancak
Yahudi karşıtı politika "çocukça bir hareket"tir ve Almanya'nın haklı davasını
kaybetmesine yol açacaktır. Almanya böyle devam ettiği takdirde tüm insanlığı
karşısına alacaktır, insanları ırkçı bir düşmanlıkla ezmek cezasız kalacak değildir. Aynı
tutumu Almanya'daki zulümden Türkiye'ye kaçan Yahudi bilim adamları konusunda
da sürdürmüştür.2 Öte yandan Kurtuluş Savaşı sürecindeki Asya vurgusunu
1930'larda da devam ettiriyor olması önemlidir: "Avrupa'nın müstemlekeci
tahakkümleri artık yeter olmuştur. Dünyanın idaresini biraz da Asya eline almalıdır
ve alacaktır".3

Cumhuriyet, Kemalist devrimin gazetesidir. Batıcı, laik, seküler ve
modernisttir. Toplumu dönüştürme misyonu üstlenmiştir. Bunun en somut
örneklerinden biri gazetenin düzenlediği güzellik yarışmalarıdır. Güzellik yarışmaları
kadının ilk kez farklı bir kimlikle, cinsel kimliğiyle ortaya çıkmasıdır.4 Ancak
Uşaklıgil'in deyimiyle çağdaş Türkiye bu kadarını kaldıramamış, yarışma ancak dört
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Uşaklıgil, a.g.e. s. 75 - 76.
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yıl düzenlenebilmiş ve Türkiye, tepkiler nedeniyle dünya güzellik yarışmalarından
çekilmiştir.1

Cumhuriyet, ikinci çok partili demokrasi döneminde TCF örneğindeki katı
tutumu sergilememiştir. Serbest Cumhuriyet Partisi ile ilgili haberler gazetede yer
bulmuş ve İsmet İnönü Hükümeti Yunus Nadi tarafından yumuşak sözlerle
eleştirilmiştir. Ancak bu tutum başlangıçta böyledir. SCP güçlendikçe Cumhuriyet'in
tavrı da değişmiştir.2 Örneğin 9 Eylül 1930'da Mustafa Kemal'e hitaben açık mektup
yayınlayan Yunus Nadi, İzmir olaylarını eleştirmiş, Mustafa Kemal'in partiler
konusundaki tutumunu netleştirmesini istemiş, aksi takdirde CHP'nin kendi başının
çaresine bakacağını ifade etmiştir.3 Bunun danışıklı bir mektup olup olmadığı
tartışmalıdır, Hasan Rıza Soyak'a göre danışıklıdır.4 Ertesi günkü Cumhuriyet'te
Mustafa Kemal'in cevabı yayınlanmıştır. Mustafa Kemal kısaca "Ben Cumhuriyet
Halk Fırkası'nın umumi reisiyim" diyerek tarafını beyan etmiştir.5 Nadi'nin ayrı olarak
Viyana'da tedavi görmekte iken, 17 Ekim 1930'da, Mustafa Kemal'e yazdığı bir
mektup daha vardır ki, meramını ve düşüncelerini daha açık ifade etmiştir. Nadi'ye
göre ortada rejimi götürecek bir tehlike bulunmaktadır ve tehlikenin nedeni
ekonomik buhrandır. Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya, Macaristan, Avusturya
gibi ülkelerin durumu ortadayken, ekonomik buhranı vergilerin ağırlığına
1

Uşaklıgil, a.g.e. s. 288.

2

Uşaklıgil, a.g.e. s. 290.

3

Uşaklıgil, a.g.e. s. 290 - 291.

4

Uşaklıgil, a.g.e. s. 291.

5

Uşaklıgil, a.g.e. s. 291.
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dayandırarak CHP'ye mal edenler ve halkın husumetini CHP'ye yönlendirenler,
kendilerinin de altından kalkamayacakları bir sorunu büyütmek gibi bir yanlışın içine
girmişlerdir. Gelecek ve uygarlık yolunu açan devrimleri, hiç olmazsa bir nesil
boyunca "silah elde" korumak ve alttan gelen nesili yetiştirmek gerekmektedir. Yani
memleketin eksiği demokrasi ya da parlamentarizm değil bağımsızlığı ve devrimi
yaşatacak ilkelerdir. Bu nedenle ikinci bir parti oluşturmak yerine CHP içerisinde
ilkelerden taviz vermeyecek bir yapı oluşturulmalıdır. "Azami hürriyetle" çalışan
parti noksanı kapatacaktır. Mektupta geçen "Bu memlekette daha çok uzun
zamanlar için bizden sol insan olamaz." şeklindeki cümle oldukça ilginçtir.1 Nadi,
taleplerinin karşılığını yedi ay sonraki III. CHP Kongresinde almıştır. Zira kongrede
yeni bir parti programı ve tüzük kabul edilmiş, Nadi de program ve tüzüğü
denetleyecek "Nizamname Encümeni Riyaseti"ne seçilmiştir.2 Feroz Ahmad, SCP'nin
kapatılması ve yeniden tek parti idaresine geçilmesi sürecini, Kemalistler arasında
yaygınlaşan "faşizm yanlısı havanın" bir sonucu olarak görmektedir. Buna göre;
muhalefet partisi olmayacak, ancak iktidar partisi içerisinde eleştiri yaşayacaktı. Yani
parti ile devlet bütünleşecek, ideoloji tek bir kaynaktan, partiden yayılacaktı.
Cumhuriyet'in ve Hakimiyet-i Milliye'nin talebi buydu.3 Ahmad'ın yorumu ile Yunus
Nadi'nin mektubu örtüşmektedir. Pelin Böke'ye göre ise Yunus Nadi, düşünsel
çizgisinden sapmamış, 1930'ların ideolojik ikliminden etkilenerek faşizme eğilim
göstermekle

birlikte

Ziya

Gökalp'ten

1

Nadir Nadi, Perde Aralığından, s. 296 - 299.

2

Uşaklıgil, a.g.e. s. 97.

3

Feroz Ahmad, İttihatçılıktan Kemalizme, s. 171.
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esinle

solidarist

çizgiyi

savunmayı

sürdürmüştür.1

Böke'nin

tespiti

yerli

yerindedir

ve

tarafımızdan

şöyle

tamamlanabilir: Nadi'nin 1930'lu yıllarda faşizme yönelmesi ile Kurtuluş Savaşı'nın
ilk döneminde sosyalizme yönelmesi arasında fark yoktur. Dünyada yükselen eğilim
ne ise Türk aydınlarının -istisnalar hariç- ondan geçici de olsa etkilenmeleri
kaçınılmazdır. 1920'den itibaren Nadi'nin düşüncelerinin merkezinde yer alan isim
Mustafa Kemal'dir ve Nadi'ye göre "memleketin selamete erişmesinin büyük sırrı",
"tek adamın kendisinde saklı"dır.2

Yunus Nadi, 1930'lu yıllarda İtalya, Mussolini ve nasyonal sosyalizmi
olumlayan bir tavır almış, ancak Hitler'in yayılmacı politikasını ve Yahudilere karşı
tutumunu eleştirmiştir.3 Ayrıca İngiltere'nin Avrupa barışının kalıcılığı adına Almanya
ve İtalya'yı doğuya sevk ettiğine ve bunun barış değil "cinayet" getireceğine
inanmaktadır.4 Cumhuriyet'in dış politika anlayışı iktidarda rahatsızlık yaratmış

1

Böke, a.g.t. s. 170 - 171. Yunus Nadi, Ziya Gökalp'in mesai arkadaşıdır ve ondan her yönüyle

etkilenmiştir. Gökalp'in ölümü üzerine yazdıkları oldukça anlamlıdır. Nadi'ye göre Gökalp, üç beş
kelimesi ile gözler önünde dünyalar yaratan, basit görünen meseleleri inanılmaz bir dikkatle ele
alarak basitlikten çıkaran, en ciddi meseleleri ise kendine has tahlil gücü ile en basit şekillere
dönüştüren, düşündüğü ve okuduğu her şeyi Türkiye'ye uyarlayan, Türkiye'de ilmi milliyetçiliğin
yaratıcısı olan bir alim ve mutasarrıftır. Ölümü ile "Türkiye'de bir kainat yıkılmış", "bir marifet cihanı"
kararmıştır (Bkz: Cumhuriyet, 27 Teşrin-i Evvel 1924, No: 170 ve Yunus Nadi, "Ziya ve Gençlik", Ziya
Gökalp, Ankara, Cilt: 3, Sayı: 9, Ocak 1978, s. 17 - 19).
2

Yunus Nadi, Cumhuriyet Yolunda, s. 41.

3

Uşaklıgil, a.g.e. s. 97.

4

Böke, a.g.t. s. 154.
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olmalıdır ki gazete "devletin genel politikasına aykırı yayın yapmak"tan 10 gün
süreyle kapatılmıştır.1

Arşiv belgeleri, Cumhuriyet - iktidar ya da Yunus Nadi - iktidar ilişkileri ile ilgili
önemli bilgiler vermektedir. Örneğin Yunus Nadi, 23 - 24 Aralık 1924'te Mustafa
Kemal'e yazdığı mektupta2 kendini deşifre eden bir İngiliz casusunun hikayesini
anlatmıştır. Nadi'nin anlattıklarına göre İstanbul'daki İngiliz şebekesi Ahmet Rasim
mahdumu Mazlum'a casusluk teklif etmiş ve Mazlum teklifi kabul etmiştir. Daha
sonrasında Yunus Nadi'ye gelerek durumu anlatmış, 6, 8, 11, 16, 41 ve 47. fırkaların
nerelerde bulunduğunu, komutan ve subay kadrosunun kimlerden oluştuğunu
öğrenmek ve Türkiye'nin dış politikası hakkında İngiltere'ye bilgi taşımakla
görevlendirildiğini haber vermiştir. Hatta aldığı paraları da Yunus Nadi'ye göstermiş,
şebeke merkezinin İngiliz Sefarethanesi olduğunu söylemiştir. İsteği ise Yunus
Nadi'nin durumu Genelkurmay Başkanına haber vermesi ve uygun görülürse
Genelkurmay'ın emri altında hareket etmektir. Yani İngiliz şebekesinin içinde
çalışmaya devam ederken aynı anda Genelkurmay'a bilgi sızdıracaktır. Nadi
mektubunda, Emanuel Karasu'nun İtalyan Sefarethanesi ile sıkı ilişkiler içerisinde

1

Köktener, a.g.e. s. 33. Böke'ye göre gazetenin kapalı olduğu tarih aralığı 27 Ekim - 7 Kasım 1934'tür

ve yalnızca Cumhuriyet kapatılmamış, onunla birlikte Akşam, Son Posta ve Zaman gazeteleri ile Hafta
dergisi de ceza almıştır. Hafta dergisinde kapatılma nedeni, "harici siyasetimize ait nazik bir noktada
büyük bir gaf yapmış" olmak biçiminde açıklanmıştır (Bkz: Böke, a.g.t. s. 154).
2

ATASE, ATAZB 1, Sıra No: 4597, Kutu No: 38, Gömlek No: 50, Tarih: 23. 12. 1340.
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olduğunu da belirtmiştir. 6 Ağustos 1927 tarihli başka bir arşiv belgesinden 1 Yunus
Nadi'nin Köln'de toplanacak olan Uluslararası Matbuat Konferansına gitmek istediği,
5 Ağustos 1928 tarihli belgeden2 ise isteğinin kabul edildiği ve Köln'e gittiği
anlaşılmaktadır. 28 Kasım 1929 tarihli belgede3 Yunus Nadi'nin dokunulmazlığının
kaldırılmasının talep edildiği yazılıdır. Belgeye göre; Cumhuriyet'in 1849 numaralı
nüshasında "efkâr-ı umumiyeyi tehyiç edecek mahiyette yazı yazılması" nedeniyle
Mesul Müdür Agah Bey hakkında amme davası açılmıştır. Gazetenin imtiyaz sahibi
için de işlem yapılması gerektiğinden Nadi'nin dokunulmazlığının kaldırılması talep
eidlmiştir. Talebe neden olan haberde ise İstanbul'da artan hırsızlık vakaları ve Polis
Müdürünün konu ile ilgili uyarıları yer almaktadır. Başka bir kayıtta4 Yunus Nadi'nin
1932 yılında Başbakan İsmet (İnönü)'ye buğday tarımı ve ticareti ile ilgili raporlar
yazdığı görülmektedir. Nadi, buğday fiyatlarını belirlemek ve buğday alışverişini
idare etmek üzere liyakatli ve namuslu insanların oluşturacağı bir buğday ofisi
kurulmasını önermiştir. 8 Nisan 1939 tarihli belge5 dış politika, Almanya ve Hitler ile
ilgilidir. Belgeye göre; Alman Devlet Reisi Hitler'in 50. yaş günü münasebetiyle
yapılacak törene Türk hükümeti adına Nafıa Vekili General Ali Fuat Cebesoy,
Genelkurmay İkinci Başkanı General Asım Gündüz, Milletvekilleri General Pertev
Bele, Falih Rıfkı Atay, Yunus Nadi, Necmettin Sadak ve Hüseyin Cahit Yalçın'dan

1

BCA, Fon Kodu: 030. 0. 010. 000. 000, Kutu No: 229, Dosya No: 543, Sıra No: 9.

2

BCA, Fon Kodu: 030. 0. 018. 001. 001, Kutu No: 30, Dosya No: 48, Sıra No: 17.

3

BCA, Fon Kodu: 030. 0. 010. 000. 000, Kutu No: 86, Dosya No: 567, Sıra No: 9.

4

BCA, Fon Kodu: 030. 0. 010. 000. 000, Kutu No: 135, Dosya No: 969, Sıra No: 2.

5

BCA, Fon Kodu: 030. 0. 010. 000. 000, Kutu No: 231, Dosya No: 559, Sıra No: 17.
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oluşan heyetin gitmesine Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık tarafından karar
verilmiştir.

Yunus Nadi'nin hükümetle ters düştüğü nadir konulardan biri Yüzelliliklerin
affıdır. Henüz karar çıkmadan affa karşı olduğunu açıklamıştır. Ona göre yüz elli isim
"tesadüfen" oluşturulmamış, o kişiler yaptıkları "ihanet ve hıyanetler" sonucu
"kovulmayı" sonuna kadar hak etmişlerdir. Ancak öneri 28 Haziran 1938'de kabul
edilmiş ve Yüzellilikler affedilmiştir.1

Cumhuriyet, Atatürk ile İnönü arasındaki anlaşmazlıkta Atatürk'ün
tarafındadır. Tam da bu esnalarda Hatay sorunu ile uğraşılmaktadır ve Nadi'ye göre
Hatay konusunda Türkiye'nin önünde üç yol vardır: İlki, "Ankara Anlaşması'na göre
Türklerin ezilmeye devam etmesi"; ikincisi, Ankara Anlaşması'nın tam anlamıyla
uygulanmasını sağlayarak Türklere otonomi verilmesi; üçüncüsü, Hatay'ın Misak-i
Milli'ye uygun biçimde ana vatana katılmasıdır.2 Mustafa Kemal'in Ocak 1936'da
yaptığı güney gezisine Yunus Nadi de katılmıştır. Ayrıca 1937'de Atatürk, Ordu
Müfettişi Fahrettin Altay, İstanbul Komutanı Halis ve Yunus Nadi arasında Park
Otel'de bir görüşme gerçekleşmiş, Yunus Nadi "Paşam bu işte sizin blöf
yapmadığınızı büyük devletler görürse Hatay sizindir..." demiş ve görüşmenin
sonunda Atatürk, Hatay'a yakın bir yerde büyük bir resmi geçit düzenlenmesine
karar vermiştir. Yunus Nadi ise o günlerde Türkiye'nin bir - iki gün içerisinde
1

Uşaklıgil, a.g.e. s. 252 - 253.

2

Uşaklıgil, a.g.e. s. 94.
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İskenderun, Antakya ve çevresini işgal edebilecek ve hatta Suriye'ye girebilecek
güçte olduğu yönünde propaganda yapmıştır.1

1940

yılında

Cumhuriyet

gazetesinin

kapatılmasına

ve

üç

ay

yayınlanamamasına, Yunus Nadi'nin Nazizm yanlılığı ile suçlanmasına ve hem
hükümet hem de İsmet İnönü ile ilişkilerinin bir daha düzelmemek üzere
bozulmasına neden olan bir süreç yaşanmıştır. Süreci başlatan, Nadir Nadi'nin 30
Temmuz 1940 tarihli "Dünya Realiteyi Olduğu Gibi Görmeye Mecburdur" başlıklı
makalesidir.2 Nadir Nadi makalede Alman birliğinin tarihi bir sonuç ve gerçeklik
olduğu üzerinde durmuştur. Ona göre; Avrupa'da yaşamakta olan bir Alman gücü
mevcuttur ve kaynağı Alman birliğidir. Birlik, bir iki şahsın değil olgunlaşan bir
düşüncenin ve tarihin eseridir. 18. yüzyıl filozoflarınn hazırladığı milliyetçilik
düşüncesinin bir sonucudur. Avrupa'nın ortasında kalabalık ve sanayici bir
Almanya'nın kurulması engellenmek istenmiş, fakat engellenememiştir. Nihayetinde
18. yüzyıldan itibaren olgunlaşan Alman milliyetçiliği Frederic ve Bismark
evrelerinden sonra Hitler'in şahsında sembolleşmiştir. Alman birliğini parçalamanın
tek yolu milliyetçiliği öldürmektir. Kısaca Avrupa'nın ortasındaki 90 milyonluk kitle
bir realitedir ve Avrupa bu realiteyi kabul etmelidir. Kapatılmayla sonuçlanacak olan
süreç bu yazıyla başlamıştır. Henüz yayınlandığı gün Yunus Nadi'yi arayan Başbakan
Refik Saydam memnuniyetsizliğini belirtmiş, karşılığında Yunus Nadi makeleyi

1

Uşaklıgil, a.g.e. s. 109 - 110.

