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Özet 

Kadro dergisi Türk siyasal ve sosyal hayatında etkiler uyandırmı� süreli yayınlardan biridir. 3 yıl gibi 
(1932-1934) kısa bir ömrü olan dergi toplam 36 sayı yayımlanmı�tır. Kadro’nun amacının Türk devrimlerinin 
temellerini halka duyurmak ve açıklamak oldu�u belirtilmi�tir. Derginin yayın kadrosunda yer alan be� ki�ilik 
ekibin bir üyesi de Yakup Kadri Karaosmano�lu’dur. Derginin hem kurucularından biri hem de imtiyaz sahibi 
olan Yakup Kadri Karaosmano�lu kültür-edebiyat, sanat ve ekonomi konularını içeren 44 makalesiyle hem 
devrimlerin halkla bulu�masına katkı sa�lamı� hem de dergi içerisinde önemli bir isim olmu�tur. Sadece edebî 
yazılar yazarak derginin amacı dı�ında davrandı�ı gerekçesiyle ele�tirilen Yakup Kadri Karaosmano�lu’nun 
Kadro içinde ve inkılâpları yerle�tirme sürecindeki etkilili�i hakkında çok çe�itli görü�ler vardır.  

Türk edebiyatında romancı kimli�iyle öne çıkan Yakup Kadri Karaosmano�lu’nun Kadro’da 
yayımladı�ı yazılarıyla romanlarında verilmek istenen fikirler arasında paralellikler vardır. Bu çalı�mada Yakup 
Kadri Karaosmano�lu’nun 1934 yılında yayımladı�ı Ankara romanı ile Kadro dergisindeki yazılarının 
romandaki yansımalarına de�inilmi�tir.  Çalı�mada Kadro dergisi ve Ankara romanındaki ortak görü�lerden 
önce kısaca Kadro dergisinin yayına ba�laması, kurulu� amacı, yayımlandı�ı dönemde çevreden aldı�ı tepkiler, 
derginin kapatılması ve Yakup Kadri’nin Kadro hareketi içerisindeki yerinden ve etkisinden bahsedilmi�tir. 

Anahtar Kelimeler: Kadro Dergisi, Kadro Hareketi, Yakup Kadri Karaosmano�lu, Ankara Romanı. 

 

Abstract 

The Kadro Journal is one of the periodical publications which affected Turkish political and social 
life.  There were 36 number published in journal’s  short lifetime of  three years which lasted between 1932 and 
1934.  It was stated that the aim of Kadro had been to announce and explain the principals of Turkish 
Revolutions to public. One of the member of  the five-person team who were in the publication staff of journal 
was Yakup Kadri Karaosmano�lu.  Yakup Kadri Karaosmano�lu who was both the creator and the franchise 
owner of the journal, not only contributed to  reaching revolutions to public by his 44 articles about culture-
literature, arts, and economy but also became an important member in journal. There are many different 
opinions about the effectiveness of  Yakup Kadri Karaosmano�lu in Kadro and the process of establishing 
revolutions, who is criticized with the reason of acting outside the scope of  journal since he wrote only 
literatute articles. 

There are similarities between the articles published in Kadro and the ideas wanted to be given in the 
novels of Yakup Kadri Karaosmano�lu who come into prominence with his novelist identy in Turkish novel. In 
this study, the novel of Ankara which Yakup Kadri Karaosmano�lu published in 1934 and the reflections of  
articles published in Kadro to the novel are mentioned. Before the common ideas between Kadro journal and 
Ankara novel, starting to publishment of Kadro Journal, the Journals ‘ s organization purpose, the responses 
over the environment during its publishing period, closure of Journal and the place and effects of Yakup Kadri 
Karaosmano�lu in the Kadro movement are also briefly described in the study. 
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1. Kadro Dergisinin Kurulu�u ve Kapatılması: 
 
  Ocak 1932- Aralık 1934 yılları aralı�ında �evket Süreyya Aydemir, Burhan Asaf Belge, Yakup 
Kadri Karaosmano�lu, �smail Hüsrev Tökin ve Vedat Nedim Tör tarafından çıkarılan Kadro dergisi 
savundu�u devletçilik modeliyle Türk siyasal ve sosyal ya�amında etkili olmu� bir yayındır. Kadro 
dergisinin ilk sayısında derginin çıkı� amacının Türk devrimlerinin temellerini anlamak ve açıklamak 
oldu�u belirtilmi�tir (Ertan, 1994: 88, 257). Kadro dergisinde aydın olma bilinci, dü�ün hareketleri, 
edebiyat, e�itim, ekonomi, felsefe, Kadro hareketi, kentle�me, kitap ele�tirisi, polemik, politika, sanat, 
sosyal politika, sosyoloji, tarım, tarih, teknoloji ba�lıklarında yazılar kaleme alınmı�, genç cumhuriyetin 
tüm alanlarındaki geli�meler de�erlendirilmi� ve di�er ülkelerle -özellikle de �talya ve Sovyetler Birli�i 
ile- Türkiye, devrimlerin geli�imi açısından kar�ıla�tırılmı�tır (Alpar, 1979: 7-20).Kadro dergisi 
yayımlandı�ı dönemde hem be�eni hem de ele�tiriler almı�, hatta bu ele�tirilerin bir kısmı polemiklere 
dönü�erek derginin sayfalarında yer bulmu�tur. Kadro dergisinde özellikle Ahmet A�ao�lu, Hüseyin 
Cahit Yalçın, �smail Hakkı Baltacıo�lu ve Ahmet Hamdi Ba�ar ile giri�ilen polemiklere verilen yanıtların 
derginin bakı� açısını da ortaya koyması bakımından önem ta�ıdı�ı bilinmektedir (Ertan, 1994).   
 
 Naci Bostancı, Kadro dergisinin ta�ıdı�ı belirli nitelikler nedeniyle cumhuriyet algısının 
geli�tirilmesinde etkili olmu� bir dergi oldu�unu belirtir. Bostancı’ya göre Kadro, öncelikle ülkede 
devrimlerin yerle�mesi ve benimsenmesi konusunda öncülük etme amacını ta�ır. �kinci olarak Kadro bir 
grup azınlıktan olu�maktadır. Bununla Kadro içinde fikir üretecek az sayıda insana yer oldu�u ve sıradan 
vatanda�ların Kadro içerisinde yer alamayaca�ı vurgulanmaktadır. Böylece halk kitlelerini pe�inden 
sürükleyecek bir grup aydın ülke geli�imi için ön ayak olma amacı gütmektedir. Kadronun üçüncü 
özelli�i de bu insanların devrimlerin ideolojisini olu�turma ve onu uygulama görevini üstlenmi� 
olmalarıdır.  Devrimlerin heyecanını ta�ımak, disiplinli olmak Kadro hareketinin di�er özellikleri olarak 
sıralanmı�tır (Bostancı, 1990: 11).  
 
 Kadro dergisi hakkındaki genel yargı Kadro hareketinin Marksist bir gelenekten geldi�i 
yönündedir. Ancak Temuçin Faik Ertan bu yöndeki görü�lerin gerçe�i yansıtmadı�ını, Kadro’nun tarihsel 
materyalizm yöntemini kullanmak dı�ında Marksizmle bir ba�lantısı bulunmadı�ını, hatta Marksizme zıt 
görü�leri benimsedi�ini belirtmi�tir. Kadronun bu �ekilde de�erlendirilmesinin temelinde ise Kadro 
yöneticilerinin sol ve Marksist geçmi�lerinin etkili oldu�u bilinmektedir. Ancak bu de�erlendirmeye 
kar�ılık Marksistler de Kadro’yu Marksist ö�retinin dı�ında davranmakla suçlamı�lardır. Kısacası 
Kadrocular ne Marksizm taraftarlarından ne de aleyhtarlarından destek bulabilmi�lerdir  (Ertan, 1994: 
258-259; Türke�, 2002 b: 464 Tekeli, �lkin, 2007: 461-462). 
 
 Kadro dergisi yayın hayatına ba�lamadan önce Yakup Kadri Karaosmano�lu tarafından 
Atatürk’ten derginin çıkarılabilmesi için izin alınmı�tır. Böylece dergiye Atatürk’ün de destek oldu�u 
görülür. Atatürk bu deste�ini onuncu yıl kutlamaları sırasında da belirgin olarak ortaya koyar ve Kadro’ya 
�u telgrafı gönderir: “Hatırlıyorum ki, Kadro inti�ar ederken maksadının Türk milletine has meslek ve 
metodun millet ve memlekette teessüs ve inki�afına hizmet oldu�unu yazmı�tı. Kadro’ya bu maksadında 
geni� muvaffakiyet temenni ederim” (Kadro, 1933; Türke�, 1999: 10). Aynı zamanda Kadro dergisinin ilk 
sayısından itibaren Çankaya Kö�kü tarafından on adet abonelik talep edilmesinden ve derginin yayını 
boyunca da bu aboneli�in sürmü� olmasından yola çıkarak Atatürk’ün derginin çıkı�ına izin verdi�i 
görülmektedir. Aynı zamanda �smet �nönü’nün de Kadro dergisine abone oldu�unu �evket Süreyya 
Aydemir anılarında �öyle aktarmaktadır: “Kadro dergisinin ilk mütevazı para sermayesi, orada yazı yazan 
altı ki�inin ilk abone bedelleri oldu. Bu bedeller sonuna kadar muntazaman tahsil edildi. Rahmetli 
Atatürk’ün emriyle Çankaya Kö�kü 10 abone kaydolunmak ve �smet �nönü kendi adlarına bizzat abone 
olmak suretiyle bizi sevindirdiler ve abone bedellerini muntazaman ödediler” (Aydemir, 2005: 443).  
 
