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Eski Sol Üzerine Yeni Notlar... 

 
 
 
 

Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası Üyesi 
Behram Lütfi’nin Çorum Yılları  

 

M. Bülent VARLIK
* 

 
Behram Lütfi, hayata önce Türkçülükle başlayıp, ardından ve özellikle Milli 

Mücadele döneminde “sol”da aktif olarak rol alan, nihayette de Kemalizm’e 
kayan bir isim. Hakkında fazla bilgimiz yok. Muhtemelen Balkan topraklarında 
doğdu. Muhtemelen “Balkan faciası”ndan sonra Anadolu’ya geçti. Öğretmen 
olarak hayatını sürdürdü. Milli Mücadele yıllarında Türkiye Halk İştirakiyun 
Fırkası’nda yer aldı. Eylemleri nedeniyle cezalandırıldıktan sonra Anadolu’nun 
ortasında Çorum ve Sivas’ta öğretmenliği sürdürdü; Kemalizm’den yana bir 
hayatın içinde oldu. Daha sonrasını bilmiyoruz; hayatının geri kalan kısmını 
öğrenmek için muhtemelen Emekli Sandığı kayıtlarına ulaşmak gerek. 

* * * 

Behram Lütfi’nin ne zaman ve nerede doğduğu hakkında bilgi bulunmamak-
ta. Ancak, M. Salih Erkek’in, hiçbir kaynak göstermeden Behram Lütfi’nin 1327 
[1911] yılında Manastır Darülmuallimi’nden mezun olduğunu belirttiği1 dikkate 
alınırsa 1890’lı yılların ilk yarısında doğduğu kabul edilebilir. Behram Lütfi Ma-
nastır’daki okulda, önce Türkçü sonra sosyalist bir çizgi izleyen Ethem Nejat’ın 
öğrencisi oldu; hayatı boyunca ondan öğrendiklerini uygulamaya çalıştı2. Balkan-
lar’da yaşadığı için Bulgarcayı ve yörede kültürel anlamda egemen olan Fransız-

                                                 
* İktisatçı, mbvarlik@gmail.com  
1 M. Salih Erkek; Ethem Nejat: Bir Meşrutiyet Aydını - 1887-1921, Kitap Yayınevi yay., İstanbul-
2012, s: 21. 
2 M. Salih Erkek, a.g.e., s: 251. 
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cayı öğrendi3. Okuldan mezuniyetinden sonra Elbasan İttihat ve Terakki Mek-
tebi müdürlüğünde bulundu4. Ardından Manastır’da görev yaptı. Hocası Ethem 
Nejat’ı takip ederek Türkçülük akımı içinde yer aldı ve aynı yıllarda İttihat ve 
Terakki Cemiyeti’nde çalışmaya başladı5. 

1910-1911’de “Balkan faciası”nı bizzat yaşadı. Yaşadıklarını Kanlı Kitap: Ru-
meli’nin Dertleri adlı bir kitapta yayınladı6.  

Ethem Nejat’ın, ziraat muallimi A. Ferid Bey [Osman Ferit Uyguç]7  ile bir-
likte 1911 yılında çıkarmaya başladığı Türkçü eğilimlerin ağır bastığı Yeni Fikir8 
dergisinde 1912’den itibaren yazılar ve şiirler yayınlamaya başladı9.  

Balkanlar’ın kaybedilmesinden sonra Anadolu’ya geçti. Önce İstanbul’da 
Şemsü’l- Mekâtib’de, ardından, 1913 yılında Aydın vilayetine bağlı Çal kazasının 
Orta köyünde görev aldı10. Daha sonra, Ethem Nejat’ın Bursa Darülmuallimin 
Müdürlüğü’ne atanması üzerine Bursa’da öğretmenlik yapmaya başladı11. Bu 
sırada kurucuları arasında Ethem Nejat’ın bulunduğu Türk Gücü Cemiyeti’ne 
üye oldu; Cemiyet’in faaliyetlerine aktif olarak katıldı12. Daha sonraki yıllarda 

                                                 
3 Erden Akbulut-Mete Tunçay; Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası (1920-1923), Sosyal Tarih 
Yayınları yay., İstanbul-2007, s: 286. 
4 M. Salih Erkek; a.g.e., s: 21. Buradaki görevi sırasında öğrencilerin “askeri bir disiplin” 
içinde eğitim görmesine gayret sarfetti. Behram Lütfi; “Çocuklarım”, Yeni Fikir, c: I, No: 7, 
Haziran-1912, s: 221’den aktaran M. Salih Erkek; a.g.e., s: 251. 
5 Erden Akbulut-Mete Tunçay; a.g.e., s: 287. Manastır’da görevli iken10-20 Ağustos 1911’de 
Selanik’te toplanan Muallimler Kongresi’ne katıldı. Konu ile ilgili olarak bkz: Şefika Kurnaz-
Cemal Kurnaz; “Selanik Vilayeti Birinci Muallimler Kongresi (1911)”, Gazi Eğitim Fakültesi 
Dergisi, c: 29, No: 5 (Reşat Genç Özel Sayısı, c: 2), 2009, ss:998-1012.   
6 Behram Lütfi; Kanlı Kitap: Rumeli’nin Dertleri, Manzume-yi Efkâr Matbaası, İstanbul-1911, 
ss: 32. Bu kitabın çevrim-yazısı için bkz: Behram Lütfi; “Kanlı Kitap”, Türk Dünyası Araştır-
maları Dergisi, No: 104, 1996, ss: 209-220.  
7 Hakkında kısa bilgi için bkz: Yunus Yılmaz; Turancı Sosyalist Ethem Nejat, İleri yay., İstanbul-
2012, ss: 43-44. 
8 Eski Harfli Türkçe Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu, Milli Kütüphane yay., Ankara-1987, s: 
293’te derginin kurucuları yanlışlıkla “İbrahim Nejat” ve A. Ferid olarak gösterilmektedir. 
Dergi Manastır’dan sonra İstanbul ve Bursa’da yayın hayatını sürdürmüştür. Dergi hakkında 
geniş bilgi için bkz: M. Salih Erkek; “Osmanlı Devletinde İlk Türkçü Eğitim Dergisi: Yeni 
Fikir”, History Studies, c: IV, No: 1, 2012, ss: 197-213. Ayrıca bkz: M. Salih Erkek; a.g.e., ss: ss: 
30-36 ve Yunus Yılmaz; a.g.e., ss: 40-41. 
9 M. Salih Erkek; a.g.e., 34’te Yeni Fikir’de yayınlanan şiirlerin “intikam, Rumeli Türklüğü ve 
vatan sevgisi” üzerine olduğunu belirtmektedir. Behram Lütfi’nin Yeni Fikir’de yayınlanan 
“Rumeli Türküsü” adlı şiiri üzerine geniş açıklamalar için bkz: M. Salih Erkek; a.g.m., ss: 202-
203. Behram Lütfi bu şiirinde “Altay” müstearını kullanmıştır. Ayrıca bkz: Yunus Yılmaz; 
a.g.e., s: 74.  
10 M. Salih Erkek; a,g,e., s: 21. Bu köydeki görevi sırasında yürüttüğü faaliyetler ile ilgili ola-
rak bkz: Ethem Nejat; “Mekteblerde Canlı, Âteşin Bir Hayat İsteriz!”, Yeni Fikir, c: III, No: 
14, Ağustos-1913, ss: 431-433’den aktaran M. Salih Erkek; a.g.e., ss: 251-252. 
11 Bursa’da bulunduğu yıllarda “Altay” müstearını kullandı. Kısa bilgi için bkz: Yunus Yıl-
maz; Turancı Sosyalist Ethem Nejat, s: 74. 
12 M. Salih Erkek; a.g.e., ss: 69-85’te bu cemiyet hakkında bilgi vermekte, s: 83’te de Behram 
Lütfi’nin Yeni Fikir, c: III, No: 20, Mart-1914, s: 634’te yayınlanan “Güçlülerle Beraber Keşiş 
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Afyon, Sivrihisar ve Eskişehir’de lise müdürlüğü görevlerinde bulundu. Bu yıl-
larda Ethem Nejat’ın fikirlerindeki değişmeye paralel olarak “emekçilerin huku-
kunu istirdad için” sosyalist çizgiyi benimsedi13. 

 

I. Yeşil Ordu Üyeliği 
Muhtemelen 1919 yılı başlarında Eskişehir’e gelen Behram Lütfi, “sol” eği-

limli faaliyetlerine devam etti. Yayınına 28 Ağustos 1919 tarihinde izin verilen 
ve imtiyaz sahibi Abdullah Necmettin [Başiplikçi] olan İşçi gazetesinin mesul 
müdürü oldu. Gazeteye verilen izin belgesi “siyaset ve şahsiyetten bahs etme-
mek” koşulunu içermekteydi. Gazetenin başlığı altında “işsizlikten, emeklerinin 
karşılığını alamamaktan, her nevi tagallüpten ezilen halkın, bilhassa işçi, çiftçi, 
esnaf takımının faidesine çalışır” kaydı bulunmaktaydı14. Behram Lütfi, 1920 

                                                                                                                   
Eteklerinde ve Mağaralarda” başlıklı yazısından söz etmektedir.Türk Gücü Cemiyeti hakkın-
da kısa bilgi için ayrıca bkz: Zafer Toprak; “İttihat ve Terakki’nin Paramiliter Gençlik Örgüt-
leri”, Boğaziçi Üniversitesi Dergisi Beşeri Bilimler, c: 7, 1979, ss: 95-113 ve Tarık Zafer Tunaya; 
Türkiye’de Siyasal Partiler, c: I İkinci Meşrutiyet Dönemi, Hürriyet Vakfı yay., İstanbul-1984, 
ss: 458-459, 461-462. 
13 Erden Akbulut-Mete Tunçay; a.g.e., s: 287. 
14 Bugün hiçbir nüshası bulunmayan İşçi gazetesi hakkında kısa bilgi için bkz: İsmail Okyay; 
Elli Yıllık Eskişehir Basını, Tezgah Gazetesi yay., Eskişehir-1958, ss: 190, 220-221. Ayrıca 
bkz: Mete Tunçay; Eski Sol Üzerine Yeni Bilgiler, Belge yay., İstanbul-1982, ss: 124-125. 

