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ÖZET 

Refik Halid (Karay), 20. Yüzyılın ilk çeyreğinde, Türk düşün ve 

siyasi hayatında, yazıları ve eylemleriyle adından söz ettiren; İttihatçı-

lara yönelik muhalif tavır sergileyen bir gazeteci ve siyasetçiydi. Mond-

ros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra ülkenin girdiği sıkıntılı 

günlerde, Posta Telgraf Umum Müdürü görevine gelen Refik Halid, 

Milli Mücadele’ye karşı tavır almıştır. Refik Halid, savaş boyunca Milli 

Mücadele’yi İttihatçı bir hareket olarak nitelerken; Mustafa Kemal 

Paşa’ya yönelik muhalif tavrını sürdürmüştür. Refik Halid, 2 Ocak 

1922’den 9 Kasım 1922 tarihine kadar 90 sayı çıkardığı Aydede isimli 

mizah dergisinde Milli Mücadele karşıtı yayınlarını devam etmiştir. 

Savaş sona erdiğinde ismi ülkeye girmesi sakıncalı bulunan 150 kişilik 

liste içerisinde yer alacaktır.  

Milli Mücadele’ye yönelik sergilediği bu olumsuz duruş nedeniyle 

Refik Halid’e, o dönem İstanbul’da yayınlanan mizah dergilerinin sü-

tunlarında, özellikle savaşın son döneminde çok sık yer verilmişti. Bu 

çalışmada Milli Mücadele günlerinde İstanbul’da yayınlanan mizah 

dergilerinin Refik Halid’e (Karay) yönelik olumlu ya da olumsuz algı-

sının izi sürülecek; dergilerin Refik Halid’i topluma nasıl sundukları, 

O’nun görüş ve davranışları hakkında neler düşündükleri, görsel mal-
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zeme üzerinden ortaya konulmaya çalışılacaktır. Çalışmanın ana kay-

nağını Milli Mücadele yıllarında yayın yapan mizah dergileri Karagöz, 

Ayine, Diken, Güleryüz ve Aydede’nin çeşitli nüshaları oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Refik Halid, Mizah, Karikatür, Milli Müca-

dele. 
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A FIGURE OF OPPOSITION IN THE TURKISH HUMOR 

DURING THE WAR OF INDEPENDENCE: REFİK HALİD 

(KARAY) 

ABSTRACT 

Refik Halid (Karay), was an impressive journalist and politician 

who assumed an adversary stand against the Unionists and was highly-

recognized for his articles and actions in the Turkish intellectual and 

political life during the first quarter of the 20
th

 century. While the na-

tion suffered from a period of agony after the Armistice of Mudros 

was concluded, Refik Halid, who took the office of the General Man-

ager of the Directorate of National Post and Telegraph Services, de-

veloped a negative attitude towards the War of Independence. Refik 

Hailt not only described the National Struggle as a Unionist move-

ment over the course of war, but he also persisted with his dissident 

stance towards Mustafa Kemal Pasha. By means of the humor maga-

zine called “Aydede” which he published for 90 issues from January 2, 

1922 till November 9, 1922, he resumed his publication activities 

against the War of Independence. After the war ended in victory, his 

name was covered in the black list of 150 people who were prohibited 

from entering the country. 

Notably in the last years of the war, due to his negative attitude 

towards the National Struggle, Refik Halid was quite often featured in 

the columns of the humor magazines that are issued during that pe-

riod of time. This study will focus on the positive or negative percep-

tion on Refik Halid (Karay), assumed by the humor magazines pub-

lished in İstanbul during the War of Independence; and by means of 

visual materials, it will suggest to manifest how they present Refik 

Halid to the people as well as their points of view on to his opinions 

and behavior. The principal references of our story consist of the edi-

tions of humor magazines being issued during several periods at the 

years of the War of Independence as follows: Karagöz, Ayine, Diken, 

Güleryüz, and Aydede. 
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GİRİŞ 

Refik Halid (Karay), 20. Yüzyılın ilk çeyreğinde, Türk düşün ve 

siyasi hayatında, yazıları ve eylemleriyle adından söz ettiren; İttihatçı-

lara yönelik muhalif tavır sergileyen bir gazeteci ve siyasetçiydi. İkinci 

Meşrutiyet’in ilanı sonrası gazetecilik faaliyetlerine yönelen Refik Ha-

lid, 1910 yılında Kalem mizah dergisinde “Kirpi” takma ismiyle yazılar 

yazmaya başlar. Sonrasında Cem dergisinde de politik hiciv tarzında 

yazılarını görürüz. İttihat ve Terakki iktidarını eleştiren yazılarıyla ar-

tan şöhreti Refik Halid’in bir süre sonra Hürriyet ve İtilaf Fırkası’na 

yakınlaştıracak; bu yakınlaşma O’nu 1913 yılında Sinop’la başlayan, 

sonrasında Çorum, Ankara ve Bilecik’i içine alan uzun sürgün yılla-

rına neden olacaktır. Sürgün yıllarının ardından Refik Halid, 1918 yı-

lında tekrar İstanbul’a dönmüştür. Refik Halid, İstanbul’da Yeni Mec-

mua, Vakit, Tasvir-i Efkar ve Zaman gazetesinde yazılar kaleme almıştır. 