 Bu deste�in yanı sıra �smet �nönü’nün kaleme aldı�ı bir yazı ile de Kadro dergisiyle ba� kurdu�u 
görülür. 1933 yılında Kadro’nun 22. sayısında yayımlanan  “Fırkamızın Devletçilik Vasfı” yazısıyla 
�smet Pa�a’nın Kadro hareketine destek verdi�i görülür. Zira 1933 yılı Kadroculara kar�ı Recep Peker’in 
yanı sıra Celal Bayar’ın ve özel te�ebbüsü destekleyen Bankacılar grubunun da açıkça cephe almaya 
ba�ladı�ı bir dönemdir (Ertan, 1994: 165).  Yakup Kadri Karaosmano�lu Politikada 45 Yıl adlı kitabında, 
“ Kadro’nun bir ya�ına basması vesilesiyle çıkaraca�ımız ‘fevkalade’ bir nüshanın ba�ına konulmak üzere 
kendisinden bize bir yazı yazmasını, ya da bir beyanat vermesini reca etmi�tim”, diyerek �nönü’nün bu 
yazıyı kendi iste�i ile de�il, Kadro’nun ricası üzerine kaleme aldı�ını belirtmi�tir (Karaosmano�lu, 2009: 
89). Karaosmano�lu Politikada 45 Yıl’da bu yazının bir bölümüne de yer verdikten sonra �smet Pa�a’nın 
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devletçilik politikası hakkında �u görü�e ula�mı�tır: “ Devletçilik sisteminin bu kesin tarifi Kadro 
dergisinde aynı konuya dair ileri sürülen görü�leri fersah fersah a�maktadır” (Karaosmano�lu, 2009: 90).  
 
 
 Derginin imtiyaz sahibi Yakup Kadri Karaosmano�lu, yayın müdürü Vedat Nedim Tör olmasına 
kar�ın derginin itici gücünü �evket Süreyya Aydemir’in olu�turdu�u bilinmektedir (Ertan, 1994: 87). 
1931 yılında çıkarılan bir kanuna göre devlet memurlarının sürekli yayınlarda imtiyaz sahibi olmaları 
yasaklandı�ından Aydemir ve arkada�ları derginin imtiyaz sahipli�ini Yakup Kadri Karaosmano�lu’na 
teklif etmi�ler, Karaosmano�lu da ülkeye yararlı olaca�ı dü�üncesiyle bu teklifi kabul etmi�tir (Türke�, 
1999: 93). Türke� aynı zamanda derginin imtiyaz sahibinin Yakup Kadri olu�unun güvenilen bir isim 
olması nedeniyle Atatürk ve çevresini de rahatlattı�ını belirtmektedir. Ancak yönetimin Kadro dergisi 
üzerindeki denetimi derginin yayın hayatı boyunca sürmü� ve Kadro yazarları hükümetin tepkisini 
alacaklarını dü�ündükleri konularda yazmamaya, ya da itiyatla yazmaya azamî gayret göstermi�lerdir 
(Türke�, 1999: 94, Ertan, 1994: 61-62).  
 
 Aydemir ba�langıçta Turancı görü�leri nedeniyle Azerbaycan’a gitmi�, daha sonra Moskova’da 
aldı�ı üniversite e�itimi sırasında Marksist dü�ünceden etkilenerek bu yönde bir dü�ünce sistemi 
geli�tirmeye çalı�mı�tır. Ancak Cumhuriyet’in ilânından sonra do�rudan Marksizm’e dayalı bir yönetim 
anlayı�ının genç Türkiye gerçekleriyle uyu�mayaca�ını dü�ünerek Devletçilik zeminine dayanan daha 
farklı bir anlayı� geli�tirmi�tir. Naci Bostancı, �evket Süreyya’nın 1926 Komünist Tevkifatı sırasında 
tutuklanarak Afyonkarahisar cezaevine gönderildi�ini ve bundan sonra �evket Süreyya’nın görü�lerinde 
önemli de�i�imlerin oldu�unu belirtmi�tir. Aydemir tutukluluk süresi boyunca Komünist bir yönetim 
anlayı�ından devletçili�in temel oldu�u bir yönetim anlayı�ına geçi� yapmı�tır (Bostancı, 1990: 5). ��te 
Kadro bu yeni anlayı�ın duyurulması ve yayılması için otuz altı sayı boyunca çıkarılmı� bir dergidir. 
Belirtilen amaç nedeniyle Kadro dergisi özellikle CHP saflarından gelen çe�itli ele�tirilere hedef 
olmu�tur. Dönemin CHP genel sekreteri Recep Peker Atatürk devrimlerini açıklama ve yorumlama i�inin 
Kadrocuların de�il, kendilerinin görevi oldu�unu belirtmi�tir. Zaten dergi otuz altı sayı çıktıktan sonra 
rejim için tehlikeli bulunarak kapatılmı�tır (Bostancı, 1990: 151). Bu durumu Yakup Kadri 
Karaosmano�lu anılarında �öyle anlatır:  
 
 “Sözün kısası: Kadro küçük bir dergiydi ama, iddiası büyüktü. ��ba�ında bulunan “resmî” 
�ahsiyetleri de, sanırım, en çok bu hali, bu “haddini bilmezli�i” sinirlendiriyordu. Nitekim, dergiyi 
çıkarmak üzere oldu�um sıralarda, devrin Cumhuriyet Halk Partisi umumî kâtibiyle aramda geçen bir 
konu�mada bu zat bana demi�ti ki: “Parti namına ne�riyatta bulunmak hakkını kimden alıyorsunuz? Bir 
fikir mecmuası çıkarmak lâzım gelirse onu ancak biz çıkarırız ve zaten çıkarmak üzereyiz de…Hem 
avant-garde, avant-garde diye bir lâf söyleyip duruyorsunuz. Bu da ne demek? Bizden daha ileri avant-
garde mi olur?” (Karaosmano�lu, 1998: 42) 
 
 �evket Süreya Aydemir otobiyografik bir çalı�ma olan Suyu Arayan Adam adlı eserinde Kadro 
hareketiyle Atatürk arasındaki ba�lantıya da yer verir. Aydemir inkılâp hareketini çözümlemeye çalı�tı�ı 
bir yazısının Atatürk’ün dikkatini çekti�ini ve yine onun tarafından basılmaya de�er bulundu�unu 
belirterek Kadro hareketinin çıkı�ında Atatürk’ün onayı oldu�unu vurgular. �evket Süreya bu yazıdaki 
görü�lerini daha da derinle�tirerek �nkılap ve Kadro isimli bir kitap yazmı� ve bu eser Kadro hareketinin 
ana çerçevesini olu�turmu�tur. Buna göre halka azınlıkta olan aydın bir kadronun devrimleri açıklaması 
gerekmektedir (Aydemir, 2004: 443). Aydemir bu kitabında halka önderlik eden bu kadronun az sayıda 
aydından olu�aca�ını vurgular: “Hulâsa Kadro, bir milli kurtulu� hareketinin, bir millî inkılabın kumanda 
heyetidir. Onun, azlık, fakat �uurlu öncüsü ve yöneticisidir. �nkılâbın tek ve idealist partisi, onun tek ve 
idealist lideri etrafında toplanan “Kadro”dur…” (Aydemir, 2003: 227).  
 
 Aydemir devrimlerin benimsenmesi konusunda e�itimli aydın kitlenin önemine dikkat çekerek, 
halkın devrimleri hiçbir zaman oldu�u gibi anlayamayaca�ını ve bu nedenle de devrimlere 
ba�lanamayaca�ını vurgular. ��te Kadro grubu halk ile devrimler arasında böylesine organik bir ba� 
kuracaktır. Aydemir bu durumu Suyu Arayan Adam’da �öyle açıklar: “Halk, ideolojinin bir fikir sistemi 
olarak daima dı�ındadır. O, �iarları sadece benimser. Bu �iarlar, sadece hareket formülleridir. Halk, 
dinlerin kendisine vaat etti�i cennetler gibi, inkılâpların da yalnız basit ve anla�ılması kabil olan 
hedeflerini arar. Bu hedefler ise, ister istemez bir fikir temelinden ziyade, �artlara, hislere göre 
i�lenirler.(…) Hülâsa inkılâp, halk için, fakat halka ra�men bir harekettir. �nkılâpçı inkılâbın manivelasını 
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bıraktı�ı gün, e�rilen yay gev�er. Halk kendini tekrar eski yerinde bulmak için, o güne kadar fethedilen 
siperleri hızla bo�altır ve geriler…” (Aydemir, 2004: 446). 
 
 Temuçin Faik Ertan ise Recep Peker’in parti içindeki konumu nedeniyle Kadro ekibine kar�ı 
olumsuz bir tavır sergiledi�ini belirtir. Buna göre Recep Peker CHP’nin teorik zemini konusunda 
çalı�maları ve ara�tırmaları yapan en önemli ki�idir. �evket Süreyya ve arkada�larının devrimlere teorik 
bir yakla�ım geli�tirmeleri bir bakıma Recep Peker’in parti içinde yapmaya çalı�tı�ı i�i elinden almak 
anlamına gelmektedir. Bu nedenle Recep Peker kuruldu�u andan itibaren Kadro hareketine kar�ı çıkmı� 
hatta �evket Süreyya, Recep Peker’in öfkesini dizginleyebilmek için kendisine Kadro’nun amacının ne 
oldu�unu anlatan bir mektup yazmı�tır. Ancak bu mektup da Peker’in endi�elerini gidermeye yetmemi� 
ancak Recep Peker de derginin açılmasına engel olamamı�tır: 
 
  “Recep Bey’in bu olumsuz tutumuna ra�men Yakup Kadri, Mustafa Kemal ve �smet Pa�alardan 
gerekli izni almı� ve Kadro dergisini çıkarmayı ba�armı�tır. Bununla birlikte Recep Bey’in Kadro’ya 
kar�ı olan olumsuz bakı� açısında bir de�i�iklik olmamı� ve sonraki dönemlerde, derginin ekonomik 
geli�meleri engelleyici ve rejimin temellerini sarsıcı yayınlarda bulundu�u iddiasıyla Mustafa Kemal 
Pa�a’ya sık sık �ikâyetlerde bulunmu�tur. Recep Bey’e göre Kadro’da çıkan bütün yazılar yabancı 
ideolojilerin etkisi altındaydı” (Ertan, 1994: 161, Karaosmano�lu, 2009: 88).  
 
 Yakup Kadri Karaosmano�lu siyasî anılarını anlattı�ı Politikada 45 Yıl adlı çalı�masında 
Kadro’ya yönelik muhalif dü�üncelere de yer verir. Karaosmano�lu, derginin asıl amacının Atatürk 
devrimlerinin “fikrî ve ilmî” açıklamasını yapmak oldu�unu belirtmelerine ve Atatürk ile �smet 
�nönü’nün izinlerini almalarına ra�men CHP içinden kendilerine yönelik muhalefetin hiç dinmedi�ini 
�öyle anlatır: “Ama, bu yüksek müsaadeler sayesinde Kadro yayımlanmaya ba�ladıktan sonra dahi 
dostum Recep gene benimle u�ra�maktan bir an hâli kalmamı�tı. Ayda bir çıkan o iki üç formalık 
mütevazı fikir dergisi, iki buçuk yıl boyunca CHP merkez idare heyetini ikide bir Çankaya kö�küne 
ta�ındıran ve Atatürk’ün ba�ını a�rıtan bir mesele, bir dava haline girmi�, daha do�rusu, benimle 
arkada�larım aleyhine türlü türlü �ikayetlere yol açmı�tı” (Karaosmano�lu, 2009: 87-88). 
 