 
 

Behram Lütfi’nin Yeni Fikir dergisinin 22. sayısında yer alan tek fotosu. 
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yılında Yunus Nadi aracılığıyla Nazım [Resmor] bey ile tanıştı15. Manastırlı eği-
timci Manastırlı Mustafa Nuri ile birlikte Yeşil Ordu Cemiyeti’nin Eskişehir 
örgütünün oluşturulmasını sağladı; Ankara’dan sonra Eskişehir’de ikinci bir 
heyet-i merkeziye kurdu16.  

 

II. Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası 
Yeşil Ordu’nun dağılmasından sonra Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası’na gir-

di. 1921 yılı başında bu Fırka’nın yayınladığı Emek gazetesinde çalıştı17. Ancak, 
Fırka yönetiminin ağırlıklı olarak Yeşil Ordu içindeki faaliyetleri nedeniyle yargı-
landığı muhakemede 9 Mayıs 1921’de üç yıl kürek [ağır hapis] cezasına  mah-
kum oldu18.  

Behram Lütfi 1922 ortalarında Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası’nın yeniden 
örgütlenme faaliyetlerine katıldı. Ancak, bu dönemdeki çalışmaları nedeniyle 
Ekim 1922’de tutuklandı19, muhtemelen iki ay kadar hapishanede kaldıktan 
sonra kefaletle serbest bırakıldı ve Çorum’a “muallim” olarak tayin edilmesi 
sağlandı20. 

 

III. Çorum Yılları 
Behram Lütfi, 1923 yılı başlarında Çorum’da göreve başladı. Onun, Ço-

rum’da geçen yıllarını  resmi vilayet gazetesi olan Çorum’dan izlemek mümkün21. 

Bu arada, bir “sosyalist”in “sürgün” olarak gönderildiği Çorum’un ilginç bir 
yer olduğunu da belirtmek gerekmekte. Söz gelimi; Çorum gazetesinin 3 Nisan 
1338 [1922] tarihli 49 nüshasında “Ankara’da intişara başlayan Yeni Hayat” gaze-
tesi tebrik edilmekte, “devam-ı intişarı” temenni edilmektedir22. 

                                                 
15 Yakın Tarihimiz, c: I, No: 3, 15 Mart 1962, s: 71. 
16 Erden Akbulut-Mete Tunçay; a.g.e., s: 14. 
17 İsmail Okday (İsmail Hakkı Tevfik); Afyon-Karahisar Gazeteleri, Filibe-1937, s: 5. Bu kay-
nakta, 16 Ocak 1921’de yayın hayatına başlayan Emek’in İkaz Matbaası’nda basıldığı ve 
Afyon Karahisar’dan yönetildiği kaydedilmektedir. Ancak, Süha Ünsal; İkazcı Mehmet Şükrü: 
Milli Mücadele’den Cumhuriyet’e, Dipnot yay., Ankara-2007, ss: 74’te matbaanın 1920 sonlarında 
Ankara’ya taşındığını belirtmektedir. İsmail Oktay’ın kitabının tıpkı-basımı Müteferrika, Kış-
1994’te yayınlanmıştır. 
18 Bu cezanın kalan kısmı 29 Eylül 1337 [1921] tarih ve 155 sayılı kanun ile affedilmiştir. 
19 Erden Akbulut-Mete Tunçay; a.g.e., s: 421. 
20 Erden Akbulut-Mete Tunçay; a.g.e., s: 388. 
21 Behram Lütfi’nin Çorum’daki faaliyetlerine ait bütün atıflar Çorum Gazetesi Çevirileri 1921-
1926, c: I,  ss:1-1152 ve c: II, ss: 1154-2304, (yay. haz: Abdülkadir Ozulu), Çorum Belediyesi 
Kültür Yayınları yay., Çorum-2008’den alınmıştır. Verilen sayfa numaraları bu kitapların 
sayfalarına işaret etmektedir. 
22 Çorum, 3 Nisan 1338 [1922], No: 49, s: 422. 
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17 Nisan 1338 [1922] tarih ve 51 numaralı Çorum gazetesinde de “Protesto” 
başlığı altında “Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası bütün Avrupa ve cihan amele 
işçilerine hitaben neşrettiği bir beyannamede Türkiye’nin Cenova Konferansı’na 
davet edilmemesini şiddetle protesto etmişlerdir” haberi yer almaktadır23. 

24 Temmuz 1338 [1922] tarih ve 65 sayılı Çorum’da da, bu kentte örgütlen-
mesi olmamasına rağmen “Halk İştirakıyyun Fırkası Birinci Kongresi” başlığı ile 
bir ilan yer almaktadır. Buna göre;  

Halk İştirakıyyun Fırkası, hükumetçe musaddık programındaki madde-i 
mahsusaya tevfikan önümüzdeki Ağustos 15’te ilk kongresini akde karar 
vermiştir. Kongre ruznamesi aşağıda yazılı meselelerdir: 

1- Merkez-i umumiyenin şimdiye kadar olan faaliyetlerine dair rapor. 

2- Fırka program ve nizamnamesinin tadili veya tasdiki. 

3- Şark’ta komünist fırkalarının milli cereyanlara ait nokta-i nazarlarıyla 
ittihazı lazım gelen vaziyetin tesbiti. 

4- Komünist Enternasyonal’in 4. kongresine izâm edilecek murahhasla-
rın intihabı. 

5- Anadolu’nun dahili ve harici siyaseti hakkında izahat. 

6- Sosyalist ve halkçılar ile müştereken, emperyalizme karşı birlik cephesi 
teşkili. 

                                                 
23 Çorum, 17 Nisan 1338 [1922], No: 51, s: 439.  
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7- Anadolu’da zenaat birlikleri meseleleri. 

8- Komünist Enternasyonal’in son faaliyeti hakkında malumat. 

9- Köylü, amele ve münevverler arasında faaliyet irşadat tarzlarıyla arazi 
meseleleri. 

10- Fırka matbuatının tarzı nasıl olmalıdır. 

11- Yeni merkez-i umumi ve maliye tetkik komisyonu ve hakem heyeti in-
tihabı. 

12- Fırka beyannamesinde musarrah olan (Yunan ordusunu inhilal ettir-
mek için Yunan halkına ve askerlerine hitaben yazılacak beyanname)’nin 
kongrece teyidi. 

Heyet-i merkezilerin izam edecekleri murahhasların intihabı ve izamı es-
babına müsaraat etmelerini ve murahhasların önümüzdeki Ağustos’un 
15’inde Ankara’da  hazır bulunmalarını temin eylemeleri lüzumu ilan olu-
nur24. 

 
IV. Milli Mücadele’ye Verdiği Destek 
Behram Lütfi’nin Çorum’a geldikten sonra önemli bir “fikri” dönüşüm ge-

çirdiği ileri sürülebilir. Önce Türkçü, sonra “sosyalist” olan Behram Lütfi, kısa 
süre içinde “Milli Mücadele” taraftarı olur. 1923 yılının başlarında Çorum gazete-
sinde yazdığı bir yazı buna kanıt olarak gösterilebilir: 

“İşte beş sene evveldi. Mahut, “Sevr” muahedesinin haris ve kanlı tırnak-
larla ülkemizin bakir diyarlarına çizdiği hudud-u siyahı parçalamak, asırla-
rın tabaka tabak keşide ettiği zulüm ve melanet zincirlerinden memleke-
timizi kurtarmak, zîk-ı sadrla müteellim memleketimizi şah-rah-ı saadete 
isal eylemek vazifesiyle mücadele ve  mücahede ediyoruz. 

Mücahedeye atıldığımız gün, Garb’ın zalim vicdanına haykırdık: 

Ya hakk-ı hayat, ya ölüm! 

Bu gür ve imanlı ses “misak-ı milli” etrafında toplandı, birleşti, taazzuv 
etti ve yürüdü. 

Paslı bıçaklar, eski gazi yatağanlar, çakmaklılar, baltalar, hatta dişler, tır-
naklar... 

Sonra kızlar, kadınlar, çocuklar, ihtiyarlar, dinçler, delikanlılar hepsi nazlı 
vatanın sine-i ismetine çökmek isteyen kabus bulutları parçalamaya az-
metti, ant içti. 

Hava kudurdu. Kar, tipi, soğuk velvele dağları yerinden oynattı. Taşları 
parçaladı. 

                                                 
24 Çorum, 24 Temmuz 1338 [1922]. No: 65. ss: 615. Halk İştirakiyun Fırkası’nın Birinci 
Kongresi ile ilgili bu  ilan gündem maddelerinde çok küçük sıra farklarıyla, Fırka’nın yine her 
hangi bir örgütlenmesi olmamasına rağmen Konya’da, Öğüt gazetesinin 13 Temmuz 1338 
[1922] tarihli nüshasında yer almıştır. Konu ile ilgili olarak bkz: Ahmet Avanas; Milli Mücade-
le’de Konya, Atatürk Araştırma Merkezi yay., Ankara-1998, ss: 255-256.   
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Fatmacığın diktiği ince keten mintanı, Mustafa dayının hazırladığı deriden 
iki çarık... Hepsine karşı koydu. 

