
 

 

Aydınlık Külliyatı 

6 

 

 

 

TÜRKİYE VE İÇTİMAİ İNKILAP 

LA TURQUIE ET LA REVOLUTION SOCIALE 

 

 

 

Yazan: Doktor Şefik Hüsnü 

Dr Chefik Husni 

 

 

Şehzadebaşı – Evkaf Matbaası 

1338 

 

Fiyatı 10 kuruştur. 

  



 

TÜRKİYE VE İÇTİMAİ HAREKET 

İçtimai hadiseler, iktisadi amillerin mahsulleridir. Ve her hadise-i içtimaiye muayyen şerait-i 
iktisadiyeyi haiz muayyen vasatlarda vukua gelir. Bütün ihtiyaçlarını yalnız başına temin 
ederek ayrı ayrı yaşayan insanlar, zamanla her ferdin artık bütün bu ihtiyaçlarını yalnız başına 
temin edememesi ve kendini muhat mehâlikten tek başına hakkıyla koruyamaması gibi 
zaruretlerin sevkiyle bir araya gelmişler; ve bu ilk iktisadi zaruret kabile hayatını tevlit 
etmiştir. Feodal cemiyete buhar makine kuvvetinin girmesi sayesinde, zenginlerle orta 
halliler içinde bulundukları sıkı çemberleri kırarak derebeylerle asilzadelerin bütün tazyikat 
ve soygunlarından kurtulmuşlar; asilzade ve servet sahiplerinin muzaaf tazyik ve soygunları 
köleler ve fakirler için artık gayr-i kabil-i tahammül bir dereceye gelmesiyle de burjuva 
cemiyeti doğurmuştur. Burjuva hâkimiyeti teessüs ettikten ve bütün sürat ve şiddetiyle 
serbest rekabet temin edildikten sonra makineler dev adımlarıyla tekâmül, intişar ve 
taammüm eylemiş; sermaye tekâsüf ve temerküz ederek küçük işletme mevkiini büyük 
işletmeye terk etmiş ve bütün bunlar ise işleyen ve çalışan müstahsil sınıfın esaretinin eski 
kölelikten de feci ücret esareti şeklinde devamını; orta halli, küçük sanayi ve ziraat erbabının 
sukut ve mahviyeti bi’n-netice yoksul ve ecîr sınıflarının her gün biraz daha kabarmasını ve 
sefaletlerin de gittikçe derinleşmesini tevlit 
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eylemiş ve bu avâmil ve tezahürlerle birlikte her yerde içtimai hareket baş göstermiştir. 
Binaenaleyh hareket-i içtimaiye sermaye, büyük işletme ve bi’n-netice doğan proletarya 
kitlesinin bir mahsulüdür. Bu hadise ve hareketlerin tezahür ve cevelanı her yerde bir ve aynı 
sebeplerin tesiriyledir. Ve bunda şark ile garbın, Avrupa ile Asya’nın farkı yoktur. Mevcut 
fark, ancak bu muhtelif içtimai hadiselere sahne olan mahallerdeki iktisadi şartlar ve içtimai 
vasatlar arasındaki tefavütlerden başka bir şey değildir. 

Bu küçük mukaddimeden sonra asıl mevzubahis etmek istediğimiz Türkiye içtimai hareketine 
avdet edeceğiz. Türkiye’de içtimai hareket mevzubahis olabilir mi? Ve bir içtimai hareket 
mevcut ise buna sahne olacak sağlam vasat neresidir? Ve bunu müessir ve nafiz bir kudret 
haline ifrağ için müsait şartlar mevcut mudur? Bu suallerin cevaplarını doğru olarak 
verebilmek, Türkiye’nin esaslı bir içtimai ve iktisadi tetkikine mütevakkıftır. Bu vadideki ilmî 
tetkiklerin yok denecek kadar nedreti ve çoğunun pek basit ve ekseriya yanlış esaslara ve 
malumata istinat etmiş bulunması, istatistik yoksulluğu böyle bir tecrübeye girişmeyi cidden 
müşkül kılmaktadır. 

İktisadi inkişaf nokta-i nazarından Türkiye hiçbir veçhile vahdet gösteremez. Değil 
yekdiğerinden pek uzak iki mahal, hatta birbirine komşu iki köy, iki sancak bile ekseriya çok 
bariz farklarla yekdiğerinden ayrılırlar. Bir kurûn-ı ûlâ köyünün birkaç saat ilerisinde kurûn-ı 
vustâ şehrine ve keza bir kurûn-ı vustâ kasabasının birkaç gün berisinde son devrin buhar ve 
elektrik makineleriyle ve uçuk benizli işçileriyle bir yirminci asır şehrine tesadüf edilebilir. 
İstihsal Mısır’ın kumlu topraklarına bile hükmünü geçiremeyen sabanlarla yapıldığı gibi 



traktörlerin ezici homurtularına tıflâne bir itaat gösteren yerler de var. Üzerinde henüz 
bedeviyet ve kabile hayatı geçirilen yerler bulunduğu gibi kapitalist tarz-ı istihsalinin 
hükümran olduğu mahaller de nazar-ı dikkate çarpar. 

Bu kadar farklı parçaları ihtiva etmesine ve bu kadar mütenevvi edvara tekabül eden şerait-i 
iktisadiyeyi haiz simalar arz etmesine rağmen Türkiye’de şöyle böyle aynı inkişaf-ı iktisadi arz 
eden ve müşterek şeraiti haiz üç muhtelif kısım, üç muhtelif vasat nazar-ı dikkati celp eder: 

1- Bu mıntıkalar tamamen zirai devreye bile girmeyen bir iktisat manzarası arz eder. 
Kürdistan ve havalisi bu kısmın en iyi bir numunesidir. Henüz devr-i bedeviyeti atlamadık 
birçok yerleri olan bu havalide halk toprağa gayr-i merbut, ekseriya göçebe hayatı sürer. Çok 
havalide köy hayatı bile henüz başlamamıştır. Sekenesinin iştigalâtı, bu vaziyet icabı, 
ziraattan fazla hayvan, at yetiştirmedir. Şeyhlerle beylerin keyfî idareleri her şeye hâkimdir. 
Halk çalışır, eker, mahsul idrak eder; bey veya şeyh, kendi debdebe ve saltanatı, ev halkının 
sefahati, hudutsuz dalkavukları ve huddâmı ve nihayet devlet vergisi için idrak edilen 
mahsulün hemen hepsini, dörtte üçünü alır. Çalışan kitleye bir kuru ekmek bile kalmaz. Bu 
kısımdaki halkın en büyük varlığı, onu hiç bırakmayan cehalet-i mutlakadır!.. Daha iyi 
soyulabilmek ve daha kolaylıkla ezilebilmek için kasten cahil bırakılan, pek dûn ve fena bir 
hayat süren, adeta iş hayvanından farkı 

 

Sayfa 5 

olmayan halk, reislerine bir mabut gibi hürmet ve itaat ederler. İstihsal en basit şekliyle 
cereyan eder ve ekseriya pazar için değildir. Fazla mahsul beyler ve şeyhler tarafından 
kazdırılan büyük kuyulara vazedilir ve orada mürur-i zamanla çürür. Her nevi yollardan 
mahrum olan bu havalide makine namına bir şey bulmak imkânsızdır. Nakliyat vesaiti, 
hayvanların sabur omuzlarına münhasırdır. 

2- Köy iktisadiyatının hükümran olduğu mahaller bu kısmı teşkil eder. Bu havalinin gayet 
geniş arazisi üzerinde pek az nüfus mevcuttur. Ahalinin büyük ekseriyetini, ebedî bir 
yoksulluk ve mahrumiyetten başka bir nasibi olmayan küçük arazi sahipleri teşkil eder. Küçük 
sanayi erbabı ile proletarya zayıf bir teşekküle maliktirler. Köylü binlerce sene evvel Mısrilerin 
vasıta-i istihsaline tekabül eden kara sabanla çalışmakta ve istihsal yapmakta ısrar ve taannüt 
eder. Bu küçük işletme; feodal devlet, köy mütegallibesi, muhtekirler, haricî ve dahilî 
sermayenin bî-aman bir soygun ve tazyikine maruzdur. A’şar vergisi unvanını taşıyan 
muhtekirler yağması ve vergiler; fakir ve orta halli halkın sırtından hiç eksilmeyen ve onu 
daima zayıflatan birer sülüktür. Sakinlerinin ekmeğini ekseri cihetlerinde, daha henüz yel 
değirmenlerinin temin eylediği bu kısımda, öteye beriye serpilmiş ancak birkaç su 
değirmenine ve pek ender muhitlerde de buharla işleyen değirmenlere tesadüf edilir. Hemen 
her evde bir dokuma tezgâhı, ailenin giyim ihtiyaçlarını tatmin için daima hal-i faaliyette 
bulunur. Ötesine berisine birkaç fabrika taklidi imalathane serpmiş olan demiryolu 
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boyunca kurulmuş bazı küçük tamirhaneler ile pek iptidai usul ve vasıtalarla işlenilen Keskin, 
Ergani gibi maden ocaklarından başka sınai müesseselere tesadüf edilemez. Hemen 
münhasıran arpa, buğday istihsal edilen ve ihracatı meyanında mahsulat-ı hayvaniyesi de 
büyük bir mevki işgal eden Vasati Türkiye, muntazam yollardan mahrumdur. Demiryolundan 
gayrı esaslı ve yegâne nakil vasıtası beygirler ve develerle iptidai bir şekli gösteren yekpare iki 
tekerlekli kağnı adlı öküz arabaları ve yaylılardır. İhracatı istihsal membalarından pek uzak, 
uzun ve binaenaleyh pek pahalıya mal olan kağnı - demiryoluna inhisar ettiği için uzak 
yerlerin mahsulleri ekseriya ihraç edilemeyerek çürümeye terk edilir. Yeni, müterakki ziraat, 
mevcut yerli ve ecnebilere ait bir iki çiftliğe münhasırdır. Köyler yekdiğerinden saatlerce 
uzak; zaten küçük olan köyün ağıllardan ve kovuklardan farksız evleri de pek dağınık ve 
müteferriktir. Jandarma, tahsildar ve faizci ile banka, beynini daimi surette kemiren birer 
kartal ve askerlik onu daima hayattan tecrit eden bir mezbahadır. 

3- Ziraatta büyük işletmenin hâkim olduğu, sanayinin şayan-ı ihmal olmayacak derecede 
inkişaf eylediği Garbi Türkiye ve şimal ve cenup sevahilini ihtiva eden, her cihetten büyük 
nehirlerle sulanan fevkalade mümbit topraklar bu kısmı teşkil eder. Burada halk toprağa 
daha fazla sıkışmış, nüfus daha ziyade tekâsüf etmiştir. Küçük işletmeyi tamamen esaret ve 
nüfuzu altına alan büyük işletme ziraatta 10-50 işçi çalıştıran çiftlikler suretinde 
görülmektedir. İzmir, Balıkesir, 
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Bursa, İzmit ve İstanbul havalisinde mevcut büyük zirai işletme Trakya’da daha bariz bir şekil 
alır. Bu kısımların büyük arazisi arasında en mümbit ve mahsuldar yerleri işgal eden çiftlikât-ı 
hümayuna büyük bir mevki ayırmak lazımdır. Gündelikle çalışan geniş bir ziraat proletaryası 
yanında yardımcılık suretiyle büyük arazi sahiplerine, muhtekirlere bir soygun ve istismar 
sahası teşkil eden, büsbütün topraktan mahrum veya cüzi toprak sahibi vâsi bir yarım 
proleter kitlesi vardır. Ve bunlar bütün ömürlerini ekseriya hayatlarını, na-kâfi bir lokma 
ekmeği alabilmek için, zengin sınıfların tezyid-i servet ve istismarına hasrederler. Askerliğin 
ifnâ edemediği vücutlar, tahammülfersa tazyik ve yoksullukların bar-ı elimi altında –yine 
yüksek sınıfın soktuğu ve aşıladığı– bin türlü hastalıkların pençe-i kahrında mahvolurlar. 
Hükümet kuvveti, çiftlikât eshabının, mütegallibe ve faizcilerin en tabii bir müttefiki, ecnebi 
sermayesinin en emin bir icra vasıtasıdır. 

Denizler etrafında toplanan ve sahillere daha yakın bulunan bu yerlerde yollar diğer iki kısma 
nazaran daha çok ve muntazam, demiryolları daha mebzuldür. Kısa karayollarının nihayet 
bulduğu limanlar arasındaki nakliyat, tabii kuvvetlerin tahrik eylediği yelkenliler, küçük 
motorlar ve büyük vapurlarla temin edilir. Denilebilir ki bu vâsi ve müteferrik kısımlar deniz 
ve deniz yollarıyla bir araya toplanmış ve yekdiğerine ilsak edilerek bir küll haline ifrağ 
edilmiştir. Arpa, buğday ve ilh… den başka pamuk, incir, üzüm, palamut, haşhaş, zeytin, 
ipekçilik ve mahsulat-ı ziraiye, her sene biraz daha çoğalan ehemmiyetli bir sanayi-i ziraiye 
faaliyeti 
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tevlit eylemiştir. Taraf taraf 5-10 kişilik nihayetsiz imalathane el tezgâhları, 50-600 işçi 
çalıştıran birçok fabrikalar teessüs ve teşekkül etmiş ve her tarafa dağılmış ve bu vaziyet 
yüzbinlerle ölçülen pek dolgun bir proletarya kitlesini doğurmuştur. Makinelerin ziraattaki 
tatbikatı gittikçe ehemmiyet kazanmış ve en ücra köşelere kadar sokulmuştur. Buhar kuvveti 
birçok taraflarda köylere kadar girmiş ve 1-5 işçi çalışan ve köylünün öğütmek üzere getirdiği 
mahsulünden 1/8 – 1/5 nispetinde ücret-i ayniye almak suretiyle müthiş bir soygun yapan 
buhar değirmenleri ta köylere kadar sokulmuştur. Diğer cihetten Türkiye’nin en mühim 
kömür ocaklarıyla diğer maden hemen tamamen bu mıntıkada toplanmıştır. Bunlardan 
maada yerli ve ecnebi sermayeli birçok sınai müesseseler ve pek çok devlet müessesat-ı 
sınaiyesi buralara –bilhassa İstanbul ve muhitine– sınai bir sima verdirmekte, bacalarından 
dumanlar saçan fabrikaları, büyük mebanisi ve imalathaneleri, muazzam bir işçi kitlesi ve pek 
faal hayatlarıyla büyük şehirler bunu itmam ve ikmal eylemekte, limanlarının faaliyeti, 
ticaretin bilhassa buralarda tekâsüf eylemiş bulunması, hariç ve az miktarda yerli sermayenin 
hemen münhasıran buralarda toplanmış olması ve ilh… bu kısmı diğerlerinden pek farklı 
surette ayırmaktadır. 

