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Yakın Tarihimizde Yönetici-Aydın Kadro
ve Kalkınma Sorunumuz

Son yıllarda, en azından yüz elli yıllık bir Batılılaşma ve kalkınma çabasından sonra 
neden bir türlü başarıya ulaşılamadığı konusu üzerinde ısrarla durulmıya başlandı. 
Bu meselenin bir parçası olarak da, sultanlık idaresine ve emperyalizme karşı bir 
halk hareketi niteliğinde başlamış ve yürütülmüş olan Millî Kurtuluş Savaşı’ndan 
sonra yönetici kadronun nasıl olup da halktan koptuğu zihinleri kurcalıyor. Gerek 
Osmanlı imparatorluğunun ekonomik-sosyal yapısı, gerekse bu yapıda sözü ge-
çen sürede meydana gelen değişiklikler üzerinde derinliğine ve genişliğine bilimsel 
araştırmalar yeteri kadar henüz yapılmış değil, ama konu temel çizgileri ile bilini-
yor. Diğer taraftan, belki bu bilimsel incelemeler kadar yapılması önemli bir iş daha 
var ki, o da, meselenin doğru konup doğru formüle edilmesidir. Genellikle bilimsel 
araştırmalar ve metodoloji ile uğraşanların bildiği gibi, “meselenin konuluşu” en 
önemli ilk adımdır; mesele doğru konulmazsa, somut olaylar üzerinde araştırmalar 
ne kadar geniş ve ayrıntılı da olsa doğru sonuçlara varılamaz. Bütün bilim kolları 
için bu böyledir. O kadar ki, çağımızın büyük fizik bilgini Einstein, “Çoğu zaman 
esas olan, bir meselenin çözümünden ziyade onun doğru formüle edilişidir; çözü-
mü, sadece matematik veya deneysel hünerden ibaret olabilir,” der. Yine ona göre, 
“Bir deneyin, meselenin çözümünü tayin edici niteliği, ancak meselenin formüle 
ediliş şekli ile belli olur”(1). Şüphe yok ki, ayni hüküm sadece dar anlamda deneyler 
için değil, bütün gözlemler ve incelemeler için doğrudur.

Osmanlı imparatorluğundan bugünkü Türkiye’ye geçiş, genellikle, batılılaşma, 
modernleşme, ilericilik, gericilik, Osmanlılık, kapı kulu zihniyeti gibi kavramlar 
içinde düşünülüp tartışılıyor. Oysa söz konusu olan temel olay, belli bir toplum 
yapısından bir başka toplum yapışma doğru değişmedir. Bunun için meseleyi, 
toplumsal yapı ve bu yapının değişmesi açısından görüp formüle etmek gerektir. 
Osmanlı imparatorluğunda toplum yapısının “feodal” olup olmadığı tartışma ko-
nusudur. Bizce bu tartışma, feodalite veya derebeylik terimine verilen farklı anlam-
lardan çıkmaktadır. Günümüzün tanınmış iktisat bilginlerinden Oskar Lange’nin 
de belirttiği üzere, bir toplum yapısı incelenirken yapılması gereken ilk iş, arizî, 
geçici, dar kapsamlı, mahallî nitelikte bütün belirtileri ilk ağızda bir tarafa iterek 
söz konusu yapının en genel ve zorunlu olan niteliğini bulup tesbit etmektir. Aynı 
düşünceyi Einstein fizik bilimi için şöyle ifade eder: “Yunan filozoflarından modern 
fiziğe kadar, sürekli olarak, tabiat olaylarının görünürdeki karmaşıklığını bir kaç 
temel fikre ve münasebetlere indirgeme (irca) çabası gösterilmiştir... Bilimin temel 
fikirleri çoğunlukla aslında basit fikirlerdir ve genellikle herkes tarafından anlaşıla-
bilecek sade bir dille anlatılmaları mümkündür”(2).

