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ÖNSÖZ

Bu çalışma, Türkiye’de tek-parti dönemine (1923-46) ilişkin 
literatürdeki farklı yaklaşımlara teorik ve metodolojik açılardan 
bakmayı, söz konusu literatürdeki çalışmaların karşılaştırmalı 
bir analizini yaparak Türkiye siyasi tarihinin bu kritik dönemi-
ne yönelik farklı yaklaşımları tasnif etmeyi hedeflemektedir. Bu 
yapılırken, tek-parti döneminin kurucu momentleri, aktörleri, te-
mel meseleleri ve tartışmaları, incelenen her bir yaklaşımı temsil 
eden çeşitli yazarların elde ettikleri bulgulara göre okunmakta; bu 
bulguları belirleyen genel yaklaşımlar, entelektüel gelenekler ve 
yöntemler irdelenmektedir.

Tek-Parti dönemi, Türkiye’nin modernleşme sürecinin hız kazan-
dığı, toplumsal/siyasal değerlerin ve geleneklerin, yönetici-yöneten 
ilişkilerinin, siyasal kurumlaşmanın, egemen kamu felsefesinin ve 
sistemin işleyiş kurallarının yeni baştan kurulmaya çalışıldığı bir dö-
nemdir. Bu nedenle, bu dönem uluslararası ve yerli araştırmacılar için, 
Türk siyasal yaşamının bir bütünlük içinde anlaşılması ve açıklanması 
açısından önemli bir araştırma alanını oluşturmaktadır.

Bu çalışma, tek-parti dönemine ilişkin yaklaşımları iki temel 
gruba ayırarak inceleyecektir. İlk grupta, Kemalist İnkılâbı (Türk 
Devrimi) tek-parti dönemi koşullarında tanımlamaya ya da anla-
maya yönelik yaklaşımlara yer verilmiştir. Söz konusu dönemde, 
‘Kadro Hareketi’, ‘Ülkü Grubu’, ‘Cumhuriyetçi Muhafazakârlar’ 
dönemin siyasal, ideolojik mücadelesi içinde Kemalizm’e rengini 
vermeye çalışmışlardır. Ortaya koydukları yaklaşımlar, bu müca-
delenin yansıması niteliğindedir. Bu grupta yer alan, ‘Diktatörlük 
Yaklaşımı’ ise dönemi ve Kemalist İnkılâbı dışarıdan değerlendir-
meye çalışan isimlerin bir ürünüdür. Çalışmanın ikinci grubunda 
ise, 1950’lerden günümüze geliştirilen,  tek-parti dönemini ve 
Kemalist İnkılâbı anlamaya yönelik, çoğunlukla akademi kaynak-
lı ve bilimsel nitelikte yaklaşımlar yer almaktadır.  
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Bu ikili gruplandırma teorik ve metodolojik anlamlara sahiptir 
ve kronolojik bir sıralamadan fazlasını ifade eder. Şöyle ki, ‘Dik-
tatörlük Yaklaşımı’ hariç, ilk grupta yer alanlar Kemalist İnkılâbı 
bizatihi tecrübe etmiş, onun “eşsizliğine” ilişkin değerlendirmele-
ri devam eden bir mücadelenin doğrudan tarafları olarak ve ‘sıcağı 
sıcağına’ ortaya koymuşlardır. 1950 sonrasında söz konusu olgu-
ya eğilen yerli kuşaklar ise, aynı olguyu inceleyen yabancı araştır-
macılar gibi, daha evrensel bir modernleşme modeline referansla 
süreci anlamaya çalışmışlardır. Dolayısıyla, ilgili dönem üzerine 
yapılan çalışmaların hangi teorik, pratik ve tarihsel bağlamlarda 
ortaya çıktıkları ve zaman içerisinde ne türden değişimlere uğra-
dıklarını anlamak açısından bu gruplandırma önem taşımaktadır.