2

Nadir Nadi, Perde Aralığından, s. 116 - 118.
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savunur bir pozisyon alınca hükümet - Cumhuriyet ilişkisi kopmuştur.1 Nadir Nadi
ertesi gün yayınlanan "Tek Devlet Hegemonyası Ham Bir Hayaldir" başlıklı
makalede2 konuyu ve tartışmayı daha da derinleştirmiştir. Yine Alman birliğinin
tarihi zaruretlerden doğan bir realite olduğunu ancak Ortaçağ derebeylerinin bile
başaramadığı dünya hakimiyetine Almanya'nın ulaşmasının mümkün olmadığını
savunmuştur. Nadir Nadi'ye göre, nihayetinde savaş bitecek ve masaya
oturulacaktır. Bu makaleler Cumhuriyet, Yunus Nadi ve Nadir Nadi ile ilgili Nazizm
yanlılığı gibi söylentilere neden olmuştur.3 Nadir Nadi ise karşıt yazarların en
güçlüsünü, Hüseyin Cahit Yalçın'ı seçerek ona yanıt vermiştir. 3 Ağustos 1940 tarihli
makalesinde4 Yalçın'ı saptırmacılıkla ve ithamcılıkla suçlamış, yazdıklarından
Almanya'nın kazandığı, Türkiye'nin boyun eğmesi gerektiği anlamının çıkmayacağını
savunmuş, ortadaki gerçekliği kabul etmenin ülke çıkarları ile uyumlu olduğunu
ifade etmiştir. Hatta Türkiye'nin realist bir devlet olduğunu söylerken, söz arasında
Yalçın'ın devletin kuruluşunda herhangi bir şahsi hizmetinin olmadığını da
vurgulamıştır. Nadir Nadi, Hüseyin Cahit Yalçın'ın yanıt verip vermediğini
hatırlamadığını, büyük ihtimalle kendisini ciddiye almadığını söylemektedir.5
Yalçın'ın yanıt vermesi mümkün görünmemektedir, çünkü yazının yayınlandığı gün,
Basın - Yayın Genel Müdürlüğü'nden gazetelere talimat gitmiş ve "Nadir Nadi'nin

1

Nadir Nadi, Perde Aralığından, s. 118 - 119.

2

Nadir Nadi, Perde Aralığından, s. 119 - 121.

3

Nadir Nadi, Perde Aralığından, s. 121.

4

Nadir Nadi, Perde Aralığından, s. 122 - 125.

5

Nadir Nadi, Perde Aralığından, s. 125.
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makaleleri neticesinde açılan kalem tartışması"nın son bulması istenmiştir.1
Bulunduğu pozisyon, Yalçın'ın talimata aykırı davranması için uygun değildir. Ancak
sorun bir kez büyümüştür ve Nadir Nadi'yi aşmıştır. Haliyle çözümü Yunus Nadi
arayacaktır ve farklı bir kanaldan, İsmet İnönü üzerinden sonuç almayı denemiştir.
Planı Ankara'ya gitmek, Ankara Garından İsmet İnönü'yü karşılayanlar arasında yer
almak ve görüşme talep etmektir. Bu amaçla 7 Ağustos 1940'ta Ankara Garında
İnönü'yü karşılamış, ancak sonuç sorunu daha da ciddileştirmiştir. Nadir Nadi'nin
anlattıklarına göre İnönü, "Ticari maksatlar uğruna siyasi yazılar yazılmasına
müsaade edemem!" diyerek Nadi'ye çıkışmış ve görüşme gerçekleşememiştir.2
Uşaklıgil'e göre İnönü bu hareketiyle müttefiklere, Hitler yanlısı görünen
Cumhuriyet'in savunduğu siyaset ile İnönü'nün siyasetinin farklı olduğu mesajını
vermek istemiş ve Nadi'nin Hatay sorunu esnasındaki Atatürk taraflısı tutumunun
acısını çıkarmıştır.3 Aynı gün Basın - Yayın Umum Müdürü Selim Sarper, Nadir Nadi'yi
aramış

ve

olayın

gazeteye

taşınmamasını istemiştir,

aksi

halde

gazete

kapatılacaktır.4 Uyarı dikkate alınmıştır. Ancak Nadir Nadi bu sefer de İnönü'ye üstü
kapalı mesaj veren "Atatürk Gençliğinin Kudreti" başlıklı bir makale5 yazmıştır. Nadir
Nadir Nadi'ye göre gençliğin anlamı sıhhat, iyimserlik ve idealizmdir. Gençliğin
manevi buhranla karşı karşıya kalmasının nedenleri toplumsal hayatın aksaklığında
aranmalıdır. Osmanlı'nın çöküş döneminde başlayan ve 1919'a dek süren toplumsal
1

Topuz, a.g.e. s. 167 - 168.

2

Nadir Nadi, Perde Aralığından, s. 126 - 127.

3

Uşaklıgil, a.g.e. s. 109.

4

Nadir Nadi, Perde Aralığından, s. 127.
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Nadir Nadi, Perde Aralığından, s. 127 - 130.
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bozukluk Türk gençliğini zayıf düşürmüş, fikir gençliğini yok etmiştir. Ancak biyolojik
olarak ölmeyen milletlerde istisnalar daima çıkmıştır. Alemdar Mustafa Paşa, Ali
Paşa, Namık Kemal gibi isimler örneklerdir. Görüleceği üzere Nadir Nadi saydığı
istisna isimler arasında İnönü'yü zikretmemiştir. Öte yandan anılarında amacının
Atatürk genci olduğunu ve özel çıkarlar uğruna yazı yazmayacağını İnönü'ye
anlatmak olduğunu söylemiştir.1 Sonuç olarak altında Cumhurbaşkanı, Başbakan ve
Bakanların imzaları bulunan bir kararname ile Cumhuriyet gazetesi, "görülen lüzuma
binaen" 10 Ağustos 1940 tarihinde kapatılmıştır.2 Üstelik kararnamede süre
belirtilmemiştir ve nitekim ceza 90 gün sürmüştür. Yunus Nadi evvela
arkadaşlarından aracılık rica etmiş, ardından Cumhurbaşkanı, Başbakan ve İçişleri
Bakanına telgraflar göndererek yayın izni istemiştir. Karardan yaklaşık iki ay sonra
yazdığı bir telgrafta yirmi yıllık emeğin günden güne eridiğini söylemiş ve İstanbul'un
kurtuluş tarihi olan 6 Ekim'de gazetenin yeniden çıkmasına izin verilmesini talep
etmiştir. Ancak hiç bir talebi karşılık bulmamıştır.3 Cumhuriyet 9 Kasım 1940'da
yeniden yayınlanmaya başlasa da ilk cezanın artçıları sürecektir. Gazete, 12 Temmuz
1941'de iki gün,4 4 Eylül 1941'de "devletin umumi siyasetine dokunacak mahiyette
neşriyatta" bulunmaktan bir hafta5 ve 7 Aralık 1941'de devletin dış politikasına

1

Nadir Nadi, Perde Aralığından, s. 130.

2

BCA, Fon Kodu: 030. 0. 018. 001. 002, Kutu No: 92, Dosya No: 80, Sıra No: 9.

3

Nadir Nadi, Perde Aralığından, s. 133.

4

Böke, a.g.t. s. 163 ve Köktener, a.g.e. s. 33.

5

BCA, Fon Kodu: 030. 0. 010. 000. 000, Kutu No: 86, Dosya No: 568, Sıra No: 16.
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aykırı yayın yapmaktan bir gün1 süreyle kapatılmıştır. Cumhuriyet, 1940
Ağustosundan 1941 Aralığına kadar toplam 100 gün yayınlanamamıştır. Arkası üç yıl
sonra gelmiş, gazete 14 Eylül 1944'te bir hafta süreyle yeniden kapatılmıştır.2 Öte
yandan 1912'den itibaren aralıksız milletvekilliği yapan Yunus Nadi, 1943'te
toplanan 7. dönem TBMM'de yer almamıştır. CHP ile eski yakınlık yeniden
sağlanamamış, hatta Nadir Nadi 1950 seçimlerinde Demokrat Parti listesinden
bağımsız milletvekili seçilmiştir. Fakat Cumhuriyet DP hükümetinin hışmına da
uğramış, Ali Ulvi'nin Başbakan Adnan Menderes'i devrik diktatörler arasında
gösteren karikatürü nedeniyle 30 Nisan 1960 tarihli Cumhuriyet toplatılmış ve
gazete 10 gün süreyle kapatılmıştır.3

Yunus Nadi Cumhuriyet rejiminin ideoloğu değildir.4 Ancak Ziya Gökalp gibi
ideologlar onun yanındadır ve Cumhuriyet gazetesi Kemalizmin içinden bir sestir.
Seküler, modernist, milliyetçi, halkçı Cumhuriyet Türkiye'sinin, Atatürk atılımlarının
sesidir. Ankara'daki yeni yapının İstanbul'a uzanmasını sağlayacak bir misyon
üstlenmiştir ki isminden de bellidir. Attila İlhan'ın deyimiyle İttihatçılığın "cunta ya
da komite devrimciliği" anlayışını aşan ve "halkla kaynaşmayı" deneyen yeni
devrimciliğin gazetesidir.5 Toplumun Doğu normları yerine Batı normlarını

1

Köktener, a.g.e. s. 33.

2

BCA, Fon Kodu: 030. 0. 018. 001. 002, Kutu No: 106, Dosya No: 69, Sıra No: 1.

3

Köktener, a.g.e. s. 92.

4

Uşaklıgil, a.g.e. s. 285.

5

Cumhuriyet, 7 Mayıs 1974, No: 17875, 50. Yıl Eki, s. 2.
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benimsemesi ve yaşam tarzını Batılılaştırması için çalışmış, köy kalkınmasını
önemsemiştir.1 Kısacası Kemalist devrimin basın ayaklarından biridir ve hem
İstanbul'da olması -dolayısıyla ideojojik mücadelenin merkezinde bulunması ve bu
itibarla da ideolojinin oluşumunda düşünme eylemine daha fazla yönelmek zorunda
kalması- hem de doğrudan partinin resmi yayın organı durumunda olmaması dolayısıyla konuşma özgürlüğü alanının daha geniş olması- gibi nedenlerden ötürü
parti gazetesi Hakimiyet-i Milliye'den (Ulus) daha şanslıdır. Cumhuriyet CHP'nin,
İsmet İnönü'nün, Fethi Okyar'ın, Celal Bayar'ın ya da bakanların ve hükümetlerin
değil Mustafa Kemal'in gazetesidir. Bu durum, Cumhuriyet'in -en azından 1938'e
kadar- durağan, statükocu bir gazete değil idealist ve devrimci bir gazete görünümü
almasına yol açmıştır.

5. 2.) Yunus Nadi'nin Sosyal Çalışmaları
Yunus Nadi'nin politik ve ticari örgütlenmeler hariç içerisinde bulunduğu
sosyal ortamlar Osmanlı Matbuat Cemiyeti, Osmanlı Çiftçiler Derneği ve Türk
Kooperatifçilik Kurumu'dur. Aslında bu örgütlerin ilk ikisi siyaset ve ticaretten kopuk
değildir, ancak mesleki yönleri ticaret ve siyasetten baskın görünmektedir.

Osmanlı Matbuat Cemiyeti, Birinci Dünya Savaşı yıllarında müttefik
Almanya'nın Türkiye'de bir basın örgütünün var olduğunu düşünerek, olmayan

1

Bağış Erten - Görkem Doğan, "Cumhuriyet'in Cumhuriyet'i: Cumhuriyet Gazetesi", Modern

Türkiye'de Siyasi Düşünce, Kemalizm, Cilt: 2, İletişim Yayınları, s. 502.
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örgütün temsilcilerini Almanya'ya davet etmeleri sonucu doğmuştur.1 Diğer bir
neden, Alman Sefareti aracılığıyla gelen gazete kağıdının, Türk basınının haysiyetine
daha uygun olması nedeniyle Matbuat Cemiyeti adına gelmesini sağlamaktır.2
Cemiyetin ilk yönetim kurulu şu isimlerden oluşmuştur: Reis: Mahmut Sadık; Üyeler:
Yunus Nadi, Muhittin (Birgen), Ağaoğlu Ahmet, Abdullah Zühtü, Ahmet Emin
(Yalman).3 Bu yönetim kurulu ilk kongreye kadar çalışmış, 15 Şubat 1918'de
toplanan ilk kongrede yeni yönetim kurulu belirlenmiştir: Reis: Hüseyin Cahit
(Yalçın); İkinci Reis: Yunus Nadi; Katib-i Umumi (Genel Sekreter): Ahmet Emin
(Yalman); Üyeler: Muhittin (Birgen), Mahmut Sadık, Celal Nuri (İleri), Davit Fresko,
Ağaoğlu Ahmet, Margarbits (Margaritis), Hüseyin Ragıp (Baydur), Kazım Şinasi
(Dersan), Koçeyan; Haysiyet Divanı: Halit Ziya (Uşaklıgil) - (Reis), Mithat Şükrü
(Bleda), Sâtı, Dr. Adnan (Adıvar), Rıza Tevfik (Bölükbaşı), Muslihittin Adil (Taylan). 4
Listeler Tunaya'ya aittir. Hıfzı Topuz aynı listeleri tekrar etmekle birlikte farklı olarak,
ilk kongrenin 15 Şubat 1917'de toplandığını, Enis Tasin (Til), İsmail Müştak
(Mayakon) ve Hüseyin (Tosun)'un da üyeler arasında bulunduğunu söylemekte ve
Yunus Nadi'yi ikinci başkan olarak anmamaktadır.5 Ancak Hıfzı Topuz'un verdiği tarih
yanlıştır. Zira Vakit gazetesinde çıkan bir haberde de Matbuat Cemiyeti'nin ilk

1

Topuz, a.g.e. s. 356 - 357.

2

Yalman, a.g.e. Cilt: 1, s. 304.

3

Tunaya, a.g.e. Cilt: 1, s. 484.

4

Tunaya, a.g.e. Cilt: 1, s. 484.

5

Topuz, a.g.e. s. 357.

413

kongresinin 15 Şubat 1918'de toplandığı yazmaktadır.1 Ahmet Emin Yalman ise
anılarında, Yunus Nadi'nin başkan, kendisinin genel sekreter olduğunu ifade
etmektedir.2 Yunus Nadi cemiyette kalıcı olmamış, 27 Aralık 1918 tarihli kongrede
diğer İttihatçı üyelerle birlikte istifa etmiştir.3 Derneğin adı 1920'de Türk Matbuat
Cemiyeti, 1923'te Matbuat Cemiyeti, 1930'da İstanbul Matbuat Cemiyeti, 1935'te
Basın Kurumu olmuştur.4

Osmanlı Çiftçiler Derneği, 1910 yılında "mesleki bir cemiyet" olarak "Osmanlı
Çiftçi Derneği" ismiyle kurulmuş, İTF ile ilişki halinde olmuş, hatta toplantılarını İTF
merkezinde yapmıştır. Osmanlı Çiftçi Derneğinin üyeleri 2 Şubat 1919'da, cemiyeti
1919'un ortamına uygun hale getirerek Osmanlı Çiftçiler Derneği olarak
güncellemişlerdir. İlk yönetim kurulunda Yunus Nadi'nin ismi geçmemektedir:
Hamdullah Emin Paşa, Esat Paşa, Mehmet Emin Paşa, İsa Ruhi Paşa, Mustafa Münif
Paşa, Dr. Mustafa Hulusi, Ali Haydar, Yusuf Mazhar, Mehmet Mahfi, Hüseyin Hüsnü,
Nazım, Ali Rıza. Kurucuların ve yöneticilerin ağırlıkla toprak sahibi isimler olmaları
nedeniyle küçük köylüyle bağı olmamış, İttihatçılara ve Müdafaa-i Hukuk'a yakın
davranmış, Osmanlı Mebusan Meclisi'nde "kendinden söz ettirmiş" ve TBMM'de
temsil edilmiştir.5 Derneğin Yunus Nadi ile bağı ise 2 Ağustos 1923 tarihli İkdam

1

Vakit, 16 Şubat 1918, No: 118.

2

Yalman, a.g.e. Cilt: 1, s. 304.

3

Böke, a.g.t. s. 37.

4

Topuz, a.g.e. s. 357.