Mütareke günlerinde gazetecilik faaliyetlerine devam eden Refik Ha-

lid, siyaset sahnesinde yer almaya başlamış ve Wilson Prensipleri Ce-

miyeti’nin kurucuları içinde yer almış; Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nın 

genel merkez üyesi olmuştur. Damat Ferid Paşa Hükümeti tarafından 

12 Nisan 1919’da Posta-Telgraf Umum Müdürlüğü görevine atanan 

Refik Halid, haberleşme olanaklarının çok hayati olduğu Milli Müca-

dele yıllarında, Anadolu içlerinde telgraf haberleşmesi yapan memur-

ların şiddetle cezalandırılacağına yönelik kararlar almıştı. Refik Ha-

lid’in aldığı bu karara çok sert tepki gösteren Mustafa Kemal Paşa, bu 

kararı uygulayacak olan telgraf memurlarının derhal divanı harbe ve-

rilmesini emrederken; Posta-Telgraf Umum Müdürlüğü’ne gönder-

diği cevabi telgrafında şu ifadelere yer veriyordu: “Aydın vilâyetinin bo-

şaltılmasına yegane etken olan milletin sesini boğmaktan, vatanın bağımsız ha-

yatına karşı birleşen milli genel duyguyu söndürmekten başka hiçbir işe yara-

mayacak olan böylece canice bir girişimin, gelecekte sebep olacağı büyük sorum-

luluğun düşünülüp kavranılamaması üzüntü vericidir. Bu emrin hemen geri 

alınarak milletin güvenine zerre kadar zarar getirilmemesi gereğini sunmayı 
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önemli görev saydığım arz olunur”1
. Ayrıca Mustafa Kemal Paşa, valilik-

lere gönderdiği genelgede Posta Telgraf Genel Müdürü’nün telgraf 

haberleşmesini sınırlayan genelgesini “Milli sesi boğmak, vatanın parça-

lanmasına karşı milletin birleşmesine engel olmak amacına yönelik canice ve 

alçakça girişim” olarak tanımlamıştı
2
. Refik Halid, Ekim 1919 tarihine 

kadar süren Posta-Telgraf Umum Müdürlüğü görevi sırasında Milli 

Mücadele’ye ve bu hareketin lideri Mustafa Kemal Paşa’ya karşı olum-

suz tavır almıştı. Görevinden ayrıldıktan sonrada Refi Cevad Ulu-

nay’ın sahibi olduğu Alemdar gazetesinde yazılar kaleme alan Refik 

Halid, “Aydede” ve “Kirpi” müstear isimlerini kullanarak Milli Müca-

dele’ye yönelik ağır eleştiriler getirmişti
3
.  

Refik Halid, Alemdar’da kaleme aldığı bir yazısında, Sovyet 

Rusya’da yaşananlar üzerinden Türkiye’nin siyasi havasını şöyle yo-

rumluyordu: “Gazetelerden okuduk. Moskova’daki yeni Sovyet Meclisi Le-

nin’in yerine Grinin’i reis intihab etmiş. Lenin gitmiş, Grinin gelmiş… Bizde 

de öyle ya. Enver gitmiş sanılıyor, fakat keman yerinde duruyor. Talat güya 

kaçtı. Fakat sanki başucumuzda bekliyor. Cemal meydanda yok. Fakat farz etki 

koynumuzda saklı… Lenin’in yerine Grinin, Cemal’in yerine Kemal. Avrupa 

ettiğini bulsun!”4. Anadolu’da ortaya çıkan Kuvayı Milliye hareketini İt-

tihatçılıkla bir gören Refik Halid bir başka yazısında Anadolu basınını 

da hedef alarak şu ifadelerde bulunuyordu: “… Bir zaman Rumeli’de 

(süngü)ler, (Top)lar çıkaran (İttihat ve Terakki) şimdide Anadolu’da (İzmir’e 

Doğru)lar, (Müdafaa-ı Milliyeler) çıkarıyor, (süngü), (top) ne derdi? Bugün 

(İzmir’e Doğru), (Müdafaa-ı Milliye) ne derse onu derdi: Küfür, iftira, mey-

dan okumak, harp ve hile teranesi…”5. 12 Ocak 1920 tarihinde İstanbul 

 

1
 Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., 

Ankara, 2006, s. 45.  

2
 Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., 

Ankara, 2006, s. 45. 

3
 Yenal Ünal, Yakın Dönem Türk Tarihinde Refik Halid Karay, Yeditepe Yayınevi, 

İstanbul, 2013, çşt. syf.; Alev Gözcü, “Refik Halid Karay’ın Düşünce Dünyasında Ana-

dolu’daki Ulusal Direniş Hareketi ve Kuva-yı Milliye”, Kuva-yı Milliye’nin 90. Yı-

lında İzmir ve Batı Anadolu Uluslar arası Sempozyum Bildirileri 6-8 Eylül 2009, 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yay., İzmir, 2010, ss. 724-741. 

4
 Refik Halid, “Leninin Yerine Grinin”, Alemdar, 3 Kanunusani 1336, s. 1. 

5
 Refik Halid, “Bugünün (Süngü)leri”, Alemdar, 30 Kanunusani 1336, s. 1. 
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da açılan Meclis-i Mebusan’a gelen milletvekillerini eleştiren Refik Ha-

lid, Anadolu hareketini ve Mustafa Kemal Paşa’yı küçümseyen ifade-

lerle şu yorumda bulunuyordu: “Merhaba Sivas kuzuları, Ankara keçileri! 