Söz konusu iki grubun içersinde yer alabilecek yaklaşımları be-
lirlemek amacıyla titiz bir çalışma yapılmıştır. Toplamda erişilen on 
bir farklı yaklaşım, her bir bölümde ayrı ayrı ayrıntılı şekilde analiz 
edilirken, bir dizi temel soru ve soruna yoğunlaşılmıştır. Yaklaşımla-
rın tâbi tutulduğu analizlere temel ve ortak nokta teşkil eden başlıca 
meseleler şunlardır:  Kemalist İnkılâbın niteliği (politik, toplumsal 
ve/veya kültürel); nasıl bir dönüşüm tahayyül ettiği (kısmi ve/veya 
bütünsel); geçmiş ve gelenekle ilişkisi (süreklilik ve/veya kopuş); ve 
aktörler (seçkinler, zümre ve/veya sınıflar). 

Bu temel sorunlar esasen, kurulmakta olan rejimin yönetici 
seçkinlerinin Batı’nın gelişmişlik düzeyine ulaşmak için mer-
kezi önem atfettiği ve rejimin özgün niteliğini belirleyen, “mo-
dernleşme eşittir uluslaşma eşittir laikleşme” denklemi etrafında 
oluşmaktadır. Dönemi inceleyen yerli ve yabancı yazarlar, baş-
vurdukları analitik çerçeveye bağlı kalarak, öncelikli olarak bu 
özgünlüğün Osmanlı devlet geleneğinden kopuşu mu, yoksa Os-
manlı-Türk modernleşmesinin daha radikal bir uygulamasını mı 
temsil ettiği hususuna eğilme zorunluluğu duymaktadırlar. Diğer 
taraftan, incelediğimiz yazar/düşünür/siyasal figürler açısından, 
“modernleşme eşittir uluslaşma” denkleminden türeyen en varo-
luşsal sorun, laik devlet ve laik toplum oluşturma amacının içer-
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diği toplumsal ve siyasal dönüşüm projesinin, İslam’ın birey, top-
luluk, toplum ve devlet (siyaset) düzeylerindeki varlığı, duruşu ve 
etkinliği ile nasıl bağdaştırıldığı sorunudur. İslam’a modern Tür-
kiye’nin ulus-devletinin biçtiği yer ve rol incelenirken, toplum-
sal-siyasal dönüşümü anlamaya çalışan yazarlarla, bu dönüşümün 
ideolojisini bizzat kurmaya çalışan ve Kemalist çevrenin içinden 
seslenenler ve oryantalist/katıksız modernleşmeci yabancı yazar-
ların bakış açılarındaki farklılık da ortaya çıkmaktadır. 

Çalışmanın sınırları içinde, belirlenen her bir yaklaşım çerçeve-
sinde mercek altına alınan araştırmacıların ilgili yaklaşımı temsil edici 
nitelikte olduğuna kuşku yoktur. Öte yandan, her bir yaklaşım için 
seçilen, incelenen isimlerin yanı sıra, bu türden bir çalışmada, başka 
pek çok değerli araştırmacıya daha yer verilebileceği de açıktır. Ayrı-
ca, belirlenen yaklaşımlara yenileri eklenebilir, burada incelenen yak-
laşımlar altında yer alabilecek alt-başlıklar belirlenebilir. Bu nedenle, 
çalışma genişletilmeye, geliştirilmeye açıktır. 

Bu eserin ortaya konmasında pek çok kişinin katkısı oldu. 
Temeli bir TÜBİTAK projesine dayanan bu çalışmanın fikir ve 
esin kaynağı olan, Hocamız Prof.Dr. Ümit Cizre’nin her bölümde 
emeği bulunmaktadır. Kendisi neredeyse her bölüme ilişkin dü-
zeltmeler ve öneriler yaparak bu çalışmaya destek olmuştur. Ken-
disine emekleri ve destekleri için teşekkür etmeyi bir borç biliriz. 
Elbette, bu meşakkatli süreçte desteklerini her daim yanımızda 
hissettiğimiz ailelerimize teşekkür etmeliyiz; sağ olun, var olun. 