 Kadro dergisinin yayımlandı�ı yıllar, Dünya Ekonomik Buhranı’nın etkili oldu�u ve yeni 
cumhuriyet yönetiminin arayı� içerisinde bulundu�u yıllara kar�ılık gelmesi bakımından önemlidir 
(Tekeli, �lkin, 2007: 482). Kadrocular bu önemli geçi� evresinde devletçilik merkezli bir kalkınma modeli 
önermi�lerdir. Devletin siyasî ve iktisadî gücü elinde bulundurmasının ona hem kaynakları yönetme ve 
gerekti�inde onlara müdahale etme,  hem de elde edilen geliri e�it bir biçimde da�ıtma yetkisi 
tanıyaca�ını belirten Kadrocular bu nedenle özel te�ebbüse kar�ı çıkmı�lardır (Türke�, 1999: 200-201). 
Buradan hareketle Kadro dergisinin yazın hayatına son veren güçlerden birinin de özel te�ebbüs çevreleri, 
özellikle de �� Bankası grubu oldu�u belirtilmi�tir. Bu çevreler geli�imlerine tehdit olarak gördükleri 
Kadro dergisinin kapatılması için çe�itli giri�imlerde bulunmu�lardır.  
 
 “1934 yılının ikinci yarısına gelindi�inde gerek CHP’nin önde gelen ismi Recep Bey, gerekse, �� 
Bankası grubu Mustafa Kemal Pa�a’yı Kadro aleyhine çevirmeyi ba�armı�lardır. Kadronun CHP’yi a�an 
görü� ve yorumları Mustafa Kemal ve �smet Pa�aların bu harekete olan sempatilerinin kaybolmasına yol 
açmı�tır. �ktidara gelmek amacıyla de�il, mevcut iktidar için ideoloji amacı güden Kadrocular, sonuçta 
iktidarın gözünden dü�mü�ler ve tek partinin çıkarlarıyla çeli�mi�lerdir. Sonuç olarak bütün tek partili 
rejimlerde oldu�u gibi varlıklarını devam ettirememi�lerdir” (Ertan, 1994: 168). 
 
 Kadro hareketinin o dönemdeki dü�ünceler içerisindeki en özgün tarafı sunmu� oldu�u 
Devletçilik modelidir. Bu model o dönem kapitalist ve sosyalist anlayı�ın Devletçilik anlayı�larından 
farklı ve sava�lardan bunalmı�, yoksul Anadolu halkının ekonomik sıkıntılarına daha uygun bir modeldir. 
“1932-1935 yılları arasında yayımlanmı� olan Kadro dergilerinde sergilenen görü�ler, Türk siyasal 
hayatında Kadro hareketi diye anılan bir dü�ünce akımını olu�tururlar. Bu dü�ünce akımı temel olarak, 
devletçili�i savunmu�tur. Ancak Kadro’nun devletçilik anlayı�ı, yine aynı dönemlerde hükümet politikası 
olarak benimsenmi� olan devletçilik anlayı�ından oldukça farklıdır. Kadrocular, kapitalizmin ve 
sosyalizmin dı�ında, Türkiye’nin ko�ullarına uygun yeni bir toplumsal sistem arayı�ı içindedirler. Kadro 
dergilerinde açıklanan devletçilik i�te bu yeni toplumsal sistemin adıdır” (Sezgin, 1979: 11). Alemdar’ın 
da Sezgin’nin görü�lerine paralel olarak Kadro hareketinin sosyalist ve kapitalist sistemlerden farklı 
oldu�unu ve bu farkın da Kadro’nun sınıf çatı�masına dayanmayan bir Devletçilik modelini 
benimsemesinden kaynaklandı�ını belirtti�i görülür. Alemdar bu konuda �öyle der: “Kadro devletçilik 



  
- 280 - 

görü�ünü sınıf gerçe�ini yadsıyan resmi görü� üzerine kurdu. Devletçilik ne burjuvazinin ne de i�çi 
sınıfının egemenli�ine dayanacaktı; bu yeni sistem millet egemenli�i esası üzerine kurulacaktı” (Alemdar, 
1979: 21-22). 
 
 Kadro dergisi hakkında doktora tezi hazırlayan Mustafa Türke� de Kadro dergisinin kapatılması 
konusunda iki çevrenin etkili oldu�unu vurgular. Türke�’e göre o dönem özel te�ebbüsün en önemli 
temsilcilerinden olan �� Bankası grubunun tepkisi ve CHP genel sekreteri Recep Peker’in olumsuz 
dü�ünceleri Kadro’yu kapanmayla son bulacak a�amaya sürüklemi�tir. Türke� kapanma sürecini �öyle 
de�erlendirmi�tir: “Kadro dergisinin kapanı�ına yol açan nedenleri �öyle sıralamak mümkündür: Bir, 
Kadro’nun özel sektöre, özellikle �� Bankası’na yönelik ele�tirileri bu çevrenin Kadro’ya kar�ı tepki 
göstermesine yol açmı�tır. �ki, Kadrocuların önerdi�i geli�me stratejisi Kemalist yönetimin uyguladı�ıyla 
tam olarak örtü�medi�i için Kadrocuların önerileri Kemalist yönetimi ele�tirir nitelikteydi. Dolayısıyla 
Kadro’ya kar�ı CHP içinden de tepki gelmeye ba�lamı�tı. Üç, Kemalist yönetim artık Kadro dergisine 
1932 yılında duydu�u kadar ihtiyaç duymuyordu. Son olarak da, Kadro uyguladı�ı stratejinin kurbanı 
olmu�tur” (Türke�, 1999: 206). 
 

2. Kadro Hareketi �çerisinde Yakup Karaosmano�lu’nun Yeri: 
 
 Yakup Kadri Karaosmano�lu Kadro dergisinde kültür-edebiyat, sanat ve ekonomi ba�lıklarında 
olmak üzere toplam kırk dört makale yayımlamı�tır. Bu makalelerden kırk tanesi “kültür-edebiyat”, iki 
tanesi “ekonomi” ve di�er ikisi de “sanat” ba�lıkları altında dergide yayımlanmı�tır.1 Bu durum Yakup 
Kadri Karaosmano�lu’nun dergi içerisindeki önemli isimlerden biri oldu�unu göstermektedir. Ayrıca 
Karaosmano�lu’nun derginin hem kurucusu hem de imtiyaz sahibi olu�u onu Kadro hareketi içerisinde 
önemli bir noktaya ta�ımı�tır. Ancak bu durum Karaosmano�lu’nun Kadro içerisinde sembolik bir isim 
mi yoksa etkin bir yazar mı oldu�u tartı�malarını da beraberinde getirmi�tir. Ara�tırmacıların ço�u 
Marksist gelenekten uzak olan Yakup Kadri Karaosmano�lu’nun dergi içerisinde sadece edebî yazılar 
yazan bir aydın oldu�unu ileri sürmü�lerdir.  Mehmet Emin Uluda� Üç Devrin Yol Ayrımında Yakup 
Kadri Karaosmano�lu adlı kitabında Yakup Kadri’nin Kadro hareketi içerisinde edebî yönüyle dikkat 
çekti�ini ve dergide edebî yazılar yazmaya ba�ladı�ını belirtir (Uluda�, 2005: 50). Ancak Birsen Talay’ın 
bu görü�e kar�ı çıktı�ı görülür. Talay Yakup Kadri Karaosmano�lu’nun Kadro dergisinde a�ırlıklı olarak 
edebiyat üzerine yazdı�ını belirtmekle birlikte sadece edebî konular üzerine yazdı�ını söylemenin 
mümkün olmadı�ını ve Karaosmano�lu’nun hükümete dönemin Rusya’sı ve �talya’sından örnekler 
verdi�ini belirtir (Talay, 2002: 438-439). 
 
 Ertan da Yakup Kadri Karaosmano�lu’nun derginin kültür sanat politikasını belirleyen yazıları 
kaleme alma görevini üstlendi�ini belirterek onun dergideki yazılarında ve romanlarında sanatçının Türk 
devrimini yerle�tirmekle yükümlü oldu�unu vurguladı�ını �öyle aktarır: “ Kadrocular arasında sanata ve 
sanat çevrelerine en yakın isim olan Yakup Kadri bile, sanatın ve sanatçının devrimin izinde olması 
gerekti�ini ısrarla vurgulamı�tır. Yakup Kadri’nin bu yöndeki görü�ü, dolayısıyla öteki Kadrocular 
tarafından da aynen benimsenmi�tir” (Ertan, 1994: 127-129). 
 