 

Görülüyor ki Türkiye’de içtimai hareketi tevlit eden içtimai ve iktisadi şartları haiz bir vasat 
vardır ve bu saiklerin zaruretiyledir ki yirmi seneyi mütecaviz bir zaman evvel, velev ki gayr-i 
şuuri olsun, bir işçi hareketi doğmuştur ve bu hareket-i içtimaiye bugün biraz daha 
şuurlanmış 
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ve kuvvetlenmiş olarak mevcuttur. Yine bunun içindir ki bu hareket-i içtimaiye birçok burjuva 
muharrir ve şarlatanlarının iddiaları gibi katiyen gayr-i tabii, bir veya müteaddit kimselerin 
suni bir eseri değil, bilakis zaruret-i iktisadiyenin gayr-i kabil-i içtinap bir netice-i tabiiyesidir. 
Bu hareket zarurât-ı iktisadiyenin bir netice-i tabiiyesi olduğu içindir ki onu zayıf düşürmek, 
ızlâl ve iğfal, istikametini tebdil, tazyik ve tevkif için herhangi taraftan olursa olsun yapılan 
bütün hareketler, sarf edilen bütün emekler ve takip edilen bin türlü usul ve vasıtalar iflas 
etmeye ve heba olmaya mutlak surette mahkûmdur. Bunlar ise diğer taraftan işçiye ve 
harekete biraz daha şuur ve pek çok kuvvet ve kudret bahşeden sebep ve saiklerle dolu bir 
membadır. 

İzahatımızdan istidlal eylediğimiz diğer bir netice orta Türkiye’nin hareket-i içtimaiye için 
zayıf bir vasat olduğudur. Buranın hususiyet ve ehemmiyeti, fakir ve orta halli mazlum sınıfın 
bütün arzu ve metalibini tatmin eden esaslı şiarlar etrafında toplanarak içtimai hareketin 
zaferine bir istinat kuvveti teşkil edebilmeye müsait olmasıdır. Diğer bir netice olarak Şarki 
Türkiye’nin içtimai hareket için gayr-i müsait olduğu tezahür etmektedir. Buralarda yapılan 
bütün hareket teşebbüs ve tecrübelerinin akamete mahkûm kalmış bulunması da bunu 
müeyyiddir. Nihayet şunu da tayin edebiliyoruz: Türkiye hareket-i içtimaiyesinin merkez-i 



sıkleti garptadır. Ve bu, içtimai inkılabın zaferine kadar orada kalacak ve ondan sonra 
rehberlik yine Garbi Türkiye’nin olacaktır. 

Türkiye’nin içtimai hareketi de, bizim diğer memleketlerden farklı bulun 

 

Sayfa 10 

duğumuzun her taraftan kasten sık sık tekrar edilmesine rağmen, tıpkı diğer memleketlerde 
olduğu gibi başka bir taraftan sokulmaksızın bizzat işçi sınıfının kendisinden, içinde kıvrandığı 
tazyikler ve haksızlıklarla dolu yoksul ve sefil hayatından doğmuştur. Ve yine onun omuzları 
üstünde, onun kollarından aldığı kuvvet ve ilhamını kendi hayatından alarak onun dimağının 
çizdiği istikametle yürüyor, genişliyor ve aydınlanıyor. 

Türkiye hareket-i içtimaiyesinin bundan sonra kat edeceği ve etmek mecburiyetinde 
bulunduğu merhale, kasten ihdas ettirilen arızi işçi ayrılıklarını, içtimai hareketle alakaları 
olmadığı halde münhasıran hasis düşünce, hırslar ve menfaatlerle layık olmadıkları baş 
yerlere geçen yabancı, düzme muzır tufeylileri bertaraf ederek ve bütün suni farkları 
kaldırarak işçi birliğini tesis etmek suretiyle suni şuurun arz ve izhar edeceği muazzam 
kudret, bu hareket vasatında mevcut zirai proletarya ve yarım proletaryanın da iştirakini 
temin etmek suretiyle ikinci adımını atmış olacaktır. 

Pek zayıf bir içtimai hareket vasatı olan orta Türkiye’nin bilhassa fakir ve orta halli sınıfın, 
çiftçilerinin tahammülfersa vaziyet ve mevkileri, hareket-i içtimaiye rehberlerinin asla 
nazarından uzak kalmayacak bir ehemmiyet-i mahsusayı haizdir. Türkiye işçi hareketinin 
şuurlu rehberleri bu kısımda fakir ve orta halli köylü ve şehirlilerin bütün metalibini büyük bir 
dikkat ve nüfuzla tetkik ve tespit edecek, işçi sınıfı da bu metalibi kendi mücadele sahasına 
ithal ederek bu hamisiz ve kimsesiz sınıfın fiilî ve samimi rehberliğini deruhte eyleyecektir. 
Sahillerle birlikte Garbi Türkiye’nin pür-kudret şuurlu proletaryasının orta Türkiye’nin vâsi 
mazlum ve yoksul halkıyla akdedeceği pek tabii ve hakiki mütekabil menfaatlere müstenit 
ittihadın vereceği muazzam kudret, içtimai inkılabın zuhurunu idrakte en büyük amil 
olacaktır. Ve bu zafer, bugün hareket-i içtimaiyeye müsait şeraitten mahrum, büsbütün geri 
kalmış Şarki Türkiye mazlumlarının da asırlık boyunduruklarını kırdırtacak ve onları 
serbestînin mesut ufuklarına kavuşturacaktır. 
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TÜRKİYE’DE İÇTİMAİ SINIFLAR 

İlmî esaslara istinaden tetkikatta bulunan müverrihler ve içtimaiyatçılar, tarihi –en eski 
devirlerden beri– zaman zaman yekdiğerinin yerine kaim olan sınıfların mücadelesi 
silsilesinden ibaret addederler. Bu insan zümrelerinin mahiyetleri, istihsalin eşkâline ve 
cemiyet teşkilatlarına nazaran her millette başka başka olabilir. Fakat aynı milletin tarihi, 
muayyen ananelere malik muayyen bazı sınıfların, diğer bazı sınıflar üzerinde icra ettiği cebir 
ve tazyikin inkılâbâtını tersim eder. Devlet teşkilatları ne olursa olsun, bu ezilen, ebedî bir 
vesayet altında yaşayan, saadet mefhumuyla alakası olmayan sınıfın taayyüş şartları 



yeryüzünde mevcut cemiyetlerin hepsinde hemen hemen aynıdır. Ve bu sınıf her yerde, halk 
kitlelerinin, kahir bir ekseriyetini teşkil eyler. 

Muhtelif zamanlarda ve muhtelif memleketlerde, bu kitlelere, muhtelif isimler verilmiştir: 
memlûk, amele, proleter, gündelikçi, ırgat, rençper…ilh… Bu namları taşıyanların hayattan 
istifade hakları, hiçbir devirde ve hiçbir yerde muayyen bir seviyeyi aşmaz. Aralarındaki fark, 
sadece iş kuvvetlerini istismar imtiyazını haiz olanlarla aralarında cari münasebatı tanzim 
eden örf ve âdâtın tehalüfündedir. Mesela esaretin ilgasından evvel, bir esir kendisini 
mubayaa eden sermayedarın malı mesabesinde olmakla beraber, gücünün yettiğinden fazla 
bir iş göremez; ne cebir ile, ne hilm ile 
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temin ettiği istifade, bir haddi aşamazdı. Buna mukabil, sahibi ondan, mümkün olan en büyük 
menfaati istihsal edebilmek için, yaşama ve iş sarfiyatını telafiye kâfi bir gıda ile onu iaşe 
etmeye ve hastalıklarını, en müessir devalarıyla tedavi ettirmeye –kendi kârını düşünerek– 
gayret ederdi. Bugün bir amele, fabrikasında ömrünü tükettiği sermayedarın –kanunen– malı 
değildir. Aynı kanuna göre isterse işlemek, istemezse işlememek hakkını haizdir. Fakat bu hak 
tatbikatta açlıktan ölmekle yaşamak şıklarından birini intihap salahiyetinden daha vâsi bir 
manayı tazammun etmez. Ekmeksiz kalmak kâbusu altında, bir işçi, işleticilerin vazettiği 
talimatnameye tab’an çalışmaya mahkûmdur. Tıpkı esir sahibi gibi, sermayedar da 
gündelikçinin iaşesine kâfi asgari bir ücret vermez ve en mübrem ihtiyaçlarını temin etmezse 
–servetini tezyit etmekten ibaret olan– bizzat kendi gayesinden, bunun membaını kurutmak 
suretiyle tebâüd etmiş olur. 

Türkiye’de devlet teşkilatının dinle olan sıkı rabıtalarından, uzun müddetler askerliğin bütün 
hayati tezahürata hâkim bulunmasından, millî rekabet ve husumetlerin şiddetinden; bu 
sınıflar yakınlara kadar, diğer memleketlerde mutat olan aşikâr hususiyetlerle nazara 
çarpmamıştır. Hatta bazı muharrirler, bunların herhangi bir zamanda mevcudiyetlerini bile 
inkâr ederler. İktisat kanunları, tabiat kanunları kadar zaruri bir tarzda müessirdirler; 
Türkiye’de de cemiyet iktisadiyatının temel taşı, dünyanın her tarafında olduğu gibi ferdî 
temellüktür. Bu esastan doğan sınıflara inkısam ameliyesinden müstesna olarak bizim masun 
kalmış olmamıza imkân tasavvur olunamaz. 
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Nitekim tetkik edilince, ahalinin –daha pek eski zamanlardan– böyle muayyen maişet şartları 
altında yaşayan kısımlara ayrıldığı müşahede edilir. Yalnız iki mühim sebep, bu kısımları tefrik 
eden hududun sarahatini mütemadiyen ihlal etmiştir. 

1- En müstebit bir hükümdarlık usulüyle idare edilen memleketlerde bile, hükümet reisi ile 
“kast” tabir edilen mümtaz sınıflar arasındaki münasebat bir takım nizam ve usullere tâbi 
olur; bu sınıflar ekseriya diğer sınıflara karşı kapalı bulunur; imtiyazlar ırsen intikal eder; 
izdivaçlar aynı sınıf mensubîni arasında vuku bulurdu. Şark’ta ise, eskiden beri bir imtiyazlı 



sınıf mevcut olmakla beraber, uzun asırlar, yegâne nizam ve ananesi bir mafevk makamın 
iradesinden ibaret kalmıştır. Gönlüne estikçe, herhangi seviyeden herhangi millete mensup 
birini –keyfî bir tarzda– en yüksek mansıplara çıkarmak, zîb ve servete gark etmek yahut en 
sağlam köklere ibtina eden vaziyetleri –aynı tarzda– bir anda tahrip etmek hükümdarların bol 
bol istimal ettiği salahiyetlerden biriydi. Mamafih bu münferit müdahale, bu mümtaz sınıfın 
ancak çerçevesini biraz müphemleştiriyor, fakat onu tahtanî sınıflarla büsbütün 
mezcedemiyordu. 

2- Bundan daha mühim bir amil de Camia-i Osmaniye’yi, yek diğere karşı ebedî nefret ve 
husumet ve kin hisleriyle mücehhez bir takım kısımlara ayıran, dinlerini birer alamet-i farika 
gibi taşıyan mutaassıp milletlerin mevcudiyetidir. Türkiye’de bu millet muhadeneti, yakın 
vakitlere kadar, sınıf muhadenetine hâkim olmuştur. İş bölümü, bir milletin muhtelif efradı 
arasında olacağına, muhtelif 
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milletler arasında vuku buluyordu. Asıl Türk unsurunun güzideleri, emir mevkilerini işgal 
ediyor; yani küçük veya büyük memur ve orduda kumandan oluyorlardı. Her aile çocuğu, 
biraz okuyup yazmak öğrenince bir kaleme çırak edilirdi. Ve bu adeta bir imtiyaz mahiyetinde 
idi. Mutavassıt sınıf halk vilayetlerde ziraatla meşgul olur ve gençliğinin büyük bir kısmını 
askerlikle geçirirdi. İzdivaç meselesinde katiyen taassup gösterilmez; en mütevazı vaziyetteki 
bir genç, en zengin ve en kibar addedilen bir aileye –hiçbir dedikoduya meydan vermeksizin– 
damat veya gelin olabilirdi. Bir esnaf ve hademe sınıfı da var ise de bunun evladı, çok defa 
maiyetlerinde bulundukları veya mensup oldukları beylerin, paşaların çocuklarıyla bir arada 
terbiye ve tahsil görür ve müsait fırsatlar sayesinde pek yüksek makamlara eriştiği vaki 
olurdu. Hülasa servetler, ticaret, sanayi vesaire iktisadi faaliyetlerle istihsal edilmediği için 
serbest rekabet sahasında muvaffak olanlarla olmayanları ikiye bölen kuvvet müessir 
olmuyor, siyasi ve keyfî amiller; Türk cemaati tabakatını –bir kepçe gibi– mütemadiyen 
karıştırıyordu. Hatta ilmiye sınıfı bile bu tesirattan hariç kalmıyordu. 

Ticaret ve sanat meydanı; gayrimüslim anasırın serbest cevelanına hâlî olarak bırakılmıştı. 
Yahudiler, Rumlar, Ermeniler istihsal ve istihlâkin nâzımlığını inhisar altına almışlardı. Bir 
yerde fazla olan mahsulü, bulunmayan mahallere nakil, memlekette tedariki imkânı olmayan 
şeyleri, ecnebi memleketlerden celp; Avrupa ile Türkiye arasında iktisadi revabıtı temin 
etmek; iş bölümünde onların hissesine isabet eden vazifelerdi. Keyfî 
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müdahalelerden bu gibi iktisadi mesâil, bir dereceye kadar masun kaldığı cihetle, iktisadi 
teşekküllerin doğurduğu içtimai sınıflar, daha Türkler arasında rüşeym halinde iken kâfi bir 
vuzuhla bunlar arasında vücut bulmaya başlamıştı: bir tarafta ekseriyetin kol kuvvetini ve alın 
terini altına tahvil eden ve bunun bir kısmıyla iktidar makamının teveccüh ve himayesini satın 
alan burjuvazi zîb ve ziynet içinde yüzüyor, diğer tarafta süfli ve ağır işlerle ömrünü tüketen 
halk kitleleri sürünüyor. 



Siyasiyatın iktisadiyat üzerinde, asırlar süren bu gayr-i tabii hâkimiyeti, Tanzimat’tan sonra, 
nihayet zevale yüz tutuyor. Devlet teşkilatının noksanları ikmal edildikçe, Türklerde şahsi 
teşebbüslere rağbet –batî bir tarzda– tedricen artıyor ve az zamanda büyük bir ehemmiyet 
ihraz eden bir küçük tüccar ve esnaf sınıfı peyda oluyor. Ancak son rub-ı asırda, büyük tüccar 
ve sermayedarlarla, sınai müessesat işçilerinin kayda değer birer sınıf şeklini aldıkları 
müşahede edilebilir. 