Bu kitapta yer alan 1, 5, 6, 10, 11 numaralı bölümler Erkan Do-
ğan; 2, 3, 4, 7, 8, 9 numaralı bölümler ise İbrahim Saylan tarafından 
kaleme alınmıştır. Emeği ve katkısı olan isimlerden bağımsız olarak, 
bu esere ilişkin sorumluluk elbette sadece yazarlara aittir. 

Erkan Doğan & İbrahim Saylan
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BÖLÜM 1
KADRO HAREKETİ VE “TÜRK İNKILÂBI”

Kadro hareketi Türkiye’de tek-parti döneminin en sıra dışı fi-
kir hareketlerinden biri olmuştur. Esas itibariyle, 1932 ve 1934 
yılları arasında aylık olarak çıkan Kadro dergisi1 etrafında toplan-
mış bulunan Şevket Süreyya Aydemir, Yakup Kadri Karaosma-
noğlu, Vedat Nedim Tör, İsmail Hüsrev Tökin, Burhan Asaf Bel-
ge gibi bir grup aydının2 oluşturduğu bu fikir hareketi, 1930’lar 
dünyasında “Türk inkılâbı” için bir inkılâp ideolojisi, bir fikri 
temel oluşturmak ve bir gelişme stratejisi sunmak gayretiyle yola 
çıkmıştı. Kadrocular, 20. yüz yılın milli kurtuluş hareketlerinin 
yüzyılı olduğunu, Türk inkılâbının da milli kurtuluş hareketleri-
nin ilk başarılı örneği olması hasebiyle diğer “müstemleke” ve 
“yarı müstemleke” memleketler için “beynelmilel” bir model teş-
kil ettiğini iddia ediyorlardı. Amaçları Türk inkılâbını hak ettiği 
tarihsel ve uluslararası konuma yerleştirmekti. 

Kadro hareketinin ortaya çıkışı bir dizi siyasal, sosyal ve 
ekonomik gelişmenin çakıştığı, üst üste geldiği bir tarihsel dö-
neme denk gelmektedir: Bir tarafta tüm dünyayı derinden etki-
lediği gibi, Türkiye’yi de içine alıp derinden sarsan 1929 ekono-
mik krizi; diğer tarafta birkaç aylık sınırlı bir tecrübe olmasına, 
Atatürk’ün telkinleriyle Kemalist yönetici elit içerisinde yer alan 
kadrolar tarafından kurulmasına ve yine Atatürk’ün desteğine ve 
korumasına ihtiyaç duymasına rağmen kısa sürede büyük kitle-
1 1932-1934 yılları arasında üç yıl boyunca toplam 36 sayı çıkan Kadro’nun imtiyaz sahibi 
Yakup Kadri Karaosmanoğlu idi.

2 Aydemir (1987: 443), kendi hayat hikayesini anlattığı Suyu Arayan Adam kitabında, “altı 
arkadaştık” dediği “inkılabın emrindeki” Kadrocu ekibin arasına Şevki Yazmanı da eklemekte-
dir.  Fakat Yazman derginin kurucu kadrosu arasında yer almamaktadır. Dergiye düzenli olarak 
katkıda bulunmaya 13. sayıdan sonra başlamıştır. Kadro dergisine düzenli olmasa da katkıda 
bulunan zamanın tanınmış kalem erbabı arasında şu isimler yer almaktadır: Ahmet Hamdi 
Başar, Falih Rıfkı Atay, Behçet Kemal Çağlar, Eflatun Cem Güney. Ayrıca belirtmek gerekiyor ki 
İsmet İnönü’nün de “Fırkamızın Devletçilik Vasfı” adında bir makalesi Kadro’nun Ekim 1933 
yılında çıkan 22. sayısında yayınlanmıştır.
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lerin desteğini toplayan Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın (SCF) 
rejim içerisinde yarattığı huzursuzluk ve nihayet SCF’nin bizzat 
kurucuları tarafından kapatılmasına karar verilmesi. İçte ve dışta 
yaşanan bu gelişmelere Kemalist elitin yeni siyasal ve ekonomik 
yönelimleri eşlik etmekteydi. 1930’ların başlarında yönetici elit, 
1929 buhranı öncesi dönemde sürdürülen görece liberal sayılabi-
lecek iktisat politikasını daha korumacı, daha devletçi bir çizgiye 
çekme konusunda ilk tartışmalarını yapmaya başlamıştı. İktisadi 
anlamda içe kapanmacı bu eğilim siyasette de yankısını bulmak-
taydı. İç siyaset açısından bu dönem tek-parti yönetiminin artık 
iyice belirginleşmeye başladığı, muhalif ve farklı seslerin etkisiz-
leştirildiği, iktidarın tek bir partinin ve kısmen de onun müsaade 
ettiği çevrelerin elinde toplandığı bir dönemdi. Kadro dergisi işte 
böyle bir dönemde çıkmaya başladı. 