  Ahmet Oktay ise Yakup Kadri Karaosmano�lu’nun derginin Marksist gelenekten gelen di�er 
yazarlarından farklı oldu�unu vurgulayarak Yakup Kadri’nin dergide daha çok edebî içerikli yazılar 
kaleme aldı�ını belirtmi�tir. Ancak Oktay’ın bu konuda Karaosmano�lu’na yöneltti�i bir ele�tiri de 
bulunmaktadır. Oktay’a göre Yakup Kadri Karaosmano�lu edebiyat dünyasının içinden gelen bir yazar 
                                                 
1 Yakup Kadri Karaosmano�lu’nun Kadro dergisinde yayımlamı� oldu�u ve bu çalı�mada incelenmi� olan makaleleri alfabetik 
olarak �öyledir: Kültür Edebiyat: Allah ve �eytan, C:3, S: 27, Ankara, C: 3, S: 28, Ankara Moskova Roma C: 1, S:6, Ankara 
Moskova Roma C: 1, S:7, Ankara Moskova Roma, C: 1, S:9, Ankara Moskova Roma, C: 1, S: 10, Ankara Moskova Roma, C: 1, 
S:11, Ankara Moskova Roma, C: 1, S:12, Ankara Moskova Roma, C: 1, S:13, Ankara Moskova Roma, C:1, S: 14, Ankara Moskova 
Roma, C: 1, S: 15, Ankara Moskova Roma, C:1, S: 16, Bedii Heyecan, C: 1, S: 6, Bir Kıssa ve Bir Hisse, C:2, S: 14, Bizde Hatiplik, 
C: 2, S: 24, Edebiyat Buhranına Do�ru, C: 1, S: 8, Enderun �airleri ve Halk Edebiyatı, C: 1, S:10, Eser ve Halk, C:3, S: 26, Eski 
Yeni, C:1, S:12, Eskiler Almayalım, C: 1, S: 4, Ferdiyet ve �ahsiyet, C: 1, S: 7, Fikirde �stiklâl, C: 2, S: 22, Gene �nkılâp 
Edebiyatına Dair, C: 3. S: 26, Haile Unsuru, C: 1, S: 7, Ham Madde ve Halkla Sanatkâr, C: 1, S:3, �nkılâp Edebiyatı C:3, S: 25, 
Kültür ve Medeniyet, C: 2, s: 15, Maxim Gorki ile Mülâkat, C: 1, S: 5, Millî Tasarruf ve Halk Edebiyatı, C:1, S:2, Mütahassıs, C: 1, 
S:2, Samimiyete Davet, C:1, S: 16, Sovyet Edebiyatı, C: 35, S: 36, �airin Bize Anlataca�ı �ey Kaldı mı? C: 1, S: 1, Türk 
�nkılabında Üslûp, C: 2, S: 23, Türkçe, C: 1, S: 9, Yalın Söz, C:1, S: 2, Yarıda Kalan Bir Bahariye, C: 3, S: 30, Moda ve Sakarya, C: 
3, S: 28, Moskova Edebiyat Kongrasında, C:3, S: 33, Rehber Kitap, C:2, S: 22. 
Ekonomi: Heba Olan Enerjiler, C: 3, S: 29, Leipzig Sergisinde Türk Sesi, C:1, S: 3 
Sanat:  Sanat Ölçüleri, C: 3, S: 29, Seciel Sorel, Marie Dietrich ve Paul Verlain’in Büstü, C: 2, S: 21 
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olmasına ra�men edebiyat ve sanat sorunlarını yeterli düzeyde ele alamamı�, Burhan Asaf bu alanların 
dı�ından bir isim olmasına kar�ın sanat ve edebiyat alanına “�nkılâp San’atına Varmak Yolları” ba�lıklı 
yazısında da görüldü�ü üzere daha bilinçli çözümlemelerle e�ilmi�tir (Oktay, 2003: 339-343). Naci 
Bostancı ise Yakup Kadri Karaosmano�lu’nun dergideki öneminin derginin ideolojisini payla�mak ve 
yaymaktan daha çok Çankaya’ya olan yakınlı�ı oldu�unu ileri sürer ve Karaosmano�lu’nun dergide di�er 
yazarlardan farklı bir yeri oldu�unu �öyle belirtir: “ Kadro dergisini çıkaranlar daha önce de belirtti�imiz 
gibi, �evket Süreyya ile birlikte Marksist dü�ünce gelene�ine sahip kimselerdir. Bu isimlerden sadece 
derginin imtiyaz sahibi durumundaki Yakup Kadri KARAOSMANO�LU’nu bu kategoride 
de�erlendiremeyiz. O da zaten Kadro dergisine edebî yazılar yazmı�, i�in ideoloji yanıyla pek az 
ilgilenmi�tir. Karaosmano�lu’nun, Çankaya’daki mühim yeri dolayısiyle Çankaya ve Kadrocular 
arasındaki ili�kileri düzenleme bakımından özel bir konuma sahiptir” ( Bostancı, 1990: 9). Temuçin Faik 
Ertan’ın da Kadrocular ve Kadro Hareketi ba�lıklı kitabında bu görü�e paralel bir dü�üncede oldu�u 
görülür. Ertan “Yakup Kadri’nin Kadro hareketi içerisinde farklı bir konumu vardır. 20. yüzyıl Türk 
edebiyatının büyük romancılarından olan Yakup Kadri, sol kökenli olmayan tek Kadrocu olarak 
bilinmektedir” sözleriyle Yakup Kadri Karaosmano�lu’nun dergi içindeki farklılı�ına i�aret eder. ( Ertan, 
1994: 39). 
 
  Talay, derginin tasfiye sürecinde Yakup Kadri Karaosmano�lu’nun içinde bulundu�u durumu 
�öyle aktarır: “Kadro dergisi standart üstü bir yayındır. Yakup Kadri yüksek, seçkin entelektüel tavrını 
burada da devam ettirmi�tir. Devrimleri yapan, yerle�tiren çekirdek kadrodaki entelektüellerden biridir. 
Bu açıdan bakıldı�ında en önemli kadrolar bile, devrimleri yapan iktidara yaranamaz. Tasfiye sürecinden 
Yakup Kadri de nasibini alır. Aslında bu Tek Parti döneminin bir özelli�idir. Yükseli�ini mütareke 
dönemine ve Kemalizme borçludur. “Do�ru zamanda”, “do�ru yerde” olmayı bilmi�tir. Ancak bu tavrı 
bile onu koruyamamı�tır” (Talay, 2002: 440). 
 
 Yakup Kadri Karaosmano�lu ise Zoraki Diplomat’ta derginin tasfiye edilebilmesi için kendisinin 
Tiran Büyükelçili�ine tayin edildi�ini belirtir. Karaosmano�lu’na göre bu Atatürk’ün kendisini korumak 
adına yaptı�ı bir atamadır. Hatta Karaosmano�lu, bu yolla Kadro dergisinin en uygun yolla kapatıldı�ını 
ve ne Kadrocuların ne de kadro kar�ıtlarının bu süreçten zarar görmediklerini �öyle dile getirir:  
 
 “Seni Tiran’da altı aydan fazla bırakmam, emin olasın,” demi�ti.  
 O vakit Gazi’nin gösterdi�i bu �efkat eseri, yüre�imdeki elemin birden bire da�ılıvermesine kâfi 
gelmi�ti. Zira, bu elem, bende, Atatürk’ü gerçekten kızdırmı� olmak ve do�rudan do�ruya onun kararıyla 
bir cezaya çarpılmak hissinden do�uyordu. �imdi, bütün bu üzüntülü halleri, bütün bu karde�çe, babaca 
muameleleri kar�ısında, artık, böyle bir hisse kapılmanın ne kadar yersiz oldu�unu anlamaya ba�lamı�tım. 
Hayır; benim dı�arıya gönderili�imde ne bir gazap, ne bir ceza mânası vardı. Bu, sadece, Atatürk’e 
mahsus ince taktiklerden biriydi. “Kadro meselesi” bu suretle hem muarızlarımı tatmin ve teskin edici bir 
�ekilde, hem de benim haysiyetim, izzetinefsim kırılmaksızın ve hakkımda bir takım zecri muamelelere 
meydan verilmeksizin kendili�inden halledilmi� oluyordu” (Karaosmano�lu, 1998: 34, Ertan, 1994: 70, 
Bostancı, 1990: 152). 
 
 Ça�da� Türk Edebiyatında Ütopyalar ba�lıklı çalı�masında Nurettin Öztürk’ün Yakup Kadri 
Karaosmano�lu’nun Kadro içerisindeki konumuna daha farklı bir açıdan baktı�ı görülür. Öztürk 
söylenenlerin aksine Yakup Kadri’nin Kadro dergisindeki merkez isimlerden biri oldu�unu belirterek 
bunu üç nedene dayandırır: Öncelikle bilindi�i üzere Yakup Kadri’nin derginin imtiyaz sahibi olu�u, 
Çankaya, Atatürk ve �nönü ile ili�kileri kurması ve düzenlemesi, onu dergi için vazgeçilmez bir isim 
haline getirmi�tir. �kinci olarak derginin asıl gücü olarak görülen �evket Süreyya ve Vedat Nedim Tör’ün 
Yakup Kadri’nin dergi içerisindeki tutucu ve öncü gücünü kabul etmeleri ve bu yönde söylemlerde 
bulunmaları, üçüncü olarak ise Yakup Kadri’nin otuz altı sayı çıkan dergide toplam kırk iki yazı kaleme 
almı� olması onun dergi içerisinde önemli bir yerinin oldu�unu göstermektedir2: “Kadro’da Yakup 
Kadri’nin toplam olarak kırk iki yazısı yayımlanmı�tır. Bu toplamla Aydemir (60 yazı) ve Belge (45 
yazı)den sonra üçüncü sırada gelmektedir. Tökin’in 36, Tör’ün 35 ve Yazman’ın ise 21 yazısı 
yayımlanmı�tır. Öbür yazarlardaki konu çe�itlili�ine kar�ılık Yakup Kadri’nin yazıları a�ırlıklı olarak 
edebiyatla ilgilidir. Zaten sürekli yazarlar arasında ondan ba�ka edebiyatçı yoktur. Dolayısıyla derginin 
edebiyat anlayı�ının Yakup Kadri’nin kaleminden anlatılması do�aldır” (Öztürk, 1992: 87).  

                                                 
2 Ankara �ktisadi ve Ticari �limler Akademisi tarafından 1979 yılında yayınlanan Kadro Dergi’lerinin tıpkı basımlarında Yakup 
Kadri Karaosmano�lu’nun dergide toplam 44 makale yayınladı�ı tespit edilmi�tir. 
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  3. Kadro Dergisindeki Yazılar ile Ankara Romanı Arasındaki Ba�lantılar: 
 
 Ankara romanının ilk baskısı 1934 yılında yapılmı�tır. Bu tarih Kadro dergisinin yayımlandı�ı ve 
ardından da tasfiye edildi�i yıl olması bakımından önem ta�ır. Yakup Kadri Karaosmano�lu romanda 
Kadro dergisindeki görü�lerine paralel pek çok görü�e yer vermi�tir. Ayrıca Ankara romanı 1932 yılında 
yayımlanan Yaban romanından sadece iki yıl sonra yayımlanması nedeniyle Yaban’daki anlayı�ın da 
Ankara romanına yansımı� oldu�u görülür. Olcay Önertoy bu iki roman arasındaki ba�lantıya �öyle 
dikkat çeker: “Yaban’ın bir devamı olarak kabul edilen Ankara’da (yazar) Yaban’ın ortaya koydu�u kimi 
sorunların nasıl çözümlenebilece�ini vermeye çalı�ıyor gibi görünür. Bu romanda yine aynı ko�ullar 
sürmekle birlikte bir kalkını�ın öyküsü anlatılır” (Önertoy, 1984: 17). Fethi Naci’nin “Yakup Kadri’nin en 
kötü romanı, öyle sanıyorum, Ankara”, diye tanımladı�ı romanda Selma Hanım’ın üç farklı erkekle 
yaptı�ı üç evlilik hayatı çerçeve alınarak Türk toplumunun Osmanlı �mparatorlu�u’nun sonundan, 
Cumhuriyet’in ilk dönemine kadar geçirdi�i dönü�üm de�erlendirilir. Büyük umutlarla ba�layan roman 
ikinci bölümde Selma Hanım’ın hayal kırıklıklarına sahne olsa da Cumhuriyet’in yirminci yıl 
kutlamalarında olu�an destansı hava ile gelece�e dair umutlar yeniden ye�ermeye ba�lar (Fethi Naci, 
2002: 110). Mümtaz Sarıçiçek ise Ankara romanını “Bir ideal düzenin ve ütopyanın romanıdır”,  
biçiminde tanımlayarak yazarın romanın üçüncü bölümünde hayalindeki Türkiye modelini anlatmaya 
çalı�tı�ını belirtir. Ancak Karaosmano�lu’nun bu iyimser dü�ünceleri ve hayalleri Panorama romanında 
yerini karamsarlı�a ve hayal kırıklı�ına bırakır (Sarıçiçek, 2009: 193-194). 
 