Her toplum yapısının temel kategorileri olduğu gibi, derebeylik toplumunun da 
temel kategorileri -yine Lange’nin doğruladığı üzere- toprak mülkiyeti ve toprak 
rantıdır. Bu toprak mülkiyeti; devlet mülkiyeti ve özel mülkiyet, hukukî mülkiyet 
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veya fiili tasarruf ve intifa şeklinde; toprak rantı da aşar, ayni vergiler, angarya emek 
gibi çeşitli şekillerde belirebilir; ama somut belirtilerdeki bu çeşitlilik sözü geçen iki 
temel kategoriye indirgenebilir. Ayrıca, derebeylik sistemine özgü toprak mülkiyeti 
tam bir mülkiyet hakkı olarak, bütünü ile tek elde toplanmış bir şeklide belirmez. 
Mülkiyet hakkı parçalanmış ve aynı toprak parçaları üzerinde bir haklar hiyerarşisi 
halinde kurulmuştur.

Derebeylik toplum yapısının bir başka temel kategorisi de “serf”lik, yani toprağa 
bağlı tarım emekçisidir. Bu toprağa bağlılık derecesi ve şekli de toplumdan topluma 
değişebilir, ama esas olan böyle bir bağlılığın varlığıdır.

Bütün toplumlar için temel ilişki olan insan-tabiat ilişkisini doğrudan doğruya, 
insanlar arası üretim ve dağıtım ilişkilerini de dolayısiyle tayin eden teknoloji ba-
kımından ise, derebeylik toplumu “organik enerji” (insan ve hayvan gücü) ve bu 
gücün kullanabileceği aletlerden ve ampirik geleneksel teknik bilgiden ibarettir. (Bu 
teknolojiye dayanan toplum düzeni sadece derebeylik değildir; esir emeği kullanan 
eski çağ toplumları da esas itibariyle aynı teknolojiye sahiptir.) (3) 

Osmanlı toplum düzenine ister derebeylik denilsin, ister başka bir ad kullanılsın, 
şu yukarıda belirttiğimiz temel niteliklerin onda var olduğu bir gerçektir. Batı’daki 
örneklerinden kendine özgü önemli farklar göstermekle beraber, Osmanlı toplumu 
sözünü ettiğimiz bu temel niteliklere sahip olduğu için biz onu derebeylik toplum 
düzeninin bir çeşidi olarak kabul ediyor ve bu sıfatı kullanıyoruz.

Şimdi, böyle bir toplum “batılılaşma” çabasına girişiyor, yani zamanının Batı 
Avrupa toplumları gibi bir toplum olmak zorunluğunu duyuyor. Bunun müm-
kün olabilmesi için, elbette ki, niteliklerini yukarıda özetlediğimiz temel yapının 
değişmesi ve bizim toplumumuzun da Avrupa toplumlarının temel yapısına sahip 
olması gerekirdi. Bu olmadıkça, askerlik, hukuk, idare, eğitim, kıyafet, dil ve yazı-
da yapılacak veya yer alacak değişmeler tam “batılılaşma”ya yetmiyecekti; zaten bu 
alanlardaki değişmeler de temel yapının değiştiği nisbette yayılıp tutunabilecekti.

Batılı toplumların temel niteliği neydi? Bunlara kapitalist toplumlar denildiği-
ni biliyoruz. Böyle denildiğini biliyoruz. Böyle deniliyor, çünkü “kapital” bunların 
“temel kategorisi”. Bu terimde hem üretim araçlarının özel mülkiyeti, hem bu mül-
kiyetin emek gücünden kopuşu, hem de özel mülkiyetteki üretim araçlarıyla “hür” 
emek gücünün üretimde kullanılması sonucu “artık değer”in meydana gelişi an-
lamları vardır. Üretim araçlarının özel mülkiyetinde de sanayi araçlarının mülkiyeti 
toprak mülkiyetinden daha ağır basar. Toplumun ağırlık merkezi, tarımdan sanayie 
kaymıştır; tarım, gittikçe sanayiin bağımlı bir kolu halini almış ve sanayi kapitali 
tarıma hâkim duruma gelmiştir. Sanayideki büyük gelişme ve ekonomik temelin 
tarımdan sanayie kayışı organik enerjiden inorganik enerjiye (buhar, daha sonra 
elektrik) ve el aletlerinden makineye geçiş ile mümkün olmuştur.

