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ÖZET 

 

 

BİR CUMHURİYET AYDINI: VEDAT NEDİM TÖR 

 

 

YAMAN, Hikmet 

Yüksek Lisans – 2017 

Tarih Anabilim Dalı 

  

Danışman: Doç. Dr. Fahri YETİM 

 

Bu çalışma, 1897 – 1985 yılları arasında yaşayan ve bir cumhuriyet aydını 

olan Vedat Nedim Tör’ün hayatını, entelektüel faaliyetlerini, Kadro Hareketi’yle 

ilişkisini ve bürokrasideki çalışmalarını kapsamaktadır. 

Tezin önemi ve problemi, Cumhuriyet Devriminin - aydın ilişkisi ve sonuçları 

itibariyle cumhuriyet döneminin önemli aydınlarından olan Vedat Nedim Tör üzerine 

bugüne kadar hiçbir çalışma yapılmamış olmasıdır. Bu çalışmanın amacı; cumhuriyet 

Türkiye’sine katkılarıyla önemli bir şahsiyet olan Vedat Nedim Tör’ün hayatı, 

eserleri ve çalışmaları hakkındaki bilgileri ortaya koyarak bilim dünyasına mütevazı 

bir katkı sunmaktır. 

Çalışma; “Giriş”, “Vedat Nedim Tör’ün Hayatı”, “Vedat Nedim Tör’ün 

Entelektüel Faaliyetleri”, “Kadro Hareketi ve Vedat Nedim Tör” ve “Vedat Nedim 

Tör’ün Bürokrasideki Çalışmaları” bölümlerinden oluşmaktadır. Giriş kısmında tezin 

konusu etraflıca tanımlanıp çalışmanın amacı, kapsamı, önemi ve kullanılan 

araştırma yöntemleri hakkında bilgi verilmiştir. 

Birinci bölümde Vedat Nedim Tör’ün aile, eğitim, çalışma ve siyasi hayatı 

eldeki belgeler ışığında aydınlatılmaya çalışılmıştır. Bir asra yakın ömründe 

yaşadıkları ve bir aydın olarak cumhuriyet Türkiye’sine kattığı değerler ortaya 

konmaya çalışılmıştır. 
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İkinci bölümde, çok yönlü aydın kişiliğiyle yaşadığı döneme damga vuran 

Vedat Nedim Tör’ün entelektüel faaliyetleri üzerinde durulmuştur. Ulaşılan 

belgelerden yola çıkılarak düşünce yapısı, tiyatro oyunları, denemeleri, anı çalışması, 

dergi yazıları, hikâye kitabı, gazete yazıları, kendisi hakkında çıkan yazılar ve diğer 

eserleri hakkında aydınlatıcı bilgiler ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Üçüncü bölümde, Atatürk’ün izniyle kurulan Kadro dergisinde iki yıl neşriyat 

müdürlüğü de yapan bir aydın olarak Vedat Nedim Tör’ün Kadro Hareketi’yle 

ilişkisi üzerinde durulmuştur. Kadro Hareketi’nin kuruluşunda oynadığı rol, bu 

hareket içindeki faaliyetleri gerek idareci kişiliği gerek ekonomi, turizm ve kültür 

gibi konular üzerine yazdığı yazılarla Kadro Hareketi içerisindeki konumu ortaya 

konmaya çalışılmıştır. 

Dördüncü bölümde, aynı zamanda bir bürokrat da olan Vedat Nedim Tör’ün 

bürokrasideki çalışmaları üzerinde durulmuştur. Çeşitli devlet kurumları ve özel 

kuruluşlarda icra ettiği müdür, müdür muavinliği ve müşavirlik gibi görevleri 

boyunca yaptığı faaliyetler hakkında bilgi verilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Vedat Nedim Tör, Kadro Hareketi, Türkiye İşçi ve 

Çiftçi Sosyalist Fırkası 
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ABSTRACT 

 

 

AS A REPUBLICAN INTELLECTUAL: VEDAT 

NEDİM TÖR 

 

 

YAMAN, Hikmet 

Master Thesis- 2017 

Department of History 

 

Advisor: Assoc. Prof. Fahri YETİM 

 

This study is about Vedat Nedim Tör (1987-1985) who was a republican 

intellectual, his life, intellectual activities, his relationship with Kadro Movement and 

his bureucratic life.  

The importance and problem of this study derives from the fact that there has 

been no studies undertaken on Vedat Nedim Tör so far in terms of Republican 

Revolution’s intellectual relationship and its outcomes. The purpose of the study is to 

contribute to the field of historical studies by laying out information in relation to 

Tör’s life, various works and work life. 

The study consists of following chapters; “Introduction”, “The Life of Vedat 

Nedim Tör”, “Intellectual Activities of Vedat Nedim Tör”, “Kadro Movement and 

Vedat Nedim Tör”, “Vedat Nedim Tör’s Work in Bureuacracy”. In the introduction 

chapter, the topic of the study is thoroughly elaborated on and information is 

provided in relation to the purpose, scope, importance and the methods of research. 

In the first chapter, the life, education, work life and political life of Vedat 

Nedim Tör is elaborated on in light of available documents. His experiences and as a 

republican intellectual the values he has added to the Republic of Turkey are touched 

upon. 
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 In the second chapter, the focus is on the intellectual activities of Vedat 

Nedim Tör who has left his mark on the era he left with his versatile personality. 

From the ascertained documents, his mentality, theathre work, essays, magazine 

articles, memoir work, story book, newspaper articles, articles about him and his 

other works are elaborated on.  

In chapter three, Vedat Nedim Tör’s relationship with Kadro Movement 

which was founded with Ataturk’s permisson, the role he played in the movement, 

his activities as part of this movement and position within the movement in terms of 

his managerial position as well as his articles on economy, tourism and culture are 

discussed. 

In the fourth chapter, Tör’s bureucratic life is elaborated on. Information is 

provided in relation to his various positions, i.e. manager, deputy manager, 

consultant etc., in different state departments and private sector.  

Key Words: Vedat Nedim Tör, Kadro Hareketi, Turkey Labourer and 

Farmer Socialist Party  
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ÖNSÖZ 

 

Çalışmamızda, Osmanlı Devleti’nin son çeyrek asrına yetişip Türkiye 

Cumhuriyeti’ne de yarım asırdan fazla tanıklık eden uzun ömrü boyunca onu Türk 

siyaset ve bürokrasinin önemli şahsiyetlerinden biri haline getiren faaliyetleriyle 

Vedat Nedim Tör’ün biyografisini ele aldık. Bu biyografide Tör’ün hayatı, 

entelektüel faaliyetleri, Kadro dergisi ve Kadro hareketi ve bürokrasideki 

çalışmalarına değindik. Çalışmanın hazırlık aşamasında öncelikle Başbakanlık 

Cumhuriyet Arşivi, Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Milli Kütüphane, İstanbul 

Üniversitesi Kütüphanesi, İSAM Kütüphanesi ve İBB Atatürk Kitaplığı gibi 

kütüphaneler taranarak Vedat Nedim’in eserleri, gazete yazıları ve kendisi hakkında 

yazılan yazılar araştırılıp tespit edildi. 

Birinci bölümde, Tör’ün kişiliği ve bir Cumhuriyet aydını olarak yetişmesine 

zemin hazırlayan aile, eğitim hayatı ve üretkenliğini yansıttığı çalışma ve siyasi 

hayatı üzerinde duruldu. İkinci bölümde entelektüel faaliyetleri, üçüncü bölümde 

Kadro Hareketi içindeki konumu ve dördüncü bölümde bürokrasideki çalışmaları 

üzerinde durulmuştur. 

Çalışmamın başından sonuna kadar her aşamasında bilgi ve tecrübesiyle bana 

yol gösteren ve okumamı önerdiği kaynaklarla araştırmamı zenginleştirmemi 

sağlayan tez danışmanım saygıdeğer hocam Doç. Dr. Fahri YETİM’e; ders 

döneminde verdikleri derslerle yetişmeme büyük katkıda bulunan hocalarıma; taslak 

metnimi okuyup dikkatleriyle eksiklerimi gidermeme katkı sağlayan değerli 

arkadaşlarım Özgür Barış POLAT ve Halim BİLGİN’e; çalışmamı tamamlamaya 

çalışırken büyük desteğini gördüğüm sevgili eşim Sevgi’ye ve geniş aileme; özverili 

yardımlarından dolayı İSAM’ın nazik çalışanlarına minnet ve şükranlarımı arz 

ederim. 

 
 

Hikmet YAMAN 
İstanbul, 2017
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GİRİŞ 
 
 Türkiye İşçi ve Sosyalist Fırkası’nın kurucularından, 1929’daki Büyük 

Buhranı’nın yarattığı ve bütün kapitalist dünya ekonomilerinde gözlenen, 

ekonomilere devlet müdahalesinin arttığı ve demokrasi yerine otoriter yönetimlere 

gidildiği, ülkede belli başlı planlı bir kalkınmanın istendiği yıllarda bizzat Atatürk’ün 

isteği ve izniyle çıkan Kadro dergisinin genel yayın müdürü olan Vedat Nedim Tör, 

kültür ve bürokrasi alanındaki çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti tarihinin bir 

dönemine damgasını vurmuş bir şahsiyettir. Ancak yaptığımız araştırmada böyle 

önemli bir şahsiyet olan Vedat Nedim Tör üzerine bugüne kadar hiç çalışma 

yapılmadığını tespit ettik. Bundan dolayı onun çalışmalarını da içeren bir biyografi 

çalışılması yapılmasının Türkiye Cumhuriyeti tarihinin farklı boyutlarının ortaya 

çıkarılması açısından önem taşıdığından hareketle bu çalışma gerçekleştirilmiştir. 

 Cumhuriyeti kuran askeri ve siyasi kadronun yanında resmi ideolojinin 

yerleşmesi, topluma mal edilebilmesi ve meşruiyet sağlayabilmesi için canla başla 

çalışan entellektüellerin tanınmasının önemli olduğu aşikârdır. 

Bu çalışma, 1897 – 1985 yılları arasında yaşayan Vedat Nedim Tör’ün hayatı, 

entelektüel faaliyetleri, Kadro Hareketi’yle ilişkisi ve bürokrasideki çalışmalarını 

kapsamaktadır. 

 Osmanlı İmparatorluğu’nun dağıldığı bir dönemde doğan ve bütün sıkıntıları 

bizzat tecrübe eden Vedat Nedim Tör, buradan hareketle toplumu yeniden 

şekillendirmeye ve özellikle toplumu geri bıraktığına inandığı kurumların ilgası ve 

yenilerin kurulması yönünde yürütülen çalışmaların içinde yer almıştır. Yazılarında 

sık sık Osmanlı dönemindeki kurum ve uygulamaları Cumhuriyet dönemindekilerle 

karşılaştırdığı görülmektedir. 
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  Bürokrat bir aileye mensup olarak 1897’de İstanbul’da dünyaya gelen Tör, 

Osmanlı Devleti’nin en sıkıntılı dönemlerini görmüş ve yaşamıştır. Mahalle 

mektebindeki eğitiminden sonra Galatasaray Sultani’sini bitirmiştir. Yüksek 

Öğrenimini ve doktorasını başarılı bir şekilde Berlin’de bitiren Tör, aynı zamanda 

burada siyasi çalışmaların arasında yer almış, Türkiye İşçi ve Sosyalist Fırkasının 

kurucuları içerisinde bulunarak Kurtuluş dergisinde yazılar kaleme almıştır. 

 Almanya’da özellikle ders almış olduğu hocası Sombart’an etkilenen Tör, 

Onun derslerinde anlatmış olduğu Osmanlı Devleti’nin yarı-koloni1 haline getirilmiş 

olmasına duyulan öfkeyi sürekli taşıdığını ve sonraki gelişmelerde de özellikle Sevr 

Antlaşması’nın imzalanmış olmasının kendisini daha da bitirdiğini ifade ederek 

kurtuluş çarelerini düşünmüştür.  

 Almanya’dan döndükten sonra Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası 

içerisinde olmaya devam ederek partinin genel başkanlığını ve sekreterliğini 

yapmıştır. Ancak dönemin şartları içerisinde Türkiye’de de belli bir otoriterleşmenin 

görüldüğü, partilerin kapatıldığı ya da kapandığı bu dönemde Tör de tutuklanmış 

ancak serbest bırakıldıktan sonra partiden tamamen ayrılınca muhbirlikle 

suçlanmıştır. 

 Vedat Nedim Tör, 1929’de Ankara’dan almış olduğu teklifle Ankara’ya 

gitmiştir. 1929 dönemi dünya ekonomik buhranının yaşandığı dönem olup, Türkiye 

de bu buhrandan etkilenmiştir. Buhranın etkilerini en aza indirmek için yapılan 

çalışmalar içerinde Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kurularak müdürlüğüne de Tör 

getirilmiştir. Tör bu göreviyle artık Ankara bürokrasinin önemli kişileri arasında yer 

alarak “Rıza Mühendisliği”2 görevini ifa edecektir. 1933 – 1937 yılları arasında 

Matbuat Umum Müdürlüğü görevinde bulunan Tör, aynı zamanda Kemalist 

1 Vedat Nedim Tör, Yıllar Böyle Geçti, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2010, s.11. 
2 Hızal, Senem Gençtürk, “Cumhuriyetin İlk Döneminde Bir “Rıza Mühendisi”: Vedat Nedim Tör”, Türklük 

Bilgisi Araştırmaları, C.37(Aralık 2012), s.163. 
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Türkiye’yi Batı’ya anlatmak amacıyla çeşitli dillerde yayınlanan “La Turquie 

Kemaliste” dergisinin de çıkarılmasına öncülük etmiştir. Turizm Müdürlüğü, Ankara 

Radyosu Müdürlüğü, Elektrik İdaresi Müdürlüğü gibi devlet kurumlarında 

çalışmasının yanı sıra Yapı Kredi ve Akbank’ın kültür müşavirliğini yaparak kültür, 

sanat alanlarında ciddi çalışmalar yaparak eserlerin meydana çıkmasına öncülük 

etmiştir. 

 Kadro dergisinin çıkarılmasına öncülük edenlerden biri olan Vedat Nedim 

Tör aynı zamanda derginin neşriyat müdürlüğünü de yapmıştır. Dergide özellikle 

ekonomi konularının yanı sıra eğitim ve kültür alanlarında da yazarak kendi 

ifadeleriyle “inkılap ideolojisini” oluşturmaya çalışmaları ve inkılapların yerleşmesi 

için göstermiş oldukları çabalar ön plana çıkmıştır. Tör, yazmış olduğu tiyatro, 

deneme, roman, gibi eserleriyle toplumsal problemler işleyerek çözüm yollarını 

işlemiştir. Milliyet, Vatan, Cumhuriyet gibi gazetelerde de yazılar yazmış olan Tör, 

eserlerinde olduğu gibi farklı konuları işleyerek çözüm yollarını da önermiştir. 

 Yaptığımız bu araştırmayı dört bölüme ayırarak araştırmamızın birinci 

bölümünde Vedat Nedim Tör’ün aile ve eğitim hayatından, ikinci bölümünde 

entelektüel faaliyetlerinden, üçüncü bölümde özellikle inkılabın ideolojisini 

oluşturmaya çalıştıkları Kadro Hareketini ve Vedat Nedim’in kadro içindeki 

konumundan, dördüncü ve son bölümünde ise onun devlet ve özel sektördeki 

görevlerinden bahsedilmiştir. 

  Çalışmamızda belge ve arşiv tarama yöntemi kullanılarak Vedat Nedim Tör 

hakkında resmi yayınlarda yer alan veriler özellikle de arşiv belgeleri araştırılmış, 

yazılı kaynaklarda, anılarını anlattığı kitaplarda, hayatı hakkında yer verdiği bilgilere 

ulaşılmaya çalışılmış, birden fazla süreli yayınlardaki yazıları, tiyatro eserleri 

araştırılıp incelenerek ulaşılan bilgilere burada ortaya konmuştur. Vedat Nedim 
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Tör’ün uzun yaşaması ve yaşamının her anını dolu dolu geçirmesi Onun, 

araştırılırken çalışma hayatı ve eserleri açısından adeta bitmeyen bir hazine 

olduğunun ortaya çıkmasına ve de araştırmamızın zorluklarıyla karşılaşmasını 

çalışmamızın zor bir tarafının göstergesi olarak ifade edebiliriz. 

 Arşiv, basın taraması sonucunda yazmış olduğu makaleler ve hakkında 

yazılmış olan makaleler, yazmış olduğu eserler, hakkında çıkan yazılar, 75. Doğum 

günü münasebetiyle derlenmiş yazılar ve çözümleme yönteminden yararlanılarak 

yaptığımız bu biyografi çalışması Vedat Nedim Tör’ün hayatının etraflıca ortaya 

konması, yeni Türkiye’nin oluşması için yapmış olduğu çalışmalar erken Cumhuriyet 

döneminin ve sonrasının araştırılması, öğrenilmesi, anlaşılması bakımından 

biyografik bir model niteliğini ortaya koymaktadır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

VEDAT NEDİM TÖR’ÜN HAYATI 

1.1. Vedat Nedim Tör’ün Aile Hayatı 

 

 Cumhuriyet döneminin önemli aydınlarından olan Vedat Nedim Tör 1897 

yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir.1 Babası Ahmet Nedim Servet Tör (1871-

1947) Osmanlı devletinde Harbiye Nezaretinin Erkanı Harbiye Umum Katibi olarak 

görev yapmıştır. Ayrıca, Müslümanlara Mahsus Kurtuluş Yolu (1913), Tatlı 

Ümitler… Acı Sözler (1913), Türk´ün Destanı 1914, Erbâb-ı Hamiyyet ve Basiret: 

Gazeteler Ne Diyor? (1914), İzci Keşşaf Türküsü- Ah Rumeli (1914), Cenk 

Destanı 1915, Namaz (1915), Defter-i Hatırat (1912-1916 yılları arasında kızı Hatice 

Nevhiz Türkmen (1912-1993) için tuttuğu günlük) gibi eserlere imza atmıştır. Ahmet 

Nedim Servet Tör, bir süre müsteşar yardımcılığı görevinde de bulunmuş Osmanlının 

son yıkılış dönemlerine tanıklık etmiş, Balkan Harbi’ni, I. Dünya Savaşı’nı, Kurtuluş 

Savaşı’nı görmüş Milli Edebiyat Dönemi yazarıdır.2 Annesinin adı Behice Tör olup, 

Nevhiz Türkmen ve Gülgün Aysay olmak üzere iki kız kardeşi vardır.  

 Vedat Nedim Tör, 1922 yılında Berlin’de İktisat alanında doktorasını 

tamamladıktan sonra, Berlinli Alice Hanım’la evlenir, bu evliliğinden Engin ve 

Manuella olmak üzere iki çocuğu olmuştur. Tör, 1923 yılında İstanbul’a yeniden 

dönmüştür.3  

 Vedat Nedim Tör 1985 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Vefat ilanında 

“Yemen ve İzmir kumandan merhum Ferit Servet Paşa ve merhume İfakat 

Hanımefendinin torunu, merhum Nedim Servet ve Behice Tör’ün oğlu, merhum Edip 

ve Fikri Servet Tör’ün yeğeni, Alice Tör’ün altmış senelik sevgili eşi, Engin ve 

Manuella Tör’ün babaları, Eren- Serra Tör’ün dedeleri, Nevhiz Türkmen ve Gülgün 

Aysay’ın ağabeyleri, merhum Ord. Prof. Abdullah Türkmen, Opr. Dr. Faik Aysay’ın 

kayınbiraderi, Türkmen, Oswald, Aysay, Timurkan, Selgil, Harunoğlu, Ertuğ, 

Solaksubaşı ailelerinin dayı ve amcaları, eski Basın Yayın Umum Müdürlerinden 

basın camiasının ve edebiyatımızın mümtaz simalarından, eski Radyo Müdürü ve 

Türk folklorunun büyük insanı Dr. Vedat Nedim Tör”4 bilgileri yer almıştır. 

 1 Kadro, Aylık Fikir Mecmuası, İleri Yayınları, İstanbul, 2011, C.1, s. XLVI. 
 2 Ahmet Nedim Servet Tör, Nevhiz’in Günlüğü, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2008, s. Önsöz 
 3 İlhan Tekeli-Selim İlkin, Bir Cumhuriyet Öyküsü Kadrocuları ve Kadro’yu Anlamak, Tarih Vakfı Yurt 

Yayınları, İstanbul, 2003, s.80-81. 
4 Cumhuriyet, 11 Nisan 1985, s.4. 
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1.2. Vedat Nedim Tör’ün Eğitim Hayatı 

 

 Vedat Nedim Tör önce Numune-i Terakki ve Hadika’yı Muaşeret adlı 

mahalli okullarda eğitim görmüştür. Yedi yaşından itibaren ailesi ona alaturka keman 

dersi aldırtmaya başladığı daha sonra, üçüncü hazırlık sınıfından başladığı lise 

tahsilini 1916 yılında Galatasaray Lisesinde tamamlamıştır. Sanata büyük ilgi 

duyduğu belirtilen Vedat Nedim Tör’ün 1915 yılında Berlin Filarmoni Orkestrasının 

İstanbul’da verdiği konsere gittiğini ve onun etkisiyle konser sonrası özel keman 

dersi veren Zeki Bey’e giderek alafranga keman dersi almak istediğini söyleyip 

çalışmaya başladığı vurgulanmıştır.5 

 1916 yılında, Ticaret Nezareti’nin sınavını kazanarak yükseköğrenimi için 

Berlin’e Yüksek Ticaret Okulu’na gider. Berlin’de kaldığı ilk pansiyon müzik ve 

sanat tutkunu bir aile tarafından işletilmekte olup bu ailenin yol göstericiliğinde 

Berlin’deki sanat faaliyetlerinin izlemeye başlar. Türkiye Nasıl Bir Emperyalizm 

Konusu Oldu?  adlı çalışması ile İktisat alanında doktorasını 1922 tamamlamıştır. Bu 

çalışmaya başlamasında öğrenimi sırasında en çok etkilendiği Profesör W. 

Sombart’ın Kapitalizmin Tarihi derslerinin etkili olduğu ifade edilmekte olup, 

çalışmasında Osmanlı İmparatorluğu’nun bir Şark Meselesi haline dönüşünü konu 

almıştır.6  

 

1.3. Vedat Nedim Tör’ün Çalışma Hayatı 

 

 Almanya’daki eğitimini tamamladıktan sonra Vedat Nedim Tör, Türkiye’ye 

dönerek Matbuat Umum Müdürlüğü (1933-1937), Turizm Müdürlüğü (1938), 

Ankara Radyosu Müdürlüğü (1938-1943), Ankara Elektrik Şirketi gibi çeşitli 

kurumlarda yönetici olarak çalışmıştır.7 Ayrıca, Cumhuriyet ve Vatan gazetelerinde 

yazılar yazmıştır. Bu yazılarında eğitim, sağlık, turizm, sergiler, halk oyunları, 

gençlik, boş zamanları zamanları değerlendirme, ülkenin tanıtımı… gibi konuları 

işleyerek farkındalık oluşturmaya çalışmıştır. Bunun yanında, başlama tarihine 

ilişkin tam bilgi bulunmamakla birlikte 1924 sonu veya 1925 yılının başlarından 

5 Tekeli- İlkin, Bir Cumhuriyet Öyküsü Kadrocuları ve Kadro’yu Anlamak, s.76. 
6 Tekeli- İlhan, Bir Cumhuriyet Öyküsü Kadrocuları ve Kadro’yu Anlamak, s. 77-78. 
7 Erden Akbulut- Mete Tunçay, İstanbul Komünist Grubu’ndan(Aydınlık Çevresi) Türkiye Komünist 

Partisi’ne 1919-1923,Sosyal Tarih Yayınları, İstanbul, 2012, C. I, s.413. 
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itibaren kendisinin Sovyet Dış Ticaret Şirketi ARKOS’ta çalışmaya başladığı 

bilinmektedir. 

 1929 yılında Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti’nin müşavir müdürlüğü 

görevine getirilmiştir. Bu göreve getirilmesinde, babasının Harbiye Nezareti 

günlerinden beri tanıdığı İsmet Paşa’nın desteğinin olduğu ifade edilmektedir8. 

1944 yılından sonra Yapı Kredi Bankası'na 1970 yılında sonrada Akbank'a kültür ve 

sanat işleri danışmanı olarak çalışmıştır9. Bunun dışında, Vedat Nedim Tör tiyatro 

oyunları yazmış ve bazı çocuk dergileri çıkartmıştır.  

 

1.4. Vedat Nedim Tör’ün Siyasi Hayatı 

 

 Vedat Nedim Tör, 1920’li yılların en önemli komünistlerinden biri olarak 

tarihte yerini almıştır. Türkiye İşçi ve Çiftçi Fırkasının kuruluşunda yer almış olup 

partinin yayın organı Kurtuluş’un ilk sayısında makalesi yayınlanmıştır10. Bu 

dergideki yazılarının birinde ulaşılmak istenen hedefi şöyle vurgulamaktadır: “Her 

tarafta duyulmakta olan gürültü, yıkılmakta olan şeyden geliyor: kapitalizmin 

Türkiye proleteryası, dünyadaki bütün kardeşleriyle beraber muhakkak bir ‘Yarın’ ı 

dört gözle bekliyor.”11 

 Türkiye İşçi ve Çiftçi Fırkası I. Dünya Savaşı’nın getirdiği, oluşturduğu 

şartlar içerisinde kurulmuştur. Vedat Nedim Tör, Fırka’nın Almanya’daki yönetici ve 

kurucuları içerisinde yer almıştır. Mütarekeden sonra SSCB’nin Mustafa Kemal’e 

yardım etmeleri onların SSCB’nin etkisinde kalarak bu partiyi kurmalarına yol 

açmıştır.12 Tör’ün Türkiye İşçi ve Çiftçi Fırkasına (TİÇSF) öncelik eden çekirdek 

grubun içerisinde olduğu bilinmektedir. Kendisi gibi Türkiye’nin paylaşılmasına 

karşı duran, ulusçuluk bilinciyle hareket eden fakat komünist ideolojiyi benimsemiş 

gençlerden olan Mustafa Suphi, Ethem Nejat, Nazım Hikmet, Arap İsmail Hakkı ve 

Sadık Ahi (Mehmet Eti) bu çekirdek grubun diğer üyelerini oluşturmuştur.13  

8 Kadro, Aylık Fikir Mecmuası Tıpkı Basım, C. I, s. XLIX 
9 Erden Akbulut- Mete Tunçay, İstanbul Komünist Grubu’ndan(Aydınlık Çevresi) Türkiye Komünist 

Partisi’ne 1919-1923,  2012, C. I, s.413. 
10Kadro, Aylık Fikir Mecmuası Tıpkı Basım, C. I, s. XLIX. 
11 Tekeli- İlkin, Bir Cumhuriyet Öyküsü Kadrocuları ve Kadro’yu Anlamak, s.79. 
12 Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, İletişim Yayınları, İstanbul, 2015, C.2, s.482-483. 
13 Kadro, Fikir Mecmuası, s.XLIX. 
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 TİÇSF kurulduktan sonra, Tör partinin Berlin’deki Temsilciliğini 1922 yılına 

kadar devam ettirmiştir. Ayrıca, 5 Kasım- 5 Aralık 1922’de Moskova’da yapılan, 

komünist partileri uluslararası üst örgütü niteliğindeki Komintern’in IV. Kongresine 

Dr. Şefik Hüsnü’nün isteği doğrultusunda İstanbul Komünist Grubu Temsilcisi 

olarak Berlin’den giderek katılmıştır.14  

 1923 yılında Türkiye’ye döndüğünde, 1920 yılında kurulan ve Türkiye'de 

faaliyet göstermeye başlayan ilk yasal komünist siyasi parti olan Türkiye Komünist 

Partisinin (TKP) içerisinde faaliyet göstermiştir.15 Partinin yayın organı olan 

Aydınlık dergisinde yazıları yayınlamıştır. Siyasi bağımsızlığın yanında ekonomik 

bağımsızlığın gerekliliğine vurguda bulunan Vedat Nedim Tör, bu ekonomik 

bağımsızlığın bireysel bir yapıdan ziyade cemiyetçi bir yapıda olması gerektiğini 

vurgulamıştır.16 Yazılarında “İlk Hedef Akdeniz’di, ikinci hedef iktisat” vurgusunu 

devam ettiren Vedat Nedim, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin iktisadi bağımsızlık 

için de ayrı bir bağımsızlık kavgası vermesi gerektiğine inanıyordu.17 

 Şefik Hüsnü Deymer/Değmer’in yurtdışına kaçması sonucunda Türkiye İşçi 

ve Çiftçi Sosyalist Fırkası Genel başkanlığını yapmış olup, Temuçin Faik Ertan, 

1925 sonrası TKP içinde farklı görüşlerin ortaya çıktığını bir tarafta Komintern’in 

direktiflerine uyulmasını isteyen bir grubun olduğunu diğer taraftan da Şevket 

Süreyya Aydemir ve Vedat Nedim Tör’ün Komitern’in direktiflerine karşı çıkan 

grubun oluştuğunu ifade etmiştir.18 Vedat Nedim Tör, 1927 yılında partiden ayrılmış 

olup, aynı yıl partinin bütün gizli dokümanlarını polise teslim etmiştir. 1927 

Tevkifatı sırasında TİÇSF aleyhinde  Şevket Süreyya, İsmail Hüsrev, Burhan Asaf 

ile Vedat Nedim birlikte  şahitlik yapmışlar. Aynı davada kendisinin de yargılandığı 

Tör, bu davadan berat ettikten sonra, izlediği tutumdan dolayı Şefik Hüsnü Bey 

tarafından  dönek ilan edilmiştir. Kemal H. Karpat 1919-1923 yılları arasında bir 

sürü sol grubun ortaya çıktığını ancak sonraki dönemlerde sadece Şefik Hüsnü 

Değmer’in sol siyasi faaliyetleri içerisinde bulunduğunu iddia etmiştir.19 Şefik 

Hüsnü Değmer, aynı yıl Komünizmden döndüklerini ilan eden Şevket Süreyya 

Aydemir ve diğer Kadro yazarları ile birlikte Ankara'daki hükümetin emrine bağlı 

14 Tekeli-İlhan, Bir Cumhuriyet Öyküsü Kadrocuları ve Kadro’yu Anlamak, s.80. 
15 Kadro, Fikir Mecmuası, s. L. 
16 Kadro, Fikir Mecmuası, s. XLVIII. 
17 Kadro, Fikir Mecmuası, s. XLIX. 
18 Temuçin Faik Ertan, Devletçilik –Liberalizm Tartışmaları, Phoenix Yayınevi, Ankara, 2010, s.31. 
19 Kemal H. Karpat, Türk Siyasi Tarihi Siyasal Sistemin Evrimi, Timaş Yayınları, İstanbul, 2015, s.78. 
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çalışmaya başlamıştır. Bu gelişmelerden ötürü, Tarık Zafer Tunaya “TİÇSF 

kurucularının büyük bir bölümü tek parti bürokrasisi ile kaynaşmışlardır”20 

iddiasında bulunmuştur. 

  Vedat Nedim Tör, 1932 yılından itibaren Kadro dergisinde yazmaya 

başlamıştır. Derginin 1934 yılında kapanmasından sonra 1938 yılına kadar bazı 

devlet kurumlarında çalışmıştır. 1933'te La Turquie Kémaliste dergisini devletle 

beraber çıkardı, tüm dünyaya Fransızca, Almanca ve İngilizce olarak dağıttı. Bu 

derginin yeni Türkiye'nin dünyaya tanıtımında önemli bir rol üstlendiği ifade 

edilmektedir.21 

 Aytaç Yıldız, “Üç Dönem Bir Aydın Burhan Asaf Belge” başlıklı kitabında 

Burhan Belge’nin Mısır’dan Vedat Nedim Tör’e yazmış olduğu bir mektuba yer 

vererek orada yapmış olduğu çalışmaları özellikle de Kemalizmi tanıtmak için 

çalışmalar yaptığını bu çalışmaların diğer Arap memleketlerinde de yapılması 

gerekliliğini vurgulayarak Tör’den Türkiye’deki büyüklerin ve ülke resimlerinin 

gönderilmesini talep edilerek Türkiye’nin çeşitli yönlerden tanıtıldığını ifade 

etmiştir.22  

 Bunun yanında, 1943 yılının Haziran ayında İstanbul Radyosu Vedat Nedim 

Tör’ün yönetiminde deneme yayınına başlamıştır. Beyoğlu Postanesi üzerinde 

kurulan geçici stüdyoda çalışmalarını sürdüren İstanbul Radyosu, Batı Müziği ve 

Ankara Radyosu'ndan telefon aracılığıyla iletilen ajans haberlerini o zaman 

yayınlamaktaydı. 

 Vedat Nedim Tör, çalışma hayatı sırasında bazı hukuki problemler de 

yaşamıştır. Bunlardan birisi Ali Süha Delilbaş “Ankara Radyosunda Kanlıkavak” 

başlıklı yazısıyla Vedat Nedim Tör’ü tahkir ettiği ve bundan dolayı da sanık 

durumuna düştüğü ifade edilmiştir. Ancak Adalet bakanlığı ceza işleri müdürlüğü 

Vedat Nedim Tör ile Ali Süha Delilbaş arasındaki problemlerde Ali Süha Delilbaş’ın 

Vedat Nedim Tör’ü neşren tahkirden sanık konumuna düşen eski Kütahya 

milletvekili Ali Süha Delilbaş’ın milletvekili seçilmesinden dolayı kovuşturmanın 

20 Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, C.2, s.488. 
      21 Vedat Nedim Tör, Yıllar Böyle Geçti, s.23-28. 

22 Aytaç Yıldız, Üç Dönem Bir Aydın Burhan Asaf Belge(1899- 1967), İletişim Yayınları, İstanbul, 2011, 
s.291-292. 
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kalktığını, daha sonra milletvekili seçilemeyince işlemin yapılabilmesi için gerekli 

evrakların gönderilmesini talep etmiştir.23 

 Gerek siyasi çalışmaları gerek bürokrasideki görevleri ve gerek kültür-sanat 

alanlarındaki faaliyetleriyle cumhuriyet devrimine özgün sayılabilecek katkılar 

yapmış olan Vedat Nedim Tör, çok yönlü bir entelektüel profile sahip olmasıyla 

dikkati çekmiştir. 

 

 

23 BCA(Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi), 30-10-0-0 / 9-52-21 (27.09.1946). 
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İKİNCİ BÖLÜM 

VEDAT NEDİM TÖR’ÜN ENTELEKTÜEL FAALİYETLERİ 

 2.1. Vedat Nedim Tör’ün Eserleri 

 

 Vedat Nedim Tör, yaşamı boyunca çeşitli entelektüel faaliyetlerin içerisinde 

yer alarak, ilk zamanlarından itibaren çeşitli dergilerde yazılar, Akşam, Cumhuriyet, 

Vatan, Ulus ve Milliyet gazetelerinde makaleler yazmıştır.  

 Piyesleri olarak; İşsizler, Üç kişi arasında, Kör, Fevkal- asriler, Hayvan Fikri 

Yedi, Köksüzler, İmralının İnsanları, Sanatkar Aşkı, Hep ve Hiç, Siyah- beyaz, 

Kadın Polis Olursa, Avrupa Ana, İstenilmeyen Mucize, Dağ Başındaki Kız, Sonsuz, 

Sahte Sultan, Hacivat Diplomat, ve Batista bulunmaktadır.1 

 Bu eserlerinin yanı sıra Dinimiz, Kemalizmin Dramı, Atatürk Olmasaydı 

isimli deneme kitapları, Yıllar Böyle Geçti isimli anı kitabı ve Resim Öğretmeni 

isimli roman kitabı bulunmaktadır. 

 

2.1.1. Vedat Nedim Tör’ün Düşünce Yapısı 

 

 Kemal Karpat, “Cumhuriyet rejimi, Kurtuluş Savaşı’nda Memleket çapında 

itibar kazanan bir avuç liderin kararı sonucunda kurulmuştur. Batılılaşma yoluyla 

modernleşme Cumhuriyet’in ana hedefi olmuş, milliyetçilik ve laiklik bu hedefe 

ulaşmak için araç olarak kullanılmıştır” demiştir.2 Vedat Nedim Tör de piyesleriyle, 

çıkarmış olduğu dergilerle, denemeleriyle, romanlarıyla vb. ile bu inkılap 

ideolojisinin yerleşmesini amaçlamıştır. Senem Gençtürk Hızal, Vedat Nedim Tör’ü 

Cumhuriyet’in ilk dönemlerinden itibaren modernleşme söyleminin üretimini, 

dağıtımını ve denetimini yapan birisi olarak tarif etmiştir.3 

1 V.N.Tör,75, Kıral Matbaası, İstanbul, (Basım Tarihi Yok), s.49. 
2 Kemal, Karpat, Türk Demokrasi Tarihi Sosyal, Kültürel, Ekonomik Temeller, Timaş Yayınları, 

İstanbul,2015, s.519. 
3 Senem Gençtürk Hızal, “Cumhuriyetin İlk Döneminde Bir ‘Rıza Mühendisi’ Vedat Nedim Tör”, Türklük 

Bilgisi Araştırmaları, C. 37(Aralık 2012), s.153. 
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 Kurtuluş Kayalı, kadrocuları dolayısıyla Vedat Nedim Tör’ün yeni 

Türkiye’nin kurulmasında elitist bir anlayışa sahip olduğunu bu açıdan da 

İttihatçılarla benzerlik gösterdiğini iddia etmiştir.4 

 1945- 1969 yılları arasında Yapı Kredi Bankası Kültür ve Sanat Müşaviri 

olarak çalışan Vedat Nedim Tör, kültür ve sanat hizmetleri alanında Doğan Kardeş 

Dergisi, Küçük Kardeş Dergisi ve Doğan Kardeş Kitaplarının yayınlamasında rol 

oynamıştır. O, bu dönemde yayınlanan dergi ve kitapların içeriğinden rahatsızlığını 

ve bu alanda yaptığı dergi çalışmasının amacını şu şekilde ifade etmiştir: “Şimdi , 

çocuk ve gençlik yayın piyasasını dolduran vurucu, kırıcı, suratları maskeli ya da 

vahşi ifadelerle deforme olmuş, elleri tabancalı, kargılı, kamalı, kamçılı 

kahramanların “çubuk” resimlerle dolu “saldırganlık”, “agresyon”, “vahşet 

dergileri” o zaman pek yoktu. Ama çocuklara okuma zevkini, okuma alışkanlığını 

aşılayacak, onların yaratıcı güçlerini harekete geçirecek, zevklerini yükseltecek, kafa 

ve ruhlarını besleyecek, kaliteli bir çocuk dergisine de büyük ihtiyaç vardı.”5 

 İnkılapların yerleşmesi için her alanda faaliyet yapmaya çalışan Vedat Nedim 

Tör’ün 20 Haziran 1940 yazmış olduğu “Büyük İhtirasımız: Yarının Türkiyesi”nden 

özelliklerini ve beklentilerini şu şekilde ifade etmiştir: 

“Yarının Türkiyesi, tabiatı, eşyası, insanı ve hayvanıyla gül gibi tertemizdir. Onda kir 

ve pislik her manası ve şekli ile ayıp ve günah sayılır. İşte muazzam iş kompleksi! 