5

Tunaya, a.g.e. Cilt: 2, s. 364 - 366.
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gazetesinde yayınlanan bir haberden anlaşılmaktadır. Haberde Osmanlı Çiftçiler
Derneği yönetim kurulunun Yunus Nadi başkanlığında toplandığı söylenmektedir.1

Türk Kooperatifçilik Kurumu ise 1931 yılında, Ord. Prof. Muammer Reşit
(Seviğ), Yunus Nadi, Prof. Hasan Tahsin (Ayni), Ord. Prof. İbrahim Fazıl (Pelin), Prof.
Dr. Muhlis (Ete), Alaattin Cemil (Topçubaşı), Prof. Münir (Serin), Prof. A. Mithat
(Metya) ve Prof. M. Zühtü (İnhan) tarafından kurulmuştur. Yunus Nadi hem
kurucular arasında hem de ilmi heyette yer almıştır. Karınca Dergisine göre bunun
nedeni, Nadi'nin köy kalkınmasının ancak kooperatifçilikle sağlanabileceğine inanmış
olmasıdır.2

5. 3.) Yunus Nadi'nin Ticari Yaşamı, Hakkındaki Suçlamalar ve Polemikleri
Yunus Nadi'nin gazeteciliğinin yanı sıra bir de 1916'da başlayan ve ölümüne
dek süren iş insanı yönü vardır. Aslında bu durum onun için handikap olmuştur. Hem
gazeteci hem girişimci olması birbirini engelleyen, birbirinin yolunu kesen iki durum
yaratmıştır. Gazeteci olması -dolayısıyla siyasetle iç içe olması- bir yandan ticari
kolaylıkların yolunu açarken diğer yandan tam anlamıyla kapitalist olmasını
engellemiştir. Çünkü iktidarlar ve hükümetler baki değildir, ki Yunus Nadi siyasetin
içindedir ve taraftır. Bu nedenle bir dönem yarar sağlayan siyaset, başka bir dönem
eldeki avantajların yitirilmesine yol açmıştır. İş insanı olma çabası ise hem düşünce
insanı hem de bağımsız gazeteci olabilmesinin yolunu kapatmıştır. Çünkü paraya
1

Tunaya, a.g.e. Cilt: 2, s. 366.

2

"Türk Kooperatifçilik Kurumu Kurucuları", Karınca, Yıl: 38, Sayı: 425, Mayıs 1972, s. 17 - 18.
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sahip olduğu andan itibaren sınıf refleksi göstermek zorundadır. Örneğin Ulusal
Mücadele başlarında sosyalizme eğilimli bir tavır sergilerken bundan kolayca
vazgeçmesi sınıfsal konumuna oldukça uygundur. Ayrıca Harf Devrimi esnasında
gösterdiği pasif direniş bir başka örnektir. Harflerin değişimi gazeteye tiraj
kaybettirecek, haliyle gazetenin kazancı düşecek ve zarar doğacaktır. Bu nedenle
devrimciliğinin sınırlarını zorlaması gerekecektir. Aynı şekilde Cumhuriyet ile birlikte
yabancı sermayeye karşı olmayan bir tutuma yöneldiği de unutulmamalıdır. Çünkü
yabancı sermayeyle çok güçlü olmasa da bağ kuracaktır.

Yunus Nadi'nin ticari yaşamı, karşılaşacağı suçlamaların ve gireceği
polemiklerin alt yapısını hazırlamıştır. Eldeki verilere göre Nadi'nin içerisinde yer
aldığı yerli - yabancı girişimler şunlardır: 7 Şubat 1916'da Bilecik ili, Söğüt ilçesi,
İnhisar karyesindeki 1500 dönüm arazi üzerinde, ortakları Atıf Bey merhumun
kerimesi Naciye Hanım ve Kemalettin Bey merhumun kerimesi Sabiha Hanım ile
birlikte, Hüdavendigar Vilayeti Valisi İsmail Hakkı Bey'den, "maden nizamnamesinin
ahkam-ı umumiyesine ve bilcümle nizamat ve kavanin-i haliye ve müstakbele-i
aliyeye tevfik muamele ve hareket etmek şartıyla onuncu ve yirminci madde-i
nizamiyeler hükmünü iktisab edeceği tarih-i meriyyetden itibaren bir sene müddetle"
maden kömürü işletmek üzere izin almıştır.1 1917 yılında kurulan Adapazarı Ahşap
ve Demir Malzeme İmalathanesinde İdare Meclisi üyeliği yapmıştır.2 13 Ağustos
1924'te, ortakları Nuri Aziz ve Faik Sabri ile birlikte Manisa ilinin Soma ilçesinde
1

BCA, Fon Kodu: 310. 10. 00. 11, Kutu No: 532, Dosya No: 775, Sıra No: 102, Tarih: 7. 2. 1916.

2

Böke, a.g.t. s. 140.
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bulunan linyit madeninin işletme imtiyazını almış, imtiyaz 23 Aralık 1928 tarih ve 89
numaralı tezkere ile Yunus Nadi'ye "devr ve ferağ" edilmiş, 26 Aralık 1928 tarihli
Bakanlar Kurulu toplantısında "bahs olunan madenin" Yunus Nadi'ye satılmasına izin
verilmesi "tasvip ve kabul olunmuştur".1 Emine Uşaklıgil, Soma kömürlerinin 1922 1939 yılları arasında Yunus Nadi, Faik Sabri ve Nuri Aziz tarafından işletildiğini
yazmaktadır.2 Ancak görüleceği üzere ortaklık 1928'de bitmiş, işletme hakkı bu
tarihten sonra tamamen Yunus Nadi'ye kalmıştır. Ayrıca imtiyaz 1922'de değil
1924'te başlamıştır. Soma işinin 1939'a kadar sürdüğü ise doğru olmalıdır. Zira Soma
linyit madeni imtiyaz kararnamesine bağlı şartnamede yapılan 19 Ağustos 1935 ve
19 Ocak 1938 tarihli değişiklikler esnasında, belgelerde halen Yunus Nadi isminin
geçtiği görülmektedir.3 9 Kasım 1924'te 1 milyon TL sermaye ile kurulan Türk Ticaret
ve Sanayi Bankası A. Ş.'nin kurucularından biri Yunus Nadi'dir.4 18 Ocak 1925'te
600.000 TL sermaye ile kurulan, yarısından biraz fazlası yabancılara ait olan ve
Çangal ve Zindan Ormanlarının işletme hakkına da sahip olan Türkiye Kibrit İnhisarı
T. A. Ş.'nin İdare Meclisi Üyesidir.5 12 Haziran 1926'da 1 buçuk milyon TL sermaye ile
1

BCA, Fon Kodu: 030. 0. 018. 001. 002, Kutu No: 1, Dosya No: 10, Sıra No: 30.

2

Uşaklıgil, a.g.e. s. 284.

3

BCA, Fon Kodu: 030. 0. 018. 001. 002, Kutu No: 57, Dosya No: 69, Sıra No: 3 ve BCA, Fon Kodu: 030.

0. 018. 001. 002, Kutu No: 82, Dosya No: 7, Sıra No: 18.
4

Böke, a.g.t. s. 140 ve Uşaklıgil, a.g.e. s. 284.
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Böke, a.g.t. s. 141. Türkiye İş Bankası Tarihi isimli kitaba göre Zindan ve Çangal Ormanları (Zingal) T.

A. Ş. ile Türkiye Kibrit İnhisarı T. A. Ş. İş Bankasının iştirakleri arasındadır. Bkz: Türkiye İş Bankası
Tarihi, Proje Yöneticisi: Uygur Kocabaşoğlu, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Aralık 2001,
s. 698. Bu bilgiden hareketle Türkiye Kibrit İnhisarı T. A. Ş.'de İdare Meclisi Üyeliği ve Zingal T. A. Ş.'de
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kurulan Zindan ve Çangal Ormanları (Zingal) T. A. Ş.'nin İdare Meclisi Başkanıdır.1 23
Temmuz 1932'de, "Her nevi petrol ve müştakkatı imal, taktir ve tasfiyesi ve buna
müteallik bilcümle sanayi ile iştigal etmek ve bundan hasıl olacak mevaddın füruhtu
ile meşgul olmak ve merkezi İstanbul bulunmak üzere gayri mahdut müddetle ve 60
bin Türk lirası sermaye ile Yunus Nadi Bey ve rüfekası tarafından teşebbüs olunan
Türk Neft Sanayi X Türk anonim şirketi"nin yazılı olduğu üzere kurucularından
biridir.2

1901'de Abdülhamit karşıtı gizli örgüt kurmaktan hapis ve sürgün, 1908'den
itibaren İttihat ve Terakki üyeliği, 1910'da İttihat ve Terakki'nin yayın organı
Rumeli'nin genel yayın yönetmenliği, I. Dünya Savaşı yıllarında sert İttihatçılık ve
Talatçılık, 1918'de gazete sahipliği, 1919'da Wilsonculuk, 1920'de önce sosyalistlik
ardından Ulusal Kurtuluşçuluk, 1922 sonrası Kemalistlik ve devrimcilik... Yanı sıra
1916'da başlayan ve ölüme dek süren iş yaşamı. Tüm bunlar, halkı ya da haksız,
doğru ya da yanlış, politik ya da ticari pek çok suçlama ve bu suçlamalardan doğacak
pek çok polemik için yeterli malzemeyi sağlamıştır. Nadi'nin yaşamı boyunca
karşılaştığı suçlamalardan bazıları şunlardır: 20 Mart 1919 tarihinde, Diken dergisi
tarafından savaş yıllarında servet edinmek ve bu sayede bir iki yıl içerisinde büyük

İdare Meclisi Başkanlığı yapan Yunus Nadi'nin İş Bankası grubu ile bağlantılı olduğu biçiminde bir
yorum yapılabilir.
1

Böke, a.g.t. s. 141.

2

BCA, Fon Kodu: 030. 0. 018. 001. 002, Kutu No: 30, Dosya No: 57, Sıra No: 4.
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bir matbaaya sahip olmakla suçlanmıştır.1 1924'te Cumhuriyet gazetesinin kuruluşu
esnasında, bir Ermeni'ye ait olan Matosyan matbaasını hükümetten aldığı kredi ile
ucuz fiyata satın almakla suçlanmıştır. Nadir Nadi'ye göre bu suçlamaların hedefinde
Yunus Nadi değil Atatürk vardır. Doğrudan Atatürk'ü hedef alamayan muhalifler,
Yunus Nadi'yi bahane ederek Atatürk'ü eleştirmek istemişlerdir.2 Yunus Nadi
hakkındaki en ciddi ve en ses getiren iddia yine 1924'tedir. İddiaya göre; Yunus Nadi,
Kılıç Ali, Ali (Çetinkaya), Ruşen Eşref (Ünaydın), Sabur Sami, Raşit, Yahya Kemal,
Avukat Necmettin ve Avukat Reşat gibi isimlerden oluşan 20 kadar milletvekili
Nişantaşı'nda Ekrem Rize'nin evinde toplanmışlar, Ermeniler başta olmak üzere
yurttan

ayrılan

Osmanlı yurttaşı azınlıkların, Türkiye'de

kalan mülklerini

satabilmeleri için, yasa dışı yollardan ülkeye dönmelerine ve mülklerini
satabilmelerine aracılık ederek komisyon alacak bir şebeke kurmuşlardır.3 İddiaları
incelemek üzere oluşturulan komisyonun olayı doğrular mahiyetteki raporları
Temmuz 1924'te İçişleri Bakanı Recep (Peker) tarafından basına sızdırılmış ve ortalık
karışmıştır. Tartışılanlar arasında Ankara'da ve İstanbul Polis Müdüriyetinde rüşvet
verildiği söylentileri de bulunmaktadır.4 Bunun üzerine "Gazi Mustafa Kemal Paşa
Hazretlerine ve İsmet Paşa Hazretlerine" ortak bir telgraf yazan Yunus Nadi ve Kılıç
Ali Beyler, konuyu "devlet ve hükümet meselesi" olarak yorumlamışlar, İçişleri

1

Böke, a.g.t. s.57.

2

Nadir Nadi, Perde Aralığından, s. 263; Uşaklıgil, a.g.e. s. 274, 778 - 279 ve Böke, a.g.t. s. 128.
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ve Uşaklıgil, a.g.e. s. 283.
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Bakanı Recep (Peker)'in hatalı davrandığını söylemişler ve raporların ciddiye
alınmamasını istemişlerdir. İkiliye ertesi gün (21 Temmuz 1924) "Gazi Mustafa
Kemal / İsmet" imzalı bir yanıt gelmiş, Recep (Peker)'in İstanbul'a hareket edeceği
söylenmiş, sakin ve müsterih olmaları istenmiştir.1 Nadi'ye göre soruşturma
heyetinin iddiaları doğrular nitelikte açıklama yapmasında Suphi Nuri (İleri)'nin etkisi
vardır.2 Hatta 21 Temmuz 1924'te "müstantik tarafından" çağırılan Karahisar
Milletvekili Ali, Gaziantep Milletvekili Kılıç Ali ve Lazistan Milletvekili Rauf,3
Beylerden Kılıç Ali ve Rauf, 30 Temmuz 1924'te, kendisi de milletvekili olan ve
konunun üzerine giden Celal Nuri (İleri)'yi Meclis'teki odasında "kafasına tabancayla
vurarak" darp etmişlerdir.4 Sonuç olarak adı geçen isimlerin ne dokunulmazlıkları
kaldırılmış ne de yargılanmışlardır. "Suçlamalara ilişkin elle tutulur bir kanıt
bulunamaması" nedeniyle soruşturmaya gerek görülmemiş ve Ağustos 1924'te
dosya kapatılmıştır.5 Bir kaç yıllık durgunluktan sonra yeni suçlamalar 1931'de Arif
Oruç'tan gelmiştir. Suçlamaların özeti haksız kazanç sağlamak ve haksız kazanç
üzerinden servet edinmektir. Arif Oruç'un iddiaları özetle şunlardır: Terkos, Arkos,
Meşulam, un ve kömür depoları, Kamonda emlakları, Molhu, şeker tüccarı, Amarbuz
liman vesikaları, Romanya'dan kereste ithal etmek yoluyla 4 -5 milyonluk servetin
dışarıya gitmesine neden olmak, Yeni Gün'ün kuruluşunda Çerkes Ethem'den para

1

BCA, Fon Kodu: 030. 01. 00. 00, Kutu No: 1, Dosya No: 3, Sıra No: 3.
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Böke, a.g.t. s. 132.
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almak, Almanya'ya halı sevk etmek, Ruslardan zeytinyağı vesikası almak, buz
fabrikaları, Bomonti hisseleri, Zingal ormanları şirket ortaklığı, Molho'dan 6000 lira
almak, "eyer, semer, dürbün dalavereleri" nedeniyle devlet ihalelerinden men
edilmek, Seferyadis isimli bir Yunan ile birlikte krom madeni işletmek... 1 Emine
Uşaklıgil'e göre Yunus Nadi'nin Beyoğlu'ndaki Turkuvaz binası ve Bomonti Şirketi ile
ilgisi yoktur, Zingal A. Ş.'nin ticaret ortağı değil İdare Meclisi başkanıdır. Ayrıca
Uşaklıgil, Nadi'nin Hidivin bankasında 5000 liralık hissesi olduğunu söylemiş, orduya
malzeme satmak konusunda ise belge bulamadığını ifade etmiştir.2 Nadi'nin yaşamı
boyunca karşısına çıkan diğer suçlamalar şunlardır: Aralık 1933'te Adliye Sarayı
yangını ile ilişkili olmakla itham edilmiş ve konu mahkemeye taşınmıştır.3 Ayrıca
orduya bozuk dürbün ve çürük eğer satmakla suçlanmış, Taksim'deki Cumhuriyet
Apartmanının, Maçka Palas'ın ve Yunus Çimento Fabrikasının sahibi olduğu iddia
edilmiştir. Nadir Nadi'ye göre bu suçlamalar rivayettir, gösterişli bir yaşamı olmayan
ve lüks harcamalardan kaçınan Yunus Nadi'nin birikim yapması ve bu birikimin göze
batması normaldir.4 Nadi ile ilgili iddialarda gerçeklik payı var mıdır, varsa hangi
iddia gerçektir? Bu, tarafımızca belirlenebilecek bir husus değildir. Ancak bu konuda
Böke'nin yerinde bir tespiti vardır ki buna değinmek gerekmektedir. Böke'ye göre
Yunus Nadi, dönemin diğer bir çok milletvekili gibi ekonomik yapılanma içerisinde
belli işlevler üstlenmiş ve bürokrasi ile ticaret burjuvazisi arasındaki iletişimin

1

Uşaklıgil, a.g.e. s. 292 - 293.
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Uşaklıgil, a.g.e. s. 293.
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kurulmasında aracı rolü oynamıştır.1 Haksız kazanç vardır mıdır yok mudur
bilinemez. Fakat Nadir Nadi'ye ve Emine Uşaklıgil'e göre ölümünden sonra Nadi'nin
ardında kalanlar şunlardır: Cumhuriyet gazetesi ve gazeteye ait tesisler,
Nişantaşı'nda Nazime Nadi'ye ait Yayla Apartmanı, Cağoğlu'ndaki Kırmızı Konak ve
arsası, Cağoğlu'nda bir depo, Ankara'da "bir kaç yüz metrekare" arsa, Ankara
Çankaya'da Mithat Alam'dan aldığı -daha sonra İsrail Büyükelçiliği olarak kullanılanbahçeli bir ev.2

66 yıllık yaşamının 38 yılı gazetecilikle ve yazmakla, 33 yılı başyazarlıkla, 27
yılı gazete sahipliği ile, 29 yılı çeşitli ticari işlerle, 3 yılı cezaevi ve 3 buçuk yılı
sürgünle, gençlik dönemi hariç 35 yılı aktif siyasetle ve 31 yılı milletvekilliğiyle geçen
bir insanın suçlanması, kalem ve düşünce kavgalarına tutuşması, polemikler
yaşaması eşyanın tabiatındandır. Bir de bu insan beş ayrı devri ardı ardına yaşadı
ise... Yunus Nadi'nin gazetecilik yaşamı boyunca girdiği polemiklerin sayısı belki de o
yaşamda geçen yılların sayısına yakındır. Hepsinin topluca ele alınması başlı başına
bir araştırma konusudur ki bu çalışmanın sınırlarını fazlasıyla aşmaktadır. Bu nedenle
örnek olmak üzere üç farklı dönemde yaşadığı üç ayrı polemik incelenecektir. İlki,
mütareke döneminde, Yeni Gün'ün yayınından üç buçuk ay sonra eski gazetesi
Tasvir-i Efkar ve eski ortakları Talha ve Velit Ebuzziya kardeşlerle girdiği polemiktir.
İkincisi, Ulusal Kurtuluş Savaşı yıllarında Arif Oruç ile girdiği ve dönemin siyasi
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Böke, a.g.t. s.170.
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ortamını oldukça net yansıtan tartışmadır. Üçüncüsü ise Cumhuriyet döneminde
Etem İzzet Benice ile yaşadığı polemiktir.