 

Bugün artık bu sınıfları bütün hususiyetleriyle temayüz etmiş buluyoruz. Artık vazifelerin 
taksiminde milliyet farkları büyük bir rol oynamıyor, iktisadi zaruretlerin mahsulü olan 
zümreler üzerinde mahsûs bir tesir ika edemiyor. Hatta her sınıfın şuurlu efradı, kendi 
sınıfına mensup diğer milletlerden olanları; muarız bir sınıfa mensup millettaşlarından, 
kendisine daha yakın, daha dost telakki ediyor. Onlara bir kardeş, bir yoldaş eli uzatmak 
ihtiyacını duyuyor. İptidai hiss-i rekabet yerine, yavaş yavaş kuvvetlenen bir muhadenet hissi, 
her gün aynı sınıf efradını 

 

sayfa 17 

biraz daha yek diğere takrib ediyor… Fakat gözümüz önünde –Dergâhcıların tabiri veçhile– 
kendi kendini bulmaya, “sezmeye” başlayan bu sınıflar hangileridir? Ve Avrupa’da 
mükemmel teşkilatlarıyla, iktidar makamları etrafında kati bir cidale girişmiş olan sınıflarla, 
ne dereceye kadar kabil-i kıyastırlar? Tekmil büyük ziraat memleketlerinde olduğu gibi bu 
meseleyi Türkiye’de de, şehirler ve köylerde, ayrı ayrı tetkik etmek icap eder. 

Büyük şehirlerde mütemevvilân –burjuvazi– iki nevi ailelerden terekküp eder: bir kısmı 
zadegân sınıfına teşbih edilebilir. Bunlar eski ricalin Türk ordu ve idare makinelerinde mühim 
makamlar işgal etmiş ve bu sayede büyük servetler iddiharına muvaffak olmuş şahsiyetlerin 
sulbünden inenlerdir. Büyük çiftlikler ve kâşaneler, akar tabir olunan cesim binalar vesaire 
gibi gayr-i menkul emlak ile her türlü zi-kıymet tecemmülat eşyası, bu zümrenin servetini 
teşkil eder. Çiftlik hasılatları ve akar iratları ekseriya büyük yekûnlara baliğ olur. Fakat hesabı 
kitabı olmayan masraflarına yine tekabül etmez; çünkü sefahat ve teseyyüplerinin hududu 
olmadığı gibi, eski bir teamüle tab’an, etraflarında biriken birçok tufeyli fakir aileleri de 
beraberlerinde iaşe ederler. Tedricen varidat membalarını elden çıkarmak lüzumu hâsıl olur. 
İnhitat baş gösterir. Bu kısım eshab-ı yesarın bakayasını, nihayet hükümet devairinde küçük 
memuriyetlerde nebati bir hayat geçirmeye mahkûm buluruz. 

Bahsettiğimiz ikinci kısmı da, güzel fırsatlardan, faydalı münasebetlerden istifade ederek, 
ticaretle, ihtikârla zengin olan, ele 
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geçirdiği serveti, mübadele sahasında, maharetle istimal etmesini bilenler teşkil eder. 



Hükümet makamı bu zümrenin istinat noktasıdır. En büyük silahı da memurların 
müzaheretini temin eden para kuvveti! A’şar iltizamları, umur-u nafıa ve askerî mühimmat, 
teçhizat ve erzak taahhüdatı nice nice açıkgözleri ihya etmiştir… Son zamanlar gayr-i menkul 
servetlerini sermayeye kalb ile, bu kabîl işlere veya doğrudan doğruya hususi ticarete sülûk 
edenlerin adedi çoktur. Bu sermayedarlar arasında bankerlik edenler; ve fabrika, değirmen, 
imalathane, taktîrhane vesaire sanayi şuabatını idare edenler de bulunur. 

Muhtelif unsurlarının menşelerindeki tehalüfe ve millî hususiyetlerine rağmen ahalinin bu 
sınıfı, bugünkü Avrupa’da siyasi, iktisadi vaziyete tamamıyla hâkim olan büyük burjuvazi 
sınıfına, her itibar ile kıyas edilebilir. Her ikisinde de, ufak bir tetkikle, aynı temayüller, aynı 
gayeler, aynı usuller, aynı aletler nazara çarpar. Avrupa’da olduğu gibi bizde de bu zenginler 
ve müteneffizan sınıfı, halk kitlelerinin şuursuzluğundan, tesanütsüzlüğünden, cehaletinden 
bol bol istifade eder; onların sa’y ve semeresiyle perverde olur; müşkülata duçar oldukça, 
hükümet kuvvetlerini daima kendi lehinde sevk ettirir, ekmeğine yağ sürdüğü için, harp ve 
darptan hoşlanır, vatanı kendi malikânesi addettiği için şiddetli bir vatanperverlik izhar eder… 
Fakat ne millî mükellefiyetleri seve seve ifa eder, ne de oğullarını askere gönderir! Askerlik 
Mehmetçiklerin vazifesidir, vergi vermek de alelumum köylülerin! Avrupa burjuvasının 
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bizimkilerden farkı daha az samimi ve daha ikiyüzlü olmasındadır. O, suret-i haktan 
görünerek cerr-i menfaat eder. Halkın itaatini, vatanperverliğini, harp-cûluğunu tahrik için 
daha mefkûrevi, daha şairane zevahirle, birer yalandan ve menfaatperest hileden ibaret olan 
bu mefhumları süsler. 

Şehirde ikinci bir sınıf halk vardır ki adedi büyük bir yekûna baliğ olur. İçtimai hareketlerin en 
büyük engeli, ölü ağırlığı bunlardır. Bu mutavassıt sınıf halk ufak bir sermayeye, emin bir 
vaziyete veya küçük bir mülke maliktir. Bu esasa ittikâ ederek bizzat çalışır ve muvakkaten 
kâfi addettiği bir refah ile ailesini geçindirir. Ve azim ve sebat ile daha müsait bir talihe 
mazhar olacağına emin, ebedî bir ümit ile ömrünü geçirir. Bu sınıfın en büyük kısmını elan 
ticaret ve sanayinin en iptidai bir devresinde bocalayan küçük sanatkârlar ve küçük satıcılar, 
yani esnaf teşkil eder. Son rub-ı asırda, ecnebi sermayesinin hulûlüyle, günden güne 
ehemmiyeti artan büyük sanayi, küçük sanatkârların faaliyetine yıkılmaz bir set çekmiş, 
bunları birer amele olmak ıztırarında bırakmıştır. Fakat küçük dükkâncılık, olanca kudretiyle, 
elan şehir piyasalarına hâkim olmaktadır. En yakın menfaatlerine dört el ile sarılmış, en hod-
endiş, dünya şuûnuna en bigâne, hissî hayat ile alakası en zayıf insan numunelerine bunlar 
arasında tesadüf olunur. Kazançlarına, muvakkat bile olsa, bir zarar iras etmesi muhtemel, en 
müstahsen içtimai tezahürata karşı gayz ve husumet duyarlar; bu gibi ahvalde ekseriya 
müstenkif vaziyetinde kalırlar. Muvaffak olan ve ticaretlerinin serbestisini tekeffül eden 
herhangi bir hükümetin bekasına taraftar olurlar: 
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İdarede tebeddül en büyük düşmanlarıdır. Bu sınıfa dâhil diğer mühim bir zümre de Avrupa 
lisanlarında “rond de cuir” tevsim edilen mutavassıt memurîn, zabitan ve mütekaidîn 
tabakasıdır. Bunların ahval-i ruhiyesi, kısaca tahlilini yaptığımız sınıf arkadaşlarınınkine 
tamamıyla müşabihtir. Emellerinin gayesi maaşlarının muntazaman çıkmasıdır. Ufak bir terfi 
hayatlarının en mühim hadiselerinden biridir. Bunlar da mevkilerini zayi etmek korkusuyla, 
siyasi ve idari tebeddüllerden hoşlanmazlar. Maddi menfaatleri hüviyetlerinin en hassas 
noktasını işgal eder. Diğer-endişlik, kendilerinde tamamen dumura uğramıştır. 

Bizdeki bazı mümessillerini tarif ettiğimiz bu sınıf Avrupa’da “küçük burjuvazi” sınıfı tesmiye 
olunur. Küçük burjuvazinin mümeyyiz vasıflarından biri de gayet müteharrik bir sınıf 
olmasıdır. Bundan evvel bahsettiğimiz mümtaz sınıfından yıldızı küsufa uğrayanlar 
mütemadiyen bunlara iltihak ederler; pek nadiren de, mahdut birkaç şahsiyete müstesna bir 
talih eseri olarak büyük servet biriktirmek ve büyük burjuvazi sınıflarına yükselmek müyesser 
olur. Fakat ticaret ve sanayisi müterakki memleketlerde kaide-i umumiye bunun aksinedir: 
küçük burjuvaziye mensup efrat, her gün daha büyük bir nispette, rekabet meydanına 
mağlup oluyor, bundan sonra bahsedeceğimiz sınıfa iltihak ile onun kitlelerini teksif ediyor. 
Bizim gibi, Rusya gibi sanayi ve ticareti, iptidai eşkâlini muhafaza eden memleketlerde ise, bu 
sınıf kayda şayan cesametler ihraz ve hükümetleri kendisiyle meşgul olmaya icbar 
etmektedir. 

Bize göre, bu tarif ettiğimiz sınıflar kadrosuna dâhil cemaatler 
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haricinde kalan bütün halk kitleleri –iş ve yaşama şartları ne olursa olsun– aynı bir sınıf 
mürekkebatındandır. Bu iddia, vehleten karşısında bulunduğumuz anasır arasındaki adem-i 
tecanüs hasebiyle, biraz fazla şumûllü addedilebilir. Bütün dünya lisanlarında proletarya 
namını taşıyan bu kitleleri, birbirine rapteden, öyle bir takım ruhi ve maddi menfaatler, 
içtimai alakalar, beşerî hisler mevcuttur ki bu tasnifi meşru kılar. 

Proletaryanın müteaddit envaı vardır. Biz burada Türkiye’de bu isim altında cem edilebilecek 
anasırı tadat etmekle iktifa edeceğiz. En başta, hiç şüphesiz, imalathanelere, vesait-i nakliye 
kumpanyalarına, maden şirketlerine kolunun iş kuvvetini kiralayan amele ve müstahdemîn 
akla gelir. Bunlar meyanına, hükümet devairinde, banka ve ticarethane gibi müessesatta 
yazıcılık, müsevvidlik, mukayyitlik eden küçük ücretli memurları da ithal etmelidir. Zira 
bunların gördüğü işte dimağın müdahalesi, mahir bir ameleninkinden fazla değildir; ve asıl 
işleyen hakikatte kolu, adalâtının kuvvetidir. 

Umum zekâ işçileri, bu sınıfın ikinci büyük zümresini teşkil eder. Serbest meslekler eshabı 
burada mühim bir mevki tutar. Avrupa’da bir mühendis, bir tabip, bir ressam çok defa 
milyonlar kazanır ve içtimai ehramın zirvesindeki kademelere erişir. Fakat bizde parmakla 
gösterilen müstesnalardan maadası, bütün ömrünü, kendisi ve ailesi için bir lokma ekmek 
tedariki endişesiyle çalışarak geçirir. Şöyle böyle bir refah temin edebilenler bile küçük bir 
ekalliyettir. Büyük bir şöhret 
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sahibi olanlar bir kenara bırakılırsa şairler, edipler, gazeteciler, bütün sanayi-i nefise 
müntesipleri, hep aynı didinmeler içinde yaşarlar. Proletarya için: “adali ve dimaği iş 
kabiliyetini, ancak taayyüşe medar olabilecek bir bedel mukabilinde, başkası lehine 
kiralayanların heyet-i mecmuası” tarifini kabul edecek olursak bir amele ile sermayedar 
olmayan bir gazeteci, bir tabip, bir avukat ilh…  arasında bir fark bulmak müşkül olur. Tekmil 
talim ve terbiyeciler de –gerek mekteplerde gerek evlerde çalışsınlar– muhtelif vasıflarla 
proletarya sınıfına mensupturlar. 

Şahs-ı aher maiyetinde müteferrik hizmetler ifa edenler gayet dağınık bir zümre teşkil ederler 
ve bunlar proletaryanın, burjuvaziye en sadık olanları, yani en şuursuzlarıdır. Bu sınıfı temyiz 
eden evsaf, amelelerde salahiyettar makamâtın itina ile idame ettirdiği büyük bir cehalet, 
münevver olanlarda ise misli bulunmaz bir galat-ı rü’yet ve derin bir şuursuzluktur. Bu 
münevver proletarya, çok defa göğsünde bir küçük burjuva kalbi taşır, zengin hemcinsleri 
tarafından istismar edildiğine bir türlü inanmak istemez. 

Biraz da köylere, küçük kasabalara nazarlarımızı tevcih edelim. Dikkatle bakılınca, burada da, 
ahalinin uzaktan farz edildiği gibi mütecanis olmadığı görülür. Şehirdekine mümasil silsile-i 
meratib köyde de bizi karşılar. Başta köyün ayanı, ağaları gelir. Bunlar hakiki 
mütegallibelerdir. Arazinin en büyük kısmı kendilerine aittir. Mensup oldukları kaza 
memurînini atiyelere boğarlar. Bu tarzda olmadığı zaman tehdit ile memurîn daima 
emirlerine münkaddır. Biçare âciz köylüler 
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için, ağalarının tazyik ve tahakkümüne karşı hiç müracaat makamı bulunmaz. Her türlü 
haksızlığa boyun eğmekten başka çareleri yoktur. Umum köylülerin lehine çalışan yegâne 
kuvvet, ağalar arasında hükümferma olan cahilane zıddiyettir. Her köyde bunlardan birkaç 
tane bulunur ve bunlar birbirine karşı daima büyük bir kin besler. Şehir burjuvazilerinde 
mevcut sınıf muhadeneti hissi, henüz köylere intişar etmemiştir. Alelumum araziden mahrum 
köy işçilerinin birbirinden bî-haber yaşamalarına mukabil, köy ağaları da gayr-i tabii 
cesametler alan izzet-i nefisleri ilcasıyla, mütekabil husumet hislerine baziçe olarak ömür 
sürerler. El ele verip, müştereken köylüyü, soluk almaksızın işletmek, hasis menfaatlerine 
daha muvafık olduğunu takdir edenlere az tesadüf olunur. Denilebilir ki köylerde burjuvazi 
sınıfının bütün unsurları, bütün malzemesi mevcut ve hal-i faaliyette olmakla beraber henüz 
sınıf tarzında taazzi etmemiştir. 

Köylerde küçük burjuvaziye tekabül eden bir sınıf halk da vardır. Malik olduğu birkaç dönüm 
araziyi ekerek, ağalardan birinin himaye ve tâbiiyeti altında geçinenler, aynı şerait altında 
birkaç sütlü hayvan besleyerek maişet cidali takip edenler, her köyde en iptidai şekillerinde 
dükkâncılık, kahvecilik, demircilik, nalbantlık, dülgerlik, terzilik gibi sanatları ifa edenler hep 
bu sınıftandırlar. 