Batı toplumlarında bu temel yapı değişmeleri o toplumları teşkil eden insanla-
rın faaliyetleri sonucu, ama iradeleri ve niyetleri dışında, meydana gelmiştir (4). Tâ 
11. Yüzyıldan itibaren gelişmeye başlayan ticaret gittikçe hızlanan tempoda artmış, 
ticaretin genişlemesiyle mamul mal talebinin artışı sanayii kışkırtmış, imalâtı artıra-
bilmek ve çeşitlendirebilmek ihtiyacı teknikte organik enerjiden inorganik enerjiye 
geçiş gibi nitel (kalitatif) bir sıçramaya, Sanayi Devrimi’ne yol açmıştır. Derebeylik 
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toprak mülkiyeti sisteminin tasfiyesi, toprakta ve öbür üretim araçlarında tam özel 
mülkiyetin meydana gelişi, ekonomik temelin tarımdan sanayie kayışı, ticaret ve 
sanayi sermayecisi sınıfların -burjuvazinin- işi olmuştur. Belirli bir derecede güçle-
nince burjuvazi, derebeylik sisteminin siyasî ve hukuki düzenini ve kurumlarını da 
kendi sınıf çıkarlarına uygun düşecek şekilde değiştirmiştir. Ticaret ve sanayi sınıf-
ları elinde sermaye bir taraftan dünyanın aynı gelişme yoluna girmemiş daha geri 
toplumlarını, öbür yandan da kendi toplumları içinde toprağa bağlılıktan kopmuş 
“hür” emek gücünü sömürme sonucunda birikip toplanmıştır.

18. Yüzyılın ikinci yarısından bu yana Osmanlı imparatorluğunun Batı toplum-
larına benzeme yolunda değişme belirtileri göstermesi, Osmanlı toplumunun kendi 
yapısında benzeri gelişmelerin yer alması sonucu olmamıştır. Derebeylik düzenini 
tasfiye edip kapitalist sisteme geçmiş Batı toplumlarının Osmanlı imparatorluğunu 
ham maddeler kaynağı ve mamul eşya pazarı olarak açmak üzere zorlamaları so-
nucu “batılılaşma” hareketi başlamıştır. Batının bu zorlaması ve üstünlüğü en göze 
çarpar şekilde askeri alanda kendisini gösterdiğinden imparatorluğun Batıya karşı 
ilk tepkisi bu alanda oldu. Askeri yenilgilerin önünü almak için Batı örneğinden 
yeni bir ordu kurmak yoluna gidildi. Orduya sevk ve idare ve teknik personeli ye-
tiştirmek gereği, eğitimde yeni kurumların açılmasına sebep oldu. Yine askeri ihti-
yaçları karşılamak üzere devlet, sanayi işletmeleri kurdu. Sonra, Batı devletleriyle 
temaslarda devlet teşkilâtını ve kadrosunu yenileştirmek ihtiyacı duyulunca, eğiti-
mi modernleştirme ve yeni okullar açma hareketi askeri alanın dışına taştı. Bütün 
bunlar kolay olmadı; bazı sultanların tahtına, hatta hayatına, sadrazamların kelle-
sine mal oldu. Bu durumu, bazı sultanlar ve devlet adamları ileri görüşlü, aydın 
kafalıydılar, ama yobazlar, gericiler ayaklandılar, cahil halkı da din adına aldatarak 
peşlerinden sürüklediler şeklinde izah etmek çok yüzeyde, sosyolojik bakımdan ya-
nıltıcı bir izah olur. Modern ordu, eğitim, hukuk, belli bir toplum tipinin (kapitalist 
toplumun) yarattığı ve ona bağlı kurumlardır. Sosyal kurumlar, onlara özgü toplum 
yapılarından koparılarak büsbütün başka yapıda bir topluma getirilip fidan aşılar 
gibi tutturulamaz. Böyle bir toplumda kapitalist devlet işletmeciliği, devlet müda-
halesi de sökmez. Batıda kapitalizmin ilk gelişme devrinde devlet, ihracatı artırmak, 
yerli sanayii geliştirmek için müdahalelerde bulunuyor, hatta örnek devlet işletme-
leri açıyordu; ama bütün bu devlet müdahaleleri toplumda esasen başlamış ve ilerle-
mekte olan gelişmeleri daha da hızlandırmak için yapılıyordu. Devletin müdahalesi, 
toplumun kendi şartları gereği yer almakta olan gelişmeler yönünde yapılıyordu. 
Oysa Osmanlı toplumunda böyle bir değişme ve gelişme yoktu, onun için de devle-
tin müdahalesi toplumda bir dayanak bulamıyor, toplumda yansımıyor ve başarıya 
ulaşamıyordu (5).