Bunun gerçekleşmesi için geniş bir temizlik seferberliğine muhtacız. Bütün millete 

temizlik mefhumunun, temizlik itiyadının, temizlik şuurunun, temizlik ahlakının 

yerleşmesi ve kökleşmesi için neler yapılmalıdır? Çalışma metotları ve telkin 

vasıtaları neler olabilir? İşte çetin, fakat behemehâl halledilmesi lazım gelen bir dev 

mesele.  

 Yarının Türkiyesinde bütün insanlar toktur, giyimlidir. Şendir, evli barklıdır. 

Ne azametli bir istihsal ve inşa davası! Ne bereketli bir hareket müvellidi! Ne 

tükenmez bir gelir santralı! Böyle muazzam bir iş ufku karşısında duran bir milletin 

işsizlikten, tenbellikten, sefaletten, açlıktan, yokluktan, zaruretten dem vurması 

ayıptır. Çalışmak, yalnız çalışmak, sistemle, planla ve rasyonel bir tarzda çalışmak! 

 Yarının Türkiyesinde şehirler ve köyler birbirlerine rahat ve temiz yollarla 

bağlıdır. Ve milletin hareket kabiliyeti saatte vasati 10 kilometreden en aşağı 50 

kilometreye yükselmiştir. İşte destani bir çaba mevzuu! 

4 Kurtuluş Kayalı, Türk Düşünce Dünyasının Bunalımı, İletişim Yayınları, İstanbul,2014, s.17. 
5 Vedat Nedim Tör, Yıllar Böyle Geçti, İstanbul, 2010, s.66. 
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 Yarının Türkiyesinde bataklar bereket tarlası, nehirler hareket ve nur 

kaynağı olmuştur. Ve memleket yüzünün %25’i ormanlaşmıştır. İşte yine titanlara 

yaraşan bir iş bloku! 

 Yarının Türkiyesinde Türk milleti, makine gibi tıkır tıkır işliyen ve katiyen 

bürokratik olmayan teşkilatlar içinde çalışan şahsiyetlerden oluşur. Kritik esprisi ile 

yaratma kudreti çiftleşerek hür ve velut aksiyon adamını en mükemmel bir tip 

halinde tekevvün ettirmiştir. 

 Yarının Türkiyesinde sanatkâr, cemiyetin baş tacıdır. Halk, kendisine yaşama 

zevkini, insan olmanın tadını, yaratma şevkini, güzellik iksirini sunan adamların 

hayranı ve tutkunudur.  

 Yarının Türkiyesinde münevver, bir nevi entellektüalizm cambazı değil, halk 

için ve halk içinde çalışan liderdir. Yarının Türkiyesinde alim, Türk cemiyetinini 

Türk tabiatının ve Türk insanının davalarını arayan, tahlil ve terkiplerini yapan ve 

bunlara dayanarak yeni ve orijinal tezler yaratan şahsiyettir. Yarının Türkiyesi, 

yeryüzünün cennetidir. Ben buna inanıyorum.” 6  

  Vedat Nedim Tör’ün editörlüğünü yaptığı ve ilk sayısının 20 Ekim 1947’ de 

çıkarmış olduğu Küçük Kardeş isimli çocuk dergisinde yarının Türkiyesinde 

çocukların nasıl olmalarını, olmamalarını, neler yapmalarının gerektiği, basit 

matematiksel işlemler, belirli gün ve haftalarla ilgili konular dergilerde işlenerek 

yarının Türkiyesinin çocukları yetiştirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, derginin ilk 

sayısından itibaren Küçük Kardeş okul sinema kuponu, sanat, spor, sinema 

müsamereleri kuponu ile tiyatro davetiyeleri derginin içerisinde yer almıştır.7  

 Küçük Kardeş Dergisinin ikinci sayısının kapak sayfasında çocukların okula 

dahi geç kalsalar kahvaltılarının yapmaları gerektiği yoksa büyüyemeyecekleri 

vurgusu yapılmıştır. Diğer sayfalarında da olumlu ve olumsuz davranış örnekleri 

verilerek olumsuzlukların yapılmaması gerektiği, okulda cumhuriyet bayramı 

etkinliklerinden, matematik işlemlerinden örnekler verilmiştir.8 

 

 Derginin diğer sayılarında da kitap okurken nelere dikkat edilmesi 

gerektiğini, dişlerin fırçalanması gerektiğini, güler yüzlü tatlı dilli olunmasını, 

hayvanların sevilmesini, süt içilmesini, temizliğe dikkat edilmesinin, elektrik 

tellerine dokunulmamasını, sokakta, köşe başlarında her iki yana bakılması gerektiği 

6 Tör, Yıllar Böyle Geçti, s.142- 143. 
7Küçük Kardeş, İstanbul, Sayı: 1, (Ekim, 1947), s.1-5.  
8 Küçük Kardeş, İstanbul, Sayı:2, ( Ekim,1947), s.1-7. 
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gibi konular işlenmiştir. Derginin otuzuncu sayısında “Yaşasın Cumhuriyet 

Bayramımız”9başlığı altında da Osmanlı Devleti ile Cumhuriyet dönemi 

karşılaştırılmış, Osmanlı Devletinin olumsuzluklarından, Cumhuriyetin ise 

faziletlerinden ve yapılan inkılaplar ifade edilerek çocukların yaşasın cumhuriyet 

diye bağırmalarını istemiştir. 

 Ayşe Demir Gürdal da “Doğan Kardeş, Vedat Nedim Tör ve Kaka Bebekler” 

başlıklı makalesinde Vedat Nedim Tör’ün Yapı Kredi Bankası Kültür Müşavirliğinde 

çalışmaya başlaması, kültür sanat alanında çıkartmış olduğu Doğan Kardeş 

dergisinde Yarının Türkiyesinde İdeal çocuk tipinin ne olması ve de ne olmamasını 

gerektiğini örneklerle açıklamıştır.10 

 Türk Devrimi’nin felsefesini oluşturmak amacıyla ortaya çıkan Kadro 

hareketinin kurucularından olan ve Cumhuriyet dönemi içerisinde oldukça önemli 

kamu görevlerinde bulunmuş olan Vedat Nedim Tör’ü Yıldız Kenter ve Şükran 

Güngör şöyle tanımlamıştır: “sanatın yaşama sevincine dönüştüğü o eşsiz heyecanı 

hayatı boyunca yaşamış, başkalarına da duyurup çalışmış sayılı büyüklerimizden 

biri.”11 

  Vedat Nedim Tör, irtica ile mücadelenin ana şartları konulu bir mektubu 

dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar’a göndermiştir. Tör, bu mektubunda şu 

hususlara değinmiştir: Tör, ilk önce Almanya’ ya matbaaya yeni makineler almak 

için matbaacılık sergisine gittiğini, buralarda dolaştığını, Alman dostlarının 

Türkiye’yi ikinci vatanları olarak gördüklerini ve onun için çalıştıklarını, 

Almanya’da hastanede bir hafta boyunca muayene ve müşahedede bulunduğunu ve 

bu süre zarfında Alman radyolarını dinlediğin gazetelerini okuduğunu ifade ettikten 

sonra memlekete döndüğü zaman yaşadığı şaşkınlıkları, Celal Bayar’ın güzel 

hasletlerinden bahsedip onun Atatürk ve inkılaplarına bağlılığını vurgulayarak Celal 

Bayar’ın da bu durumdan hoşnut olmadığını ifade etmiştir. İnkılap – İrtica 

çıkmazından kurtulmanın yegâne çaresi olarak gördüğü Celal Bayar’a itimad ettiğini, 

siyasetle uğraşmadığını kendisini tamamen doğan kardeş yayınlarına vakfettiğini, 

diğer zamanlarda ise okuma ve piyes yazma ile uğraştığını, memleket davalarına 

karşı da kayıtsız kalamadığını ve kurtuluş çarelerini aradığını, bulduğu çareleri ise şu 

şekilde ifade etmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokrat Parti arasındaki 

9 Küçük Kardeş, İstanbul, Sayı: 30, (Ekim, 1948), s.6. 
10 Ayşe Demir Gürdal, “Doğan Kardeş, Vedat Nedim Tör ve “Kaka Bebekler”, Kebikeç, İnsan Bilimleri İçin 

Kaynak Araştırmaları Dergisi, Sayı: 19 (2005), s. 157-176. 
11 V.N.Tör,75, Kıral Matbaası, İstanbul, s.3. 

   14 
 

                                                            



  
 

çekişmelerin inkılaplara zarar verdiğini onun içinde parti başkanlarıyla bir araya 

gelinerek inkılaplara karşı sadakat paktının imzalanması gerektiğini, diyanet işleri 

başkanlığının inkılapları korumaya yönelik çalışmalar yapması gerektiğini, Atatürk 

ve İnkılaplara karşı yapılan sözlü ve yazılı tahrikâtların cezalandırılması gerektiğini 

vurgulamıştır. Son olarak Tör, her yerde Kemalistlerin sinmiş bir vaziyette 

olduklarını bütün öğretmen ve münevverlerin bunu acıyarak anlattıklarını ve bu 

konuda âcizane görüşlerini anlattığını, bu cüretinin hoş karşılanmasını isteğini ve 

ellerini öptüğünü ifade etmiştir.12 

 

2.1.2. Tiyatro Oyunları 

 

 Vedat Nedim Tör, tiyatroyu “Büyük Eğitici”13 olarak tanımlamıştır. 

Tiyatronun insanla beraber doğduğunu ve bundan istifade edilmesi gerektiğini ifade 

etmiştir. Dünyanın en büyük açık hava tiyatrosunun Anadolu’da Bergama’da 

olduğunu belirten Tör, tiyatronun haram bilindiği kısa tarih diliminde de Türk 

insanın tiyatrodan vazgeçmediğini vurgulamıştır.14 

 Çağdaş Türk Edebiyatı’nda da önemli bir yer tutan Vedat Nedim Tör’ün 

tiyatro örneklerinden olan “İmralı’nın İnsanları”na Şükran Kurdakul yazmış olduğu 

eserinde yer vermiştir.15 

 “Her İl’e Bir Tiyatro”16 başlıklı yazısıyla tiyatronun öneminden bahseden 

Tör, Tuluat Kumpanyalarının hiçbir disipline bağlı olmamalarından dolayı faydadan 

çok zarar getirdiğini, hayatı yaşamağa değer kılan tiyatro, konser, opera gibi güzel 

sanatlardan yoksunluğun olumsuzluklarına ve insanlar üzerinde içkinin, 

dedikodunun, yaygınlaşmasına, her il’e bir tiyatro kampanyasıyla da bu yeisin önüne 

geçebileceğini ifade etmiştir.  

Küçük yaştan itibaren sanatla hemhal olan Vedat Nedim Tör, eğitim için 

gittiği Berlin’de bu ilgisini sürdürerek opera, bale, müzik gibi etkinliklere 

katılmıştır.17 Yazmış olduğu tiyatro eserleriyle bu alanın gelişimine ciddi anlamda 

12 BCA, 30-1-0-0 / 41-243-17(30.08.1951) 
13 Vedat Nedim Tör, Kemalizmin Dramı, Çağdaş Yayınları,İstanbul, 1980, s.92.  
14 Tör, Kemalizmin Dramı, s.94. 
15 Şükran Kurdakul, Çağdaş Türk Edebiyatı IV Cumhuriyet Dönemi/ 2. Kitap Öykü/ Roman-Deneme/ Eleştiri 

Edebiyat Tarihi- Tiyatro-Düşün, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1992, s.270-275. 
16 Tör, Kemalizmin Dramı, s.99-100. 
17 Tör,Kemalizmin Dramı, s.148. 
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katkılar sağlamıştır. Tiyatroyu eğitici olarak kullanan Tör’ün tiyatro eserlerinde 

başrolleri Muhsin Ertuğrul oynamıştır. Tiyatroları hem ülkemizde hem de yurt 

dışında oynama imkânı bulan Tör’ün başlıca tiyatro eserleri ise şunlardır: “Üç Kişi 

Arasında(1926), Fevkalasriler(1927), Kör(1928 ve 1930), Hayvan, Fikri Yedi(1929), 

Kadın Polis Olursa(1930), Köksüzler(1933), İmralı’nın İnsanları(1940), Büyük 

İhtilal(Çeviri-1942), Sanatkar Aşkı(1945), Hep ve Hiç(1950), Siyah- 

Beyaz(1951),Aşağıdan Yukarı(1951), Değişen Adam(1941), Sahte 

Kahramanlar(1975).18 

  Vedat Nedim Tör, “İmralının İnsanları” adlı tiyatro oyununda bireysel ve 

toplumsal bilinci işlemiştir. Hapishanelerin ıslaha muhtaç olduğunu buraya 

düşenlerin buradan çıkınca daha da suça bulaşmaya meyilli olmamalarını tam tersine 

ıslah edilmiş bir şekilde çıkmaları gerektiğini ifade etmiştir. Bu tiyatrosunda 

hapishaneye düşen mahkûmlardan ve onların ideal bir yer olan İmralı adasındaki 

hapishaneye naklinde mahkûmlara hitaben “Çalışacağız. Çalışacaksınız ve adam 

olacaksınız, Renginiz tunçlaşacak, gözleriniz can ve ışık dolacak, dirileceksiniz, 

Allah ellerinizi bit kırmak, tahtakurusu toplamak, pire ayıklamak ve esrar çekmek 

için yaratmadı, Allah kafanıza aklı, kara ve kötü düşünceler içinde bunalsın ve 

körleşsin diye vermedi. İnsan olacaksınız. Ve mahkûmiyetiniz bittiği zaman 

insanların arasına dönmeye utanmayacaksınız. Başlar yukarı! Yürekler feraha! Eller 

işe! Haydi, Bakalım”19 ifadelerinde bulunmuştur.  

Bu tiyatro oyunun sonunda hapishanenin nasıl bir ıslah ve terbiye görevini 

gördüğünü mahkûm ile hapishane müdürü arasındaki şu konuşmalarında 

geçmektedir: “İkinci Mahkûm- Hele bakındı şu talihin cilvesine: Bugünü şerefine söz 

söylemek bana düşüyor. Bana, yani bir sene önce sizi buradan kaçmaya teşvik eden 

adama! Ne iştir bu? Bunun böyle olacağını, bir sene önce bana söyleselerdi, 

inanmazdım. Öyleyse bugünkü ben, bundan bir sene önceki ben değilim. İşte 

İmralı’nın sırrı!. Hepimiz bu sırra erdik. Hepimiz bundan bir sene önceki adamlar 

değiliz. Ben, aynaya bakınca, yüzümün bile değiştiğini görüyorum……… Hapishane 

Müdürü:…Geçen sene bugün mahkumiyetiniz bitince insanların arasına dönmekten 

utanmayacaksınız demiştim…, burada hepiniz bir şey öğrendiniz. Ekmeğinizi taştan 

18 Tör, Yıllar Böyle Geçti, s.150. 
19 Vedat Nedim Tör, İmralının İnsanları, Zerbamat Basımevi(Basım Tarihi ve Yeri Yok), s.31-32. 
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çıkartacak insanlar oldunuz…., Dipdiri, dimdik, sapasağlam, şen ve keyifli insanlar 

oldunuz.”20 

Tiyatroda mahkûmların hep bir ağızdan şu söz korusunu okumuşlardır: 

                      Nasıl atarsa   Açın kollarınızı 

 Çöpleri kıyıya            Alın bizi içinize 

 Dalgalar denizden        Biz, 

                    Öyle         Sizin kadar iyiyiz 

  Attınız bizi içinizden      Siz bizim kadar fena 

      Bulduk şifa İmralıda  

     Bu adada bu yuvada 

                                      Güneşin ve işin ışığında yıkandık 

  Tattık insan olmanın tadını 

                                     Attık içimizden kelepçeyi 

                                     Ah insan olmak ne iyi 

                                     Açın kollarınızı alın bizi içinize  

                                    Biz sizin kadar iyiyiz 

                                    Siz bizim kadar fena  

                                    Bulduk şifa İmralıda”21  

 İfadeleriyle cezaevleri yönetici ve çalışanlarının yeterli gayreti 

gösterdikleri takdirde cezaevlerinin ıslah görevini yerine getirebileceğini ifade 

etmiştir. 

Vedat Nedim Tör’ün diğer bir tiyatro çalışması da “KÖR” isimli tiyatrodur. 

İlk defa “Darulbedayi” şehir tiyatrosunda temsil edilmiştir. Başrolünde Kör 

karakteriyle Ertuğrul Muhsin, Kadın rolünde Neyire Neyir, Amca rolünde İ. Galip ve 

Salih rolünde de Emin beliğ rol oynamıştır.22 Bu tiyatro oyununda maddi durumu iyi 

olan evli ve iki çocuk babası birisinin bir iş kazasında kör olması ve bununla birlikte 

20 Tör, İmralının İnsanları, 51-52. 
21 Tör, İmralının İnsanları, s.52-53. 
22 Vedat Nedim Tör, Kör, Ahmed İhsan Basımevi Ltd. , (Basım Tarihi ve Yeri Yok), s.5. 
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taşıdığı maddi ve manevi sıkıntılar anlatılmıştır. Kazadan sonra eşinin maddi 

sıkıntıları eşine yansıtmamak için birçok fedakârlıklarda bulunduğunu, eşinin 

arkadaşından para yardımı aldığı bu yardımın ise kişi tarafından suiistimal edilmek 

istenmesine rağmen taviz vermemiştir. Fakat bu olay Kör’ün amcası ve çevresi 

tarafından yanlış anlaşılmıştır. Bu Kör’e yansıtılarak eşinden boşanması istenmiştir. 

Kadın bütün olayı açıklığıyla anlatarak tek amacının eşinin içinde oldukları maddi 

sıkıntıları bilerek üzülmesini engellemek olduğunu belirtmiştir. Zaten kör olduktan 

sonra eşine yük olduğunu düşünen Kör, eşinin bu fedakârlığından dolayı eşini daha 

fazla zor durumda bırakmamak için intihar etmiştir. Karşılıklı fedakârlık ve güveni 

anlatan bir oyundur. 

Bu tiyatro 1950’de Paris’te ve 1952’de Almanya’da oynanmıştır. Paris’te 

piyesin başrolünü oynayan Lücien Humbert piyese ilişkin düşüncelerini şöyle 

açıklamıştır. “Paris’te ilk Türk piyesini oynamış olmaktan gerçek bir şeref 

duyuyorum. Hayatımda ilk defa da bir kör rolüne çıkıyorum. Bunu söylemekten 

maksadım, kahramanınıza karşı nasıl bir ilgi duyduğumu anlatmaktır. Bu çalışma, 

bana mesleğimde yepyeni şeyler öğretti. Eserinizin Fransa’ysa gelmesi, bizim tiyatro 

dağarcığımızı elbette zenginleştirmiştir.”23 Almanya gösterisinde de büyük bir 

beğeni ve memnuniyet aldığı ifade edilen Vedat Nedim Tör’ün Kör piyesi Alman 

basınında da geniş yer almıştır.24 

Vedat Nedim Tör’ün 1938 de çıkmış olan “Üç Kişi Arasında” adlı piyesi üç 

perdeden oluşmuştur. Koca, Karı ve Kardeş karakterleri mevcut olup piyeste savaşta 

erkekliğini kaybedip dönen bir kocanın kıskançlıktan dolayı eşini ıssız kimsenin 

olmadığı bir dağ başına kapatması ile ilgilidir.25  

Vedat Nedim’in diğer bir tiyatrosu da 1941 çıkmış olan “Değişen Adam” adlı 

tiyatrodur. Üç perdeden oluşmuştur. Karakterleri Sedat, Leyla, Naci, Kami, Oktay, 

Atilla, Demir ve Engin’dir. Bu piyeste tamamen kendini dünyaya adamış gününü gün 

eden Sedat ve arkadaşları ile kendilerini tamamen halka ve özellikle köylünün 

ilerlemesi için çalışan Sedat’ın ilgi duyduğu Leyla ve arkadaşları arasında geçen 

olaylar anlatmaktadır.26 

23 Tör, Yıllar Böyle Geçti, s. 155. 
24 Tör, Yıllar Böyle Geçti, s. 157-158. 
25 Vedat Nedim Tör, Üç Kişi Arasında Piyes, (Basım Tarihi ve Yeri Yok), s. 3-56. 
26 Vedat Nedim Tör, Değişen Adam, (Basım Tarihi ve Yeri Yok), s.85. 
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Vedat Nedim’in üç perdeden oluşan bir başka tiyatrosu da Sahte 

Kahramanlar’dır. Vedat Nedim Tör, bu tiyatronun devlet tiyatrolarında oynanmasına 

ve bütün hazırlıklar yapıldıktan sonra müstehcen diye Kültür Bakanlığı tarafından 

yasaklanmasını ve programdan çıkarılmasını ve ileri yaşında böyle bir damgayla 

nitelendirilmesinin şaşkınlığını dile getirdikten sonra da toplumun bir gerçeği olan 

fahişeleri imam okulu mezunları gibi konuşturamayacağını ifade etmiştir. Bu konuda 

kendisine gelen özellikle eski Kültür Bakanları Talat Sait Halman, Nermin Neftçi ve 

basından Haldun Taner, Oktay Akbal, Mete Buharalı gibi kişilerin destek yazılarına 

yer verdikten sonra tiyatroya geçmiştir. Tiyatro da kişiler olarak muhtar, kahveci, 

sütçü, çırak, birinci serseri, ikinci serseri, üçüncü serseri, simitçi, sultan, vezir, 

başkâtip, Hasan ağa, öküz, memiş ağa, eşek, şaban ağa, durmuş, köpek, çoban 

Mehmet, birinci fahişe, ikinci fahişe, yobaz, erkek, Zeynep ve halk, oyuncular, 

çalgıcılar, öküzler, eşekler ve köpekler yer almıştır. Birinci perdede köyün muhtarı 

ve kahveci arasındaki diyalogda kahvecinin işlerin kötü gittiğini belirtmesi üzerine 

muhtarın kahveciyi uyarması ve halinden şikâyet edilmemesi gerektiğini yoksa 

durumunun kötü olacağını belirtmiştir. Sonrasında da üç serserinin kasabaya 

yollarının düştüğü bunların tebdili kıyafet giyen ve denetim yapan padişah, vezir ve 

kâtip olduğu düşüncesi, bunlar için yapılan ikramları, duyuru yapılarak halkın 

toplanılmasını istemiştir. İkinci perdede gelen halkın hediyelerle geldiğini, sus pus 

olduklarını, hayvanların ağzından halkın sıkıntılarının anlatıldığı bölümdür. Üçüncü 

perde de padişahın zorlamasıyla fahişelerin yaşadığı sıkıntılar, Zeynep’in başlık 

parası sıkıntısı, Yobaz’ın okul açılmaması isteği, erkeklerin birden fazla eşle 

evlenme istekleri hicivli bir şekilde konu edinilmiştir. Tiyatro’dan bir kesit aşağıda 

verilmiştir. 

- “Muhtar nerde? 
 

- Muhtar nerde? 
 

- Aradık onu her yerde  
- Bir gören varsa söylesin 

- Nerde bizim muhtar? 

- Bizim muhtar nerede? 

         Muhtar: 

- Hayrola hayrola? Yine ne var, yine ne var? 
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         Halk Yığılır: 

- Muhtar efendi, muhtar efendi, 

- Sen çok yaşa, sen çok yaşa. 

- Kurtardın milleti 

- Okul angaryasından  

- Okul angaryasından 

- Vergi belasından  

- Vergi belasından 

- Üstelik de üstelik  

- Düşün muhtar, düşün muhtar 

- Alacağız karıları da  

- Dilediğimiz kadar, dilediğimiz kadar 

- Yaşasın bizim muhtar, yaşasın bizim muhtar”27. Bu kesitte de görüldüğü gibi 

toplumsal problemler alaylı bir şekilde eleştirilerek farkındalık oluşturulmaya 

çalışılmıştır. 

 

2.1.3. Denemeleri 

 

 Yeni Türkiye’nin kurulmasında ciddi anlamda katkıları olan, inkılapların 

yerleşmesi için gecesini gündüze katan Vedat Nedim Tör, yazmış olduğu 

denemeleriyle de Mustafa Kemal’in yapmış olduğu devrimlerin, çalışmaların 

takipçisi olarak denemelerinde işleyerek önemini belirtmiştir. Hatta sol çizgiden 

gelmesine rağmen dine vurgu yapılarak nasıl dine sımsıkı bir bağlılık yapılıyorsa, 

yapılması gerekiyorsa Atatürk ilke ve inkılaplarına da yapılması gerektiğini 

vurgulayarak Dinimiz, Kemalizmin Dramı, Atatürk Olmasaydı olmak üzere üç tane 

deneme eserinin yazarı olmuştur. 

Tör’ün Yedigün Neşriyattan çıkmış olan “Dinimiz” adlı deneme kitabı 63 

sayfadan oluşmakta olup, bu kitabın önsözünde “Yarının Türkiye’si, yeryüzünün 

cenneti olacak”28 cümlesiyle başlamıştır. Tör Yarının Türkiye’sini şu şekilde 

açıklamıştır: “Yarının Türkiye’sine olan bu inanım, köksüz ve karanlık bir hülyadan 

27 Vedat Nedim Tör, Sahte Kahramanlar, Koza Yayınları,(Basım Tarihi ve Yeri Yok), s.7-110. 
28 Vedat Nedim Tör, Dinimiz, Yedigün Neşriyat, Ankara, 1940, s.3. 
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değil, gayet sağlam ve aydın bir gerçekten kuvvet alıyor. Bu gerçek: vatanın tabiatı, 

tarihi ve insanı”.29 

 Bu denemesinde Osmanlı Devleti’nin 10 hastalığından ve bunların nasıl 

çözüleceğinden bahsetmektedir. Bu hastalıkları şu başlıklar altında vermiştir: 

 Aşağılık Duygusu: Burada Osmanlı Devleti’nde olan “Avrupa hayranlığı, 

softalık, kozmopolitlik, züppelik; kendine inanmamak” gibi hastalıkların olduğunu 

vurgulamaktadır. Çözüm olarak da Cumhuriyet rejiminin Türk insanın ruhunu tedavi 

ettiğini ve talihimizin dümeninin kendi elimizde olduğunu ve taklitçilikten 

kurtulduğumuzu ifade etmiştir. Tör, “Aşağılık duygusunun panzehiri, müsbet 

aksiyondur”30demiştir. 

 İctimai Alakasızlık: Tör, bununla Osmanlı Devleti’nde “halk devlet” için 

anlayışının hâkim olduğunu Cumhuriyetle birlikte “devlet halk İçin” anlayışının 

egemen olmaya başladığını açıklamıştır. O “Öyle bir ahlak sistemine muhtacız ki, 

onda <<Halka hizmet>> mefhumu, Müslümanın Cenneti kadar mübarek bir ideal 

olsun. Halka hizmet etmeyen, halka hizmet etmek istemeyen <<Cehennem>>e gitsin. 

Ve bu cehennem, Ahirette değil, cemiyetin şuurunda olsun! Yarının Türkiyesi, bu 

aklaktan doğacaktır”31demiştir.  

 Mesuliyet korkusu: Mesuliyet korkusuyla da “Osmanlı efendisi, 

mesuliyetten korktuğu kadar şeytandan korkmaz”32 ifadesiyle görevlilerin 

mesuliyetten kaçtığını ifade etmiştir. Cumhuriyetle birlikte bunun ortadan kalktığını 

cesur ve müteşebbis bireylerin yetiştiğini söylemiştir. 

 Dedikodu- İçki- Kumar Hastalığı: Dedikoduyu morfin, kokain, alkol 

iptilası gibi bir hastalık olarak gören Vedat Nedim içki ve kumarı da aynı şekilde 

değerlendirmiştir. Çözüm olarak ta geniş bir iş mücadelesinin bu hastalıkların yegâne 

şifası olacağını ifade ederek yarının Türkiye’sinin de ancak böyle bir çalışmanın 

eseri olabileceğini vurgulamıştır.33 

 Ahretçilik Hastalığı: Tör, burada da Osmanlı Devleti’nin halkın duygularını 

istismar ettiğini halka asıl olanın ahiret, dünyanın geçici ve yalancı olduğunu ve 

bütün değeri bir lokma bir hırkaya indirgediğini ifade ederek bunlardan kurtulması 

29 Tör, Dinimiz, s.3. 
30 Tör, Dinimiz, s.15. 
31 Tör, Dinimiz, s.17. 
32 Tör, Dinimiz, s.18. 
33 Tör, Dinimiz, s.21. 
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gerektiğini, en büyük silahın şüphe olduğunu, şüphenin ergenlik belirtisi olduğunu ve 

ahmakın şüphe etmediğini açıklamıştır. Deliktaşlı Ruhsati’den durumun vahametini 

anlatmak için “Sabreyledim” şiirini kullanmıştır. 

                                                 

SABREYLEDİM 

      Tufanlar estirdin başımda                                   Ateşe verdin üstümü 

      Halavet yoktur aşımda                                   Uzak eyledin dostumu 

      Kızlarımı genç yaşında                                  Kendine soyup postumu 

     Dul eyledin sabreyledim.                                    Şal eyledin sabreyledim. 

 
   

Yay gibi belimi büktün 

Gözümün gevherin döktün 

Nice bin hadden çektim 

Tel eyledin sabreyledim.34 

 Güzel Düşmanlığı: Altı numaralı Osmanlı hastalığının güzel düşmanlığı 

olduğunu ifade eden Vedat Nedim Tör, Osmanlı efendisinin heyecan kabiliyetini 

kaybettiğini, yaratıcı ateşinin söndüğünü, heykelin, resimin, haram olarak 

görüldüğünü, raksın gayri ahlaki orak görüldüğünü, tiyatroyu küfür ve zina 

saydığını… vb belirtikten sonra yarının Türkiye’sinin kurulmasının bütün meslek 

gruplarıyla ancak “sanatkar”ın ilhamıyla mümkün olacağını belirtmiştir.35  

 İş ve Gönül Aymazlığı:Yedi numaralı Osmanlı hastalığında ecdatlarının 

teşkilatçı olduğunu, Osmanlı’nın haşmetli dönemlerinde sürekli bir aksiyon olduğunu 

ve bunun beraberinde güzellikler getirdiğini, inhitat dönemiyle canlı ve hareketli 

teşkilatlanmaların, arılar gibi mükemmel bir iş, kafa ve gönül birliği yapmasının 

bilen Türklerin bu özelliklerini kaybettiğini arı kovanının söndüğünü ifade ederek 

34 Tör, Dinimiz, s.24. 
35 Tör, Dinimiz, s.26.  
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bundan kurtulmanın, yarının Türkiye’sini yeniden kurmanın yolunun yeniden 

teşkilatlanmaya bağlı olduğunu ifade etmiştir.36 

 Maymun İştahlılık: Sekiz numaralı Osmanlı hastalığında da aslında 

ecdadımızın ne kadar enerji dolu olduğunu, planlı ve sabırlı olduğunu.. Ancak 

sonraki dönemlerde bir yozlaşmanın başladığının, her sazdan çalındığının fakat 

hiçbirisinin iyi çalınmadığını, uzmanlaşmanın vs olmadığını ifade ettikten sonra da 

bunun böyle olmamasını ve “siz, hiç göbekli Türk köylüsünü gördünüz mü?”37 

İfadeleriyle bitirmiştir. 

 Medhomani: Vedat Nedim Tör, dokuz numaralı Osmanlı hastalığı olarak 

medhomaniyi yani methedilmeyi görmüştür. Bunu bir bataklık olarak gören Tör, en 

ufak bir tenkidin en eski bir dostluğu yıkabildiğini, hâlbuki tenkitsiz bir cemiyetin 

aynasız kalmış bir insana benzeterek tenkidin önemini vurgulamıştır. Tör, Sarkışlalı 

Serdari’den alıntıladığı38 şiirle Osmanlı efendisinin Türk köylüsünden çok şey 

öğrenebileceğini ifade etmiştir.  

 Cinsi muvazenesizlik: On numaralı hastalık olarak da cinsi muvazenesizliği 

gören Tör, bayanlara gerekli önemin verilmediğini onların birer meta olarak 

kullanıldığını hâlbuki “aşkın pespayeleştiği cemiyetlerde, <<güzel>>, <<doğru>> 

ve <<iyi>> kurur. Güzelin, doğrunun ve iyinin Türkiye’si <<aşk>>ı kaldırımdan 

kaldırıp tahtına oturtmaya mecburdur.”39İfadeleriyle bunun ne kadar önemli 

olduğunu ifade etmiştir. 

 Vedat Nedim Tör, bu hastalıklardan tek tek bahsettikten ve çözüm yollarını 

ifade ettikten sonra bunların aslında bu kadarla bitmediğini;<< Psikolojik Mirasımız, 

Namus Meselesi, Ahlak İnkılabı, Terbiye Sistemimiz, Yeni İnsan – Yeni Mektep, 

Büyük İhtirasımız: Yarının Türkiyesi>> başlıklarıyla yeni tez ve önerileri 

sıralamıştır. Kitabın ekinde de Çocuk mihverli mektep programı örneklerini 

vermiştir. 

36 Tör, Dinimiz, s.28. 
37 Tör, Dinimiz, s.30. 
38 Tör, Dinimiz, s. 32. 
39 Tör, Dinimiz, s.34. 

   23 
 

                                                            



  
 

 Vedat Nedim Tör’ün “Dinimiz” adlı deneme kitabıyla ilgili bir 

değerlendirmeyi de Ahmet Emin Yalman, “Yarınki Türkiye: Yeryüzünün Cenneti”40 

başlıklı makalesinde yapmıştır. 

  Tör’ün diğer bir deneme kitabı da Çağdaş Yayınları arasında 1980 de çıkan 

“Kemalizm’in Dramı” adlı eseridir. Kitabın önsözünde su ifadelere yer vermistir; 

“Atatürk’ün altın çağında, Ankara’da Matbuat Umum Müdürü, Turizm Müdürü, 

Radyo Müdürü görevlerini yapmış bir yazarın geçmişteki özlemlerini ve son 

yıllarındaki acı burukluğunu yansıtan bu kitapçığın adını da <<Kemalizmin 

Dramı>> olarak koydum.”41 

 Vedat Nedim, bu kitapta “İnancımız ve Ülkemiz” başlığı altında Devletin 

Yapıcılık Gücüne İnanmak, Kadro Hareketi, İtalyan Türkolog’u Profesöre Yanıt, 

İdeolojik Yoksulluğumuz, Yeni Bir Türk İmajı Yaratma zorunluluğu, Kemalizmin 

Dramı, Bilinmeyen Yönleriyle Şevket Süreyya Aydemir, İdeolojisiz Türkiye, Yakup 

Kadri’siz de Kaldık, Yunus’tan Atatürk’e, Filozofsuz Kalan Avrupa ve Yunus, Bir 

Anı: Barba Laini’nin Sağduyusu, Postdam’da Atatürk Olsaydı, Eğitim Devrimi 

Gerek, Az Gelişmişlik Ayıbı, Kalkınmamıza Hizmet Eden Üç Türk Dostu, Barbar 

Değil Uygar Türkiye, Sanat Saldırısı Gerek, Bir Kongrenin Düşündürdükleri, Güzel 

Eğitimi, Benim Televizyonum Yok, Bir Muhsin Ertuğrul Vardı, Sanat Kozlarımızı 

Kullanalım ve Günah Çıkarma Yılı yazılarını; “Güzel Sevgisi” başlığı altında Güzel, 

Ölmez Değerler, Güzel’e Övgü, Büyük Sır, Büyük Eğitici Tiyatro, Halk Türküleri, 

Dokuzuncu Senfoni, bir Ölünün Anlamı( Neyyire’nin Ruhuna), Her İl’e Bir Tiyatro, 

Eyyuboğlu’ların Sergisi, Barış Yaklaşırken’ler, Güzel Sevgisi, Çocuk Resimleri, 

Neden Gelmiyor Yaratıcı Gücümüz?, Oyalar Dünyası, Çoraplar Dünyası, Kumaşlar 

Dünyası, Acep Mutluluk Ne Ola, Temizlik ve Güzellik, Bak Cami Sana Ne 

Getirdim, Oyun, Cemal Nadir’in Ardından ve Yeni İnsan- Yeni Okul yazılarını 

“Çirkinleştirilen Dünyamız” başlığı altında da İnsan düşmanı Çağımız, Saldırganlık 

Salgını, Ört ki Ölem ve Hayvanlaşan İnsanlık yazılarını yayınlamıştır.  