 “Yakup Kadri Ankara’nın ilk iki bölümünde, dönemin muhalif yazarlarının yaptı�ına benzer 
biçimde gerici ve vurguncu kesimlerin ortaya çıkı�ını gösterir ve ele�tirir. Son bölüm ise bir çözüm 
önerisi, bir ütopyadır. �nkılâpların yozla�ma nedenlerini te�his eden yazar Ne�et Sabit tipi, gelece�in 
cumhuriyetindeki insanın ve kurtulu�un temsilidir. Yakup Kadri’nin ilk iki bölümde altını çizdi�i 
geçmi�ten miras kalan “zararlı” unsurlar sebebiyle duraklayan Cumhuriyet treni, sorunun tespitinden 
sonra yine ilerlemeye devam edecektir. Ancak kitabın üçüncü baskısına yazdı�ı önsözde, o zamanki 
öngörülerinin gerçekle�medi�ini itiraf eder Yakup Kadri. Bu itirafın edebiyata tercümesi ise 
Panorama’dır” (Türke�, 2002 a: 434). 
 
 Ankara romanı ile Kadro dergisi arasındaki ba�lantı Nurettin Öztürk tarafından da belirlenmi� ve 
Öztürk Yakup Kadri Karaosmano�lu’nun özellikle Ankara-Moskova-Roma ba�lıklı on yazıdan olu�an 
yazı dizisindeki gezi izlenimleri ile daha sonra yayımlanacak olan Ankara romanı arasında ba�lantılar 
oldu�una dikkat çekmi�tir. Öztürk bu yazı dizisi dı�ında derginin 28. sayısında yer alan Ankara romanının 
yayımlandı�ına dair duyuru ile yine aynı sayıda yer alan Mansur Tekin imzalı yazı ile de Kadro dergisi ve 
Ankara romanı arasındaki kan ba�ının daha belirgin bir �ekilde ortaya konuldu�u sonucuna ula�mı�tır 
(Öztürk, 1992: 88-89, Tekin, 1934: 48-50). �lhan Tekeli ve Selim �lkin ise Yakup Kadri 
Karaosmano�lu’nun Kadro dergisinde siyasal elit kesime tek parti yönetim nedeniyle yapılamayan 
ele�tirileri aynı dönemde yayımlanan “Kadro’cu çizgideki” Ankara romanında yöneltmeye çalı�tı�ını 
belirtmektedirler (Tekeli, �lkin, 2007: 454-455). Böylece Ankara ile Kadro dergisi arasında do�rudan bir 
ba�lantı oldu�u ortaya çıkmaktadır.    
 
 4. Kadro Dergisi ve Ankara Romanındaki Ortak Görü�ler3: 
  
 Devrimlerin bir toplum tarafından ne ölçüde kabul edildi�inin belirgin göstergelerinden biri de 
kadının toplum içerisindeki konumumun iyile�mesidir. Ankara romanı Selma Hanım’ın hem birey hem de 
bir vatanda� olarak do�ru hedeflere yönelmesinin romanıdır. Zaten eser Selma Hanım’ın üç evlilik 
döneminde Türk toplumunun üç farklı a�amasına nasıl tanıklık etti�ine ve katkı sa�ladı�ına 
odaklanmı�tır. Eserin son bölümünde Selma Hanım kendisi için do�ru insan olan Ne�et Sabit ile ya�amını 
birle�tirmi� ve enstitü müdürü modern bir Türk kadını olarak devrimi benimsemi� Türk kızlarını 
yeti�tirmeye ba�lamı�tır. Ancak romanda her kadının Selma Hanım gibi dü�ünsel bir devrim 
gerçekle�tirecek güce ve imkâna sahip olamadı�ı vurgulanır. Eserde Tacettin Mahallesinde ev sahibi 
Ömer Efendi’nin e�lerinden yola çıkılarak gerçekte Türk kadının bir çok fikrî ve maddi yoksunluk içinde 
bulundu�u anlatılır. E�itimsiz kalmı� bu kadınlar Cumhuriyetin kurulmasına ve devrimlerin hayata 
geçirilmesine ra�men eski ya�amları dı�ına çıkamamı�lar, devrimlerin getirilerinden yararlanamamı�lardır 
(Karaosmano�lu,2006: 46-71). Bunun dı�ında eserde devrimlerin daha rahat uygulandı�ı ortamlarda 

                                                 
3 Bu çalı�mada Ankara �ktisadi ve Ticari �limler Akademisi tarafından 1979 yılında basılan ve Cem Alpar tarafından yayına 
hazırlanan Kadro dergilerinin tıpkı basımları kullanılmı�tır. 
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bulunan kadınların da devrimi �eklen algıladıklarına dikkat çekilir. Aslında bu kadınlar ile Tacettin 
Mahallesindeki kadınlar arasında �ekil dı�ında fazla bir de�i�iklik yoktur. Eserde modern ya�amın 
simgesi durumundaki Yeni�ehir çevresinde bulunan bu kadınların birer süs e�yası olmaktan öteye 
gidemedikleri anlatılır. Ancak gerçek Türk kadını bu de�ildir. Devrim bunun için gerçekle�tirilmemi�tir: 
 
 “Türk kadınları çar�af ve peçelerini i�e gitmek, çalı�mak için daha kolay olur diye çıkarıp 
atacaklardı. Onlar için cemiyet hayatına atılmanın manası yalnız bu çe�it salon cemiyetlerine katılmak 
olmayacaktı. Evet, Türk kadını, hürriyetini dans etmek, tırnaklarını boyamak ve Rue de la Paix’in 
kanunlarına esir bir süslü bir kukla olmak için de�il, yeni Türkiye’nin kurulu�unda ve kalkını�ında 
kendisine dü�en ciddî ve a�ır vazifeyi görmek için isteyecekti, kullanacaktı.” (Karaosmano�lu,2006: 135) 
 
 Karaosmano�lu Kadro dergisindeki Ankara Moskova Roma-8/Bol�eva Köyü ba�lıklı 
makalesinde Rusya’da devrimlerden sonra kendini geli�tiren kadın tipini �öyle anlatır ve Türk kadını için 
de bir formül sunmu� olur4: 
 

“Belikli kadın meselesi kökten halledilmi�, kökten kesilip atılmı� bir memleketteyiz. Ve bu 
memlekette atmosfere bütün manasiyle erke�in dengi, yeni ve sert bir kadın tipi hâkimdir. Her yerde, her 
i�te, onu, ayni kuvvet ve ayni selâhiyetle erke�in yanı ba�ında durur ve yürür görürsünüz. (…) yeni Rus 
kadını, eski Rus kadını gibi Avrupalı Madema’ların, Amerikalı Miss’lerin taklidi de�ildir. Hakiki ve derin 
inkılap, onu, orta-ya� bakayası bir saray ve salon kadınlı�ı ananesinden tamamile ayırmı�tır” 
(Karaosmano�lu, 1933: 43). 
 
 Osmanlı �mparatorlu�u’nun son yılları, Cumhuriyet’in ilânı ve devrimlerle genç cumhuriyetin 
nasıl �ekillendirildi�ine tanık olan ve bu süreçte katkısı bulunan bir aydın olarak Yakup Kadri’nin 
devrimlere yönelik en büyük ele�tirisi devrimlerin halka indirilememi� ve halk tarafından 
benimsenememi� olmasıdır. Yakup Kadri’nin Yaban romanında halk ile devrimler ve bürokrasi 
arasındaki uzla�mazlı�ı ve uzaklı�ı hissettirdi�i görülür. Yaban romanında yazar halkın kurtulu� 
mücadelesi konusundaki umursamaz tavrından Ahmet Celal’in sözcülü�ünde yakınır. Bu durum 
Cumhuriyet’in ilânından sonra devrimlere yönelir ve halkın bu kez de devrimler konusundaki 
ilgisizli�inden �ikâyet edilir. Ankara romanı bu serzeni�lerin ele alındı�ı romanlardan biridir. Ancak 
halkın devrimleri benimseyememesinin temelinde onların bu konuda aydınlar tarafından 
bilinçlendirilmemi� olmaları ve yüzyıllardır din adamları tarafından dinin modern ya�amın kar�ıtı bir 
do�ru yol olarak sunulması yatmaktadır. Böylece modernizm, din dı�ı bir ya�am biçimi olarak sunulmaya 
çalı�ılmı�tır. 
 