19. Yüzyılda sanayileşme hareketinin başarısızlığını eleştiren Prof. Ömer Celâl 
Sarç’a göre bu başarısızlığın “en mühim âmili devletin zaafıdır.” “imparatorluk, Av-
rupa merkantilizminin milli istihsali artırmaya matuf siyasetini tatbike çalışmakta, 
fakat merkantilist hükümetlerin en esaslı vasıflarını haiz bulunmamaktadır. Filha-
kika ülkelerinde mutlak surette hâkim olan merkantilist devletlerin hilâfına olarak, 
Osmanlı imparatorluğu tam bir aciz içindedir.”(6) Bu ifadeden sonra Prof. Sarç Os-
manlı devletinin malî, idarî, kültürel ve inzibati alanlardaki aczini sıralıyor. Oysa, 
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asıl izah edilmesi gereken olay devletin bu aczidir. Avrupanın merkantilist devlet-
leri, şekil bakımından krallık olmalarına ve hâlâ bir sürü derebeylik kalıntılarını ya-
pılarında taşımalarına rağmen, Osmanlı devleti gibi çöküş halinde merkeziyetçi bir 
derebeylik devleti değildiler. Avrupa ülkeleri gelişmekte olan ticaret ve ilk safhada 
daha az gelişmiş olan sanayi burjuvazisine dayanarak mahalli derebeylik düzenin-
den merkeziyetçi krallığa geçtiler; bu krallıklar birer burjuva devleti olan niteliğini 
kazanma yolunda idiler. Osmanlı imparatorluğu ise, yukarıda işaret ettiğimiz gibi, 
yapısında böyle bir içten değişme olmaksızın, dıştan zorlamalar karşısında ayak-
ta durabilmek için yukarıdan aşağı toplumu değiştirmeye, “batılılaşma”ya çabalı-
yordu. Ayrıca, yönetici aydın kadronun kendi “batılılaşma”sı da çok yüzeydeydi, 
insanın kişiliği içinde yetiştiği topluma göre muhteva ve şekil kazandığından, ne 
kadar Batının etkisinde kalsalar da bunlar, çöküş halinde yarı feodal bir toplumun 
kişileriydi. Keyfî hareketler, vazifeyi kötüye kullanmalar, rüşvetler, beceriksizlikler 
gırla gidiyordu imparatorlukta.

Yönetici-aydın kadro, toplum için kabul ettiği temel kurumlar (özel mülkiyet, 
özel sektör eliyle sanayileşme), hayat felsefesi ve benimsediği sosyal değerler ba-
kımından ticaret ve sanayi sermayesi sınıflarına -burjuvaziye- bağlıydılar. Oysa 
bu sınıflar hemen hemen mevcut değildi ve kuvvetle gelişmeleri imkânı da yoktu. 
Çünkü imparatorluk gelişmekte olan Batılı kapitalist toplumların ekonomik-politik 
nüfuzu altına girmiş, onlara ham madde kaynağı ve pazar vazifesini gören bağlı bir 
ekonomi durumuna düşmüştü. Bu bağımlı durumda ticaret, hele sanayici sınıfla-
rın gelişememesi, reformlar yapmak isteyen devleti, yönetici kadroyu, ve genellikle 
reformdan yana olan aydınları, köksüz ve dayanaksız bırakmıştır. Reformlardan, 
batılılaşmadan yana olacak, bu hareketleri destekliyecek gelişen güçlü bir millî bur-
juvazi yoktu ki batılılaşma ve modernleşme hareketi başarıya ulaşsın.

Öbür yandan, imparatorluğun bir pazar olarak batıya açılması ve Avrupa 
mamûllerinin içeri sokuluşu eski düzene özgü mahalli ticaret ve el sanatları sınıfla-
rının işini ve statüsünü bozmuştu. Avrupa’da derebeylik düzenine özgü ticaret ve 
sanayiin çöküşü ve ortadan kalkışı içten yeni, kapitalist bir ticaret ve sanayi sınıfının 
gelişmesiyle olmuştu. Bizde ise bu çözülme dış etkilerle oluyor ve aynı dış etkiler 
içte yeni bir ticaret ve sanayi sermayecisi sınıfının gelişmesine imkân vermiyordu. 
Bu durumda halk, yani eski iş düzeni bozulan ve yeni faaliyet alanları bulup da yeni 
bir sınıf halinde gelişme imkânına kavuşamıyan yerli tüccar, esnaf ve zanaatkârlar 
hoşnutsuz olmayıp, fırsat buldukça ayaklanmayıp da ne yapacaklardı? Yeni geliş-
me yolları tıkalı olunca elbette ki dertlerinin sebebini eski düzenin bozulmasında 
görecekler, bunun sorumluluğunu da üstteki yöneticilerin yukarıdan aşağı kabul 
ettirdikleri, toplumun yapısına aykırı düşen yeniliklere yükliyeceklerdi.