Pazularından gayri güvenecek bir varı olmayan bütün diğer köylüler de ziraat işçileri sınıfını 
teşkil ederler. Bu hususi proletarya sınıfı pek muhtelif nevileri ihtiva eder: ağaların çiftini 
süren ortakçı ve maaşlı çiftçiler; susam, mısır, pamuk, tütün ve saire gibi 
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ilkbahar zer’iyatını, köy köy gezip, çapalayan gündelikçiler, hasat mevsimi, küçük büyük arazi 
sahiplerinin kemale ermiş mahsulünü kâfi bir süratle kaldırmak için götürü bir ücretle 
tuttukları hasatçı ırgatlar, orakçılar, bağ bozumunda, üzüm ve incir kurutma ameliyatlarında 
istihdam edilen işçiler; zeytin, palamut ameleleri; sürü sahibi olmayan çobanlar, sığırtmaçlar, 
orman baltacıları, korucular, bekçiler bu envaın başlıcalarıdır. Ziraata müteferri sanayi 
amelesi de buraya dahildir. Mesela zeytin ve susam yağı, sabun, şarap imalathanelerinde, un 
değirmenlerinde, sebze bahçelerinde, pamuk ve yün tasfiyesinde çalışanlar gibi. 

Bu sınıfta cehalet, şehirdeki arkadaşlarından daha çok derindir. Köy mektepleri yok 
denilebilecek bir şekildedir. Köyde bir imam bulunur. Köy çocuklarına iptidai bir tahsil 
vermek, okuyup yazmayı öğretmek vazifesi ona tahmil edilmiştir. Fakat hiçbir imam bu işi 
kendisine vicdani bir vazife bilip, onu –heyecanla değil– sadece hulus-ı niyetle ifa etmek 
kaydında bulunmaz. Def-i bela kabîlinden, senenin bazı aylarında, müracaat edenlere birkaç 
ders verir. Vaktini ağalara dalkavuklukla, ziraatla, bir menfaat temin eden, ihtisasına ecnebi 
her türlü işle geçirir. Dinî ve terbiyevi vazifesini tamamıyla ihmal eder. Bunun için köylü yalnız 
cahil olmakla kalmaz, mensup olduğu dinin en iptidai esaslarından, akaidinden de gafil 
bulunur. Ruhi istidatları inkişaf etmeden zevale mahkûm olur. Bedbahtisini, sefaletini, 
mevcudiyetinin zaruri bir icabı zanneder. Onların esbabını taharri bile aklına gelmez. 
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Hiç şüphe yok ki, henüz bu bî-çareler hakkında bir sınıftan bahsetmek, pek nazari bir 
görüştür. Bugün Türkiye köylüsü ancak içtimai ızdırapların kamçısını yiye yiye 
uyuşukluğundan sıyrılacak bir şekil peyda edecek, bir mevadd-ı iptidaiye yığınından ibarettir. 
Mütekabil incizaplarla bu dağınık parçalar bir küll teşkil ettikleri gün bir sınıftan bahsetmek 
hakkımız olacaktır. 

Avrupa’da gördüğümüze nazaran bu nâim unsurların, içtimai hakikatlere gözlerini açtıran, 
kendi meseleleriyle teşvik ederek onlara ittihat ve muhadenet hisleri telkin eden, teşkilatları 
mükemmel şehir emekçileridir. Ve onlarca bu bir vazife ve bir zaruret addedilmektedir. Bizde 
yeni tecemmu etmeye başlayan amele sınıfı, henüz bu ihtiyacı duyacak derecede teşkilatını 
ileri götürmüş değildir. Bu teşkilat bahsi sınıf mesailinin ruhudur. 

Şefik Hüsnü 
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YARINKİ PROLETARYA 



Yarın niçin Türkiye’de büyük yeni bir işçi proletarya sınıfı vücut bulacaktır? Bir itiraza cevap: 

Aziz Hemşehrim, 

Geçen günkü itirazlarınızdan biri beni uzun uzun düşündürdü; hatırat-ı tarihiyemi ve hazıra 
ait müşahedatımı daha ince bir elekten geçirmeye, daha sıkı bir tetkike tâbi tutmaya sevk 
etti. Bu a’mâl-i fikir mahsulü olarak yarınki Türk cemiyetinin iktisadi ve içtimai şeraiti, yakın 
bir atide iktisap etmek mecburiyetinde bulunduğu maişet eşkâli sanki dimağ[ım]da teressüm 
etti. 

Siz demiştiniz ki –ve ben de ifadenizin müşahede kısmını hakikat-i hale mutabık bulduğumu 
itiraf etmiştim zannederim– evet demiştiniz ki: “Türkiye’de sosyalizm mecrasında bir inkılap 
husulüne çalışmak ne kadar vâhî bir külfettir. Memleketimizde büyük sanayi mevcut olmadığı 
gibi, tabii bunun taht-ı esaretinde yaşayan bir işçi sınıfı da yoktur. Gösterilebilen resmî veya 
hususi fabrika ve işhanelerde çalışan amele, Avrupa’daki emsaline nispetle daha müsait bir 
hayat geçirmeye muvaffak olur. Herhalde bu kısım halk ihmal edilebilecek bir miktardadır. 
Ahalimizin mühim bir kitlesini çiftçilik ve esnaflıkla temin-i maişet edenlerle hükümet 
maaşıyla geçinen askerî ve mülki memur sürüleri teşkil eder. Bu üç kısım ahali 
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arasında ise, işçiler meyanında olduğundan daha büyük bir kesretle maişet mücadelesinde 
mağlup, bir mahrumiyet hayatı geçirmeye mahkûm olanlara tesadüf olunur. 

“Halk arasına girerek ruhi bir tahkikat yapılacak olursa, izalesi şayan-ı arzu olan bu maddi 
sefaletten ziyade hüzn-aver bir malûliyet-i maneviyenin, sârî bir hastalık gibi hüküm sürdüğü 
müşahede olunur. Her evde –gençlerinden ihtiyarlarına kadar– bir cehalet gecesinin ebedî 
karanlıkları içinde pûyan ailelerin; batıl itikatlar, çetin taassuplarla müsellah olarak, 
maişetinin güçlüklerine karşı değil, biraz refah ve sulh getirecek tecdit ve temdin 
teşebbüslerine karşı ilan-ı harbe müheyya bir halet-i ruhiye irae ettikleri görülür. Bu bî-çare 
halkın mani-i inkişafı olan bu taassup hisleri, devlet kurulalıdan beri, en müstebit hükümetler 
tarafından her türlü ıslahat ve tanzimatı akim bırakmaya mahsus bir alet gibi istimal 
olunagelmiştir. Esasen Osmanlı Devleti, bugüne kadar, ancak tafsilat farklarıyla 
yekdiğerinden tefrik edilebilen, –liberal maskesini taşıdığı zamanlar bile– azami derecede 
müstebit bir silsile-i hükûmât marifetiyle idare olunmuştur. 

“Bugün ortada sosyalizmin menşei ve vesile-i zuhuru olan sınıf zıddiyetleri ve kavgalarının en 
mühim iki rengi: büyük sanayi ve proletarya mefkud olduğu halde; bi’l-mecburiye nazari 
kalmaya mahkûm bir esassız komünizm namına sarf-ı mesai etmekten ise, en mukaddes 
hukuk-ı beşeriyesinden gafil yaşayan bu halkı cehalet uykusundan uyandırıp hürriyetlerine 
malik etmeye ve maneviyatını yükseltmeye çalışmak, bir kelime ile bir mantıki hürriyetçilik 
yapmak bin kere evlâ değil midir.” 
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İyi anlamışsam Türkiye’de sosyalizm propagandası yapmak hususundaki tasavvurlara karşı 
ityan ettiğiniz mütalaatın zübdesi, ana hatlarında, takriben bundan ibaretti. Hiç şüphesiz bu 
tablo bugünkü Osmanlı cemaatinin sadık bir tasvirinden başka bir şey değildir. Yalnız 
itikadımca müşahedede isabet ettiğiniz nispette muhakemede yanılıyorsunuz: çünkü vaziyet-
i içtimaiyeyi –hayat ve iktisadiyat kavanin-i tabiiyesi hilafına olarak– hareket ve tagayyürden 
masun farz ediyorsunuz. Halbuki elimizde diğer milletlerin tekâmül-i iktisadi ve içtimailerinin 
tetkikinden istihraç edilmiş düsturlar olduğu halde –aynı esbabın her yerde aynı tesiratı 
husule getirdiğini unutmadan– ahvali yakından tahlil edecek olursak; ıztırârî bir tarzda 
yarınki, öbür günkü Cemiyet-i Osmaniye’nin dünkü ve bugünkü şeraitinden nasıl fersah 
fersah uzaklaşacağını ufak bir zahmetle tahmin ve tasavvur edebiliriz. 

Bu tahlili yapmazdan evvel bir noktayı iyice tasrih etmek, kelimelere verdiğimiz manalar 
hakkında anlaşmak icap eder. Siz proletarya tabirini en dar manasında alıyorsunuz ve bunu 
yalnız maddi kuvvetlerini istimal suretiyle işleyen ve tedarik-i maişet eden amele kısmına 
hasrediyorsunuz. Halbuki proletarya tabiri ilmî ve umumi manasında mevrûs veya müktesep 
bir sermaye ve iradı olmayan fikrî veya maddi herhangi bir sa’y sarf ederek temin-i hayat 
eden ve bir sebep dolayısıyla çalışamadığı zaman medar-ı maişetten mahrum kalan sınıf-ı 
beşerin heyet-i mecmuasına şamildir. Ve bizde bu sınıf halk: memurlar, tabipler, 
mühendisler, muharrirler ilh… nüfus yekûnunun pek büyük bir ekseriyetini teşkil eder. Bu 
herkesçe müsellem bir hakikat… Mamafih 
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ben asıl sizin kastettiğiniz amele proletaryasından bazı grupların da memleketimizde 
iktisadiyatın mihverini tebdil edecek bir ehemmiyet kesp etmesini mucip sebepleri teşrih 
edeceğim. 

Memleketi yer yer harabezâra çeviren, milleti hüsran ve matem içine ilka eden umumi 
harpten mağlup ve bitap çıkıyoruz. Bir tarafta bu yeis-aver neticeye müncer olan hadise, 
haile, beride bazı ellerde büyük büyük servetler halk etmekten hâlî kalmadı. Bu feci vaziyet 
karşısında idare makinesinin başında, hiçbir milli kuvvete istinat etmeyen, en iptidai şeklinde 
bir hükümet bulunuyor. Beynelmilel kapitalizmin hasis menfaatlerinden mülhem olan sulh 
konferansı hakkımızda her ne karar ittihaz ederse etsin, daha bir müddet bu tarz-ı idare 
mevcudiyetini idameye muvaffak olacaktır. Yalnız sulhun akdinden sonra, hırs-ı ikbalden 
ibaret olan hedeflerine vusul için, bazı zevatın el ele vermesinden meydana gelen ve tıpkı 
hükümet gibi milletin sinesinde hiçbir istinatgâhı olmayan “fırka” adlı bazı yazıhane 
cemiyetlerinin iştirakiyle hükümete bir meşrutiyet cilası verilecek! Bu hükümet ne gibi 
icraatta bulunacaktır? 

Mevkiini tahkim ve ahaliyi kendisine bend etmek için olduğu kadar, Avrupa’ya karşı sulh 
muahedesiyle böyle bir taahhüt altına girmeye mecbur olacağı için hükümetin ilk işi harbin 
tahribatını imkânın müsaade ettiği süratle tamire koyulmak olacaktır. Esasen hükümetin bu 
gayreti harp kazançlarıyla husule gelen sermayelerin menafiine tevafuk edeceği için her 
taraftan büyük bir teşvike mazhar olacaktır. Resmî, gayr-i resmî teşebbüsler için ilk saha-i 
faaliyet yangınlarla üçte ikisi küle münkalib 
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olan İstanbul, bombardımanların yerle yeksan ettiği Çanakkale, sonra Karadeniz sahillerinde 
ve şark hudutlarımızda duçar-ı tahrip olan şehirler olacaktır. Bunların ekserisi yeni baştan 
inşa ve imar edilmeye muhtaçtır. 

Bu teşebbüsatın temin edeceği azîm menfaatler nazarlardan hafi kalamayacağından, az 
zamanda muhtelif merkezlerde büyük küçük sermayelerin iştirakiyle muazzam inşaat 
şirketleri ve itibar bankaları teessüs edecektir. Bu işlere mühim bir mikyasta ecnebi 
sermayesi de karışacağı aşikârdır. 

Mamafih herhangi büyük teşebbüsü kuvveden fiile çıkarmak için –ne kadar büyük miktarlara 
baliğ olsa bile– para kifayet etmez. Paranın tedarik edeceği mevadd-ı iptidaiye ve aksam-ı 
mamuleyi fennin ve sanatın kavaidine tevfikan bir araya getirip ebniye haline koymak, 
binlerle yüzbinlerle çalışıcı ellere ihtiyaç messettirir. Bunların nüvesini her merkezde zaten 
mevcut mütehassıs amele grupları teşkil edecekse de; adetlerinin ihtiyaca nispet kabul 
etmeyecek bir raddede bulunacağını unutmayınız. Her şehirde, her beldede asgari taayyüş 
bedeliyle mütenasip, oldukça müsait ücretler mukabilinde vuku bulacak “çalışıcı el” talebine; 
ikinci olarak, mensup olduğu sınıf-ı içtimai meyanında –galâ-yi es’âr dolayısıyla– idame-i 
mevcudiyet etmekten âciz bir hale gelen beşeriyet-i muztaribe, cevap verecektir. Fakat bu 
yeni işçi kafilelerinin de talebin dûnunda kalacağı agleb-i ihtimaldir. Zira hummalı bir 
faaliyetle inşaata girişildiği esnada mevadd-ı mevzua ve malzeme-i inşaiye tedarikindeki 
müşkülat derhal nazar-ı dikkate çarpacak, ve birçok zeki sermayedarlar, Avrupa sanayisinde, 
iktisadiyatında harbin mucip 
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olduğu azîm buhran ve tezebzüb ve işleyen kolların tenakusu dolayısıyla bu gibi mevaddın 
nedretini fiyatlarının yükseldiğini görerek, ebniye inşaatında müsta’mel aksam-ı masnuadan 
ekserisinin imaline mahsus, mahallinde fabrikalar, usineler tesis suretiyle, tenmiye-i servet 
teşebbüsünde bulunacaklar ve bu da işçi talebinin, evvelkinden daha büyük bir nispette, 
tezayüdüne bâdî olacaktır. 

Kapitalistler namına çalışıcı kollar devşirmeye memur olan “ambusher”lar, şehirlerin 
menabiini kuruttuktan sonra, bittabi köylere, dahil-i memlekete musallat olacaklar, ve gerek 
bunların teşvikiyle gerek talebin ziyadeliğine ve maişetin pahalılığına mebni, nispeten âlî 
olması icap edecek olan gündeliklerin miktarına tamah ederek, birçok köylü gençleri, kafile 
kafile, şehirlere muhacerete başlayacaktır. Şehirlerde “proletarya” sınıfının tezayüdüyle 
mütenasiben –tekmil Avrupa memaliğinde emsali görüldüğü veçhile– büyük sermayelerin 
adedi ve miktarı günden güne hayret-efzâ bir çabuklukla artacaktır. Fakat bundan başka bu 
köylü muhaceretinden, diğer büyük içtimai bir netice daha hâsıl olacaktır. 

