
iLERi 

İleri gazetesinin kapanması da olaylı 
olmuştur. 9 Eylül zaferi üzerine istanbul'
dan kaçan Rum ve Ermeniler'in Lozan 
Antiaşması'ndan sonra kanunsuz yollar
la tekrar yurda dönmelerine kolaylık sağ
layan birtakım devlet memurlarının, bu 
arada bazı mebusların suçlu bulunması
nın yanında Yunus N adi ve Kılıç Ali Bey'in 
dahil olduğu bir iş komitesi teşkil edil
mek istenmiştir. Komitenin maksadı im
tiyaz almak. İstanbul ve Ankara'daki res
mi dairelerde iş takibi yapmak ve bu yol
la toplanacak parayı bölüşmektir (ileri, 24 
Temmuz 1340) . Celal Nuri, "Mebüsların 
Masuniyeti" adlı makalesinde bu meseleyi 

. ele almış ve mebusların dokunulmazlık
larının kaldırılmasını meclisten talep et
melerini ve mahkeme huzurunda temize 
çıkmalarını istemiştir. Bu neşriyat üzeri
ne Kılıç Ali, arkadaşı Rauf Bey'le (Orbay) 
birlikte İleri gazetesine giderek taban
casının kabzasıyla Celal Nuri'yi başından 
yaralamış. gazete. ertesi gün olayı Celal 
Nuri'nin başı sargılı bir fotoğrafıyla man
şetten vermiştir (31 Temmuz 1340) . Bu 
tarihten itibaren İleri gazetesiyle Cum
huriyet gazetesi arasında dönemin dik
kate değer basın kavgalarından biri ya
şanmıştır. Bu kavgadaİleri Cumhuri
yet'in sahtekarlık değil fazilet, dürüstlük 
ve açıklık rejimi olduğunu savunur. Ancak 
bütün önemli mevkiler Celal Nuri'nin mu
halifleri tarafından tutulmuş olduğu için 
yapılan tahkikat neticesinde yaralama ha
d isesinin bir "cünha" mahiyetinde oldu
ğu kabul edilir(ileri, 18Ağustos 1924) ve 
gazete 1 Kanunuewel 1340 (1924) tari
hinde kapanır. 

İleri gazetesinde dil ve edebiyat üzeri
ne bilhassa edebi şahsiyet ve eserler hak
kında tenkit mahiyetinde yazılar yayım
lan m ış. hikaye ve roman tefrikaları ile 
şiiriere de yer verilmiştir. Gazetenin dili 
Arapça, Farsça kelime ve terkiplerle dolu
dur ve gününe göre oldukça ağır sayılır. 

İleri'nin yazar kadrosunda Celal Nuri 
ve Suphi Nuri'nin yanı sıra başlıca şu isim
ler bulunmaktadır: Hüseyin Rahmi (Gür
pınar), Abdülhak Hamid (Tarhan), Rıza Tev
fik (Bölükbaşı), Faik Ali (Ozansoy). Süley
man Nazif. Samipaşazade Sezai, Ali Emi
ri, Mehmed Zeki, Rauf Yekta, Me h med 
Ata, Hüseyin Daniş (Pedram), Sedat Sima
vi, Kılıçzade Hakkı, Fatma Aliye, Ercü
mend Ekrem (Talu). Aka Gündüz, Selim 
Nüzhet (Gerçek). Salih Zeki. Yahya Kemal 
(Beyatlı). RGşen Eşref (Ünaydın), Sahaed
din Tevfik, Ahmed Mazhar Müfit (Kansu), 
Feridun Fikri (Düşünsel). Abdülhak Şinasi 
(Hisar), İbnürrefikAhmed Nuri (Sekizinci), 
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Cenab Şahabeddin, Halil Lutfi (Dördüncü), 
Ziya Gökalp, Mahmud Esad (Bozkurt). 
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~ RECEP DUYMAZ 

İLERi, Celal Nuri 

(bk. CELAL NURİ İLERi) . 