Bununla beraber, imparatorluğu dışa açılmaya zorlıyan Batı kapitalizmi, impa-
ratorluktan yararlanabilmek için bir takım gelişmeleri ister istemez kendisiyle bir-
likte getiriyordu. Her etkinin bir karşı tepkisi vardır, evrensel kanunu, kapitalizmin 
Avrupa dışındaki dünyaya yayılışında da kendini gösteriyordu. Bir yandan yönetici 
kadro dış baskıya ve yenilgilere karşı koyabilmek için bir takım reform hareketleri-
ne girişirken, öbür yandan da imparatorlukla ticaret münasebetlerini yürütebilmek 
ve yabancı sermayenin güvenliğini sağlıyabilmek için kapitalist devletler, impa-
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ratorluğu can ve mal emniyetini garanti etmiye, dış kapitalizmin aracılığını eden 
gayrimüslim azınlıkları korumaya, iç gümrükleri kaldırmaya ve tam özel mülkiyet 
hukukunu tesise zorluyordu. Yabancı kapitalist ekonomilerin imparatorluktan içeri 
sokuluşu, ana akımın doğurduğu bir anafor akıntısı olarak içte de kapitalist nite-
likte yeni gelişmelere yol açıyor, fakat bu hâkim ekonomiler karşısında Osmanlı 
toplumu bağımlı durumda olduğundan bu yerli gelişmeler çok sınırlı olmaktan ileri 
gidemiyor, eski sosyal yapıyı tasfiye edip toplumu kapitalist düzeye çıkaracak güce 
kavuşamıyordu. Zamanla yabancı sermayenin kanadı altında ve onun aracısı olarak 
gelişen sınırlı ticaret ve daha da sınırlı sanayi genellikle azınlıkların elinde toplanı-
yor ve müslüman olanlarla olmıyanlar arasında rekabete yol açarak bu ekonomik 
mücadele durumunun politik alanda ve ideolojilerde de yansımasına sebep oluyor-
du.

Batı kapitalizminin getirdiği veya imparatorluk idaresini yapmıya zorladığı ye-
nilikler, yukarıki şartlar altında, en çok tarımdaki üst sınıfların işine yarıyordu. Ka-
pitalist yönde hızla sanayileşme mümkün olmayınca, ve Batı kapitalizmi de mem-
leketi bir tarım ekonomisi olarak tutmak istediği için, tarım ve toprak mülkiyeti 
ekonominin temeli olmakta devam ediyor ve toprak sahipliği gerçek tam mülkiyet 
haline geliyordu. 1840’ta timar ve zeamet sistemi kaldırılıyor, 1858 kanunu ile top-
rakta tam mülkiyeti teessüs ediyordu. Bu kanun toprakta “tam mülkiyeti tanıyordu. 
Gerçi, iddia edildiğine göre, ekilen biçilen toprakların çoğu, özellikle Anadolu ve 
Rumeli’de, devlete ait mirî topraklardı hâlâ.(7) Ama timar, zeamet ve has sisteminin 
kaldırılması ve mirî toprakların “tefviz” yolu ile fertlere intikali, devlete kalan, hu-
kuk deyimi ile “kuru mülkiyet” hakkını gerçekten de kupkuru, soyut bir hak olmak-
tan öteye götürmüyordu. Böylece fiilen toprağa sahip olanlar toplumun en güçlü 
temel sınıfı oluyordu. Bu tarihten sonra, devlet ile büyük toprakların fiilen sahibi 
durumunda olanlar arasında eski düzene özgü derebeylik ilişkileri ortadan kalkıyor, 
ama büyük toprak sahipleriyle toprakları işleyen tarım emekçileri arasında derebey-
lik kalıntısı ilişkiler, bazı bölgelerde günümüze kadar, devam ediyordu.