Ağıla mı geldiniz? İttihad sürüsünden yeni Çobanbaşı, Millet Paşası mı sizi 

seçip ayırdı? Tüylerinizi kabartıp, boynuzlarınızı varaklayıp, sırtınızı kınalayıp 

bize sizi o mu hediye gönderdi. Boynunuzda ki tasmayı da o mu taktı? Köse-

mendiniz kimdir? Sivas’ın şu kara keçisi mi? Yoksa Karaman (Kahraman) ku-

zusu mu? Niye koç Ankara’da kaldı? Adeti uzaktan mı toslamaktır? Yine bir 

vuruşta kabineyi düşürmek niyetinde mi?.. Rütbesiz, mesnetsiz mi kalmış? Dağ-

dan dağa kaçar, rastgeleni toslar, gece gündüz meler ne ister?.. Merhaba Sivas 

kuzuları, Ankara keçileri! Kurban bayramı yaklaştı? Ecelinize ayağınızla mı 

geldiniz? Baş başa vermiş Fındıklı ağılında ne melersiniz, ne beklersiniz?”6.  

Türk Mizahında Refik Halid 

Milli Mücadele’ye yönelik olumsuz düşünce ve faaliyetlerde bulu-

nan Refik Halid, o dönemin mizah dergilerinin sütunlarında kendine 

sık sık yer bulmuştur. Ülkenin zor şartlar altında olduğu o günlerde 

basın; saray ve İstanbul hükümetinden yana olanlar ile Mustafa Kemal 

Paşa’nın başında bulunduğu Anadolu hareketinin yanında olanlar 

şeklinde ikiye bölünmüştür
7
. Bu ayrıma rağmen Türk mizah basını, 

dünyanın ilk emperyalist savaşı olan Milli Mücadele dönemi boyunca 

ayrı bir misyon üstlenmiş; karikatürcüler savaşçı, mizah dergileri silah, 

karikatürler ise cephane görevi görmüşlerdir. Karikatürlerde işgalci 

güçler; işbirlikçiler (Saray, Ali Kemal, Damat Ferit Paşa, Refik Halid 

vb.) ve kurtuluş savaşçıları (Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa, Mehmet-

çikler vb.) ele alınır. Karikatürlerde ana düşman Yunanistan’dır. Yu-

nan Kralı Konstantin, Venizelos ve Eftoslar sık sık boy gösterir; İngiliz, 

Fransız, İtalyan komutan ve askerleri karikatürlerde yerlerini alırdı
8
. 

 

6
 Refik Halid, “Topuna Hoş Amedi”, Alemdar, 2 Şubat 1336, s. 1. 

7
 Bu konuda ayrıntılı bir çalışma için Bkz: Yücel Özkaya, Milli Mücadele’de Atatürk 

ve Basın (1919-1921), Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2007.; İzzet Öztoprak, 

Türk ve Batı Kamuoyunda Milli Mücadele, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1989. 

8
 Turgut Çeviker, Gelişim Sürecinde Türk Karikatürü-III Kurtuluş Savaşı Dönemi 

(1918-1923), Adam Yay., İstanbul, s. 22-23. 
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Mizah sütunlarında Refik Halid’i ilk olarak Sedat Simavi tarafın-

dan çıkarılmakta olan Diken9 de görüyoruz. Burada bir tespitte bulun-

mak gerekirse, Milli Mücadele dönemi mizah basını içinde, bu müca-

deleye muhalif olan, onu engellemek isteyen kişi, kurum ve düşünce-

lere karşı en sert duruşu sergileyen, onları ağır bir şekilde eleştiren 

yayın organlarının başında Sedat Simavi
10

 tarafından çıkarılan Diken 

ve Güleryüz11
 dergileri gelmektedir. Posta Telgraf Umum Müdürlü-

ğünden ayrılmasından hemen sonra Diken sütunlarında Refik Halid’i 

görürüz. Refik Halid, istifası sonrası Sedat Simavi tarafından elinde 

bir valizle çizilmiş ve bu istifa karşısında kamuoyunun bakışı şu sözlerle 

aktarılmıştı: “Efkarı Umumiye: Bir kahvemizi içmeden böyle nereye efendi!” 

(Bkz: Karikatür 1). 

 

9
 Diken, Türk mizah tarihinin önemli dergilerinden biridir. Sedat Simavi tarafından, 

30 Ekim 1918 tarihinden 11 Mart 1921 tarihine kadar 72 sayı çıkan Diken, ülke ger-

çeklerini dile getiren, Simavi’nin daha sonra çıkaracağı Güleryüz dergisi için hazırlık 

işlevi gören bir yayındı. Çeviker, a.g.e., s. 143. 

10
 Sedat Simavi, ilk karikatürünü 1911 yılında Eşek dergisinde kaleme almış, sonra-

sında Cem ile birlikte pek çok dergide karikatür yayınlamıştır. 1916 yılında Hande is-
minde ilk haftalık dergisini yayın hayatına sokan Simavi, 1918 yılında Diken’i, 1921 

yılında da Güleryüz dergisini çıkarmıştır. Sedat Simavi, Türk mizah basını ve karikatü-

rünün önemli bir ismi haline gelmiştir. Sedat Simavi, Paramparça, Yeni Zenginler, 

Harp Fakirleri, Yay. Haz: Turgut Çeviker, Adam Yayıncılık, 1993, ss. 9-14.  