İki mühim amil, ufak arazi parçalarına sahip olan köylüyü elim bir vaziyete ilka edecektir. Bir 
taraftan şimdiye kadar kendisiyle beraber çift süren oğlu, torunu veya sair akrabasının, 



beldeye, amele olarak, temin-i maişet etmeye gitmesinden, ve civarda da; gündelikle; saban 
ve orak kullanmaya yarayan kolların güçlükle tedarik edilebilmesinden küçük çiftlik sahibi 
eskisinden az ziraat yapacak… fakat memleketteki faaliyet-i imariyenin icab-ı mantıkisi ile, 
eskisinden fazla vergi tediyesine mecbur olacak ve ailesine lazım olan kumaş, 

 

sayfa 32 

kundura vesaire gibi masnuatı, amele ücretlerinin yüksekliğine binaen evvelkinden daha 
pahalıya satın almak ıztırarında bulunacaktır. Bir taraftan umumi pahalılığa bir dereceye 
kadar çare-sâz olmak, ve bu suretle hayatın pahası nispetinde verileceği bedîhî olan –
gündeliklerin hadden fazla tezayüdünden– yani sermayedarları temettuun azalması 
tehlikesinden sıyanet için, hükümetin daima erzak fiyatını tahdit edici vasıtalara tevessül 
edeceğini ve bi’n-netice küçük çiftçilerin, zaten kifayet etmeyecek bir dereceye inen iratlarını 
tenkis edeceğini de kaydedelim. Her gün biraz daha mahrumiyet ve zucret içinde imrâr-ı 
hayata mahkûm kalacak bu küçük arazi sahipleri, tedricen büyük eshab-ı emlak ve araziden 
ödünç para almak suretiyle nihayet malını yok pahasına elinden çıkararak ve daha sonra 
böyle civarlarındaki küçük parçaları bel’ ederek, yavaş yavaş pek büyük cesametler ihraz 
eden ve son fennî usullerle işletileceği tabii bulunan çiftliklerden birinde bir iş kabul etmeye 
mecbur kalacaktır. 

Arazinin küçük sahiplerinden çıkıp, büyük eshab-ı arazinin taht-ı mülkiyetine geçmesi 
hadisesine Fransa tarihinde tesadüf edilir. İkinci İmparatorluğun son devrindeki büyük sanayi 
inkişafı sıralarında hummalı bir arazi-i mezrua alışverişi yapıldığını ve yalnız 1862 senesi 
zarfında iki milyar frank kıymetinde küçük çiftlikâtın büyük servet sahiplerine 
devrolunduğunu biliyorsunuz. 

Görüyorsunuz ki, sosyalizmin, mevcudiyetini farz ettiği menfaatleri zıt iki muarız sınıfın 
teşekkül ve taazzuvu –bu şayan-ı temenni 

 

sayfa 33 

olsun olmasın– ıztırari bir keyfiyet gibi tasavvur edilebilir ve emin olunuz ki yakın bir atide, 
memleketimizde, safahatına şahit olacağımız içtimai hadisat bu tahlille hutut-ı esasiyesini 
adım adım takip ve tekit edecektir. 

İnkılab-ı içtimai –yıpramış mülkiyet kanununun tabii ve ıztırari bir icabı olan– bu sınıf zıddiyeti 
neticesine; Türkiye gibi geride kalmış bir millet için bile, müncer olacağına nazaran… mülkiyet 
kanunu kadar yıpramış usullerle, ahaliyi cehalet ve taassup karanlıklarından çıkarmaya ceht 
etmek pek bî-lüzum olmaz mı? Proletarya hayatının mucip olacağı kaynaşma, didişme, 
esasen halkın nâim ruhunu, kendiliğinden uyandıracak; taassubunu tedricen izale edecek ve  
mücadele kuvvetini, batıl itikatlar esaretinden azat ederek hayatın maddi ve müspet 
güçlüklerine karşı ve hürriyeti için istihdama, kendisini alıştıracaktır. 

Mesele bu şekilde mevzu olduğuna nazaran alicenap hissiyata malik mütefekkir ve mefkûreci 
sınıfa düşen vazife, bizden pek çok evvel bu sınıf kavgasına başlamış olan memleketlerde, 



sefil ve muzdarip tarafın canı ve kanı pahasına, yaptığı mühlik tecrübelerden sonra öğrendiği 
ve kabul ettiği –maksada vusule en sadık– mücadele usulleriyle ve teşkilatla, bizim genç 
proletaryamızı teçhiz; ve büyük kardeşlerinin çektikleri azap ve işkencelere maruz kalmadan, 
kendisini, kurtuluş gününe îsâl etmektir. Öyle zannetmiyor musunuz? 
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BUGÜNKÜ PROLETARYA VE SINIF ŞUURU 

Memleketimizde de –Avrupa’da olduğu gibi– ahali, menfaatleri, ananeleri, ihtiyaçları 
muhtelif sınıflara ayrılır ve bunlar iki esaslı sınıfa irca edilebilir: biri çalışan ve hiçbir şeye 
malik olmayan, diğeri her şeye malik olan ve çalışmayan… Maatteessüf bu iki zümreye 
mensup efrat arasında, bir sınıf duygusu, sınıf şuuru, sınıf muhadeneti mevcut değil gibidir. 
Henüz hakkıyla teessüs edememiştir. 

Bunun yerine, cahil halk, eskiden beri ve hiçbir ilmî müşahedeye istinat etmeyen gayet suni 
diğer bir tasnif ittihaz etmiş: bir tarafa hususi kâr u kesbiyle geçinenlerin heyet-i mecmuasını, 
diğer tarafa da küçük büyük hükümet işlerine karışıp, devlet bütçesinden maaş alanları vaz 
eylemiş, ve bu iki sınıfı birbirine zıt farz edegelmiştir. Bu telakkiye göre memurîn, milletin 
imtiyaz sahibi bir tabakasıdır? Ve ahalinin kazancından ifraz ederek hükümete verdiği vergiler 
bunların refah içinde yaşamalarını temin içindir! 

Şüphe yok, bu pek iptidai bir görüştür. Ve ihtimal ki geçen asırlar için bir dereceye kadar 
hakikat-i hale tevafuk eden bu tasnifin bugün iptidailiğine, butlânına emin olmayan hiçbir 
fert yoktur. Fakat ben, bu yanlış telakkinin, bugün bile farkına varmadan; büyük bir 
ekseriyetin efkâr ve hissiyatını ızlâl ettiğine katiyen kaniyim. 
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Vaktiyle devlet, hükümet işlerinde bulunmuş, askerî mülki memur ailelerine mensup genç 
veya ihtiyar yüzbinlerle hemşehrilerimiz; ya bu dalalet-i telakki neticesi, yahut bu hususta 
fikir yormak zahmetinde bulunmadıklarından, hakiki içtimai mevkilerinden tamamıyla 
gafildirler. Bugünkü taayyüş şartları, pek merhamete şayan bir mahrumiyet ve sefalet hayatı 
geçirmelerine ancak müsait bulunduğunu müdrik oldukları halde, yine kendilerini, ebedî bir 
yoksulluk içinde ömür tüketmeye mahkûm olan beşeriyet sınıfından addetmemekte taannüt 
ederler. Mensup oldukları aile ve ülfet ve münasebatta bulundukları içtimai muhitin 
telkinlerine, menfaatperest ilhamlarına, gayr-i ihtiyari bir tarzda, kapılarak, daha geniş ve 
parlak bir âtiye namzet bulundukları vehim ve tesellisiyle yaşarlar. 

Rüyasız bir uyku ile nâime benzeyen bu sınıf şuurunu uyandırmak, hararetlendirmek, 
müşterek olduğu şüphe getirmeyen dağınık menfaatleri, aynı akide, aynı mefkûre mihveri 
etrafında toplamak üzere açtığımız büyük mücadelede –ameli sahada– geniş adımlarla 
yürürken… karşımıza çıkıp, bize bir fikir muharebesi ilanına yeltenenler oluyor. İşte bunların 
ekserisini –hilafsız söylüyorum– bu bahsettiğimiz zümre teşkil ediyor. İnsanların tenakuzları, 
basiretsizlikleri karşısında, kalbi müteessir olanlar için bu pek acınacak, ağlanacak bir haldir. 



 

Kendinden haberi olmayan bu proleterler arasında, Kurtuluş’ta bu bahse dair çıkan1 
makalemi tenkit edenler oldu. Yarınki muhayyel proletaryayı ileriye 
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sürmek suretiyle, bugün böyle bir sınıfın mevcut olmadığını zımnen itiraf ediyormuşum! 
Avrupa’nın büyük sanayi merkezlerinde, fabrikaların dumanlarından doğmuş ve orada belki 
mahallî ihtiyaçlara cevap veren fikirleri, Türkiye’de canlandırmaya çalışmakla evham üzerine 
bina kurmaya teşebbüs etmiş oluyormuşum! Vesaire vesaire… 

Bütün bu itirazların başlıca sebebi, biraz evvel bahsettiğim şuursuzluktur. Buna bir ikinci 
sebep de bulunabilir: birçokları sosyalizm cereyanlarının, mahza fabrikalarda, usinelerde, 
toplu olarak çalışan büyük amele kitlelerinin sefaletine çare-sâz olmaya matuf bulunduğu 
zehabını beslerler. Yüksek ve geniş mefkûreyi küçültmek, daraltmak için icat edilmiş pek 
yanlış bir faraziye ancak bu zehaba meydan vermiş olmalıdır. Hakikat bundan ibaret olsa; 
cemiyeti yeni bir usul-i iktisada malik kılmak davasını takip eden sosyalizm –ne kadar güzel, 
doğru ve cömert fikirlere dayansa– hiçbir zaman bir “ütopi”, bir fikir görüşü olmaktan 
kurtulamayacaktı. 

Büyük sanayi amelesinin, en ziyade muavenete ve alakaya layık bir zümre teşkil ettiği 
aşikârdır. Fakat sanayisi en ziyade inkişaf etmiş memleketlerde bile ekalliyette kaldıkları 
cihetle bu alaka, ancak talihi, mümkün mertebe ıslah edici tedbirlere müracaatla izhar 
olunur; onun hatırı için, bütün beşeriyete taalluku olan, –insaniyet kadar eski– bir iktisat 
usulünün temelinden tebdiline gidilmezdi. 

Mütefekkirlerin, iktisadiyat alimlerinin bu radikal inkılabı, beşeriyetin yegâne halâs çaresi 
olarak tasavvur ve teklif etmeleri; tetkiklerini, 
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böyle küçük bir sahaya hasretmediklerini gösterir. Filhakika –Türkiye istisna edilmeksizin– 
her yerde, tıpkı bu fabrika amelelerinin maişet şartları altında yaşayan, ferdasından emin 
olmayan, yeryüzünde kolunun, dimağının çalışma kuvvetinden başka bir sermayesi 
bulunmayan ve ekseriyeti teşkil eden kesif bir sınıf halk vardır. Bunu söylemek bile belki 
zaittir: bilâ-istisna her yerde mal, mülk sahibi olan, gayet küçük bir ekalliyettir… Ahalinin 
mütebaki, büyük ekseriyeti, bu birincilerin servet ve refahını tezyit için, durup dinlenmek 
bilmeksizin çalışır; ve buna mukabil ancak zaruret içinde hayatını idameye ve nev’inin 
bekasını temine muvaffak olur. Ve esasen zürriyeti de, daha doğduğu günden, aynı talihin 
ağır yükünü taşımaya mahkûm bulunur. 

Proletaryayı teşkil eden, bizde adedi pek büyük bir rakamla ifade edilebilen bu sınıf halktır. 
Proletaryanın asıl amele kısmı vaziyetin vahametini, menfaatinin birleşmede, sosyalist 
                                                             
1 Kurtuluş, Sayı: 2, “Yarınki Proletarya” 



partilere istinat etmekte olduğunu tamamiyle müdriktir. Son zamanlar bunu, bi’t-tecrübe, 
müşahede ettik ve kendilerine vaki olan davetlerimize, büyük bir tehalükle cevap verdiler. Ve 
gördükleri teşvikten cesaret alarak derhal teşkilata koyuldular. 

Maalesef proletaryanın dağınık ve şuursuz olan kısmı, ya kendisini başka bir sınıftan 
addettiği, yahut henüz menafiini tamamen idrak edemediği cihetle, bu amele 
hareketlerinden uzak kaldı. 

Bunu gayet tabii görmek lazımdır. Zira dârü’l-mesailerde çalışan işçiler arasında, daimi temas 
neticesi, tabiatiyle –az zamanda– 
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bir arkadaşlık teessüs eder. Yaşama şartlarının –yani sefaletlerinin– her biri için hemen 
hemen aynı olması; bir mütekabil acıma saikasıyla, bir muhadenet hissini kalplerinde 
uyandırır. Ve birleşme kuvvetini denemek için eksik olmayan, büyük küçük fırsatlar; 
aralarında daimi bir ittifak ve ittihat teminine medar olan idmanlar yerine geçer. 

Perakende çalışan işçiler için –ister kol işçisi, ister fikir işçisi olsun– vaziyet ber-akistir. Bunlar, 
ekseriya başka türlü tehvin-i maişet imkânı bulamadıklarından, kendilerini doğrudan doğruya 
veya bi’l-vasıta çalıştıran sermayedarlara hoş görünmek, onlarla uzlaşmak siyasetini takip 
ederler. Müstesna olarak bazıları –muvafık tesadüflerin yardımıyla– cüzi, külli bir sermaye 
iddihârına muvaffak olukları için, bu gibiler çok defa, burjuvazi sınıfına dahil bulunduklarını 
zannetmek hatasına düşerler. Bunları ikaz etmek, hakiki vasıflarını kendilerine göstermek en 
mühim işlerden biridir. Bu iş sosyalist partilerine düşen bir vazifedir. Zaten sosyalist partileri; 
maişet cidaliyle gözleri kararmış, mefkûreleri dumanlanmış olan proletaryaya; yeni yolu, reha 
ve kurtuluş yolunu gösteren birer meşale… yalnız başlarına kaldıkları takdirde birbirlerini 
bulmaları, sınıf teşkilatı kadrolarına girmeleri imkânı olmayan efradı birleştiren birer cazibe 
merkezidirler. 

Burjuvaziye karışmakta menfaati olduğunu vehmeden şuursuz proletarya bilmelidir ki miras 
ve sermaye mahrumu olan milyonla insan içinden, bugünkü ferdî tasarrufa müstenit iktisat 
usulü; ancak beş 
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on tanesinin kesb-i servet etmesine müsaade eder; kalan kesif kitlenin, son nefesine kadar, 
esir ve sefil yaşaması zaruridir. 

Ferdin maişet mücadelesi; bütün bir ömür bir lokma ekmek arkasından koşmak demektir. 
Halbuki bugün perakende veya toplu olarak mevcut olan proletarya; kendi sınıf şuurunu 
takdir edecek, el ele verecek olursa, yeis ve hüsranla daima neticelenen maişet kavgası 
yerine bir sınıf cidali ikame eder; bütün benî nevilerini, bir avuç hemcinslerinin esaretinde 
yaşatan –vahşet zamanlarının yadigârı olan– eski usul-i iktisada karşı… arazi, tahte‘l-arzı ve 



istihsal ve nakil vasıtalarını, bizzat alakadarların taht-ı tasarrufuna vazetmeyi vaat eden, yeni 
içtimai mülkiyet usulünün galebesini hazırlamış olur. 