Tanzimattan bugüne kadar kalkınma hareketinin bir türlü istenilen başarıya 
ulaşamamasının altında bu sosyal yapı gerçekleri yatmaktadır. Osmanlı toplumu 
büyük bir çelişme içindeydi. Batı ile temas sonucu Batılı burjuvazinin ideolojisini 
benimsemiş bulunan yönetici-aydın tabaka elinde tuttuğu politik güce dayanarak 
yukarıdan aşağı toplumu değiştirmeye çalışıyor fakat bu ideolojiye ve çabalara da-
yanak olacak sınıflar ekonominin bağımlı olması dolayısiyle gelişemediğinden yö-
netici aydın tabakanın teşebbüsleri belli bir şuurdan öteye geçemiyordu. Öbür yan-
dan derebeylik düzeni, hele tarımda, tam tasfiye edilemediği, tersine taşralı toprak 
sahipleri daha da ekonomik güç kazandığı için, bu sınıfın tutucu ve gerici niteliği 
bütün toplumu ve bu arada yönetici aydın tabakayı da etkiliyordu. Bu tabaka da, 
bütün batılılaşma gösterilerine rağmen, feodal düzen artığı tarımsal geri bir toplu-
mun merkeziyetçi müstebit devletinin mümessilleri olmak niteliğinden kurtulamı-
yordu. Devlet mekanizmasında idare mevkilerini dolduran veya devleti dolayısıyla 
etkiliyerek politik güce sahip çıkmak isteyen yönetici-aydın tabaka ile toplum ya-
pısında ekonomik güce ve üst mevkie sahip büyük toprak ağaları sınıfı arasındaki 
çatışma, daha doğrusu çatışmalı bağıntı, belirtileri ve güç oranları zaman zaman 



570

değişerek, bu güne kadar devam edip gelmiştir. Toplumun kritik zamanlarında 
devlet otoritesini ele alan yönetici aydın tabaka üste çıkmış, büyük toprak sahip-
leri sınıfını sindirmiş, sosyal kurumlarda bir takım reformlara el atmış, ama sosyal 
yapı temelinden değişmediği için uzun vadeli bir sürede ekonominin, derebeyliği 
artığı geri bir tarımsal üretim sistemi; hâkim sınıfın, derebeyliği arttığı büyük top-
rak sahipleri sınıfı oluşu kendisini belli etmiş, reformlar, devrimler, yüzeyde kalmış 
ve yönetici-aydın tabaka bu tutucu sınıfın ekonomik ve dolayısıyla politik etkisini 
kıramamıştır. Zaten yönetici-aydın tabaka sınıfsal durumu ve kalkınma için benim-
sediği sınıf ideolojisi sebebiyle yenileşmeye mukavemetin nereden geldiğini doğru 
teşhis edemiyor, toplum yapısının değişmesi zorunluluğunu anlıyamıyordu. Tersi-
ne, Cumhuriyet’in ilanından sonra miri toprak hukukunu kaldırıp tam özel mül-
kiyet hakkını tesis etmek,(8) devletin özel mülkiyeti istimlak hakkını “anayasa”ya 
almamak suretiyle derebeylik artığı büyük toprak sahipleri sınıfının durumunu 
daha da perçinlemiş, toprak reformunu önlemiş, başarmak istediği batılılaşma ve 
kalkınma hareketini böylece kendisi kösteklemiş oluyordu. Sosyal yapı bakımından 
teşhis doğru konamayınca, kabahat dine, yobazlara, halkın cehaletine, “gerici”lere 
(her kimse onlar) yükletiliyordu.