27 Aralık 1918'de başlayıp 15 Ocak 1919'da biten Yeni Gün - Tasvir-i Efkar
polemiği, Tasvir-i Efkar'ın bir iddiası ile başlamış, giderek gazetecilik alanını aşmış,
eski defterler açılmış, karşılıklı ilginç suçlamalar ortaya atılmış, sonunda ise iki taraf
da bir anda susmuştur. Polemiğin ilk işaretini 12 Kasım 1918'de yazdığı "Sükutum
Aczimden Değildir" başlıklı yazı1 ile Yunus Nadi vermiştir. Nadi yazıda, geçmişte
birlikte gazete çıkardığı eski arkadaşlarının bir süredir bazı imalarla kendisini hedef
aldıklarını, şahsi husumetlerin bir ürünü olan bu hareketlerine karşı acizlikten değil
vatanın içinde bulunduğu durumdan ötürü sustuğunu, ancak gerektiğinde
konuşacağını söylemiştir. Bu yazı üzerine 45 günlük bir suskunluk olmuş ve 45 gün
sonra Tasvir-i Efkar gazetesi bombanın fitilini yakmıştır. Üstelik tam da o gün Yunus
Nadi'nin İkinci Başkanı (Reis-i Sani) olduğu Osmanlı Matbuat Cemiyeti'nin kongresi
toplanacaktır. Ebuzziya kardeşlerin iddiasına göre; Tasvir-i Efkar için gelen bir vagon
kağıt yanlışlıkla Yeni Gün'e gitmiş, yanlışlık fark edilince Ebuzziyazadeler henüz Yeni
Gün tarafından kullanılmamış olan kağıtların iadesi için Osmanlı Matbuat
Cemiyeti'ne başvurmuş, cemiyet kağıtların geri verilmesine karar vermiş, fakat
Yunus Nadi kağıtları iade etmemiş, cemiyetteki makamını kötüye kullanarak
haysiyet yoksunluğu sergilemiştir.2 Yunus Nadi üç gün susmuştur. Fakat Tasvir-i
Efkar 29 Aralık'ta yeniden ve bu sefer iki koldan harekete geçmiştir. Başyazıda Türk
1

Yeni Gün, 12 Teşrin-i Sani 1918, No: 69.

2

Tasvir-i Efkar, 27 Kanun-ı Evvel 1918, No: 2603, s. 2.
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basınının geri kalma nedenleri tartışılırken ve basını layık olduğu noktaya
yükseltecek erbab-ı matbuatın yetişmemiş olduğu ileri sürülürken -ki bu konunun
tartışılma tarihi manidardır- ikinci sayfada "Bir Vagon Kağıdımız" başlığı ile 27
Aralık'taki iddialar yinelenmiştir.1 Nadi, suskkunluğunu 30 Aralık'ta bozmuş ve 15
Ocak'a kadar tefrika halinde sürecek "Yılan Hikayesi" başlıklı on yazının ilkini
yazmıştır. Nadi'ye göre, olay Tasvir-i Efkar'ın iddia ettiği şekilde olmamıştır. Tasvir-i
Efkar Almanya'ya gönderilen kağıt sipariş listesinden kaydını sildirmiş, Yeni Gün bu
kağıtları parasını vererek satın almıştır.2 Aynı günün Tasvir-i Efkar'ında ise kağıt
konusu yoktur, fakat başyazıda İTF dönemi eleştirilmektedir ve şu cümle tam da
Yunus Nadi'nin bam teline dokunacak mahiyettedir: "İttihat ve Terakki masuniyeti
meyanında Talat Paşa ve arkadaşlarının dört senelik idare-i müdhişesine ya bilfiil
veyahut dolayısıyla iştirak etmiş, bu idare sayesinde maddeten veya manen bir çok
istifadeler temin eylemiş pek çok kimseler bulunmaktadır".3 Böylelikle tartışmaya bir
de İttihatçılık meselesi dahil olmuştur ve Nadi'nin tüm suçlamalara yanıtı 31 Aralık'ta
gelmiştir. Nadi, kağıt çalmayacağını Ebuzziya kardeşlerin çok iyi bildiklerini, bunu
bahane ederek bir vagon kağıdın bedelinden üç dört kat fazlasına tekabül eden ve
arkadaşlık gereği idare edilen borçtan kurtulamayacaklarını söylemiş, ardından
konuyu İttihatçılığa getirerek İttihatçılığının o dönemde de bilindiğini, bunun sanki
yeni öğrenilmiş bir şeymiş gibi öne sürülmesinin yanlış olduğunu ifade etmiş ve
İttihatçılık kötü bir şey ise İttihatçı Yunus Nadi ile mesai arkadaşlığının niçin dört 1

Tasvir-i Efkar, 29 Kanun-ı Evvel 1918, No: 2605, s. 1 - 2.
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beş yıl sürdürüldüğünü sormuştur. Ayrıca aynı günkü Yeni Gün'de çıkan bir habere
göre Tasvir-i Efkar bir vagon kağıt konusunu ticaret mahkemesine taşımış ve
mahkeme konuyu yetki dışı (hariç-i ezselahiyet) bularak reddetmiştir.1 Yunus Nadi,
yazdıkça elini güçlendirmiş ve savunma pozisyonundan yavaş yavaş saldırı
pozisyonuna geçmiştir. 1 Ocak'ta Tasvir-i Efkar'daki ortaklık ve gazeteden alacakları
üzerinde durmuştur. Ebuzziya kardeşlerin borç ödemek yerine iftira attıklarını
söylemiştir.2 Bu arada Tasvir-i Efkar da taarruzu sürdürmektedir. 2 Ocak'ta, Yunus
Nadi'nin Levazımat-ı Umumiye Reisi İsmail Hakkı Paşa'dan vagon istediği iddia
edilmiş, Velit Ebuzziya'nın İttihatçılık nedeniyle kendisiyle münasebeti sonlandırmak
istediği halde Nadi'nin gazeteye iki yıl daha "yapışıp kaldığı" söylenmiş, Çanakkale
Savaşı esnasında gazetede kahramanlık yazıları yazan Yunus Nadi'nin herkesten
önce Bursa'ya kaçtığı ileri sürülmüş ve bir vagon kağıt konusu tekrarlanmıştır.3
Yunus Nadi de aynı gün, aynı konu üzerinde durmuştur. Tasvir-i Efkar için Mayıs
1916'ya kadar ayak üstü bir iki konuşma dışında yazılı bir mukavele yapılmadığını
yani 1912'den 1916'ya kadar ortada yalnızca söze dayalı bir ortaklık bulunduğunu,
bu nedenle Ebuzziya kardeşlerin elini kolunu bağlayan bir durumun mevcut
olmadığını, haliyle İttihatçılığının rahatsızlık yaratması halinde kendisini rahatlıkla
işten çıkarabilecek özgürlükte olduklarını söylemiştir. Hatta işi bırakmak istediği
halde onların kendisini bırakmadıklarını belirtmiş ve daha da ileri giderek gazeteden
ayrılma kararını Velit Ebuzziya'ya ilettiğinde, Velit Ebuzziya'dan şu yanıtı aldığını
1
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iddia etmiştir: "Sen bizi bırakırsan gazeteciliği kendi başımıza yürütebileceğimiz
şüphelidir. Gazetecilik olmazsa malum ya askerlik var. Şimdi durup dururken ben
askere gitmek ihtimali ile mi karşılaşayım?" Ayrıca kendisi ne kadar İttihatçı ise
Ebuzziya kardeşlerin de o kadar İttihatçı olduklarını ileri sürmüştür.1 Bu, Nadi'nin son
savunma yazısıdır. 3 Ocak'tan itibaren taarruza geçecek ve kendisi ile ilgili
suçlamaların çok daha ağırlarını karşı tarafa yöneltecektir. Böylece konu 3 - 4
Ocak'tan sonra rayından çıkacak, başka alanlara taşınacak, aynı iddialar arka arkaya
tekrarlanacak ve 15 Ocak'a kadar karşılıklı kısır bir tartışma dönecektir. 3 Ocak'ta
konu artık ne gazeteciliktir ne de siyaset ve sıra Yunus Nadi'ye gelmiştir. Ebuzziya
kardeşlerin kendisine 5000 lira borçlu olduklarını, tartışmayı ve tartışma ile açılan
konuları sonuna kadar takip edeceğini, konuyu artık şahsi bir mesele olarak değil
vatan ve millet meselesi olarak gördüğünü, kendisini savaş döneminde şaibeli işler
yapmakla yaftalayanların asıl kendilerinin şaibeli olduğunu ve bu şaibeleri ortaya
dökme kararına onlar tarafından zorlandığını belirtmiştir. İsmail Hakkı Paşa'ya vagon
için değil başka bir amaçla, hatta iltimas talebiyle başvurduğunu yazmıştır.
Anlattığına göre İsmail Hakkı Paşa'ya başvurma nedeni Ada İskelesinde bir askeri
yaralayan Talha Ebuzziya'yı Divan-ı Harbe gitmekten ve cezaevine girmekten
kurtarmaktır. Nadi'nin karşı tarafa yönelttiği suçlamalar şunlardır: Talha Ebuzziya
tehcirden sonra İzmit çevresinde Ermeni emvalinden balyalarla iplik toplatmıştır,
Talha Ebuzziya piyasadan sabun toplamış ve bu sabunları yüksek fiyattan satmak için
düzmece haber yayınlanmıştır, Men-i İhtikardan kumaş kaçırılarak matbaaya

1

Yeni Gün, 2 Kanun-ı Sani 1919, No: 120, s. 1 - 2.
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getirtilmiştir, yasa dışı yollardan deri ve iplik getirilmiştir...1 Tasvir-i Efkar'da ise
gündem 4 Ocak'ta da İttihatçılıktır. Yunus Nadi'nin onlar da İttihatçıydı çıkışı karşılık
bulmuş, Ebuzziya kardeşler bunu kabul etmiş ancak şahıslara değil programa bağlı
olduklarını söylemişlerdir. Buna göre İTF'ye bağlılıkları, mümessillerin programa
bağlılığı ile bileşiktir. Programdan uzaklaşıldıkça onlar da partiden uzaklaşmışlardır.
İttihat ve Terakki "yolunu sapıtır sapıtmaz" partiden ayrılmaya ve İTF'yi temsil eden
şahsı gazeteden uzaklaştırmaya karar vermişlerdir.2 4 Ocak'tan 14 Ocak'a kadar iki
taraf da aynı suçlamaları dönüp dönüp tekrar etmiştir. Ancak Tasvir-i Efkar, 14
Ocak'ta yeniden başa dönmüş, Yunus Nadi'nin bir vagon kağıt meselesini "gürültüye
getirmek" üzere olduğunu, konunun çok uzadığını ve aradaki tüm sorunların
mahkemede halledileceğini yazmıştır.3 Yeni Gün bu çıkışa ertesi gün karşılık vermiş4
ve konu gazete sütunlarından çekilmiş, 20 gündür süren polemik sona ermiştir.
Konuya önemli bir yorumla katkı yapan Pelin Böke'ye göre "gerçekte olay başkadır".
27 Aralık'ta toplanan Osmanlı Matbuat Cemiyeti kongresinde İttihatçı üyeler istifa
etmiştir. Kağıt meselesi İttihatçıları suçlamak için kullanılan bir araçtır.5 Ancak
polemik genel hatlarıyla İTF çerçevesinde kalmamıştır. İttihatçılık konusu üç - dört
gün içerisinde bırakılmış, fikir tartışmasının esamesi dahi okunmamış, konular
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Yeni Gün, 3 Kanun-ı Sani 1919, No: 121.
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karşılıklı suçlamalar arasında kaybolup gitmiş, eski arkadaşlar kamuoyu önünde
birbirleri hakkında olur olmaz konuştukları ile kalmışlardır.

Yeni Gün - Seyyare Yeni Dünya arasında yaşanan kısa polemiğin nedeni
görünürde gazetecilik, gerçekte siyasettir. YOC içerisinde Kemalist çizgiyi temsil
eden Yeni Gün ile Çerkes Ethem çizgisinde duran Yeni Dünya, 1920 sonbaharında
sosyalizmin temsili konusunda çatışmaya girmişlerdir. Polemiğin kazananının hangi
taraf olduğunu tayin etmek güçtür. Ancak sonuçta karlı çıkan Yeni Gün olmuştur.
Zira bir süre sonra Yeni Dünya Ankara'ya taşınmış ve her iki gazete de resmi TKF'nin
sözcülüğünü üstlenmiş, Yeni Dünya kapatıldıktan sonra ise matbaası Yeni Gün'e
geçmiştir. Polemik, Üçüncü Enternasyonal Beyannamesinin yayını üzerinden
çıkmıştır. Arif Oruç, Yeni Gün'ün beyannameyi eksik ve çarpıtarak yayınladığını iddia
etmiş ve Yeni Gün'ü "varakpâre" (kağıt parçası) olarak tanımlamıştır.1 Yunus Nadi ise
20 Eylül 1920'de verdiği karşılıkta, beyannameyi eksik yayınladıklarını kabul etmiş
fakat tahrifin kesinlikle söz konusu olmadığını söylemiştir. Beyannamenin aslının
değil beyanname ile ilgili telgraf haberlerinin gazeteye ulaştığını ve ne geldi ise onu
yayınladıklarını, olduğu gibi gelmesi halinde de uygun görmedikleri kısımları
yayınlamamakta özgür olduklarını ifade etmiştir. Çünkü Nadi'ye göre Yeni Gün,
Üçüncü Enternasyonal'in ya da herhangi bir grubun değil belli bir mesleğin
gazetesidir. Ardından konuyu siyasete çekmiş, nasıl bir sosyalizm sorusuna yanıt
aramış ve Yeni Gün ile Yeni Dünya arasındaki yaklaşım farkının altını çizmiştir.2 Bu,
1

Erdem, a.g.e. s. 100 - 101.

2

Anadolu'da Yeni Gün, 22 Eylül 1920, s. 417 - 37.
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Nadi'nin savunma yazısıdır. Bir süre sonra savunmadan çıkmış, "Yeni Serseri" başlıklı
imzasız yazı ile "yaylım ateşi" başlatmıştır. Sonuçta konu yine siyasetin dışına
çıkmıştır. Yazıda; Yeni Dünya için "serseri" ve "gazete parçası"; Arif Oruç için
"kaldırım muhbiri", "müvezzi bozuntusu bir çocuk" ve "dalkavuk" gibi sözler
kullanılmış; Oruç, aklının ermediği işlere karışmakla, "okuyup yazması kıt" ve "imlası
bozuk" olmakla, "şöhret çapulculuğu" yapmakla itham edilmiştir. Yeni Gün'e göre
Refi Cevat'lar, Pehlivan Kadri'ler, İştirakçi Hilmi'ler İstanbul'da kalmıştır ve
benzerlerinin Anadolu'da türemesine müsaade edilmemelidir.1 Arif Oruç, polemiğin
büyümesi üzerine farklı bir yöntem denemiş, sonuçta başarılı olmuş ve polemik
bitmiştir. Oruç, 12 Ekim 1920'de Mustafa Nuri ile birlikte Mustafa Kemal'e bir
mektup yazmış, Ulusal Mücadeleyi ve mücadelenin liderini koşulsuz desteklediğini,
bazı "menfaat çevrelerinin" olayları yanlış yansıttığını ve Yeni Dünya'nın yayınlarıyla
Mustafa Kemal'in güvenini hak etmekte olduğunu belirtmiştir. Mustafa Kemal ise
verdiği yanıtta; gazete yayınında "makul esaslara" dönmenin ülke yararına olacağını
söylemiş ve Yeni Gün - Yeni Dünya polemiğinde her iki tarafa da üzüntülerini
belirtmiştir.2 Tartışma böylece sona ermiştir.