Necat ve kurtuluşun başka çaresi yoktur. Selamete îsâl eden yol tektir. Kim olduğumuzu 
öğrenmez ve birleşmezsek, para kuvveti, apaçık olan mukaddes hukukumuzu, kıyamete 
kadar, ayaklar altında ezdirir, çiğnetir!... 
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TÜRKİYE’DE İNKILABIN LÜZUMU 

Harb-i Umumi faciasının son sahneleri üzerine, 1918 mütarekelerinin sûzişli perdesi indiği 
gibi; râtib ve mülevves inlerinden, nihayet çıkmak imkânına mazhar olan muhariblerin –galip, 
mağlup– gözlerinde aynı bir ümidin şulesi parıldamıştı; korkunç kâbusları andıran bütün bu 
sürekli zahmetler, fedakârlıklar, milyonlarla hayatın heder olması; beşeri, müebbet bir ızdırap 
içinde yaşatan müessiratın izalesi içindi… Artık harpten evvelki vaziyete avdet edilmeyecekti. 
Yeni bir gün doğacak; onun efsunlu sıcaklığı, eski istismarı, ayrılık gayrılığı eritip, ortadan 
kaldıracak; insanları kardeş kılacaktı. Ölüm ve eziyet çukurlarından, zafer teraneleriyle avdet 
edenler, bu mucizeyi, mütemadiyen, kendilerini, hürriyet ve adalet sözleriyle avutarak –vahşi 
hayvanları bile ürkütecek– bir cehennem hayatına sevk eden zimâmdâranın hüsn-i niyet ve 
himmetinden bekliyorlardı. 

Mağluplar ise, hatta bu nevi mazeretlere bile lüzum görmeden, ne olduğunu bilmedikleri bir 
gaye için, caniyane bir tarzda kendilerini feda edenlerin, timsah gözyaşları dökerek 
imzaladıkları mütareke muahedenamelerini, onların idam hükümleri diye kabul etmişler; ve 
bu neticeyi nihayeti gelmez işkenceleri imtidadınca, en aziz haklarına varıncaya kadar, 
ayakları altında çiğneyenlere karşı ihraz edilmiş bir zafer telakki etmişlerdi. 
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Arkalarında bıraktıkları işkence meydanlarına, kardeş ölüleriyle beraber esaret zincirlerini de 
gömdükleri kanaatiyle, kalpleri müsterih, bütün matemlerine rağmen, adeta şen, silahlarını 
terk etmeden, son vazifelerini ifaya koşuyorlardı. Ve zannediyorlardı ki bu cihan-şumûl facia 
mürettiplerini tard etmekle – bu siyasi inkılap ile bütün fenalığı kökünden koparıyorlardı… ve 
pâyânsız saadet günlerine erişeceklerdi. 

Bizde de, harpten mesul hükümeti ve onun istinat ettiği fırkayı, iş başından kovmak için, 
fevkalade bir tehalük gösterilmişti. Ve zannedilmişti ki bu siyasi harbin istibdadından milletin 
halâs olması, –felaketin vüs’atine rağmen– mağlubiyetin acılarını, maddi zararlarını, büyük 
bir mikyasta tahaffüf edebilecekti. Fakat haftalar, aylar geçiyor bir iyilik mahsûs olmuyordu. 
Bilakis bünye-i içtimaiyeyi için için kemiren, tahmin edildiğinden daha vahim bir marazın, 
maişet buhranını fenadan betere doğru götürdüğü, gün geçtikçe, daha büyük bir vuzuhla 
anlaşılıyordu. Ahali kitlelerinin derinliklerine kadar, tedricen, bu üryan hakikatin hululü, 
bizzat alakadarları, cezri bir tedavi taharrisine, şüphesiz mecbur kılacaktı. Maatteessüf “sulh” 
siyaseti, rüyeti, hayal ve nikbinî bulutlarıyla, taglit edilmiş olanlara varıncaya kadar, 



Avrupa’da herkesin hoşnutsuzluğunu mucip olmakla kalmayarak; Anadolu’da da kasten ihdas 
ettiği yeni facia ile, halkın, uzakları tarassut etmek, içtimai dertlere şâfi bir ilaç aramak arzu 
ve ihtiyacı yerine, insiyaki bir müdafaa-i nefs kaygısı ikame etti. Millet muhakkak kendisini 
toplayıp, sefaletlerinin derinliklerini ölçmeye çalışacak. 
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Asırlardan beri tahammül ettiği idare ile, nasıl karanlık çıkmaz bir yola sürüklendiğini fark 
etmekte gecikmeyecek… Mutadı olan tevekkülle kendi mukadderatına bigâne kalmakta 
devam ettikçe, şimdiye kadar hissesine düşen –parlak isimlerle süslenmiş felaketlerin 
teakübünden ibaret– bedbaht acı ömrün, ilanihaye temadi edeceğini anlayacaktı. Fakat elan 
bugün, bu kanlı mecra, Türkleri, maziyi yapan avamil ile, istikbalin mümkünatını tetkik 
ederek, “bütün dünya ile hem-ahenk”, “yarın için”, bir yeni cemiyet tasarlamak fırsatından 
uzak tutuyor. 

Biz, aylardan beri birçok hemcinslerimizin, sel gibi kanları akıtılmak suretiyle, hesaba gelmez 
beşerî kıymetlerin ziyaa uğratılmasından pek derin bir acı duymakla beraber, mefkûre ve 
akidelerimiz itibariyle, cereyan eden vukuat, kalbimize ne büyük bir merak, ne de büyük bir 
heyecan iras etmediği için, bu içtimai meseleyi tetkik edecek kabiliyet-i ruhiye ve itidal-i 
demi, kendimizde hissetmekteyiz ve buna ciddi bir lüzum görüyoruz. Zira yarın, buhran-ı 
hazır herhangi bir tarzda halledilince, sinirlerimizi yay gibi gergin tutan ve bizi pek muayyen 
ve yakın bir hedefe doğru yürüten avamilin zevaliyle –biraz istirahat edelim derken– coğrafi 
vaziyetimiz icabı, bu mesele ile yüz yüze karşılaşacağız. İhtimal ki müstacel kararlar vermek 
mecburiyeti hâsıl olacak. Ne yapacağımızdan gafil, şaşırıp kalmaktan ise; işi her cepheden 
tetkik ile, uzak bir âtiye nazaran, azami faydanın ne tarafta olduğunu bilmemiz, temyiz 
etmeye şimdiden çalışmamız elbette evlâdır. 

 

sayfa 43 

Nazarımıza, tetkikî bir devrialem seyahati yaptıralım. Gördüklerimizi, harpten evvelki hale 
kıyas edecek olursak, ilk kayda lüzum göreceğimiz nokta, aramızdan, takriben on milyon 
insanın, gayrı mutat bir tarzda eksilmesine rağmen; muzdarip beşer kitlelerinin artmış 
bulunmasıdır. Ona şüphe yok; bu cihan-şumul sarsıntı; bu içtimai ihtilâç, insan tabakaları 
arasında mühim karışıklıklar vücuda getirmiş… yalnız fertleri, mensup oldukları muhitlerden 
diğerlerine nakletmekle kalmamış… birçok yerlerde, bazı sınıflardan cesim parçalar koparmış, 
bunları diğer bazı sınıflara eklemiştir. Müşahede, neticede, sefalet çekenler adedinin 
çoğalmış olduğunu gösteriyor. 

Harp ticaret ve sanayisi, büyük sermayedar sınıfına, muhtelif menşelere malik, birçok genç 
unsurlar ilave etmiş… Küçük burjuvazi sınıfının, küçük irat ve maaşlarla, evvelce nispi bir 
refah içinde geçinen, bütün bir parçası, hayat pahalılığıyla mütenasip bir derecede geliri 
artmadığından, hayattan kâmını alamayanlar meyanına dahil olmuş… İşçilerin usta ve 
becerikli tabakası da, harp zayiatı ve yenilerin yetişmemesi dolayısıyla, nedret peyda 
ettiğinden, galî icraatlar kazanmaya başlamış ve sermayedarlığın menfaatperestâne 



cemilelerine kapılarak, proletaryanın kayda şayan bazı teşkilatlarıyla beraber, burjuvazi 
tarafına intikal etmiş… Ve orduların terhisini müteakip, harp esnasında, yerleri kadınlar ve 
çocuklar tarafından tutulan yüzbinlerle, milyonlarla ameleler, çalışmak arzu ettikleri halde iş 
bulamayarak, proletaryanın, sefaleti tahmin ve tasavvura sığmaz bir kısmı olan işsizler 
ordularını, her gün daha mütezayit bir tarzda büyütmekte bulunmuştur. 
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İçtimai tabakatın bu tekallübatı yanında; millî ve beynelmilel istihsal ve mübadeleye, harp 
dolayısıyla ârız olan muvazenesizlik, intizamsızlık ve ıttıradsızlık nazar-ı dikkati celp eder. Harp 
senelerinde, bütün Avrupa ve kısmen Amerika ve Japonya –diğer her şeyi ikinci plana 
bırakarak– olanca sanayi ve ticaret gayretlerini, harpçi hükümetlerin ve erkân-ı harbiyelerin 
murakabesi altında, tahrip alât ve echizesinin ve orduların ilbâs ve iaşe levazımının imar ve 
tedarikine hasretmişlerdi. Bu işlerden artakalan müessesatın temin edebildiğinden gayri ahali 
ihtiyaçları, Japonya ve Amerika ve müstemlekâttan ithal suretiyle tehvin ediliyordu. Merkezî 
Avrupa ile Balkanlar ve Türkiye ise, en çetin mahrumiyetler içinde çırpınarak, sulhu 
sabırsızlıkla bekliyorlardı. 

Nihayet sulh mu, harp mi ne olduğu pek belli olmayan, bugünkü melez vaziyete erişildi. Daha 
ilk tecrübelerden, istihsale eski şeklini vermenin, onu istihlâk ihtiyacına göre tanzim etmenin, 
süratle icrası kabil basit işlerden olmadığı anlaşıldı. Para kıymetlerindeki adem-i istikrar ve 
memleketten memlekete tehalüf; ve sulhun kati bir şekilde tesis edilememesinden münbais 
siyasi mülahazat, ihracat ve ithalat mesailini de, izalesi imkânsız güçlüklere maruz 
bırakıyordu. Zaten harp esnasında, açlığa ve ölüme varıncaya kadar her şeyi ihtikâra vesile 
ittihaz ederek –ferdî temellük usul-i iktisadisini tasvip edenler tarafından bile takbih edilen– 
hayale sığmaz kazançlar teminine alışmış olan sermayedarlar; serbest rekabetin avdetiyle 
alçalan yeni temettu nispetlerini istihkar ediyor ve sermayelerini işletmekten müstağni 
davranıyorlardı. Maişet pahalılığı, bilhassa mağlup 
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milletlerde, az vakitte, muharebenin en hâr devirlerindekinden daha yüksek bir dereceyi 
buldu. 

Uzun seneler istihsal kuvvetlerinin, tahrip ve imha işlerinde istihdamından ve eski 
muvazenenin bulunamamasından her şey pahalıya mal oluyor; servetin yalnız mahdut 
ellerde terakümünden, müddahar emtia satılamıyor; sermayeler hakkıyla tedavül edemiyor; 
mevcut nispetinde bile halkın ihtiyaçları temin edilmiyor; işçi kitlelerinin büyük bir kısmı iş 
bulamıyor… Bir tarafta vesait-i istihsaliye, emtia ve sermayesi üzerine rahat rahat yaslanmış, 
vurguna muntazır sermayedar; bir tarafta da aç ve çıplak halk ve iş bekleyen işsiz orduları! 
İşte dünyanın her köşesinde, nazarlarımızı karşılayan beliğ tablo! 



Mütarekeden beri, zaman zaman şiddetlenerek, devam eden bu içtimai ve iktisadi buhranlar, 
böylece, yeryüzünde, harp zail [olana] kadar umumi bir vaziyet-i inkılabiye ihdas etti. Elli 
senedir, inkılap pişdarlarının mütemadi gayretleri, sınıf cidalinin ehemmiyeti üzerine 
proletaryanın gözünü açmayı istihdaf ediyordu. Filhakika onların kati kurtuluşlarını temin 
edecek inkılap, ücretli iş esaretini ilga edecekti; halbuki bu inkılabın iktisadi temeli olan 
müşterek tasarrufu ihzar eden büyük sanayi, ancak bu ücretli işe dayanarak yaşayabilirdi. 
Gayesine varabilmek için, proletarya, kendi sınıfıyla sermayedar sınıfı arasındaki bu zıddiyeti, 
uyuşmak imkânının fıkdanını, cidal lüzumunu kemal-i şiddetle hissetmeliydi; fakat 
proletaryayı şuurlandırmaya matuf bu yarım asırlık mesai, geçen beş harp senesinin 
tecrübeleriyle amele ve mütefekkirlerin ruhunda husule gelen 
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istihaleye makis bir derecede müessir olamamıştı. Bu ölüm ve işkence mektebinde amelenin 
artık her şeye aklı ermişti. Burjuvazinin kizb ve riya cilası altında gizlediği birçok şeylerin 
mahiyetine hakkıyla nüfuz edemeksizin, onların, iğrençliğini, şimdi, kuvvetle hissedebiliyor. 
Artık onu, harpten evvel olduğu gibi, gözlerine kapak geçirerek –değirmenci beygiri gibi– 
istismar etmek mümkün olmayacak! “Münevver” kelimesiyle tavsif etiklerimizin ekserisi de, 
onunla in arkadaşlığı ederek, yüksek seciyelerini takdir etmeyi ve kendisini sevmeyi 
öğrenmiş… Bî-çarenin safdilliğini suiistimal ile, hakikat ve şe’niyetleri, kendisinden gizlemeye 
hadim yalancı edebiyata artık el sürmemeye, bu kirli işe zekâsını sarf etmemeye, cepheden 
ayrılırken kasem etmişti. Bilakis elinden gelirse ona zahîr olacaktı. 

 

Son mütareke senelerinde, cereyan eden vukuat, iş başında olanların, halkın bu temayülatına 
ne kadar yabancı kaldıklarını göstermektedir. Harp esnasında yapılan bütün vaatler, 
teminatlar unutulmuş; cezri bir tesviyeye muhtaç olan bu buhranlı vaziyet bu yeni ruhlu 
insan, kable’l-harb cari usullerle idare olunmak hülyasına düşülmüştür. Devlet teşkilatı; 
cemiyet dahilindeki sınıf zıddiyetlerinin zadesi ve hâkim sınıf istibdadının icra aleti olduğuna 
göre… onun baş makamlarını işgal eden hükümet adamlarının bu tavır ve hareketi mantığa 
muvafıktır. Sınıf cidalinin azami şiddetini ihraz ettiği, yaşadığımız şu devirde halkın ruhundan, 
bu inkılap ve istihlas emellerini söküp çıkarmak için, 
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ellerindeki bütün iktidarı istimal etmelerinden tabii bir şey olamaz. Fakat menfaatlerini ona 
mukavemet etmekte bulanların düşünce ve tasavvurları, ve mücadelenin eşkâli her ne olursa 
olsun, ortalığa hâkim olan, dediğimiz gibi, bir inkılabî vaziyettir. Vukuatı o idare ediyor. 