Batının, millî ekonominin ve Osmanlı devleti üzerindeki baskısı Birinci Cihan 
Savaşı sonunda memleketi düpedüz parçalayıp çeşitli Batılı devletlere peşkeş çek-
mek şeklini alınca, çeşitli sınıfları içine alan memleket çapında bir direnme hareketi 
başladı. Millî Kurtuluş Hareketi yer yer kendiliğinden meydana gelme bir halk ha-
reketi görüntüsünde, Müdafaa-i Hukuk ve Reddi İlhak dernekleri ve “Milli Müfre-
zeler” kurularak belirdi. Bu dernekleri kuranlar şehir ve kasabaların orta sınıf halkı, 
müfrezelere kumanda edenler çoğu zaman eski ordu subaylarıydı. Daha sonraları, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve nizami ordu memleket idaresini ve savaşı yürütme-
yi ele alınca da bu halk hareketi niteliği daha az belirgin bir derecede de olsa devam 
etti. Askeri-Sivil yönetici kadro ve genellikle aydın tabaka liderlik rolündeydiler. 
Arkalarında orta sınıflar vardı ve savaşta köylü-kentli halk dövüşüyordu. Savaş 
şartları gereği, yönetici kadro ile halk arasında bir kaynaşma ve yakınlık meydana 
gelmişti; hayat seviyeleri arasında büyük, keskin farklar yoktu. Ama bir hareketin 
sınıf karakterini anlamak için liderliğine bakmak gerekir. Savaş -veya ihtilâl hareke-
ti- süresince işçi ve öbür emekçi halk kütleleri ve orta sınıflar ortak düşmana karşı 
birleşir, ama hareket başarıya ulaştıktan sonra çalkantılar durulup düzen kurulunca 
sınıf ayrılıkları yüzeye çıkar.

Savaş yılları sırasınca yönetici-aydın tabaka ile emekçi halk arasındaki bu birlik 
ve kurtuluş savaşının anti-emperyalist ve anti-feodal karakteri kurtuluş hareketine 
halkçı, devrimci, lâik bir nitelik kazandırdı. Ama savaş bitip iş yeni düzeni kurmaya 
gelince yönetici aydın tabakanın orta sınıf karakteri kendini belli etti. Halkçılık, im-
paratorluğun üst idareci tabakasını, sultanlığı tanımamak anlamını aldı. Sultan aile-
si, eski paşalar tabakası dışında herkes halktı. Halk denilen bu büyük kütlenin kendi 
içinden farklılaşmış sınıflara ayrılmış olduğu fark edilmiyor gibiydi. Sınıf farkları-
nın Batıdaki kadar sivri ve kesin olmayışı bu yanıltıyı güçlendiriyordu. Yönetici-
aydın tabaka yine temel kurumlar ve sosyal değerler açısından burjuvaziye bağlıydı. 
Memleketi kalkındırmak için ekonomik temelde köklü dönüşümler yapmaksızın, 
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kanunlarda, sosyal kurumlarda, ekonomik usul ve tekniklerde değişiklikleri yeter-
li görüyordu. Savaş yıllarında mücadeleye aktif şekilde katılmış fakat memleketin 
idaresine katılmaktan uzak kalmış olan emekçi halk ise tarlasının, ya da tezgâhının 
başına dönmüş, politik hayattan elini eteğini çekmiş durumdaydı. Bu şartlar altın-
da memleket yine geri bir tarım memleketi, toprak sahipleri yine sosyal yapının 
hakim sınıfı olarak kalmıştır. Ve zamanla bu sınıf tutucu ve geriletici etkisini gös-
termiştir. Bir yandan bağımlı bir ekonomi durumunda olmamız dolayısiyle hızla 
kalkınamamamız ve yönetici-aydın kadronun kendi sınıf karakteri, diğer yandan 
büyük toprak ağalarının bu geriletici etkisi yüzünden yönetici-aydın tabaka Kur-
tuluş Savaşı yıllarında eriştiği ilericilik noktasında da tutunamamış, zamanla daha 
gerilere kaymıştır.

Bunun içindir ki, Birinci Büyük Millet Meclisinin 1920 Halkçılık Beyannamesi-
ne ve daha sonra ileri sürülen halkçılık, devrimcilik ve devletçilik ilkelerine rağmen, 
işçilere ve öbür emekçi kitlelere serbestçe kendi meslek teşekküllerini ve siyasi par-
tilerini kurmak hakkı tanınmamış, sosyalist düşünce, yayın ve hareketlere müsaade 
olunmamıştır. Kendi sınıf durumu ve memleketin sosyal yapısı yönetici-aydın kad-
royu böyle çelişmelere düşürmüştür. 