11
 Güleryüz, Sedat Simavi tarafından 5 Mayıs 1921-14 Ağustos 1923 tarihleri arasında 

122 sayı çıkan “Edebi, siyasi, milliyetsever Türk mizah gazetesi”dir. Polemik yazılar ve ciddi 

haberler sık sık yer alır. Diken’de olduğu gibi İstanbul hükümetlerine muhaliftir. Gü-

leryüz, İstanbul’da çıkan ve Anadolu hareketini destekleyen birkaç yayından biridir. 

Anadolu muhalifleriyle çetin bir savaş yürütür. Çeviker, a.g.e., s. 163-164.  
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Karikatür 1 

Refik Halid Bey İstifa Etti (Gazete-

ler) 

Efkarı Umumiye: Bir kahvemizi iç-

meden böyle nereye efendi! 

Kaynak: Diken, 16 Teşrinievvel 

1335. 

 

Karikatür 2 

Kirpinin İstihalesi 

Eskiden Kirpi 

 

 

 

Bir zamanlar telgraf direklerine 

musallat bir kuş 

 

 

 

 

Nihayet Aydede 

Kaynak: 

Diken, 4 Mart 1336 
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Sedat Simavi, Milli Mücadele boyunca çıkardığı Diken ve Güler-

yüz dergilerinde çeşitli isimler altında eklere yer vermişti. Özellikle Ali 

Kemal’in Mihran Efendi ile birlikte çıkardığı ve kendisinin başyazarlı-

ğını yürüttüğü Peyam-ı Sabah gazetesine olan öfkesi sonrası Simavi, 

kendi çıkardığı dergilerinde Peyam-ı Kabak adı altında bir eke sık sık 

yer vermiştir. Bu ekte tamamen hayal mahsulü, uydurma hikâyelere 

yer veriliyordu. Peyam-ı Kabak’ın Refik Halid’e yer verilen bir nüsha-

sında Ahmet Emin (Yalman) ile Refi Cevad’a da yer verilmişti. Yazının 

başlığı “Refik Halid Bey ‘Vakit’ Gazetesine Sermuharrir Oldu”. Yazının de-

vamında, Vakit gazetesinin sahibi Ahmet Emin Yalman’ın, gazetesini 

Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nın yayın organı haline getireceği ve bu ne-

denle de “(Diken) siz (Gül) olmadığı gibi Refik Halid’siz de fırka olmayaca-

ğını düşünen Ahmet Emin Bey, Aydede’yi gazetesine sermuharrir olarak” ala-

cağından bahsediliyordu. Bu duruma Alemdar gazetesinin sahibi Refii 

Cevad Bey’in ise bir mektupla tepki gösterdiği ifade edilerek, O’nun 

ağzından şu satırlara yer verilmişti: “Ulan fedai. Refik Halid denilen Ay-

dede herif Ahmet Emin’in sözüne kanarak gazetemi terk etti. Giderken de vez-

neyi süpürdü”. Refii Cevad’a Peyam-ı Kabak tarafından verilen cevap, 

Refik Halid’in parayı seven biri olduğunu öne çıkaran izler taşıyordu: 

“Bu meselede Refii Cevad Bey haksızdır. Zira esasen Refik Halid Bey Alemdar 

ceridesinde çok iyiydi, giderken de vezneyi süpürmesi vazifesini son dakikaya 

kadar ifa ettiğine delalet ederken, buna bir şey söylemeye kimsenin hakkı ol-

maz”12. Diken’de Refik Halid’in Milli Mücadele boyunca yaşamış ol-

duğu değişim “Diken’den Aydede”ye giden süreç bir karikatür üze-

rinden ortaya konulmuştu. (Bkz.: Karikatür 2) 

 

12
 “Peyam-ı Kabak”, Diken, 15 Kanunusani 1336. 
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Karikatür 3 

Kaynak: Diken, 12 

Şubat 1336 

Sedat Simavi, dergisinin bir sayısını sadece Refik Halid’e ayır-

mıştı. Sayı kapağında Sedat Simavi’nin imzasını taşıyan ve Refik Ha-

lid’in burnunu öne çıkaran karikatür yer alırken
13

, derginin başlı-

ğında şu ifadeler vardı: “Bu nüsha Refik Halid Bey Şerefine Tab’ ve Tertib 

Edilmiştir. Bu Nüshada Kirpi’nin Dediklerini Değil Yediklerini Okuyunuz.” 