 Vedat Nedim Tör, “Hayvanlaşan İnsanlık” başlığı altında ilkönce bu kadar 

uzun yaşamanın sırrını kendi evine televizyon almaması ve televizyonlu evlerdeki 

sıkıntılardan, televizyonun toplum üzerindeki olumsuz etkisinden bahsettikten sonra 

da bu iğrenç saldırganlık modasının dergi, roman, film, radyo, televizyon gibi 

40 Ahmet Emin Yalman, “Yarınki Türkiye: Yeryüzünün Cenneti”, Vatan, pazartesi 7 ilkteşrin 1940, S.50, s.3. 
41 Vedat Nedim Tör, Kemalizmin Dramı, s.5. 
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<<massmedyalar>> yolu ile veba, kolera salgını gibi bütün dünyayı sardığını ifade 

etmiştir. Okunan dergilerin çocukların üzerinde olumlu etkisinden çok olumsuz 

etkisinden bahsetmiştir. Bu kalitesizliğin okuma alışkanlığını kazandıramadığı ve 

diplomalı cahiller yetiştirdiğini ifade etmiştir. Diğer bir tespiti de seks furyası 

hastalığının olması, giyim kuşamın çirkinleşmesi ve güzel sanatlardaki güzel 

anlayışının hırpalanmasıdır.42 

 Kitaba ismini veren “Kemalizmin Dramı” başlıklı yazısında da Mustafa 

Kemal’in 19 Mayıs 1919 da Samsun’a ayak basmasından, onun cesaretinden, 

planlamasından, önüne çıkan engelleri bir bir aşmasından, halkın yararını her şeyin 

üstünde tutmasından, açık sözlülüğünden bahsettikten sonra da Kemalizm şu şekilde 

tarif etmiştir: “Kemalizm, azgelişmiş bir memleketin, en kısa zamanda, hiç vakit, 

enerji, sermaye kaybetmeden kalkınması için milletçe el, iş ve gönül birliği yaparak 

planlı ve sistemli bir savaş idealizmidir. Böyle bir Kemalizm kavramı içinde siyasi 

partiler bu planın uygulanmasında bir ehliyet savaşı ve yarışına girişen idealist 

aydın öncü- topluluklardır.” 43 

 Kadro dergisinde çıkan bir yazısına44 değindikten sonra var olan durumun 

Kemalizmin çok acıklı ve talihsizliği olduğunu, gençliğin bunalımının bir ideolojik 

boşluktan kaynaklandığını, fıtratın, doğanın boşluk kabul etmediğini bunun için de 

Kemalist ideolji sisteminin yaratılmasının zorunluluğundan bahsederek “Atatürk’ü 

törensel bir fikir olmaktan kurtarıp gerçek bir kurtuluş ve kalkınma yolunun en güçlü 

ideoloji ve idealizm kaynağı olarak değerlendirmek zorunluluğu partiler üstü, bir 

milli sorun haline gelmeden, Atatürk, kabrinde rahat uyumayacaktır”’45 ifadelerinde 

bulunmuştur.  

 Vedat Nedim Tör’ ün diğer bir deneme kitabı da “Atatürk Olmasaydı” adlı 

eseridir. Bu kitabında Unesco’nun Atatürk’ün doğumunun 100. Yıl dönümünde 

almış olduğu kutlama kararına46 değindikten sonra bu habere hem sevindiğini hem 

de utandığını ifade etmiştir. 

 Tör, Mustafa Kemal’i “insanlık tarihinde misli menendi olmayan o Tek 

adam”47 olarak tarif etmiştir. Unesco’nun aldığı bu karardan dolayı da minnettar 

42 Tör, Kemalizmin Dramı, s.152-154. 
43 Tör, Kemalizmin Dramı, s.28. 
44 Tör, Kemalizmin Dramı, s.29.  
45 Tör, Kemalizmin Dramı, s.31. 
46 Vedat Nedim Tör, Atatürk Olmasaydı, Bindirdirek Matbaacılık Sanayi A.Ş, İstanbul,1981, s.1. 
47 Tör, Atatürk Olmasaydı, s.2. 
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olduğunu ve çok sevindiğini belirtmiştir. Utanmasının sebebi olarak da: “Utandım, 

çünkü derhal aklıma camilerde yerde diz çökmüş takkeli oğlanların ve sımsıkı 

başörtülü kızların öne arkaya sallana kur’an okumalar, sonra da 19 Mayıs 1980 

günü Fatih Camiinde okunan Mevlut duasında Atatürk’ün ruhuna Fatiha dileğinin 

yuhalanması ve Konya’da bir açık hava toplantısında İstiklal Marşı söylenirken bir 

grup halkın yere oturması”48 olduğunu ifade etmiştir. 

 Vedat Nedim Tör, Kitabının diğer bölümlerinde de Mustafa Kemal’in 

eşsizliğinde, verilen kurtuluş mücadelesinin diğer milletlere de örnek olmasından, 

hümanistliğinden, ileri görüşlülüğünden, “Süpermen”49liğinden, aklı ve bilimi ön 

plana çıkarmasından, Türk kadınına verdiği değerden, halkın kültür düzeyini 

yükseltmek için kurmuş olduğu “Halk Evleri” nden, harf devriminden, sanat ve 

sanatçıya vermiş olduğu değerden vb. alanlardan bahsettikten sonra şu sözlerle “19 

Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basmasından ölümüne kadar, son beş yılı da ağrılar 

içinde geçen on beş yıllık devrede, dünyada hiçbir ölümlüye nasip olmayan çığır 

açıcı eylemlerin yaratıcısı büyük ve tek önder Atatürk’ün manevi huzurunda 

eğiliyoruz.”50kitabını bitirmiştir. 

2.1.4. Anı Çalışması 

 

 Yıllar Böyle Geçti adlı bir anı çalışması bulunan Vedat Nedim Tör, bu 

eserinde Cumhuriyetin ilk dönemlerinden başlayarak hayatının belli başlı aşamalarını 

ve olayları anlatmıştır. Kendi ifadesiyle de “Özel yaşantımla ilgili anılarımdan hiç 

bahsetmedim. Daha çok, toplumla olan ilişkilerimin, “iş”, “düşün” ve “sanat” 

yaşantımın belli başlı aşamalarını ve olaylarını anlatmaya çalıştım.”51 demiştir. 

 Vedat Nedim Tör, “Yıllar Böyle Geçti” anı kitabını yazdığında 78 yaşında 

olduğunu belirttikten sonra Berlin’de hocası Sombart’ın dersindeki bir anıdan 

bahsetmiş, Osmanlı Devleti’nin son dönemleri ve Anadolu’dan başlayan hareketten, 

Türkiye İşçi ve Sosyalist Partisinin Kuruluşundan, yazdığı dergiler, verdiği 

konferanslar ve Türkiye İşçi ve Sosyalist Partisi’nden ayrılışını ve muhbirlikle 

suçlanmasını konu edinmistir.52 Tör, aldığı davet üzerine Ankara’ya gittiğini, burada 

48 Tör, Atatürk Olmasaydı, s.2. 
49 Tör, Atatürk Olmasaydı, s.7. 
50 Tör, Atatürk Olmasaydı, s.16. 
51 Tör, Yıllar Böyle Geçti, s.9.  
52 Tör, Yıllar Böyle Geçti, s.11-14. 
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Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti’nde işe başladığını ifade etmiştir. Bürokraside 

yaptığı görevlerden, kadro hareketinden, sanat sevgisinden, Paris’teki ilk piyesten, 

çıkarmış olduğu dergiden bu anı kitabında değinmiştir. 

2.1.5. Dergi Yazıları 

  

 Vedat Nedim Tör, Kent Oyuncuları Aylık Tiyatro Dergisinde “Büyük 

Tılsım” başlıklı makalesinde cumhuriyet yılları insanımızın tiyatro ve musikiye karşı 

anlayışının yanlışlığını ifade ettikten sonra güzel sanatların ülkelerin kalkınmalarının 

birer manivelası olduğunun ifade etmiştir. Almanların da bunu çok iyi bir şekilde 

kullandıklarını belirtikten sonra İstanbul gibi bir şehirde tiyatro, konser vb salonların 

olmamasının eksikliğini, gençliğin heba edildiği stadlar için kaynak bulunuyorken 

güzel sanatlar içinde çok kolay bir şekilde bulunabileceğini örnekler vererek 

açıklamıştır.53 

  Vedat Nedim Tör, Kent Oyuncuları Aylık Tiyatro Dergisinde “Tiyatro 

Bolluğu” başlıklı makalesinde eskiden yaşanan tiyatro kıtlığından, tiyatro için 

ramazan aylarının beklendiğine, ilk zamanlar için devlet tiyatrosundan başka hiçbir 

şeyin akla gelmediğini, günümüzde ise bir tiyatro bolluğundan bahsettikten sonra 

yabancı bir arkadaşının Türkiye hakkındaki methiyesini yazmıştır. Tör, bu 

bolluğunda beraberinde kaliteyi düşürdüğünü örneklerle açıkladıktan sonra, devletin 

alması gereken önlemleri yazmıştır.54 

 “Sanat ve İnsan” başlıklı bu makalesinde Vedat Nedim Tör, her şeyin 

çözüldüğü bir dönemde sanata sığınmanın verdiği hazdan, hiçbir şeyin tat vermediği 

bu zamanlarda tek kıymetin güzel sanatlar olduğunu vurgulamıştır. Sanatsız bir 

dünyanın manasız ve tahammül edilemeyeceğini söylemiştir.55 

 Vedat Nedim Tör, “Turizm ve Halk El Sanatı” başlıklı makalesinde 

kendimize ait eserlerimizi sunmanın, taklitçi ve kolay mimarlık örneklerinden daha 

zor olduğunu ifade ettikten sonra Fransızlardan örnekler vererek kendi sanatlarımızı 

onlardan öğrenmemizin hazin ve ibret verici olduğunu belirtmiştir. 

53 Vedat Nedim Tör, “Büyük Tılsım”, Kent Oyuncuları Aylık Tiyatro Dergisi, İstanbul, 1963, S.21, s.11. 
54 Vedat Nedim Tör, “Tiyatro Bolluğu”, Kent Oyuncuları Aylık Tiyatro Dergisi, İstanbul, 1964, S.18, s.9-10. 
55 Vedat Nedim Tör, “Sanat ve İnsan”, Damla, 1949, C.2, S.10-60, s.161. 
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 Modern yapılarımızın özgünlükten mahrum olduğunu belirtikten sonra da 

Almanların kendi eserlerine sahip çıktıklarını ve eski halleriyle yapılarını restore 

ettiklerini ifade etmiştir. Türkiye’de bütün sanat dallarında kraldan ziyade bir kral 

taraftarı illetinin olduğunu iddia ettikten sonra, bu hastalığın Tanzimattan bu yana 

devam ettiğini, sanattaki gerilemenin ekonomik ve teknik nedenlerden olmadığını 

kendimize olan güvenimizi yitirdiğimizden, aşağılık duygusundan, Avrupa ve 

Amerika hayranlığından kaynaklandığını iddia etmiştir. Maddi itibarın manevi 

itibardan geçtiğini savunan Tör, İdil Biret’in Viyanadaki çalışmalarından, Ayşe Ege, 

Refia Övüç, Kenan Özbel, el işleri derneği, Yapı Kredi Bankası gibi halk sanatları 

çalışmalarını örneklerin verdikten sonra nelerin yapılabileceğini, devletten ve özel 

sektörden beklentilerini yazmıştır.56 

 Vedat Nedim Tör, “Dünya Rekabetine Açık Tek Endüstri: Turizm 

Endüstrisi” başlıklı bu makalesinde Turistin en önemli niteliğinin haz arayıcısı ve 

haz tüketicisi olduğundan yola çıkarak endüstri dallarında fiziki ve psişik şartlardan, 

hazırlıklardan bahsettikten sonra, turizm endüstrisinin daha karışık ve yanlı olduğunu 

iddia etmiştir. 

 Turizm endüstrisinde sıkı bir plan disiplininden bahsettikten sonra 

Türkiye’nin de turizm açısından çok zengin bir ülke olduğunu bu zenginliği bir bütün 

olarak değil, planlı olarak devreye sokulmasını, dünya standartlarıyla uyumlu 

olmasının gerekliliğinden bahsetmiş ve bizdeki aksaklıkları sıralamıştır. Vedat 

Nedim, memleketler arasındaki turistik rekabetin hazların sunuluşundaki incelik ve 

üstünlük etrafında döndüğünü, kalite standartların sağlanmasının başarının temel 

şartı olduğunu, bunun da ancak eğitim politikasıyla gerçekleşebileceğini iddia 

etmiştir.57 

 “Kemalizmin Dramı” başlıklı makalesiyle Vedat Nedim Tör, umutsuzluğa 

düştüğü zamanlarda Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışını 

hatırladığını söyledikten sonra Mustafa Kemal’in idealist, açık sözlü, halk dostu, 

planlı, gibi özelliklerini saydıktan sonra gerçekleştirmiş olduğu inkılaplarda 

arkadaşlarının tepkisiyle karşılandığını, gerçekleştirmek istediği demokrasi 

denemelerinin demagojiden dolayı başarısızlıkla sonuçlandığını iddia etmiştir. 

56 Vedat Nedim Tör, “Turizm ve Halk El San’atı”, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, Kasım 
1967, Sayı:15/294, s.2-5. 

57 Vedat Nedim Tör, “Dünya Rekabetine Açık Tek Endüstri: Turizm Endüstrisi”, Türkiye Turing ve Otomobil 
Kurumu Belleteni, Mayıs 1967, Sayı: 12/291, s.8-9.  
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Sonraki dönemlerde de demokratik hamlelerin oy avcılığına ve Kemalist rejim 

karşıtlığına dönüştürüldüğünü, Atatürk çağının “dinsizlik çağı” olarak 

isimlendirildiğini ve ilk sloganın “milleti Ezan-ı Muhammediye kavuşturduk” 

olduğunu ifade ettikten sonra Kemalizmin tanımını ve 1933’te Kadro dergisinde 

yayınlamış olduğu yazısıyla makalesini bitirmiştir.58 

 Vedat Nedim Tör, “İstanbul Turizmi İçin Tehlike” başlıklı makalesinde 

turizm kavramını dilimizden düşürmediğimizi ifade ettikten sonra mal endüstrisi ile 

turizm endüstrisini karşılaştırmıştır. Turizm endüstrisinin çok narin olduğunu planlı 

programlı yapılmazsa, amatörce yapılırsa yarardan çok zarar getireceğini ifade 

ettikten sonra İstanbul için hazırlanan planda Tuzla ile Sakarya arası bölgenin ağır 

sanayi bölgesi olarak ilan edilmesinin bir felaket olacağını, faydadan çok zarar 

getireceğini ifade etmiştir. Ayrıca İstanbul’da kurulan fabrikaların havayı kirlettiğini, 

kıyıların mazotla kirletildiğini vb. olumsuzlukları belirterek “kadifeden toz bezi 

yapmak ne kadar manasız ve gülünç bir israf olursa, Marmara kıyılarını da “sanayi 

bölgesi” yapmak o kadar büyük bir “küfran nimet”sayılır” diyerek İstanbul için 

alınan kararlarda sorumluluklarının olduğunu iddia etmiştir.59 

 Vedat Nedim Tör, “Edebiyatın Mesuliyeti” başlıklı bir ankete verdiği cevapta 

Fransa’daki harp sonrası inhilalin sebebinin davasızlık olduğunu iddia ettikten sonra 

bunu örneklerle açıklamıştır. Bunun karşısında da toplumun ihtiyaçlarını sezen bir 

filozof, bir sanatkâr toplumu güzel bir şekilde dönüştürebileceğini, ancak böyle 

insanlarında günümüzde yetişmediğini, onların yerini siyaset adamlarının aldığını 

iddia ettikten sonra harp sonrası Fransa’da kahraman ruhlu bir siyasetçinin bile 

çıkmadığını ifade etmiştir. 

 Edebiyat ve sanatın da soysuzlaşabileceğini bunun sebebinin de davasızlık, 

garabet, kolay başarı vs. olduğunu iddia ederek harp gerçeği karşısında sanatkarın 

görevi insanı yarının dünyasına inandırmak olduğunu, Türkiye’de ise “Sanatkarın 

büyük misyonu, saadet telakkimizde bir inkılap yapmak, en büyük hayat zevkini 

tabiatla ve geri cemiyet unsurlarıyla mücadelede yarayacak dinamik insan tipini 

yaratmaktır” açıklamasında bulunmuştur.60 

58 Vedat Nedim Tör, “Kemalizmin Dramı”, Kemalizm ve Türkiye İctimai, Kültürel, Atatürkçü Aylık Dergi, 
Haziran 1980, Sayı: 52, s.6-7.  

59 Vedat Nedim Tör, “İstanbul Turizmi İçin Tehlike”, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, Kasım 
1961, Sayı: 238, s.9-10. 

60 Vedat Nedim Tör, “Edebiyatın Mesuliyeti”, Yeni Adam, 24 Temmuz 1941, Sayı: 343, s.4. 
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 “Dördüncü Bursa” başlıklı makalesinde Vedat Nedim Tör, Bursa’nın ihmal 

edilmesinden dolayı her ziyaretinden hüzün duyduğunu, ufak tefek hareketlenmelerin 

olduğunu fakat bunun çabuk söndüğünü, hâlbuki kalkınma araçlarından birinin de 

Bursa bölgesi olduğunu iddia etmiştir. Çünkü Bursa’nın her yönden verimli 

olduğunu ve buraya yapılacak yatırımlarının kesinlikle boşa gitmeyeceğini iddia 

ettikten sonra da bunun planlı ve bilgili bir şekilde mümkün olabileceğini 

söylemiştir. Son yıllarda bu yolda önemli faaliyetlerin gerçekleştirildiğini nerede 

hareket varsa orada bereketin olduğunu iddia etmiştir. Bursa üzerinde yeni bir ruhun 

estiğini bu yeni ruhun tüm Türkiye’ye teşmil edilmesini turizmin bunda oynayacağı 

rolün önemini vurguladıktan sonra da “Medeniyetin, temizliğin, konforun girmediği 

yere turist de ayak atmaz” ifadelerinde bulunmuştur.61 

 “Din Ve Devrimcilik” başlıklı makalesinde Vedat Nedim Tör, kendisi gibi 

arkadaşlarının isimlerinin vererek müfrit olarak isimlendirildiklerini ifade ettikten 

sonra, devrimlerin üzerinden uzun bir süre geçtiğini ve devrimlerin halka nasıl 

ulaştırılacağı sorularından üzüntüsünü ifade etmiştir. Devrimlerin köy enstitüleri 

tarafından başarılmak üzere iken yarım kaldığını, halk evlerini diriltmek gerektiğini, 

devrimci misyonerlerin yetiştirilmesini gibi yapılması gerekenleri bir bir sıraladıktan 

sonra devrimlere aykırı söz söyleyen softaların asılması gerektiğini belirtmiştir.62 

 Vedat Nedim Tör, “Türk İşlemelerinden Örnekler Kızlarımız ve Ev 

Hanımlarımız İçin Topkapı Sarayı Müzesi Koleksiyonlarından” başlıklı derginin 

önsözünde Türklerin süsleyici sanatların her dalında çığır açıcı olduklarından ve 

Türk halıları, kilimleri, kumaşları, çinileri gibi sanatların dünyanın en iyi 

müzelerinde hak ettikleri yerleri aldığını ifade ettikten sonra süsleyici sanatlar 

içerisine giren el işlerinin fabrikacılıkta en ileri giden memleketlerde de sönmemiş 

olduğunu tam tersine daha da ileri bir teknikle yoluna devam ettiğini iddia etmiştir. 

Biz de ise durumun farklı olduğunu özellikle de Tanzimat dönemiyle başlayan 

aşağılık duygusundan el sanatlarımızın da etkilendiğini ve yerinde yeller estiğini 

savunmuştur. Milli kurtuluş hareketiyle başlayan egemenliğin her alanda olduğu gibi 

güzel sanatlar alanında da çığır açmasını istemiştir. Bu hareketin kız sanat 

okullarında, olgunlaşma enstitülerinde başladığını, milletlerin yeryüzündeki itibarları 

bilim ve sanat alanındaki yaratıcılıklarıyla yakından alakalı olduğunu savunduktan 

61 Vedat Nedim Tör, “Dördüncü Bursa”, Doğan Kardeş Yayınları, İstanbul, 1948, s.76-78. 
62 Vedat Nedim Tör, “Din ve Devrimcilik”, Sebilürreşad, C.8, S. 197, s.351( Mayıs 1955) 
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sonra da İsrail’in Milli motifleriyle yaptığı ve ihraç ettiği ürünlerinin Türk tekstil 

endüstrisi içinde örnek ve cesaret verici olması gerektiğini iddia etmiştir. Yapılan 

ürünlerin gelişi güzel, uydurma, zevksiz olmaması gerektiğini bunun içinde herkesin 

üzerine düşeni yapması gerektiğini, Akbank’ında böyle bir hizmet için çalıştığını ve 

bu hizmetin ev hanımlarına, öğrenci kızlara ve hatıra eşya sanayiine hayırlı olmasını 

dilemiştir.63 

2.1.6. Hikâye Kitabı 

 

 Vedat Nedim Tör’ün “Resim Öğretmeni” adlı romanı 1943’te Akba Kitapevi 

yayınları arasında çıkmıştır. 180 sayfadan oluşan kitapta, resimlerde bulunup, bu 

resimler Yozgat Orta Okulu Çocuk sanatkârları tarafından yapılmıştır.  

 Kitapta Resim öğretmeni olan Mehmet’in bayağı geri kalmış ve taassup 

sahibi bir kasabaya atanmasıyla gelişen olaylar anlatılıyor. Mehmet Hoca’nın 

atandığı kasabanın çocukları baya bakımsız ve yoksul bir durumdadırlar. Resim 

derslerine oldukça mesafeli ve ilgisizdirler. Daha önce çalıştığı yerlerde de resim 

dersine karşı olan düşmanlıktan dolayı daha ihtiyatlı davranmaya çalışmıştır. Yaptığı 

resimleri öğrencilerine göstermiş, resimlerden birinin çıplak karakterli olması ve 

bunun kasabada duyulması Mehmet Hoca’ya karşı tepkiye sebep olmuşsa64 da 

çalışmalarına devam etmiş, halkla bütünleşmeye çalışmış, öğrencilerinden 

Hasan’ının açlıktan bayılması65 üzerine çocuklara her sabah simit ve akide şekeri 

götürmüştür. 

 Kuşpalazından ölen öğrencisinin kardeşinin ölümünden çok etkilenen Resim 

Öğretmeni ablasının da tedavi edilmesi gerektiğini belirterek, tedavi karşıtı olan 

kasabanın imamıyla arasında şu konuşma geçmiştir. 

   “İmam Cenabıhakkın emri yerine geldi, o kadar.- Resim Öğretmeni, 

Cenabıhak, insanları yaşasın diye yarattı. Bu on üç yaşında ölen kızın ölmesi 

Allah’ın değil, cehaletin emriyle oldu. İmam efendi, şunu bunu bırak da açık 

konuşalım, bu işte senin günahın büyüktür. Sen isteseydin, o kızı kurtarabilirdin. 

63 Vedat Nedim Tör, “Türk İşlemelerinde Örnekler”, Türkiyemiz, Apa Ofset Basımevi, (Basım Yeri ve  Tarihi 
Yok), s.3. 

64 Vedat Nedim Tör, Resim Öğretmeni, Akba Kitabevi, Ankara, 1943, s.8. 
65 Tör, Resim Öğretmeni, s.13. 
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Allah yaşatanları sever, öldürenleri değil.” 66 ifadeleriyle yanlış inançlara dikkat 

çekilmiştir. 

 Resim Öğretmeni Mehmet Hoca’nın, kasabada gece gündüz çalışması, 

kurslar düzenlemesi, halkevlerinde resim sergisi düzenlemesi, ümmilikle mücadele 

kursları tertiplemesi, çocukları tedavi etmesi ve hatta tatillerde de tatil 

organizasyonları yapması kasabada Mehmet hocanın anlaşılmasına kasabanın 

dönüştürülmesine sebep olmuştur.67 

 Mehmet, “Herkesi affetmiştir. Büyük sevgiler yüklü kalplerde küçük kinler 

barınamaz” ve kitabın sonun da da o bölge de resim çalışması yapan ve aynı zaman 

da Mehmet Hoca’nın da Öğretmeni olan Yabancı’nın şu sözleriyle “- Dostum, seni 

candan tebrik ederim. Bir resim öğretmeni için, böyle çocuklar yetiştirmekten daha 

büyük bir saadet olmaz. Bu sabah sokağa doğrusu korka korka çıktım. Ne bileyim 

ben, bana, bütün arkadaşlar bu kasabanın gayet mutaassıp olduğunu söylediler. 

Halbuki sokaklarda karşılaştığım manzara, beni şaşkına çevirdi. Kendimi vallahi 

Florans’ta sandım."68 roman bitirilmiştir. 

 Vedat Nedim Tör, “Yıllar Böyle Geçti” isimli anı kitabında Halit Ziya 

Uşaklıgil’den bir mektup aldığını, bu mektupta Uşaklıgil, “Resim Öğretmeni” 

kitabının yurdun kalkınması için bir program mahiyetinde olduğunu, karakterlerin, 

tasvirlerin mükemmel olduğunu ifade ettiğini belirtmiştir.69 Kitapta yer alan 

resimlerle ilgili olarak da Tör, Yozgat Ortaokulu Öğretmeni Cemal Bingöl’ün 

yetiştirmiş olduğu öğrencilerin yapmış olduğu resimleri Londra’daki Türk 

Halkevinde sergilemek için Büyükelçimiz olan Rauf Orbay’ a gönderdiğini serginin 

açılış konuşmasında Edinburg Üniversitesi Güzel Sanatlar Tarihi Profesörü Mr. 

Herbert Read’in Yozgat Ortaokulu öğrencilerini, öğretmenlerini ve kendisini 

metheden bir konuşma yaptığını ifade etmiştir.70  

2.1.7. Gazete Yazıları 

  

 Vedat Nedim Tör’ün bilinen çalışma alanlarının dışında entelektüel yönünün 

önemli taraflarından biri de gazeteciliğidir. Cumhuriyet, Milliyet ve Vatan gibi 

66 Tör, Resim Öğretmeni, s.58. 
67 Tör, Resim Öğretmeni, s.177-178. 
68 Tör, Resim Öğretmeni, s.180. 
69 Vedat Nedim Tör, Yıllar Böyle Geçti, s.82. 
70 Tör, Yıllar Böyle Geçti, 78-81. 
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gazetelerde eğitim, gençlik, boş zamanları değerlendirme, turizm, halk oyunları vs 

konularında yazılar yazan Vedat Nedim Tör’ün bazı makaleleri şunlardır. 

 Tör, Cumhuriyet Gazetesi’nin Arada bir köşesinde “İdeolojik Bunalım” 

başlıklı makalesinde Türkiye’deki Batı modeli demokrasinin soysuzlaştırılmasından 

ve ordunun her on yılda bir soysuzlaşmanın önüne geçebilmek için yapmış olduğu 

darbenin gerekliliğine vurgu yaptıktan sonra Demokrat Parti’nin yapmış olduğu 

ezanın yeniden Arapçaya döndürülmesini, Halk Evlerinin kapatılmasını, Siz, 

isterseniz hilafeti de getirirsiniz sözlerini 27 Mayısın yapılmasında etkili olduğunu 

belirtmiş, Kurtuluş Savaşını yalnız Yunanlılara karşı verilen bir zafer değil, yep yeni 

bir çağın başlangıcı olduğunu ifade etmiştir. 

 1933’ te Kadro dergisinde yayınladığı bir yazısından da kesit veren Tör, “Bu 

yazının üstünden geçen 47 yıla rağmen, hiçbir şeyin değişmemiş olması Kemalizmin 

çok acı ve acıklı talihsizliğidir” açıklamalarında bulunarak serzenişte bulunmuştur.71 

 Vedat Nedim Tör, Cumhuriyet Gazetesi’nin Arada bir köşesinde “Sanat 

Öksüzü Anadolu” başlıklı makalesinde İdil Biret’in bir gazeteye verdiği demeçten 

yola çıkarak güzel sanatların İstanbul, Ankara ve İzmir’in tekelinde olmasından 

duyduğu sıkıntıyı, hâlbuki bir zamanlar “Halk Evleri” sayesinde Anadolu’nun da 

zengin olduğunu ve bunun hoyratça kapanmasından duyduğu rahatsızlığı anlatmıştır. 

Yine aynı yazıda Atatürk’ten, sevgiden ve sanattan bahsettikten sonra Mustafa 

Kemal’in şu sözüyle “Sanat hayatı olmayan bir ulusun can damarlarından biri 

kopmuş demektir.”72 yazısını bitirmiştir. 

 Vedat Nedim Tör,  Vatan gazetesinde “Az Gelişmiş Ülkelerde İnsan 

Problemi…”  başlıklı makalesinde az gelişmiş ülkenin ne olduğunu, sömürgeci 

devletlerin bu kavramı sömürgecilik yerine yumuşatarak kullandıklarını ifade ederek 

az gelişmişliğin ölçüsünün de insanın verim ve alım seviyesine bağlı olduğunu, kişi 

başına düşen milli gelir seviyesinin ne kadar olduğu ile alakalı olduğunu belirterek 

kalkınmanın ana davasının insan davası olduğunu söylemiştir. İnsan davasının 

çözülemediği sürece başarılı olmasının mümkün olmadığını iddia eden Tör, İsrail 

örneğini vererek İsrail’in ciddi anlamda yol aldığını, Türkiye’deki eğitim sisteminin  

71 Vedat Nedim Tör, “İdeolojik Bunalım”, Cumhuriyet, 3 Temmuz 1981, s.2. 
72 Vedat Nedim Tör, “Sanat Öksüzü Anadolu”, Cumhuriyet, 18 Mart 1981, s.2. 
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ve telkin vasıtalarının bu konuda yetersiz kaldığını  hatta daha da kötüleştirdiğini 

savunmuştur.73 

 “Neden Bizde de Modern Vakıflar kurulmuyor?” başlıklı makalesiyle Vedat 

Nedim Tör, katılmış olduğu toplantıda Amerika da sayıları hızla artan fondasyonların 

kurulduğunu ve bu fondasyonların farklı sektörlere hizmet ettiğini belirterek, eskiden 

vakıf geleneğinin toplumumuzda yaygın olduğunu ve çok amaçlı olduğunu 

belirtmiştir. Ancak bu kadar yaygın bir gelenekten hiç vakıflı bir toplum haline 

geldiğimizi ifade ederek bunun tekrar diriltilebileceği çünkü insanoğlunun içerisinde 

bir ölümsüzlük duygusunun olduğunu ifade ederek bu duygunun yeniden ortaya 

çıkarılmasının önemli olduğunu belirtmiş ve şunu iddia etmiştir:  

 “Kültür ve sanat hareketleri tesislerinin vergi şartlarını medeni bir anlayışla 

düzeltmek imkanı bulunursa, bakın o zaman, bizde de, eski vakıf geleneği yeniden 

şahlanacak ve güzel yemişler verecektir.74         

 “Uluslararası Manevi Sağlık Konferansı” başlıklı makalesinde Vedat Nedim 

Tör, Burhan Felek’in Milliyet Gazetesinde yayınlanan “İnsan Azdı” başlıklı 

yazısında aklın alamayacağı vurma, kırma, öldürme, anarşi, uçak kaçırma gibi 

olayların siyasi ve insani ülkülerin siper alınarak yapıldığını iddia ederek Burhan 

Felek’in Beynelmilel Sağlık Konferansı tertip edilmesi fikrinin isabetli olduğunu 

belirttikten sonra, kendi görüşlerini de şu şekilde açıklamıştır. Türkiye’nin böyle 

güzel bir organizasyona öncülük yapabilmesinin bir şeref sayılacağını, Unesco’nun, 

Kadınlar Birliğinin, Çocuk Esirgeme Kurumunun, Kızılay ve Gençlik Teşkilatının 

böyle bir çalışma ve organizasyonun içerisinde olmasının Kemalist Türkiye’ye 

yakışan çok önemli bir davranış olacağını ifade ederek tarih boyunca afyon ve 

uyuşturucuya karşı verilen mücadeleleri örneklerle açıklayarak, agresyon ve seks 

endüstrisinin tahribatın başında geldiğini, çocukların küçük yaştan itibaren 

kullandırılan oyuncaklarla saldırganlığa itildiğini, yazılı ve görsel basının, dergilerin, 

kitapların… İnsanımızı seks ve saldırganlığa ittiğini iddia ederek büyük bir gazetede 

yayınlanan bir cinayet hikâyesine yer vermiştir. Bu tür olumsuz haber ve yayınların 

insanların moral sağlığı için zararlı ve tehlikeli olduğunu belirterek yapılan bilimsel 

çalışmaların bunu kanıtladığını ifade ederek, Uluslararası Gençlik Kitapları Birliği 

Başkanı Prof. Bamberger’in şu ifadelerini aktarmıştır: 

     73 Vedat Nedim Tör, “Az Gelişmiş Ülkelerde İnsan Problemi…”, Vatan, 30 Temmuz 1959. 
     74  Vedat Nedim Tör, “Neden Bizde de Modern Vakıflar Kurulmuyor?”, Vatan, 8 Mayıs 1959. 
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 “Az gelişmiş milletler böyle kötü yayınları okumaktansa, ümmi kalsınlar daha 

iyi”75 

 Vedat Nedim Tör, I.ve II. Dünya savaşının getirdiği tahribatları, başarısız 

barış politikalarını anlatarak, hava, su, çevre gibi alanlarda uluslararası konferans ve 

seminerler düzenlenip çareler aranırken, niye ruhların zehirlenmesine karşı konferans 

ve seminerlerin düzenlenip savaş açılmadığını sorusunu yönelterek şunları 

söylemiştir: 

 “Saldırganlık ve seks endüstrileri dışında devletler ve milletler arasında 

gittikçe anlamsızlaşan harp tehdidini önleyebilmek ve Atatürk’ün “Yurtta barış, 

Cihanda Barış” idealine ve Yunus’umuzun “Düşmanımız Kindir bizim, Kamu alem 

birdir bize” sloganına yakışır bir milletlerarası ilişkiler düzenini kurmak ve bütün 

harp endüstrileri için harcanan milyarların ve milyonların insanlığın kalkınma 

savaşı uğruna sarf edilmesini savunmak bir Uluslararası manevi sağlık 

konferansının en önemli konularından biri olabilir.”76 

 Vedat Nedim Tör, “Medet Ya Yunus” başlıklı makalesinde Akbank, Unesco, 

Milli Eğitim Bakanlığı yerli ve yabancı Yunus Emre Aşıkları… tarafından bir anma 

programının yapılacağını, yarışmalarının düzenleneceğini, kimlerin hangi bildirilerle 

katılacağını, Abdulbaki Gölpınarlı’nın hazırlayacağı Yunus Emre’nin seçme şiirlerin 

yabancı dillere çevrileceğini, seminerler dolayısıyla radyo ve televizyonlarda 

programların yapılacağını, PTT’nin bir anma pulu hazırlayacağını, seminerde 

sunulacakların kitap haline getirileceğini … belirttikten sonra, Yunus Emre’den 

beyitler vererek onun insan sevgisinin bir fenomeni olduğunu, anma programı 

çerçevesinde kötü dünyamız üzerinde bir rahmet yağmuru olarak yağacağını, Prof. 

Louis’in Yunus için <bütün çağların en büyük şairi olarak hayranlık duyduğum 

insan> olarak bahsettiğini, Prof. J. Walsh’ın insanlığın sevgiye özlemini, bilimin 

teknolojinin ilerlemesine rağmen toplum sorunlarının arttığına teknolojinin ilmin 

insanlık yararı için kullanılmadığına, saldırganlık ve seks endüstrisinin çocukları 

gençleri ve halk yığınlarını her geçen gün tehdit ettiğini ve Varlık dergisinde çıkan 

Jean Can’nın bu konudaki yazısına yer vermiştir. Yazısının sonunda Tör, “Medet Ya 

Yunus” başlığı altında da şunları ifade etmiştir. 

75 Vedat Nedim Tör, “ Uluslararası Manevi Sağlık Konferansı”, Milliyet, 10 Ağustos 1972, s.2. 
76 Tör, “Uluslararası Manevi Sağlık Konferansı”, s.2. 