Bu tahlil ışığında, devrimciliğin neden toplum yapısına değinmediği, harf, kı-
yafet, kanunlarda değişiklik gibi alanlara yöneldiği, neden halkçılığın, halkevleri ve 
okullar (o da yeteri kadar değil) açılmaktan ileri gidemediği, neden şartların zorla-
masiyle devletçiliğe gidildiğinde, halkçılık ve devrimcilik ilkelerine rağmen emek-
ten yana işleyen demokratik bir devlet sektörü kurulmayıp, devlet eliyle özel sektörü 
güçlendirme yolu seçildiği kolayca anlaşılır.

Yönetici-aydın kadronun çelişik davranışlarının bir başka sebebi daha vardır. 
Yönetici-aydın tabaka memleketi kalkındırmak için benimsediği ekonomik-sosyal 
ideolojiyle burjuvaziye bağlıydı ama kendi yeri burjuvazi içinde değil, orta sınıflar 
-küçük burjuvazi- içindeydi. Orta sınıflar büyük sermayenin baskısını üzerlerin-
de hissettiklerinden “sömürücü büyük sermaye”ye karşıdırlar; “meşru kâr”, “âdil 
kazanç”, “ticaret ahlâkı” gibi fikirleri savunurlar, halkın sömürülmemesini isterler, 
ama üretim araçlarının özel mülkiyeti meselesine de sıkı sıkıya bağlıdırlar. Hem 
üretim araçlarının özel mülkiyetinin, hem de emek gücünün sömürülmemesinin 
bir arada bağdaşamıyacağını görmezler. Onun için bu tabakanın halkçılığı, roman-
tik, amorf, çelişmeli bir görüş olmaktan ileri gitmez; aslında emekçi halka, hele işçi 
sınıfına karşı bir ürküntü duyarlar ve belli toplumsal durum ve şartlarda, bu tabaka 
kolayca faşizme dahi kayabilir.

Bununla beraber, yukarıda da işaret ettiğimiz gibi, imparatorluktan içeri soku-
lan Batı kapitalizminin yarattığı anafor bir akım gibi ticarette, ve daha az ölçüde 
sanayide, kapitalist ilişkiler ve sermayeci sınıf geçen yüzyılın ilk yarısından bu yana 
önceleri yavaş, cumhuriyet devrinde daha hızlı bir tempo ile gelişmeye başladı. Bu, 
işçi sınıfının da aynı zamanda belirip gelişmesi demekti tabii. İşçi sınıfı, belirdiği 
andan bu yana, ağır şartların atlında büsbütün ezilmemek, haklarını savunmak yo-
lunda mücadeleci karakterini, zamanın imkânları nisbetinde gösterdi. 19. Yüzyılın 
ortalarına ait bu konuda vesikalar var. 1870’lerde ise ilk grev ve ilk teşkilâtlanma 
hareketlerinin belirdiği kesinlikle biliniyor. 1908 Meşrutiyetinin ilânında ve Kurtu-
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luş Savaşı yıllarında işçi hareketlerinin canlandığı görülüyor, işçi sınıfının hareke-
tine paralel olarak (bağlı olarak değil) aydınlar arasında da toplumcu düşünceler ve 
hareketler beliriyor. 1910’da Sosyalist adını taşıyan politik bir parti bile kuruluyor. 
Millî Kurtuluş Savaşı yıllarında toplumcu hareket daha da güçlenmiş olarak orta-
ya çıkıyor. Ama ne işçi sınıfının hareketliliği, ne de aydınlar arasındaki toplumcu 
akım yönetici-aydın kadroyu, halkın aktif iştirakiyle gerçekten halkçı, gerekli dö-
nüşümleri yapabilecek devrimci bir idareyi gerçekleştirme yönünde etkileyemiyor, 
bu güçte değiller henüz. Tam tersine, savaş bitip durum istikrara kavuştuktan sonra 
yönetici-aydın kadro devlet enjeksiyonlariyle geliştirmeye çabaladığı ticaret ve sa-
nayi burjuvazisi, toprak ağaları ve toprağa bağlı kasaba eşrafıyla birleşerek Kurtuluş 
Savaşı sırasındaki ilerici durumdan dahi geriliyor ve gerek işçi hareketlerini, gerekse 
aydınlar arasındaki toplumcu akımları bastırıyor. İşçi hareketlerinin tekrar canlan-
ması için İkinci Dünya Savaşından sonraki dönemi, toplumcu akımların ortaya çık-
ması için de 27 Mayıs 1960 hareketini beklemek gerekiyordu.
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