(Bkz: Karikatür 3) 

Diken’in bu özel nüshasında Refik Halid’in içinde yer aldığı ka-

rikatürlerin yanında ona ilişkin yazılar kaleme alınmıştı. Bu yazılardan 

birinin başlığı şöyleydi: “Haftanın Dedikodusu. Kirpinin Yedikleri. Ay-

dede’nin Hatırat Defterinden”. Bu nüshanın “Küçük Gazete” isimli ekinde 

yer alan baş makalede, Refik Halid’e yönelik özel bir sayı çıkarılması-

nın nedenini şu ifadelerle ortaya konur: “Refik Halid Bey (Diken)in bu 

nüshasında bir kaynar su banyosu alıyor… Yalnız, bu banyonun suyunu kendi 

ısıtmış olduğunu kaydetmekle iktifa edeceğiz. Her gece rüyasında Mustafa Ke-

mali gören zavallı Kirpi’ye bu kaynar su banyosunun ne derece tesir edeceğini 

karilerim tasvir etsin. Fakat Aydedem, sen bu iltifatlarımıza sakın aldanma 

inanma, kanma, sen bizim biricik gözbebeğimiz olduğun için başından kaynar 

 

13
 Sedat Simavi, yayınladığı Diken ve Güleryüz’de Refik Halid’in burnunu öne çıkaran 

karikatürlere yer veriyordu. Sedat Simavi, Güleryüz’ün bir nüshasında Refik Halid’in 

burnunu hıyara benzetiyordu. (Bkz.: EK-2) 
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su dökeriz. Dökeriz ki, temizlenesin, kokuşmayasın… Yasin Efendi”14. Bu özel 

nüshada yer alan karikatürlerin birinde Refik Halid, sandalyede otu-

ran Ali Kemal’in önünde diz çökmüş bir şekilde resmedilmektedir. 

İkili arasında geçen bir diyaloga yer verilirken, “Karpuz Oğlu” nitele-

nen Ali Kemal’in ağzından Refik Halid’e yönelik şu sözler dökülmek-

tedir: “Sana baba nasihati oğlum: Ocakçıların tatlı sözlerine sakın aldanma, 

inanma, kanma!”15. (Bkz: Karikatür 4). Ali Kemal ile Refik Halid, Milli 

Mücadele dönemi mizahı içinde sürekli birlikte resmedilmişlerdi.  

 

Karikatür 4 

Kaynak: Diken, 12 Şubat 1336 

Diken’de olduğu gibi Karagöz16’de Refik Halid’i kirlerinden arın-

sın diye sıcak banyolarda yıkıyordu. Fakat Karagöz, Refik Halid’in ya-

nında Ali Kemal ile Rıza Tevfik’e de yer vermişti. Bu üçlünün kaynar 

bir kazanın önünde çizildiği karikatürde, Karagöz ile Hacivat arasında 

şu konuşma geçiyordu
17

:  

 

14
 “Küçük Gazete”, Diken, 12 Şubat 1336. 

15
 Diken, 12 Şubat 1336, s. 5. 

16
 II. Meşrutiyet dönemi mizah dergiciliğinin en önemlilerinden biri olarak bilinen 

Karagöz (10 Ağustos 1908-26 Ocak 1935; 2803 sayı yayınlandı), etkileyici yayıncılığını 

Milli Mücadele dönemi boyunca da sürdürür. Ali Fuat Bey’in imtiyaz sahipliği altında 

yayın hayatına başlayan Karagöz, eleştirici tutumu, hırçınlığı, toplumsal değerlere sa-

hip çıkmasıyla geniş halk kitlelerine ulaşmış; insanların yüreklerine cesaret, ferahlık 

ve manevi güç katmıştır. Çeviker, a.g.e., s. 140-141. 

17
 Karagöz, 24 Kanunusani 1336 
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“Hacivat: Artık ocak kızdı, su adam akıllı kaynadı Karagöz! Bu adam-

lar yıkanacaklar mı paklanacaklar mı ne yapacaklar? 

Karagöz: Acele etme Hacivat! Onlar kolay kolay temizlenir şey değil! 

Ocak biraz daha kızışsın!” (Bkz: Karikatür 5) 

 

Karikatür 5 

Kaynak: Karagöz, 24 Kanu-

nusani 1336 

 

Bu diyalog içinde sürekli “Ocak” kelimesi üzerinde durulması 

da anlamlıdır. Ali Kemal ve Refik Halid, kaleme aldıkları yazılarında 

sürekli “Ocak” kavramı üzerinden İttihat ve Terakki Fırkası’nı ve İtti-

hatçıları kastediyor ve eleştiriler getiriyorlardı
18

.  

Ali Kemal ile Refik Halid’in birbirine olan yakınlığı Karagöz’ün 

sütunlarında da kendisine yer bulur. Bir hamamda ikili hem birbirle-

rini yıkamakta hem de övmekte; Karagöz’de uzaktan onları izlemek-

tedir. Taraflar arasında ise şu diyalog geçer
19

:  

“İspermeçetzade: Azizim öyle mizah muharririsin ki emsalin varsa 

……… 

Aydede: Ya sen, öyle büyük adamsın ki kimi dahi diyor, kimi dahiye! 

Karagöz: İki ahbap çavuşlar…lerini avuçlar. Yahud iki acemi tellaklar 

birbirini beyazlar.” (Bkz.: Karikatür 6) 

 

18
 Ali Kemal, “Ocak ve Manda”, Peyam, 10 Ağustos 1919, s. 1. 

19
 Karagöz, 7 Eylül 1337, s. 4. 
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Karikatür 6 

Kaynak: Karagöz, 7 Eylül 

1337 

Refik Halid’in 1920 yılının sonlarına doğru Ali Kemal’in sahibi 

olduğu Peyam-ı Sabah gazetesinde yazmaya başlamasıyla birlikte Ka-

ragöz, Refik Halid’i her zaman Ali Kemal ile birlikte resmetmiştir
20

. 