Cumhuriyet - Açık Söz polemiği dört gün sürmüş, ancak fazlasıyla şiddetli
geçmiştir. Yunus Nadi polemiğe doğrudan müdahil olmamış, yanıtlar gazete
kimliğiyle imzasız olarak verilmiştir. Polemiğin alt yapısını Nadi'yi eleştirir bir tavır

1

Anadolu'da Yeni Gün, 1 Teşrin-i Evvel 1920, No: 425 - 45 ve Cerrahoğlu, a.g.e. s. 390 - 391.

2

Erdem, a.g.e. s. 103 - 104.
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sergileyen ve Nadi ile ilgili bir karikatür yayınlayan1 Açık Söz hazırlamıştır. Ancak fitili
ateşleyen Cumhuriyet'tir. 24 Ocak 1937'de Cumhuriyet'te yayınlanan imzasız bir
yazıda (bu yazı ATASE Arşivi kayıtlarında da mevcuttur); Açık Söz, "karanlık", "kirli",
"paçavra" ve "kapalıgöz" gibi sözlerle tanımlanmış; gazeteyi yayınlayanlar ise
"zavallı" olarak anılmıştır. Gazetenin başyazarı ve yazı işleri müdürü para
dilenmekle,

para

verenleri

övmek,

vermeyenleri

yermekle

suçlanmıştır.2

Cumhuriyet'e yanıt, Etem İzzet Benice tarafından yazılan ve ciddi suçlamalar içeren
iki açık mektupla gelmiştir. Benice ilk mektubunda3 Nadi'yi "düzenbazlıkla" ve "kirli"
işlere bulaşmakla suçlamıştır. Ona göre; ilk feyzini Süleymaniye Medresesinden alan
sabık Keleşin İbrahim ve lâhik Yunus Nadi'nin hayatı "bin bir dalavere ve
düzenbazlıkla" geçmiştir. Bu nedenle "temiz inkılap çocuklarına" dil uzatmaya hakkı
yoktur. Karşısında Arif Oruç değil, İnkılap çocukları vardır. Nadi, "bin bir menfaate
bulaşmış, bin bir türlü kalıba girmiş çıkmış, her türlü telden saz çalmış, kömürcülük,
haritacılık, ormancılık, hatta semercilik ve güzellik kraliçeleri işlerine karışmış" bir
isimdir. Açık Söz için iki yıldır "elinden gelen kasdi yapmaktan" çekinmemiş, gazete
piyasalarını Açık Söz'e kapatmaya çalışmış, fakat Açık Söz'ü yenememiştir. Bunu
yalnızca Açık Söz'e yapmamış, on beş yıldır rakip gazeteleri ezmek için elinden gelen
her yola başvurmuştur. "Dilenci" olan Etem İzzet Benice değil, "Sultan
Abdülhamit'ten başlayarak tarihin bütün devirleri içinde akla gelen ve gelmiyen
müessese ve şahıslardan dilenen" Yunus Nadi'dir. "Tesadüfen" inkılapçıların arasında
1

Açık Söz, 25 İkincikanun 1937, No: 279.

2

Cumhuriyet, 24 İkincikanun 1937, No: 4562 ve ATASE, ATAZB1, Sıra No: 4839, Kutu No: 39, Gömlek

No: 75.
3

Açık Söz, 25 İkincikanun 1937, No: 279.
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yer alan bu şahıs inkılapçılığın yalnızca politikacılığını yapmaktadır. Gazetesi ise
"Kırmızı konakta kurulan ve koridorları karanlığa uzanan" bir "iş evi"dir, "kirli"dir ve
"karanlık hüviyetli"dir. Ayrıca Açık Söz Hatay'dan bahsederken susan Yunus Nadi,
karikatürü bir "meslek şakası" olarak yayınlanınca konuşmuştur. Benice'nin
suçlamalarına ertesi günkü Cumhuriyet'te "İki ve Üç Numaralı Arif Oruclar" başlıklı
yazı ile yanıt verilmiştir.1 Cumhuriyet'e göre; Açık Söz'ü çıkaranlar "yeni Arif
Oruc'lar"dır,

Cumhuriyet'in

kıskanmaktadırlar

ve

"milli

onlara

muhitte

inkılab

kazandığı

Türkiye'sinde

muhabbet
tahammül

mevkii"ni
olunamaz.

Cumhuriyet'te yayınlanan yazı Yunus Nadi'nin imzasını taşımadığı ve Nadi
İstanbul'da bulunmadığı halde onu hedef almışlardır. Ancak Nadi gazetede
yazılanlara tamamıyla katılmaktadır ve aleyhindeki saldırılara "kervana ürüyen
köpekler kadar bile ehemmiyet" vermemektedir. Çünkü "bu köpek havlamasının
sivrisinek kadar bile tesiri yoktur". İddialar asılsızdır. Ne Cumhuriyet'in ne de
Nadi'nin gizli hesabı vardır, tüm hesaplar açıktır ve ilgililer tarafından bilinmektedir.
Ayrıca Cumhuriyet'in, Arif Oruç'un "diğer numaralılarına" verilecek hesabı da
yoktur. Açık Söz'ün yaptığı "vatansız" ve "vicdansız" bir harekettir, Yunus Nadi'nin
"milletin efkâr ve hissiyatına tercüman olan" tutumuna "ayakbağı" olmaktan başka
bir şey değildir. Etem İzzet Benice ise Yunus Nadi'nin "Hatay işindeki asabi
hareketlerine mütearız" davranan, Arif Oruç'un yakın akrabası olan ve Ulusal
Mücadele esnasında milli vahdete "mikrobluk" ettiği bilinen Nizamettin Nazif'in
arkadaşıdır. "Bu gibileri inkılâb devrinin çocukları değil, ancak piçleri olabilirler!"
Cumhuriyet'te çıkan yazıyla aynı gün Açık Söz'de Benice'nin ikinci mektubu
1

Cumhuriyet, 26 İkincikanun 1937, No: 4564, s. 1, 4.
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yayınlanmıştır.1 Suçlamaları daha da ağırlaşmıştır. Benice'ye göre Nadi, "kötü
İttihatçıdır". Çünkü İttihatçıların arkasından "ilk haykıran" o olmuştur. İnkılapçı
değildir, "macera ve şans kumarbazı"dır. "Türk köylüsünün boğazından kesip
ordusuna verdiği paranın içinden semer taahhüdüne girip" yüzbinlerce lira çekmiş,
tam hesap görülmek üzere iken Ankara'ya kaçmıştır. İnkılapçıların arasına
katılmasına neden olan "tesadüf" işte bu "firar"da saklıdır. Hayatı boyunca paraya
yenilmiştir, para çekmek için "beyaz kadın tacirliği yapan" bir Belçikalı ile "el ele
vermekten" bile çekinmemiştir. Baba Tahir tarafından "para verenleri methe, para
vermiyenleri zemme" alıştırılmıştır. Abbas Hilmi Paşa'nın bankasıyla alakalı olarak
kurduğu bir milyon lira sermayeli şirketin ve 10 bin lira karşılığında yazdığı
makalenin hesabını vermelidir. Cumhuriyet, polemiği daha fazla uzatmamış,
mektuplara kısa ve öz bir yanıt vererek tartışmadan çekilmiştir: "Başmuharririmiz
Yunus Nadi, günlerdenberi kendi aleyhinde iftiralarla dolu ve aynı zamanda gizli
maksadlara hizmet ettiği anlaşılan karikatür ve yazılarla neşriyat yapan Etem İzzet
Benice ile gazetesinin mes'ulleri aleyhine dün bir hakaret davası açmıştır. Bu
iftiraların ve hakaretlerin hesablarını sormak ve cezalarını vermek işi şimdi artık
Cumhuriyet Adliyesine intikal etmiş bulunuyor".2

Daha evvel de belirtildiği üzere Yunus Nadi'nin gazetecilik yaşamı boyunca
girdiği polemikler başlı başına bir çalışma konusudur. Burada üç ayrı polemik örnek
olmak üzere ele alınarak, Nadi'nin İttihatçı döneminde, sosyalist döneminde ve
1

Açık Söz, 26 İkincikanun 1937, No: 280.

2

Cumhuriyet, 27 İkincikanun 1937, No: 4565.

432

Kemalist döneminde ne gibi suçlamalarla karşılaştığı ve hangi tartışmalara girdiği
konusunda bir tablo oluşturulmak istenmiştir.

5. 4.) Yunus Nadi'nin Ölümü
Atatürk'ün yokluğuyla birlikte Yunus Nadi için fırtınalı bir dönem başlamıştır.
Gazetecilik yaşamı boyunca maruz kaldığı en uzun süreli kapatma cezasını ve
cezanın artçılarını bu dönemde yaşamış, milletvekili unvanını bu dönemde
kaybetmiş, sağlığını bu dönemde yitirmiştir.

1943 seçimlerinde, Muğla aday listesinde Yunus Nadi'nin ismi de
bulunmaktadır. Ancak çift dereceli seçimlerde, ikinci seçmenler Muğla için
Cumhuriyet gazetesi Başyazarı Yunus Nadi'yi değil, Cumhuriyet Gazetesi Yazı İşleri
Müdürü Feridun Osman Menteşeoğlu'nu tercih etmişlerdir.1 Bu sonucun
oluşumunda Nadi'nin İnönü ile yaşadığı sorunların etkili olduğu kuşkusuzdur. Bağış
Erten ve Görkem Doğan'a göre Türkiye'nin Almanya'dan uzaklaşarak müttefiklere
yakınlaşma hamlesinin "ilk kurbanı" Yunus Nadi olmuştur.2 Nadi'nin milletvekilliğinin
bitmesi, hakkında biriken davaların karşısına çıkması anlamına gelmektedir.
Cumhuriyet'te çıkan ve mahkemelik olan makale ve haberler, gazete sahibi olması
nedeniyle ona da sorumluluk vermektedir. Dolayısıyla dokunulmazlığı nedeniyle
açılamayan davaların tek tek açılma ihtimali belirmiştir. Nadi'nin şansı şu olmuştur ki
davacıların çoğunluğu gazetecidir ve birer rica ile şikayetlerini geri çekmişlerdir.
1

Nadir Nadi, Perde Aralığından, s. 240 - 241.

2

Erten ve Doğan, a.g.m. s. 505.
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Vazgeçmeyen tek kişi, Peyami Safa'nın Cumhuriyet'teki bir yazısında kendisine
"Bolşevik dudu" demesi nedeniyle ilgililer hakkında hakaret davası açan Sabiha
Sertel'dir. Ancak Nadi hakkındaki dava ilk celsede düşmüştür, çünkü davacılar
şikayet esnasında Nadi'nin ismini davalılar arasına yazmamıştır.1

1943 yılının, Nadi açısından ikinci olumsuzluğu sağlık problemlerinin
başlaması olmuştur. Tedavi için Peşte'ye gitmiş ve iyi neticeler alarak geri
dönmüştür. Ancak hastalık kısa bir süre sonra yeniden nüksetmiş ve bu kez de
Cenevre'ye gitmiştir. Yeşilköy'de sevdiklerine "cesaretli ve neşeli"2 bir halde veda
etmiş, tedavisi başarılı geçmiş ve "nekahet devresini doktorlarının nezareti altında
geçirmek üzere" Cenevre'de kalmıştır.3 Ancak böbrek taşı ameliyatı olması
gerekmektedir. 1944 yılında başarılı bir prostat ameliyatı geçiren4 Nadi, böbrek taşı
ameliyatı konusunda uzun süre direnç göstermiş, Hakkı Tarık Us'un deyimiyle sanki
sonucu sezmiş gibi ürkek ve çekingen davranmıştır.5 28 Haziran 1945 tarihinde,
Cenevre'de, böbrek taşı ameliyatı esnasında yaşamını yitirmiştir.6 Peşte'de tedavi
görmekte iken ziyaretine gelen Celalettin Ezine'ye "En acı şey vatandan ırak diyarda

1

Nadir Nadi, Perde Aralığından, s. 241 - 242.

2

Cumhuriyet, 30 Haziran 1945, No: 7495.

3

Cumhuriyet, 29 Haziran 1945, No: 7494.

4

Nadir Nadi, Perde Aralığından, s. 258.

5

Cumhuriyet, 30 Haziran 1945, No: 7495.

6

Nadir Nadi, Perde Aralığından, s. 258.
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ölmektir." diyen1 Yunus Nadi, yurdundan uzakta göçmek bir yana, ölümünden sonra
yaklaşık iki ay daha yurduna dönememiştir. Cenazeyi almak üzere Cenevre'ye giden
Yunus Nadi'nin damadı (Leyle Nadi Uşaklıgil'in eşi) Bülent Uşaklıgil, "yeraltındaki
kemerli bir mezar odasında" tutulan cenazeyi, ulaşım güçlükleri ve "döviz
müsaadesi" gibi sorunları aşabildikten sonra Türkiye'ye getirebilmiştir. Sorunların
hallinden sonra cenaze önce Cenevre'den Marsilya Limanına götürülmüş, oradan da
"Cumhuriyet" isimli vapurla İstanbul'a getirilmiştir.2 Cumhuriyet vapuru 20 Ağustos
1945 günü saat 09.00'da İstanbul'a ulaşmış, Nadi'nin tabutu "eller üstünde vapurdan
alınarak" gazetedeki odasına taşınmış3 ve 21 Ağustos 1945'te, ölümünden 54 gün
sonra, Edirnekapı Şehitliğinde toprağa verilmiştir. 1939'dan beri küskün olduğu
İsmet İnönü cenazeye katılmamış, çelenk göndermemiş, ancak başsağlığı mesajı
yayınlamıştır.4

Nadi'nin ölümü Cumhuriyet gazetesinde "Büyük Kaybımız" başlığı ile
duyurulmuştur.5 29 Haziran'dan 1 Temmuz'a kadar gazetede yas ilan edilmiş, 30
Haziran tarihli nüshada meslektaşlarının onun ardından yazdıkları yayınlanmıştır. Bu
meslektaşları arasında 1922 - 1923 yıllarında Yunus Nadi'nin oldukça sert sözlerle

1

Celalettin Ezine, "Peşte Hastanelerinde Onunla Son Görüşmem", Cumhuriyet, 30 Haziran 1945, No:

7495.
2

Uşaklıgil, a.g.e. s. 3, 129.

3

Cumhuriyet, 20 Ağustos 1945, No: 7546.

4

Uşaklıgil, a.g.e. s. 3.

5

Cumhuriyet, 29 Haziran 1945, No: 7494.
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eleştirdiği ve 1939 yılında Nadir Nadi'ye "Alman Realitesi" çıkışı nedeniyle tepki
gösteren Hüseyin Cahit Yalçın ile 1937 yılında Yunus Nadi hakkında söylenmedik söz
bırakmayan Etem İzzet Benice de bulunmaktadır. Yalçın, Nadi'yi şu sözlerle
yolculamıştır: "Yeni nesiller onun yerini doldurmak için zahmet çekeceklerdir. ...
Muvaffak oldu, mebus oldu, her şey oldu, fakat daima gazeteci kaldı. Dünyaya
bunun için gelmiş denilebilirdi. Ve gazeteci olarak gözlerini yumdu. ... Bir mücadele
devrinde yetişen ve mücadele içinde yaşıyan bir adamın dostları kadar düşmanları
da olur. Şimdi onun ölümü karşısında herşey susmuştur ve yalnız umumi bir teessür
ve teessüf kalmıştır."1 Etem İzzet Benice ise 8 yıl öncesinin aksine bu sefer güzelleme
yazmıştır. Nadi'nin, özgürlük tarihinde, Bağımsızlık Savaşında, Kemalist devrim
mücadelesinde şahsi ve milli görevini insan güç ve zekasının imkan tanıdığı ölçüde
yaptığını, ülkenin politika ve basın tarihine geçen "başarı kazanmış sayılı ve değerli
bir örnek" olduğunu söylemiş; Nadi'yi "enerjik ve dinamik bir politikacı, hakiki ve
üstün bir gazeteci, başarıcı ve kurucu bir naşir, tuttuğunu koparır bir insan", "büyük
bir mücadeleci", "mütefekkir ve vatansever" gibi sözlerle anmıştır.2 30 Haziran'da
yazan bir diğer isim Abidin Daver'dir ve geçmişte Atatürk'ün Nadi için söylediklerini
mealen aktarmıştır: "Yunus Nadi Bey mükemmel bir gazetecidir. Kalemine o kadar
hâkimdir ki gezerken, yerken, içerken, konuşurken, hulâsa hayatının her anında
yazar. Hem de çok güzel yazar".3 Nadir Nadi anılarında, "Ona yakışan bir ölümdü bu.
Hem yavaş yavaş bizi hazırlamış, hem de iyileşebileceğini umduğumuz bir sırada,
1

Cumhuriyet, 30 Haziran 1945, No: 7495.