İLERi, Tevfik 
(1911-1961) 

Türk devlet adamı. 

_j 

_j 

Rize'nin Hemşin kazasında doğdu. Ba
bası Hatız Celal Efendi, annesi Fatma Ha
nım'dır. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'
da dedesinin yanında tamamladı. Yüksek 
Mühendis Mektebi'nden (istanbul Teknik 
Üniversitesi) 1933'te mezun oldu. Bu okul
daki son yılında Milli Türk Talebe Birliği 
başkanlığına seçildi ve Türkçülük hare
ketlerinde etkili oldu. Razgrad'daki Türk 
mezarlığını tahrip eden Bulgar gençlerini 
protesto etmek. Türkçe'nin yaygın olarak 
kullanımını sağlamak ve yerli malını teş
vik etmek için mitingler ve kampanyalar 
düzenlenmesinde öncülük etti. 

Erzurum'da karayolları kontrol mühen
disi ( 193 3-193 7). Çanakkale'de natıa mü
dürü ( 1937-1942) ve Samsun'da nafıa mü-

Tevfik ileri 

dürü ve yedinci bölge müdürü ( 1942-1950) 
olarak görev yapan Tevfik İleri, 1950 se
çimlerinde Demokrat Parti'den Samsun 
milletvekili seçildi. On yıl boyunca Türkiye 
Büyük Millet Meclisi'nin faal bir üyesi sı
fatıyla Ulaştırma bakanlığı (Mayıs-Ağus

tos 1950), Milli Eğitim bakanlığı (Ağustos 
1950-Nisan 1953), meclis reis vekilliği (Ka
sım 1953-Ekim 1955), tekrar Mili1Eğitim 
bakanlığı (Nisan-Kasım 1957), Devlet ba
kanlığı ve başbakan yardımcılığı (Kasım 
195 7- Ocak 1958). son olarak da Bayındır
lık bakanlığı ve Milli Eğitim bakan vekilii
ği (Ocak 1958-Mayı s 1960) görevlerinde 
bulundu. 

Bakanlıkları döneminde önemli icraat
lar gerçekleştirdi. Din derslerinin ilkokul
ların müfredat programına alınması 
( 1950), Türk Sanat Tarihi Enstitüsü'nün 
kurulması ( 1951) , Türk kültür eserlerinin 
yayımının başlatılması ( 1951 ), yirmi yıl 
aradan sonra İma m- Hatip okullarının ye
niden açılması (1951-1952), İstanbul'da 
Yüksek İslam Enstitüsü'nün kurulması 
( 1959-1 960) bunlardan bazılarıdır. Ayrıca 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayım
lanmakta olan İnönü Ansiklopedisi'ni 
Türk Ansiklopedisi adıyla yeni bir yayın 
kurulu oluşturarak devam ettirdi ( 1952). 
Yine tek parti döneminde propaganda va
sıtası olarak kullanıldığını düşündüğü Köy 
enstitü lerini, köy çocuğu- şehir çocuğu 

ayırımını önlemek ve yapısında düzenle
meler yapmak için öğretmen okullarıyla 
birleştirdi ( 1952-1953). 

1960 ihtilali'nden sonra tutuklanarak 
Yassıada'ya götürüldü. Vatan cephesi kur
mak. muhalefetin faaliyetini kısıtlayıp 
diktatörlük tesis etmek, meclisi çalıştır
mamak, anayasayı ihlal gibi suçlarla yar
gılandığı Yassıada mahkemesinde müeb
bet hapse mahkum edildi. Fakat bir süre 
sonra hastalandı ve kaldırıldığı Ankara 
Hastahanesi'nde 1961 yılının son günü 
kanserden öldü. İyi bir hatip olan, idealist 
ve aktif bir mizacı bulunan Tevfik İleri, ge
lenekçi ve muhafazakar bir düşünce yapı
sına sahip olup çevresinde daha çok mil
liyetçi fikirleriyle tanınmıştır. 
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