Bir nüshasında ikiliyi “çirkef” havuzunda yüzerken ve Karagöz’ü taş 

atar bir vaziyette çizen derginin sütunlarında Karagöz ile Hacivat ara-

sında şu konuşma geçer
21

:  

“Hacivat: Aman Karagöz, onlar çirkefte yüzüyorlar diye sakın taş atma 

üstüne sıçrar ha! 

Karagöz: Merak etme Hacivat, öyle çirkeften sıçrayacak leke beni kirlet-

mez”.(Bkz: Ek – 1)) 

Milli Mücadele’nin sonlarına doğru mizah sütunlarında başta 

Refik Halid ve Ali Kemal olmak üzere muhaliflere yönelik sert eleşti-

riler daha yüksek sesle çıkmaya başlamıştı. En sert eleştiriler Sedat Si-

mavi’nin Güleryüz’ündeydi. Güleryüz dergisi de Ali Kemal ile Refik 

Halid’e aynı karelerde çok sık yer vermişti. Güleryüz’ün bir nüshasında 

 

20
 Ali Kemal, Milli Mücadele’ye muhalif olan kişilerin en başında geliyordu. O’nun 

Milli Mücadele hakkındaki düşünce ve eylemleri için bkz: Fevzi Çakmak, “Kuva-yı 

Milliye Hareketine Farklı Bir Bakış: Ali Kemal”, Kuva-yı Milliye’nin 90. Yılında İz-

mir ve Batı Anadolu Uluslar arası Sempozyum Bildirileri 6-8 Eylül 2009, İzmir Bü-

yükşehir Belediyesi Yay., İzmir, 2010, ss. 742-756. 

21
 Karagöz, 14 Kanunuevvel 1337, s. 4. 
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Refik Halid, Ali Kemal ile “Sabah Eczahanesinde” başlıklı bir karika-

türde birlikte yer alır. Refik Halid, Ali Kemal’in yardımcısıdır ve ikili 

üzerinde “nankörlük” yazan bir karışım hazırlamaktadır. Refik Halid, 

Ali Kemal’e şöyle seslenir: “Usta şu ikinci raftakilerden de ilave edersek ilaç 

daha müessir olmaz mı?”. İkinci rafta yer alan karışımların üzerinde ise 

şunlar yazılıdır: “Muhalefet, uydurma, kepazelik, ihaneti vataniye, vatansız-

lık, cehalet, yalan, dolan, Ferid tozu, Sabri ruhu”.”22
(Bkz.: Karikatür 7). 

 

Karikatür 7 

Kaynak: Güleryüz,  

30 Haziran 1337, s. 5. 

 

Sedat Simavi, çıkarmış olduğu mizah dergileri içinde çeşitli baş-

lıklar altında eklere yer veriyordu. Ekler “Tezvir-i Efkar, Küçük Gazete, 

Peyam-ı Kabak” gibi başlıklar taşıyordu. Bu eklerde çeşitli isimlere yö-

nelik tamamen hayal mahsulü, uydurma hikaye ve haberler yer alı-

yordu. Fakat bu haberler üzerinden kamuoyunda hedef alınan kişiler 

hakkında olumsuz bir kanaatin oluşması sağlanıyordu. Haklarında en 

fazla uydurma haber yapılan kişiler Ali Kemal ile Refik Halid’ti. Ör-

neğin Güleryüz’ün bir nüshasında yer alan “Tezvir-i Efkar” ekinde Re-

fik Halid’in Çerkez Ethem tarafından kaçırıldığına yönelik uydurma 

bir habere yer verilmişti. Haberin içeriği şöyleydi: “Refik Halid Bey bi-

raderimiz Çerkez Edhem tarafından dağa kaldırılmıştır… Vaktin geç olmasına 

 

22
 Güleryüz, 30 Haziran 1337, s. 5.  



846 FEVZİ ÇAKMAK  

 

binaen fazla tafsilat alamadık.”23
 Bu haberin yanında bir karikatür de 

bulunuyordu. (Bkz.: Karikatür 8) 

 

 

Karikatür 8 

Kaynak: Güleryüz,  

5 Mayıs 1337 

 

Refik Halid’e sütunlarını açan bir diğer mizah dergisi Ayine24
 dir. 

Ayine dergisi de Refik Halid’in ağzından tamamen hayal mahsulü olan 

bir mektup yayınlar. “Refik Halid Bey’in Arkadaşına Bir Mektubu” başlı-

ğını taşıyan yazı, Milli Mücadele boyunca Refik Halid’in tutum ve dav-

ranışlarının özeti, onun ağzından ona yönelik bir eleştiri metnidir. 

Onu yeren, küçümseyen metin, iki sütun halinde dergide yayınlan-

mıştır. Bu mektupta yer alan ifadelerden bazıları şöyledir: “Mütareke 

olup da ortalık toz duman bir yere karışınca, fırsattan istifade Enverine de, 

Kayzerine de, İttihatçısına da, İttifakçısına da toptan bir küfür bastım. Gaze-

teciler sinsi sinsi bir tarafa büzülerek tenkidden, takbihden ürkerlerken ben ka-

lemi ele aldım, her tarafa neşter saldım, nihayet yeni postahane de posta serip 

 

23
 Güleryüz,  

24
 Ayine/Ayna, 18 Ağustos 1921 ile 4 Ocak 1923 tarihleri arasında 72 sayı çıkmıştır. 

Sahipliğini Semih Lütfü, sorumlu müdürlüğünü Eşref Nesip yürütmüştür. “Ayinesi 
iştir kişinin, lafa bakılmaz” özdeyişinden adını alan dergi, incelikli ve özenli bir sayfa 

düzeniyle yayınlanmıştır. Çeviker, a.g.e., s. 170-171. 
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keyfime daldım..! Fakat, ah dostum ikbal günleri uzun sürmüyor… Bereket 

versin Ali Kemal’in benim gibi kuru patırtıcı bir pehlivan çırağına ihtiyacı 

vardı beni yanına aldı”25. 