Ermedik, solmadık, titremedik, yılmadık... 

İngiliz fabrikalarının gemiler dolusu cephaneleri, son sistem silahları, top-
ları, mitralyözleri Anadolu’yu ateşe tuttu. 

Onlar alev saçtıkça Mehmetçik gürledi. Kayaları inletti, dağları deldi.. Ni-
hayet onların hepsini susturdu. Gemiler demirledi. Diplomat masaları bo-
şaldı. 

Garb afakında Türk sesinin inikasları hoplamalar icad etti... 

Türk, ulu tanrının uluhiyetine sığınarak Anadolusunu tathir etti ve bekle-
di. Vakur alnını açtı., kaşlarını çattı, göğsünü gerdi insanlığa has bir neza-
ketle yüzünü Garb’e çevirdi ve: 

“Efendiler, kara paslı yatağanımla sizin bütün icad-ı melanet ve mefsedet 
olan aletlerinize karşı koydum. İşte sizi yendim. İmanımın ne kadar yük-
sek, ne kadar metin olduğunu öğrendiniz ya!” dedi. Alkışlandı. 

Avrupa matbuatı coştu. Meclisleri galeyana geldi. Hatipleri ateşlendi. 

“Büyük Türk, muzaffer Türk” teranesini ayyuka çıkardılar. Türk ülkesinin 
felaketini ihzar eden Loid Corc yuvarlandı. Kral Konstantin acı feryatlar-
la kaçtı. Yunan başvekili nazır arkadaşlarıyla beraber idam olundu. Atina 
ateşler içinde kaldı. Fransa, İngiltere, İtalya efkâr-ı umumiyesi başkalaştı. 
Sanki siyasetin mihveri kırıldı. Her tarafta sükut... Hazan yaprakları gibi 
düşen düşene... 

Nihayet Garb’ın muhteris diplomatları kendilerini Lozan şehrinin konfe-
rans salonlarına bıraktılar. Fakat başları düşük adeta taziye verir bir şekil-
de. “Türkler haklıdır” dediler. Durduk. Bütün bu velvelelere bir imza ni-
hayet verecekti. Öyle bir imza ki: 

Biz onu kan pahasına demir pençe sayesinde kazandık. O imza da bütün 
ihsanlarca meşruiyeti tasdik edilen Türk misak-ı millisinin kabul ve tasdi-
kinden ibaret olacaktır. 

Günler değil, haftalar değil, aylar geçti. Kadife koltuklarına yaslanan Garp 
burjuvazisi her gün bir plan, bir desise, bir dolap uydurdu. Gizli ihtirasla-
rını yenemedi. Yenmek istemedi. Kıvrandı, gizlendi. Nihayet maskesini 
takındı. Sıkılmadı, kızarmadı, yine insanlıktan inhiraf etti. Şimdi de Türk 
mukadderatına kirli, iğrenç tırnaklarıyla leke kondurmak istiyor.  

Sersem efendiler, düşünemiyorlar ki, Türk ruhu o kadar ulvi, Türk vicda-
nı o kadar temiz ve pakdır ki, oraya leke kondurmak cihanın muvazene-i 
umumisini altüst etmekle müsavidir. Biz serinkanlılıkla, metin imanımızla 
Garb’ın haris ruhunu sır ediyoruz. Bakalım, Lozan salonlarının temsin 
edilmiş havaları kimleri zîk-i teneffüse mahkum edecektir. 

Bizim pencerelerimiz kapansa bile imanlı semamızın bî-nihaye ufukların-
da tayaran ederiz. Nitekim, ordumuz, silahsız, kumandansız yaşadığımız 
zamanlarda bile pervasız seyran ettik. Bugün ise İstanbul kapılarında, 
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Edirne istihkâmlarında, Çanakkale sırtlarında mücehhez bir ordu, ordu-
nun arkasında azimkâr imanlı bir millet ve bütün bunların fevkinde 
yeralan mehmetçiğin Türk ruhu yaşarken bu millet köle boyunduruğunu 
takmaz. Bu vatan yabancıya kalmaz. Binaenaleyh Türk misak-ı milliden 
kıl kadar fedakarlık yapamaz. “Misak-ı milli” Türk ruhunun umdesi hakk-
ı hayatıdır. 

Lozan salonlarını dolduran Garp diplomatları Türk ruhunun büyüklüğü-
nü idrak edecek kadar izan ve kaabiliyete malik olsaydı hiç şüphesiz sulh 
imza edilir, insanlık halas bulurdu. Ne diyelim ki, Garp görmüyor, göre-
miyor, anlamıyor. Sersem ve  muhteris... 

Fakat sulhün imza edilememesi İngiltere’nin zevalini, İtalya’nın izmihlali-
ni, Fransa’nın inkırâsını intaç edecektir. 

Çünkü Şark birliği hak birliğine istinad ederek beşeriyet-i muzdaribeyi ha-
las etmek için taazzuz etmekte... Garp hakka karşı durmakta... Bu bariz 
hakikat karşısında elbetteki Garp boğulacak parçalanacaktır. 

Türk’ün ruhu, bu âli ve metin hakayık mündemiç olduktan sonra her ne 
olursa olsun Lozan mukarreratına gülmekle mukabele ederiz. 

İsterlerse imza etmesinler o kadar25. 

V. İzmir İktisat Kongresi 
Behram Lütfi, Milli Mücadele’nin sıcak savaş döneminin sona ermesinden 

sonra 1923 yılı başlarında İzmir’de düzenlenen iktisat kongresini büyük bir he-
yecanla karşılar. Çorum gazetesinde yayınlanan bir yazısında bu kongreye çok 
önem verdiğini belirtir: 

Asırlardan beri mücadeleden bir an hali kalmayan; hayatını serhadlerin 
âmâk-ı  bî-nihayesine defneden, milyonlarca yetimin enini, hesapsız dulla-
rın irye-i hicranını dinleye dinleye solgun vadilerin hiçliklerine gömülen 

                                                 
25 Behram Lütfi; “Lozan Mukarreratı Karşısında Türk Ruhu”, Çorum, 5 Şubat 1339 [1923], 
No: 93, ss: 900-902. Aynı konu ile ilgili bir diğer yazı için bkz:  Behram Lütfi; “Sulh Pazarı”, 
Çorum, 5 Mart 1339 [1923], No: 97, ss: 933-934. Yine aynı dönemde Garp emperyalizmine 
karşı bir diğer yazısı için bkz: Behram Lütfi; “Kan İçen Baş”, Çorum, 12 Şubat 1339 [1923], 
No: 94, ss: 914-916. Lozan Anlaşması’nın imzalanması üzerine Behram Lütfi hem bir makale 
yazar, hem de bir konferans verir. Konu ile ilgili olarak bkz: Behram Lütfi; “Sulh”, Çorum, 
No: 118, 1 Ağustos 1339 [1923], ss: 1084-1085 ve [Behram Lütfi]; “Livamız Sulhü Nasıl 
Karşıladı”, Çorum, No: 118, 1 Ağustos 1339 [1923], ss: 1089-1091. Behram Lütfi’nin Mustafa 
Kemal’in politikalarını destekleyen diğer yazılarına örnek olarak bkz: Behram Lütfi; “Rama-
zan Ağa/Büyük Gazi Paşamıza ithaf”, Çorum, No: 100, 23 Mart 1339 [1923], ss: 952-954). 
“Türk ülkesi yalnız Türkündür. Türk idaresine Türk hakimdir” gibi ifadelerin kullanıldığı ve 
yapılacak seçimlerde Halk Fırkası’nın desteklenmesi gerektiğini ileri süren bir yazısı için de 
bkz: Behram Lütfi; “Gazi Hazretlerinin Beyannamesi Etrafında”, Çorum, No: 104, 23 Nisan 
1339 [1923], ss: 985-987 ve Behram Lütfi; “Gazi Paşa ve Çorum”, Çorum, No: 178, 1 Teşri-
nievvel 1340 [1924], ss: 1799-1800. İstiklal Savaşı’nın kahramanlarından Kara Fatma’nın 
Çorum’u ziyareti ile ilgili olarak kaleme aldığı bir yazı için de bkz: Behram Lütfi; “Kara Fat-
ma”, Çorum, No: 174, 3 Eylül 1340 [1924], ss: 1753-1754). Konu ile ilgili olarak ayrıca bkz: 
“Kara Fatma Şehrimizde”, Çorum, No: 174, 3 Eylül 1340 [1924], ss: 1760-1761. 
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Türk’ün; safahat-ı matemi, edvar-ı hayatiyesi cidden pek feci, pek kahkar, 
pek yoksuldur. 

...  

Bugün Türk’ün şiarı Misak-ı Milli, ruhu teşkilat-ı esasiye kanunudur. 

Bu yeni hayat taze fidanlarla evvelkiyi setr ederken tekmil millet ‘içtimai 
cephe’ karşısında ... bir faaliyetle ilerliyor zira ahud-u atika zincirini kopa-
rak millet iktisadi cephesini göstermeye mecburdur.  

İşte bugün bu cephenin tarz-ı tanzimiyle meşgul bulunuyoruz ki; İz-
mir’de iktisat kongresini, küşat etmekliğimizin sebebi budur. Bunun için 
İktisat Kongresi ülkemiz ve milletimiz için çok mühim ve hayati bir içti-
madır. İçtimai cephemizin temel taşı iktisadi vechedir.  