Hareketin kurucu babası olarak isimlendirilebilecek olan Şev-
ket Süreyya Aydemir (1932), Kadro’da dile getirilen fikirlerin bir 
tür özetini, hareketin manifestosu sayılabilecek olan İnkılâp ve 
Kadro kitabında sunmuştu. Kitapta ele alınan tezler daha önce-
sinde, dinleyicileri arasında Hamdullah Suphi Tanrıöver, Yusuf 
Akçura, Ağmet Ağaoğlu gibi isimlerin olduğu Ankara’da Türk 
Ocakları genel merkezinde 15 Ocak 1931 tarihinde yapılan bir 
konferansta kamuoyuna sunuldu. Konferansta dile getirilen ve 
daha sonra yeniden düzenlenip Atatürk’ün takdirine sunulan 
“Türk inkılâbının niteliğini ve bir inkılâp ideolojisinin prensip-
lerini aydınlatmaya çalışan” bu tezler basılmaya layık bulunup 
İnkılâp ve Kadro adıyla kitaplaştırıldı.3 İlk sayısı Ocak 1932’de 
çıkan Kadro dergisi Atatürk ve İnönü’den alınan izinlerle yayın 
hayatına başladı. Basının hem hukuki hem de mali olarak CHP 
denetimi altına alındığı ve muhalif yayınların yaşama şansı bu-
lamadığı 1930’lu yıllarda, geçmişte sosyalist ve komünist hare-
ketler içinde yer almış insanların çıkardığı bir dergiye müsamaha 
gösterilmesi ilgi çekici bir noktadır. Hatta Atatürk ve İnönü dergi-
3  Bakınız, (Aydemir, 1932: I-II); (Aydemir,1987: 429-431).
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ye abone olup aidatlarını düzenli olarak ödemişlerdi.4 

Gerçekten de Yakup Kadri dışında derginin ilk kurucuları 
arasında yer alan Şevket Süreyya, Burhan Asaf, Vedat Nedim ve 
İsmail Hüsrev Türkiye’deki sosyalist ve komünist faaliyetlerin 
içerisinde önemli görevler almışladır. 1925 tarihindeki komünist 
tevkifatından sonra (özellikle 1927 tarihinden sonra) solla olan 
bağlarını koparan kadrocular “Türk inkılâbının” hizmetine girme-
ye karar vermişlerdi.5 Kadrocular tek-parti liderliğinin kendilerine 
tanıdığı hoşgörünün sınırlarının farkındaydı. Dergi bu hoşgörü-
nün farkında olarak sürdürdüğü yayın hayatında, resmi görüşlerle 
çatışma içine girmemeye oldukça özen göstermişti. Kadrocular 
rejimin tarif ettiği prensipler içerisinde ve onlara bağlı kalarak re-
jim için sistemli bir inkılâp ideolojisi geliştirmeye çalıştılar. Kad-
ro’nun imtiyaz sahibi, düzenli yazarı ve dergi çevresiyle yönetici 
elit arasındaki irtibatı sağlayan sigortası Yakup Kadri (1984: 44), 
anılarında dergiyi Atatürk’ün izniyle çıkardıklarını belirttikten 
sonra derginin amacının “Halk Partisi’nin prensiplerinin izah ve 
tefsiri”ni yapmak olduğunu yazıyordu. Amaç resmi görüşleri kri-
tik etmek değildi; “Kadro’nun şiarı, yazılarına hiç siyasi polemik 
çesnisi karıştırmamak”tı. Gayeleri resmi görüşlerden biraz daha 