İlerleyen günlerde Refik Halid, yaşadığı maddi zorluklardan 

dolayı kendi sahipliği altında yeni bir mizah dergisi çıkarma kararı al-

mıştı. O’nun tarafından yayın hayatına sokulan Aydede, 2 Ocak 1922-

9 Ekim 1922 tarihleri arasında 90 sayı yayınlanmıştı. Aydede, Milli 

Mücadeleye karşı, sarayı ve işgal kuvvetlerini tutan bir yayın siyaseti 

izlemişti. Umut kırıcı yayınlarıyla şüphe ve kararsızlık tohumlarını hal-

kın kalbine serpmeye çalışmıştı
26

. Refik Halid, Aydede’yi çıkardığı gün-

lerde yakın gelecekte kendi adına karamsar bir tablonun ortaya çıka-

cağına ve sürgün günlerinin tekrar başlayacağına yönelik düşüncele-

rine daha sonra yayınladığı anılarında yer verir
27

. Refik Halid, Ay-

dede’de, Alemdar gazetesinin aksine Milli Mücadele’ye yönelik sert bir 

tavır sergilemekten çekinir, daha itidalli bir tavır takınır. O’nun bu ta-

vır değişikliğini eleştiren Güleryüz, Refik Halid’i “Millicilerin ayaklarını 

öpmekle suçluyordu”28. (Bkz.: Karikatür 9)  

Refik Halid, kendisinin tavrına ve dergisinin yayın siyasetine yö-

nelik düşüncelerine dergisinin ilk sayısında “Meslek Bahsi” başlıklı ya-

zısında yer verir. Bu yazı Milli Mücadelenin sonlarına gelinen dö-

nemde Refik Halid’in düşünce dünyasında geldiği noktayı ortaya koy-

ması adına önemlidir ve bu nedenle yazının bir kısmına burada yer 

vermek yerinde olacaktır:  

 

25
 Ayine, 12 Kanunisani 1338, s. 3. 

26
 Refik Halid Karay tarafından yayın hayatına sokulan Aydede, 2 Ocak 1922-9 Ekim 

1922 tarihleri arasında 90 sayı yayınlanmıştır. Aydede, Milli Mücadeleye karşı, Sarayı 

ve işgal kuvvetlerini tutan bir yayın siyaseti izler. Umut kırıcı yayınlarıyla şüphe ve 

kararsızlık tohumlarını halkın kalbine serpmeye çalışır. Savaşın sonlarına doğru Ay-

dede’de Ali Kemal’in de eleştirildiği görülür. Çeviker, a.g.e., ss. 174-176. 

27
 Ünal, a.g.e., s. 94-95. 

28
 Güleryüz, 28 Eylül 1338 
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Karikatür 9 

Refik Halid âdeti mucibince 

millicilerin ayaklarını öpmeye 

başladı. 

Kaynak: Güleryüz, 

28 Eylül 1338 

 

“Deveye sormuşlar: Yokuşumu seversin demişler, inişi mi? Bu ikisinin 

ortası yok mu, yahud düz başınıza mı yıkıldı? Demiş… Bu fıkra malumdur. 

Fakat daha akıllı bir deveye aynı suali: Yokuş mu seversin, yoksa iniş mi? Diye 

sordukları zaman daha hoş bir cevap vermiş: Allah üçünün de belasını versin! 

Canım demişler biz sana iki sual sorduk, sen üçüne cevap veriyorsun, üçüncüsü 

de nedir? Düzü unuttunuz mu, demiş günlerce çöl ortasında bitip tükenmeden 

düz gitmekte sanki hoş bir şey mi? Onun gibi bana da: İttihatçılığı mı seversin, 

İtilafçılığı mı? Deseler o akıllı deve gibi: Allah üçünün de hakkından gelsin! 

Diyeceğim… Malum ya, üçüncüsü de millicilik… Ankara ovalarında bitip tü-

kenmeyen seferlerle yeknesak yaşamak da sanki hoş bir şey mi? İttihatçılık yokuş, 

İtilafçılık iniş ise millicilikte çöl, düzlük ovadır. İşte bu hikmete mebnidir ki 

(Aydede) akıllı veya akıllanmış deve gibi bu üç yola da hevessiz, bu üç gidişten 

ve yürüyüşten de bezgin, zikzaklı bir yol, bir edebi ve mizahi, yani eğlenceli bir 

yol takip edecek, ne onu, ne bunu, ne ötekini benimsemeyecek, her yolun kaba-

hatini yüzüne vuracak, hülasa hiçbir şahsın, hiçbir davacı ile hiçbir kervanın 

yükünü sırtında taşımayacak, gönlünü ferah ve neşeli tutacak”29. 