 Yakup Kadri Karaosmano�lu Kadro’da yayımlanan Ankara Moskova Roma-9/ Halk Terbiyesi 
ba�lıklı yazısında �talya, Rus ve Türk halklarını devrimlere kar�ı olan tutumları bakımından kar�ıla�tırır. 
Yazar, Rusya’da ve �talya’da devrimlerin bir hayatiyet ta�ıdı�ını ve bunun temelinde de halkın devrimleri 
benimsemi� ve kendisini devrimlerin bir parçası olarak görmü� olmasının yattı�ını söyler. Ancak Türk 
halkı ise devrimlere kar�ı umursamaz bir tavır içindedir. Çünkü devrimler onun ruhunda bir etki 
yaratmamı�, halk devrimleri içselle�tirememi�tir: 
 
 “Bu sokaklarda görülen tek tük insanlarda da öyle bir avarelik, öyle bir nereye gidece�ini, ne 
yapaca�ını bilmez kimselerin sersemli�i vardı ki… onları âdeta omuzlarından tutup sarsmak ve “Ne 
yapıyorsunuz? Bu ne tembellik, uyu�ukluk… Bilmiyor musunuz ki burası da bir inkılâp diyarıdır. Burada 
da tıpkı benim geldi�im yerlerdeki gibi her �ey yeni ba�tan yapılmakta, cemiyetin mimarisi temellerinden 
de�i�tirilmekte, topraklar, ta�lar, kafalar, ruhlar, hep kökünden i�lenip imar edilmektedir. Bilmiyor 
musunuz ki, bir hummalı olu� içindeyiz? Burada da her taraf bir tekevvün halinde bir dünya gibi, 
durmaksızın ve fıkır fıkır kaynamalı de�il mi?” (Karaosmano�lu,1933: 32). 
 
 Resmî olarak Tanzimat’ın ilânından bugüne kadar süren Batılıla�ma serüvenimizde en dikkat 
çekici nokta batılıla�ırken kendi de�erlerimizin nasıl korunaca�ı sorunu olmu�tur. Zaten Yakup Kadri de 
bu konuda “Önemli olan batılıla�ma meselesi de�il, ölçü meselesidir” diyerek bu süreçteki kafa 
karı�ıklı�ının nedenini belirlemi�tir. Ankara romanında ise yazar Batılıla�ırken Türk kültüründen 

                                                 
4 Alıntılarda derginin orijinal metinleri kullanıldı�ı için günümüzdeki yazım kurallarından farklı olan dil kullanımları korunmu�tur. 
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uzakla�mamak gerekti�ini aksine Türk üslûbunun batılıla�ma modelimize ı�ık tutması gerekti�ini 
vurgular: 
 
 “Milliyetçi Türk garpçısı için garpçılı�ın en karakteristik vasfı garplılı�a Türk üslûbunu, Türk 
damgasını vurmaktır. �apka bize hâkim de�il, biz �apkaya hâkim olmalıydık. Garplıla�ma muayyen bir 
hayat prensibidir. Bu prensip, ancak, millî iste�in, millî kültürün ve nihayet millî ahlâkın hizmetçisi, 
emirberi olmak �artıyledir ki, yaratıcı ve kurucu rolünü ifa edebilirdi. Garplılık namına, Garbın 
“vice”lerini almakta, yarın öbür gün Garp medeniyetinin yıkılıp çökmesine sebep olacak unsurları bu 
taze, arı vatan topraklarına ta�ımakta ve a�ılamakta ne manâ vardı? Biz Garp namına garpta hüküm süren 
çürümü� bir sınıfın istihlâk ve istihsal �artlarını kendimize tatbike u�ra�maktayız. Tıpkı tehlikeli bir ilacı 
kendi kanına a�ılayan bir ilim fedaisi gibi. Fakat bu korkunç tehlikenin sonunda bari bir büyük hakikat 
ayân olsa… Hayır. Bu korkunç tehlike, Selma hanım’ın evindeki lüks kadar, bu caddenin ortasındaki 
lâmbalar kadar faydasız ve beyhudedir” (Karaosmano�lu, 2006: 136).  
  
 Yakup Kadri Karaosmano�lu’nun Kadro dergisinde yayımlanan Samimiyete Davet ba�lıklı 
makalesinde ise Türk aydınını da kendi de�erlerini yok sayarak Batılıla�ma serüvenine kapılmakla 
suçladı�ı görülür. Yazar makalede Türk �air ve yazarlarının Batı Edebiyatı’nı bir batılı kadar iyi 
bildiklerini ve onu taklit ettiklerini belirtir. Oysa yapılması gereken kendi de�erlerimizle Batı’nın iyi 
yönlerini birle�tirmek olmalıdır. Kendini yok sayarak yapılan de�i�imlerinin köksüzlü�ü ve kimliksizli�i 
bu makalede �öyle vurgulanır: 
 
 “Türk �airi, Türk sanatkârı Garp kültürüyle temasa gelir gelmez kendi ruhundan utanmı�tır. 
Bilmem, onu nereye kapamı�tır? Zavallı ruh, bilmem hangi mahzende, hangi ko�ukta, hangi deli�in 
içinde tıkılmı� duruyor? Biz onun nerede oldu�unu unuttuk bile… Zira, yarım asırdan beri pek âlâ �unun 
bunun ruhiyle de ya�ayabiliyoruz. Hatta, öyle ki, bazı, bir adam, kendi ömrü sürümünce muhtelif ruhlarla 
ha�ır ne�ir olabiliyor. Onun içindir ki, Türk edebiyatında, hiç kimseyi, be� yıl sonra, bıraktı�ınız noktada, 
bıraktı�ınız gibi bulamazsınız… Çünkü, o, bu zaman zarfında bir Garp müellifinin derisinden çıkıp ba�ka 
bir Garp müellifinin derisi içine girmi�tir ve bunlar Türk edebiyatının gene en canlılarıdır. Ya bir tek kalıp 
içinde mumyala�ıp gidenlere ne demeli?...” (Karaosmano�lu, 1933: 30)  
 
 Türk toplumunun uygulamada Lale Devri’nden beri süre gelen Batılıla�ma hedefinin Tanzimat 
sonrası yıllarda tek ideal hâline geldi�i görülür. Artık Batılıla�ma geli�menin yegane yolu olarak 
görülmü�, kayıtsız �artsız Batılıla�ma anlayı�ı dönemin yönetim anlayı�ı hâline gelmi�tir. Cumhuriyet’in 
ilânından sonra bu anlayı� hız kazanmı� ve devrimler yoluyla sistemle�tirilmeye çalı�ılmı�tır. Ancak bu 
kez de “yanlı�” ve sistemsiz Batılıla�ma anlayı�ının, inkılâpları yanlı� yorumlama biçiminde kendini 
gösterdi�i görülmü�tür. Bu durum dönemin edebî eserlerine özellikle de romanlara yansımı�tır. Yakup 
Kadri Karaosmano�lu Cumhuriyet’e yönelik umutlarını anlattı�ı Ankara romanında bu konuyu ele almı� 
ve sözcüsü Ne�et Sabit’in dilinden toplumdaki farklı tabakaların inkılâpları kendi çıkarlarına göre 
yorumlamalarına kar�ı çıkmı�tır: 
 
 “Bunlar hep inkılâbın yanlı� anla�ılmasından çıkan neticeler… �nkılâbı kocanız kendine göre, 
Murat Bey kendine göre, �eyh Emin kendine göre anlıyor, hani, bazı dinler vardır ki, müfessir ve 
müçtehitlerinin çoklu�u yüzünden mâna ve mahiyetini de�i�tirir; i�te bizim inkılâbımızın ba�ına da böyle 
bir �ey gelmektedir ve bizim ıstırabımızın sebebini burada aramak lâzımdır” (Karaosmano�lu, 2006: 142-
143). 
 
 Yakup Kadri Fikirde �stiklâl ba�lıklı makalesinde ise Batılıla�ma ile devrimler arasındaki önemli 
bir farka dikkat çekmektedir. Devrimler Türk toplumunu Batılı ülkelerin bulundu�u konuma çıkarmayı 
hedeflemekle birlikte tamamen Batı kökenli de�ildir. Mustafa Kemal Anadolu halkının de�erlerine 
dayanan bir devrim politikası gözetmi� ve kurtulu� reçetelerinin sadece Batı’dan beklenilmesine kar�ı 
çıkmı�tır. Devrimler en iyi halkın öz de�erlerine ba�lı kalınarak anla�ılabilecektir: 
 
 “ Onun içindir ki, i�te, onun içindir ki, bir Türk kumandanı, bir Türk inkılâpçısı ilk defa olarak 
1920 senesinde, bir hak ve adalet prensibini müdafa için Avrupaya ba�vuraca�ı yerde, bir Türk vapuruna 
binip Anadolu’ya geçti�i vakit herkesin parma�ı a�zında kalmı�tı. Bu Türk inkılapçısı, yalnız, Avrupaya 
gidece�i yerde Anadoluya geçmekle kalmıyor, ilk defa olarak Avrupa’dan Avrupalının hüküm ve 
nüfuzundan sıyrılıp kendi milletinin kuca�ına sı�ınıyordu. 
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 Mustafa Kemal �nkılâbını Tanzimat hareketinin bir devamı gibi görenler bu hareketin öbürüne 
ne kadar zıt oldu�unu hiç de�ilse bu noktada hissetmelidirler. Ba�ı sıkıya geldikçe ecnebi serafetanesine 
sı�ınan Tanzimatçı devlet adamile, Anadolu köylüsünün kuca�ına atılan milli devlet adamı arasında 
keskin bir antagonizmden ba�ka ne bulunabilir? Bunlardan biri �ahsi hürriyetini istiyen adamdır. 
 Bu büyük ve ilk defa milli Türk inkılapçısının çı�ırında yürüyenler pek iyi bilip hissetmi�lerdir 
ki, onun ba�lıca mahreki ve yegane azimet noktası (milli gurur) olmu�tur. �stiklâl muharabesi bu milli 
gururun fevaranıdır. Onu takip eden bütün inkılâp hareketleri bu milli gururun tekamülleridir. Mustafa 
kemal ilk askerî fırkayı kumanda etti�i günden bütün bu millete ba� oldu�u �u güne kadar tek bir 
hamlenin ba� döndürücü atlayı�larını gösterir: Yabancı tesirlerden kurtulmak! O Bizanskâri saltanat 
sarayını ve Arap-Acem kültürünün oca�ı medreseyi bunun için yıkmı�tır. O Rumlu�un bergüzarı fesi 
ba�ımızdan bunun için çıkarmı�tır. Bugünkü dil ve tarih hareketi bu hamlenin yani �stiklâl harbinin 
ruhlara ve kafalara intikali demektir. Asıl hürriyet yolunda cidal budur” (Karaosmano�lu, 1933: 30-31). 
 