2

Cumhuriyet, 30 Haziran 1945, No: 7495.

3

Daver, a.g.m. Cumhuriyet, 30 Haziran 1945, No: 7495.
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uzun boylu yataklara düşmeden, bıçak altında ansızın hayata gözlerini yummuştu"
demiş; son mektuplarında sonucu sezer gibi olduğunu ancak kabul etmek
istemediğini, yazılarındaki enerjinin kaybolduğunu ve el yazısının "titrek bir hal"
almaya başladığını anlatmıştır.1 Zekeriya Sertel ise anılarında eski mesai arkadaşı
Nadi'yi anlamlı cümlelerle hatırlatmıştır. Sertel'e göre Nadi'nin mahareti gazeteci
kalmayı bilmek olmuştur. Zira İTF döneminde "mevki ve nüfuzu" büyük olduğu halde
imtiyazlardan yararlanma, makam edinme gibi yollara yönelmemiş, "servet ve mevki
gözünü kamaştırmaya yetmemiş", gazeteci olarak kalmış ve gazeteci olarak
yaşamıştır.2 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Nadi'nin mizacen Recep Peker'in eşiti
olduğunu söylemiştir.3 Şükrü Kaya'nın uğurlama cümlelerinde polemiklere
gönderme vardır: "Kalemi kuvvetli, sesi gürdü; sert yazar, tok söylerdi. Tarizlere,
tecavüzlere, hücumlara en çok onun uğraması bundandır..."4 Geçmişten güncele,
ardından tüm yazılanlar arasında Yunus Nadi'yi en iyi tanımlayan iki cümle Celal
Bayar ve İlhan Selçuk'a aittir. Bayar cenaze günü, "Bugünkü rejimin temelinde Yunus
Nadi'nin kocaman bir taşı vardır." demiştir.5 Selçuk ise Ulusal Kurtuluş Savaşını
kastederek "Mustafa Kemal bu tür savaşın mucididir. Yunus Nadi de gazetecisi."
yorumunu yapmıştır.6 Her ne kadar Emine Uşaklıgil, Yunus Nadi'nin kitabe-i seng-i

1

Nadir Nadi, Perde Aralığından, s. 258.

2

Zekeriya Sertel, a.g.e. s. 134.

3

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Politikada 45 Yıl, 5. Baskı, İstanbul, İletişim Yayınları, 2009, s. 71.

4

Kaya, a.g.m. Cumhuriyet, 28 Haziran 1946, No: 7854 ve Cumhuriyet 1924 - 1974, s. 43.

5

Bayar, a.g.m. Cumhuriyet, 21 Ağustos 1945, No: 7547 ve Cumhuriyet 1924 - 1974, s. 41.

6

Selçuk, a.g.m. Cumhuriyet, 7 Mayıs 1974, No: 17875.
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mezarına Hüseyin Cahit Yalçın'ın sözlerinin yakışacağını düşünmüşse de1 esasen
Nadi'nin yaşamının zirve noktalarını bu iki cümle özetlemektedir.

1

Uşaklıgil, a.g.e. s. 127.
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SONUÇ
Aydın, mensubu olduğu toplumun, yaşadığı çevrenin, içinde bulunduğu
politik, sosyal, kültürel atmosferin ve benzeri çokça etkenin gölgesi altında
biçimlenir. Toplumun, ülkenin gelişmişlik düzeyini, kültürünü ve yönelimlerini o
toplumu dönüştürme misyonu üstlenene dek belirleme şansı yoktur. Aydını aydın
yapan hususların yarısı, eline kalem alana dek yalnızca kendisinin değil kendisinden
evvel ülkesinin ve toplumunun geçirdiği evreler; diğer yarısı ise eline kalem aldıktan
sonra yine ülkenin ve toplumun şartlarına uygun olarak kalemle belirlenen
pozisyonlardır. Yunus Nadi 1879 doğumludur. O tarihte tahtta II. Abdülhamit
bulunmaktadır. Dolayısıyla hayatının ilk otuz yılının belirleyicileri olan etkenlerin
tepesinde Abdülhamit yer alacaktır. Kendisinden evvel, devletin çöküşü nasıl
engellenir ve mevcut gerilik hangi yollarla aşılır sorularına yanıt arayan, çözülmeyi
durdurmaya aday, yüzü Batıya dönük aydın tipi ortaya çıkmıştır. 1865'ten itibaren,
Genç Osmanlılar hareketi ile birlikte, evvelinden hiç kimsenin alışık olmadığı bir
muhalefet tipi oluşmuştur. 1876 deneyimi yaşanmıştır. Devlet Batıcı reformlar
yapmakta, kendisini zamana uyarlamaya çalışmaktadır. İmparatorluk unsurları
arasında milliyetçi ayaklanmalar ve kopuşlar görülmektedir. Toprak kayıpları ve
çözülme hali yaşanmaktadır. Yüzyıl sonlarına doğru muhaliflere baskılar gittikçe
artmakta, ifade ortamı daralmaktadır. Nadi iki yaşındayken devletin ekonomisi
çökmüş, uluslararası bir komisyon maliyeyi ele almış, dolayısıyla yaşamın her alanı
yabancı müdahalelere açık hale gelmiştir. 1879 Fethiye doğumlu Ahmed'in Yunus
Nadi olma sürecinde iradesi dışında gelişen belirleyiciler bunlardır. Özel belirleyiciler
ise yaşamının belli bir yaşa dek ailesinin, belli bir yaştan sonra kendisinin
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müdaheleleri ile şekillenmesi ve doğuştan sahip olduğu bazı şanslardır. Talihinin
farkına erken varmış, yazgısını bir bakıma kendisi belirlemiştir. Fakat bu farkındalığa
ulaşmadan evvel, Fethiye'nin ileri gelen bir ailesinde hayata başlamak şanstır.
Sürgün Genç Osmanlılar tarafından kurulan Rodos Süleymaniye Medresesinde
eğitim görmek şanstır ki burada düşünce akımlarıyla ve dönemin yasaklı
kavramlarıyla tanışmış, Arapça, Farsça ve Fransızca öğrenmiştir. Buradan mezun
olduktan (1896/1897) sonra yaşamının belirleyicisi kendisi olmuştur. Ailenin
önerilerini reddederek İstanbul'a kaçması kendi yazgısı adına attığı en büyük
adımdır. Bu hareketi tüm yaşamını biçimlendirmiştir. Harbiye başta olmak üzere hiç
bir okula kayıt olamadan memleketine dönse de başkaldırısının karşılığını almıştır.
Harbiye'ye girmesi durumunda bambaşka şekillenmesi muhtemel hayat, onu önce
Mekteb-i

Sultani'ye

(Galatasaray

Lisesi),

ardından

Saint

Benoit

Lisesine

sürüklemiştir. Mesleğe ilk adımını bu dönemde atmış, ilk gazetecilik tecrübesini
Mekteb-i Sultani'de öğrenci gazetesi çıkararak bu dönemde yaşamış, Malumat
dergisinde çalışmaya bu dönemde başlamıştır. İlk yazısı yayınlandığında (31 Ağustos
1899) 20 yaşındadır. Bu, aynı zamanda Yunus Nadi isminin de ilk kez ortaya çıkışıdır.
Böylece kamuoyu ilerleyen yıllarda çokça karşılaşacağı Yunus Nadi ismiyle
tanışmıştır. Yükseliş gecikmemiş, Nadi "Edebiyat'ta Sefahat" yazı dizisiyle ses
getirmiştir. Dizide; dil, edebiyat, basın ve eğitim konularında tahliller yapmış,
dönemin şair ve yazarlarını eleştirmiş, dil ve edebiyatın o anki durumunu ve
geleceğini tartışmıştır. Dilin islah edilmesini, Arapça ve Farsçanın etkisinden
kurtarılmasını, yeni bir dil oluşturulmasını ve eğitimde bu dilin kullanılmasını
önermiştir. Redçi değildir, yeni dilin eskisinin üzerinde, enkazın sağlam parçaları
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kullanılarak
edebiyatçının

yükseltilmesini
toplumu

istemiştir.

aydınlatma

Edebiyatta
amacıyla

taklitçiliğe

hareket

karşı

etmesi

çıkmış,

gerektiğini

savunmuştur. Nadi, Rumi 1316'da (1900/1901) Hukuk Mektebine girdiğinde
"Edebiyat'ta Sefahat" dizisiyle maruf bir yazardır. Hukuk Mektebinde politik bir
kişilik haline gelmiş, Namık Kemal'i rehber ve model almış, muhalif bir tutuma
yönelmiştir. Üstelik muhalif tutumunun Saray'a jurnal edildiği Nadi'nin kulağına
kadar gelmiştir. Örgüt kurmak üzere iradesi dışında düzenlenen toplantıda aralarına
sızan ajanı deşifre ettiyse de iş işten geçmiş, 1902 yılı başlarında Hukuk Mektebinin
ikinci sınıfındayken yedi arkadaşıyla birlikte tutuklanmıştır. Tutukluluğunu
Hapishane-i Umumi, hükümlülüğünü Madilli Kalesinde geçirmiş, 28 Aralık 1904'te
tahliye olmuş, fakat cezası bitmemiş memleketi Fethiye'ye sürgüne gönderilmiştir.
İstanbul'a ve Hukuk Mektebine ancak Meşturiyetin ilanından sonra dönebilecektir.

Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul'a yeniden taşındığında ilk işi Hayal ve
Hakikat isimli bir gazete çıkarmak üzere başvuruda bulunmak olmuştur. Ancak bu
isimde bir gazete yayınlanmamış, Tasvir-i Efkar'ın kuruluş çalışmalarına katılmış, bu
gazetede yazmaya başlamış ve bir aralık İkdam'da çevirmenlik yapmıştır. Temel
kaygısı Abdülhamit karşıtlığı olan İhtilal ve İnkılab-ı Osmani'yi de bu dönemde
yazmıştır (1909). Kitap, Nadi'nin o günlerde siyaseten aldığı konumun en katı
örneğidir. İttihat ve Terakki'ye bu dönemde dahil olmuş, cemiyet içerisinde Talatçı
çizgide durmuştur. 16/17 Kasım 1910'da İttihat ve Terakki'nin yayın organı
Rumeli'nin başına geçmek üzere Selanik'e hareket etmiş, 30 Kasım'da Rumeli'nin
Umur-ı Tahririye Müdürü olmuş, 21 Mayıs 1912'ye dek bu görevi sürdürmüştür.
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Mustafa Kemal, Ziya Gökalp ve Zekeriya Sertel ile Selanik'te tanışmıştır. 4 Nisan
1911 gecesi gerçekleştirdiği protesto eyleminde uğradığı darbın ardından kaleme
aldığı anti-siyonist yazıda, önlem alınmazsa ilerleyen zamanlarda Filistin'de bir İsrail
devletinin kurulacağını öngörmesi, Selanik günlerindeki en önemli çıkışıdır. 1912'de,
1943'e dek taşıyacağı milletvekili unvanı ile İstanbul'a dönmüştür. Öte yandan
İstanbul'da onu bir unvan daha beklemektedir. Kendisinden sonra 6 Nisan 1911'de
kapanan Tasvir-i Efkar'ı Ebuzziya Tevfik ile birlikte yeniden yayınlamaya başlamış ve
gazetenin başyazarı olmuştur. Başyazar unvanını ömrünün sonuna dek taşıyacaktır
ve üstelik miilletvekili unvanı her dönem başyazar unvanının gerisinde kalacaktır.
Tasvir-i Efkar'da Temmuz 1918'e kadar çalışmıştır.

Yunus Nadi Meşrutiyetin ilk anlarında, çekinceleriyle birlikte çıkış yolunun
Osmanlıcılık olduğuna inanmaktadır. Düşünsel dönüşümleri İttihat ve Terakki'nin
yönelimleri ile eş zamanlı gerçekleşmiştir. Ne zaman ki Osmanlı'yı oluşturan unsurlar
ulusçu hareketlere meyletmişler, işte o zaman İTF de Nadi de dönüşmüştür.
Osmanlıcılık politikasının çöküşünü Bosna Hersek, Bulgaristan ve Girit gibi ciddi
toprak kayıpları ile Balkan Savaşı hazırlamıştır. İttihatçı ayınlar, ilk dört - beş yıllık
tecrübenin ardından İmparatorluğu oluşturan unsurların bir arada yaşaması fikrinin
ve devletin anayasa ile kurtarılacağı inancının yetersiz olduğuna kanaat
getirmişlerdir. Öte yandan aydının zihnindeki Batı kavramında da gedik açılmış,
biçimsel Batı taklitçiliği ile gelişimin sağlanamayacağı ve Batı uygarlığının eriştiği
yüksekliğin altında toplumsal bir temel olduğu anlaşılmıştır. 1914'e gelindiğinde,
İttihatçı aydının gündeminde İslamcılık ve milliyetçilik vardır. İslamcılığın
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önemsenme nedeni, I. Dünya Savaşı sebebiyle ilan edilen cihattır. Cihattan istenilen
karşılık alınamadığı ve Müslüman unsurlar arasında da kaynaşma başladığı an
İslamcılık geriye düşecek, milliyetçilik yükselecektir. Yunus Nadi'nin Osmanlıcılıktan
vazgeçme sürecinde son ilmeği Balkan Savaşı çözmüştür. Bu süreçte 1923'e dek
gündeminden çıkarmayacağı "Şark Meselesi"nin tahliline de başlamıştır. 1912'den
1923'e dek her savaşta "Şark Meselesi"nin tarihe gömüleceğini yazmıştır. Balkan
Savaşı esnasında sorunun çözümünde diplomasi yolunun kapandığını, çatışmadan
başka çare kalmadığını, Rusya ve Almanya'nın Balkanlar'daki tahakkümünü kırmak
gerektiğini savunmuştur. Öte yandan hem İttihatçı hem gazeteci olması çeşitli
dönemlerde misyon üstlenmesini gerektirmiştir. Örneğin Edirne için düzenlenecek
harekattan evvel Talat Paşa'dan kamuoyunu hazırlama talimatı almıştır. 1914
başlarında tavrı İngiltere'den ve Fransa'dan yanadır. Çünkü İttifak bloğunun güven
vermediğine inanmaktadır, ancak bu düşüncesi dokuz ay sonra değişecektir. I.
Dünya Savaşı'nın ilk anlarında temkinli davranmış, tarafsızlığı ve duygularla değil
akılla hareket etmeyi önermiştir. Osmanlı savaşa girdiği an kendi önerisinin de
karşısındadır ve artık İttifak bloğu yanlısıdır. Almanya'yı, 1912'de Siyonizme destek
olmakla suçlarken 1914'te selamlaması, değişken politik ve diplomatik gelişmeler
karşısında aldığı zorunlu pozisyonların anlamlı bir örneğidir. 1916'ya dek savaş
yanlısı bir tutum izlemiş, 1916'dan itibaren barıştan söz etmeye başlamıştır.
Hayatının hiç bir döneminde Osmanlı'nın I. Dünya Savaşına katılımı ve yenilgi
konularında tek bir şikayeti olmamıştır. İtilaf Devletlerinin er ya da geç Boğazlar'ı
tehdit edeceğini ve Osmanlı'nın istemese de savaşa çekileceğini savunmuş, bu
nedenle katılımın doğru olduğu inancını yaşamı boyunca sürdürmüştür. Savaşa dahil
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olan Osmanlı'nın, Çarlık Rusya'nın yıkılmasına yol açarak ve İttifak bloğunun
yenilgisini geciktirerek dünyanın yazgısına yön verdiğine inanmıştır. Düşüncelerinin
merkezine, 1913'ten itibaren yavaş yavaş milliyetçilik ve İslamcılık yerleşmiştir.
1915'in sonlarına dek İslamcılığı, 1916'dan itibaren milliyetçiliği üstte tutmuştur.
İttihat ve Terakki'nin iktidar dışında kaldığı tüm dönemlerde birlik ve ortak mücadele
önermiş, İttihat ve Terakki'nin iktidarda olduğu dönemlerde ise zaman zaman
özgürlüklerin kısıtlanmasını dahi savunmuştur.