Refik Halid, Aydede’de tamamen tarafsız bir yol izleyeceği yönünde 

bir düşünce ve tavır takınmış olsa da her zaman muhalif kimliği Türk 

kamuoyunun zihnine yer etmiş; ona karşı olan öfke ve ön yargı din-

 

29
 “Meslek Bahsi”, Aydede, 2 Kanunusani 1338, s. 1. 
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memişti. 1922 yılının Ekim ayı ile birlikte Mudanya Ateşkes Antlaşma-

sının imza edilmesi, ardından 1 Kasım 1922’de Saltanatın TBMM ta-

rafından kaldırılması ile Osmanlı Devleti’nin son bulması, başta Refik 

Halid olmak üzere İstanbul’daki tüm muhalif kesimleri derin endişe-

lere itmişti. Muhaliflerin o sıkıntılı günlerinde Güleryüz, Ali Kemal ile 

Refik Halid’i yan yana çizerek, altına şu notu düşüyordu: “Muhaliflerin 

kabul ettikleri marş Refik Halid ile Ali Kemal Beyler tarafından söylenmekte-

dir” (Bkz.: Karikatür 10). Bu ikilinin elinde yazılı olan marşın sözleri 

ise şöyledir:  

“Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime. 

Titrerim mücrim gibi, baktıkça istikbalime. 

Perde-i zulmet çekilmiş, korkarım ikbalime”30.  

 

Karikatür 10 

Muhaliflerin kabul ettikleri marş Refik Halid ile Ali Kemal Beyler tarafın-

dan söylenmektedir. 

Kaynak: Güleryüz, 14 Eylül 1338, s. 4. 

Ülkeyi terk etmeyi düşünen muhalifler bir araya gelerek görüş 

alışverişinde bulunuyordu. 5 Kasım’da Ali Kemal’in kaçırılması ve 6 

Kasım’da İzmit’te linç edilmesi ile Milli Mücadele’ye muhalif pek çok 

isim yurt dışına çıkmanın yollarını aramıştı. Refik Halid, ülkeyi terk 

etmenin planlarını yaparken Ayine sütunlarında O’na yönelik bir şiir 

yayınlanarak, kaçması teşvik edilmektedir: “Aydede” başlığını taşıyan 

 

30
 Güleryüz, 14 Eylül 1338, s. 4. 
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şiirdeki satırlardan birkaçı şöyledir: “Muhalif fırkanın bir tek paşası, ka-

çınca şaşırıp kalan Aydede! Geç kalırsın sonra tatar ağası, haydi sende çabuk 

yollan Aydede!... Ali Kemal’in kirpisi Refik? Şaşırdı arkanı verdiğin patrik! 

Kaçmaktan başka yok sizlere tarik, hatta bak sıvıştı Mihran Aydede…”31. 

Refik Halid Karay, İngiliz elçiliğine sığınarak, kendisi ve ailesinin 

ülke dışına çıkarılması yolunda yardım talep etmişti. 9 Kasım 1922 ta-

rihinde eşi Nazıma Hanım ve büyük oğlu Ender’le birlikte Refik Halid 

ülkeyi terk etmişti. Sonraki günlerde ismi 150’likler listesinde yer ala-

cak olan Refik Halid’in, 1938 yılına kadar sürecek olan sürgün yılları 

başlamış oldu
32

.  

SONUÇ 

Milli Mücadele dönemi Türk mizahında Ali Kemal’den sonra en 

fazla yer verilen kişilerin başında Refik Halid Karay geliyordu. Hatta 

Refik Halid sık sık Ali Kemal ile aynı karede resmedilmişti. Milli Mü-

cadele’ye olan muhalif duruşu nedeniyle Refik Halid’e yönelik mizah 

basını sert ifadeler ortaya koymaktan çekinmemiş, ona çeşitli lakaplar 

yakıştırmış, hakkında onu eleştiren uydurma hikayeler kaleme alın-

mıştı. Refik Halid’e yönelik en sert eleştiriler, Sedat Simavi’nin sahibi 

olduğu Diken ve Aydede mizah dergilerinden gelmişti. Refik Halid, pa-

rayı ve makamı seven biri olarak öne çıkarılmıştı. Özellikle Milli Mü-

cadele’nin sonlarına doğru Anadolu hareketinin başarıya ulaşmasıyla 

birlikte Refik Halid’e yönelen eleştiri okları daha da artmış; mizah sü-

tunları O’nun ülkeyi terk etmesi yolunda mesajlar vermekten geri 

durmamıştı. Refik Halid Karay, Saltanatın Kaldırılması’nın ardından, 

6 Kasım 1922’de Ali Kemal’in İzmit’te linç edilerek öldürülmesinin 

ardından hayatından endişe etmiş ve İngilizlerden aldığı yardımla ül-

keyi terk etmişti. 

 

31
 Ayine, 25 Teşrinievvel 1338, s. 1. 

32
 Ünal, a.g.e., s. 99-100. 
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EKLER 

EK-1 

 

Karagöz, 14 Kanunuevvel 1337, s. 4. 
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EK-2 

 

Hıyar 

Hala mahud muhalif şehr-i sabık posta tatarının burnunu görünce hıyarı 

hatırlamamak kabil mi? 

Güleryüz, 10 Ağustos 1338 