 Kadro ve Ankara romanında ele alınan ortak konulardan biri de dönemin ve Yakup Kadri 
anlayı�ının popüler konularından biri olan aydın sorunudur. Yakup Kadri gelene�i içerisinde aydın 
kitlenin halktan kopuk ve halka yabancı olmasına kar�ın halka yönelik çıkı� yolları bulmaya çalı�maları 
bo� bir eylem olarak görülür. Yakup Kadri toplum içinde halk- aydın diye bir kutupla�manın tehlikeli 
sonuçlar do�uraca�ına ve aydın kitlenin ancak halkla kucakla�tı�ı zaman onun için yol gösterici 
olabilece�ine dikkat çekmektedir. Tekeli ve �lkin de Kadro yazarlarının en çok üzerinde durdukları 
konunun “aydın” sorunu oldu�unu belirttikten sonra Yakup Kadri’nin de aydın ve Türk aydını 
kavramlarına kar�ı olumsuz bir tutum içinde oldu�unu vurgulamı�lardır (Tekeli, �lkin, 2007: 452). Yakup 
Kadri Karaosmano�lu, Kadro dergisindeki Millî Tasarruf ve Halk Edebiyatı ba�lıklı yazısında halkla bir 
arada ya�amasına kar�ın onun acılarını, sıkıntılarını, endi�elerini anlamayan/anlayamayan aydın kitleden 
serzeni�te bulunur: 
 
 “ Hem kendini, hem alemi aldatan bu gözba�cısı, ancak, halk dedi�imiz büyük kitlenin bir cüzü 
oldu�unu hissetti�i gündür ki, kuru kafasını avuçları kanayıncaya kadar sıkmaktan kurtulacaktır. 
Yıllardan beri bir türlü bulup ifade edemedi�i hakikati onda ke�fedecek, söyleyemedi�i dili ondan 
ö�renecektir. Türk intellektüeli ile halk arasında ne mukadderat ne de irfan farkı vardır. Halkın 
istiraplarıyle bizim istiraplarımızın sebebi, men�ei ve mahiyeti birdir. Aynî iktisadî ve içtimaî kanunlar 
bizim üstümüzde hükmünü sürüyor. ��te, Türk intellektüelinin kabul ve tasdik etmedi�i �ey halkla kendi 
arasındaki bu e�liktir. Ba�döndürücü bir gurur ona hep göklerde uçuyorum hissini veriyor. Türk 
intellektüeli gerçi göklerde uçuyor. Fakat, sabun köpü�ünden bir balon gibi” (Karaosmano�lu, 1932: 28). 
 
 Aynı konu bu kez Ankara romanının ikinci bölümünde Ankara Palas’ta verilen bir balodan 
yararlanılarak ele alınır. Ankara Palas’ın önünde bekleyen ve içeride neler oldu�unu anlamaya çalı�an 
halk ile balo salonunda yer alan aydın arasındaki kopuklu�u Ne�et Sabit bir uçurum olarak yorumlar: 
 

“ …kim bilir bizim için ne dü�ünürler? Neler söylerler? Onlar için kapısından gördükleri bu 
âlem ne kadar esrarengiz �eylerle doludur?” 

“Yava� yava� onlar da ö�renecek, onlar da alı�acak. Bu yeni hayatın icapları onlarca da anla�ılır, 
açık ve basit �eyler haline girer.” 

Demin otelin merdivenlerinden çıkarken tuhaf bir ba� dönmesi hissettim. Bana öyle geldi ki, 
aya�ımı bastı�ım her basamak, halkla benim aramdaki uçurumu bir parça daha derinle�tiriyor. Ters yüzü 
geri dönüp arkamda bıraktı�ım bu uçuruma atlamak istedim; ta ki onlara karı�ayım ve içinde 
bulundu�umuz sunî âlemi onların gözüyle uzaktan seyredeyim. Fakat dü�ündüm ki… 

-Fakat dü�ündünüz ki bu kabil de�ildir. �çtimaî merdivenin bu basama�ına çıktıktan sonra geriye 
dönenlere, hiçbir yerde, hiçbir devirde rasgelinmi� mi? Azizim demokrasilerin kanuniyetine göre hep 
a�a�ıdan yukarıya do�ru çıkı� vardır. Bunun tersi ancak bir katastrofu ifade eder.  “Halka do�ru” lafının 
hakikî mânası halkı kendine do�ru çekmek demektir” (Karaosmano�lu, 2006: 113-114). 
 
 
 Yakup Kadri Karaosmano�lu Ankara Moskova Roma-4/Bir Mukayese ba�lıklı yazısında 
inkılâpların halk tarafından yeterince benimsenmedi�ini anlatır. Ankara, �zmir, �stanbul gibi �ehirlerin 
merkezlerinde görülen geli�menin oldukça sınırlı ve büyük oranda �ekilci bir de�i�iklik oldu�undan 
yakınan yazar, inkılâpların asıl hedef kitlesinin Anadolu halkı oldu�unu bir kez daha hatırlatır. Ancak ne 
yazık ki görüntüdeki bu de�i�im oldukça aldatıcıdır. Anadolu henüz devrimleri kabullenmi� de�ildir, 
Anadolu Cumhuriyet’ten önceki yıllarda ya�amaya devam etmektedir: 
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 “Bazı �eylerin adı de�i�mekle mahiyetlerinin de�i�ebilece�i zannı, inkılâp hareketinin, bizde 
yarım yamalak kalmasına sebep olan âmillerden biridir. Türk inkılâpçıları lüzumundan fazla 
optimisttirler. Bunlar arasında bir çokları, hükümetin bilmem kaç yıl evvel verdi�i bir kararın veya 
meclisten çıkmı� bilmem hangi kanunun hayatta bir tatbik ve tahalluk sahası bulundu�una kanidir. 
Halbuki, bugün inkılabımızın bu onuncu yılında, hile-i �er’iyesiz �apka ve kasket giyenler, kanunu-
medeniye göre evlenip bo�ananlar ve yeni harflerle yazıp okuyanlar bütün Türkiye’de on bin ki�iyi 
geçmez. Bütün Anadolu kasabalarında, Ankara’nın, �zmir’in, �stanbul’un bütün kenar mahallelerinde 
kadınlar sımsıkı kapalıdır. Kocalarına �eraitçe ba�lıdır” (Karaosmano�lu, 1932: 43). 
 
 Ankara romanında da inkılâpların yarattı�ı �ekil de�i�ikli�inden örneklere yer verilir. Bu 
örnekler birinci bölümde kendi çevrelerinin do�al bir parçası olarak sunulan Hakkı Bey, Murat Bey ve 
�eyh Emin Efendi’den yola çıkılarak verilir. Millî Mücadele yıllarında vatanına ba�lı bir asker olan ve 
cephede idealist bir �ekilde sava�an Hakkı Bey Cumhuriyet’in ilânından sonra tam bir salon adamı haline 
gelir. Ondaki bu olumsuz ve köksüz de�i�im en çok e�i Selma Hanım’ı rahatsız eder.  
 
 “ Selma Hanım, bütün bu pantomima esnasında kocasının acayip bir hâlini daha sezdi. Onda, bir 
seyirci kalabalı�ı önünde, bir marifet gösteren artist tavrı vardı. Sanki, etrafa “��te, bir kadın dansa böyle 
davet edilir. Danstan sonra bir kadınla böyle me�gul olunur”, demek istiyor gibiydi. Bu i�lerin cahili 
olanlar, ne yapaca�ını bilmeksizin duvar diplerinde büzülüp oturanlar, Selma Hanım’a birdenbire, kendi 
kocasından kat kat daha asîl ve a�ırba�lı göründüler. Genç kadın, ilk anlar, bu gibi insanların halleriyle 
içinden alay ediyor, hattâ, bazen, onlara, acıdı�ı veya kızdı�ı bile oluyordu. Lâkin, o ak�am ilk defa 
olarak, hissetti�i, kocası gibi kurulu bir kukla olmaktansa, öbürleri gibi hareketsiz mankenler halinde 
kalmak, mutlaka, daha az gülünç, daha az hor görülmeye layıktır” (Karaosmano�lu, 2006: 99). 
 
 Bunun dı�ında Murat Bey’deki de�i�im ise eserdeki mizahî atmosferi olu�turacak �ekilde 
sunulur. Murat Bey ve ailesi görgü ve kültür temeline dayanmayan yüzeysel Batılıla�ma anlayı�ının 
kurbanı olmu�lar ve çevrelerinde komik duruma dü�mü�lerdir. Bu durum yazar tarafından trajikomik bir 
ö�e olarak okura sunulur.  
 
 “Dü�ününüz ki bu yarı�a Murat Bey’in ailesi bile karı�tı. Büyük çapta arsa spekülasyonlarından 
ve onu takip eden birkaç taahhüt i�inden sonra devrin en zengin adamlarından biri sırasına giren ve 
mebusluktan çekilmi� oldu�u için kâh �stanbul’da kâh Avrupa’da dola�makta bulunan Murat Bey, �imdi, 
Kavaklıdere’de, kuleli, verandalı ve konfor modernli bir büyük kö�k içinde asrî hayatın bütün zevkini 
sürmeye ba�lamı�tı. Kapısında bir Stude Baeker otomobili her dakika emrine amade duruyor, içeride 
elektrikle i�ler en iyi cinsten bir mobilya gramofon en son dans havalarını durmaksızın çalıyordu. 
Çocuklar �sviçreli mürebbiyenin eline bırakılmı�tı. Bu �sviçreli mürebbiye, aynı zamanda Murat Bey’in 
karısiyle kız karde�ine Fransızca, dans, adabı- mua�eret dersleri verirdi” (Karaosmano�lu, 2006: 106-
107). 
 
 En çarpıcı ve �a�ırtıcı geli�me ise �eyh Emin Efendi’de görülür. Romanın ilk bölümünde koyu 
bir taassubun temsilcisi olarak sunulan ve kadınlarla aynı ortamda bulunmaktan bile ho�lanmayan bir 
�eriat taraftarı olan �eyh Emin Efendi romanın ikinci kısmında üst tabaka arasında modern bir beyefendi 
olarak yerini almak istese de bunu ba�aramaz. �eyh Emin Efendi’nin kadınlarla el sıkı�mak ve dans 
etmek istemesi ise yazar tarafından bu ani ve yüzeysel de�i�imin mizahî bir örne�i olarak verilir: 
 
  “Bu adam, frakı, bol yakalı�ı, katı plastronu içinde kaba saba tahtadan yapılmı� bir elbise 
askısını andırıyordu. Ne renkte oldu�u bilinmeyen, yer yer dökülmü� saçlarının arkasında iri ter taneleri 
matru� yüzünün sayısız buru�ukları arasına yuvarlanıyordu. Bir eliyle kadehini tutuyor, öbürüyle, 
muttasıl, bu ter tanelerini silmeye çalı�ıyordu.(…) Bereket Hakkı Bey karısının imdadına eri�ti. Selma 
Hanım’ın mü�kül bir vaziyette kaldı�ını hissederek söze karı�tı ve �eyh Emin Efendi’nin koluna girerek 
uzakla�tılar. Kalabalı�ın içinden, �eyh Emin Efendi’nin yüksek sesle �unları söyledi�i i�itiliyordu: 
 “Yahu, bıraksaydın, �u hanımla bir toka etseydim. Biz dans bilmiyoruz. Bari bunu yapalım. He, 
heh, heh… Bari bunu yapalım” (Karaosmano�lu, 2006: 118-119). 
 