   35 
 

                                                            



  
 

  “Böyle hayvanlaşan ve hoyratlaşan bir dünyada, bazı hastanelerdeki sağlık 

personelinin bile devletle aralarındaki ücret anlaşmazlığının hıncını yardımlarına 

muhtaç yoksul insanları bakımsız bırakarak çıkartmaya kalkışacak kadar Hipokrat 

yeminini unuttukları bir dünyada bizim divane Yunus’un sevgisinden dem vurmak ne 

gülünç!.. diye düşünenler olabilir. Varsın böyle düşünsünler; fakat biz yine de 

“Yurtta barış. Cihanda barış” şiarını bize emanet eden ve bir Balkan antantı 

toplantısında, Ankara’da yerli ve yabancı gazetecilere “Dünya Uluslar topluluğu 

organik bir bütündür. Onların birinde duyulan huzursuzluk, ötekilerine de ızdırap 

verir.” ve bir başkasında da “Türklerin düşmanı yoktur, varsa, bunlar Türklerin 

değil, insanlığın düşmanıdır.” diyebilen çağımızın en büyük hümanisti Atatürk’ün 

ülkesinden yaratıcı ve yüceltici sevginin büyük şairini Medet Ya Yunus diye 

insanlığın imdadına çağırıyoruz. Çünkü insanoğlunu yüce aklını er geç sevginin 

hizmetinde kullanacağına inanıyorum.”77 

 Vedat Nedim Tör, “Kalkınmamıza Hizmet Eden Üç Türk Dostu” başlıklı 

makalesinde Osmanlı Devleti’nden bir enkazın devr alındığını, Osmanlı’da her 

konuda dışa bağımlılığın olduğunu, devletin açık bir pazar haline getirildiğini 

belirttikten sonra da böyle bir mirasa sahip olan Atatürk’ün üstün meziyetlerinden 

bahsederek Onun, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiğini, yabancı 

uzmanlardan yararlandığını ve bu sayede de Kurtuluş Savaşı’nın başarıyla 

kazanıldığını iddia etmiştir. Askeri alanda olduğu gibi sivil alanlarda da atılımlar 

gerçekleştirdiğini iddia eden Tör, bu amaçla Ankara’da kurmuş olduğu Ziraat 

enstitüleri, Dil Tarih ve Coğrafya Fakülteleri, Riyaset-i Cumhur Orkestrası, İstanbul 

Üniversitesi, Güzel Sanatlar Akademisi…gibi kurum ve kuruluşların özellikle 

yabancı bilim adamların ithaliyle geliştirildiğini ve bu gün burada yetişen değerli 

elemanlarımızla dünya ile rekabet edecek bir duruma geldiğimiz gibi geri kalmış 

ülkelere de örnek oluşumuzun temelinde Atatürk’ün olduğunu ifade etmiştir. Tör, bu 

makalesinde “…Bir milletin en büyük gücü olan bilim, teknik ve sanat elemanlarının 

bu kadar yetişmiş ve olgunlaşmış olmalarına rağmen, Türkiye’nin hala az gelişmişlik 

çemberini kıramamış olması nedendir?” sorusuna cevabı şu şekildedir: “ Bizde geri 

ve az gelişmiş olan, oy avcılığı demagojik soysuzlaşma sonucu menfi seleksiyon 

77 Vedat Nedim Tör, “ Medet Ya Yunus”, Milliyet, 16 Ocak 1971, s.5. 
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kanunun bütün acarlığı ile hâkim olduğu politika sektörüdür.”78 İfadelerine yer 

vererek durumun vahametini ortaya koymuştur. 

 Tör, bilim, sanat ve teknolojinin önemini vurguladıktan sonra yenileşme 

hareketlerinin öncülerinden saydığı Prof. Dr. Fritz Baade, Prof. Dr. Fritz Christiansen 

Weniger ve Prof. Dr. Hans Wilbrant’ın Türkiye’de bulunmaları ve yaptığı 

çalışmalarla ülkemize katkılarından dolayı “Cumhuriyetin 50. Yıl dönümü dolayısıyla 

bilim, sanat ve teknoloji dallarında yararlı hizmetleri geçen kişilere dağıtılmak üzere 

Nobel ödülleri gibi bir Atatürk ödülleri geleneği kurulabilir.”79 ifadelerini 

kullanmıştır. 

 6 Ağustos 1971 tarihli Milliyet gazetesinde “İdeolojik Bunalım” başlıklı 

Makalesiyle Vedat Nedim Tör Kemalizm’in ne olup olmadığını bunun için ilk 

dönemlerden itibaren verdikleri mücadeleyi anlatmıştır. O, bu yazısında 

“Kemalizmin başlıca ileri özellikleri çağın koşullarına göre ilmin ışığında kendini 

daima yenileyebilmesi, vicdan özgürlüğüne saygılı oluşu, sosyal devlet anlayışını en 

ileri ölçülerde benimsemiş bulunması, en geniş anlayışla hümanist olan milliyetçiliği 

ve ekonomide devletin yapıcı rolüne önem veren devletçiliğidir. Atatürk “Türkiye’nin 

düşmanı yoktur, eğer varsa bu Türkiye’nin değil insanlığın düşmanıdır.” diyen 

insancıl bir hayat felsefesinin mümesilidir.” diyerek dönemin Milli Eğitim Bakanı 

Şinasi Orel’in Atatürk öğretisinin boşluğundan bahsettiğini, tabiatın boşluk kabul 

etmediğini ve bunun olumsuz bir şekilde doldurulduğunu ve bu ideolojik boşluğun 

tehlikeli bir boyuta vardığını ifade ettikten sonrada 12 Mart öncesi ve sonrasının 

olaylarının Atatürkçülüğü bertaraf etmek olduğunu ve kendi dogmalarını 

yerleştirmek olduğunu ifade etmiştir. Kemalizmin kendi insanını yaratmak zorunda 

olduğunu, Kemalizmin özünün ne olduğunu, bunu Kadro dergisinde dile 

getirdiklerini ancak dönemin sinsi ve dedikodularından dolayı samimiyetlerini bir 

türlü anlatamadıklarını… iddia etmiştir.80 

 1 Mayıs 1970 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde “İtibar Savaşında Bir Değerli 

Eser” başlıklı makalesinde Vedat Nedim Tör, bir zamanlar devlet desteği ile “La 

Turquie Kemaliste, Güzel Sanatlar Mecmuası ve Dünya Klasikleri Serisi’nin 

çıkarıldığını yıllardır bu gibi değerli eserlerden yoksun olduklarını, nihayet bu 

yoksunluktan sonra Prof. Sedat Eldem’in “Köşkler ve Kasırlar” ile Türk Sanat Tarihi 

78 Vedat Nedim Tör, “Kalkınmamıza Hizmet Eden Üç Türk Dostu”, Milliyet, 9 Haziran 1973, s.2. 
79Tör, “Kalkınmamıza Hizmet Eden Üç Türk Dostu”, s.2.  
80 Vedat Nedim Tör, “İdeolojik Bunalım”, Milliyet, 6 Ağustos 1971, s.2. 
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Enstitüsü’nün yayınladığı “Türk Sanat Tarihi” mecmuasının çıkmasıyla duyduğu 

sevinci anlattıktan sonra dergi hakkında bilgi vermiştir.81 

 Vedat Nedim Tör, “Bir Derginin Düşündürdükleri” başlıklı makalesinde 

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nin Yüksek Mimarlık Bölümü’nün çıkarmış 

olduğu “Rölöve” dergisinin çıkarılmasından, Sedat Eldem’in başyazısından, 

taklitçiliğimizden, özgün eser vermemekten, aşağılık duygusundan, sözde modern 

yapıların hepsinin çirkin olduklarını, iklim şartlarının göz önünde bulundurulmadan 

rastgele yapıldıklarını anlattıktan sonra bu derginin uyarıcı ve hayırlı olmasını 

dilemiştir.82 

 Vedat Nedim Tör, “Kemalist Demokrasi” başlıklı makalesinde Mustafa 

Kemal Atatürk’ün vefatından sonra sürekli bunalımlar yaşandığını, Türkiye’nin 

kendine has bir rejim kuramadığını, halbuki Kemalist bir devrim gerçekleştiren ve 

yarı koloni bir durumdan bağımsızlığını elde etmiş bir devletin batı modeli bir 

demokrasi tutturmalarının zaman israfına sebep olduğunu belirtmiştir. Kemalist 

Türkiye’ye özgü yeni bir rejim ideolojisi ve tarih felsefesinin yaratılması gerektiğini 

bu ideoloji ve felsefenin Asya ve Afrika da bağımsızlıklarını kazanan devletlere için 

de örneklik teşkil etmesini ve önemini vurgulamıştır. Ancak bunun az gelişmiş 

ülkelerde gerçekleştirilemediğini batılı demokrasi girişimlerinin demogojik 

soysuzlaşmadan dolayı başarısız olduğunu ifade ederek bunun da sebebinin az 

gelişmişlik, eğitimsizlik… olduğunu belirtmiştir. Kurtuluşu da bilim kadrolarının 

yapacağı çalışmalara bağlayan Tör, sitemini şu şekilde dile getirmiştir. 

 “Bu Kemalist ideoloji boşluğunu da hep bir takım ithalat malı yabancı 

ideolojiler doldurdu. Öyle ki, Türkiye’miz bugün Marx’tan, Lenin’den, Mao’dan, 

Ebusuud’da, Saidi Kürdi’ye kadar türlü çeşitli bütün renkleriyle bir ideoloji mozaiği 

halini aldı. Bundan ne kadar utansak yeridir. Kemalist geçinenlerin çoğu da onu, 

içimizde çöreklenmiş aşağılık kompleksinin etkisiyle, bir uydu hareket olarak ya 

sağın ya da solun dümen suyuna sokmak çabası içindedirler.”83 

 Tör, aynı makalede Kemalizmi dönemin en mükemmel rejimi olarak görerek 

onu şu şekilde tarif etmiştir. “Kemalizm az gelişmiş milletlerin ekonomik, sosyal ve 

kültürel yaşama düzeyini, çağın en ileri teknik ve organizasyon olanaklarından 

81 Vedat Nedim Tör, “İtibar Savaşında Bir Değerli Eser”, Cumhuriyet, 1 Mayıs 1970, s.6. 
82 Vedat Nedim Tör, “Bir Derginin düşündürdükleri”, Cumhuriyet, 6 Haziran 1969, s.6. 
83 Vedat Nedim Tör, “Kemalist Demokrasi”, Milliyet, 29 Ağustos 1972, s.2. 
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yararlanarak, hiç zaman israf etmeden, hürriyet içinde, organik bir bütün olarak tüm 

milleti saran bir ilerleme şevki ve coşkusu ile, zararlı sürtünmeleri önleyerek en kısa 

yollardan planlı, programlı yükseltme savaşıdır.”84 Kemalizm’de başıboşluğun, 

ilkelliğin, korkunun olmadığını belirten Tör, onun en büyük motorunun kuvvetli ve 

akıl olduğunu belirterek; Kemalizm’in başarılı olması için de Partiler üstü bir sivil 

genelkurmayın kurulmasını, bu genelkurmayın hazırlamış olduğu planların partiler 

tarafından uygulanarak olumsuzlukların önüne geçilmesini, milletvekilleri ve 

bakanların iş takibi değil sadece Millet Meclisinde halk için çalışmaları, devletçiliği 

uygulamayı, günümüzün istediği insan tipini yetiştirmeyi, eğitim problemini 

halletmeyi, yerli ve yabancı bilim uzmanlarından eğitim genelkurmayın kurulmasını, 

massmediaların kurulması…yla mümkün olabileceğini yoksa bunalımların devam 

edeceği açıklamalarında bulunmuştur.85 

 Tör, “Bir Kitabın Düşündürdükleri” başlıklı makalesinde Güzel Sanatlar 

Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümü Rölöve Kürsüsü ’nün “Köşkler ve Kasırlar” 

adlı bir kitap çıkarttığını, bu kitabın fiziksel özelliklerine ve içeriğine değinmiştir. 

Ayrıca İzmir’de “Türkiye’nin Turistik Gelişmesi” konulu bir seminerin yapıldığını, 

seminerde Türkiye İmajının yaratılmasının gerekliliğinden bunun da ancak 

özgünlükle olabileceğini ifade ettikten sonra Lamartin’den şu aktarmayı yaparak 

İstanbul’un güzelliğini ve ona katkıda bulunanları methetmiştir. “Dünyaya son bir 

bakış atmam gerekse, onu Çamlıca’dan İstanbul’a bakarak atmak isterdim dedirten 

Sultan Selim Camiini, Fatih Camiini, Süleymaniye’yi, Beyazıt’ı, Nuruosmaniyeyi, 

Ayasofyayı, Sultan Ahmedi, Topkapı Saraylarını İstanbul’un Siluetine büyük bir 

ustalıkla oturtan o ölümsüz mimarların yaratıcı güçleri olmuştur.”86  

 “Kıtlıktan Bolluğa” makalesiyle Vedat Nedim Tör, toprak reformu, israf 

batağı, eğitim çığırı ve çiftlik okulları başlıkları altında konular ele almıştır. 

Günümüzde eğer toprak reformu yapılırsa, toprak adilane dağıtılırsa, kooperatifleşme 

sağlanırsa ilerlemenin kaydedileceği anlayışının yanlış olduğunu, artık geleneksel 

tarım faaliyetlerinin yapılamayacağını ve en önemlisi de ilkelliğin hat safhada 

olduğu, okuma yazma oranının %60 larda olduğu bu çağda insan eğitilmez ise 

84 Tör, “Kemalist Demokrasi”, s.5. 
85 Tör, “Kemalist Demokrasi”, s.5. 
86 Vedat Nedim Tör, “Bir Kitabın Düşündürdükleri Köşkler ve Kasırlar”, Cumhuriyet, 8 Ekim 1969, s.6. 
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başarının, verimin, kıtlık ekonomisinden bolluk ekonomisine geçmenin hayal 

olduğunu ifade etmiştir.87 

  İsraf batağı başlığı altında ise toprak dağılımının adilane yapıldığı, kredilerin 

fazla kullandırıldığı, kooperatif sayısının bol olduğu batı illerindeki verimin 

komşularımızdan hatta İsrail’den de geri olduğunu ifade ederek verilen bütün 

desteklerin eğitimsizlikten dolayı boşa gittiğini örneklerle açıklamıştır.88 

 Kısır döngü başlığı altında ise sorunların köküne inemediğimizden sadece 

ithal yoluyla ve taklitle ziraatta verimli olamayacağımızı, klasik ekonomik 

anlayışının yanında hatta üstünde insanın yaratıcı gücünün olması gerektiğini, 

Kemalist çağla birlikte bu gidişin içerisinde olduğumuzu ve Atatürk devrimlerine 

sahne olmuş ülkemizde her türlü gerilikten kurtularak yol almamız gerektiğini iddia 

etmiştir. Eğitim çığırı başlığı altında ise “Köylümüzü nasıl çağımızın köylüsü 

yapabiliriz?” sorusunu sorarak idare edilen ile idare edenler arasında tıpkı Osmanlı 

devletinde olduğu gibi bir uçurumun olduğunu, ancak Osmanlı Devleti’nin devşirme 

sistemini uygulayarak bir Osmanlı tipini yaratıklarını aynı şekilde İsraillilerde ölü dil 

İbraniceyi dirilterek eğitim yolu ile bir İsrail milletini oluşturduklarını, bizimde bunu 

gerçekleştirmek zorunda olduğumuzu belirterek köylümüzün ancak bu şekilde 

Kemalist anlayışla toprakların gerçek efendisi olabileceğini örneklerle açıklamıştır. 

Son konu başlığı olan çiftlik okullarında ise her ilin kız ve erkeklerinin ihtiyaçları 

doğrultusunda kurulacak çiftlik okullarında uzman öğretmenlerin rehberliğinde 

eğitime tabi tutulmalarıyla yol alınabileceğini belirterek su ifadede bulunmuştur: 

“Türkiye geri bir ziraat memleketi olmaktan kurtulmadıkça da dünya milletleri 

içindeki itibarını koruyamayacaktır.”89  

 “Boş Zamanları Değerlendirme” başlıklı makalesiyle Vedat Nedim Tör, 

Türkiye Halk Sağlık Eğitimi Komitesinin Dünya Sağlık Haftası nedeniyle çeşitli 

etkinlikler yaptığını belirterek 1964’te “boş Zamanları Değerlendirme” 

organizasyonun kendisine verildiğini ifade etmiştir. Bu organizasyona çeşitli 

uzmanlık alanlarından değerli kişilerin katıldığını, kendisinin de burada yapmış 

olduğu konuşmada boş zamanların değerlendirilmesinin gelişmiş memleketler ile az 

gelişmiş memleketler arasında farklılıkların olduğunu, ülkemizde çalışan, okuyan 

nüfusun boş zamanları dışında işsiz güçsüz ve köylerde yaşayanların boş 

87 Vedat Nedim Tör, “Kıtlıktan Bolluğa”, Milliyet, 4 Mart 1971, s.2. 
88 Tör, “Kıtlıktan Bolluğa”, s.2. 
89 Tör, “Kıtlıktan Bolluğa”, s.2. 
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zamanlarının değerlendirilmesi için ciddi çalışmaların yapılması gerektiğini 

vurgulamıştır. Boş zamanın israf olduğunu ve az gelişmiş ülkelerin en büyük 

düşmanının bu israf olduğunu belirterek bu konuda şunları belirtmiştir: “Boş 

zamanlarını değerlendirmek, sadece bir eğlencelik, bir zaman öldürme vasıtası değil, 

daha kaliteli, daha aktif, daha yararlı vatandaş sayısını çoğaltmak, topluma hizmet 

ahlakını yepyeni bir mutluluk ideali haline getirmek, geniş halk yığınlarının ruh 

sağlığını korumak için geniş bir eğitim seferberliği yapmak kısaca millet ölçüsünde 

boş zamanları organize etmektir.”90 

 Tör, aynı makalede aradan zaman geçtikten sonra Gençlik Spor Bakanlığına 

bağlı olarak Boş Zamanları Değerlendirme Genel Müdürlüğünün kurulduğunu, 

bunun önemli bir adım olduğunu, ancak tek başına yeterli olmadığını, stadyumlarda 

gençliğimizin hoyratça kullanıldığını vurgusu yapılarak Türkiye ile İsrail’i 

karşılaştırmış, nüfusumuz, yüzölçümü fazla olmasına rağmen kişi başına düşen milli 

gelirimizin oldukça düşük olduğunu bunun sebebinin de insanımızın değer 

yaratamadığını, iş potansiyelimizi değerlendiremediğimizi ve verimin 

düşüklüğünden kaynaklandığını iddia etmiştir. Çok önemli bir konu olan, 

günümüzün de kanayan yarası olan bu boş zamanlarını değerlendirmedeki önerilerini 

ise şu şekilde sıralayabiliriz. Kaliteli nüfusumuzun sayısını artırmak, İyi bir eğitim 

politikası uygulamak, ihtiyaca göre çiftlik okulları kurmak, iş gücü seferberliği 

yapmak, çocuklar ve gençler için boş zamanları değerlendirme merkezleri açmak, 

Yükseköğretim öğrencileri için boş zamanları değerlendirme siteleri kurmak gibi 

önerilerde bulunarak kalkınmayı hızlandırmak, ruh sağlığını korumak, kültürel 

hizmetleri çoğaltmak.91  

 Vedat Nedim, “Alman Korosunun Düşündürdükleri” başlıklı makalesiyle 

Alman Lisesi’nin 100. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Alman Başkonsolosluğu 

Salonu’nda oynanan “Carmina Burana” adlı piyese değindikten sonra bundan 

duyduğu duygulara yer vermistir. Sanatın eğitim üzerindeki olumlu etkisini ve 

bizdeki sanat anlayışının da giderek olumlu bir seyir takip ettiğini yazmıştır.92 

 Vedat Nedim Tör, “Köyden Şehire Göç Nasıl Azaltılır?” başlıklı makalesiyle 

günümüzün de büyük bir sıkıntısı olan köyden şehirlere göçe yıllar önce vurgu 

yaparak yapılması gerekenleri açıklamıştır. Bu açıklamasında köyden şehirlere göçün 

90 Vedat Nedim Tör, “Boş Zamanlarını Değerlendirme”, Milliyet, 21 Aralık 1970, s.2. 
91 Tör, “Boş Zamanlarını Değerlendirme”, s.2. 
92 Vedat Nedim Tör, “Alman Korosunun Düşündürdükleri”, Cumhuriyet, 20 Haziran 1968, s.6. 
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temelinde tarım gelirlerinin yetersizliği bunun da sebebi tarım tekniklerinin geriliği 

ve verimin düşük olduğunu iddia etmiştir. Devletin kontrolü dışındaki işletmelerin 

dışındaki yerler dışında tarım ve hayvancılık bakımından en geri ülkeler arasında yer 

aldığımızı, ileri tarım tekniklerinin uygulandıkları yerlerde verimin arttığını, 

geleneksel şekilde devam eden yerlerde ise verimin düşüklüğü vurgusu yapılarak 

tekniğin vazgeçilmez olduğunu, bunun da bir takım fizik, biyolojik bilgiler ve 

becerilerin eseri olacağını iddia etmiştir. Toprak Ana’dan İstemek için dinlediği bir 

radyo programından hareketle verimin alınabilmesi için toprağın tanınması, her 

toprak ve bitkiye göre hareket edilip gerekli hesaplar yapıldıktan sonra verimin 

kaçınılmaz olacağını ifade etmiştir. Sağlıklı bir eğitim ile verimin artacağını, ancak 

eğitimin olmadığı çiftçiler de ise verimin düşeceğini, toprağın çoraklaşacağını ifade 

ederek teknolojinin yerli yerinde kullanılmasının önemini ortaya koymuştur. Tör, 

eğitimi ise ancak iş başında uygulamalı olarak verimli olacağı vurgusunu şu şekilde 

yapmıştır: “ Oysaki eğitim problemi günün ihtiyaçlarına göre çözümlenmeden, 

yapılacak en ileri Toprak Reformu da umulan sonuçları vermeyecektir. Çünkü her 

reform insanla düşer, insanla kalkar.”93 

 Köyden şehirlere göçü engelleyecek diğer önemli bir konunun da Turistik 

Hatıra eşyaları olduğunu vurgulayan Tör, bunun hem ülkemize gelen turistler için 

hem de ihracat için önemli olduğunu, bu amaçla Anadolu’da geleneksel el sanatlarını 

geliştirmek ve günümüzün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliştirilmesini, köylü 

kadınlar arasında yarışmalar düzenlenmesini, dizayn merkezlerinin oluşturulmasını, 

artistik ve ekonomik örgütlenmeye gidilmesini önermiştir. Bunun olumlu bir sonucu 

olarak, gelir kaynaklarının genişleyeceğini ve şehirlere olan göçün azalacağını ifade 

etmiştir. Tersi bir durumda, şehirlerimizin gecekonduya dönüşerek kangrenleşeceği 

ifadesinde bulunarak yıllar önce günümüzde yaşanan sorunları öngörmüştür.94  

 “Yaratıcı Güç İhracını Destekleyelim” başlıklı makalesinde Vedat Nedim 

Tör, üretimin çoğaltılması, çeşitlendirilmesi ve standartlaşmasının yanı sıra 

orijinalliğin olmasının rekabet etmenin temel koşulu olduğunu açıklayarak Leipzig 

sergisinde Türkiye’nin orijinal, çok güzel rakıları olmasına rağmen şişelerinin taklit 

olması, Newyork sergisinde de halıların tanıtımında da acem halılarının taklit 

edilmesi ve bunun müşteriler tarafında dile getirilmesinin yarattığı hayal kırıklarını 

93 Vedat Nedim Tör, “ Köyden Şehire Göç Nasıl Azaltılır?”, Milliyet, 22 Temmuz 1972, s.2. 
94 Tör, “Köyden Şehire Göç Nasıl Azaltılır”, s.2. 
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anlattıktan sonra taklitçilikten ve küçüklük duygusundan niye kurtulamadığımıza 

değinerek ciddi anlamda kaliteye muhtaç olunduğunu ifade etmiştir.95 

 Bu konuda kalitenin, orijinalliğin önemini belirtmek için Kemalizm’i şu 

şekilde tarif etmiştir: 

 “Kemalizm İdeolojik bir kalite devrimi’dir. Kemalizm’e sadık kalmak demek, 

kaliteyi her alanda ön plana çıkarmak demektir. Atatürk yarattığı Milli Kurtuluş 

Savaşı ile bütün dünyaya yaratıcı gücünün en güzel örneğini vermiştir. Atatürk bu 

memleketin yaratıcı gücüne inanan ve güvenen adamdı. Kalitenin üstüne titrerdi. 

Kaliteyi üretmek için de kısacık ömründe gerekli bütün temelleri attı…,İstanbul 

Üniversitesini…, Ankara Konservatuarını…, halk evlerini…, devlet çiftliklerini 

kurdu.”96 Aynı makalede öncülerin teşvik edilmesini bu görevi de devletin yerine 

getirmesini isteyen Tör, alınan tedbirlerin kısa sürede ürünlerini vereceğini iddia 

etmiştir. Akbank’ın yaratıcı gücü teşvik amacıyla açmış olduğu yarışmanın, Türk 

motifleri ile kumaş desenleri yarışması, Batı Anadolu’nun Bayanları arasında kilim, 

sumak, heybe, keçe, çorap… gibi yarışmaların düzenlendiğini ve vaad edici 

olduğunu belirterek bunun yaygınlaştırılacağını ve sanatsız olunamayacağını 

vurgulamıştır.97 

  Ahmet Kutsi Tecer’in vefatı dolayısıyla Vedat Nedim Tör, “Ahmet Kutsi 

Tecer’in Arkasından” başlıklı makalesinde çevresindeki dostlarını bir bir 

kaybetmesinden duyulan üzüntüyü, Tecer’in ölüm haberini radyodan öğrendiğini, 

Ahmet Kutsi Tecer’i yakın zamanda hastanede ziyaret ettiğini, Türk Halk Oyunlarını 

Yaşatma Yayma Tesisi’nin yönetim kurulunun aktif bir üyesi olduğunu, yaptığı 

çalışmaları, şiir, tiyatro, folklor kişiliğinin yanı sıra onun candan bir dost olduğunu 

ifade etmiştir. Ayrıca, idealist olduğunu ve bu idealini gerçekleştirmek içinde Halk 

evlerinde, Unesco’da, çeşitli kongrelerde, derneklerde… çalıştığını belirtmiştir.98 

 Vedat Nedim Tör, “Sanayi ve Sanat” başlıklı makalesinde, “ Günümüzün 

Endüstri anlayışı, sadece bir takım belirli ihtiyaçları karşılayan değil, aynı zamanda 

güzel malları yaratmak çabasında .. Bu yüzden, aynı malları üreten sanayi dalları 

arasındaki rekabet savaşında en önemli rolü, malın görünüşünde, ambalajında, 

reklamındaki güzellik ve çekicilik oynuyor: Malın kişiliği, niteliğinden daha önemli. 

95 Vedat Nedim Tör, “Yaratıcı Güç İhracını Destekleyelim”, Milliyet, 25 Aralık 1971, s.2. 
96 Tör, “Yaratıcı Güç İhracını Destekleyelim”, s.2. 
97 Tör, “Yaratıcı Güç İhracını Destekleyelim”, s.2. 
98 Vedat Nedim Tör, “Ahmet Kutsi Tecer’in Arkasından” , Cumhuriyet, 28 Temmuz 1967, s.2. 

   43 
 

                                                            



  
 

Alıcıyı çekmek için, sağlamlıktan, hatta ucuzluktan çok, güzellik orijinallik, zevklilik 

ökseleri seferber ediliyor.”99 Sözlerini sarf etmiştir. Bu açıklamadan sonra tekniğin 

sanatın emrinde çalıştığını ifade ederek dizaneyrin ne olduğunu tarif etmiştir. 

Neredeyse bütün mallar arasında bir dizayn savaşının olduğunu belirten Tör, her 

ürüne çekicilik vermek için mücadelenin tüm hızıyla devam ettiğini vurgulamıştır. 

Bunun içinde sanat eğitiminin önemli olduğunu vurgulayan Vedat Nedim ülkemiz 

için durumun hiç açıcı olmadığını, ilkokuldan hatta ilkokul öncesinden üniversiteye 

kadar böyle bir eğitimin olması gerektiğini, bu eğitiminde resim, tiyatro, müzik gibi 

yaratıcı araç ve derslerle gelişebileceğini, ancak okullarımızın ezbercilikten, 

taklitçilikten kurtulamadığını belirterek yeterli kadronun da olmadığını iddia etmiştir. 

İnsanımızın Cevheri başlığı altında ise Türk insanının yaratıcı güç virüsünü 

taşıdığını, Anadolu’daki sanat dallarının ortaya çıkmasında ve gelişmesinde ciddi 

anlamda katkılarının olduğunu vurgulayarak Atatürk döneminde sanat alanında atılan 

adımların memleketimizin havasını değiştirdiğini, ancak bunun yetersiz olduğunu 

yetersizliğin önüne geçebilmek için millet ve devletçe seferber olunmasını istemiştir. 

Kendisinin yıllar önceki deneyimlerinde çok nitelikli eserlerin olmadığını ifade 

ederek artık güzel örneklerin ortaya çıktığını, Anadolu’da Türk motifleri ve kumaş 

desenleri yarışmalarının düzenlendiğini ifade etmiştir. Dış örnekler başlığı altında ise 

İsrail ve Japonya’nın yapmış olduğu çalışmalar sayesinde milyon dolarlarca para 

kazandıklarını bu durumu da onların taklitçilikten kurtularak özgün olmalarına 

bağlayan Tör, sanayii ile sanatın çiftleşmeye başlaması geç de olsa önemli olduğunu 

belirtmiştir.100 

 “Niçin Sanat Politikası Gerekiyor” başlıklı makalesinde Vedat Nedim Tör, 

devletin Kültür Bakanlığı kurarak sahipsiz olan sanat politikasına el koyduğunu 

milletlerin itibarının bilim ve sanat alanlarındaki ilerlemelerine bağlı olduğunu, 

ruhlarında güzel sanatların heyecanını taşımayanların yaratıcı gücü olamayacaklarını 

ifade etmiştir. Yaratıcı gücünün merkezine de insanı yerleştiren Tör, bununda çağdaş 

bir eğitimle gerçekleştirilebileceğini, ancak mevcut eğitim sisteminin üniversiteler 

dahil iç açıcı olmadığını belirtmiştir. Bir Envanter Şart başlığı altında ise unutulmaya 

yüz tutan orijinal halk sanatları için seferberlik düzenlenmesini, kız sanat okullarına 

yöresel kıyafetlerin ödev olarak verilmesine, her bölgenin otantik halk kıyafetleri, 

süs eşyaları için müzelerin kurulmasını, halk oyunları enstitüsünün kurulmasını, 

99 Vedat Nedim Tör, “Sanayi ve Sanat”, Milliyet, 8 Kasım 1970, s.2. 
100 Tör, “Sanayi ve Sanat”, s.2. 
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folklorik bale ekibinin oluşturulmasını, Türk moda enstitüsünün kurulmasını, Türk 

tekstil, seramik ve süs eşyası enstitüsünün kurulmasını, eski Türk evleri örneklerinin 

canlandırılmasını, Türk mimarlık eserleri ve sergileri yarışmaları, Uluslararası bilim 

ve sanat seminerleri ve kongreleri tertiplemek gibi faaliyetlerin düzenlenerek 

yıllardır yaşadığımız aşağılık kompleksinden kurtulmamız, kendi yaratıcı gücümüze 

güvenimizi artırmak ve Kemalist Türkiye imajına yakışan hayırlı ve uğurlu 

çalışmaların içerisinde Kültür Bakanlığına büyük görevlerin düştüğünü 

vurgulamıştır.101 

 Vedat Nedim Tör, “Barbar Değil, Uygar Türkiye…” başlıklı makalesinde 

Atatürk döneminde özellikle 1931- 1939 yılları arasında Türkiye’yi tanıtmak 

amacıyla uluslararası sergilere katılımın sağlandığını ve kendisinin de yabancı 

ülkelerde sanat varlıklarını ve Kemalist Devrimleri tanıtmak amacıyla Leipzig, 

Marsilya ve Newyork sergilerine sorumlu olarak katıldığını ve buralarda almış 

olduğu olumlu izlenimleri anlattıktan sonra da Talat Halman ve Refia Şemin’in 

mektuplarına yer vererek son dönemlerde sergilere katılamamasını müzelerde 

sergilenecek malzemelerin tahrip edilmesine bağlayan düşüncelerin yersizliğine 

bağlayarak Türkiye hakkında oluşturulmaya çalışılan yanlış imajının yıkılmasının 

gereğini ifade etmiştir.102 

 “Atatürk Postdam’da olsaydı” başlıklı makalesinde Vedat Nedim Tör, 

ABD’nin gerek I. Dünya Savaşı sonrasında gerekse II. Dünya Savaşı’ndan sonra 

dünya barışına katkıda bulunamadığını, Kıbrıs konusunda ahde vefasızlık yaptığını, 

Üstün tekniğin tek başına dünya barışını sağlamak için yeterli olmadığını belirtmiş 

ve şu ifadeleri kullanmıştır. 

 “Postdam’da imzalanan barış antlaşması insanlığın yarın ne olacak 

korkusundan kurtarmakta ve gittikçe hızlanan silahlanma yarışını önlemede başarılı 

olmadı. Postdam’da Atatürk söz sahibi olsaydı, “Yurtta barış, evrende barış” 

ilkesini uygulayarak, her milleti kendi sınırlarına çekilmeye zorlar ve tam anlamıyla 

bir silahsızlanma idealini gerçekleştirir ve bütün bu korkunç yoketme araçlarına 

harcanan milyarları insanlığı sefaletten, gerilikten, ilkellikten, az gelişmişlikten 

kurtuluşu için harcama yollarını araştırırdı….”103 

101 Vedat Nedim. Tör, “Niçin Sanat Politikası Gerekiyor”, Milliyet, 4 Kasım 1971, s.2. 
102 Vedat Nedim Tör, “Barbar Değil, Uygar Türkiye…”, Milliyet, 14 Temmuz 1979, s.2. 
103 Vedat Nedim Tör, “Atatürk Postdam’da Olsaydı…”, Milliyet, 11 Kasım 1970, s.5. 
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2.1.8. Vedat Nedim Tör Hakkında Çıkan Gazete Yazıları 

 

15 Nisan 1955 tarihli Cumhuriyet gazetesi “Basın Hürriyeti İle Alakalı Bir 

Münazara” başlıklı haberinde İ.Ü.T Birliğinin tertip ettiği münazara turnuvasında 

basın hürriyetinin tahdit edilmemesi tezini savunan Eczacı Okulu ekibi ile karşı tezi 

savunan Hukuk Fakültesine karşı galip geldiğini ve bu tez jürisinde de Vedat Nedim 

Tör’ün de olduğunu yazmıştır.104 

 “Küçük Sahne’nin 30. Kuruluş yıl dönümü kutlandı” başlıklı yazıda ilk 

oyunun John Steincbek’in Fareler ve İnsanlar olduğu, katılanların heyecanından, 

Tör’ün çocuklar gibi sevinçli oluşundan ve yapmış olduğu söyleşilerden tiyatronun 

önemini vurguladığı yazılmıştır.105 

2 Kasım 1970 tarihli Milliyet gazetesinde “Türk Sanat ve Kültürünü 

Canlandıran ve Vatan Yüzeyine Yayan Aydın: Vedat Nedim Tör” başlıklı yazı 

Tör’ün yaşı ilerlemesine rağmen ciddi anlamda çalıştığını, Akbank kültür servisinin 

başında dört ayda bir Türkiyemiz adlı bir dergiyi çıkardığı vurgusu yapıldıktan sonra 

kimliği hakkında şu bilgilere yer vermiştir. Tör’ün 1897’de İstanbul’da doğduğunu, 

iktisat doktoru ve yazar olduğunu, Numunei Terakki’de, Mürebbii Etfal’de, Hadikai 

Meşveret’de ilk tahsilini, Galatasaray Sultani’sinde orta ve lise tahsilini, Berlin’de 

ise Üniversite tahsilini yaptığını, Türkiye’ye döndükten sonra Milli İktisat ve 

Tasarruf Cemiyeti Müdürlüğü, Matbuat Umum Müdürlüğü, Ankara Radyosu 

Müdürlüğü, Yapı Kredi Bankası Kültür müşavirliği, Akbank Kültür Müşavirliği gibi 

görevlerde bulunduğunu, tiyatro ve yazmaya meraklı olduğunu, Almanca, İngilizce 

Ve Fransızca olmak üzere üç dil bildiğini, üç romanı ve 18 piyesinin olduğunu, Kör 

ve Siyaz Beyaz’ın yurt dışında oynandığını, Halıcı Kız’ın senaryolaştırılarak ilk defa 

renkli film olarak oynandığını bilgilerine yer verdikten sonra da Tör’ün sanat, 

edebiyat, resim… gibi yeni projeler üretmek için çalıştığı vurgusu yapılmıştır.106 

Ahmet Emin Yalman “Yarınki Türkiye: Yeryüzünün Cenneti” adlı köşesinde 

“Vedat Nedim Tör “Dinimiz” adlı Bir Kitapla Bizi Bunu Davet Ediyor” adlı 

104 Cumhuriyet, “Basın Hürriyeti ile Alakalı Bir Münazara”, 15 Nisan 1955, s.1-7. 
105 Cumhuriyet, Sanat Servisi, “Küçük Sahnenin Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı”, 15 Nisan 1981, s.4.  
106 Milliyet, “Türk Sanat ve Kültürünü Canlandıran ve Vatan Yüzeyine Yayan Aydın: Vedat Nedim Tör”, 2 

Kasım 1970, s.5. 
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makalesinde Vedat Nedim Tör’ün Yedigün Neşriyattan çıkan kitabının tanıtımını ve 

önemini vurguladıktan sonra kendi değerlendirmesini yapmıştır.107 

Enver Naci Gökşen, “Bir Kültür Eri: V.N. Tör” başlıklı makalesinde Vedat 

Nedim’in 75. Doğum yıl dönümü münasebetiyle Kenter tiyatrosunda bir kutlamanın 

yapıldığını salonun hınca hınç dolduğunu ve daha önce böyle bir şey görmediğini, 

eski kültür bakanlarından Talat Halman’nın uzun bir konuşma yaptığını, güzel kültür 

hizmetlerini yaptığını, ömrünün her anını güzel bir şekilde değerlendirdiğini ifade 

ettikten sonrada Faruk Yener’in Vedat Nedim Tör’le ilgili değerlendirmesine yer 

vermiştir.108 

“Mevlana’nın Beste Ol Dediği…” başlıklı makalesiyle Cemal Kutay, Vedat 

Nedim Tör ile ilgili olarak bir anekdotla başlamıştır. Anekdotunda Selçuklu 

Vezirinin Mevlana Celaleddin Rumi’yi ziyaret ettiğini babasının hatırasını yaşatmak 

için ihtişamlı bir türbe yaptırmak istediğini belirtmiştir. Mevlana ise kendisinin ve 

babasının adının kalmasını istiyorsan güzel eserler bırakmasını, hayatın bir beste 

olduğunu, değer varsa beste olunacağı, yoksa altından kubbe altında yatsan 

unutulmaya mahkûm olduğunu ifade ederek Vedat Nedim Tör’ün bir beste olduğunu, 

doğumunun 75. Yılının organizasyonunda görevli olanların bunu çok güzel bir 

şekilde yerine getirdiklerini, konser- karikatür sanat dallarında önemli kişilerin 

yetişmesini sağladığını, Talat Halman’nın konuşmalarında bu sanatçıların 

yetişmesinde Mustafa Kemal Atatürk ve Vedat Nedim’lerin katkılarının çok 

olduğunu tarih boyunca da böyle olduğumuzu ve bu gecenin unutulmazlığına vurgu 

yapmıştır.109 

Ertuğrul Şevket, “Vedat Nedim Tör ve 75 Yıl” başlıklı makalesinde Vedat 

Nedim Tör’ün kısa bir biyografisinden, çok heyecanlı, dostlu, düşmanlı Tör’ü 

tanımak ister misiniz sorusuyla başladığı yazısında bütün engellemelere rağmen 

başarıdan başarıya koştuğunun bunun sebebinin de onun vatan millet aşkıyla dolu 

olmasından kaynaklandığını belirterek neredeyse yapılan tüm güzel işlerde onun 

katkısının olduğunu ifade etmiştir. Üstün hizmet görevini dönemin zor şartları 

içerisinde Matbuat Umum Müdürlüğü döneminde ilk olarak verdiğini, bu dönemde 

Türkiye’nin tanıtılması için çıkarılan yayınların “La Turquie Kemaliste dergisi ve 

107 Ahmet Emin Yalman, “Yarınki Türkiye: Yeryüzünün Cenneti Vedat Nedim Tör <<Dinimiz>>Adlı Bir 
Kitapla Bizi Buna Davet Ediyor”, Vatan, Pazartesi 7 İlkteşrin 1940, Sayı 50, s.3. 