Nadi, katı bir Tanzimat karşıtıdır. Mevcut felaketlerin kaynağı olarak
Tanzimat'ın idare tarzını işaret etmiştir. Tanzimat reformculuğunu Batı taklitçiliği
olarak yorumlamış, Doğunun ihmal edildiğine inanmıştır. Tanzimatçıların eğitim ve
hukukta ikilik yarattıklarını düşünmüştür. Gelişim için öncelikle millet oluşturmak,
millet oluşturmak için ise Tanzimatçıların yaptıkları gibi yalnızca eğitimin değil,
onunla birlikte din ve millet esaslarının da önemsenmesi gerektiğini savunarak Ziya
Gökalp'in tezleri ile uyuşan bir çizgide durmuştur. Batıcılık konusunda içe dönük ve
temel değerleri koruyan bir anlayışı benimsemiş, bu bağlamda Japon Batılılaşmasını
örnek göstermiştir. Batıya mesafeli durmuş, fakat hiç bir zaman Batıcılığı terk
etmemiştir. Doğulu kalarak ancak Batı uygarlığından yararlanmayı da ihmal
etmeyerek gelişimin sağlanabileceğine inanmıştır. Merkeziyetçi bir konumda yer
almış, ama merkeziyet - adem-i merkeziyet tartışmalarını zaman kaybı olarak
gördüğünü söylemekten ve yeri geldiğinde merkeziyetçileri de eleştirmekten geri
durmamıştır.

Abdülhamit

dönemindeki

dönemindeki hataları görmezden gelmemiştir.

444

hataları

vurgularken,

Meşrutiyet

Yunus Nadi Temmuz 1918'de Tasvir-i Efkar'dan ayrılmış, 2 Eylül 1918'de Yeni
Gün'ü yayınlamaya başlamıştır. Eylül 1918'den Nisan 1920'ye kadar İstanbul'da Yeni
Gün ismiyle yayınlanan gazete sayısı birdir. Ancak içerik olarak ortada iki ayrı gazete
bulunmaktadır. Bu farklılığı gazetenin kapalı kaldığı süre esnasında (27 Mart 1919 11 Ekim 1919) yaşanan gelişmeler belirlemiştir. Değişime yol açan tarih aralığının
öncesi ve sonrası Yeni Gün için iki ayrı dönemdir (Birinci Dönem: 2 Eylül 1918 - 27
Mart 1919, İkinci Dönem: 11 Ekim 1919 - 12 Nisan 1920). Birinci dönemde gazetede
baskın bir ideoloji ya da belirli bir yönelim yoktur. Öncelikli konular barış şartları ve
Amerikan mandasıdır. Nadi bu dönemde milliyetçiliği ve mandacılığı aynı anda
savunmuştur. Genel tavrı ümitsizdir. Talat Paşa'yı barış konusunda aceleci
davranmakla eleştirmiş, vatanın parçalanmasının kaçınılmaz olduğunu düşünmüş,
Wilson İlkeleri arasında yer alan milliyet düsturunun önemsenmesini istemiştir.
Talat Paşa hariç yurt dışına kaçan İTF'lilere ateş püskürmüş, Talat Paşa'yı ise ne
mahkum edebilmiş ne de affedebilmiştir. İTF'nin iktidar dışında kaldığı tüm
dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de partilerin kolektif çalışmasını, hatta tek bir
parti çatısı altında toplanmayı önermiş ve Türk birliğini savunmuştur. Almanya
yanlısı tutumdan uzaklaşmış, İngiltere'ye ve Fransa'ya karşı tavrı yumuşamıştır. 20.
yüzyılı milliyetler asrı olarak tanımlamış, milliyetçiliğe yönelmek gerektiği tezini
işlemiştir. Yeni Gün 27 Mart 1919'da kapatılmış, Yunus Nadi Nisan ortalarında
tutuklanmış, 22/23 Mayıs 1919'a kadar tutuklu kalmıştır. Yeni Gün'ün cezası, Yunus
Nadi Bekirağa Bölüğü'nde iken Ahmet Rasim'in başvurusu üzerine 26 Nisan 1919'da
kaldırılmış, ancak gazete 11 Ekim'e kadar yayınlanmamıştır. Yeni Gün, ikinci yayın
döneminde Anadolu hareketine ve Mustafa Kemal'e yakın durmuştur. Fakat
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Amerikan mandası ve Wilson ilkelerinden de vazgeçilmemiştir. Hükümetlere
mesafeli yaklaşılmış, muhalefette kalmak yeğlenmiş, ancak Padişah'a saygıda kusur
edilmemiştir. Nadi bu dönemde; dünyada emperyalizm ve millilik / beynelmillilik
(nasyonalizm / enternasyonalizm) olmak üzere iki ayrı kutup bulunduğu,
emperyalizmin mutlaka yenilgiye uğratılacağı, zaferden sonra millilik / beynelmillilik
ittifakının bozulacağı ve dünyanın yazgısının onlar arasındaki mücadelenin sonucuna
göre belirleneceği tezini işlemiştir.

Yunus Nadi siyasetteki İttihatçı çizgisini İTF'den sonra bir süre daha
sürdürmüştür. Son İTF kongresinde, İTF feshedilmeli ve siyasal yaşamdan
çekilmelidir tezini öne sürenlere karşı, siyasal sabıkası olmayan ve yıpranmamış
isimlerle İttihatçılığı yaşatacak yeni bir parti kurulmalıdır tezini savunanlar arasında
yer almıştır. Sonuçta kazanan Yunus Nadi'nin bulunduğu kanat olmuş ve 9 Kasım
1918'de Teceddüt Fırkası doğmuştur. Partinin fırka kaleminde ve idare meclisinde
görev almış, ancak İttihatçılığının tartışma konusu olması nedeniyle iki gün sonra
istifa etmiştir. Bu dönemde siyaseten aldığı yeni pozisyon Wilsonculuktur. Amerikan
mandasını İngiliz emperyalizmine karşı kötünün iyisi olarak görmüş, Wilson
Prensipleri Cemiyetinin kurucuları arasında yer almıştır. Cemiyet, Mütareke dönemi
İstanbul'nun buhranlı ortamında, İtilaf Devletlerinden gelen işgal ve yok olma
tehlikeleri karşısında çare olarak Wilson'un on dört maddelik bildirisine yönelen,
Amerikan mandasını İtilaf Devletlerinin emperyalist hedefleri karşısında kötünün
iyisi olarak kabul eden, Wilson ilkelerinin Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerde Türk
Devleti kurmak için yararlı olacağına inanan aydınlar tarafından kurulmuştur. Nadi,
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cemiyetin Heyet-i Faale üyelerindendir ve Wilson'a gönderilen 5 Aralık 1918 tarihli
muhtıranın altında imzası vardır. İmzacıların Wilson'dan talebi tam anlamıyla
dominyonluktur. Yönetim, ekonomi, hukuk, asayiş, mahalli idare alanlarında
Amerikan idaresi ve konrolü talep etmişlerdir. Yunus Nadi'nin Wilson'a ve
Amerika'ya ilgisi I. Dünya Savaşının sonlarında başlamıştır. Savaşın son günlerinde,
Wilson'un daimi barışı amaçladığını ve Wilson ilkelerinden yararlanarak elde kalan
vatan parçası üzerinde bağımsız devlet kurulabileceğini savunan bir düşünceye
yönelmiştir. Fakat ilkelerin uygulanırlığı hususunda kaygıları vardır. Çünkü Nadi'ye
göre insanların dünya üzerindeki dağılımı ırk ve kavmiyet esasına göre değildir ve bu
durum Osmanlı coğrafyası için de geçerlidir. Dolayısıyla Ermeni, Rum ve Musevilerin
Türklerle birlikte yaşadıkları bölgelerde Wilson ilkelerini uygulamak mümkün
görünmemektedir. Yalnızca Türk - Arap bölgelerindeki dağılım belirgindir ve ancak
bu bölgelerde ilkelerden karşılık alınabilir. Bu nedenlerle azınlıkların unsuri hakları
tanınmalı, diğer haklarının geleceği Wilson'un hakemliğine bırakılmalıdır. Nadi'nin
bu düşünceleri cemiyet mensuplarının, emperyalist devletlerin azınlıklar üzerinden
müdahalelerini engelleme amacına örnektir. Nadi, kaygılarıyla birlikte 1920 yılı
başlarında dahi Wilson'dan umudunu kesmemiştir. Zira Wilson'a hitaben yazdığı açık
mektupta açıkça Wilson güzellemesi yapmıştır. Amerika'yı yüceltmiş ve Rus
Devrimini Wilson'un düşünceleri ile eşitlemiştir.

Damat Ferit Paşa Hükümeti döneminde Heyet-i Temsiliye tarafından kesilen
Anadolu - İstanbul iletişimi, kabine değişiminden sonra Yunus Nadi'nin elçiliği ile
yeniden başlamıştır (6 Ekim 1919). Harbiye Nazırı Cemal Paşa'nın davetiyle Ali Rıza
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Paşa Kabinesi - Heyet-i Temsiliye diyaloğuna aracılık eden Yunus Nadi, yüksek
ihtimalle ilk anda tarihi bir misyon üstlendiğinin farkında değildir. Sürecin sonunda
Amasya Mülakatı gerçekleşmiş ve Ulusal Hareket İstanbul Hükümeti tarafından
resmen tanınmıştır.

Yunus Nadi son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne İzmir Milletvekili olarak
katılmıştır. Felah-ı Vatan Grubu'nun üyesi ve yöneticisidir. 16 Mart 1920'de Meclis,
19 Mart 1920'de Yeni Gün idarehanesi basılmıştır. Nadi 22 Mart'ta Ankara'ya doğru
yola çıkmış, 2 Nisan'da Ankara'ya ulaşmıştır. Bu sırada tutuklanmak üzere
İstanbul'da aranmaktadır. Ardında kalan gazetesi ise ancak 12 Nisan'a kadar
dayanabilmiş ve basın tarihine geçecek bir eylemle yayınını sonlandırmıştır.

Yunus Nadi'nin Ankara'da ilk anda yaptığı işler, Hakimiyet-i Milliye
gazetesinin yönetimini üstlenmek ve Ankara yolculuğu esnasında Halide Edip ile
sohbetlerinde fikir olarak ortaya çıkan Anadolu Ajansı'nı hayata geçirmek olmuştur.
6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansı'nın ilk çalışmaları Halide Edip ve Yunus Nadi
tarafından, Ziraat Mektebinde Refik Saydam'ın kullandığı odada başlatılmıştır. Nadi,
I. TBMM'ye İzmir Milletvekili olarak katılmış ve İrşad Encümeni başkanlığı yapmıştır.
Ayrıca Teşkilat-ı Esasiye ve Hariciye Encümenlerinde de çalışmıştır. 22 Mart 1922'de
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu'nun grup başkan vekili olmuştur.

Yunus Nadi Ankara'da, yeni politika alanında daha öncesinde hiç olmadığı
kadar aktiftir. İTF'nin iktidar döneminde politikanın içindedir, ancak hiç bir zaman
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İTF'nin üst yapılanmasını zorlamamış, zorlamak için herhangi bir girişimde
bulunmamıştır. Pozisyonu 1912'den 1918'e dek sabittir. Ancak Ankara'da hareket
alanı genişlemiş, üst kadroya daha yakın durmuştur. Bunun göstergesi Hakimiyet-i
Milliye ya da Anadolu Ajansı değil YOC içerisinde yer aldığı konum, üstlendiği misyon
ve oynadığı roldür. Aynı zamanda HZ ve TKF süreçlerindeki aktif tutumudur. Bir
diğer deyişle YOC hareketi ile başlayıp 1921 Anayasası ile sonra eren sekiz - dokuz
aylık süre içerisinde mevzilendiği pozisyondur. Pozisyonunu zafere kadar korumuş,
sürecin sonunda Kemalist Devrimin merkezinde yer almıştır. Nadi'nin sola ilgi
duymasının ve Ankara'da ilk anda sol hareket içerisinde yer almasının bir nedeni
geçmişte geleneksel düşman olarak gördüğü, ancak 1917 Sovyet Devriminin
ardından bakış açısını yenilediği Rusya'dan gelen sosyalist rüzgar ise; diğer bir
nedeni de denenmemiş tek siyasetin sol olmasıdır. Osmanlı'daki düşünce
akımlarının hepsinden bir parça almıştır, fakat sosyalizm hem onun için hem de
Türkiye için yenidir. Her ne kadar mütekamil bir Marksist olmasa da sol değerleri,
Mustafa Kemal'in çizdiği alanın dışına fazla çıkmadan işlemiş, savunmuştur. Bu
bağlamda, Nadi'nin YOC içerisinde İttihatçı bir çizgide durduğunu öne süren tezlere
katılmadığımızı belirtmeliyiz. Örgüt içerisinde İttihatçı ya da Sosyalist değil Kemalist
bir çizgide durmuş, hatta Kemalist kanadın en önemli figürü olmuştur. Bir diğer
değişle YOC'deki Kemalist eğilimi temsil etmiştir ve bu eğilimi Yunus Nadi'de
somutlamak mümkündür. Cemiyetin kurucuları arasında yer almış ve örgütlenmede
aktif rol oynamıştır. Daha önemli misyonu ise cemiyet ile Mustafa Kemal arasında
bağlantı sağlamak olmuştur. Öte yandan Halk Zümresinin öncü isimlerindendir.
Dünyanın bir devrim sürecinden geçtiğine, Türkiye'nin de o devrimin tam ortasında
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bulunduğuna inanmıştır. Batının çökmekte, özgürlük ve bağımsızlığını kazanmak
üzere ayaklanan Doğunun yükselmekte olduğunu savunmuştur. Nadi'ye göre
TBMM'nin açılmasında da Halk Zümresinin ortaya çıkmasında da dünyanın içinde
bulunduğu devrim süreci etkendir. Fakat Mustafa Kemal'in amacı farklıdır: antiemperyalist YOC - HZ hareketini ulusal kurtuluş mücadelesine yarar sağlayacak bir
çizgiye çekmek. Bunun en önemli aracısı Yunus Nadi olmuştur ki hareket içerisindeki
arkadaşları teker teker dışarıda kalırken Nadi merkezde sabitlenmeyi başarmıştır.
Mustafa Kemal'in amacı ve Nadi'nin aracılığının somut sonucu Halkçılık Programıdır.
Mustafa Kemal Halkçılık Programı hamlesi ile YOC - HZ etkisini dağıtmayı ve halkçılığı
kendi politikasına yakın bir noktaya çekmeyi başarmıştır. Başarıda Yunus Nadi'nin
yadsınamaz bir payı olduğu unutulmamalıdır. Sürecin sonunda 1921 Anayasası
ortaya çıkmıştır. Nadi'nin bu esnada Mustafa Kemal çizgisi dışındaki bir hareketi
anayasa sürecinde Mesleki Temsili savunmak olmuştur. Mesleki Temsilin özeti,
seçimlerin genel oy ilkesine göre değil mesleklere göre yapılmasıdır. Partiler yoktur,
muhtelif mesleklerde birbirleriyle mücadele ederek değil birbirlerini tamamlayarak
çalışan insanlar vardır. Sınıflar ve sınıf çatışması da yok sayılmaktadır. Önerinin
lafazan savunucusu Yunus Nadi, anayasaya genel oy ilkesi yerine Mesleki Temsil
usulünün yazılması için çaba sarf ettiyse de başarısız olmuştur. Zira Mustafa Kemal
öneriye karşıdır. Halkçılık Programını, YOC - HZ hareketlerinin siyaseti getirdiği
noktanın ve Mustafa Kemal'in ilerisi için tahayyül ettiği yeni Türkiye'nin alt yapısını
oluşturmaya dönük düşüncelerinin sonucu olarak görmek mümkündür. Akabinde
solu bir yanıyla tasfiye eden, diğer yanıyla toparlayan TKF hamlesi gelmiştir. TKF,
YOC faaliyetlerinin durdurulmasının ardından Meclis içerisindeki sol yönelimleri
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kontrol altına alarak Halkçılık Programı alanına çekmek ve diretenleri ayrıştırmak
üzere kurulmuştur. Nadi partinin üyesi, Anadolu'da Yeni Gün partinin yayın
organıdır. YOC içerisindeki İttihatçı kanat ile Kemalist kanat partiye katılmış,
Sosyalist kanat dışarıda kalmış, kendi örgütlenmesini yaratmıştır. Partinin kağıt
üzerindeki amacı; Anadolu'nun toplumsal yapısına uygun bir Komünizme ulaşmaktır.
Hedefi; proleterya diktatörlüğü değil Maksizmi Türkiye'ye uyarlayıp Türk Komünizmi
oluşturmaktır. Çünkü TKF'ye göre Türkiye'de güçlü bir sermaye sınıfı ve aristokrasi
yoktur. TKF, Çerkes Ethem İsyanı sırasında kapatılmıştır. Fakat Mustafa Kemal için
amaç hasıl olmuştur.