...  

Türk’ün her ferdi Türkiye İktisat Kongresi’yle pek sıkı alakalanmalıdır. 
Çünkü hakk-ı hayat-ı istiklal azad kongrededir. 

Tekrar ediyorum, ordu Yunan’ı tepeler, silkeler yürür, dünyayı oynatır fa-
kat Türkiye’yi kurtaracak içtimai cephenin ilk temsil taşını vaz’ eden ikti-
sat kongresidir26. 

 

VI. Öğretmen Örgütlenmesi 
Behram Lütfi’nin Çorum’daki ilk “örgütsel” faaliyeti öğretmenlerin [muallim 

ve muallimelerin] örgütlenmesi üzerine olur27. Behram Lütfi, görüşlerini “Liva-
mızda İrfan Hayatının İnikasları/Maarifte İstikamet” başlığıyla kaleme aldığı 
yazıda ortaya koyar 28. Yine aynı günlerde kaleme aldığı bir yazı ile öğretmen 
örgütlerinin önemi ve kurulacak bir örgütün neler yapması gerektiğini açıkca 
ortaya koyar. Ona göre;  

1- Muallimler bir taraftan yarının gençlerini ihzar ederken diğer taraftan 
da bugünün gürbüzleriyle meşgul olacak, bunun için gece dersleri küşat 
edecektir. Gece dersleri okumak yazmak isteyen herkes için açıktır. Bil-
hassa ticaret ve sanayihanelerde kalfa ve çıraklıkla müstahdem gençler 
tercihen kabul olunacaktır. 

2- Mektepçilik aleminde doğan fikir ve ilmi cereyanların vahdetini temin 
eylemek ve meslektaşlar arasındaki fikir cereyanlarının yeknesaklığını 
meydana getirmek emeliyle on beş günde bir mecmua neşredilecektir. 

                                                 
26 Behram Lütfi; “Türk’ün İçtimai Cephesi”, Çorum, 19-26 Şubat 1339 [1923], No: 95-96, ss: 
922-924. 
27 II. Meşrutiyetten sonra ve Milli Mücadele yıllarında Çorum ve çevresindeki öğretmen 
örgütlenmeleri ile ilgili geniş bilgi için bkz: Sadiye Tutsak-Remzi Karadurak; “Çorum’da 
Muallimler Birliği”, Uluslararası Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çorum Sempozyumu, c: III, (yay. Haz.: 
M. M. Söylemez-M. Okumuş-İ. Yiğit), Çorum Belediyesi yay., Çorum-2008, ss: 1187-1195. 
28 B[ehram] L[ütfi]; “Livamızda İrfan Hayatının İnikasları/Maarifte İstikamet”, Çorum; 19-26 
Şubat 1339 [1923], No: 95-96, ss: 926-928. Bu yazı, Çorum’un haftalık olması nedeniyle ge-
cikmeli olarak yayınlanmıştır. 



kebikeç / 35 • 2013  

224 

 

3- Gençlerin ve halkın tenvir-i efkarına hadim olacak müsamereler ihzar 
ve konferanslar tertip edecektir. 

4- Mektepçiliğin umde-i esasiyesini teşkil eden izciliği liva dahilinde esaslı 
bir şekilde ihya edeceği gibi köylere kadar teşmiline hasr-ı mesai eyleye-
cektir. 

5- Her hafta fenni ve ilmi seyahatler tertip ettirmek suretiyle hem mek-
tepçiliğin ameli kısmını itmam ve hem de köylülerimizle pek yakından 
temas hasıl ederek izciliğin emrettiği vazife-i insaniye ve medeniyeyi ifa 
eyleyecektir, 

6- Muallimler cemiyeti memleketin gencini kahve köşelerinden tabiatın 
aguşuna fırlatacak taze bir hayata sokacak meskenet ve uyuşukluğu bil-
hassa su-i itiyadatı izaleye çalışacaktır.  

7- Muallimler cemiyeti, maarif makinesinin tam yeknesak ve asri bir sa-
hada yürüyebilmesini temin uğrunda yürümekte tereddüt etmeyecektir. 
Onun için Çorum Muallime ve Muallimler Cemiyeti liva dahilindeki 
meslekdaşlarına samimi duygularla sesleniyor. 

Meslekdaşlar! Yaşamak ve maarifi yaşatmak isterseniz meslek birliği etra-
fında birleşiniz!29. 

Behram Lütfi’nin yürüttüğü çalışmalar sonucu “muallim” ve “muallimeler” 
16 Şubat 1923’te bir toplantı yapar, “cemiyet” kurma kararı alır, mutasarrıf 
Bahaettin Bey’in de destek verdiği bu yapıyla ilgili olarak hazırlanan nizamname 
okunur ve kabul edilir. Bu toplantıda,“Mektebi Sultanı edebiyat muallimi 
Behram Lütfi Bey, ... Ankara’dan gelen Türkiye Muallime ve Muallimler Birliği 
beyannamesinin okunmasını teklif” eder. “Beyannamenin mevadd-ı mahsusası 
bizzat içtimaa riyaset eden sultani müdürü Hasan Siret Bey tarafından” okunur. 
Daha sonra “Behram Lütfi Bey, Ankara’da müteşekkil Türkiye Muallime ve 
Muallimler Birliği’nin maksad-ı teşkilini ve bütün muallimin cemiyetlerinin birli-
ğe doğru gitmelerinin memleketin irfanı, muallimlerin idame-i hayatı ve istikbal-
leri nokta-i nazarından lâzım ve zaruri olduğunu ve bilhassa Türkiye Muallime 
ve Muallimler Birliği’nin pek ulvi maksad ve gayelerle saha-i faaliyete geçtiğini 
heyet-i umumiyeyi tenviren izahatta” bulunur. 

“Heyet-i umumiye gerek Birlik nizamnamesinin kıraatinden mütehassıl duy-
guları ve gerekse Behram Lütfi Bey’in izahatından aldığı birlik izlerini memnu-
niyetle kabul ederek derhal Ankara’da müteşekkil Türkiye Muallime ve Muallim-
ler Birliği’ne iltihak edilmesine, yalnız Birlik nizamnamesinin vuruduna değin 
“Çorum Muallime  ve Muallimler Cemiyeti” unvanıyla faaliyete geçmesine ve 
intihap edilecek yeni heyet-i idarenin Ankara’daki Birlik’le derhal muhabere 
eylemesine ve neticeye göre muamele yapmakta mezun olduğuna karar” verir ve 

                                                 
29 “Çorum Muallim ve Muallimeler Cemiyeti Neler Yapacak?”, Çorum, 19-26 Şubat 1339 
[1923], No: 95-96, ss: 930-931. Kanımızca Behram Lütfi’nin kaleminden çıkan bu program 
da gazetenin haftalık olması nedeniyle gecikmeli olarak yayınlanmıştır. 
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seçimlere geçilir. Yapılan seçimlerde 7 kişilik heyete Behram Lütfi Bey de seçilir 
ve “kendisine katib-i umumilik görevi” verilir30. 

Ancak anlaşıldığı kadarı ile bu örgütlenme başarılı olamamıştır. Bunun sonu-
cu olarak 1924 yılı ortalarında yeni bir örgütlenmeye gidilmiş ve “Muallimler 
Birliği” kurulmuştur. Konu ile ilgili olarak Çorum gazetesinde yer alan haberde 
şunlar yazılmıştır: 

“Vilayetimiz muallimleri arasında mesleki tesanüt ve tekamülü temin etmek 
gayesiyle geçen gün orta mektepte vuku bulan içtimada “Muallimler Birliği” 
namıyla bir cemiyet teşkil edilmiştir. ... Muallimliğin irfan ve kıymetini ilaya ha-
dim olacak böyle mesleki bir cemiyeti memnuniyetle karşılıyor cemiyetin sabık 
muallimler cemiyeti akıbetine uğramamasını gönülden diler ve sebat isteriz”31. 

Bu örgütün kurulmasından kısa bir süre sonra, “merkez-i umumi”den gelen 
talep üzerine yeniden seçim yapılmış ve “edebiyat muallimi Behram Lütfi” “ka-
tip” olarak seçilmiştir32. 

1926 yılında yapılan bir seçimle Muallimler Birliği’nin yeni yönetimi belir-
lenmiş, bu yönetimde Behram Lütfi görev almamıştır. Ancak, Behram Lütfi’nin 
öğretmenler arasındaki etkinliğinin devam ettiği anlaşılmaktadır; söz gelimi 12 
Temmuz 1926’de Çorum’a yeni gelen, Maârif Müdürü Emin Bey için, milli 
kütüphane salonunda bir konser tertip edilmiş ve bu gecede Behram Lütfi Bey 
kısa bir konuşma yapmıştır. 

 

VII. İzcilik 
Behram Lütfi, Çorum’a geldikten sonra öğretmenlerin örgütlenmesinden 

sonra ikinci “eylem” olarak izcilik ile uğraşmıştır. 