108 Enver Naci Gökşen, “Bir Kültür Eri: V.N. Tör”, Başkent, 7 Eylül 1972. 
109 Cemal Kutay, “Mevlana’nın Beste Ol Dediği…”, Yeni İstanbul, 29 Ağustos 1972. 
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Fotoğraflarla Türkiye Albümü”, tiyatroları, yerli malı haftası organizasyonları, 

sanayi ve ziraat kongreleri, Budapeşte, Leipzig ve Newyorg sergilerine katkısı gibi 

sayısız hizmetlerine vurgu yapıldıktan sonra da beğenilecek bir adam olmanın yanı 

sıra kıskanılacak birisi olduğunu da değinilmiştir.110 

“Bir Örnek İnsan: Vedat Nedim Tör” başlıklı makalesinde Dr. Metin And, 

Vedat Nedim Tör’ün Atatürk’ün her Türk’te olmasını istediği öğünür, güvenir, 

çalışır hasletlerini taşıdığını belirterek doğumunun 75. Yılının değer bilir dostları 

tarafından coşkuyla kutlandığını, onun her çalışmasının kendilerine bir jübile 

sevincini yarattığını, art yetişim alanının iktisat olduğunu ve bununla ilgili 

çalışmaları arkadaşlarıyla çıkarmış olduğu Kadro dergisinde yayınladığını, 

Ankara’ya güzel bir sergi evi kazandırdığını, Türkiye’nin tanıtımına güzel eser ve 

fotoğraflarla katkıda bulunduğunu, kamu kesimindeki sayısız güzel çalışmalarından 

sonra da özel sektörde de doğan kardeş dergisi, küçük sahne tiyatrosu, halk oyunları, 

Yunus Emre semineri, tiyatroları gibi sayısız çalışmalarının olduğunu ve bunların 

saymakla bitmeyeceğini ifade ederek daha nice kültür eserlerinin kazandırılması 

dileğinde bulunmuştur.111 

Reşat Ekrem Koçu, “Vedat Nedim Tör 75 Yaşında” başlıklı makalesinde 

topluma hizmetin kültürlü kafalarla olabileceğini, bunun yanında aşk, imkan ve 

çalışmanın olmasının gerektiğini ifade ettikten sonra da Vedat Nedim Tör’ün böyle 

bir kişiliğe sahip olduğunu, gece gündüz demeden usanmadan çalıştığını, kendisini 

iyi yetiştirdiğini, birkaç dil bildiğini, Turizm, Matbuat.. müdürlükleri yaptığını, bir 

sanat aşıkı olduğunu, önemli sanatçıları yetiştirdiğini, önemli dergilerin çıkmasında 

rol oynadığını… ifade etmiştir.112 

 Rauf İnan, “ 75 yaşında bir durmayan adam” başlıklı makalesinde Vedat 

Nedim Tör’ün; 

  “Şarkı yakan bezm idi  

 Garbı yakan izm idi  

 Kurtaracak azm idi  

 İman idi muhakkak” 

110 Ertuğrul Şevket, “Vedat Nedim Tör ve 75 Yıl”, Her Gün, 26 Ağustos 1972, s.3,5. 
111 Metin And, “Bir Örnek İnsan: Vedat Nedim Tör”, Yeni İstanbul, 22 Ağustos 1972. 
112 Reşat Ekrem Koçu, “ Vedat Nedim Tör 75 Yaşında”, Tercüman, 22 Ağustos 1972. 

   48 
 

                                                            



  
 

Dörtlüğünü Vedat Nedim Tör’ün Osmanlı Devleti’nin Hastalığı başlıklı 

yazısından aldığını ifade ederek Tör’ün az şeyle çok şey ifade ettiğini belirtmiştir. 

Düşünürün tanımını yapan Rauf İnan, Vedat Nedim Tör’ün düşünür ve eğitmenlik 

yeteneğini yirmili yaşlarda Berlin’deki eğitimi sırasında İstanbul’da yayımlanan 

Muallim dergisinde yazdığı yazılarla gösterdiğini ifade ederek derginin mart, nisan, 

mayıs aylarında “Almanya’da Okuma Hastalığı, Almanlar Tetkik ve Tetebbüa 

Hazırlanıyorlar, Medeni Terbiyeye Doğru: Mekteplerde Cinslerin Birleştirilmesi” 

gibi konularda yazdığının ve özellikle karma eğitimle ilgili düşüncelerinin cesaret 

verici olduğunu iddia etmiştir. Tör’ün oynanan oyunlarında toplumsal sorunları dile 

getirmesi Onun sanat, kültür, eğitim, düşün adamı olduğunun göstergesi olarak 

açıklamıştır. Tör, hakkında araştırma yapacakların Onu, Kadro öncesi, Kadro süresi 

ve Kadro sonrası olarak çalışacaklarını ifade ederek onun Kadro dergisi süresindeki 

çalışmalarına değinmiştir. 1932- 1934 yılları arasında çıkan Kadro dergisinin ulusal 

düşünce hayatımızda önemli bir yer tuttuğunu, derginin hem yazarlığını hem de 

neşriyat müdürlüğünü de Vedat Nedim’in yaptığını ifade etmiştir. 1932- 1934 yılları 

arasında dünya çalkantılar yaşarken Türkiye’nin atılımlar gerçekleştirdiğini, kurtuluş 

Savaşı’nı başarıyla gerçekleştirdiğini, I. Dünya Savaşı’nın sonunda yeni akımların 

ortaya çıktığını, getirdiği adaletsizliklerin II. Dünya Savaşı’na sebep olduğunu, bu 

yayılmacı ve baskıcı rejimler karşısında Atatürkçülük akımının ortaya çıkarak umut 

olduğunu iddia etmiştir. Kadro dergisinin bu akımın öncülüğünü yaptığını şu şekilde 

açıklamıştır. “ Kadro bilimsel yöntemlerle bu devrimlerin ulusal ve evrensel açıdan 

düşünsel tabanını, gerekliliğini ortaya çıkarmaya, kuramsal açıklamasını yapmaya, 

toplumsal ve tutumsal (iktisadi) sorunlarını araştırıp saptamaya, onlara çözüm 

yollarını bulmaya, Gazi’nin ülküleri ve devrimleri doğrultusunda toplumumuzun 

gelecekteki yapısını planlamaya çalışıyordu. Bunun içindir ki, Gazi (Atatürk) 

derginin ekim 1932, 22. Sayısında Cumhuriyetin 10. Yıl dönümünde Kadro için olan 

görüşünü şu şekilde açıklamıştır…, devrimin ikinci Önderi İsmet Paşa da dergiye 

<<Fırkamızın Devletçilik Vasfı>> başlığı altında özel bir yazı yazmıştı.”113 

Rauf İnan aynı makalede kadrocuların dile getirmiş oldukları konuların 

tutucu kesimler tarafından telaşla, kimileri tarafından ise şaşkınlıkla karşılandığını 

ifade ederek beş kişilik sürekli yazar kadrosu içerisinde özellikle Şevket Süreyya 

Aydemir ile Vedat Nedim Tör’ün ön plana çıktığını iddia etmiştir. İnan eğer Kadro 

113 Rauf İnan, “75 Yaşında Bir Durmayan Adam”, Milliyet, 26 Ağustos 1972. 
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hareketi devam etmiş olsaydı düşün, eğitim, sanat, kültür gibi konularda büyük bir 

ilerlemenin gerçekleştirileceğini, özellikle Tör’ün eğitimci, kültürcü taraflarının daha 

derginin ilk sayısında V. N. Tör adıyla 1932 lerde yazmış olduğu <<Kitap Günü, 

Ümmilikle mücadele için Köy Kampları>> gibi konuların 1972 lerde dünyada da 

rağbet görmesi onun ne kadar önemli biri olduğunun göstergesi olarak açıklamıştır. 

Kadro sonrasında ise Tör’ün eğitimci ve sanat yönünün daha da güçlendiğini, Yozgat 

Ortaokulu resim öğretmeni rehberliğinde öğrencilerince yapılan resimlerin Ankara 

ve Londra ‘da sergilenmesinin önemini, Hep Bu Topraktan dergisi, halk oyunları, 

sergiler, boş zamanlarını değerlendirme seminerleri, Uluslararası Yunus Emre 

Semineri gibi çalışmaları sıralayarak durmayan adam olarak nitelendirdiği Tör’ün 

Hasan Ali Yücel’den sonra bakanlık koltuğunu doldurabileceği en önemli kişilerden 

olmasına rağmen bunun gerçekleşmediğini ifade etmiştir.114 

Prof. Dr. Bedi N. Şehsuvaroğlu, “Bir Dev İnsanımız Vedat Nedim Tör” 

başlıklı makalesinde Vedat Nedim Tör’ün doğum gününün çok orijinal bir şekilde 

kutlandığını, Tör’ün Türk kültürünü tanıtmada ve onun mümessillerini yetiştirmede 

önemli rol oynadığını ifade ettikten sonra Tör’ün hayat hikâyesine değinmiştir. Bu 

hikayede Tör’ün Osmanlı Devleti’nin en sıkıntılı dönemlerinde doğduğunu, iyi bir 

eğitim aldığını Berlin yüksek öğrenim gördükten sonra doktorasını bitirip Türkiye’ye 

geldikten sonra Balya –Kara Aydın Simli Kurşun işletmelerinde, Amasra Kömür 

İşletmelerinden sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin başkentine gittiğini ve burada da 

fikir, sanat yazıları ile tiyatro eserleriyle ön plana çıktığını ve ortaya koyduğu 

tiyatrolarından örnekler verdikten sonrada görev almış olduğu işleri, arkadaşlarıyla 

birlikte çıkarmış olduğu Kadro dergisini, özel sektördeki görevleri, çıkarmış olduğu 

yayınları ve halk kültürüne katkılarını ifade ettikten sonra Vedat Nedim Tör’lerin 

kolay yetişmediğini yaşamaya devam ediniz temennisinde bulunmuştur.115 

“Bir Sanat Gönüllüsü” başlıklı makalesinde Nezihe Araz Vedat Nedim 

Tör’ün 75. Doğum yıl dönümünü dostlarıyla Kenter tiyatrosunda kutladığını, Tör’ün 

iki tür dostu olduğunu, bunların genç sanatçılar ve sanat eserleri olduğunu örneklerle 

açıkladıktan sonra da onun bu konudaki çalışmalarını ve gayretlerini ifade 

etmiştir.116 

114 Rauf İnan, Milliyet, 26 Ağustos 1972. 
115 Bedi N. Şehsuvaroğlu, “Bir Dev İnsanımız Vedat Nedim Tör”, Tercüman, 11 Aralık 1972. 
116 Nezihe Araz, “Bir Sanat Gönüllüsü”, Yeni İstanbul, 28 Ağustos 1972. 
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Burhan Felek, “Bir Vedat Nedim” başlıklı makalesinde yıllar önce Başvekil 

Recep Peker’in ona matbuat umum müdürlüğünü teklif ettiğini ancak o inanmadığı 

bir şeyden hemen kopan bir kişi olduğunu, güzide bir topluluk tarafından 75.’nci yaş 

doğum gününün kutlanması hazırlıklarının yapıldığını ve Tör’e karşı yapılan bu jesti 

çok beğendiğini, onun bu güzel çalışmalarının, hizmetlerinin daha da devam 

etmesini, Münih’te bulunduğundan katılamadığını ifade ederek yazısını şu şekilde 

tamamlamıştır: “Bir Vedat Nedim vardır, yapıcı, yaratıcı, yetiştirici, dinamik, biraz 

yaşlanmış genç bir aydındır. Daha çok yaşlanacak ve memleket kültürüne, fikriyatına 

ve bilhassa çocuklar âlemine daha çook hizmetler edecektir. Politikadan sanata, 

ekonomiden ahlaka kadar her telden çalmasını bilir komprime bir kıymettir. Tıpkı 

Almanların cep kruvazörleri gibi… Bir kusuru vardır istifa etmesini bilir.” 117 

Akal Atilla “Tam Elli Yıldır Türk Sanatı İçin Çalışıyor” başlıklı makalesinde 

Vedat Nedim Tör’ün kısaca biyografisini verdikten sonra yapmış olduğu görev ve 

hizmetlerini yazmıştır. Görevleri arasında Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti 

Müdürlüğü, Matbuat Umum Müdürlüğü, Ticaret Vekaleti Turizm Müdürlüğünü, 

Ankara Radyosu Müdürlüğünü, Yapı Kredi Bankası Kültür Müşavirliğini ve Akbank 

Kültür Baş Uzmanlığını saymıştır. Hizmetleri arasında ise şu etkinlikleri saymıştır: 

Yerli Malı Haftalarının düzenlenmesi, Sanayi ve Ziraat kongrelerinin düzenlenmesi 

ve bunlara ait yayımların yayınlanması, Budapeşte Leipzig sergilerine katılım, 

yarışma sonucunda ilk sergi evini yapması, La Turquie Kemaliste, La Turquie 

Contemporaine, Fotoğraflarla Türkiye gibi dergi ve albümleri yayımlaması, Ayın 

Tarihi adlı belgesel yayını, Matbuat Umum Müdürlüğünde on bin negatiflik bir arşiv, 

Newyork Dünya Sergisi tertibi, diksiyon kursları, Aile dergisi, Bursa, Türkiye gibi 

dergiler, Halk Oyunları Bayramı, Uluslararası Yunus Emre Semineri. Vedat Nedim 

Tör için hazırlanan program için ise Kenter tiyatrosunda bir anma programının 

yapılacağını, bu programın Cüneyt Gökçer’in açılış konuşmasıyla başlayacağını, 

Tarık Gürcan’ın programı sunacağı, konser bölümünde İdil Biret, Suna Kan, Ayşegül 

Sarıca, Gülay Uğurata, Verda Erman, Gönül Gökdoğan, Arın Karamürsel ve Yüksel 

Koptagel’in yer alacağını, Amsterdam’daki çalışmalarına ara veren Suna Korat’ın ise 

resital vereceği, Altan Erbulak, Nehar Tüblek, Mıstık, Ferruh Doğan, İbrahim 

Ersaraç ve Güngör Kabakçıoğlu’nun usta sanatçı Vedat Nedim’in karikatürünü 

117 Burhan Felek, “Bir Vedat Nedim”, Milliyet, 28 Ağustos 1972, s.3. 
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çizeceği, Talat Sait Halman, Nezihe Araz ve Zahir Güvemli’nin konuşmalarından 

sonra son sözün Vedat Nedim Tör’ün olacağını ifade etmiştir.118 

28 Ağustos 1972 tarihli Milliyet gazetesinde Tör için karikatür çizildi, konser 

verildi başlığı altında Vedat Nedim Tör’ün doğum gününün Kenter tiyatrosunda 

kutlandığı, kalabalıktan dolayı çoğu kişinin ayakta programı izlemek durumunda 

kaldığı, eski kültür bakanlarından Talat Halman’ın açılış konuşmasıyla programın 

başladığı ve Tör’ün son sözü ile bittiği ifade edilmiştir. Konser bölümünde ise 

uluslararası üne sahip genç sanatçıların yer aldığını, Vedat Nedim Tör’ün 

karikatürünün çizildiğini, katılamayanların telgraflarının okunduğunu, tiyatro 

sanatçısı Nüvit Özdoğru’nun Vedat Nedim için yerinin doldurulamayacağını ve onun 

içinde yaşamaya devam et dediği ifade edilmiştir.119 

Cihad Baban Cumhuriyet Gazetesinin Günden Güne köşesinde “Bir 

Yağmanın Ortasındayız” başlıklı makalesinde Metin And ve Tör’ün değerinden 

bahsettikten sonra Yunanlıların Hacivat’ı, Karagöz’ü ve Karagöz dünyasının 

arnavudunu, zennesini, baba Himmetini, Tuzsuz Deli Bekir’ini kendilerine mal 

etmelerine, Tör’ün himmetiyle Akbank’ın çıkarmış olduğu “Türkiyemiz” adlı 

dergideki Metin And’ın yazısına ve daha nice kaçırılan eserlerin kendi yerlerine iade 

edilmesi gerektiğine değinmiştir.120 

Ord. Prof. Dr. H.V. Velidedeoğlu “Atatürk ve Sandıksal Demokrasi” başlıklı 

Cumhuriyet Gazetesinde çıkan makalesinde Vedat Nedim Tör’ün Kemalist 

Demokrasi başlıklı yazısından şu alıntıyı “Kemalist Devrimlere sahne olmuş az 

gelişmiş bir memlekette batılı anlamda demokrasi denemeleri, hep<<demagojik 

soysuzlaşma>>yüzünden başarılı olamıyor. Ekonomik yapısı az gelişmişliğin bütün 

illetlerini taşıyan bir ortamda, % 65 i okuma yazma bilmeyen bir memlekette 

<<Demokratik Rekabet>>, sağlı sollu bütün partileri oy avcılığına zorluyor ve bu 

yüzden politik savaşın<<kalitesi>> düştükçe düşüyor ve menfi seleksiyon kanunu 

bütün acarlığı ve acılığı ile yürürlüğe giriyor.”121 yapmıştır. 

Ord. Prof. Dr. H.V. Velidedeoğlu Cumhuriyet Gazetesinin Olaylar ve 

Görüşler köşesinde “Demokrasinin Yok edilmek İstenen Özü” başlıklı makalesinde 

demokrasi ve hukuk özleminin bitmediğini, bunun yerleşmemesinden duyulan acıyı 

118 Akal Atilla, “Tam Elli Yıldır Türk Sanatı İçin Çalışıyor”, Milliyet, 26 Ağustos 1972, s.6. 
119 Milliyet, “Tör İçin Karikatür çizildi, konser verildi…”, 28 Ağustos 1972, s.3. 
120 Cihad Baban, Bir Yağmanın Ortasındayız, Cumhuriyet, 23 Kasım 1971, s.2. 
121 Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, “Atatürk ve Sandıksal Demokrasi”, Cumhuriyet, 18 Nisan1971, s.2. 
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ifade ettikten sonra Tör’den şu alıntıyı köşesine “Bu memlekette galiba en büyük 

talihsizlik biraz uzunca yaşamak. Çünkü uzunca yaşayan kişi aynı memleket 

sorunlarını çözümlenememiş olarak tekrar karşısında görüyor.”122 taşımıştır. 

17 Mayıs 1969 tarihli Cumhuriyet Gazetesi “40 Yıl Önce Cumhuriyet 17 

Mayıs 1930 Tarihli Cumhuriyet” adlı köşede Vedat Nedim Tör’ün gazetelerine 

yapmış oldukları açıklamaya yer verilmiştir.123 

Şevket Süreyya Aydemir, “Menderes’in Dramı” başlıklı makalesinde <<Hep 

Bu Topraktan>> adlı bir derginin Vedat Nedim Tör tarafından çıkarıldığını, bu 

dergide hep birlikte yazdıklarını, memleketin bütün kalkınma davalarının ve 

kanunlarının << Hep Bu Topraktan>> çıkarabileceklerini ifade ettikten sonra 

Menderes ile aynı dünya görüşü paylaşmasak ta aynı nesilden olduklarını ve ayrı ayrı 

varılan bir görüş birliğinde olduğunu söyleyerek Menderes’in görüşlerine yer 

vermiştir.124  

26 Aralık 1968 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde 40 Yıl Önce Cumhuriyet adlı 

köşede 26 Aralık 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde Vedat Nedim Tör’ün Şehir 

Tiyatrolarında <<Hayvan Fikri Yedi>> ve <<Kadın Polis Olursa >> adlı piyeslerinin 

temsil edildiği haberinin yer aldığını yazılmıştır.125 

17 Haziran 1959 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde Selim Andak “Üçüncü Halk 

Oyunları Bayramı Hazırlandı” yazısıyla Vedat Nedim Tör’ün Gazeteciler 

Cemiyeti’nde bir basın toplantısı düzenlediğini, Yapı ve Kredi Bankası’nın Halk 

oyunları yarışması olarak başlayan bu festivalin sonradan Halk Oyunları Bayramı 

şeklini aldığını yazmıştır.126 

Selmi Andak, Sanat Alemi Köşesinde “Bir Eser, Bir Sergi, Bir Konser” 

başlıklı yazısında bir bankanın düzenlemiş olduğu ikinci fotoğraf yarışmasında Vedat 

Nedim Tör’ün Jüri üyeliğini yaptığını yazmıştır.127 

Cumhuriyet Gazetesi “Vedat Nedim Tör” öldü başlığıyla gazetenin ilk 

sayfasında okurlarına duyurmuştur. Bu yazıda Vedat Nedim’in görevlerine ve 

çalışmalarına da değinilmiştir.128 

122 Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, “Demokrasinin Yok edilmek İstenen Özü”, Cumhuriyet, 1 Kasım 1970, s.2. 
123 Cumhuriyet,“40 Yıl Önce Cumhuriyet 17 Mayıs 1969 Tarihli Cumhuriyet’ten”, 17 Mayıs 1969, s.6. 
124 Şevket Süreyya Aydemir, “Menderes’in Dramı”, Cumhuriyet, 1 Nisan 1969, s. 4. 
125Cumhuriyet, “40 Yıl Önce Cumhuriyet 26 Aralık 1929 tarihli Cumhuriyet’ten”, 26 Aralık 1968, s. 6.  
126 Selmi Andak, “Üçüncü Halk Oyunları Bayramı Hazırlandı”, Cumhuriyet, 17 Haziran 1959, s. 3. 
127 Selmi Andak, “Bir Eser, Bir Sergi, Bir Konser”, Cumhuriyet, 22 Kasım 1962, s. 3. 
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Vedat Nedim Tör’ün vefatı üzerine Müşerref Şerefoğlu “Vedat Nedim 

Tör…” başlıklı makalesinde Vedat Nedim Tör’le tanışmasından, yazı hayatına 

başlamasından ve onun katkısından, ölüm haberi üzerine gelen tepkilerden, onun 

yapmış olduğu görevlerden, dünya görüşünden bahsederek duygularını 

açıklamıştır.129 

Oktay Akbal’da Vedat Nedim Tör’ün Vefatı Üzerine <<Evet/Hayır>> 

köşesinde “Vedat Nedim Tör” başlıklı makalesinde Tör’ün Kadro dergisinin birinci 

sayısında çıkan “Müstemleke İktisadiyatından Millet İktisadiyatına” başlıklı yazısına 

atıf yaptıktan sonra Tör’ün Atatürk’ü fenomen olarak ifade ettiğini, onun iyi bir 

ekonomist olduğunu, eserlerinden, gerçek bir Kemalist oluşundan ve son 

dönemlerdeki Türkiye’nin gidişatından duyduğu rahatsızlığı ifade etmiştir.130 

12 Nisan 1985 tarihli Milliyet gazetesinde “Vedat Nedim Tör Toprağa 

Verildi” başlıklı yazı Tör’ü, gazeteci, yazar ve kültür adamı olarak tanıtarak Tör için 

Gazeteciler Cemiyetinde bir tören düzenlendiğini, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 

Nezih Demirkent’in Tör’ü: “Büyük üstat, Türk fikir adamı ve unutulmaz bir insan” 

olarak, Orhan Birgit ve Sadi Abaç’in da kendisini, “Renkli, kişilikli ve Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kurulduğu yıllarda devletin gereksinim duyduğu tüm kuruluşların 

temelini atan bir insan olarak” tanımladıklarına yer verilmiştir. Tör’ün naaşının 

Teşvikiye’de kılınan namazdan sonra Beşiktaş Yahya Efendi Mezarlığında toprağa 

verildiği ifadeleri kullanılmıştır.131 

Faruk Yener, “Bir Konuk, Bir Konser ve Bir Kayıp” başlıklı yazısında Vedat 

Nedim Tör’ün kültür ve sanat alanlarında doğrudan veya dolaylı olarak çok 

hizmetleri olduğunu, Matbuat Umum Müdürlüğü görevinden Radyodaki görevlerine 

kadar çok başarılı görevler üstlendiğini, Türkiye’yi tanıtan, yeteneklere el uzatan, 

müziğe önem veren, yetenekli çocukların yetişmesini sağlayan, yasa çıkaran, beste 

yarışmaları ve folklor festivallerini düzenleyen kişi olarak tanıttığı Tör’ü 

kaybettiklerini ifade ederek ona şükranlarını belirtmiştir.132 

10 Nisan 1985 tarihli Milliyet Gazetesinde Vedat Nedim Tör’ün vefatı 

üzerine “Vedat Nedim Tör Artık Yok Türk Kültüründen Bir Tarih Göçtü” başlıklı 

128 Cumhuriyet, 10 Nisan 1985, s.1-11. 
129 Müşerref Şerefoğlu, “Vedat Nedim Tör”, Cumhuriyet, 12 Nisan 1985, s.8. 
130 Oktay Akbal, “Vedat Nedim Tör”, Cumhuriyet, 13 Nisan 1985, s.2. 
131 Milliyet, “ Vedat Nedim Tör Toprağa Verildi”, 12 Nisan 1985. 
132 Faruk Yener, “Bir Konuk, Bir Konser ve Bir Kayıp”, Milliyet, 17 Nisan 1985. 
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yazıda Türk düşünce tarihinin ve Kadro Hareketinin kurucu ve yazarlarından Tör’ün 

İstanbul’da vefat ettiği belirtildikten sonra Tör’ün Genelkurmay başkatiplerinden 

Edip Bey’in oğlu olarak 1897 de doğduğunu, Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra 

Almanya’da doktora eğitimini tamamladığını, Türkiye’ye döndükten sonra ülkenin 

düşünce ve siyaset hayatında rol oynadığını ve yazılarıyla katkıda bulunduğunu, 

1930’larda Türkiye’nin düşünce, edebiyat ve ekonomi hayatında önemli rol oynayan 

Kadro dergisi ve hareketi içerisinde önemli bir yer tuttuğunu, Matbuat Umum 

Müdürlüğü ve Turizm gibi müdürlüklerde bulunduğunu, Akbank ve Yapı Kredi 

Bankasında önemli kültür faaliyetlere öncülük ettiğini ifade ederek, Tör’ün tiyatro 

eserlerinden bir kısmına değinilerek çalışmaları tanıtılmıştır.133 

Nezihe Araz, “Bir Sanat Dostu” başlıklı makalesinde Vedat Nedim Tör’ün 

vefatı hakkında; Tör’ü uğurladıklarını, Tör’le daha önce karşılaşmalarında Tör’ün 

kendisine kızım olarak hitap ettiğini, dostlarını kaybettiğini, kendisinin kaldığını 

ifade edip yakındığını, günümüzde ne kadar değerli müzisyen, sanatçı, karikatürist, 

halk dansları uzmanı varsa Tör’ün katkılarının olduğunu, kendisini çok erken 

yaşlardan itibaren tanıdığını, bazen patronu, bazen çalışma arkadaşı olduğunu, güzel 

şeyleri ödüllendirdiğini, kötüye giden bir şey varsa insanın yüzüne mertçe 

konuşabildiğini, sürekli yeni projeler peşinde koşturduğunu, bankacılık sektörüne 

yeni bir anlayış kazandırarak önemli kültür hizmetleri ürettiğini ifade etmiştir.134 

Haldun Taner de Vedat Nedim Tör’ün vefatı üzerine yazmış olduğu “Vedat 

Nedim Tör” başlıklı makalesinde eskiden hızlı yaşa genç öl sözlerinin kullanıldığını, 

bu avuntunun yanında bir imaj olduğunu belirterek, yaş iyi kullanılırsa yaşlı bir 

şekilde ölmenin de dolu dolu hizmetler açısından önemli olduğunu Vedat Nedim 

Tör’ün de böyle faydalı birisi olduğunu vurgulayarak iskeleti yaşlansa da delikanlı 

imajını yapmış olduğu çalışmalarla hiç bırakmadığını ifade etmiştir. Galatasaray 

Sultani’sindeki eğitiminden sonra Berlin’de iktisat okuduğunu, doktorasını 

tamamladığını, Kurtuluş dergisinde iktisadi yazılar yazdığını, Alice Hanımla 

evlendiğini, Şefik Hüsnü’nün partisine girerek genel sekreter olduğunu, Aydınlık 

dergisinde yazılar yazdığını, partinin kapatılmasıyla hapis yattığını, sonrasında ise 

hem partisinden hem de eski inancından vazgeçtiğini, Matbuat Umum Müdürlüğünü 

ifa ettiğini, La Turquie Kemaliste dergisini çıkardığını, Türk inkılabına ideoloji 

133 Milliyet, “Vedat Nedim Tör Artık Yok Türk Kültüründen Bir Tarih Göçtü”, 10 Nisan 1985. 
134 Nezihe Araz, “Bir Sanat Dostu”, Milliyet, 14 Nisan 1985. 

   55 
 

                                                            



  
 

kazandırmak için arkadaşlarıyla Kadro dergisini çıkardıklarını ifade ederek Tör’ün 

bu verimliliğin sırrını kendisinin şu sözlerine yer vererek açıklamıştır: “Karım beni 

bir ömür boyu dırdırsız, vırvırsız yaşattı. Kafa zindeliğimi bu huzura borçluyum. 

Onun anlayışına borçluyum”.135  

Talat Halman, Vedat Nedim Tör’ün vefatı üzerine yazmış olduğu “Rönesans 

Adamı” başlıklı makalesinde uyanış çağındaki öncü insanlara Rönesans adamı 

denildiğini, bu tanımın daha sonra çok yönlü adam olarak kullanıldığını ifade ederek 

Vedat Nedim Tör’ün de böyle bir kişilik olduğunu, tek başına kültür bakanlığı gibi 

çalıştığını belirterek onu kaybettiklerini ifade etmistir. Halman Tör’ün yapmış 

olduğu hizmetleri şu şekilde sıralamıştır: Önemli dergiler arasında Kadro, Hep Bu 

Topraktan, La Turquie Kemaliste, Doğan Kardeş, Aile, Türkiyemiz, Piyesleri, 

Matbuat Müdürü olarak yaptığı çalışmalar, halk müziği çalışmaları, Küçük Sahne 

Tiyatrosu, Üstün Yetenekli Çocuklar Yasası. Halman ayrıca Tör hakkında şu 

açıklamalarda bulunmuştur: “Türk kültürüne hizmetlerinde, Tör daima açık 

düşünceli, ülkücü, hümanist oldu, geleneksel sanatlara da yer verdi, yenilik getiren 

sanatlara da. Kentleri de baş tacı etti, taşrayı da… Yetişkinleri düşündüğü gibi, 

gençleri ve çocukları hiçbir vakit ihmal etmedi. Bütün etkinliklerinde, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin temel ideolojisi hakim oldu. Atatürkçülük, rasyonel düşünce, 

insanlık sevgisi, fikir dürüstlüğü ve özgürlüğü, vatandaşlık ahlakı, ilerleme azmi ve 

aşkı… Vedat Nedim Tör, Türk kültürünün özüne ve sentezine gönül vermiş çok yönlü 

bir aydındı. Taklitçilikten kaçınmamız, orijinal yaratıcılığa yönelmemiz üzerinde 

duruyordu. Çağdaş Türkiye’de kendimize özgü bir kültür kişiliği yaratmamız 

gerektiğini vurguladı. Ömrü boyunca…”136 

 12 Nisan 1985 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde Vedat Nedim Tör’ün toprağa 

verilmesi haberine yer verilmiştir. Bu haberde Tör için Gazeteciler Cemiyetinde 

tören düzenlendiği, bu törene ailesinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı, Gazeteciler 

Cemiyeti Başkanının, eski bakanlardan Orhan Birgit ve çalışma arkadaşlarından olan 

Sadi Abaç’ın birer konuşma yaptığı, Tör’ün naaşının Teşvikiye Camisinde kılınan 

namazdan sonra Beşiktaş Yahya Efendi Mezarlığında toprağa verildiği 

açıklamalarına yer verilmiştir.137 

 

135 Haldun Taner, “Vedat Nedim Tör”, Milliyet, 14 Nisan 1985. 
136 Talat Halman, “Rönesans Adamı, Milliyet, 29 Nisan 1985, s.2. 
137 Cumhuriyet, 12 Nisan 1985, s.8. 
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2.1.9. Diğer Eserleri 

 

Vedat Nedim Tör ve Burhan Asaf Belge’nin  “Osmanlı İmparatorluğundan… 

Türkiye Cumhuriyetine Nasıldı? Nasıl Oldu?” başlıklı bir kitabı yayınlanmış olup, bu 

kitapta Osmanlı Devleti’ni ile Türkiye Cumhuriyetini <<Nasıldı?>>, <<Nasıl 

Oldu?>> başlıkları altında mukayese etmiştir. Bu başlıklar altında Saltanat Rejiminin 

olumsuzluklarından bahsettikten sonra Sultan Vahdettin’i tahtını kurtarmak için 

memleketini satan Sevr simsarı olarak nitelendirmiştir. Bunun karşılığında 

Cumhuriyet Rejiminin faziletlerinden bahsettikten sonra Mustafa Kemal ve 

arkadaşlarının Milli Kurtuluş savaşında dimdik durduklarını söylemiştir. Ayrıca, 

Osmanlı Devleti’nde padişahın halktan kopuk olduğunu, Cumhuriyette ise Mustafa 

Kemal’in halktan geldiğini ve halk için çalışan bir halk çocuğu olduğunu belirtmiştir. 

Osmanlı Devletinde padişahları nişanlarla doldurulmuş, sırmalarla bezenmiş kabarık 

göğüsler üstünde boş kafalar olarak görerek onları horoz dövüştüren sultan olarak 

nitelendirmiştir. Mustafa Kemal’in ise neferlerle aynı madalyayı taşıdığını ve fikir 

dövüştürdüğünü yazmıştır. Osmanlı Devletinde padişah namzetliğinin doğuştan 

kazanıldığını, Cumhuriyette ise anadan doğma hakların olmadığını belirtmiştir. 

Osmanlıyı köle imparatorluk, Cumhuriyeti ise hür cumhuriyet olarak görmüştür. 

Saltanat Türkiye’si için yabancıların <<hasta adam>>! tabiri kullandıklarını, 

Cumhuriyet Türkiye’si için bunun aynı olmadığını örnekler vererek açıklamış ve 

Ankara’nın bütün mazlumların kabesi olduğunu ifade etmiştir.138 Tör ve Belge, bu 

kitabında bunun gibi birçok konuyu daha mukayese etmişler. 

Vedat Nedim Tör, “Türkiye Cumhuriyeti Turizm Müdürlüğü’nün Turizm 

Hakkında Raporlar” kısmında “Turizm İşleri Hakkında Bir Rapor” ile “Turizm 

Bölgelerimiz” konulu iki rapor yazmıştır. 

Vedat Nedim Tör, “Turizm İşleri Hakkında Rapor” adlı yazısının giriş 

kısmında Umumi Harpten sonraki gelişmelerle birlikte turizmin daha da ehemmiyet 

kazandığını, hatta <<seyahat, yüksek tahsilin yarısıdır.>>diyenlerin olduğunu ifade 

etmiştir. Umumi Harpten önce turizmin bazı memleketlerle sınırlı olduğunu, 

günümüzde ise İran ve Arnavutluk örneklerini vererek bu ülkelerinde turizm 

konusunda kendilerine çeki düzen verdiğini ifade etmiştir. 

138 Vedat Nedim Tör- Burhan Asaf Belge, Osmanlı İmparatorluğundan… Türkiye Cumhuriyetine Nasıldı? 
Nasıl Oldu? , Devlet Matbaası, İstanbul, 1933, s.2- 48. 
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Turizmin ülkeler arasında ilişkileri geliştirmek gibi hedefleri olduğu gibi 

yaptırım yapmak içinde kullanıldığını, ekonomik faydanın yanında ülkelerin sempati 

veya iticilik gibi bir işlevi yerine getirmesinden, memleketlerin imarında, inşasında, 

kültür seviyesinin yükseltilmesi gibi çok önemli bir fonksiyonunun olduğunu 

belirtmiştir. Turizmle ilgili bu genel açıklamaları yaptıktan sonra Vedat Nedim Tör, 

Türkiye’nin turizm açısından çok elverişli olmasına rağmen bunun 

değerlendirilemediğini, şartların kıymetlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. 