Kurtuluş’ta2 ve Aydınlık’ta, intişar eden makalelerimizde iddia ve ispat ettiğimiz gibi, 
Türkiye’de ahalinin yüzde doksanı, fakir köylü ve ameleden, yani sa’y mukabilinde aldığı 
ücretle geçinenlerden mürekkeptir. Ve sınıfların ilgasına, müşterek tasarrufa ve işin 
                                                             
2 Kurtuluş mecmuası, 2 ve 3’üncü sayılar; 1919 senesi. 



hâkimiyetine müstenit bir inkılaptan, memleketimizde zarar görmesi ve na-hoşnudi 
göstermesi muhtemel olanlar, ihmal edilebilecek kadar mahdut bir sınıf halktır. Lakin yine 
evvelce irae ettiğimiz gibi, proletaryaya kabil-i kıyas olan emekçilerimiz arasında, henüz bir 
hiss-i tesanüt, bir sınıf şuuru uyanmamıştır. Esasen bizde, Marks’ın inkılap için lüzum 
gösterdiği maddi şartlar da henüz tahakkuk etmemiştir. Buna mebni, Türkiye’nin, başlı 
başına, bir sosyalist inkılabı yapmasını mümkün farz etmek ve bunu terviç etmek, olsa olsa 
bir eser-i cinnet veya hamakat olur. Bir sosyalist cemiyet, muhakkak bir büyük sanayi istilzam 
eder; ve bizde bu hemen mefkuddur; ancak ve ancak sanayisi inkişaf etmiş, büyük bir 
devletin müşâreketi ile ve pek uzun bir zamanda vücuda getirilebilir. Bu noktayı kaydedip, 
muhtemel itirazların önüne geçtikten sonra, iddia edeceğiz ki Türkiye, bu şeraitin husulünü 
beklemeden, sırf ahali sınıflarının şerait-i içtimaiyesine güvenerek, pek yakın bir vadede 
inkılabını yapmaya mecburdur; meğer ki müstemleke ahalisi derekesine inmeye razı olsun!... 
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Bu kanaatimiz, şey’î ve müspet müşahedat ve mülahazata müstenittir. Bugüne kadar, tarihin 
kaydettiği vakayi ve hadisat gösterdi ki biz –bazı nazariyeciler ve milliyet mefkûrecileri ne 
derlerse desinler– gerek ilim ve fen, gerek ahlakiyat sahalarında; “Avrupa medeniyeti” tabir 
olunan zihniyet ve usullere tab’an inkişaf eden milletler meyanına dahiliz. Ne icat-gerdemiz 
olan hususi bir medeniyetimiz, ne de sönmüş bir medeniyete intisabımız var. İslamiyet’ten 
müntakil bazı ananâtı, teferruat kabîlinden, zikretmekle iktifa ediyorum! Avrupa’nın diğer 
milletlerinden farkımız, terakki yollarında, onlarla aramızda, daima lâ-akall elli senelik bir 
mesafe bulunması; ve daima ya içimizden bir müceddidin veya haricî tazyikatın –adeta 
kulağımızdan tutarak– cebrî bir tarzda, bu mesafeyi, bize katettirmeye çalışmasıdır. Bu 
suretle diğer milletlerde, cengâverlikten maada hususatta, kabiliyetsizliğimiz hakkında derin 
bir kanaat peyda olmuş ve vesayete muhtaç bulunduğumuzda ittifak edilmiştir. 

Avrupa medeniyetinin bir dönüm noktasına vasıl olduğu şu sırada, biz de yeni bir imtihan 
geçirmek üzereyiz. Her tarafta beşeriyetin önünde açılan yeni ufuklara nazaran, kifayetsizliği, 
lüzumsuzluğu ve hatta mazarratı, bi’t-tecrübe sabit olan, ve bize ter ü taze benzeyen, 
yıpramış esasata –dünya değişirken– bizim saplanıp kalmamızdan korkuyorum. İnkılaptan 
bahsettiğimiz zaman, yalnız başımıza, dünya cereyanlarına rağmen, beşeriyetin istihlas 
meşalesini yorgun ve cılız kollarımızda taşıyarak, hemcinslerimize rehberlik etmek iddiasına 
kalkışmayı kastetmiyoruz. Tarafımızdan böyle bir hareket, bizi “Servantes”in kahramanı 
kadar gülünç kılacaktı. 
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Maksadımız, Türkiye’nin, adımlarını dünyanın gidişine uydurmak ihtiyacında bulunduğunu 
anlatmaktır. 

Bu makalenin mebdeinden beri, mayası karar gelmiş bir hamur gibi, tekmil insanların, nasıl 
her tarafta, bir inkılap ihtimarı devresi geçirdiğini; ve bad’el-harb cemiyet şartlarının bu 
galeyanı istilzam ettiğini teşrih etik. Bu tabloyu mühim vakıaların tadadıyla itmam etmek 



lazım. Bu üç sene zarfında Merkezî Avrupa’da birçok muazzam amele hareketleri olmuş, 
inkılap teşebbüsleri icra edilmiş; bunlardan bazıları muvakkat bir zaman için muvaffak ile 
olmuş… İtalya’da işçiler, inkılaplarını henüz başaramamışlarsa da, geçen sene fabrikalara ve 
büyük çiftliklere vaz-ı yed edecek kadar, kendilerinde kuvvet ve cesaret hissetmişler, ve kati 
bir hareket için, kemale ermiş olduklarını ispat eylemişlerdir. Şimdiye kadar bütün bu 
hareketleri, sermayedar hükümetleri mat edebilmişler ise de, inkılap kuvvetlerini imhaya 
tasaddi etmekten, mevcut feveranı artırmak endişesiyle çekinmişlerdir. İngiltere’deki taht-ı 
zemin grevleri de bu neviden manevralarla netice-i katiye elde edilmeden hitama erdi. 
İspanya’da, Fransa’da, Polonya’da, ardı arası kesilmeyen, umumi ve kısmi tatil-i işgaller de bu 
vaziyet-i inkılabiyenin tezahüratındandır. Şimdiye kadar inkılap teşebbüsatının mağlubiyeti, 
sadece bir muntazam ricat mahiyetindedir. Kati neticeye intizaren, maddi manevi kuvvetler 
her gün artmaktadır. 

Fakat biz, komşu milletlerin vaziyetiyle bilhassa alakadarız. Ve bu memleketlerde, inkılap 
ihtimarı en had devresini idrak ediyor. Yevmî 
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Avrupa gazetelerinin ve ajans telgraflarının verdiği haberlerden istidlâl ettiğimize göre, 
Balkan hükümetlerinden Bulgaristan’da, inkılap temayülatı –ve bunun irtikâz ettiği vücudu 
temsil eden teşkilatlar– Merkezî Avrupa’da olduğundan daha vâsi bir inkişafa mazhar 
olmuştur. Burada ahali, humma-âlûd bir faaliyet ve heyecan içinde, pek karîb addettiği, 
gayeye vusul saatinin çalmasını gözlemektedir. Yugoslavya’da inkılap iştihası ve bunu 
başarmak hazırlıkları –bir müddet sonra– Bulgaristan’ınkine kıyas edilebilecek bir raddeye 
gelecektir. Yunanistan’a gelince, burada, fütuhat-cûyâne bir vatanperverlik, Rumların 
kulaklarını tıkamış, gözlerini kamaştırmıştı. Fakat inkılapçı gazetelerin irşadatı Anadolu’daki 
na-makul teşebbüsatın akametine inzimam ederek; burjuva partilerinin hiçbirinden hayır 
gelmeyeceğini, ve mukadderatını bizzat kendi eline almak, bir avuç bezirgâna baziçe 
olmaktan daha az zararlı olacağını, Rum milletine ihsas etmeye başlamıştır. Hülasa edecek 
olursak Balkanlar’da: vaziyete hâkim addedilecek bir hareket-i inkılabiye, Şark’ta: inkılaplarını 
yapmış, onu itmam ve ikmale uğraşan milletler; Bahr-i Sefid’in bize en yakın bir şibh-i 
ceziresinde sosyalist partisi, meclis-i mebusanında, ekseriyete karîb bir temsile malik, dost bir 
devlet-i muazzama; işte Türkiye’yi mütekabil tesirleri altında tutan başlıca amiller! 

Bu muhit içinde yaşamaya, bu milletlerle daimi bir temas halinde bulunmaya mecbur bir Türk 
milletinin; idare ve iktisat esaslarını, yeni ihtiyaçlara tevfikan tebdil etmiş cemiyetler 
arasında… derebeyliği andıran, meşrutiyetle yamalanmış, bir devlet teşkilatıyla, idame-i 
mevcudiyet 
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edeceğini farz edenler varsa, bunlar ancak ciddi mesaili de latifeye bozan şarlatanlar olmak 
iktiza eder. Cihan-ı iktisadinin bir zarureti olan ahkâm-ı içtimaiyenin kabulüne, 
komşularımızın, yarın başımıza vura vura icbar etmelerini; dûn seviyede insanlar menzilesine 



indirmelerini gönlümüz arzu etmiyorsa da, bugünden inkılabımızı kendimiz hazırlamaya 
koyulmalıyız. 

Erenköy 26 Ağustos 921 

 

Doktor  

Şefik Hüsnü 
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TÜRKİYE’DE İNKILABIN ŞEKLİ 

 

Bundan evvel dünya harbi dolayısıyla kesb-i şiddet eden tarihî ve iktisadi bir ızdırabın, cihanı, 
eski esasları altüst edercesine, bir inkılaba doğru sürüklediğini ve memleketimizin bu cereyan 
haricinde kalamayacağını ve hatta salim bir netice elde etmek için sarih bir hatt-ı hareket 
ittihaz icap ettiğini izah etmiştik. O halde bir sual varit olur: Bu inkılabın şekli bizde ne 
olabilir? Bugün bu mesele hakkındaki nokta-i nazarımızı teşrih etmek istiyoruz. 

 

Dünyanın dört bir tarafında, hararetli bir faaliyetle hazırlanan ve “sosyalizm, komünizm” 
namlarıyla yad olunan inkılap, yakınlara kadar, bazen seraplar gibi cazip, bazen kâbuslar 
kadar korkunç, muhayyel şekillerde tasavvur olunuyordu. Bu “temelden değişme” 
ameliyesini başarmak mefkûresini takip eden mücahitlerin son gayeleri, mütarekeden beri 
leh ve aleyhte yapılan mütenakız neşriyat ve münakaşat sayesinde, artık hurafevi 
libaslarından sıyrılmış, halk tarafından, saf çıplaklığıyla görülmüş, anlaşılmıştır. Artık herkes 
biliyor ki içtimai inkılap gayesi bir şairin muhayyilesinden, yahut rakik hisli insaniyetperver bir 
dâhinin merhametli kalbinden doğmuş, hissiyata ve faraziyata müstenit bir cemiyet planının, 
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cemiyet-i hazıra nizamı yerine ikamesinden ibaret değildir. Fikrî tezahürata karşı yeis-aver bir 
lâ-kaydi içinde yaşayan ahalimiz arasında bile, inkılapçılara böyle sathî emeller isnat 
edenlerin adedi azalmıştır. 

Fakat bu gibi mühim hususatta tekrardan, tasrihten çekinmemek lazım. Maksat ne kadar iyi 
anlaşılırsa, yersiz itirazların da o nispette önüne geçilmiş olur. Yeryüzündeki cemiyetlerin 
tekâmülü, ilmî usullerle inceden inceye tetkik edilmek suretiyle, mevzubahis olan gayenin 
tespiti müyesser olmuştur. Şe’nî vasıtalara müstenit bu uzun ve derin tetkikler, bazı müspet 
ve basit hakayıka müncer olmuştur. Fikrimizin anlaşılması için bunların, hülasaten arzına 
ihtiyaç var: 



Bugün en müterakki memleketlerde, cemiyet teşkilatının temelini, ferdî mülkiyet ve 
sermayedarlık teşkil eder. Sermayedarlık tezatlarla dolu bir cemiyet doğurmuştur. Avrupa 
medeniyetini temsil eden bu cemiyet zevalinin sebeplerini kendi bünyesinde taşımaktadır. 
Ecîr amele sınıfı, istinatgâhı ve gövdesi mesabesinde olduğu halde, sermayedar cemiyetinin 
inkişaf ve devamı, bu sınıfın ebedî sefalet ve mahrumiyetle tev’em olması, bu 
mübayenetlerden biri ve en mühimidir. Sınıf şuuru arttığı nispette, proletarya sınıfı, nasıl 
kıymettar bir uzvu olduğunu gittikçe daha iyi takdir ettiği cemiyet nizamatının şedid bir 
düşmanı olarak taazzi etmektedir. Böylece proletaryayı, yek emel bir kitle halinde teksif eden 
sermayedar tarz-ı istihsali, servetleri, vesait-i istihsaliyeyi gittikçe daha mahdut ellerde 
temerküz ettiriyor. Bu iki büyük kuvvetin: toplu proletarya ile toplu sermayenin aralarındaki 
hâili, “sermayedarları” bertaraf 
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ederek birbirlerine kavuşmak istemesinden daha tabii bir şey tasavvur edilemez. Sınıflara 
inkısamdaki haksızlık ve insafsızlığın acısını, kahrını çekmiş olanlar, menfaatleri muhtelif 
sınıfların tohumunu gizleyen “ferdî mülkiyet”e şüphesiz taraftar olmazlar. Yegâne emelleri 
sınıfsız bir cemiyete ermektir. 

Cemiyet-i hazıra esasatının bu kısa tahlili, proletarya inkılabının husulü, neye mütevakkıf 
olduğunu bize irae ediyor. Yapılacak iş, ferdin temellük hakkını ilga ve tekmil varlıkları, 
istihsal vasıtalarını ve hazâin-i tabiiyeyi –hava su gibi– umumun istifadesine tahsis ile, yek 
sınıf bir cemiyet kurmaktan ibaret demektir. 

Bu iş, vehle-i ûlâda görüldüğü kadar basit ve kolay değildir. Bütün vesait-i istihsaliye ve her 
nevi servetlerden maada, tekmil maddi ve manevi kuvvetler, imha aletleri ve ordular da 
burjuvazi sınıfının elinde ve emrindedir. Bu kuvvetleri yenmek, onu şahane imtiyazlarından 
feragate mecbur etmek, zannolunduğundan çok güçtür. İşçi ve emekçi sınıfı, ancak uzun ve 
“yıpratıcı” mücadelelerden sonra, müsait bir zaman ve fırsattan bi’l-istifade, bu tufeylileri 
bilâ-istihkak işgal ettikleri iktidar makamından tard etmeye muvaffak olur. Tarih ve şahidi 
olduğumuz vukuat içtimai cidalin bu yolda cereyan ettiğini bize öğretmektir. 