Aslında, Behram Lütfi, “keşşaflık” [izcilik] ile ilk kez Türkiye’de izciliğin ön-
cülerinden olan Ethem Nejat sayesinde tanışmıştır33. Çorum gazetesinde yayınla-
nan bir yazısında izcilik ile ilgisini detaylı bir şekilde anlatır: 

Hareketsiz mektep, hareketsiz gençlik devrine nihayet verdiğimiz gün; as-
rın, terbiyenin emrettiği şekildi mektepleri ıslaha başlamıştık. Mektepçilik 
hayatının ilk hareket-i terbiyevi gezintilerle -eğitim amaçlı gezilerle- inki-
şaf etmeğe başladı. O vakit Rumeli’de mektep müdürü idim. Fenni gezin-
tilere çok ehemmiyet vermiştim. Duygularımı “Yeni Fikir” mecmuasında 
yazıyordum. Mektepçilik inkılabına yol açan dört sima gösterilebilir ki, bu 
dört kişiyi mektepçilik tarih-i inkılabı unutmaz ve unutamaz. 

                                                 
30 “Livamızda İrfan Hayatının İnikasları”, Çorum,  5 Mart 1339 [1923], No: 97, ss: 935-936. 
31 “Muallimler Birliği”, Çorum, 13 Ağustos 1340 [1924], No: 171, s: 1725. Bu yeni örgütlen-
mede Behram Lütfi’ye bir görev verilip verilmediğini bilmiyoruz. 
32 “Muallimler Birliği Heyet-i İdare İntihabı”, Çorum, No: 182, 29 Teşrinievvel 1340 [1924], s: 
1849. 
33 Ethem Nejat’ın izcilik ile ilgili faaliyetleri hakkında geniş bilgi için bkz: M. Salih Erkek; 
a.g.e., ss: 86-109 ve Yunus Yılmaz; a.g.e., ss: 96-104, 123-125. Türkiye’de izciliğin gelişimi 
hakkında genel bilgi için de bkz: M. Yasin Taşkesenlioğlu; “Türkiye’de İzcilik Teşkilâtının 
Kuruluşu”, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl: 5, No: 10, Güz-2009, ss: 103-116.  
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İstanbul’da Satı, Edirne’de Nafi Atuf [Kansu], Manastır’da Ethem Nejat 
ve Üsküp’te Sabri Cemil34 Beyler... 

Balkan felaketini müteakip İstanbul’da keşşaflık namı altında başlayan ha-
reket yavaş yavaş her bucağa yerleşmek ihtiyacını göstermişti. 

Fındıklı’daki “Şemsü’l-Mekâtip”in zinde çevik keşşaflarıyla İstanbul’un 
pek çok yerlerini gezdim, incelemeler yaptım. Eğitim amaçlı gezilerin öğ-
rencilerim üzerindeki büyük faydalarını gördüm. Bursa Darü’l-
Muallimin’i edebiyat muallimi iken “Güç Derneği” tesis etmiştik. Keşiş 
[Uludağ] siretlerinde, inlerde, mağaralarda, köylerde semeredâr [faydalı] 
tatbikatta bulunduk. Muvaffak olduk. Güç Derneği esaslı ve ilmi bir teş-
kilat idi. 

“Parfit”35 izci teşkilatına memur edilince Bursa vilayeti namına ben de 
gittim. Uzun bir müddet Parfit’le bulundum. Maltepe’deki ciddi mesai 
dimağımda derin izler bıraktı. Ruhumda sarsılmaz bir inkılap uyandırdı. 
Bu intibahı “Parfit”ten ziyade büyük üstat Ziya Gökalp Bey’e borçluyum. 

Maltepe’nin yeşil bağrına yaslanır akşam güneş son huzmeleriyle derenin 
yüzeyini süslerken serin rüzgarların sevimli titreyişleri içerisinde Ziya Gö-
kalp Bey’in etrafında toplanır, izciliğin milli hayatımızda, sosyal hayatı-
mızda yapacağı inkılabın izlerini tetkik ve tesbit ederdik.  

                                                 
34 Makedonya Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden olan Sabri Cemil [Yaltuk], Üsküp’te 
Yeni Mektep dergisinin kurucularındandır. Hikaye, şiir ve ders kitapları bulunmaktadır. 
35 Enver Paşa tarafından Osmanlı devletinde izcilik teşkilatını kurması için davet edilen 
İngiliz asıllı Belçika İzciler Birliği başkanı Harold Parfitt. 

 
 

Ethem Nejat’ın Yeni Fikir dergisinin 21. sayısında yer alan fotosu 
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Ziya Gökalp Bey mütevazi, vakur çehresiyle hepimizi adeta büyülemişti. 

Bana düşünmek hissini veren ve izciliğe hakiki bir aşkla bağlı kılan Ziya 
Gökalp beyin ruhudur. 

Birinci Dünya Savaşı’nda Miralay Fun Hof36 ile Dârü’l-Fünun’da çalıştım. 
Genç Dernekleri teşkilatına ait en ince teferruatı bile kaçırmadım. 

Fakat izcilikteki ulviyeti Genç Dernekleri teşkilatında göremedim. O va-
kit Fun Hof’la beraber çalışan beden eğitimci Selim Sırrı [Tarcan] Bey de 
Genç Dernekleri teşkilatını alkışlıyordu. Bilmem neden ben sevememiş-
tim. 

Sivrihisar’da iki, üç sene mektep müdürlüğünde kaldım. Genç dernekleri 
teşkilatından ziyade izciliğe ehemmiyet verdim. Sivrihisar’ın hayatı yokla-
nırsa esaslı izlere tesadüf olunabilir. 

Pek yazık ki, zavallı kasabacık Yunan vahşetine kurban oldu ve sarsıldı. 

Sivrihisar’daki teşkilatım büyük bir inkılaba sebep olmuştu. Yalnız mek-
tepliler değil mektebe devam etmemiş gençler de teşkilata dahildi. 

İşte bütün bu incelemeler, araştırmalar, tecrübeler neticesi olarak kitabımı 
yazdım37. Maksadım bu hususta bir çığır açmaktır. Temenni ederim ki, 
terbiyecilerimiz bu büyük noksanı tamamlamaya çalışırlar. 

Benim kitabım bir proje mahiyetindedir. Çünkü izcilik terbiyedir. Esasları 
kabul edildikten sonra pek derin ve şumüllü incelemeler yürütmek lazım-
dır. Kitabım bana, ben kitabıma çok bağlıyız. Bu rabıta bilinçli olduğu 
için çoğaltılır, zenginleştirilir, azaltılamaz. 

Kitabıma o kadar bağlıyım ki... Muktedir olsam mektepleri kapatır, ırkı-
mın gençlerini tabiatın aguşunda terbiye ederdim38.  

1923 yılının başlarında kaleme aldığı bir yazıda “izcilik ilim ve terbiye mese-
lesidir. İzcilik pedagojik bir kafa ile tetkik edilmezse ihtimal ki boşluktan ibaret 
sanılır”39 diye yazar ve “izcilik dağlı, bayırlı, ovalı, yaylalı olmaktır. İzcilik Türk-
lüktür. İzcilik yolu Türk’ün asil yoludur. ‘Kayı Han’ aşiretinin saf, nezih adetleri 
ve yaşayış prensipleri ne ise izcilik odur. ... Eski Türk’ün ‘töre ve yasa’sı ne ise 
bugünkü izcilikte [de] ‘töre ve yasa’ odur. ... Bu günkü nesil Türk’tür. Türklük 
izciliktir. Asri zihniyetle Türk’ün mazisini araştıracağız. Hayatı Türklükte, hayat-
ta Türklüğü bulacağız” der40.  

                                                 
36 Genç Dernekleri’nin kurulması için Almanya’dan getirilen Miralay von Hoff [Paşa]. 
37 Burada sözü edilen kitap, eğer maddi anlamda bir eser kastediliyorsa yayın yeri ve yılı 
bilinmeyen Behram Lütfi; Not Defterimin İlk Sayfasından: Dünyayı Nasıl Gördüm?, ss: 86+2 adlı 
eser midir bilmiyorum! 
38 Behram Lütfi; “Kitabım”, Çorum, No: 108, 21 Mayıs 1339 [1923], ss: 1026-1027. 
39 Behram Lütfi; “İzcilik İlim ve Terbiye Meselesidir”, Çorum, 19 Mart 1339 [1923], No: 99, 
ss: 948-949. 
40 Behram Lütfi; “Türklerde İzcilik”, Çorum, No: 101, 2 Nisan 1339 [1923], ss: 970-971) 
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 Behram Lütfi’nin konuyu gündeme getirmesinden kısa bir süre sonra da 
Çorum’da ilk “izcilik” teşkilatı kurulur41. Muallim ve Muallimeler Cemiyeti gere-
ken çalışmaları yapar, iki hafta içinde 150’den fazla izci elbisesi ve levazımatı 
temin edilir. İzci sayısının 250’ye yükseltilmesi için çalışmalar yapılır. Bu arada 
dernek bünyesinde “İzci Ocağı Heyet-i İdaresi” oluşturulur. 

Bu merkez, izci oymaklarını kurar, 100 kadar öğrencisi olan orta mektep baş-
ta olmak üzere bütün okulları belirli bir sistemin içine alır. Oluşturulan oymaklar 
Behram Lütfi’nin “emrinde” hareket eder; “arazi tatbikatları”na başlar42. 

Bu dönemde Behram Lütfi “izcilik”in toplumda tanınması için resmi tören-
lere “izci”leri ile birlikte katılır, Çorum gazetesinde konu ile ilgili bir dizi yazı 
yayınlar43.  

VIII. Çorum “İşçiler Birliği Cemiyeti” 
1924 ortalarında Çorum gazetesinde yer alan bir haber bugün hakkında hiçbir 

bilgimiz olmayan Çorum “İşçiler Birliği Cemiyeti”nin kurulduğunu açıklamak-
tadır44. “Memleket[te] mevcut sanat erbabına ait işçilerin hukukunu, hayatını, 
sanatını temin ve muhafaza gayesiyle” kurulan bu dernekte Behram Lütfi’nin ne 
derece etkili olduğu hakkında bir bilgimiz bulunmamakta. 