Türklerin gezmeyi, görmeyi, öğrenmeyi çok sevmelerine rağmen yerlerinden 

kımıldamadıklarını dolayısıyla da iç turizmin bile yeterince gelişmediğini bunun da 

sebebi olarak yeterli şartların oluşturulmamasını göstermiştir. Vedat Nedim Tör, iç 

turizmin bile ülkenin kalkınmasına ciddi anlamda katkı yaptığını ve yapacağını ifade 

ederek bunun üzerinde durulmasının önemine değinmiştir.139 

Vedat Nedim Tör, Milli turizm başlığı altında; turistin, iç ve dış turizmin 

tanımını yaptıktan sonra milli turizm siyasetinin ne olması gerektiğini ve turizm 

planlamasından doğacak faydaları sıralamıştır. Turizm işlerinde koordinasyon 

zarureti başlığında da kesinlikle bir koordinasyonun zaruretinden ve bu koordinasyon 

teşkilatının Başvekâlete bağlanması gerektiğini vurgulamıştır. Bunların yanında, 

turist depoları, otel, lokanta ve eğlence işleri, münakale vasıtaları, sergiler, 

festivaller, kongreler, müsabakalar, turist telakkisi gibi konularda da açıklama ve 

önerilerde bulunduktan sonra turizm için bir merciin kurulmasını, bu merciin 

Başvekâlete bağlanmasını, bu merciin amme ve ticari fonksiyonlarının olması 

gerektiğini ifade etmiştir.140  

“Turizm Bakımından Ege Bölgesi Hakkında Notlar” başlıklı yazısında Vedat 

Nedim Tör, emir ve müsaadeler üzerine turizm bakımından İzmir, Manisa, Aydın, 

Denizli vilayetlerini kapsayan bir inceleme seyahati yaptığını, gittiği yerlerde her 

kesimin turizm konusuyla yakından alakadar olduğunu, mevcut durumdan hiç 

kimsenin memnun olmadığını, şartlar iyileştirilirse bunun yansımalarının iyi 

olacağını, memnuniyetsizliğin ileriye ümitsizlikle bakmasına zemin hazırladığını 

vurgulamıştır. Turizmin devletin teşebbüs ve rehberliği altında ve disiplinli bir mesai 

ile başarılabileceği kanaatinin hakim olduğunu ifade ettikten sonra umumi meseleler 

başlığı altında; yollar, oteller, harabeler konusunu, hususi meseleler konusunda da 

139 Vedat Nedim Tör, “Turizm İşleri Hakkında Bir Rapor”, T.C Ticaret Vekaleti Turizm Müdürlüğü, Ankara, 
1939, S.7-9. 

140Tör, “Turizm İşleri Hakkında Bir Rapor”, s.11-31. 
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Kadifekale’ye bir gazino, İzmir şehri ve civarı için otel, yol, fuar, tiyatro141vb. 

çalışmaların yapılması gerektiğine değinmiştir. 

Türkiye Halk Sağlık Eğitimi Komitesi’nin düzenlemiş olduğu çalışmada 

Vedat Nedim Tör, “Boş zamanlarını Değerlendirmede Telkin Vasıtalarını Rolleri” 

başlıklı bir seminer vermiştir. Bu seminerde Tör, “okul ve iş saatleri dışında geçen 

hayat parçasına <<boş zamanlar>>”142 olarak tarif etmiştir. Boş zamanlarının iyi 

ve kötü yönde kullanılmasının bütün medeni memleketlerde önemli bir toplum 

problemi olduğunu ve bu konunun devlet ve diğer kurumlar tarafından ele alındığını 

hatta bunun için <<boş zamanlarını değerlendirme müdürlüklerinin>> kurulduğunu, 

ayrıca bu konuyla ilgili çeşitli tesislerin devletler, belediyeler vb kuruluşlar 

tarafından hayata geçirildiğini ifade etmiştir. Az gelişmiş ülkeler için bu boş 

zamanların değerlendirilmesinin bir ölüm kalım meselesi olduğunu ifade ettikten 

sonra bu kavramın az gelişmiş ülkeler ile çok gelişmiş ülkeler arasında da farklı 

şekillerde kullanıldığını ifade etmiştir. Tör, okula ve işe giden insanların boş 

zamanları dışında işsiz insanların ve köylerde aylarca süren mevsimlik boş 

zamanların olduğunu bunların iyi değerlendirilerek bir an önce gericilikten 

kurtulunması ve muasır medeniyet seviyesine çıkılması gerektiğine vurguda 

bulunmuştur. Bu duruma varabilmenin de ancak kaliteli insanların yetiştirilmesiyle 

mümkün olabileceğini iddia etmiştir. Bunun dışındaki kişileri de ham ve pasif nüfus 

olarak isimlendirerek bunların da pasiflikten kurtularak aktifleştirilmesi gerektiğini 

bunun da ancak eğitimle gerçekleştirilebileceğini iddia etmiştir. 

Boş zamanların değerlendirilmesinin başka bir amacının da aktif nüfusun iş 

saatleri dışındaki can sıkıntısının giderilmesinin gerekliliğine vurgu yaptıktan sonra 

can sıkıntısının akıl sağlığının baş düşmanı olduğunu, mutlu olamayanların aktif ve 

yaratıcı olmalarının mümkün olmadığını iddia etmiştir. 

Telkin vasıtaları içerisinde gazete, dergi, kitap, radyo, televizyon, tiyatro vs. 

saydıktan sonra bu telkin vasıtalarının iyiye, güzele, doğruya yönlendirebildikleri 

gibi kötüye, çirkine, yanlışa vb. sevk edebildiğini ve yeni tabirle <<massmedia>> 

ların boş zamanlarımızın büyük parçası olduğunu belirttikten sonra Tör, “batı 

memleketlerindeki çocuk ve gençlik mahalle kitaplıkları, sinemaları, tiyatroları, 

141 Vedat Nedim Tör, “Turizm Bakımından Ege Bölgesi Hakkında Notlar”, T.C Ticaret Vekaleti Turizm 
Müdürlüğü, Ankara, 1939, s.35-43. 

142 Vedat Nedim Tör, Boş Zamanları Değerlendirmede Telkin Vasıtalarının Rolleri, İsmail Akgün Matbaası, 
İstanbul, 1966, s.61. 
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merak atölyeleri, spor salonları, gençlik kulüpleri, boş zamanları değerlendirme 

merkezleri vs. gibi çeşitli tesislerden çocukların, gençlerin, geniş halk yığınlarının 

moral sağlığını koruyan çeşitli mevzuat ve teşkilattan yoksun bulunan az gelişmiş 

memleketlerde, bilhassa bu massmedia’lar zararlı ve yararlı rolleri ve etkileri 

bakımından daha büyük bir önem taşır.”143 ifadelerinde bulunmuştur. 

Tör, bütün bu açıklamalarından sonra bu telkin vasıtalarının toplumumuz 

üzerinde olumlu etkilerinin olup olmadığını veya hangi yönde olduğunu verdiği 

örneklerle açıklamıştır. İlk olarak insanı hayvandan ayıran en mükemmel şeyin 

okumak olduğunu belirttikten sonra bizde okuma zevki ve okuma sabrının 

gelişmediğini hatta okumaya karşı bir antipatinin oluştuğunu ve dünya nüfusuna göre 

yayın prodüksiyonu bakımından en son sırada yer aldığımızı, bunun da yegâne 

sebebi olarak kaliteli yayınların bulunmamasını göstermiştir. Yayınlarımızdan 

özellikle gazete ve dergilerde kuvvet ve şehvet konularının ön plana çıkarıldığını, 

çocuklar için hazırlanan dergilerde iki eli tabancalı, kamalı, maskeli, yumruklu gibi 

karakterlerin hâkim olduğunu, romanlarında şehvet mihverli olduğunu, 

müstehcenlikte sınır tanımadıklarını ve bunların reklamını yaptıklarını ifade ettikten 

sonra halkın okuma ihtiyacını bu yayınların soysuzlaştırdığını belirtmiştir.144 Film ve 

radyolarında diğer yayınlardan aşağı kalmadığını, boş zamanları değerlendirme 

yerine öldürme vasıtaları olduğunu ve şehveti körüklemeye çalıştıklarını, seviyesiz 

ve kalitesiz olduğunu açıklamıştır. Unesco Gençlik Enstitüsü’nün <<Film ve 

televizyonun gençler üzerindeki toplumsal etkileri>> başlıklı uzman raporuna 

değinen Tör, bu rapora göre Massmedia’ların, radyoların, resimlerle anlatılan 

hikâyelerin ve filmlerin zararlarına değinmiş ve bu durumun yalnız milli değil, 

milletlerarası bir problem olduğunu vurgulamıştır.145  

Tör, “Kalkınma Davamız ve Massmedia’lar” konu başlığında da telkin 

vasıtalarının bu kadar pespayeleştiği bir ortamda kaliteli insan yetiştirmenin bir 

mucize olduğunu ifade ettikten sonra, bir nevrolog’un şark memleketlerde büyük 

adam yetişmemesinin sebebinin kan dolaşımının bozukluğu olduğunu, mide ve 

çiftleşmeye ağırlık verildiğini dolayısıyla kan trafiğinin yönünün değiştirilmesinin 

gerekliliğine değinmiştir. Tör, Massmedia’larla ilgili şu önerilerde bulunmuştur: 

143 Tör, “Boş Zamanları Değerlendirmede Telkin Vasıtalarının Rolleri”, s.62. 
144 Tör, “Boş Zamanları Değerlendirmede Telkin Vasıtalarının Rolleri”, s. 63-67. 
145 Tör, “Boş Zamanları Değerlendirmede Telkin Vasıtalarının Rolleri”, s.68-74. 
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Çocuğu, genci ve geniş halk yığınlarını kötü yayınların şerlerinden korumak 

için, bütün medeni memleketlerde olduğu gibi, gerekli bütün kanuni ve idari 

tedbirler, artık hiçbir vakit kaybetmeden alınmalıdır. Çocuğun, gencin ve halkın 

moral sağlığını koruyucu mevzuat manzumesi bizde de kurulmalıdır. En ileri 

demokrat memleketlerinden biri olan İsviçre’de bile her kantonun zararlı yayın 

işlerini düzenleyen gayet sıkı kanunları vardır. Hiçbir medeni memlekette çocuk, 

gençlik ve halk zararlı yayınlar karşısında biz de olduğu gibi, başıboş ve sahipsiz 

bırakılmamıştır.  

- Radyo programları çocuğun, gencin ve ailenin moral sağlığını, kültür 

gelişmesini, toplum kalkınmamızın icaplarını göz önünde bulunduran, daha 

bilgili, daha seviyeli bir anlayışla düzenlenmelidir. 

- Film prodüksüyonu bugünkü ilkel ve çok kere zararlı durumdan kurtarmak 

için gerekli kanuni ve organizasyon tedbirleri alınmalıdır. Ayrıca da kültür 

filmleri prodüksüyonu teşvik edilmelidir. 

- Devlet her alanda kaliteli yayınları teşvik etmeyi toplum kalkınmamızın asli 

ödevleri arasında sayılmalıdır. Memleketimiz çocuk ve gençlik mükafatları 

olmayan nadir memleketlerden biridir. Bizden her yıl mükafat kazanmış 

kitapların listelerini isterler, utanırız. Hiç değilse devlet birkaç çocuk ve 

gençlik mükafatı koymalıdır. Okul kitaplıklarına kitap satın almak için, 

devlet, belediye ve mahalli idare bütçelerine yeteri kadar ödenek 

konulmalıdır. Kaliteli kitap ilanları için radyolar ücret ödememelidir. 

- Okul çağındaki çocuk ve gençlerle iş hayatındaki vatandaşları okul ve iş 

saatleri dışında kalan boş zamanlarda can sıkıntısından, haylazlıktan, 

başıboşluktan, alkolizmden, eroinden, kumardan, fuhştan, moral ve fizik 

sağlığı tehdit eden bütün kötü göreneklerden, zararlı alışkanlıklardan 

korumak ve aynı zamanda gençlerin zevkini, bilgisini, mesleki verimini 

yükseltmek, iyi vatandaşlık cevherlerini işlemek için <<boş zamanlarını 

değerlendirme merkezleri>> açılmalıdır. 

- Halk evleri ve halk odaları kültür politikamızın organları olarak vatan 

ölçüsünde tekrar canlandırılmalıdır. 

- İzcilik teşkilatı, bir törensel gösteri vasıtası olmaktan kurtarılıp çocukların ve 

gençlerin moral sağlığını koruyan, vatandaşlık vasıflarını yükselten organlar 

haline getirilmelidir. 
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- Bütün gençlik teşkilatında lider rolünü oynayabilecek elemanların 

yetiştirilmesi için gereken hazırlıklar yapılmalıdır. 

- Massmedia prodüksiyonunda kaliteyi korumak ve teşvik etmek için devlet 

bütçesine bir kaliteyi koruma fonu konulmalıdır. 

- Devletin vergi politikasına kaliteyi koruyucu ve teşvik edici bir yön 

verilmelidir. Mesela kaliteli dergiler, kitaplar, filmler, her türlü vergiden 

muaf tutulmalı, hatta primlerle mükâfatlandırılmalıdır.146 

 

  Vedat Nedim Tör, Orhan Veli’nin çevirmiş olduğu La Fontaine’nin Masalları 

Önsözünde bütün öğretmenlerin çocuklara verilecek güzel ve iyi şiir kitaplarının 

kıtlığından bahsettiklerini bu mükemmel çeviri ile bu boşluğun güzel bir şekilde 

doldurulacağını belirterek bitmez tükenmez bir hazine olarak baktığı bu masallardan, 

öğretmen ve öğrencilerin yararlanabileceklerini ifade etmiştir.147 

Vedat Nedim Tör, “Birleşik Amerikanın İktisadi Oluşu” başlıklı 

konferansında Amerika’ yı şu başlıklar altında: Koloniyal Devre, İstiklal Devresi, 

Gelişme ve Serpilme Devresi ve Buhran ve Arama Devri işlemiştir. Koloniyal 

Devresinde kıtada ilk olarak İngilizlerin sistemli olarak yerleşmeye başladıklarını, ilk 

İngiliz kolonistlerin uyum sağlamayarak yılgın ve perişan bir şekilde döndüklerini, 

bu ilk denemeden sonra daha da planlı olarak Amerika’ya Avrupa’dan, Asya’dan, 

Afrika’dan göçlerin olduğunu ve göçlerin ilk olarak İngiltere’den olmasının 

İngiltere’de doğmuş olan ticaret burjuvazisinden kaynaklandığını iddia etmiştir. 

İngiltere’nin ekonomik kayıplarını kapatmak istemesi ve bu on üç koloniden ekstra 

vergiler toplamak istemesi, ticarette sınırlamalar getirmesi kolonilerin birlikte 

hareket etmelerine ve bağımsızlıklarına kısa sürede kavuşmalarına vesile olduğunu 

ifade etmiştir. Bağımsızlıkla beraber her yönden ciddi bir sıçrama 

gerçekleştirildiğini, dünya ekonomik bunalımının Amerika’yı da ciddi anlamda 

etkilediğini fakat sonrasında toparlama sürecine girdiğini ifade eden Tör, 

konferansını şu şekilde bitirmiştir: 

“Son söz olarak: Amerikayı görmem, bana memleketim için büyük ümitler 

verdi. 150 sene gibi kısa bir zamanda, Avrupa’yı en aşağı bir asır geride bırakmanın 

mümkün olduğunu anladım. Memleketim de, anminyatür bir Amerika’dır. Bu itibarla 

146 Tör, “Boş Zamanları Değerlendirmede Telkin Vasıtalarının Rolleri”, 75-76. 
147 Orhan Veli, La Fontaine’in Masalları, Yapı kredi yayınları, İstanbul, 2013, s.9-10. 
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Avrupa’nın ve Amerika’nın iktisadi inkişaflarında düştükleri hataları tekrarlamamak 

ferasetini gösterirsek, iç pazarlarımızın istihlak kapasitesini artırmağı, geniş halk 

yığınlarının hayat standardını yükseltmeği hedef bilen, yani maddeyi değil de, insan 

mihver olarak alan bir iktisat siyaseti güdersek, Türkiye’nin, kısa bir zamanda, bir 

Amerika olabileceğine imanım tamdır.”148 

 Vedat Nedim Tör’ün Amerikan idealizmine bu denli yakın durması sonraki 

bölümlerde inceleyeceğimiz Kadrocu görüşleri arasındaki çelişkiler, hemen hemen 

bütün Kadrocular için geçerli olup ayrı bir inceleme konusunu oluşturmaktadır. 

148 Vedat Nedim Tör, “Birleşik Amerikanın İktisadi Oluşu”, Türk İktisat Cemiyeti Konferans Serisi:9, Güneş 
Matbaası, İstanbul, 1941, s.3-25. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KADRO HAREKETİ VE VEDAT NEDİM TÖR 

3.1. Kadro Hareketinin Kuruluşu 

  

 Kadro hareketi, genel itibariyle Türk Devrimine felsefi ve ideolojik yönlerden 

içerik kazandırmak amacıyla ortaya çıkmış bir aydın hareketidir. Ocak 1932 – Ocak 

1935 yılları arasında Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Şevket Süreyya Aydemir, Vedat 

Nedim Tör, Burhan Asaf Belge ve İsmail Hüsrev Tökin tarafından çıkarılan Kadro 

dergisinin etrafındaki hareket Kadro Hareketi ya da Kadrocular olarak 

adlandırılmıştır.1  

 Büyük Larousse, Kadro dergisinin ortaya çıkışı ile ilgili olarak 1932-1934 

yılları arasında sol görüşlü yazarlar tarafından çıkarıldığını, yazarların yazılarında 

Türk inkılabının diğer inkılaplardan farklı ve özgün olduğunu, 1929 Dünya 

ekonomik buhranı atlatmak için devletçiliğin teşvik edildiğini, sınıf ayrımının 

ortadan kaldırılması gerektiği böylece komünizm ve kapitalizm dışında bir yolun 

bulunabileceğini ve dönemin başbakanı İsmet Paşa’nın da dergideki yazısıyla 

devletçiliği övdüğünü belirtmiştir.2 

 Cem Büyük Ansiklopedisi’nde Kadro dergisiyle alakalı olarak 1932-1934 

yılları arasında çıktığını, imtiyaz sahibinin Yakup Kadri olduğunu, devletçilikten 

yana olduğunu, inkılabın ideolojisinin oluşturulmaya çalışıldığını ve Marksçılığa 

karşı iktisadi devletçiliğin savunucusu olduğunu ifade etmiştir.3 

 Meydan Larousse Büyük Lügat ve Ansiklopedisi’nde ise Kadro dergisinin 

çıkmasıyla ilgili olarak derginin 1932- 1934 yılları arasında düzenli çıkan aylık fikir 

dergisi olarak tanıtıldıktan sonra dergi yazarları ve derginin kurulma amacına yer 

verilmiş, derginin Marksist görüşe karşı İktisadi devletçiliği savunduğu ifade 

edilmiştir.4  

 Temelleri Ankara’da atılan bu hareketin oluşmasındaki en önemli 

tetikleyicinin, Şevket Süreyya Aydemir’in 15 Ocak 1931’de Ankara’da Türk Ocağı 

1 Kadro, Aylık Fikir Mecmuası, İleri Yayınları, İstanbul, 2011, s.LVII-XCIV. 
2 Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Gelişim Yayınları(Basım Yeri ve Tarihi Yok), C.10, s.6171. 
3 Cem Büyük Ansiklopedisi, Cem Ansiklopedik Yayınlar(Basım Yeri ve Tarihi Yok), C.7, s.2740. 
4 Meydan Larousse Büyük Lügat ve Ansiklopedi, Sabah Yayınları, (Basım Yeri Yok), 1992, C.10, s.351. 
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Genel Merkezinde verdiği “İnkılap ve Kadro” başlıklı konferans olmuştur.5 Temuçin 

Faik Ertan’da Şevket Süreyya Aydemir’in Türk Ocakları’nda verdiği konferansların 

onun tanınmasına yol açtığını zaten ekonomik arayışlar içerisinde olan iktidarın onun 

fikirlerini onayladığını, onun fikirlerinin kadrocular içerisinde de yer alacak olan 

Yakup Kadri, Vedat Nedim, İsmail Hüsrev, Burhan Asaf tarafından 

benimsenmesiyle Kadro Hareketinin doğduğunu belirtmiştir.6 

 Kurtuluş Kayalı, Kadro hareketinin ortaya çıkmasıyla ilgili özellikle dönemin 

şartlarına değinmiş Şeyh Sait Ayaklanmasından sonra olağanüstü bir döneme 

girildiğini, ilk parti olan Terakkiperver fırkasının kapatıldığını, Takriri Sükun 

Kanununun çıkarıldığını, 1929 dünya ekonomik bunalımının yaşandığı, inkılapların 

gerçekleştirildiğini vurgulamıştır. Bu şartlarda ortaya çıkan Kadro hareketinin 

Kemalizmle uyumlu olduğunu, inkılap ideolojisini üretmeye çalıştığını ve homojen 

bir düşünceden oluştuğunu ifade etmiştir.7  

 Naci Bostancı, Kadro dergisinin ortaya çıkmasıyla ilgili olarak dönemin 

şartlarının bu dergiyi ve bu hareketi ortaya çıkardığını özellikle 1929 dünya 

ekonomik krizinden sonra liberalizm anlayışının iflas etmesi üzerine dünyadaki 

konjonktüre bağlı olarak Türkiye’de de devletçilik anlayışının güçlendiğini, bu 

hareketin öncülüğünü yapan Şevket Süreyya Aydemir’in komünist partisiyle olan 

bağlılığından ve aldığı cezayı çektiği Afyon cezaevinde fikirlerinde değişikliğe sebep 

olduğu, Türk Ocaklarında verdiği “İnkılap ve Kadro” konferansının bu süreci 

hızlandırdığını ve gerekli girişim ve onaylardan sonra Ocak 1932 de ilk sayısıyla 

Kadro dergisinin kurulduğunu ifade etmiştir.8 

 Bernard Lewis, Kadro dergisi ve hareketinin ortaya çıkışıyla ilgili olarak 

1929 Dünya Ekonomik bunalımıyla alakalı olarak dünyada ekonomi ve siyasi 

alanlarda liberalizm politikaların terkedildiği bir dönemde Türkiye’de bu buhranla 

batı ve kapitalizme karşı tepkilerin doğduğunu ve Ruslarla olan sıcak münasebetlerin 

bu hareketin ortaya çıkmasında etkili olduğunu savunmuştur. Ayrıca, Kadro 

hareketinin elitist bir hareket olduğunu, resmi destek aldığını ve gerçekleştirilecek 

faaliyetlerin bu hareketin önderliğinde gerçekleştirilmesini, cumhuriyeti kuran 

5 İlhan Tekeli-Selim İlkin, Bir Cumhuriyet Öyküsü Kadrocuları ve Kadro’yu Anlamak, Tarih Vakfı Yurt 
Yayınları, İstanbul, 2003, s.129. 

6 Temuçin Faik Ertan, Devletçilik-Liberalizm Tartışmaları Şevket Süreyya Aydemir- Hüseyin Cahit Yalçın 
Polemiği, Phoenix Yayınevi, Ankara,2010, s.34. 

7 Kurtuluş Kayalı, Türk Düşünce Dünyasının Bunalımı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2014, s. 15-16. 
8 Naci Bostancı, Kadrocular ve Sosyo- Ekonomik Görüşleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, (Basım Yeri Yok), 

1990, s.1-10. 
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Kemalist kadroların da bu anlayışta olduklarını ve geçmişten bu mirası devr aldıkları 

iddiasında bulunmuştur.9 

 Turhan Aytul, “Kadro Uzun Yıllar Tartışılan Bir Dergiydi…” başlıklı 

makalesinde 1930’ların başlarında Türkiye’nin hem ekonomik hem de siyasal 

oluşumun başlangıcı olduğunu söyleyerek İnönü ile Bayar arasındaki sürtüşmenin 

içerisinde Kadro dergisinin de önemli bir rol oynadığını, dönemin şartlarının ağırlığı 

ve Türkiye’ye etkisini, Serbest Fırka’nın kuruluşu ve kapatılışının etkilerini 

irdeledikten sonra bu şartlar altında Kadro Hareketi’nin oluştuğunu, dergide 

savunulacak fikirlerin 5 Ocak 1931’de Türk Ocağı’nda verilen konferansla Şevket 

Süreyya tarafından dile getirildiğini, Kadro dergisi yazarlarını ve özellikle Şevket 

Süreyya ile Vedat Nedim’in Komünist partisi içerisindeki yerlerini ve ayrılışlarını 

konu edinmiştir. Ayrıca, Korkmaz Alemdar’ın Kadro hakkındaki görüşlerine şu 

şekilde yer vermiştir: “Kadro dergisi1932 yılının ocak ayında yayınlanmaya başladı. 

Yayını, daha sonra ağır eleştirilere uğradığı çevrelerde bile ilgiyle karşılandı. Bu ilgi 

Kadro’nun 1932 yıllarının alışılan yayıncılığından farklı olmasından doğmuştur. 

Kadro, sol basının olmadığı bir dönemde, resmi görüşleri yansıtan yayınlarla, iş 

çevrelerin sözcülüğünü yapan gazete ve dergilerin çoğunlukta olduğu bir ortamda 

yayınlanmıştır. Bu yeni dergi, bazı eleştirilerin dışında resmi görüşlere sahip 

çıkmadı, onları sistemli hale getirmeye uğraştı…”10  

 Erik Jan Zürcher, dönemin şartlarına değindikten sonra Kadro’nun ve 

Kadrocuların her alanda devletçiliğin en ateşli savunucuları olarak çıktıklarını, hatta 

bu konuda parti yöneticilerinden de ileri olduklarını, seçkinci bir zümre olduklarını, 

komünizm ve kapitalizme karşı üçüncü bir yol izlediklerini ancak bunun özel sektör 

temsilcileri ve CHP de çok da kabul görmediğini iddia etmiştir.11 Zürcher, CHP’nin 

1946 da yeni beş yıllık bir kalkınma planı hazırladığını ancak bu planın 1932-1934 

yılları etkin oldukları belirttiği kadrocular tarafından hazırlandığını ifade etmiştir.12 

 Tevfik Çavdar, Kadro Hareketi’nin ve Kadrocuların ortaya çıkmasıyla ilgili 

olarak “Devrim İdeolojisini Arıyor” başlığı ile 1929 Dünya ekonomik bunalımından 

nerdeyse bütün ülkelerin etkilendiğini, doğal olarak Türkiye’nin de bundan olumsuz 

olarak etkilendiğini ifade ederek liberallerin çaresiz kaldığını, bu buhrandan 

9 Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Arkadaş Yayınevi, Ankara, 2009, s.634-636. 
10 Turhan Aytul, “Kadro Uzun Yıllar Tartışılan Bir Dergiydi…”, Milliyet, 19 Eylül 1979, s.5. 
11 Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2007, s.287.  
12 Zürcher, “Modernleşen Türkiye’nin Tarihi”, s.313. 
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Komünist Rusya ile Faşist İtalya’nın etkilenmediğini ve Türkiye’nin bir yakınlığının 

olduğunu ifade ederek komünizm ve faşizm dışında bir yol takip ettikleri iddiasında 

olan Şevket Süreyya, Yakup Kadri, Vedat Nedim, Şevki Yazman, İsmail Hüsrev ve 

Burhan Asaf tarafından Kadro hareketinin doğduğunu ifade etmiştir.13 

 Kemal H.Karpat, Kadro dergisinin kuruluşu ile ilgili olarak “Muhtemelen 

radikal solun genişlemesini engellemek amacıyla, solun ve sağın önerdiği radikal 

kavramların karışımından ulusal bir ideoloji elde etmeye çalıştı”14 iddiasında 

bulunmuştur. 

 Kadro dergisinin kurulması aşamasında yoğun bir fikir alışverişinin yaşandığı 

görülmektedir. Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun dergide paratoner görevini 

gördüğünü söyleyen İlkin –Tekeli,15 Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun bu görüş alış 

verişleri kapsamında Cumhuriyet Halk Fırkası Genel Sekreteri Recep Peker’le 

görüştüğünü, İnkılap ve Kadro hareketini olumlu görmeyen Peker’in böyle bir 

ideoloji mevzubahis olacaksa bununda Cumhuriyet Halk Fırkası tarafından 

kurulması gerektiğini ifade ettiğini belirtmiştir. Fakat Mustafa Kemal Atatürk 

“İnkılap ve Kadro” raporu ile ilgili olur verdikten sonra bu oluşum vücut 

bulmuştur.16 Ahmet Kabaklı ise Mustafa Kemal’in Kadro dergisine karşı olduğunu, 

Kadro’nun İsmet Paşa’nın bir hevesinin eseri olduğunu iddia etmiştir.17 Ancak 

Çankaya Köşkü’nün dergiye abone olmuş olması bu bilgiyi teyit etmemektedir. 

 Derginin ilk sayısında Kadro başlıklı başyazıda kadro hareketinin 

kurulmasının gerekliliği ve gayesi açık bir biçimde ortaya konulmaktadır: 

 

 “Türkiye bir inkılap içindedir. Bu inkılap durmadı. Bu güne kadar 

geçirdiğimiz hareketler, şahit olduğumuz muazzam kıyam manzaraları, onun 

yalnız bir safhasıdır. Bir ihtilal geçirdik. İhtilal, inkılabın gayesi değil, 

vasıtasıdır.  

Bu ihtilal safhasında dursaydık inkılabımız akim kalırdı. Hâlbuki o, 

genişliyor, derinleşiyor. O henüz son sözünü söylemiş, son eserini vermiş 

değildir.tesviye edilmiş bir zemin üstünde yarınki Türk cemiyetinin, kendine 

13 Tevfik Çavdar, Türkiye’nin Demokrasi Tarihi, İmge Kitabevi, Ankara, 2004, s.341-342. 
14 Kemal H.Karpat, Türk Siyasi Tarihi Siyasal Sistemin Evrimi, Timaş Yayınları, İstanbul, 2015, s.79. 
15 İlhan Tekeli- Selim İlkin, Bir Cumhuriyet Öyküsü Kadrocuları ve Kadro’yu Anlamak, s.142. 
16 Mustafa Türkeş, Kadro Hareketi, İmge Kitabevi, Ankara, 1999, s.91-93.  
17 Ahmet Kabaklı, Gazi ve Atatürkçüler Temellerin Duruşması 2, Türk Edebiyatı Vakfı, İstanbul,2015, s.139.  
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has ve kendine uygun binası kurulabilmek için, inkılabımız derinleşme ve 

genişleme istikametindedir.  

İnkılap bitaraf bir nizam değildir. Onun içinde yaşayanların, taraftar 

olsunlar veya olmasınlar, ona intibak etmeleri lazımdır. İnkılap ona taraftar 

olanların iradelerine, taraftar olmayanların iradelerinin, kayıtsız şartsız, 

bağlanması demektir. 

İnkılabın irade ve menfaati, inkılabı duyan ve yürüten azlık, fakat şuurlu bir 

avangardın, azlık fakat ileri bir KADROnun iradesinde temsil olunur. Bu 

kadro, inkılabın şeniyetinden çıkarılan ve onun seyrine uygun bir şekilde izah 

edildikçe şekilleşen ve nazariyeleşen prensipleri kendine şuur edinir. 

İnkılabın derinleşmesi demek, her şeyden evvel, bu prensiplerin ve ve onların 

ifadesi olan inkılap ahlak ve disiplinin, ileri kadronun dimağından genç 

neslin, şehir halkının ve köylünün dimağına inmesi ve yerleşmesi demektir. 

Türkiye bir inkılap içindedir. Bu inkılap kendine prensip ve onu 

yaşatacaklara şuur olabilecek bütün nazari ve fikri unsurlara maliktir. Ancak 

bu nazari ve fikri unsurlar inkılaba İDEOLOJİ olabilecek bir fikriyat sistemi 

içinde terkip ve tedvin edilmiş değildir. Gerek milli mahiyeti gerek 

beynelmilel şümul ve tesirleri itibariyle, tarihin en manalı hareketlerinden 

biri olan inkılabın seyri içinde ve onun icaplarına uygun bir şekilde izah işi, 

bugünkü Türk inkılap münevverliğine düşen vazifelerin en acil ve en 

şereflisidir. İnkılabımızın her biri ayrı ayrı kıymettar ve orijinal olan bu fikir 

ve kriteryumlar olacak, yeni ve standartlaşmış inkılapçı tip böyle doğacaktır. 

Bu tip nerede, her ne şerait altında olursa olsun, karşılaştığı her inkılap 

sahasında, aynı hadiseyi aynı kriteryumlara vuracak, aynı ölçülerle 

düşünecek, aynı neticelere varacak ve inkılabın kendine has CİHAN 

TELAKKİ TARZI böyle olacaktır. 

Hülasa; Cihanın binbir çeşit hadisata sebep olan bu günkü esrarengiz gidişi 

içinde, mukadderatını kendi inkılabının mukadderatına bağlayan inkılap 

neslimizin muhtaç olduğu inkılap şevkini her zaman uyanık tutmak ve 

inkılabımızın bir bakışta idrakimizi durdurur gibi görünen coşkun ve 

mürekkep cereyanına daima hakim kalabilmek için, onun prensiplerini 
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hududu muayyen kriteryumlar şeklinde bilmeye, benimsemeye ve 

benimsetmeye mecburuz. 

KADRO, BUNUN İÇİN ÇIKIYOR.” 18 

 Şevket Süreyya Aydemir, “Kadro Hareketi Amaç Yeni Bir Türkiye 

Yaratmaktı” başlıklı makalesinde Kadro dergisinin nasıl ortaya çıktığını, 1929 

Dünya Buhranın Türkiye’yi de etkilediğini önemli inkılaplar gerçekleştirilmesine 

rağmen bunun yeterli olmadığını ifade ederek, CHF da inkılabın tamamlandığını ve 

yapacak hiçbir şeyin olmadığı kanaatinin ağır bastığını, hatta İstiklal 

Mahkemesindeki bir davada inkılap sözcüğünü kullanmasından dolayı azarlandığını 

ifade etmiştir. Saltanatın kaldırılmasını, Cumhuriyetin ilanını, 1924 Anayasasını 

yetersiz gören Şevket Süreyya yeni kurumların kurulmasını arzulayarak CHF’nin 

İnkılap zirveye ulaşmıştır görüşlerine katılmadığını ifade etmiştir. Hatta 1924 

Anayasasının devletin rejimini belirlemekten başka herhangi bir yenilik 

getirmediğini, Kurtuluş hareketinin kısırlaştırdığını, din maddesinin anayasada yer 

alması laikliğe aykırı olduğunu ifade ederek Mustafa Kemal’in veto yetkisini 

istediğini belirtmiştir. Dolayısıyla inkılabın bittiğinin söylenmesi ve buna inanılması 

kadrocular tarafından tepkiyle karşılanmıştır.19 

 Aydemir, “İnkılap Yürüyor…” başlıklı makalesinde Kadro Hareketinin 

tohumlarının Türk Ocağında verilen konferansla atıldığını, bu konferansın CHF’nin 

tepkisini çektiğini, çünkü onlar İnkılapların bittiğini ve yapacak bir şey olmadığını 

kanaati taşıdıklarını ifade ederek partide sert tartışmaların yaşandığını iddia etmiştir. 

Aynı makalede 1928- 1929 yılları arasında Ankara’ya giderek CHF’nin ileri 

gelenleriyle tanıştıklarını, onların inkılapların tamamlandığını, 1929 Dünya 

Buhranının Türkiye’yi olumsuz etkilediğini, çıkış yolları arandığını böyle bir 

ortamda konferans verildiğini ve Hakimiyeti Milliye’de yazılar yazarak inkılabın 

bitmediği propagandasını yaptığını iddia ederek Kadro’nun temellerinin atıldığını 

belirtmiştir.20 

 Şevket Süreyya Aydemir, “Köye Girmeyen, Köyde Yerleşmeyen Milli 

İnkılap Düşünülemez” makalesiyle de Dünya Buhranına karşı tedbir alınması 

gerektiğini, bunu yaparken de kendi öz kaynaklarımızı kullanmamızı ve taşıma su ile 

18 Kadro, Aylık Fikir mecmuası Tıpkı Basım, II. KANUN(1932), s. 5. 
19 Şevket Süreyya Aydemir, “Kadro Hareketi Amaç Yeni Bir Türkiye Yaratmak…”, Milliyet, 11 Kasım 1970, 

s.5. 
20 Şevket Süreyya Aydemir, “İnkılap Yürüyor…”, Milliyet, 12 Kasım 1970, s.5. 
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dönemeyeceğini, köylünün zenginleştirilerek ticari sirkülasyonun sağlanması 

gerektiğini iddia etmiştir. O özellikle “ inkılabı içinde duymayan, onun yaratıcılık 

kuvvetine inanmayanlar inkılapçı safhalardan tasfiye edilmelidir.”21 Şeklindeki  

ifadeleri Türk İnkılabının elitist bir anlayışta olduğunu göstermektedir. 

 “CHP Parçalanıyor mu?” başlıklı makalesinde Şevket Süreyya Aydemir, 

Türk Ocağında verilen konferansın CHP içerisindeki bazı kişiler tarafından hoş 

karşılanmadığını ifade ederek bunun böyle algılanmaması gerektiğini Recep Peker’ e 

yazmış olduğu uzunca bir mektupta anlattığını belirtmiştir.22  

 Şevket Süreyya Aydemir, “Kadro Hareketi (Milli Kurtuluş Hareketleri 

Konusunda) İlk Araştırmadır” başlıklı makalesiyle Kadro dergisinin ortaya çıkışını, 

Yakup Kadri Karaosmanoğlunun rolünü ve yayına başlamasını ifade ederek kadro 

hareketinin nasıl algılandığını şu şekilde belirtmiştir: “Kadro, zaman zaman 

komünistlikle suçlanmıştır. Oysa Komintern’e göre milli kurtuluş hareketleri 

proletaryanın cihan ihtilali mücadelesinin peykleridir. Bağımsız hareket değildirler. 