 

Avrupa’da proletaryanın sermayeye karşı mübarezesi, son had safahatını idrak ettiğinden 
beri, manzume-i içtimaiyeye, üçüncü bir amil 
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ithal olunarak meseleyi, istikametinden inhiraf ettirmeye uğraşılıyor. Sermayedar hadimi 
hükümetler nezdinde, bu mücadele proletaryanın galebesi kanaati hasıl olunca, bir uzlaşma 
siyasetiyle, işi yine burjuvazi lehine tesviye etmek temayülatı uyandı. Büyük sanayi 
memleketlerinde; müstemlekât ve Şark-ı Karîb akvamının cehalet ve teşkilatsızlığına 
güvenilerek bütün istismar hırslarını onların sırtından tatmin ümitlerine düşüldü. 



Siyasette yekta olan burjuvazi, Avrupa ve Amerika’nın gözü açılmış, kuvvetli teşkilata malik 
proletarya sınıfının elini ayağını bağlamaya sâlih bir sanîa keşfetti: İşçiler, sendikaları 
vasıtasıyla mensup oldukları fabrikanın küçük bir mikyasta sermaye ve kazançlarına iştirak 
edecekler, sözde sermayedarla bir şirket akdetmiş olacaklar ve bu sayede aralarındaki 
zıddiyete mahal kalmayacak!.. 

Böyle bir entrika çevirerek hazırcılar, emekçilerle anlaşmayı umuyorlar. Biri münevver ve 
şuurlu, diğeri cahil ve gafil iki proletaryayı birbirine karşı koymak, birincisini sermayedar 
mevkiine çıkararak kendisine zahîr kılmak, ve onun yardımıyla ikincisini ezmek, bir taraftan 
kaybettiğini, beri tarafın daha bî-aman istismarı ile kapatmak mümkün olacağını 
zannediyorlar. Amele teşkilatlarından küçük bir kısmının bu tuzağa düştüğünü teessüfle 
kaydediyoruz. “İkinci” tabir olunan, vicdanlarını satmış amele mürtetlerinin Sarı 
Beynelmilel’i, bazı işçi teşkilatlarını, şimdiden, burjuvazinin emri altına vaz eylemiştir. 

Fakat garptaki kardeşlerimizin büyük ekseriyeti, bu göz boyacılıklara kapılmaktan kat-ı nazar, 
geri kalmış şerik sefaletlerinin aleyhine tertip 
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edilen, bu riyakâr ve yalancı siyaseti, nefretle red; ve Şark akvamıyla tesanütlerini ilan 
ederek, bizi intibaha davet eylemektedir. Şark’ta en müterakki unsur olmak ve henüz 
uyanmamış akvamın pişdarı bulunmak sıfatıyla, biz Türkler, büyük sanayinin bu 
manevralarını dikkat ve itina ile takip etmeye mecburuz. 

Bu izahattan anlaşıldığı üzere, biz hudutlarımız dahilinde, kendi kendisine yeten bir küll 
olarak değil, fakat iktisadi cihanın bir cüz’ü olarak, içtimai vaziyetimizi tahlil etmek 
ıztırarındayız. İçtimai inkılabımızı yapmak için, sermayedar nizamı altında burjuvazinin büyük 
sanayiyi inkişaf ettirmesini, inkılabın iktisadi şeraitini ihzar eylemesini bekleyecek olursak; işçi 
ve çiftçilerimizi –yani bütün milleti– bugüne kadar tarihin kaydettiğinden on kat daha feci bir 
akıbete maruz kılmış oluruz. Zira Şark’ta ücretli iş esaretinin, Garp’ta müşahede edildiğinden 
daha pek çetin olacağını istidlâl için, ahval-i âleme sadece bir göz gezdirmek kifayet eder. 
Bize tahmil edilmek istenilen ağır vazifeye nazaran –Garp amelesinin amelesi olmak vazifesi- 
harekete gelmekte teehhürümüz, dünya inkılabını uzun müddet tehir edebilir. Halbuki Şarkî 
Avrupa’nın vaziyet-i hususiyesine istinat ile, işçi ve çiftçi sınıflarımızın, “sınıfları, ferdî 
temellükü ve ücretli iş istismarını” ilga etmesi, Avrupa burjuvazisinin elden son kozunu da 
almaya muadildir. Cihan inkılabında, bu hadise, büyük bir adım kıymetini haiz olacaktır. 

 

sayfa 57 

Her büyük inkılap, lâ-akall üç devreden geçerek, hedefine vasıl olur: 

a- İktidara vaz-ı yed devresi… İnkılapkârane tedabir ve şiddet devresi. 



b- İmtiyazlarından mahrum edilen sınıfın irticai hareketlerini, su-i niyete makrun 
teşebbüslerini kırmaya; ve halkı, mefkûrevi cemiyet esasatına muvafık bir tarzda yetiştirmeye 
salih bir idare tesis devresi. 

c- Asıl istihdaf edilen gayenin ve mefkûrenin tatbikatı devresi. Biz de bu merhaleleri kat 
etmeye mahkumuz. 

a) Birinci devre için usul ve kavaid tespiti mümkün değildir. Bu had bir cidal devridir. Seri bir 
tarzda teselsül eden hadisat karşısında, muvafık kararları, tereddütsüz serin kanla ittihaz 
etmek; vaziyete hâkim olmak için, en cezrî tedbirleri tatbikten çekinmemek; mümkün olduğu 
kadar intizam dairesinde eski binayı yıkmak, fakat yağmaya, tahribe meydan vermemek; 
kabil-i istimal olan malzemenin, itina ile muhafazasına gayret etmek; bir taraftan idare 
makinesini temelinden baltalamakla beraber, istihsal müessesatının, bilakis saat gibi 
işlemekte devamını temine çalışmak başlıca gözetilecek noktalardır. 

b) Bizim gibi derebeylikle karışık iptidai sermayedarlık devresinde bulunan memleketlerde, 
içtimai inkılabın bu safhası, en mühimi ve en uzun sürmeye namzet olanıdır. Farz edelim ki 
şehir proletaryası iktidar makamına vaz-ı yed ile, istihsal ve nakliye vasıtalarını, büyük 
mebaniyi, 
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madenleri ve araziyi milletin malı ilan etti. En iyi ıslahatların bile mağdurları var. Yeni 
hükümet, karşısında, bu inkılap hakkında muhtelif hisler besleyen, mütenakız menafie baziçe 
bir halk kitlesi bulacak. 

Büyük mesnet ve makamlara, servetlere, malikâne ve çiftliklere sahip olan alelumum hazır ve 
haram yiyicilerin, yeni cemiyette yeri yoktur. Bunlar hiçbir cinayeti irtikâptan çekinmeyen, en 
mühim ve en arsız mağdurîn zümresini teşkil ederler. Çünkü bütün servet ve imtiyazlarından, 
ilk hamlede, mahrum edilecektirler. İçlerinden zekâsı nasılsa tefessühten masun kalmış, 
münferit şahsiyetler zuhur ile muazzam yapının işçileri meyanında ahz-ı mevki etmek 
arzusunu ibraz eylerlerse, tabii proletaryanın kolları, bu gibilere açık bulunacaktır. Bu 
zümreye dahil olanlar büyük sanayi memleketlerine nispetle, bizde mahdut olmakla beraber, 
o kadar cidâl-cû da değildir. En azılı mümessilleri büyük zabitan ve ecnebi sermayedarandır. 

Tarihin kaydettiği müteaddit misallerin gösterdiği üzere, bu beyler ve paşalar, musaraada 
yenildiklerini görür görmez, kabil-i nakl servetlerinden kurtarabildiklerini hamilen, ecnebi 
memalike hicret edecek; kendilerine yüz veren sermayedar hükümetlerin yardımını 
dilenerek, vatanları aleyhine suikast ve irticai hareketler tertibine koyulacaklardır. Bunlar 
hakkında yapılacak şey basittir: zarar ika edemeyecek bir hale koymak, müteyakkız 
davranarak şerlerinden sakınmak. 

Küçük burjuvazi sınıfının, Türkiye’de inkılap vukuunda, ifa edeceği vazife gayet büyüktür. 
Küçük sermaye ve say’ini bizzat istimal 
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eden esnaf ve satıcılardan ve birkaç dönüm arazisini kendisi işleyen ve eken mutavassıt 
köylülerden terekküp eden ve büyük bir ekseriyete malik olan bu sınıfı kendi tarafına celp 
edemeyen bir hükümet, memleketimizde payidar olamaz. Şehir ve köy proletaryasıyla 
beraber, yegâne müstahsil sınıf budur. Onun fütur getirmez azim ve gayreti, ihtiyacatımızın 
büyük bir kısmını temine medar olur. Bunun için inkılap hükümeti, bu sınıfın vaziyetini 
mûşikâfâne tetkik, ve burjuvazi arasında olduğundan daha iyi ve daha müsmir bir tarzda 
çalışabilmesi imkânını ihzar eylemeyi; ve bu hususta vâzıh bir plan dairesinde hareket etmeyi 
akdem-i vezaiften telakki etmelidir. Devlet sermayedarlığı, büyük sanayiyi gereği gibi inkişaf 
ettirmezden evvel uzun seneler geçecek; ve bu müddet zarfında, milli ihtiyacata cevap 
vermek için bu sınıfın mesaisinden istiane etmek icap edecektir. O halde yeni nizamat, 
esnafın ve mutavassıt köylünün hukuk-ı tasarrufiyesini ibka edecek; yalnız başlıca müstahsil 
ve büyük sermayedar mevkiini ihraz eden sosyalist hükümetine karşı olan mükellefiyetlerini 
ve bilmukabele göreceği muavenetlerin eşkâlini, ve açılacak, son teknik terakkiyatına 
muvafık, büyük fabrikalarla olan rabıta ve münasebetlerini tayin edecektir. Gerek esnaf, 
gerek köylü küçük sanayi ve ziraat alât ve edevatının tedariki hususunda büyük bir suhulete 
mazhar olacak, köylüye ekebileceği miktarda araziden istifade hakkı bahşolunacak, 
sermayedarlık zamanından kalma borç ve taahhütleri keenlemyekün addedilecek; serbest 
inkişaflarına mani olan engelleri bertaraf edici paralar bulunacak. 

Bu sınıfın anasırı… milletin müşterek malı olarak tesis ve tekâmülüne 
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çalışılacak olan sanayi istihsalinin ve müşterek mihanikî ziraat tesisatının terakkisiyle tedricen 
sosyalist cemiyetinin uzuvları haline kalb, ve nihayet onun içinde hallolunacaktır. 

İnkılap hükümeti, köylü olsun şehirli olsun ve ihtisası ne olursa olsun, tekmil ecîr işçilerinin 
bizzat kendi hükümetidir. Çünkü idare makinesinin başında onların kendi cemaatlerinin 
mümessilleri tarafından intihap edilmiş vekiller bulunacaktır. 

Bu içtimai sınıf gayet ağır bir vazife yüklenmiş oluyor: cemiyeti yeni baştan kurmak vazifesi… 
Muhtelif sınıflara karşı ittihaz edeceği hatt-ı hareketten yukarıdaki satırlarda bahsettik. 
Henüz sınıf şuuru itibariyle pek geride olan ve bir makalemizde3 gösterdiğimiz gibi miktarı 
büyük bir yekûna baliğ olan, araziden mahrum ücretle geçinen köylülerimizin mevkiini de 
ayrıca mütalaa etmeliyiz. Bu sınıf efradı gerçi yeni teşkilatın temel taşları mesabesinde ise de, 
faal bir vaziyete geçebilmesi için, kendisini gidip aramak, şuurunu üflemek, dimağını 
cehaletin hâkimiyetinden kurtarmak lazımdır. Sosyalist hükümetinin en mukaddes ve velud 
işi bu olacaktır. 

Maksada îsâl eden yolların en kısası, bu köylü kitlelerini, büyük zirai müessesat etrafında cem 
ederek aynı zamanda hem istihsal kuvvetlerini istimal etmek, hem de talim ve terbiyelerine 

                                                             
3 “Türkiye’de İçtimai Sınıflar” 



çalışmaktadır. Bunun için külliyetli miktarda alât-ı ziraiye ve mütehassısa ihtiyaç var. Fakat bu 
ihtiyacın derhal tatmini imkânı mefkud. Ve esasen cahil rençpere, bugünden 
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yarına, yeni ziraat usullerini kabul ettirmek de pek müşkül bir iştir. Bu vesaitsizlik yüzünden 
ilk zamanlar, istimlak olunacak büyük çiftliklerin arazisini, mevaşi ve alâtını, bu yoksul 
köylüler arasında taksim ve münferit mesailerini teshil etmekten başka faydalı bir teşebbüs 
tasavvur olunamaz. 

Bir taraftan müstacel olan bu tarz-ı tesviyeye müracaat etmekle beraber, yer yer müşterek 
makineli ziraatı tatbik eden “model zirai müessesat” vücuda getirmek suretiyle, bunun 
muhassenat ve fevâidini, köylüye bi’t-tecrübe göstermek ve rağbeti tahrik etmek, ve böylece 
tedricen ziraat sistemini asrileştirmek gayesi takip olunur. 

Şehirlerde hiçbir fırsatı kaçırmayarak, sınai müessesatın teksirine ve mevcudun, hükümetin 
elinde temerküzüne gayret edilir… Ta ki bütün ihtiyaçlara tekabül edecek miktarlarda 
mevadd-ı masnua istihsal edilebilsin. 

Maarif ve terbiye, sıhhiye ve muavenet-i içtimaiye tesisatının, aile hukukunun da, bu gayeye 
hadim basit şekillere irca edilmesi diğer mühim faaliyet sahasını teşkil eder. Lakin 
makalemizin kadrosu bunları ayrı ayrı tetkike mütehammil değildir. 

c) Yukarıda arz ettiğimiz gibi bu işlerin başarılması uzun senelere mütevakkıftır. Fakat irtica 
sevdasında olan sermayedarlık bekayasının hücumları, mukavemetleri kesredildikçe; istihsal 
ve terbiye sahalarında muvaffakiyetler takip ettikçe; hükümetin vazifesi hafiflemeye başlar. 
Bir zaman gelir ki yeni nizama mukavim unsurlara tesadüf edilmez olur. Bütün cemiyet efradı 
artık mütecanis bir küll teşkil etmiştir. Elele veren kardeş insanlar, tabiatı tamamen esir 
etmiş, yekdiğerini kıskanmaksızın, tekmil ihtiyaçlarını temin ediyorlar. 
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Bu dakikadan bi’l-itibar hükümete lüzum kalmaz. Marks ve Engels’in tarif ettikleri veçhile, 
hükümet yağı bitmiş bir kandil gibi, yavaş yavaş kendi kendine söner. İçtimai inkılabın 
mefkûre ile birleştiği son devre budur. Cemiyetin tekâmülü bu raddeye geldikten sonra, 
herkes iktidarı nispetinde çalışır… İhtiyacına göre istihlâk eder… Her türlü kayıttan azade, 
dilediği gibi hür bir ömür sürer… 

Bu son safhasında içtimai inkılap meselesi bir, ve her memlekette aynıdır. Tehalüf eden 
yollar, mutavassıt devrelerdir. Ve bunların hepsi müşterek temellük ve istihsal esasına mebni 
sınıfsız, hükümetsiz, hür bir içtimai teşekküle müntehi olur. 
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