Ankara'daki Yunus Nadi'nin siyasette durduğu pozisyonları ve attığı adımları
anlamak, Anadolu'da Yeni Gün'ü anlamaktan geçmektedir. Anadolu'da Yeni Gün'ün,
İstanbul'daki öncülünü andırır biçimde Ankara'da da iki farklı dönemi vardır, fakat
İstanbul'dakinden farklı olarak bu sefer her iki döneminde de misyon gazetesi
olmuştur. Ankara'daki Yeni Gün'ün İstanbul'daki eskisinden farkı; ilk döneminde
(Ağustos 1920 - Şubat 1921), evvelinde hiç görülmeyen ve sonrasında da
görülmeyecek olan sosyalist eğilimleridir. Sosyalizm tercihi, günün politikalarının ve
bu politikalara uygun konumlanışın sonucudur. Ancak kesinlikle bilinçli bir yöneliştir.
Gazetenin ilk sayısı çıktığında (9 Ağustos 1920) YOC faaliyet halindedir. Yayın
politikası Şubat 1921'e kadar YOC - HZ - TKF çizgisinde seyretmiştir. Sosyalizmi
hemen terk etmemiş 1921'in sonuna dek aşama aşama, adım adım geri çekilmiştir.
Ancak bundan sola ilginin terk edildiği anlamı çıkmamalıdır, o hep sürmüştür.
Gazetenin yönelimlerinde Ankara - Moskova ilişkilerinin olumlu - olumsuz seyri de
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belirleyici olmuştur. Anadolu'da Yeni Gün ilk anda, Sovyet Rusya ile dostluğu
savunan, genelde Mustafa Kemal politikalarına paralel hareket eden, antiemperyalist, Ulusal Kurtuluşçu ve sosyalist bir gazetedir. Gazetenin başyazarı Yunus
Nadi, "Cihan İnkılabı" adını verdiği devrim sürecinde Çanakkale Zaferinin mihenk taşı
olduğunu ve Anadolu Mukavemeti ile devrimin tamamlanacağını yazmaktadır. Daha
açık

bir

ifadeyle,

Rusya'da

başlayan

devrimi

Türklerin

tamamlayacağını

savunmaktadır. Fakat proleterya diktatörlüğü hedeflememiştir. Çünkü komünist ya
da enternasyonalist değildir, sol reformisttir. Marksizmi ve Sovyet Devrimini tahlil
ederken ikisinden de ayrı bir Türk Komünizmi ideali çizmiştir. Hiç bir yenileşme
modelinin dünyanın tüm ulusları için uygulamada geçerli bir anayasa olamayacağını,
pratiğin ülkeden ülkeye değişiklik gösterebileceğini yazmıştır. Nadi'nin fikir
dünyasında devrim vardır, fakat bu devrim taklit ya da kopya devrim olmamalıdır.
Çünkü Türkiye'nin sosyal şartları farklıdır. Derebeylik ve aristokrasi yoktur. O halde
çözüm Türkiye'nin koşullarına uygun olarak şekillenecek bir halk hükümetidir. Ayrıca
Nadi, sosyalizmin ancak yukarıdan gelebileceğini savunarak jakobenist bir tutuma da
yönelmiştir.

Anadolu'da Yeni Gün'ün Sovyet Rusya'dan referans alır gibi görünen ve
"Cihan İkılabı" söylemini üstte tutan devrimcilik anlayışı 1921 Şubat'ından sonra
yavaş yavaş içe dönmüş, sol atıflar sürmekle birlikte sosyalizm gazetenin önceliği
olmaktan çıkmış, yerine yerli ve sol bir millicilik ikame edilmiştir. Anadolu'da Yeni
Gün, 1922 itibariyle sosyalist bir gazete değil Kemalist bir gazetedir. Misyon değişimi
Mustafa Kemal'in politikalarına paralel gerçekleşmiştir. Fakat eş zamanlı olmamış, ilk

452

anlarda Mustafa Kemal arkadan takip edilmiştir. Dönüşümün zaman almasının iki
nedeni olabilir: Ya bilinçli bir tercihle Şark Mefkuresinin sesi olarak yedekte
tutulmuştur ya da gazete sosyalizmde gerçekten samimidir, bu yüzden vazgeçmek
istememiştir. Bizce güçlü olan ilk ihtimaldir. Gazetenin her iki dönemi için de şunu
söylemek mümkündür ki; arkasında görünen silüet Talat'ın, Enver'in, Cemal'in ya da
Lenin'in, Mustafa Suphi'nin, Nazım Resmor'un değil Mustafa Kemal'in silüetidir.
Buradan Nadi'nin İstanbul'daki İttihatçı - Talatçı çizgisini Ankara'ya taşımadığı
sonucunu çıkarmak da mümkündür. Gazetenin her iki dönemi için geçerli olan bir
husus daha vardır; başından itibaren tutarlılıkla geliştirilen Ulusal Kurtuluşçuluk
sonuna dek terk edilmemiştir. İngiltere'nin Asya'daki anti-emperyalist hareketleri
boğmaya çalıştığı ve yalnızca Türkiye'yi değil köleliğe karşı çıkan tüm halkları
bastırmayı hedeflediği savunulmuştur. "Şark Meselesi" gündemde tutulmuş,
İngiltere'nin "Şark Meselesi" için Yunanları araç olarak kullandığı propagandası
yapılmıştır. Rusya'nın yükselişi ile başlayan devrim sürecinin ve İslam aleminin
düşünce önderi Türkiye'nin emperyalizmi ürküttüğü tezi işlenmiştir. Anadolu'da Yeni
Gün'e göre emperyalistlerin amacı; Anadolu'nun batısında Yunanistan, doğusunda
Ermenistan kurarak ve geri kalan kısımları Sevr ile hallederek Türkiye'yi yok
etmektir. Ancak başaramayacaklardır. Türkler yeniden doğarken emperyalizm ve
kapitalizm yıkılacak, mazlum halklar devrim savaşını kazanacak ve yeni bir tarih
akımı başlayacaktır. Anadolu'da Yeni Gün'ün, dolayısıyla Yunus Nadi'nin, kurtuluş
inancını kamuoyu nazarında diri tutmak konusunda fazlasıyla velut olduğu bir
gerçektir.
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Anadolu'da Yeni Gün reformisttir. Geçmişin terkini, yeni bir sistem
oluşturulmasını savunmuştur. 1922'den itibaren gazete politikasının merkezinde ardılı Cumhuriyet'te de devam edeceği üzere- daima Kemalizm olmuştur. Halkçılık
ve anti-emperyalizmi esas tutmuş, Sevr'in düzenlenmesini ya da tadilini değil yok
edilmesini amaçlamıştır. Yenilgi sözcüğünü kullanmamaya özen göstermiş, kurtuluş
azmi yaratmaya ve yaymaya çalışmıştır. Gazetenin üstlendiği en önemli misyon
budur. Eskişehir - Kütahya Savaşından sonra Kayseri'ye taşınması bu misyonun bir
gereği olarak yorumlanmalıdır. Bu bağlamda, muadili Hakimiyet-i Milliye Ankara'da
kalırken Anadolu'da Yeni Gün'ün ihtiyaten Kayseri'ye gönderildiğini düşünmekteyiz.
Zira Sakarya Savaşında karşılaşılacak muhtemel bir yenilgi Meclisin geri çekilmesine
yol açacak ve bu durum Ankara'daki gazeteler için zorunlu bir göçe neden olacaktır.
Yani Ulusal Kurtuluş idealine ses veren iki gazete aynı anda susacaktır. Anadolu'da
Yeni Gün'ün Kayseri'ye gönderilmesi propaganda alanını boş bırakmamak adına
alınmış bir önlemdir.

Anadolu'da Yeni Gün'de güçlü bir İslami eğilim görünmemektedir. Çünkü
gazeteye göre din çağı kapanmıştır, milliyetler çağı yaşanmaktadır ve sorunların
çözümü ancak bu düzlemde münkündür. Fakat amaca giden yolda dinin toplum
üzerinde yarattığı etkiden olabildiğince yararlanılmıştır ki dini terminoloji özellikle
muharebe dönemlerinde yoğunlaşmıştır. Kısaca üstte olan milliyetçiliktir, İslam ona
harmanlanmıştır. Padişah'a yönelik nötr bir tutum alınmış, Padişah'ın esir olduğu ve
kurtarılması gerektiği propagandası yapılmıştır. Ancak savaş bittiği an tutum
olumsuzlaşmış, hem Padişah hem de Padişahlık kurumu gazetenin hedefi haline
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gelmiştir. Hilafet için de aynı durum geçerli olacaktır ve hatta saltanatın
kaldırılmasından sonra saltanatla birlikte hilafetin de yıkıldığı tezi işlenmiştir. Barış
konusunda aceleci davranılmamış, askeri üstünlük ve zafer öncelikli tutulmuştur.
Örneğin Yunus Nadi Londra Konferansından olumlu bir sonuç çıkmayacağını
öngörmüştür. Lozan Konferansı esnasında savaşçı bir üslup kullanılmış, Boğazlar
hariç tüm konulara tavizsiz yaklaşılmıştır. Anadolu'da Yeni Gün'ün zaferden sonraki
misyonu; reformların öncesinde ortamı yoklamak ve reform lehine kamuoyu
oluşturmak, reformlardan sonra ise ortaya çıkan kamuoyu gücünü sağlamlaştırmak
ve bir diğer adıma dek o gücü diri tutmaktır. Lozan'ın onayından sonra sırası gelen
rejim tartışmalarında gazetenin tutumu oldukça nettir. Eksik olanın yalnızca isim
olduğu ve bunun da anayasada yapılacak bir değişiklikle halledilebileceği
savunulmuştur. Üstelik gazetenin başyazarı, değişimin taslağını hazırlayacak olan
komisyonun başkanıdır.

Anadolu'da Yeni Gün 1924'te misyonunu tamamlamıştır. Nadi'nin yeni
misyonu, mücadeleye yeni alanda, yeni bir isimle devam etmektir. İstanbul'da
Kemalist Devrim aleyhinde oluşan muhalefet bloğuna karşı sağlıklı propaganda
yapabilecek bir aygıt, Kemalizm'e alan açabilecek bir sese ihtiyaç vardır. Hilafet
yanlısı propaganda karşısında yeni rejimi savunma gereksinimi ve rejimin halka mal
edilme gerekliliği söz konusudur. Cumhuriyet tam da bu ihtiyaçları karşılamak
amacıyla kurulmuştur. Hanedanın ülkeyi emperyalistlere sattığı, hilafetin çöktüğü,
iradeyi savaşı kazanan halkın devraldığı yönünde tezler savunmuştur. Kemalist
Devrimin gazetesidir. Batıcı, laik ve modern bir ülke tahayyül etmiştir. Toplumu
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dönüştürme misyonu üstlenmiştir. Ankara'daki yeni yapının İstanbul'a uzanması için
köprü olmaya çalışmıştır. Anadolu'da Yeni Gün'ün Asya vurgusunu sürdürmüştür.
Yabancı sermayeye karşı durmamış, ancak bağımsızlık vurgusunu önde tutmuştur.
Kalkınmacı, idealist ve devrimcidir. Kısacası Kemalizmin içinden bir sestir. Sahibi
Cumhuriyet rejiminin ideoloğu değildir, ancak Ziya Gökalp gibi ideologlardan
beslendiiği açıktır.

Atatürk'ün yokluğuyla birlikte Yunus Nadi için fırtınalı bir dönem başlamıştır.
Gazetecililk yaşamı boyunca maruz kaldığı en uzun süreli kapatma cezasını bu
dönemde yaşamış, milletvekili unvanını bu dönemde kaybetmiş, sağlığını bu
dönemde yitirmiştir. Yaşamı, 28 Haziran 1945'te Cenevre'de sona ermiştir. Yunus
Nadi birden çok düşünsel dönüşüm yaşayan tipik bir son dönem Osmanlı aydınıdır.
Bu dönüşümlerin bazıları donanım ve gelişimin, bazıları ise stratejik tavırların sonucu
olarak ortaya çıkmıştır. 20 yaşında yazmaya başlayan ve 30 yaşından itibaren
neredeyse her gün yazan birinin, hele bir de politikanın içindeyse ve mensubu
olduğu devlet çatırdamaktaysa düşünce değiştirmesi anormal değildir. Öte yandan
dünyada yükselen eğilimlerden etkilenmemesi de olası değildir. Bu bakımdan
Kurtuluş Savaşı'nın ilk dönemlerinde sosyalizmi savunması ile 1930'larda faşizme ilgi
duyması arasında fark yoktur. Her iki dönemde de yükselen eğilim ne ise ondan
etkilenmiştir. Nadi'den ne dört başı mamur bir sosyalist yaratılabilir ne de katıksız
bir faşist... Düşünceler bir yana siyasi çizgisi istikrarlıdır. 1908'den 1919'a dek Talatçı,
1920'den ölümüne dek Kemalisttir.
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ÖZET
Yunus Nadi, 1879 Fethiye doğumludur. İlk yazısı 1899'da Malumat'ta
yayınlanmıştır. 1902'de Hukuk Mektebinin ikinci sınıfındayken tutuklanmıştır.
Hapishane-i Umumi ve Midilli Kalesinde üç yıl geçirmiş, 28 Aralık 1904'te tahliye
olmuş ve Fethiye'ye sürgüne gönderilmiştir. II. Meşrutiyet'ten sonra Tasvir-i Efkar ve
İkdam gazetelerinde çalışmıştır. 30 Kasım 1910'da Selanik'te yayınlanan Rumeli
gazetesinin Umur-ı Tahririye Müdürü, 1912'de Tasvir-i Efkar'ın başyazarı olmuştur.
Meşrutiyetin ilk anlarında Osmanlıcılığı savunmuş, Balkan Savaşı esnasında
milliyetçiliğe yönelmiştir. I. Dünya Savaşında İslamcılığı ve milliyetçiliği harmanlamış,
1915'in sonlarına dek İslamcılığı, 1916'dan itibaren milliyetçiliği üstte tutmuştur. 2
Eylül 1918'de Yeni Gün'ü yayınlamaya başlamıştır. 1919 Nisan'ının ortalarında
tutuklanmış, 22/23 Mayıs 1919'a dek Bekirağa Bölüğünde kalmıştır. Wilson
Prensipleri Cemiyeti'nin Kurucularından ve Wilson'a gönderilen muhtıranın
imzacılarındandır. Ankara'da, Hakimiyet-i Milliye'de çalışmış ve Anadolu Ajansının
fikir öncülerinden olmuştur. YOC içerisinde Kemalist bir çizgide durmuş, Halk
Zümresi ve resmi TKF'ye katılmış, 1921 Anayasası çalışmalarında aktif bir rol
üstlenmiştir. 9 Ağustos 1920'de yayınlanmaya başlayan ve sosyalist eğilimler taşıyan
Anadolu'da Yeni Gün'ün yayın politikası Şubat 1921'e dek YOC - HZ - TKF ekseninde
seyretmiştir. İlk anda, Sovyet Rusya ile dostluğu savunan, anti-emperyalist, sosyalist
bir gazetedir. Sosyalist çizgisi 1921'den itibaren gerilemiş, sol atıflar sürmüş fakat
sosyalizm öncelik olmaktan çıkmış, yerine yerli ve sol bir millicilik ikame edilmiştir.
1922 itibariyle Kemalist bir gazetedir. Ancak başından sonuna dek Ulusal
Kurtuluşçudur. Misak-ı Milli konusunda tavizsiz davranmış, devrim sürecini
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desteklemiş, kamuoyunu hazırlama misyonu üstlenmiştir. Ardılı Cumhuriyet ise
Kemalist Devrimin İstanbul'daki sesi olmuş, batıcı, seküler, modern bir ülke tahayyül
etmiş, toplumu dönüştürmeyi amaçlamıştır. Yunus Nadi, 28 Haziran 1945'te
Cenevre'de yaşamını yitirmiştir.
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ABSTRACT
Yunus Nadi was born in Fethiye in 1879. His first article was published in
Malumat in 1899. He was arrested during his second-grade at the Law School in
1902. He spent three years in Public Prison and Midilli Castle, was released on 28
December 1904 and exiled to Fethiye. In the Second Constitutional Era, he worked
at the newspapers Tasvir-i Efkar and İkdam. He became the editor of Thessaloniki
newspaper Rumeli on 30 November 1910 and the lead author of Tasvir-i Efkar in
1912. He defended Ottomanism in the early Constitutional Era and tended towards
Nationalism during the Balkan War. He blended Islamism and Nationalism during
the World War I; Islamism took priority until the end of 1915 and Nationalism was
in the forefront since 1916. He began to publish Yeni Gün on 2 September 1918. He
was arrested in mid-April 1919 and stayed at Bekirağa Squadron until 22/23 May
1919. He was among the founders of the Community of Wilson Principles and
signatories of the memorandum submitted to Wilson. In Ankara, he worked at
Hakimiyet-i Milliye and became one of the idea pioneers of the Anadolu Agency. He
had a Kemalist attitude in the GAC, joined the Popular Front and official TCP, and
took an active role in the preparation of 1921 Constitution. The editorial policy of
Anadolu'da Yeni Gün, which began to be published on 9 August 1920 and had
socialist tendencies, remained in the GAC-PF-TCP axis until February 1921. At first, it
was an anti-imperialist, socialist newspaper advocating amity with Soviet Russia. Its
socialist character declined since 1921, the left references have continued, but
socialism ceased to be the priority, and a local and leftist nationalism was
substituted instead. By 1922, it was a Kemalist newspaper. However, it was
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supporter of National Independence from beginning to end. It had an
uncompromising stand regarding National Pact, supported the revolutionary
process and undertook the mission of preparing public opinion. Its consecutive,
Cumhuriyet became the voice of Kemalist revolution in Istanbul, have envisaged a
Western-oriented, secular, modern country and aimed to transform society. Yunus
Nadi died in Geneva on 28 June 1945.
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