Kadro ise milli kurtuluş hareketlerinin asliyetini ve orijinalitesini belirtmekle işe 

başlamıştır.”23 

 Aydemir, ayrıca “İnkılabın ilk Dayanağı Büyük Sanayi Ülkelerine karşı 

İktisadi Direniş” başlıklı makalesinde de sömürge ve yarı sömürgelere atıf yaparak 

Türkiye’nin içerisinde bulunduğu acıklı tabloyu açıklayarak, düşmanın yurttan 

kovulmasıyla sıranın iktisadi bağımsızlığa geldiğini bunun da ancak devletçilikle 

mümkün olabileceğini ifade ederek Kadro hareketinin amacını belirtmiştir.24 

 Şevket Süreyya Aydemir, “Tek Kurtuluş Yolu İktisadi Devlet Teşekkülleri” 

başlıklı makalesinde Kadro Hareketi olarak klasik demokrasi aleyhtarlığını 

yaptıklarını, çünkü bu durumun oligarşiye zemin hazırlayacağını iddia ettiklerini 

belirterek bunu Cumhuriyet gazetesinde yaydıklarını ifade etmiştir. Oligarşinin 

önüne geçilmesi ise ancak iktisadi devlet teşekkülleriyle yani sanayinin, nakil 

vasıtalarının, kredi kurumlarının vb. devletleşmesiyle mümkün olacağını iddia 

etmiştir. Ahmet Ağaoğlu’nun Kadro hareketinin bu fikirlerine ciddi anlamda eleştiri 

21 Şevket Süreyya Aydemir, “Köye Girmeyen, Köyde Yerleşmeyen Milli İnkılap Düşünülemez”, Milliyet, 13 
Kasım 1970, s.5. 

22 Şevket Süreyya Aydemir, “CHP Parçalanıyor mu?”, Milliyet, 14 Kasım 1970, s.5. 
23 Şevket Süreyya Aydemir, “Kadro Hareketi (Milli Kurtuluş Hareketleri Konusunda) İlk Araştırmadır”, 

Milliyet, 15 Kasım 1970, s.5. 
24 Şevket Süreyya Aydemir, “İnkılabın ilk Dayanağı Büyük Sanayi Ülkelerine karşı İktisadi Direniş”, 

Milliyet, 16 Kasım 1970, s.7. 
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getirdiğini ifade ederek amaçlarını şu şekilde belirtmiştir: “Esas hareket noktamız 

inkılapçılıktı. İnkılapçı bir kadro bulunmalı ve öncülerini yaratmalıydı. Bu öncüler 

azınlık da olsalar, çoğunluğun iradesine hâkim olabilmeliydi ki, milli inkılabın 

devamı olan yeni devletin teşekkülü frenlemesin…”25 

 Şerif Mardin merkez-çevre ilişkileri adını verdiği pradikmatik makalesinde 

Türk siyasal sisteminin işleyiş mantığı açısından ele almıştır. “Şevket Süreyya’nın bu 

fikirleri azınlığın çoğunluğa tahakkümü anlayışının Osmanlı Devleti’nde de özellikle 

Tanzimatla başladığını, yapılan yeniliklerin merkezden çevreye doğru olduğunu ve 

amacın merkezin çevreyi kontrol altında tutmak olduğunu ve bu anlayışın 

cumhuriyet döneminde de devam ettiğini görmekteyiz.”26 Şeklinde değerlendirmiştir. 

 Kadro hareketini savunan ve destekleyen çevreler olduğu gibi, ciddi eleştiri 

getiren çevrelerde olmuştur. Bu noktada Şevket Süreyya Aydemir, “Manevi himaye 

yanında Kadroyu Atatürk ve İnönü teşvik etmişti” başlıklı makalesinde kadro 

hareketinin iki cepheden muhalefetle karşılaştığı, bunun birincisinin kendilerini 

entelektüel, muharrir vs. olarak isimlendirenlerin ancak bunların gerçekçi ve ciddiye 

alınmayacak olan grup, diğer grup ise özellikle iş çevrelerinden gelen grup olduğunu 

ve bunun da anlaşılmasının güç olduğunu ifade etmiştir. İş çevrelerinin özellikle 

ekalliyetlerle kurmuş oldukları birlikteliğin garipliğini ifade etmiştir. Bunun yanın da 

özellikle Mustafa Kemal ve İsmet İnönü’nün desteklerinin kendileri için önemli 

olduğunu belirterek kimseye nasip olmayacak şekilde Mustafa Kemal ve İsmet 

İnönü’nün yazılarıyla dergilerini desteklemesinin önemli olduğunu iddia etmiştir.27  

  Kadro hareketinin destekleyenlerin yanında onları ciddi anlamda 

eleştirenler de olmuştur. Recep Peker, Mahmut Soydan, Ahmet Ağaoğlu, Hüseyin 

Cahit Yalçın, Mustafa Şekip Tunç dergiyi eleştirdiği, hatta Kerim Sadi’nin ,Şevket 

Süreyya'yı yalancı peygamber diye nitelendirdiği Çığ dergisinde "Kadrocular faşist 

olduklarını itiraf ettiler" diye yazılar yazıldığı ifade edilmiştir.28 Varlık'ta Mehmet 

Saffet Kadrocuları Türk milletini ve Türk gençliğini zehirlemekle suçlamıştır.29 

25 Şevket Süreyya Aydemir, “Tek Kurtuluş Yolu İktisadi Devlet Teşekkülleri”, Milliyet, 18 Kasım 1970, s.5. 
26 Türk Siyasetinde Merkez- Çevre ilişkileri  için bkz. Şerif Mardin, Türkiye, İslam ve Sekülarizm, İletişim 

Yayınları, İstanbul, 2015, s.237-242. 
27 Şevket Süreyya Aydemir, “Manevi himaye yanında Kadroyu Atatürk ve İnönü teşvik etmişti”, Milliyet, 19 

Kasım 1970, s.5. 
28 Kadro, İleri Yayınları, C.I, s.XXVIII-XCI. 
29 Kadro hareketiyle ilgili kapsamlı bilgi için ayrıca  bkz. Kadro,  Aylık Fikir Mecmuası Tıpkı Basım, İleri 

Yayınları, İstanbul, 2011; Şevket Süreyya Aydemir, İnkılap ve Kadro, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2011; Merdan 
Yanardağ, Kadro Hareketi, Destek Yayınevi, İstanbul, 2012; Temuçin Faik Ertan, Devletçilik – Liberalizm 
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Kadro dergisinin 22. Sayısında Mustafa Kemal’in “Hatırlıyorum ki, Kadro İntişar 

ederken maksadının Türk milletine has meslek ve metodun millet ve memlekette 

teessüs ve inkişafına hizmet olduğunu yazmıştı. Kadro’ya bu maksadında geniş 

muvaffakiyet temenni ederim” yazısı ve Başvekil İsmet Paşa'nın “Fırkamızın 

Devletçilik Vasfı”30 başlıklı bir yazısı çıkmıştır. Mustafa Kemal’in, Şevket 

Süreyya'nın müdürlük yaptığı okulu ziyaret ederek bu şekilde desteklerini gösterdiği 

ve takdirname verdiği ifade edilmiştir. Siirt mebusu Mahmut Soydan ile Hüseyin 

Cahit Yalçın da Kadrocuları eleştirirler. 31 

 Kurtuluş Kayalı, Kadro dergisine yöneltilen sol nitelikteki eleştirilerinin sınıf 

çelişkilerinin doğru okunamamasından kaynaklandığını, sosyalizm ve kapitalizmden 

ayrı ekonomi anlayışları olmamaları gibi sebeplerden dolayı gerçekçi olduğunu 

ancak bu eleştirileri yapanların da aynı konular için sınırlı olduğunu ifade etmiştir.32  

3.2. Kadro Hareketinin Faaliyetleri  

 

 1932- 1934 yılları arasında faaliyet gösteren ve toplam 36 sayı çıkaran Kadro 

Hareketi ekonomik, toplumsal, politik vb. alanlarda özgün fikirler ortaya atmışlardır. 

Kadrocular ilk sayıda belirtikleri gibi inkılapların yerleşmesini sağlamak, inkılap 

ideolojini kurmak ve kemalizmi savunmak amacıyla yola çıktıkları görülmektedir. 

Temuçin Faik Ertan bunun için de dönemin şartlarına bakıldığında cumhuriyetin 

ilanının üzerinden on yıl geçmesine rağmen ciddi ekonomik ve sosyal sorunların 

yaşandığını, çok partili hayata geçiş denemelerinin başarısızlıkla sonuçlandığını, 

1929 dünya ekonomik bunalımının Türkiye’yi de ciddi anlamda etkilediğini bunlara 

çözümler arandığı bir dönemde Kadro Hareketinin doğduğunu iddia etmiştir. Ertan 

“Kadrocuların asıl istediği sınıfsız, ayrıcalıksız ve kaynaşmış bir toplum yaratmaktır. 

Bu nihai hedef göz önünde tutulduğunda, Kadro düşüncesinin, mevcut Kemalist 

iktidarın hedefleriyle tamamen örtüştüğü görülmektedir. Kadroya göre bu hedefe 

ulaştırmayı sağlayacak yegâne yol ise “devletçilik”tir... Kadrocular, bu ilkeyi sadece 

Tartışmaları, Phoenix, Ankara, 2010, Naci Bostancı, Kadrocular ve Sosyo –Ekonomik Görüşleri, Kültür 
Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1990, Mustafa Türkeş, Kadro Hareketi, İmge Kitabevi, İstanbul, 1999. 

30 Kadro, Aylık Fikir Mecmuası Tıpkı Basım, İleri Yayınları, İstanbul, 2011, Sayı:22(Teşrinevvel 1933), 
s.1185-1186. 

31 Kadro, Aylık Fikir Mecmuası Tıpkı Basım, s.XCII. 
32 Kurtuluş Kayalı, Türk Düşünce Dünyasının Bunalımı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2014, s.19. 

   72 
 

                                                                                                                                                                         

https://tr.wikipedia.org/wiki/Mahmut_Soydan
https://tr.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCseyin_Cahit_Yal%C3%A7%C4%B1n
https://tr.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCseyin_Cahit_Yal%C3%A7%C4%B1n


  
 

ekonomik açıdan değil, daha da ileri bir şekilde yeni sosyal, ekonomik ve sosyal 

nizam olarak değerlendirmişlerdir”33 ifadelerini kullanmıştır. 

 Turhan Aytul, “Kadro İnönü’nün Benimsediği Devletçilik Politikasını 

Uyguluyordu” başlıklı makalesinde Şevket Süreyya’nın dergi içerisinde önemli bir 

yer tuttuğunu ve yazdığı başyazılarla derginin ideolojisini oluşturmaya çalıştığını, 

Serbest Partici Ahmet Ağaoğlu’nun da kadrocuların endişelerinin devrim ideolojisi 

yaratmak olduğunu bunun da öncü bir kadro tarafından yapılmaya çalışıldığını ifade 

ederek Kadro dergisinin dönemin başbakanı İsmet İnönü’den himaye gördüğünü, 

yazdığı yazıyla katkıda bulunduğunu ifade ederek İnönü ile kadrocuların devletçilik 

anlayışının aynı olduğunu iddia ederek İnönü’nün bu konudaki yazısına yer 

vermiştir.34 

 Şevket Süreyya Aydemir, Kadro Hareketi hakkında şunları ifade etmiştir: 

“Kadro, inkılabın irade ve menfaatini savunan inkılabı duyan şuurlu ve feragatlı bir 

avangarddır. İnkılap, milletin en ileri ve en duygulu unsurlarını toplayan azlık, fakat 

disiplinli bir kadronun iradesinde temsil olunur….. Kadroda, partilerde olduğu gibi, 

gelişigüzel her vatandaşın yeri yoktur. Kadro, inkılap içinde en ileri unsurların, en 

ileri fikirler etrafında teşkilatlanmasıdır…Kadro, milletin bütün kalabalıklarını kendi 

teşkilat çerçevesi içinde toplamayabilir. Fakat fikirlerin isabeti ve yetiştirdiği inkılap 

neslinin liyakat ve heyecanı ile, o bu kalabalıkları, her zaman sevk ve idare 

edebilecektir. Hulasa kadro, bir milli kurtuluş hareketinin, bir milli inkılabın 

kumanda heyetidir. Onun, azlık, fakat şuurlu öncüsü ve yöneticisidir. İnkılabın tek ve 

idealist partisi, onun tek ve idealist lideri etrafında toplanan <<Kadro>>dur…”35 

 Şevket Süreyya Aydemir’in “İnkılap ve Kadro” başlıklı kitabında işlenen 

“Bir usul meselesi, dünya iktisat buhranı içinde bugünkü Türkiye, inkılap, 

inkılabımızın ideolojisi, Türk İnkılabının çağın akışındaki yeri, milli kurtuluş 

hareketlerini anlayış, milli kurtuluş hareketleri arasında Türkiye, inkılap kavramı, 

inkılap nizamı, millet kavramı hakkında, devlet kavramını anlayış tarzı hakkında, 

milli sermayenin birikmesi, milli kurtuluş hareketlerinin ana prensipleri, kadro, 

33 Temuçin Faik Ertan, Atatürk Döneminde Devletçilik –Liberalizm Tartışmaları Şevket Süreyya Aydemir- 
Hüseyin Cahit Yalçın, Phoenix Yayınevi, Ankara, s. 39-41. 

34 Turhan Aytul, “Kadro İnönü’nün Benimsediği Devletçilik Politikasını Uyguluyordu”, Milliyet, s.5.  
35 Şevket Süreyya Aydemir, İnkılap ve Kadro, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2011, s.226-227. 
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inkılap heyecanı, otokritik ve inkılapçılık” gibi konulu başlıklar kadro hareketinin 

faaliyetleri hakkında bilgi vermektedir. 36 

 Şevket Süreyya Aydemir, “Kadro Hareketi Atatürk Devrimi İçin Bir 

Direnişti” başlıklı makalesinde Atatürk’ün hayatta olduğu ve Cumhuriyetin dinamik 

dönemlerinde basın hayatına karışan bir dergi olduğunu aynı zamanda dönemin fikir 

hareketlerine damgasını vuran bir hareket olduğunu ifade etmiştir. Bu hareketi 

yönetenlere de Kadrocular denildiğini belirterek dönemin fikir hayatının 

gelişmesinde rol oynadığını ve her dönemde bu tür oluşumların olduğunu, Servet-i 

Fünun, Servet-i Fünuncular, Türk Yurdu dergisi, Yeni Mecmua dergisinin yapmış 

olduğu çalışmaları örnek olarak vermiştir. Şevket Süreyya Kadrocuları tek tek 

tanıtmış, kendisini ve Vedat Nedim’le birlikte bir arkadaşının sol hareketten geldiğini 

ifade ederek amaçlarının Türk İnkılabı için gerekli kurumların kurulmasında katkı 

vermek olduğunu belirtmiştir.37 

 İlhan Tekeli- Selim İlkin de Kadrocuların kendilerine iki işlev 

tanımladıklarını bunların ilkinin “inkılabın prensiplerini(altı ok diye de 

okuyabilirsiniz) terkip ve tedvin ederek(sentezleyip sistemleştirerek) bir ideoloji 

haline dönüştürmek, ikincisi ise inkılabın coşkusunu uyanık tutarak 

yaygınlaştırmak”38 olduğunu iddia etmiştir. 

 Ömer Türkeş, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun yazmış olduğu Yaban 

romanının Cumhuriyet ve Kadro hareketinin bir manifesto olduğunu, bu romanda 

cahil olarak görülen halkın, din adamlarının küçümsendiğini, ilerleme önünde engel 

olarak görüldüğünü bunun önüne geçebilmenin de yegane yolunun aydınların 

rehberliğinde bir yolun takip edilmesi gerektiğini ifade ederek Cumhuriyet 

kadrolarının da elitist bir anlayışla Osmanlı Devleti aydınlarıyla bir olduğunu iddia 

etmiştir.39 

 Levent Köker “İktisadi kalkınma sorununa kalıcı bir çözüm olarak 

devletçilik” başlıklı yazısında üç görüşün olduğunu ifade ettikten sonra Kadro ve 

Kadrocularla ilgili olarak devletçiliğin sadece iktisadi bir kavram olmadığını aynı 

zamanda toplumsal- iktisadi ve siyasal bir sistem olduğunu, ana çizgilerinin anti- 

36 Şevket Süreyya Aydemir, İnkılap ve Kadro , s. 5-8. 
37 Şevket Süreyya Aydemir, “Kadro Hareketi Atatürk Devrimi İçin Bir Direnişti”, Milliyet, 10 Kasım 1970, 

s.5. 
38 İlhan Tekeli- Selim İlkin, Kadrocuları ve  Kadro’yu Anlamak, s.97. 
39 Ömer Türkeş, “Güdük Bir Edebiyat Kanunu”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Kemalizm, İletişim 

Yayınları, İstanbul, 2015,  C.2, s.428. 
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emperyalizm olduğunu, dayanışmacı bir toplum yaratmayı hedeflediklerini ve halka 

yol gösterici bir konumlarının olduğunu ifade etmiştir.40 

 Tanzimattan beri başlayan ve Cumhuriyet dönemiyle devam eden elitist 

anlayışı kadro hareketinde ve kadrocuların yazılarında bulmak mümkündür. Derginin 

ilk sayısında belirtildiği gibi inkılap hareketinin bir “avangard”ın öncülüğünde temsil 

olunur fikrinin hakimiyeti görülmektedir. Kadro dergisinin 34. Sayısında da bu 

düşüncenin ve halkın kendi haline bırakılmaması anlayışı şu şekilde anlatılmıştır: 

Her kahramanın bir destancısı vardır. Destanlara geçmemiş kahramanlıklardan hiç 

kimsenin haberi olamaz. Yeryüzünde, kim bilir, ne büyük hadisler kendilerine layık 

bir ifade vasıtasından mahrum kaldıkları için adi vak’alar gibi unutulup gitmiştir…. 

İş erinin….. yanı başında bulundurmak istemesinin sırrı budur…Bir şairde levent bir 

yiğiti, bir kambur cüce ve kambur bir cüceyi levent bir yiğit kılığında göstermek 

kudretini haizdir…Hemen çoğu, derin ve ince ‘intuition’ sahibi olan iş ve hareket 

adamları bunu iyi bilirler ve meydana koydukları eserin herkesten önce bunlar 

tarafından tasdik ve takdir edilmesini isterler. Zira, halkın hafızası zayıftır, yüreği 

kaypaktır. Hiçbir şey yazılıp mühürlenmeden ona tevdi olunamaz… Kahraman için 

destancısız kalmaktan daha feci bir şey vardır. Kötü, beceriksiz ve anlayışsız bir 

destancının eline düşmek”41 

 Naci Bostancı, Kadro hareketi ile ilgili olarak kadrocuların ileri sürdükleri 

fikirlerle elitist bir anlayışta olduklarını, halk ile kadrocuların birbirinden çok uzak 

kaldığını yan yana gelemediklerini, halkı bir sürü olarak görüldüğünü ve halkın pasif 

olduğunu ifade ederek onların cahil bir kütle olduğunu, kendi menfaatinin nerde 

olduklarını bile bilemediklerini, kadrocuların kendilerini toplumu güdecek çoban 

olarak gördüklerini ve bu anlayışın egemen olduğunu ifade etmiştir.42  

 Murat Belge, Kadro dergisi ve hareketi için genellikle sol hareket olarak 

bilinmesine rağmen böyle olmadığını sistemin yerleşmesini, ayakta kalmasını ve 

toplum tarafından kabul görmesini sağlamak amacıyla rejime rehberlik ettiğini 

savunmuştur.43  

40 Levent Köker, Modernleşme Kemalizm ve Demokrasi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2009, s.191-195. 
41 Kadro, S.34(T.evvel 1934), s.3. 
42 Naci Bostancı, Kadrocular ve Sosyo- Ekonomik Görüşleri, s. 12-14. 
43 Aytaç Yıldız, Üç Dönem Bir Aydın Burhan Asaf Belge(1899- 1967), İletişim Yayınları, İstanbul, 2011, s.8-

11. 
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 Şerif Mardin, Kadro dergisi icin “Kemalizm içinde, modernleşmenin örgütsel 

ve harekete geçirmeye ilişkin yanını fark eden biricik akım, bazı etkin Marksçıların 

da olduğu Kadro dergisidir… Onlar da modern toplumun bütünleştirici şebekesinin 

özünü iyice göremediler ya da yasallığa dökemediler”44 ifadelerinde bulunmuştur. 

Kadrocuların Atatürkçülüğün özünde bir sosyalleştirme gördüklerini ve toplumun bu 

sosyalleştirmeden faydalanılmasını istediklerini ifade etmiştir.45 

 Taner Timur, Kadro dergisinin yayımlanmasıyla ilgili olarak 1932- 1935 

yılları arasında dünyanın kapitalizm buhranının altında kaldığı bir dönemde ortaya 

çıktığını, Türkiye’deki sanayileştirmeyi kapitalizmden ayrı bir yoldan 

gerçekleştirmek istediklerini, ancak sadece iktisadi konularda değil diğer alanlarda 

da devrim ideolojisi yaratma gayesinde olduklarını ve bunu da kadro başlıklı 

yazılarında ifade ettiklerini belirtmiştir. Timur, ayrıca Kadrocular Marksist oldukları 

kanısını uyandırmalarına rağmen bu kanıtın temelsiz olduğunu çünkü kadrocuların 

marksizmin temel kategorisini, sınıf kavgasını reddettiklerini ifade etmiştir.46  

 Uğur Mumcu’nun Cumhuriyet Gazetesi’nde Gözlem köşesinde “Aydemir Ve 

Bayar…” adlı makalesinde Şevket Süreyya Aydemir’in vefatından dolayı Prof. 

Giacomo E. Caretto’ya yazdığı mektupta Tör, Kadro Hareketini “Kadro Hareketi, 

“Kemalizm’i” komünist, faşist, liberal dünya görüşlerinin dışında, onlardan apayrı, 

bağımsız bir ideoloji halinde sistemleştirmek amacı güdüyordu.”47diye tanımlamıştır. 

 Kurtuluş Kayalı, Kadro dergisinin hedeflediği toplumun elit bir kadro 

tarafından meydana getirilebileceği, “halka rağmen halk için” mantığının hâkim 

olduğunu, toplumun ancak aydın bir kadro ile düze çıkarabileceklerini iddiasında 

olduklarını belirtmiştir. TKP den ayrılanların Kadrocuların deyişiyle “inkılabın 

emrine” girdikleri ancak fikirlerinin çok değişmediğini ve onların en bariz 

vasıflarının her dönemde iktidarlara yakın olmaları ve Kadro dergisi kapandıktan 

sonrada devletin üst kademelerinde görev aldıklarını ifade etmiştir.48 

 Tevfik Çavdar, Kadro hareketinin demokrasi ve demokratikleşmeye hiçbir 

katkılarının olmadığını, bu durumu da kadro yazarlarının yazılarına dayanarak iddia 

etmiştir. Cumhuriyetin onuncu yılında çıkan bir isyanın bastırılması için gençliğin 

44 Şerif Mardin, Türkiye’de Toplum ve Siyaset, İletişim Yayınları, İstanbul, 2015, s.65.  
45 Şerif Mardin, “Türkiye’de Toplum ve Siyaset”, s.186. 
46 Taner Timur, Türk Devrimi ve Sonrası, İmge Kitabevi, Ankara, 2013, s.179-184. 
47 Uğur Mumcu, “Aydemir ve Bayar…”, Cumhuriyet, 20 Eylül 1985, s.15. 
48 Kurtuluş Kayalı, Türk Düşünce Dünyasının Bunalımı, s.17-20.  
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harekete geçmesini ve bu durumu da Almanya Nazi saldırganlığına bağlamaktadır. 

Kadrocuların her alanda devletçiliği egemen kılmaya çalıştığı bunun için de Ahmet 

Ağaoğlu, Hüseyin Cahit, Mahmut Soydan ve özel teşebbüs tarafından şiddetli bir 

şekilde eleştirildiğini ifade etmiştir.49  

 Ahmet Kabaklı, Yakup Kadri ve Şevket Süreyya’nın Kadro dergisinde dile 

getirmiş oldukları sosyalist fikirlerle, Mustafa Kemal’in fikirlerinin birbirini 

tutmadığını ve bu dönemde dile getirilen fikirlerin daha çok Atatürk’ e mal edildiğini 

öne sürmüştür.50  

3.3. Kadro Hareketi İçerisinde Vedat Nedim Tör’ün Konumu 

  

 Vedat Nedim Tör 1932- 1934 arasında çıkarılan Kadro dergisinde hem 

yazılar yazan hem de derginin neşriyat müdürü olarak görev yapmıştır. İlhan Tekeli- 

Selim İlkin yazmış oldukları kitabında Vedat Nedim Tör’ün Kadro dergisindeki 

konumu ile ilgili olarak, yazıların yazıldıktan sonra Vedat Nedim Tör’ e teslim 

edildiğini, sonraki baskı, tashih, yayın işleri, mali gailelerin hepsinin onun sırtında 

olduğu, planlı ve örgütlü bir çalışma içerisinde olunduğu, hatta Şevket Süreyya’nın 

Vedat Nedim Tör hakkındaki şu ifadelerine “Mesela bir Vedat Nedim Tör var, Allah 

onu kimseye şef yapmasın, insafsız, zalim, disiplinli… kaabil mi, bir dakika bir 

içtimaa geç kalalım. Kaabil mi bir yazı biraz geç yazılmış olsun. Vedat dünyayı 

başımıza yıkardı”51 yer verilmiştir. 

 Şevket Süreyya Aydemir, Vedat Nedim Tör’ün 75. doğum gününü kutlamak 

için yazmış olduğu yazıda Onun, Kadro dergisi içerisindeki yerini şu ifadelerle 

anlatmıştır: 

“Kadro hareket ve neşriyatında da yönetim intizam ve disiplinini biz, Vedat 

Nedim Tör’e borçluyuz. Sinirli bir mubassır değil, şuurlu bir teşkilatçı olarak… 

Hepimizi dergiye abone etmişti. Daha garibi, Çankaya köşkü, Atatürk de 10 adet 

abone yazılmıştı. Her toplantıya getirilen yeni yazıları insafsızca tarardı. Hatta red 

ettiği bile olurdu. Ama, bu yöneticilik onu fikir çalışmalarının dışında bırakmıyordu. 

O da yazılarıyla ön planda faaldi. I. Dünya Harbi sonunda Demokratik ülkelerin 

sosyal bir kategori saydıkları <<Milli plan>> fikrinin Kadro dergisi öncülüğünü 

49 Tevfik Çavdar, Türkiye’nin Demokrasi Tarihi, s.345-349. 
50 Ahmet Kabaklı, Gazi ve Atatürkçüler Temellerin Duruşması 2, s.138-141. 
51 İlhan Tekeli- Selim İlkin, Bir Cumhuriyet Öyküsü Kadrocuları ve Kadro’yu Anlamak,  s. 145.  
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yapmıştı. Vedat alt yapı, sanayi, ulaştırma alanlarında değil, eğitim ve benzeri 

alanları da kapsıyan Milli Kalkınma problemlerinin bir <<Milli plan>> bütünlüğü 

içine alınmasının savunucusu idi. Nitekim bugün, demokrat ülkeler bu çerçeve içinde 

çalışmaktadır. Cumhuriyetin 10. Yıldönümünde Atatürk, yalnız Kadro dergisine 

beyenat verdi ve İnönü hayatının en muhtevalı makalesini oraya yazdı.”52  

M.Rauf İnan’da Vedat Nedim Tör’ün 75. doğum günü dolayısıyla yazmış 

olduğu yazıda Vedat Nedim Tör üzerinde bilimsel çalışmalarda bulunacaklar için 

onun, Kadro öncesi, Kadro süresi ve Kadro sonrası olarak konu edinebileceğini ifade 

etmiştir. 1932-1935 yılları arasında dünyada meydana gelen gelişmeleri ve 

Kadro’nun hangi amaçlarla çıktığına değindikten sonra Vedat Nedim Tör’ün 

düşüncelerinin en geniş yağışını Kadro’da verdiğini ve dergiyle özdeşleştiklerini 

iddia etmişlerdir. Ayrıca Kadro dergisinin günümüze dek devam etmiş olması 

durumunda iyi bir yüksekliğe varılabileceği, Tör’ün eğitimci ve ekinci(kültürcü) 

özelliğinin Kadro’nun ilk sayısından itibaren kendisini gösterdiğini özellikle de 

<<Kitap Günü>> ve “Ümmilikle mücadele için köy kampları>> başlıklı yazılarının 

önemli olduğunu öne sürmüştür.53 

Tevfik Çavdar, Vedat Nedim Tör’ün Kadro dergisinin ilk sayısındaki çıkan 

yazısının Türk inkılabının ekonomik anlayışını yansıttığını, komünizm ve 

kapitalizmden ayrıldığını, sınıfsız, imtiyazsız bir sınıf oluşturulmaya çalışıldığı 

ifadelerini kullanmıştır.54 

Talat S. Halman da Cumhuriyet döneminin en yararlı dergileri arasında Kadro 

dergisini sayarak bu derginin de Vedat Nedim Tör tarafından çıkarıldığını ifade 

etmiştir.55 

Ali Rıza Tura; Vedat Nedim Tör, Şevket Süreyya Aydemir gibi “eski tüfek” 

komünistlerin Kemalizm karşısında teslimiyetçi olduklarını hatta mitik olarak bu 

ideolojiye katkıda bulunduklarını, Kemalist rejimin kadro çevresine baskı ve 

cezalandırmalarına rağmen bu ideolojiye hizmet etmekten vazgeçmediklerini ifade 

etmiştir.56  

52 V.N.Tör, 75, Kıral Matbaası, İstanbul, (Basım Tarihi Yok), s. 13-14. 
53 V.N. Tör, 75, s. 30-31. 
54 Tevfik Çavdar, Türkiye’nin Demokrasi Tarihi, s.343-346. 
55 V. N. Tör, 75, s.26. 
56 Ali Rıza Tura, “Türkiye’de Troçkizm”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Sol, İletişim Yayınları, 

İstanbul, 2014, C.8, s.81. 
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Kadro dergisinin imtiyaz sahibi ve aynı zamanda yazarları içerisinde yer alan 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu da Vedat Nedim Tör’ün Kadro dergisindeki 

konumuyla ilgili şu ifadelere yer vermiştir: “ …Çağdaşları arasında nadir gördüğüm 

bu dinamik gençle çıkardığım <<Kadro>> dergisinde o yönetici ben de imtiyaz 

sahibi olarak işbirliği etmeyi kendime zevk saymıştım. Bu dergide – ben de dahil 

olmakla- beş yazar arkadaştık. Fakat yaptığımız iş her ay yazılarımızı hazırlayıp 

Vedat Nedim’e vermekten ibaretti. Baskı, yayın, tashih işleri ve mali gailelerin halli, 

hep ona kalırdı. Hatta, bazen bizlere düşen vazifelerde tembellik ettiğimizde bizi 

çalıştırmak, üzüntüleri ve yorgunlukları gene onun omuzlarında idi.”57  

Derginin ilk sayısından itibaren ekonomi ağırlıklı yazılar yazan Tör, 

müstemleke iktisadiyatından millet iktisadiyatına, niçin ve nasıl sanayileşmemiz 

lazım, donan ziraat kredilerine karşı, fındıkta devlet kooperatifi, iktisat işlerinde 

devlete veto hakkı, iktisatta istiklal, sanayileşme davası, kömürde devletçilik, dış 

ticarette devletçilik, çimento sanayiinde devletçilik, belediyeleştirme, kazançlı 

istihsal seferberliği vb. başlıklı yazılar yazmıştır. Bunun yanında derginin kronikler 

bölümünde de kitap günü, ümmilikle mücadele için köy kampları, Ahmet Haşim’in 

ölümü vb. alanlar da yazıları yayınlanmıştır.58 

3.4. Kadro Hareketi’nin Kapatılması 

 

Kadro dergisinin kapatılmasıyla ilgili olarak Gazi'nin sofrasında Kadrocular 

üzerinde sert tartışmalar çıktığını, Recep Peker, Kadrocuların rejim aleyhinde yayın 

yaptığını söyleyince Gazi birden parlayarak Şükrü Kaya'ya "bu işi ne zaman 

bitireceksin" dediği ve  Şükrü Kaya, başvekile söyleyin paşam ifadelerini 

kullandığını, ancak  İsmet Paşa’nın  da dergi yazarı olduğu  ve bunu duymamazlıktan 

geldiğini belirterek Gazi’nin, İsmet Paşa'ya dönerek "gerçi, sen bunları seversin!" 

dediği59 belirtilmiştir. Bu yaşananlar üzerine Yakup Kadri’nin Ankara'ya gidip, Gazi 

ve İsmet Paşa'yla görüşür. Bu toplantıda Gazi ona "Tiran'a elçi olduğunu" bildirir. 

Yakup Kadri Tiran'a gider ve dergi 36. sayıda dağı(tı)lır. Karaosmanoğlu dergiden 

duyulan rahatsızlığı ve kendisinin Tiran’a diplomat olarak atanmasını yazmış olduğu 

“Zoraki Diplomat” adlı kitabında ayrıntılı olarak anlatır.60 Kadrocular, derginin 

57 V. N. Tör,75, s.34-35. 
58 Kadro, Aylık Fikir Mecmuası Tıpkı Basım, s.XXIV. 
59 Tekeli-İlkin, Bir Cumhuriyet Öyküsü Kadrocuları ve Kadro’yu Anlamak, s.421,579. 
60 Yakup Kadri Karaosmanoğlu , Zoraki Diplomat, İletişim Yayınları,İstanbul,2014, s.15-38. 
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kapanmasına Recep Peker'in sebep olduğunu söylemişlerdir. Dergileri kapatılmasına 

rağmen Kadrocuların hepsi devlet içinde kadrolara tayin edilmişlerdir. Ayrıca Feroz 

Ahmad’da derginin kapatılmasında güçlü ve kararlı bir muhalefetin etkili olduğunu 

ifade etmiştir.61 

Murat Belge, Kadro ve kadro hareketinin dönemin şartları içerisinde onay 

alarak çıktığını, buna rağmen sonra gazaba uğrayarak kapatıldığını ifade etmiştir.62 

Büyük Larousse, derginin çeşitli kesimlerce farklı tepkilere maruz kaldığını, 

bazı gazetelerin faşistlikle bazılarının ise Marxçılıkla etiketlendirdiklerini, CHP 

içindeki liberallerle ile özel sektörün dergi aleyhine propagandaları, derginin 

kurulmasında emeği olan Mustafa Kemal’in artık bir yarar görmemesi ve Yakup 

Kadri Karaosmanoğlu’nun Tiran’a elçi olarak görevlendirilmesiyle derginin 

kapandığını ifade etmiştir.63  

 Senem Gençtürk Hızal, İş Bankası umum müdürü ve aynı zamanda özel 

girişimin öncüsü olan Celal Bayar’ın İktisat vekili olması ve Recep Peker’in de 

baştan beri Kadro dergisine karşı oluşu, kendilerini bizzat inkılapların ideoloğu 

olarak konumlandırmaları derginin kapatılmasında etkili olduğunu öne sürmüştür.64 

 İlkin- Tekeli Kadro dergisinin yayının sonlandırılmasıyla ilgili olarak 

başlangıçtan itibaren Kadro dergisinin ve Kadrocuların bazı kesimlerce 

benimsenmediğini, özellikle CHP içerisinde Genel Sekreter Recep Peker’in karşı 

çıktığını, ilk krizin derginin ikinci sayısında çıkan üç yüzük hikayesiyle ortaya 

çıktığını ancak Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun gayretleriyle atlatıldığını, ama bu 

seferde Karaosmanoğlu’nun Gazi sofrasına daha az davet edildiği ifade edilmiştir. 

Kadrocuların temkinli davranmalarına rağmen Şevket Süreyya Aydemir’in şeker 

üretimi ile yazmış olduğu yazıların zaten gergin olan durumun daha da 

gerginleştirdiğini ve Mustafa Kemal’den Kadro için verilen icazetin geri alınması 

Mustafa Kemal de Karaosmanoğlu’nu Tiran’a elçi olarak atayarak derginin 

kapatılmasında rol aldığı ifade edilmiştir. Rejimin kadroculara değil, özne olan 

61 Feroz Ahmad, İttihatçılıktan Kemalizme, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2009, s.197. 
62 Aytaç Yıldız, Üç Dönem Bir Aydın Burhan Asaf Belge(1899- 1967), s.8. 
63 Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, C.10, s.6171. 
64 Senem Gençtürk Hızal, “Cumhuriyetin İlk Döneminde Bir “Rıza Mühendisi”: Vedat Nedim Tör”, Türklük 

Bilgisi Araştırmaları, C.37(Aralık 2012), s.163. 
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Kadro ’ya karşı olduğu ifade edilerek kadrocuların derginin kapatılmasından sonrada 

önemli görevlerde bulunmaları bunun göstergesi olduğunu belirtmişlerdir.65  

Tör, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Arnavutluk’a elçi olarak atanmasıyla 

“Çankaya” ile bağlantılarının koparıldığını ve Kadro dergisinin 34. Sayısında 

yaptıkları şu açıklamayla “Arkadaşımız ve imtiyaz sahibimiz Yakup Kadri Bey’in bir 

ecnebi memlekette Hükümetimizi temsil vazifesi ile aramızdan ayrılması üzerine, 

Kadro gelecek sayıdan itibaren neşriyatını tatil edecektir.”66 yayınlarına son 

verdiklerini anlatmıştır. 