Bu örgütlenmenin oluşturulmasından hemen sonra muhtemelen Çorum gaze-
tesi müdürü ve baş yazarı Refet Bey tarafından kaleme alınan ve cumhuriyet 
yönetiminin “işçi örgütlenmesi”ne nasıl baktığını göstermesi açısından önem 
taşıyan yazıda şu görüşlere yer verilir:  

Fertler sevki tabii kanununun iradesiyle bir arada yaşamak ihtiyacından 
nasıl azade kalamıyorlarsa, içtimai hayatta; meslek ve mefkurelerini ayrı 
ayrı sınıflara ayrılanlar da; mutlak kendi aralarında birleşmek, muayyen bir 
programın geniş veya dar çerçevesi içinde yaşamaya o suretle mecbur 
oluyorlar. 

                                                 
41 “İzcilik Teşkilatı”, Çorum, 19-26 Şubat 1339 [1923], No: 95-96, s: 931, 
42 “İzcilik”, Çorum, 23 Mart 1339 [1923], No: 100, ss: 956-957. 
43 Behram Lütfi; “Mektepte İzcilik”, Çorum, 23 Mart 1339 [1923], No: 100, ss: 960-962, “İzci 
Hareketlerinden”, Çorum, 2 Nisan 1339 [1923], No: 101, ss: 966-969. Konu ile ilgili olarak 
ayrıca bkz: “Maarif Haberleri-İzci Hareketleri”, Çorum, No: 102, 9 Nisan 1339 [1923], s: 979, 
Behram Lütfi; “Batı’da İzcilik”, Çorum, No: 102, 9 Nisan 1339 [1923], ss: 982-983, Behram 
Lütfi; “İzcilik/İzci Kıyafeti ve Levazımatı”, Çorum, No: 104, 23 Nisan 1339 [1923], ss: 993-
994. Behram Lütfi; “Türk İzcisi”, Çorum, No: 106, 7 Mayıs 1339 [1923], ss: 1002-1003, 
Behram Lütfi, bu yazısında; “... Onsekiz yaşına kadar bütün çocuklar izcidir. Yedi yaşından 
onnbir yaşına kadar olanlar eğitim gezintileriyle izciliğe hazırlanırlar. İzci; görür, anlar, tetkik 
eder. Vatanını, dinini, milletini bilerek ve görerek sever. Marifet hisleriyle dolu hakiki bir 
insandır. Girişkendir, kahramandır, azimkardır. Yılmaz, korkmaz, durmaz. Vazifesini bilir ve 
sever. Uhdesine tevdi kılınan işleri dakikası dakikasına yerine getirir” demektedir. Bir diğer 
yazısı için bkz: Behram Lütfi; “İzci Muallimlerinin Vazifeleri”, Çorum, No: 107, 14 Mayıs 
1339 [1923], ss: 1011-1014). Behram Lütfi; “İnceleme ve Araştırmaya Dayanan Tatbikatlar 
ve Uygulamalar”, Çorum, No: 108, 21 Mayıs 1339 [1923], ss: 1023-1027. Ayrıca bkz: “İzcile-
rin Gezintisi”, Çorum, No: 212, 27 Mayıs 1341 [1925], s: 2207, “Çukurviran Yolunda/Bir 
İzcinin İhtisası”, Çorum, No: 213, 2 Haziran 1341 [1925], ss: 2219-2221. 
44 Çorum, 11 Haziran 1340 [1924], No: 162, s: 1605. 
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Cemiyet hayatı bizde, pek eski bir hayata malik değildir. Filhakika içtimai 
hayatımızda bazı cemiyetler oldukça eski bir hayata sahip ise de, bunlar 
mesail-i içtimaiyeden ziyade dini ve hayri esaslar üzerine teşekkül etmiş 
cemiyetlerdir. 

Halbuki Meşrutiyet’ten sonra, Türk camiasında muhtelif isim ve gayede 
yüzlerce cemiyetler meydana gelmiştir. Siyasi, içtimai, iktisadi, ilmi, fenni, 
edebi ilh... Teşekkül eden bu cemiyetlerden sağlam bir gaye ve programa 
istinat ederek taazzuv ve tekamül edenlerin adedi hemen hemen mübala-
ğasız üç veya dört adedini tecavüz etmez. Bunlardan gayrisi pek yaldızlı, 
şaşaalı isimlere, prensiplere rağmen kısa bir ömür içinde sönmüşlerdir. 
Yüksek arzu ve reklamlara rağmen doğmasıyla ölmesi bir olan bu cemi-
yetlerin musab [musibete uğramış] olduğu illeti şu noktalarda buluyoruz. 

1- Teşkil edilecek cemiyete içtimai muhitte hakiki ve zaruri bir ihtiyaç 
olmaması, 

2- Teşekkül eden cemiyetin sağlam ve ameli bir programı bulunmaması, 

3- Cemiyet mürettipleri arasında tesanüt ve anlaşma bulunmaması, 

4- Teşekkül edecek cemiyet için tanzim edilen program, istihdaf edilen 
gaye, cemiyete kabul edilecek ekseriyetten ziyade, cemiyet mürettiplerinin 
zatî arzu ve mefkurelerine istinat etmesi, 

5-Cemiyetin kabul edilen programında mütemadi tahavvüllerin eksik ol-
maması, 

6- Menfaati uğruna program tertip edilen sınıfın, yani cemiyetin merkez 
sıkletini teşkil eden aza heyet-i mecmuasının, erkan tarafından ihmal ve 
benimsenmemesi vesaire, bizde cemiyetlerin yaşamamasına ait en mühim 
sebeplerdir. 

Şimdiye kadar teşekkül eden cemiyetlerde bu noksanlıkları sık sık gören 
halk veya meslek erbabı; bir cemiyete davet olunduğu zaman ümitsizliği 
işaret eden bir tebessümle, eliyle “geç” diyor. Halk bu fikrinde de haklı-
dır. Çünkü yukarıda söylediğimiz gibi, teşekkül eden cemiyetlerden sağ-
lam bir hayat, ameli bir faide göremediğinden, bütün müddeaları, vaatleri 
küçük bir çocuğun aldatılması için sallanan süslü bir oyuncağa benzetiyor. 
Her türlü teklif ve davetlere müstağni kalıyor. Bu hal, bittabi bizim cemi-
yet hayatı hakkında muteber bir mefkuremiz olmadığından, cemiyet haya-
tına karşı ilgisizliğimizden neşet ediyor. 

Halkı meslek ve fikir cemiyetlerine alıştırabilmek için o meslek ve fikrin 
hakiki bir mütahassısı halka cemiyeti sevdirebilmek kudretinin, müteşeb-
bislerde bulunması şart olan bir ihtiyaçtır. 

Değil yalnız halk kitlesinin, bugün memleketin en münevverlerinden mü-
rekkep cemiyetler bile, arz ettiğimiz esbap neticesi payidar olamıyor. Ar-
zu, emek, fedakarlık cemiyetin birkaç şahsında tecelli ediyor. Sonunda 
hiçbir şey olamıyor. 
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Geçen nüshamızda şehrimizde “İşçiler Birliği” isminde bir cemiyetin te-
şekkül ettiğini havadis sütunlarımızda yazmıştık. Teşekkül eden bu yeni 
cemiyetle memleketimizde müteşekkil cemiyetlerin adedi dörde baliğ olu-
yor. 

Acaba bu yeni cemiyet; ne gibi bir ihtiyaca mecburiyetle doğmuştur? Ce-
miyetin istihdaf ettiği gaye, isminin mefhumuyla müterafık ve azimkâr 
mıdır? Müteşebbisleri, cemiyete dahil olacak azalarının ihtiyaçlarını temin 
ve tedvir edebilmek için memlekette mevcut işçilerin böyle bir ihtiyaç 
karşısında bulunduklarına pek yakından vakıf mıdırlar, şayet bu fikir yal-
nız müteşebbislerde ise cemiyete kabul ve idhal edecekleri işçileri cemiye-
tin programı etrafında bağlamaya kavi bir tesanütle, cemiyet programının 
ruhunu, gayesini onlara aşılamaya muvaffak olabileceklerini hesap etmiş-
ler midir? Böyle bir cemiyet ihtiyacı kaç kafada yer bulmuş, kaç gönül 
samimi, şedit ve azimkar bir şekilde talep etmiştir. Bittabi bunlar hakkın-
da hiçbir fikrimiz mevcut olmadığı gibi cemiyetin kabul ettiği programı 
da görmedik, okumadık. Yalnız “İşçiler Birliği” isminin mana mefhumu 
itibariyle indi bir tefsirden başka bir fikre malik değiliz. Bununla beraber 
mezkur cemiyetin hedefi de bizim anladığımız gibi olsa gerektir. Cemiyet; 
Çorum’dur. Mevcut bilumum işçilerin emekleri mukabili refah ve istik-
ballerini meslekleri dahilinde temin ve tedvire azimli iseler, şayan-ı takdir 
bir fikirdir. Bu fikir etrafında birleşecek olan zümreler kuvvetli bir prog-
ram, hayırhah bir azimle gayeye erişmekte bittabi güçlük çekmeyecekler-
dir. İşçi hayatının zaman ve iktisat hadisatı karşısında mevcudiyetini mu-
hafaza etmesi, memlekette intişaf ve istidât göstermesi, hayatı mukabili 
elde ettiği sanatın, emeğinin bir takım insafsız ve muhtekir patronlar, 
sermayedarlar elinde baziçe olmaması bittabi memnuniyetle kabul edile-
cek bir fikirdir. Hasseten Türk emektar ve işçileri mazbut bir programla 
makul bir şerait dahilinde gayrı siyasi bir vaziyette hakkını aramaya, eme-
ğinin insani ve mesut mükafatını görmeye, bulmaya mecbur ve muhtaçtır. 