 �nkılâbın sadece görünürde bir de�i�iklik yarattı�ının en iyi göstergelerinden biri de mimarîdir. 
Mimarî alanda görülen tuhaf biçimli ve komik binalar inkılâbın içten bir kabulleni�le de�il, yüzeysel bir 
onayla kabullenildi�ini vurgulamaktadır: 
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 “�ehir içindeki apartmanların, resmî binaların ise kadim Hint Racalarının saraylarından hiç farkı 
yoktu. Bazıları da ovigal pencereleri, ye�il renkli, yaldız murabbalı saçaklariyle Osmanlı devrinin 
medrese ve imarethane mimarîsinin soysuzla�mı� bir devamı gibi idi. (…)Öyle ki, havada ya�ayanlar, 
midesi fazla dolu iken uykuya yatmı� kimseler gibi türlü fena rüyalara dalıyorlardı. Hele Murat Bey’in 
kö�kü, bu çe�it evlerin en hayret verici örneklerinden biriydi. Onun için, burada, ne kendileri, ne 
misafirleri, bir an ferah ve rahat duymuyorlar, tuhaf bir iç sıkıntısına dü�üyorlardı. Murat Bey durmadan 
odaların �eklini ve rengini de�i�tiriyor, mobilyalarını yeniliyordu. Dülgerler, do�ramacılar, kaplamacılar, 
evin içinden bir lahza eksik olmuyordu” (Karaosmano�lu, 2006: 128). 
 
  Yakup Kadri Karaosmano�lu Ankara Moskova Roma /5 ba�lıklı seri yazısında Türk devriminin 
asıl büyük dü�manının dı� güçler olmadı�ını, gerçek dü�manının dı� güçlerin himayesinde çalı�an Türkler 
oldu�unu vurgular. Yüzyıllar boyunca ya�anan tecrübeler bir ülkeyi çökertmenin en etkili ve kolay 
yolunun onu kendi vatanda�larını kullanarak içten çökertmek oldu�unu göstermi�tir. Yakup Kadri 
Karaosmano�lu da bu gerçe�i hatırlatarak 1930 yılların ba�ındaki Türkiye’de ister muhafazakâr kesimden 
olsun, isterse devrimci kesimden olsun dı� güçlerle i�birli�i içinde bulunan ki�ilerin ülke içinde önemli 
yetkilere sahip olduklarını ve bu sayede devrimi ve ülkeyi yok etme amaçlarını çok daha rahat 
gerçekle�tirebileceklerini �öyle vurgular: 
 
 Türk inkılâpçıları ise her iki tehlikeyi aynî derecede ve aynî ehemmiyette göz önünde 
tutmalıdırlar. Bizde dahilî irtica hareketleri daima haricî te�vik ve himayelerle vukubulmu�tur. �apkalı 
fraklı olsun, sarıklı cübbeli olsun bizde bütün mürteciler ya bilerek ya bilmiyerek mutlaka harici 
dü�manın kolda�ıdırlar. Ve dü�manlarımız, topraklarımıza silah kuvvetile giremiyeceklerini anladıkları 
gündenberi, ancak, Türkiye’de mevcudiyetini tahmin ettikleri bu irtica unsurlarına güvenirler; ancak, 
bunların muvaffakiyetleri üzerine emel kurabilirler.  
 
 �nkılap Türkiye’sine haricî tehlike türlü türlü �ekil ve kıyafette kendini gösterebilir. O bize ye�il 
bayraklı bir �eyh veya kızıl bayraklı bir ihtilâlci suretinde görünebilece�i gibi bir beyaz bandıralı liberal 
�eklinde de görünür. Ve maatteessüf bu liberallerin büyük bir kısmı bugün yalnız aramızda bulunmakla 
kalmıyor, �stiklâl ve milliyet a�kının çocu�u olan Gazi Türkiye’sinde rey, salâhiyet, nüfus ve vazife sahibi 
oluyor” (Karaosmano�lu, 1932: 39-40). 
 
 Yakup Kadri Karaosmano�lu’nun yukarıdaki yazısında belirtti�i “liberal” tiplerden birine de 
Ankara romanında yer verilir. Binba�ı Hakkı Bey Millî Mücadele yıllarında bir vatansever olarak çe�itli 
cephelerde sava�an ve Türk milletinin kurtulu�una gönülden inanan bir askerdir. Zaten romanın ana 
kahramanı Selma Hanım da Binba�ı Hakkı Bey’in bu özelliklerinden etkilenerek onu sevmi� ve Kurtulu� 
Sava�ı yıllarındaki davranı�larını korkak ve sinik buldu�u için ilk e�inden ayrılmı�tır. Ancak 
Cumhuriyet’in ilk yıllarında bu genç vatansever asker yerini devlet ihalelerinde yabancılara aracılık 
ederek haksız kazanç elde eden çıkarcı bir bürokrata bırakmı�tır. Selma Hanım korkusuz bir askerden, 
gösteri� meraklısı bir salon adamı hâline dönü�en Hakkı Bey’den de bu yozla�mayı kaldıramadı�ı için 
giderek uzakla�mı�tır: 
 
 “�� âleminde henüz çok ham olan kafası, bunda, hattâ alelâde bir münaka�aya sebebiyet verecek 
bir pürüz bulamıyordu. Yalnız, i�in kendisine ait kısmı sâbit bir sorgu i�areti halinde beyninin içinde saplı 
duruyordu. O yüzden, ta yeme�in sonuna kadar a�zını açıp ya tasvibe, ya kabule dair bir kelime 
söylemedi ve bu nokta öbürlerince de bu konu�manın bir dü�ümü gibi kaldı. Nihayet, be�inci �arap 
kadehinden sonra bir tanesi Hakkı Bey’in kula�ına e�ilip: 
 “Sizin komisyonunuza gelince…” diye söze ba�ladı. 
 Eski fırka kumandanı, Alman silâh arkada�ının sözlerini dinlerken kalbinden yüzüne do�ru sıcak 
bir kan tabakasının çıktı�ını hissediyordu”(Karaosmano�lu, 2006: 104). 
 
 Sonuç 
 
 Yakup Kadri Karaosmano�lu Osmanlı �mparatorlu�u’nun son dönemleri ile Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurulu� ve geli�me yıllarına bilinçli bir aydın gözüyle tanıklık etmi� bir yazardır. Onun 
romanlarında Türk halkının önemli bir e�ik evresi olan bu yıllar, siyasî ve sosyal çözümlemeleriyle yer 
alır. Karaosmano�lu Ankara romanında da yazar Ne�’et Sabit’in gözünden Millî Mücadele yılları ve 
sonrasındaki geli�meleri gerçekçi gözlemlerle sunar. Üç bölüm halinde yazılan eserin ilk bölümü daha 
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çok Kurtulu� Sava�ı yıllarında Anadolu’nun durumunu gözler önüne serer. �kinci bölümde yazar, genç 
cumhuriyetin kurulu�unu ve yükseli�ini anlatırken dönemin bürokratlarına ve aydınlarına da ele�tirilerde 
bulunur. Ancak romanın son bölümü tüm olumsuzlukların giderilmeye çalı�ıldı�ı umutlu bir ortamı 
anlatır. Romanın böylesine ütobik bir atmosferle tamamlanması Yakup Kadri Karaosmano�lu’nun 
gelece�e yönelik iyimser dü�üncelerinden kaynaklanmaktadır. Yeni bir devletin nasıl �ekillendirildi�inin 
anlatıldı�ı bu romanda yazar epik bir söyleyi� geli�tirir. Onun bu bakı� açısını daha önce Kadro 
dergisinde yayımlanan ve Moskova Edebiyat Kongresi’nde (Orijinal metinde Moskova Edebiyat 
Kongrasında diye geçmektedir.) sundu�u bildiride de görmek mümkündür: 
 
  “Muhakkak ki bu ya�adı�ımız devir “épigue” bir devirdir. Onun için bizim her �eyden evvel bir 
“epopée” �airine ihtiyacımız vardır. Bozulan, çürüyen cemiyetlerin tahlili yani da�ıtıcı zihniyeti ifade 
eden tenkit ve tahlil edebiyatının artık bu kurulan, tekevvün eden yeni dünya içinde yeri kalmamı�tır” 
(Karaosmano�lu, 1934: 31). 
  
 Kadro dergisi cumhuriyet politikalarının belirlenmeye çalı�ıldı�ı devrimler sürecinde farklı 
fikirler öne sürerek yönetimin dikkatini çeken ve Atatürk’ten de destek alan bir olu�umdur. Derginin 
yazar kadrosunu olu�turan aydınlar devletçilik politikası ı�ı�ında genç cumhuriyetin nasıl yol alaca�ı 
konusunda önerilerde bulunmu�lar, devrimler konusunda halkı bilgilendirmeye çalı�mı�lardır. Ancak bir 
e�ik dönemimin ürünü olması, siyasal ve sosyal karma�aların bu evrede henüz giderilememi� olması 
kadro hareketinin de uzun ömürlü olmasına engel olmu�tur. Derginin imtiyaz sahibi ve yazarı olan Yakup 
Kadri Karaosmano�lu özellikle kültür sanat ba�ta olmak üzere savundu�u görü�leri derginin yayımlandı�ı 
yıllarda okurla bulu�an Ankara romanına da yansıtmı�tır. Derginin kapanmasına kar�ılık Ankara 
romanının umutlu bir gelecek dü�üyle sonlanması Yakup Kadri Karaosmano�lu’nun genç cumhuriyete 
olan güveninden kaynaklanmaktadır. 
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