Mustafa Türkeş, Kadro dergisinin kapatılmasıyla ilgili olarak her ne kadar 

Bayar- İş Bankası çevresi etkili olmuşsa da Kadronun yaslandığı dayanakların zayıf 

olması, sistemin kendi kurumlarını kurması ve CHP’nin yayın organı olan Ülkü 

dergisinin yayınlanması kadroya olan bağımlılığın azalmasının derginin 

kapatılmasında etkili olduğunu ifade etmiştir.67 

Turhan Aytul, Kadro dergisi’nin kapatılmasıyla ilgili olarak “Kadro 

İnönü’nün Benimsediği Devletçilik Politikasını İzliyordu” başlıklı makalesinde 

Vedat Nedim Tör’ün eskiden komünist oldukları için kendilerinin sürekli 

komünistlikle suçlandıklarını bu nedenle “Bize daima mani olmaya çalıştılar. Sonra 

da bir gün dergimizin sahibi Yakup Kadri Bey’i zoraki diplomat yaptılar. Yani 

büyükelçi olarak gönderdiler. Biz de bundan bizim yayınlarımızın istenmediği 

anlayışını çıkardık ve Kadro’yu kapattık.”68 ifadelerini kullandığını belirtmiştir. 

65 Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Sol, İletişim Yayınları, C.8, s.611-612. 
66 Vedat Nedim Tör, Yıllar Böyle Geçti, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2010,  s.129. 
67 Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Kemalizm, İletişim Yayınları, İstanbul, 2015, C.2, s.476.  
68 Turhan Aytul, “Kadro İnönü’nün Benimsediği Devletçilik Politikasını İzliyordu”, Milliyet, 20 Eylül 1979, 

s.5. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

VEDAT NEDİM TÖR’ÜN BÜROKRASİDEKİ FAALİYETLERİ 

4.1. Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti Müdürü 

 

 Vedat Nedim Tör, Türkiye komünist Partisinden ayrıldıktan sonra arkadaşı 

Nurullah Esat’tan aldığı “Yeni kurulan Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyetinin 

Müdürlüğüne ben seni tavsiye ettim. Kabul eder misin?”1 davetiyesi üzerine 

Ankara’ya gitmiştir. Bu dönem 1929 dünya ekonomik bunalımının yaşandığı ve 

tedbirlerin alınmasının zorunlu olduğu bir dönemdir.  

Vedat Nedim Tör, “Türkiye, o vakit tam manasıyla bir “açık-pazar”: ithal 

ettiği malların başında en büyük kalem olarak “pamuklu mensucat” geliyor. 

Çimento, kağıt, şeker, kömür gibi malların dışında patates, pirinç, portakal, limon 

hatta çiçeğin bile ithal ediyoruz. Bu yüzden ticaret dengemiz büyük açık veriyor. 

Türk parasının değeri düştükçe düşüyor. Bu durum karşısında Türkiye Büyük Millet 

Meclisi, halkı yeni bir tasarruf seferberliğine teşvik için meclis başkanı Kazım 

Özalp’ın reisliğinde “Milli İktisadi ve Tasarruf Cemiyeti ”adlı bir cemiyet kurmayı 

kararlaştırmıştır”2 ifadelerinde bulunarak almaya çalışılan önlemlere değinmiştir. 

Tör, Milli İktisadi ve Tassarruf Cemiyeti’ndeki faaliyetleri kapsamında 

ülkenin gerçeklerini yakından tanıma fırsatını yakaladığını, döneminin endüstrisinin 

çok ilkel olduğunu, her yıl İstanbul ve Ankara’da “Yerli Malı Sergileri” 

düzenlediklerini, memlekette, halk arasında ve okullarda tasarruf etme ve para 

biriktirme alışkanlığı kazandırmak için çalışmalar yaptıklarını, her yıl Aralık ayında 

Tasarruf ve Yerli malı haftasının kutlandığını, radyoda, meydanlarda konuşmalar 

yapıldığını, açılış konuşmasının Başvekil tarafından yapıldığını ifade etmiştir. Ayrıca 

sanayi kongresi, ziraat kongresi tertiplediklerini, Ankara’ya bir sergi evinin 

kazandırıldığını, bu sergi evinde Lozan’dan önce, Lozan’dan sonra, Yozgatlı 

Çocukların Resim Sergisi” gibi sergiler düzenlediklerini, Atatürk ve İsmet İnönü’nün 

mutlaka bu sergileri ziyaret ettiğini ve yakından ilgisinin nişanesi olarak da 

cemiyetin ismini “Ulusal Ekonomi ve Arttırma Kurumu” olarak değiştirdiğini ifade 

etmiştir. Bunun yanında, Budapeşte ve Leipzig Sergilerine katılarak Türkiye’nin 

1Vedat Nedim Tör, Yıllar Böyle Geçti, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2010,  s.15. 
2 Tör, Yıllar Böyle Geçti, s.15. 

   82 
 

                                                            



  
 

tanıtımına çalıştıklarını ve bu yönde olumlu neticeler aldıklarını belirtmiştir. Tör, 

ayrıca Budapeşte sergisi ile ilgili Falih Rıfkı Atay’ın Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde 

bu sergi ile ilgili değerlendirmesini de aktararak Falih Rıfkı’nın Macar gazetesinin 

okuyucularına en çok hangi sergiyi beğendikleri sorusunu yönelttikleri ve aldıkları 

cevabın Türk sergisi olduğunu aktarmıştır.3  

4.2. Matbuat Umum Müdürü Vedat Nedim Tör 

 

 Osmanlı Devleti’nde 1862 de Maarif-i Umumiye Nizamnamesine bağlı 

olarak kurulan Matbuat Müdürlüğü İstanbul’da varlığını sürdürmüştür. Milli 

Mücadelenin başlaması, Ankara’da 23 Nisan 1920 de Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’nin açılması ile birlikte Matbuat Müdürlüğü’nde de yeniden yapılanmaya 

gidilmiştir. Gerekçesi bizzat Mustafa Kemal tarafından yazılan bu müdürlük 7 

Haziran 1920’de kurulmuştur.4 Vedat Nedim Tör ise bu görevine 6 Ekim 1933’te 

başlamıştır. Tör bu göreve gelişini şu şekilde izah etmektedir: “Bir gün, Ulusal 

Ekonomi ve Artırma kurumundaki çalışma odamda otururken, telefon çaldı:-Ben, 

Dahiliye Vekaleti Kalem-i Mahsus Müdürü Ekrem… Sizi Vekil Beyefendi görmek 

istiyorlar. Teşrif edebilir misiniz? – Derhal geliyorum… Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 

Bey, beni büyük bir nezaketle karşıladı ve şöyle konuştu: - Biliyorsunuz ki, Matbuat 

Umum Müdürlüğü, Hariciye Vekaletinden Dahiliye Vekaletine devredildi. Şimdi, bu 

teşkilata bir “Umum Müdür” arıyoruz. Dün, Hüseyin Ragıp Bey’le konuşurken, bana 

sizi hatırlattı. O, sizi çok iyi tanıyor. Siz Almanya’da tahsilde iken,o, sizin talebe 

müfettişinizmiş. Ben de sizin yazılarınızı ve Milli İktisat ve Tasarruf cemiyetindeki 

çalışmalarınızı yakından takip ediyorum. Matbuat Umum Müdürlüğü vazifesini size 

vermek istiyorum. Kabul eder misiniz? –Bu teklifinizi bir şeref sayarım. Teşekkür 

ederim. – Ben de teşekkür ederim. Öyle ise, yarından itibaren vazifeye başlayınız. "5 

Bu konuşmalardan sonra Vedat Nedim Tör, 6 Ekim 1933’te bu görevine 

başlayarak çalışmalarına başlamış, teşkilatın kadrosunu, bütçesini hatta teşkilat 

kanununu yeniden düzenlemek için teklifler hazırlamış, yabancı memleketlerin 

enformasyon ve basın örgütlerine bir genelge göndererek Türkiye’de Matbuat Umum 

3 Tör, Yıllar Böyle Geçti, s. 16-18. 
4 www.byegm.gov.tr/turkce/byegm-hakkinde(04.08.2017). 
5 Vedat Nedim Tör, Yıllar Böyle Geçti, s.22. 
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Müdürlüğünün kurulduğunu haberleşme ihtiyaçları için emirlerinde hazır olduklarını 

ifade etmiştir.6 

Tör, “Türkiye’yi kültürü, sanatı, ve devrim hareketleri ile dünyaya tanıtacak 

bir organa şiddetle ihtiyaç var. La Turquie Kemaliste adlı üç ayda bir yayınlanacak 

bir dergi çıkaralım”7 teklifini dönemin içişler bakanı Şükrü Kaya’ya söylediğini, 

Şükrü Kaya’nın da bu teklifi Başvekil İnönü’ye götürdüğünü ve onay alındıktan 

sonra da yapılan çalışmalar sonucunda Başvekilin çok beğendiği bu derginin 

çıkarıldığını ifade etmiştir. Bunun dışında Ayın Tarihi dergisini çıkardıklarını, 

Türkiye’yi dışarda tanıtmak için “Fotoğraflarla Türkiye”, “Turistik Türkiye” adlı 

sergiler düzenlediklerini ve yabancılar için hazırlanan yayınları dağıttıklarını, ayrıca 

Matbuat Umum Müdürü olarak Halkevlerinde amatör fotoğraf yarışmaları ve 

ressamlar için yurt içi geziler düzenlediklerini ifade ettikten sonra da Türk Tarih 

Cemiyeti Başkanı Hasan Cemil Bey’in kendisini Gazi’ye şikâyeti8 sonucunda bu 

görevinden istifa etmek durumunda kaldığını ifade etmiştir. 

4.3. Turizm Müdürü Olarak Vedat Nedim Tör 

 

 Vedat Nedim Tör, Matbuat umum Müdürlüğünde olduğu gibi bu görevde de 

aldığı teklif üzerine göreve başlamıştır. Tör, bu göreve daveti “Yıllar Böyle Geçti” 

adlı kitabında şu şekilde ifade etmektedir: 

“Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyetindeki odamda çalışırken bir gün İktisat 

Vekaleti Müsteşarı Halit Nazmi Keşmir beni telefonla çağırdı. Kalktım gittim.  

- Bizim Vekalete bağlı bulunan Turizm Müdürlüğünün Müdürü olmak ister 

misiniz? 

- Teşekkür ederim, olmaya çalışırım, dedim. 

-  Ve 1 Haziran 1938 tarihinde yeni görevime başladım.”9 

Vedat Nedim Tör, Turizm Müdürlüğünde her zamanki gibi kadrosuyla 

tanıştığını, vekil Şakir Kesebir’den turizm bölgesi ege için bir gezi izni aldığını, 

Bergama’dan işe başladıklarını, gördükleri manzaranın hiçte iç açıcı olmadığını, 

onarım için geri Ankara’ya döndüklerinde gerekli parayı aktardıklarını ve Bergama 

6 Tör, Yıllar Böyle Geçti, s.23. 
7 Tör, Yıllar Böyle Geçti, s.24. 
8 Tör, Yıllar Böyle Geçti, s.38. 
9 Tör, Yıllar Böyle Geçti, s.40. 
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Asklepion anfisinin düzenlediğini ifade etmiştir. Ege bölgesindeki diğer 

izlenimlerinde de otellerde apteshane kokusundan geçilmediğini bunun için 

hazırladığı raporda “Türkiye’de turizmin alfabesi apteshane ile başlar” demiştir. 

Ancak uzun süre geçilmesine rağmen bu konuda önemli bir mesafenin 

kaydedilmediğini ifade ettikten sonra da “New York Dünya Sergisi” ni düzenleme 

işinin de kendisine verildiğini ve bu konuda yaptığı çalışmaları, sergi sırasındaki 

izlenimlerini ve Amerika basınının sergi ile ilgili izlenimlerini aktarmıştır. Bu 

sergilerdeki amaçlarının Atatürk Türkiyesini dünyaya tanıtmak olduğunu 

belirtmiştir.10  

4.4. Ankara Radyosu Müdürlüğü 

 

 Vedat Nedim Tör, Turizm Müdürlüğünün İktisat vekâletinden Başvekâlet 

Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğüne bağlanmasıyla kadrosuyla birlikte 

buraya geçtiğini ifade etmiştir. Genel müdürleri Selim Sarper’in yönetim anlayışı ile 

kendi yönetim anlayışını karşılaştırmış. Sarper’in sevgiden çok korkuya dayalı bir 

yönetim anlayışı kurduğunu, bu anlayışın kendi yönetim anlayışına ters düştüğünü, 

hatta aynı bina içerisinde çalışmalarına rağmen radyoya atamasının görüşü 

alınmadan yapıldığını, bu anlayışla memurun bir dama taşı gibi görüldüğünü ve 

istenildiği zaman oynatıldığını iddia etmiştir. Radyoyu halkı eğitmek için önemli bir 

telkin vasıtası olduğunu düşünen Vedat Nedim Tör, bunun için neler yapılabileceğini 

şöyle ifade etmiştir: “Radyodan Türkçe’nin gerek telaffuz, gerekse inşad bakımından 

en güzel örneklerini vermek gerekir. Bunun için spikerlere diksiyon kursları açtık, 

radyodan okunacak metinler için bir redaksiyon komitesi kurduk… , Söz 

programlarında halkı sıkmadan, ukalalık etmeden, oyalıyarak bir takım olumlu ve 

yararlı bilgiler vermek, eğitici telkinlerde bulunmak, gençliğin ve halkın zevkini ve 

moral sağlığını bozucu yayınlardan kaçınmak…, Halkın sanat zevkini yükseltmek. 

Bunun içinde bir şiir saati koyduk. Yaşayan ve yaşamayan sanatkarlarımızın ve halk 

ozanlarımızın eserlerinden güzel örnekler veriyorduk…, Ayşe Abla’nın çocuk saati 

radyo tarihinde bir örnek saat olarak yad olunacaktır….. çocuklar için hem 

eğlenceli, hem eğitici, çok ilginç ve çocukları çeşitli istidatları ile çalıştırıcı 

10 Tör, Yıllar Böyle Geçti, s.40-47. 
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programlar hazırlıyordu… Ayşe Abla’nın bilgili kafasından ve usta kaleminden 

yararlanarak bir d “Kimgil Ailesi” diye saat açtık…,”11 

Vedat Nedim Tör’ün radyo müdürlüğü ile ilgili olarak cumhuriyete kanat 

gerenler programında oğlu Engin Tör, babasının radyo programlarını takip ettiğini, 

spikerlerin herhangi bir yanlış telaffuzda bulunmalarında onları derhal uyardığını, 

hatta onları birazda azarlayarak dilinizi eşek arısı soksun dediğini ifade etmiştir.12 

 Ulvi Cemal Erkin, Vedat Nedim Tör’ün Radyo Müdürlüğüyle ilgili olarak 

“Ankara Radyosu Müdürlüğü sırasında yanında çalışan biz besteci arkadaşlarını 

zorlar, eserler verdirme yollarını bulurdu. Ben onun teşvikile iki eser yazdım. 

Bunlardan biri <<Köçekçe>>zamanla memleketin içi ve dışında en çok çalınan ve 

çalındığı her yerde ilgi çeken bir eserim olmuştur. Vedat Nedim Tör’e borçlu 

olduğum bu başarı için kendisine minnettarım” 13demiştir. 

 Tör, radyo yayınlarında zamanla kaliteden taviz verildiğini, seviyesiz, zevk 

bozucu yayınların yer aldığını bunun içinde TRT’nin genel müdürüne bir mektupla 

duygu ve düşüncelerini yazdığını ve cevap verilmemesine rağmen kendisini bu 

şekilde deşarz ettiğini ifade etmiştir. Ayrıca, kendi personeline verdiği izinden dolayı 

genel müdür muavini ile aralarının açıldığını ve bu yüzden görevinden ayrıldığını 

belirtmiştir.14 

4.5. Ankara Elektrik Şirketi Müdür Muavinliği 

 

 Vedat Nedim Tör, Ankara Radyosu Müdürlüğünden istifa ettikten sonra 

Ankara Valisi ve Belediye Başkanı aynı zamanda akrabası olan Nevzat Tandoğan’ın 

teklifi üzerine bu şirketin Müdür Muavinliğini kabul ettiğini belirtmiştir. Kendisinin 

elektrik şirketine geçişini ve Selim Sarper’in muvafakat vermesini, kendisini 

övmesini ikiyüzlü alaturka diplomasine benzeten Tör, bu görevinde de yapacak 

hemen hemen hiçbir işinin olmadığını, boş vakitlerini Vatan gazetesi ve Hep Bu 

Topraktan dergisi için yazılar hazırladığını, gazetede çıkan Kaplıca mı, Ahır mı? 

11 Tör, Yıllar Böyle Geçti,s.48-53. 
      12 https://www.seyredelim.com/video/52911/cumhuriyete-kanat-gerenler-41-bolum-/(04.08.2017) 

13 V.N.Tör,75, Kıral Matbaası, İstanbul, (Basım Tarihi Yok), s.20. 
14 Vedat Nedim Tör, Yıllar Böyle Geçti, s.57-60.  
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başlıklı makalesine Nevzat Tandoğan’nın tepki göstererek bundan sonra 

yazmayacaksın demesi üzerine bu vazifeden ayrıldığını  ifade etmiştir.15  

4.6. Yapı Kredi Bankasındaki Görevi 

 

 Vedat Nedim Tör, Ankara Elektrik Şirketinden ayrıldıktan sonra daha önce 

tanışmış olduğu Kazım Taşkent’in Yapı Kredi Bankasını kurmasından sonra bu 

bankanın Kültür ve Sanat Müşaviri olarak görev almıştır.16 

 Yapı Kredi Bankası’nda 25 yıl çalışan Tör, ilk önce Yapı Kredi Bankası 

sahibi Kazım Taşkent’in İsviçre’de bir dağ gezisi sırasında ortadan kaybolan ve de 

bir daha izine rastlanmayan oğlu “Doğan” anısına dönemin çocuk ve gençlik 

yayınlarının sıkıntısını ortadan kaldırmak, okuma zevkini ve alışkanlığını 

kazandırmak, yaratıcı güçlerini ortaya çıkarmak için Doğan Kardeş Dergisi ve Doğan 

Kardeş Kitapları yayınlamaya başlamıştır. Tör, bu yayınlardaki amacını ise şu 

şekilde ifade etmiştir: “Şimdi, çocuk ve gençlik piyasasını dolduran vurucu, kırıcı, 

suratları maskeli ya da vahşi ifadelerle deforme olmuş, elleri tabancalı, kargılı, 

kamalı, kamçılı kahramanların “çubuk” resimlerle dolu “saldırganlık”, “agresyon”, 

“vahşet dergileri” o zaman pek yoktu. Ama çocuklara okuma zevkini, okuma 

alışkanlığını aşılayacak, onların yaratıcı gücünü harekete geçirecek, zevklerini 

yükseltecek, kafa ve ruhlarını besleyecek, kaliteli bir çocuk dergisine ihtiyaç 

vardı.”17 

 Tör, kitap bilincini uyandırmak, kitaba karşı sevgi, saygı uyandırmak için 

yoğun bir çalışma içerisine girdiklerini, çocukların yaratıcı güçlerini uyandırmak için 

“Doğan Kardeş Müsamerelerini” düzenlediklerini, harika, zeki çocuklar için 

dönemin Başvekili Hasan Saka’dan “Harika Çocuklar Kanunu” nun çıkarılmasını 

sağladığını bu kanunun daha sonra “istidatlı Çocuklar Kanunu” olarak değiştirildiğini 

ifade etmiştir. Ayrıca Yapı Kredi Kültür ve Sanat etkinlikleri içerisinde Doğan 

Kardeş okullar arası resim yarışması, şiir yarışması, tatil yarışmaları, aile dergisi, ilk 

özel tiyatro, Türk halk oyunları yaşatma ve yayma vakfı, halk oyunları seminerleri, 

bölge şenlikleri, boş zamanlarını değerlendirme atelyeleri vb çalışmalar yaptıklarını 

bu çalışmalarında bankanın kurucusundan ciddi anlamda destek aldığını ancak 

15 Tör, Yıllar Böyle Geçti, s.62-64. 
16 Tör, Yıllar Böyle Geçti, s.65. 
17 Tör, Yıllar Böyle Geçti, s.66. 
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sonraki dönemlerde kendisinin de anlam veremediği bir şekilde bu etkinliklerin 

bazılarından vazgeçildiğini ifade eden Tör, bankadan ayrılma sürecini de 

organizasyonu tamamlanan bir serginin açılışı öncesinde Kazım Taşkent’le 

dolaşırken “Küçük Sahne” panosunun önünde Muhsin Ertuğrul’un fotoğrafına 

tahammül göstermeyen Taşkent’in tepkisi üzerine bu görevinden de istifa ettiğini 

açıklamıştır.18 

 Vedat Nedim Tör, istifasından sonra Akbank’ta çalışmaya başlamış buradan 

da ayrıldıktan sonra Yapı Kredi Bankasının yeni yönetim kurulu başkanı Fahrettin 

Ulaş’ın Ankara’da kurmuş oldukları ve Tör’ün fikir babalığı yaptığı <<Atatürk 

Kitaplığı>> açılış törenine davetiyle yeniden bankanın kültür ve sanat hizmetleri 

yolunda çalışmaya başladığını ifade etmiştir. Bu dönemde de yayın çalışmaları içinde 

“Sanat Dünyamız” adlı dergi, “İstanbul” kitabını, “100 Türk Halk Oyunu” kitabını, 

“Türk Mimari Eserleri” kitabını, “Şehirden Şehire, Anadoluyu Aydınlatanlar” 

kitabını ile “Dümbüllü İsmail”in hayat hikâyesi kitapları ile yarışmalar, sergiler ve 

sanat koleksiyonları müzesi alanında çalışmalar yaptıklarını ifade etmiştir.19 

 Yaşar Nabi Nayır da Tör’ün Yapı Kredi Bankasının kültür çalışmaları için 

duygularını şu şekilde ifade etmiştir: “<<Aile>> dergisini çıkardı. Yurdumuzda pek 

düşük bir seviyede sürünüp duran çocuk dergileri alanında << Doğan Kardeş>> 

dergisi ve yayınlariyle başlı başına saygımıza hak kazanan köklü bir hizmette 

bulundu. Bir yandan da aynı zevksizlik ve bilgisizlik içinde yozlaşmış Türk halk 

oyunları ile halk el işlerimizi restore etmek gibi Herkül gücü isteyen alanlara el attı 

ve hep umulmadık bir başarı çizgisinde sürdürdü emeklerini, bu iki alanda büyük bir 

kalkınmanın ilk gönüllü savaşçısı sayılmak hakkını kazanmıştır.”20    

4.7. Akbank Görevi 

 

 Vedat Nedim Tör, 1969 yılında Yapı Kredi Bankası için düzenlemiş olduğu 

bir serginin hazırlıkları sırasında bankanın sahibi olan Kazım Taşkent’le yaşamış 

olduğu sıkıntı üzerine bu görevinden istifa21edip altı ay boş kaldıktan sonra Akbank 

18 Tör, Yıllar Böyle Geçti, s. 67-98. 
19 Tör, Yıllar Böyle Geçti, s.113-114. 
20 V.N.Tör,75, s.39. 
21 Tör Yıllar Böyle Geçti, s.98. 
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İdare Meclisi Başkanı Ahmet Dallı’nın davetiyle Şubat 1970’te Akbank Kültür Baş 

Uzmanı olarak göreve başlamıştır.22 

 Akbank’ta çalıştığı yıllar içerisinde kültür hizmeti olarak; Türkiye’miz 

Dergisi, Sanat Kitapları Serisi, Türk Süsleme Sanatları Serisi, Yaratıcı Gücü Teşvik 

Çalışmaları, Müzik Ödülleri, Uluslararası Yunus Emre Semineri gibi çalışmalar 

yapmıştır.23 

 Tör, Yunus Emre’nin 650. Ölüm Yıldönümü münasebetiyle “Uluslararası 

Yunus Emre Semineri” düzenlediklerini bu seminerin büyük ilgi topladığını, aynı 

zaman da UNESCO da Yunus Emre’yi 1971 yılında anılacak dünya büyükleri 

listesine aldığını bu amaçla konferansların verildiğini, Yunus Emre hakkında 

yayınların yapıldığını belirtmiştir. Kendisinin de bu amaçla Almanya’ya konferansa 

davet edildiğini, verdiği konferansının can kulağıyla “vahiy” gibi dinlenildiğini, 

sanatın çoraklaştığını, seks ve saldırganlık endüstrilerinin şaha kalktığını, ikinci 

dünya savaşından sonra iyi bir barışın gerçekleştirilemediğini, aklın hâkim olduğu 

hümanist bir dünya barışının gerçekleştirilmediğini ve böyle bir ortamda Avrupa’nın 

Yunus Emre gibi hümanist bir filozufun özlemini çektiğini, Yunus Emre’nin 

“Düşmanımız kindir bizim, Kamu alem birdir bize”24 sözlerini can kulağıyla 

dinlediklerini ifade ettikten sonra bu konferansın Almanya’da yayınladığını 

belirtmiştir. Milliyet Gazetesinde de “Filozofsuz Kalan Avrupa ve Yunus” başlıklı 

makalesinden şunları aktarmıştır: “Yunus Emre’nin 650. Ölüm yıl dönümü 

münasebetiyle “Akbank’ın büyük bir kadirbilirlikle düzenlediği” Uluslararası 

semineri yerli-yabancı bilim ve sanat adamlarının değerli bildirileri yönünden büyük 

başarı ile sonuçlanmıştı. Bu seminer 1971 yılında, bütün Türkiye’de, Yunus’un 

ruhunu şad edecek çeşitli gösterilere yol açtı: Kent oyuncuları, Yunus Emre için 

sanat günleri düzenlediler. Devlet Operası, Adnan Saygun’un şaheser Yunus Emre 

Oratoryosu’nu halka 8 defa dinletti. İstanbul Konservatuvarı, Yunus Emre için müzik 

ve raks gösterileri yaptı. Çeşitli yayınevleri, Yunus Emre kitapları, dergiler de özel 

Yunus Emre sayıları çıkardılar. Kıymetli bestecilerimizden Ferit Alnar 10 Yunus 

Emre ilahisini çok sesli koro için; Ekrem Zeki Ün, Yunus’un 3 nefesini ses ve piyano 

için yazdılar. Ruhi Su, Yunus’un nefes ve ilahilerinden çok güzel bir plak çıkardı. 

Ayla Algan, Paris’te bir Yunus Emre şan konseri verdi. Radyolarımız çeşitli 

22 Tör, Yıllar Böyle Geçti, s.103. 
23 Tör, Yıllar Böyle Geçti, s.104-108. 
24 Tör, Yıllar Böyle Geçti, s.108-111. 
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vesilelerle Yunus’tan bahsettiler. Basınımız hala süregelen yayınlar yapıyor. PTT, 

bir Yunus pulu çıkardı. Milli Eğitim Bakanlığı, lise son sınıfları arasında “Yunus 

Emre’nin İnsanlık Sevgisi” konulu bir kompozisyon yarışması düzenledi. Bu 

memleket ölçüsündeki geniş ilgi, sınırlarımızı da aştı. UNESCO Genel Merkezi, 

Yunus’u 1971 yılında anılacak<< Dünya Büyükleri>> listesine aldı”25 

 Vedat Nedim Tör, Akbank’taki görevinden ayrılışını da şu şekilde 

açıklamıştır: “Sayın Bülent Yazıcı Akbank İdare Meclisi Başkanı, Pek Sayın Efendim, 

son zamanlarda umum müdürlüğün ‘huzur’ içinde çalışmama imkân bırakmayan 

anlayışsız ve hatta bazen hakarete varan davranışları karşısında vazifemden affımı 

rica etmek zorunluluğunda kaldığımı saygılarımla arz ederim.”26  

4.8. Newyork Sergisi Görevi 

 

 Vedat Nedim Tör, Newyork’ta düzenlenen Newyork Dünya Sergisi Türk 

Heyeti Reisliğine İktisat Vekâleti Turizm Bürosu Müdürü’nün İktisat Vekilliğine 

teklifi, İcra Vekillerinin ve Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’in onaylaması27 ile 

görevlendirildiğini açıklamıştır. Bu sergi için heyet reisi olarak Başvekil Refik 

Saydam’ı bilgilendirmek için kaleme aldığı yazıda; Martın yirmi üçünde Amerika’ya 

ulaştığını, inşa edilen sitenin Türk mimarisine uygun ve modern olduğunu belirtip, 

diğer milletlerin eserlerinin yanında cazip olduğunu belirtmiştir. Yapımına başlanılan 

binaların zamanında bitirileceğini ve otuz nisanda yapılacak umumi ve resmi açılışa 

iştirak edeceklerini, otuz nisan resmi açılış töreninde sefirimizin de bulunacağını, 

altmış iki milletten katılımın olduğunu herkesin kendi kıyafetleri ve bayraklarıyla 

Roosevelt’in önünde geçeceği, kendilerinin de aynı şekilde elli kişilik bir grup 

oluşturduğunu ifade etmiştir. Resmi açılışlardan sonra hususi açılma günlerinin 

olduğunu, bugünde altı mayıs öğleden önce 500 kişilik bir gruba sefirimizin, Amiral 

Bristol ve Sergi Reisinin nutuklar söyleyeceğini, akabinde devlet pavyonunun ziyaret 

edileceğini, restoranda hususi yemeklerin hazırlanacağını ve bu merasime bütün 

Amerikalı dostlarımızın, gazetecilerin, resmi zevatın, tanınmış kulüp ve cemiyet 

mümessillerinin davet edileceğini ifade etmiştir. Amiral Bristol ve eşlerinin Başvekil 

Refik Saydam’ın selamlarından memnuniyet duyduklarını, bir teşekkür mektubunun 

25 Tör, Yıllar Böyle Geçti , s. 108-109. 
26 Tör, Yıllar Böyle Geçti, s. 112. 
27 BCA, 30-18-1-2 / 86-16-5(27.02.1939) 
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da gönderilmesinin alakaları daha da artıracağını ifade eden Tör, resmi açılış 

merasiminden sonra Bristol’un eşiyle oranın en meşhur hastanelerinin ziyaret 

edileceğini neşriyatlarının, lokum, incir ve sigara paketlerinin dağıtılacağını bu 

uygulamanın da Amerika’da büyük bir tesir yaratacağını umduğunu ifade etmiştir. 

Altı ay boyunca bu alakayı canlı tutabilmek için herkesin canla başla çalıştıklarını 

ifade etmiştir. Sergi idaresi nezdindeki itibarlarının fevkalade iyi olduğunu belirten 

Tör, bunun belirtisi olaraktan sergi reisinin onu bir yemekte sağ tarafına oturması 

olarak göstermiştir. Son olarak da tek endişelerinin siyasi vaziyetin gösterdiği 

tehlikeli inkişaf olduğunu, bir harp tehlikesinin önüne geçilebileceğini ancak 

Türkiye’nin zaruretten iştirak edeceği bir savaş içinde vaziyetin ne olabileceğini 

düşündüklerini ifade eden Tör, Başvekilden himaye, dayanak istediğini ve ellerinde 

öptüğünü belirtmiştir.28 

 Ahmet Emin Yalman’da Newyork Sergisi ile ilgili Vedat Nedim Tör’ün 

kendisini Serginin yayın müdürü olarak aldığını, yalnız sergi için değil, Türkiye’yi 

esaslı tanıtmak için çalışmalarına başladıklarını, Tör’ün tek ölçüsünün memleket 

yararı olduğunu ve serginin hedefe ulaşması için bütün sorumlulukları üstlendiğini 

belirtmiştir.29 

4.9. Avrupa Tetkik Seyahati Görevi 

 

 Vedat Nedim Tör’e Avrupa’nın muhtelif memleketlerinde tetkik yapmak 

amacıyla siyasal pasaport ve 2000 döviz verilmiştir.30 Kendisine bu görev 

verildiğinde Matbuat Umum Müdürü olarak çalışmaktaydı. Görevlendirme Dâhiliye 

Vekâletinin teklif etmesi, Maliye Vekilliğinin mütalaası, İcra Vekilleri Heyetinin ve 

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’in onayı olmuştur. 

  

28 BCA, 30-1-0-0 / 5-22-7, 11.04.1939. 
29 V.N.Tör,75, İstanbul, s.46. 
30 BCA, 30-18-1-2 / 56-53-8(20.06.1935) 
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SONUÇ 

 Türk modernleşmesi içinde cumhuriyet devriminin ulaşmak istediği hedefleri 

itibariyle büyük ölçüde aydın desteğine dayanmıştır. Asker-sivil bürokrat aydın 

ittifakına dayanan cumhuriyet devriminin aydın grubu ile ilgili çalışmalar henüz 

istenilen düzeye ulaşmış değildir. Vedat Nedim Tör, Türk Devrimi’nin felsefesini 

oluşturmak amacıyla Atatürk’ün isteği ve izniyle kurulan Kadro dergisinin beş 

kurucu üyesinden biridir. Dergide ekonomi, turizm, kültür vb. konularda yazdığı 

yazıların yanı sıra iki yıl boyunca da bu derginin Genel Yayın Müdürlüğü görevini 

yürütmüştür. Tör, Cumhuriyet inkılaplarının toplumca benimsenmesi açısından 

ihtiyaç duyulan ideolojik alt yapıyı oluşturmayı hedefleyen bu dergi çevresinde 

zamanla oluşan Kadro Hareketi’nin de öncülerinden biridir. Düşünsel çalışmaları 

itibariyle Kemalist ideolojiye anlamlı bir içerik kazandırmıştır. Bunu daha çok Kadro 

Hareketi dönemindeki çalışmalarıyla yapmıştır. Ancak bürokrasideki çalışmaları 

sırasında bu açıdan zaman zaman hayal kırıklarına da uğramıştır. Mesela 

“Kemalizmin Dramı” adlı eserini de bu meyanda yazmıştır. 

 Bir Cumhuriyet aydını olan Vedat Nedim Tör; Millî İktisat ve Tasarruf 

Cemiyet Müdürlüğü, Matbuat Umum Müdürlüğü, Turizm Müdürlüğü gibi oldukça 

önemli kamu kurumlarında müdürlük görevlerinde bulunmuştur. Görev yaptığı, 

duygu ve düşüncelerini dile getirdiği her yerde kendi ifadesiyle <<Kemalist 

Türkiyeyi, İnkılaplar Türkiyesini>> içte ve dışta tanıtmak olmuştur. Bunun için 

özellikle görevli olarak katılmış olduğu sergiler, düzenlemiş olduğu kurslar, 

eserleri…vb. önemlidir. Yeni Türkiyeyi içte ve dışta anlatarak telkin vazifesini 

görmüştür.  Yaşamı, siyasi ve kültürel çalışmalarıyla Türkiye’nin yakın tarihinin 

şekillenmesinde oynadığı rol önemlidir. Türk modernleşmesi içinde en önemli aşama 

olan Türk Devrimi’nin zihniyet yapısı ile ilgili düşünsel çabaların öncülerinden olan 

Vedat Nedim Tör’ün bu alandaki katkılarının ortaya konulması Cumhuriyet 

tarihimizin aydınlatılması açısından büyük önem arz etmektedir. 

 Sınıfsal yapısı itibarıyla bürokrat-aydın ittifakına dayanan Türk Devrimi’nin 

bu alandaki öncü isimlerinden olan Vedat Nedim Tör’ün hayatı ve çalışmalarının 

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi’nin anlaşılması bakımından önemlidir. 

 Cumhuriyeti kuran askeri ve siyasi kadronun yanında devrim ilkelerinin 

belirlenmesi, yerleşmesi, topluma mal edilebilmesi ve meşruiyet sağlayabilmesi için 
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canla başla çalışan Tör’ün özel hayatı, çalışma hayatı, siyasi faaliyetleri ve dönemin 

siyasileri ile olan ilişkileri yaşadığı tarih diliminin sosyo-kültürel ve politik hayatı ile 

ilgili değerli veriler vermektedir. 

 <<Bir Cumhuriyet Aydını Olarak Vedat Nedim Tör>>’ün, bürokrasideki 

görevleri ve kültürel alandaki çalışmaları, bir bütün olarak değerlendirildiğinde; 

entelektüel düşünce yapısıyla Cumhuriyet Devrimi’ne kurumlaşma, düşünce, kültür 

ve sanatsal açıdan somut katkılar yaptığı görülmektedir. Bu meyanda özellikle dile 

getirmiş olduğu basın yayın organlarındaki kalitesizliğin toplumumuzu zehirlemesi, 

bireylerin boş zamanlarının güzel bir şekilde değerlendirememesi, batı özentisi, 

özgün olamama gibi konularda vurucu tespitler yapmış, değerli hizmetler vermiştir. 

Dolayısıyla Vedat Nedim Tör, eksenindeki bir aydın çalışması Türk Devriminin 

fikir-eylem boyutu açısından daha kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesine yardımcı 

olacaktır. 

 Bu çalışma da bu belirtilen hedeflerin gerçekleştirilmesine dönük  bilimsel bir 

katkı sağlaması amaçlamaktadır. 
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EKLER 

 

Ek-1: Vedat Nedim Tör’ün Newyork’tan Refik Saydam’a yazdığı mektup 
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Ek-2: Vedat Nedim Tör’ün Cumhurbaşkanı Celal Bayar’a gönderdiği irtica ile ilgili 
mektup 
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Ek-3: Cumhurbaşkanlığı Genel Katipliği’nin Başbakan Adnan Menderes’i Vedat 
Nedim Tör’ün mektubu hakkında bilgilendirmesi 
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Ek-4: Vedat Nedim Tör’ün yurt dışı görevlendirmesiyle ilgili kararnamesi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   107 
 



  
 

Ek-5: Newyork Sergisi ile ilgili kararnamesi 
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Ek-6: Vedat Nedim Tör’ün vefat haberi 
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Ek-7: Şevket Süreyya Aydemir’in Milliyet’teki Kadro Hareketi ile ilgili yazısı 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   110 
 



  
 

 

Ek-8: Vedat Nedim Tör’ün Vefatıyla ilgili Milliyet’te çıkan haber 
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