Aranılacak bu hakka hiçbir zaman ihtiras, anarşi, gayrı makul grev, ser-
keşlik vesaire gibi memleket kanunlarını ihmal, memleket sermayesini ih-
lal, sanat erbabının huzur ve iştira hakkını sâlip efkar girmemelidir. Böyle 
tehlikeli efkarın karanlık hududunda dolaşmak aranılan huzurun uzak-
laşmasından başka hiçbir şeye yaramaz. 

Biz memleketimizin sakin ve samimi muhitinde doğan bu cemiyeti gayet 
samimi ve makul şerait içinde beşeri hak ve menfaatini arayan bir cemiyet 
olarak göreceğimizi ümit ediyoruz. Müteşebbislerinin kimlerden, progra-
mının nelerden ibaret olduğunu bilemediğimiz bu cemiyetin, memleketi-
mizde yaşayan işçi meslek ve sanatın sönmemesine, sürünmemesine, 
kendilerinin, ailelerinin mehma imkan mesut bir ömür içinde yaşamaları-
na, sanat ve mesleklerinin asrî, fennî bir şekilde inkişaf ve tenmiyesine 
hasr-ı mesai etmesi, bu daire dahilinde yürümesini, yapacağı işlerin göste-
receği kabiliyetin en mümtazıdır. Yenilik, sebat, azim, tevazu, ümit gerek 
cemiyet erkanında, hasseten cemiyetin umum azasının ruh ve dimağında 
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yer bulmalı, köklenmelidir. Şayet mahza dostlar görsün, iş olsun tarzında 
hareket edilirse, emsal-mesbukuna benzemekten başka birşey olamaz45. 

 

XI. Behram Lütfi’nin Şiirleri 
Behram Lütfi, Çorum gazetesinde zaman zaman şiirler de yayınlar. Edebi ka-

litesi oldukça tartışmalı olsa da bu şiirlerinde Milli Mücadele’nin önderlerini açık 
bir şekilde destekler. Bu şiirlerinden biri şöyledir: 

İnkılap İçinde    -Gazi Paşamıza ithaf- 

 

Muktedir olaydım kırar yıkardım 

Zulmetle boğardım, zalim elleri 

Ben hakim olaydım, tufan yapardım 

Kemende takardım kara dilleri 

Kızıl kana batar, deha arardım 

Ruhumun dileği nura batınca 

Dikenli yollara ateş yayardım 

Yalancı ışıklar yerde kalınca 

Nesiller önünde vecde gelirdim 

Okuna takardım kanlı yayını 

Mazinin diline kuvvet verirdim 

Haykırıp üflesin kırık neyimi 

Muktedir olaydım cihan kurardım 

Lekesiz yepyeni koca bir meydan 

İçine dehadan burçlar yapardım 

İnsanlık unutsun ne imiş hicran...!46 

X. Bir “İstiklal Marşı Hikayesi” (1925) 
Güftesini Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı şiirin “milli marş” olarak kabul 

edilmesinden sonra, zaman zaman yeni bir “milli marş”ın yazılması için çeşitli 
girişimlerde bulunuldu. Söz gelimi, 1925’te Hamit Zübeyir Koşay başkanlığında 
oluşan bir heyet tarafından yeni bir “İstiklal Marşı”nın yazılması için bir yarışma 
açıldı. 13 Kasım 1925-Ocak 1926 tarihlerini kapsayan dönemde yaklaşık olarak 
60 kişi “eser”leriyle müracaat etti. Müracaat edenler arasında İstanbul, İzmir, 

                                                 
45 Çorum, 18 Haziran 1340 [1924], No: 163, ss: 1611-1613. 
46 Behram Lütfi; “İnkılap İçinde”, Çorum, No: 106, 7 Mayıs 1339 [1923], ss: 997-998. Diğer 
şiirleri için bkz: Behram Lütfi; “Ben Oyum ki...!”, Çorum, No: 107, 14 Mayıs 1339 [1923], ss: 
1007-1008), Behram Lütfi; “Eskişehir Yolunda Türk Köyü”, Çorum, No: 108, 21 Mayıs 1339 
[1923], ss: 1018-1019. Behram Lütfi, bu şiirini “dilimin hocası” dediği Samih Rıfat’a ithaf 
etmiştir. 

 
 

Behram Lütfi’nin yazı ve şiirlerinin 
yayınlandığı Çorum gazetesi 
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Çorum, Erzurum, Denizli, Halfeti, Muş, Kayseri, Sındırgı, Isparta, Eskişehir ve 
Diyarbakır'dan şairler görülmektedir. Bu yarışmaya katılanlar arasında Enis Be-
hiç [Koryürek], İsmail Fenni Ertuğrul, Muhittin Akyüz (1870-1940)(47) ve İzmirli 
Bıçakcızade İsmail Hakkı gibi isimlere rastlanılmaktadır. 

Bu yarışmaya Behram Lütfi de katılır. Yazdığı şiiri 28 Teşrîn-i sânî 1341 (28 
Kasım 1925) tarihinde Çorum Maarif Müdürlüğü aracılığıyla gönderir. Behram 
Lütfi’nin “İstiklal Marşı” şu dizelerden oluşmaktadır:  

 

Daha dünya karanlıktı giden yoktu izinden, 

Türk varlığı parıldadı ışıkların içinden 

Gök tanrının ilk ışığı Türk adını işledi, 

Hilal, Türkün sinesinde esirgedi gizledi 

 
(nakarat) 

Türk’ü hilal doğurdu  

Türk hilali korudu 

Hilal gökte duracak 

Türk ebedi kalacak 

 
Türk varlığı tarihlerin güzel şanlı feyzidir  

Türk birliği dört bucağın mihveridir, özüdür 

Tarihimin her yaprağı la yemut bir abide, 

Nasıl vecde gelmeyeyim Türklüğümün önünde… 

 

 

XI. Tiyatro Eserleri 
Behram Lütfi, şiir yazmanın yanısıra tiyatro ile de uğraşmıştır. Kaleme aldığı 

oyunların niteliği üzerinde bir bilgimiz olmamakla birlikte Çorum gazetesinde yer 
alan bir haberde şu satırlar okunmaktadır:  

Memleketin sakin muhitinde sessiz, fakat mütemadi mesaisiyle canlı bir 
hayat yaşatan küçük bir cemiyet var. ... 

Orta mektep Türkçe muallimi Behram Lütfi Beyin yazmış olduğu “Kara 
Sultan” piyesi mevzuunun ağırlığı, dekorların iptidailiğine, eşhasın acemi-

                                                 
47 İstanbul'da dünyaya geldi. 1885-1888’de Harp Okulu'nu bitirdi. Teğmen rütbesiyle askerli-
ğe başladı. 1888’de Harp Okulu'nda öğretmen yardımcılığına başladı. 1897'deki Türk-Yunan 
Harbi'ne de katıldıktan sonra tekrar Harp Okulu'nda öğretmenliğe döndü ve 1905'te öğren-
cilere padişah aleyhinde görüşler aşıladığı gerekçesiyle rütbesi geri alındı ve önce Fizan'a, 
ardından Diyarbakır ile Erzurum'a sürüldü. İstiklal Madalyası sahibi milletvekili olan Muhit-
tin Akyüz 1940’da hayatını kaybetti. 
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liğine rağmen zararsız oynandı. Fedakar Oğuz Tekin rolünü ifa eden Hü-
seyin Efendi zindan hayatını güzel yaşattı. İzmir valisi İzzet’in vicdan 
azabı içinde pençeleşerek ölmesini Şükrü Efendi muvaffakiyetle yaptı48. 

 

XII. Tayyare Cemiyeti ile İlgili Faaliyetleri 
16 Şubat 1925’te Mustafa Kemal’in işareti ile kurulan Türk Tayyare Cemiyeti 

kısa zamanda bütün Anadolu’ya yayılmış, her il ve ilçe bu teşkilata bir uçak he-
diye etmek için adeta yarışa girmiştir. Cemiyet’in kuruluşundan bir ay kadar 
sonra Çorum’da da Tayyare Cemiyeti’nin kurulması için çalışmalara başlanılmış-
tır49.  

Behram Lütfi, bu cemiyet için çeşitli çalışmalarda bulunmuş, Çorum adına 
bir uçak alınması için gayret göstermiştir. Söz gelimi, Temmuz 1926’da Tayyare 
Cemiyeti menfaatine bir müsamere vermek için İskilip’e gitmiş ve burada “Kara 
Sultan” adlı eseri sergilenmiştir. Behram Lütfi, İskilip’te kaldığı sürece bazı kon-
feranslar da vermiştir50.  

 
XIII. Bir Kitap 

Behram Lütfi harf devriminin hemen öncesinde yeni bir kitap yayınlar51. Anı 
ve hikayelerden oluşan bu kitap hakkında İskilip’te yayınlanan Kurtuluş Yolu 
dergisinde yayınlanan haber şöyledir: 

Vilayetimiz muhitinin en kadir ve en velud bir kalemi olan Çorum Erkek 
Orta Mektebi edebiyat muallimi Behram Lütfi Bey meslekdaşımızın yaz-
dığı “Deli Muallim” ismindeki kıymetli eserin matbu nüshaları kütüpha-
nemize gelmiştir. 

Meşrutiyet’ten itibaren başlayarak bu güne giren ve Türk inkılâbını rûhi 
ve ilmî bir cepheden teşrih eden ve her satırına edebiyat hevâsı sinen bu 
yüksek eserin bahtiyar sahibini tebrik ederken her Türk gencinin bu ki-
taptan birer nüsha tedarik etmelerini tavsiyeyi bir vazife biliriz52. 

 

                                                 
48 “İdman Yurdu’nun Verdiği Müsamere”, Çorum, No: 208, 29 Nisan 1341 [1925], ss: 2156-
2158. 
49 “Hava Kuvvetleri ve Türk Tayyare Cemiyeti”, Çorum, No: 203, 25 Mart 1341 [1925], ss: 
2100-2102 ve “Şehrimiz Bir Tayyare Cemiyeti Meydana Getirebilir”, Çorum, No: 207, 22 
Nisan 1342 [1925], ss: 2150-2151 ve “Tayyare Cemiyeti Teşekkül Etti”, Çorum, No: 209, 6 
Mayıs 1341 [1925], ss: 2172-2173..   
50 Kurtuluş Yolu, No: 10, 10 Temmuz 1926, s: 154’ten aktaran M. Bülent Acıköse; “Türkiye 
Cumhuriyeti Tarihine Kaynak Olarak Kurtuluş Yolu Dergisi”, (yayınlanmamış yüksek lisans 
tezi), Van-2006, s: 154. 
51 Behram Lütfi; Deli Muallim, Çorum Vilayet Matbaası, Çorum-1927, ss: 87. 
52 Kurtuluş Yolu, No: 28, 30 Haziran 1927, s: 336’dan aktaran M. Bülent Acıköse; “Türkiye 
Cumhuriyeti Tarihine Kaynak Olarak Kurtuluş Yolu Dergisi”, (yayınlanmamış yüksek lisans 
tezi), Van-2006, s: 475. 
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XIV. Harf Devrimi ve Behram Lütfi 
14 Temmuz 1927 tarininde yayınlanan Fikret gazetesinin “Maarifti İstiklal ve 

İstikrar” başlıkla başyazısını Behram Lütfi kaleme almıştır53. 

Latin harflerine geçilmesi kararının verilmesinden sonra Çorum’da yeni alfa-
benin öğretilmesi için kurslar açılmıştır. Muallim ve muallimelere yönelik ilk 
kurs Ağustos 1928 başında açılmış, kursun idare görevi Orta Mektep Türkçe ve 
Edebiyat Muallimi Behram Lütfü Bey’e verilmiştir. 

Temmuz 1932’de toplanan Birinci Türk Dili Kurultayı’nda alınan kararlar 
uyarınca da Çorum valisinin himayesinde ve Orta Mektep Türkçe muallimi 
Behram Lütfi başkanlığında “Tetkik ve Tasnif Komisyonu” oluşturulmuştur. 
Komite, yaptıgı iki haftalık çalışmalar sonunda derlediği sözcükleri Ankara’ya 
göndermiştir54.  

* * * 

Mehmet Seyda, otobiyografik romanı İhtiyar Gençlik’te, 1930’ların başında 
Çorum’da yaşadıklarını anlatırken zaman zaman Behram Lütfi’ye de değinir55. 
Bu anı-romanda Behram Lütfi’nin kişiliği ve özel hayatı hakkında bazı bilgiler 

bulunmakta. Bu anı-romanda anlatıl-
dığına göre; 

Behram Lütfi Bey bir çubuğa ben-
zerdi. Uzun boylu, kupkuru ve çok 
sinirli. Yüksek, geniş, çevresindeki 
saçlar dökülerek iyice açılmış alnı 
gözlerini çukurda bırakır, onun bir 
‘düşünen kişi’ olabileceğini sezdirir-
ken, aşağıda birbirine kavuşmak için 
elini tez tutmuş sanılan çene kemiği 
bu yüzü sivrileştirmeden, uzun gös-
termeye yarardı. İnce, küçük dudaklar 
üstünde kırpılmış ufacık, karacık 
bıyığını parmaklarını taraklaştırır, 
kaşırdı sık sık. Dar paçalı, uzun, par-
lak rugan iskarpinleri üzerine katlana-
rak düşen çizgili kara pantolondan 
birkaç tane olmalıydı; değiştirerek 
giyse de, hep aynı pantolonu giyerdi 
sanki. Kışın, üzerlerine, geyik deri-

                                                 
53 Abdülkadir Ozulu; Çorum Basın Tarihi Notları, Çorum Belediyesi Kültür yay., Çorum-2012, 
s: 56. 
54 Geniş Bilgi için bkz: Remzi Karadurak; “Harf İnkılabının Çorum Basınındaki Yansımala-
rı”, (yayınlanmamış yüksek lisans tezi, 2006, ss: 172-173). 
55 Eser, ilk olarak Aralık 1968-Şubat 1969 aylarında Cumhuriyet gazetesinde tefrika edilmiş, 
daha sonra kitap olarak basılmıştır. Mehmet Seyda; İhtiyar Gençlik, 2. baskı, Gendaş yay., 
İstanbul-1992, ss: 232.  
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sinden yapılmış yumuşak ve mat meşin tozluklar takardı okul yolunun 
yağmuruna, çamuruna karşı. 

‘Behram Lütfi Bey yere basmaz, uçarak gelir, uçarak gider!’ 

Böyle söylenirdi, çünkü en ufak bir leke, çamur görülmezdi onlarda. 
Kahverengi spor ceketinin mendil cebinde bir beyaz mendilin iri kulağı 
sarkar sallanır, gene o cepte kurşunlusu, mürekkeplisi, altınlısı, gümüşlü-
sü, dört beş dolma kalemin sapları sıralanırdı. ... 

Ve dersi kimseninkine benzemezdi Behram Lütfi Bey’in. ... 

Milleti tetikte, susta durdururdu. Gülünecek bir şey olmuş ve söylenmiş-
se, çekinmeden, bir ağızdan kahkahayı patlatabilirdi sınıf 

Yıllar var ki Çorum’daydı. Eşi de öğretmendi; yuvarlacık bir kadın ve il-
kokulda başöğretmen. Oğulları Tuğrul ortaokulu Çorum’da bitirmiş, Ku-
leli’ye gönderilmişti. 

Bir parça pepe idi Behral Lütfi Bey. Konuşurken ‘b’li, ‘p’li hecelerde tu-
tuklaşan dili ön dişlerini arasına vururdu. Ama sürekli konuşmaya, hikaye 
okumaya, anlatmaya başlamasın; bayağı zamanlarda duraksayıp pepeleşen 
o dil, kendiliğinden anlattığı hikayelere geçince açılır, düzelir, yağ gibi akıp 
gider ve renklenirdi. ... Onun derslerinden zihinsel bir yorgunlukla değil, 
doygun ve mutlu, yarı sarhoş çıkılırdı56.  

 

XV. Ve Sonrası 
Siyasi hayatına Türkçülükle başlayıp, önce sosyalist, ardından da Kemalist 

olan Behram Lütfi’nin yaşamı hakkında fazla veri bulunmamakta57. Sadece, 
1930’lu yılların ortalarında Sivas Lisesi’nde edebiyat hocalığı yaptığını biliyo-
ruz58, o kadar! 
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Özet: Behram Lütfi muhtemelen 1890’larda Balkan topraklarında doğdu. Önce Ethem 
Nejat’ın etkisiyle Türkçü oldu. Ardından sosyalist hareket içinde yer aldı. Sosyalist faaliyetle-
rinden dolayı ceza alıp Çorum’a gönderilince “Milli Mücadele” saflarına katıldı. Ancak, bu 
dönemde de  Ethem Nejat’tan öğrendiklerini hayata geçirmeye çalıştı. Bir Anadolu kentinde 
izciliğin kurulması için uğraştı. Harf inkılabını destekledi, dilin Türkçeleşmesine gönül verdi. 
Tayyare Cemiyeti için çalıştı. Çeşitli gazetelere yazdığı yazılar ile görüşlerini elinden geldiğin-
ce topluma aktardı. Ne var ki, hayatının geri kalan kısmı hakkında bir bilgimiz bulunmamak-
ta. 

Anahtar sözcükler: Türkiye’de sol hareket, öğretmen örgütlenmesi, izcilik, işçi örgütleri, 
İstiklal Marşı, dil devrimi, Tayyare Cemiyeti 

 
Behram Lütfi’s Years in Çorum. 

Abstract: Behram Lütfi, a member of the leftist Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası, was 
probably born in the Ottoman Balkans in the 1890s. He first became Turkist under the 
influence of Ethem Nejat, than involved in the socialist movement. While sent into exile to 
Çorum upon his socialist activities, he joined the nationalist movement, where he also tried 
to put into practice what he had learned from Ethem Nejat. He made efforts to found an 
association of scouting in Çorum and supported Ankara’s policy of changing the Arabic 
alphabet to Latin. He also worked for the Turkish Aviation Society (Tayyare Cemiyeti). This 
essay is about his life in exile primarily based on what he wrote in various newspapers, 
through which he tried to convey his ideas and opinions to the people. 

Keywords: Leftist movement in Turkey, teacher organization, scouting, trade  unions, 
Turkish national anthem, language reform, Turkish Aviation Association. 
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