4  Aydemir (1987: 3) bu konuda şunları not etmiş: “Rahmetli Atatürk’ün emriyle Çankaya 
Köşkü 10 abone kaydolunmak ve İsmet İnönü kendi adlarına bizzat abone olmak suretiyle 
bizi sevindirdiler ve abone bedellerini muntazaman ödediler” Aydemir, 1987, s.443. Kadro-
cular açısından Atatürk’ün onayını almak hayati önem taşımaktaydı. Atatürk’ün cumhuriye-
tin 10. yılı münasebetiyle Kadro için dile getirdiği “şevk ve cesaret veren iltifatları” derginin 
Ekim 1933’te çıkan 22. sayısında yayınlanmıştı. Kadro’nun gururla yayınladığı anlaşılan sözler 
şöyleydi: “Hatırlıyorum ki, kadro intişar ederken maksadının Türk milletine has meslek ve 
metodun millet ve memlekette teessüs ve inkişafına hizmet olduğunu yazmıştı. Kadro’ya bu 
maksadında geniş bir muvaffakiyet temenni ederim.”

5  Yakup Kadri dışında Kadro dergisinin kurucuları arasında yer alan diğer dört kişi Türki-
ye Komünist Partisi üyesiydiler ve partinin yayın organı Aydınlık’ta yazıları yayınlanmaktay-
dı. Şevket Süreyya (İsmail Hüsrev, Nazım Hikmet ve Vala Nurettin ile beraber) Moskova’da, 
KUTV’da (Doğu Halkları Üniversitesi) eğitim görmüş, Komüntern’nin toplantılarına katılmış 
biriydi. Vedat Nedim ve Burhan Asaf ise Birinci Dünya Savaşı yıllarında eğitim için gittikleri 
Almanya’da solcu fikirlerden etkilenmişler ve sosyalist olmuşlardı. 1925 (Takrir-i Sükun yasası 
gereğince) ve 1927 tarihli mahkemelerde yargılanıp tutuklanan TKP üyeleri arasında yer alan 
Aydemir 1927 yılında afla serbest bırakılmış; kendisiyle beraber aynı davalarda yargılanan ve 
o tarihlerde geçici olarak Şefik Hüsnü yerine TKP’nin genel sekreterliğine getirilmiş olan Vedat 
Nedim ise polisle işbirliği yaparak partinin dokümanlarını polise teslim etmiş ve sonrasında 
serbest kalmıştır. Kadrocuların solcu geçmişleri için bkz. (Harris, 1967); (Yanardağ, 1988).
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köktenci olan tezlerini resmi görüşlerle çatışma içine girmeden 
dile getirmek ve bu verili çerçeve içerisinde yönetici eliti etkile-
yebildikleri oranda etkilemekti.6 

Kadrocuların Dünyası

Kadrocular, yukarıda da belirttiğimiz gibi, Yakup Kadri dı-
şında, Türkiye’deki sosyalist ve komünist hareket ile örgütsel 
bir ilişki içerisinde olmuşlardı. Fakat 1927 sonrasında, kadronun 
diğer dört kurucu yazarı solla olan örgütsel ve ideolojik bağları-
nı koparmış,  sözcülüğünü ve ideologluğunu yapmak istedikleri 
yeni Türk inkılâbının hizmetine girmeye karar vermişlerdi. Fakat 
Türk inkılâbının izahını yaparken, onun için sistemli bir ideoloji 
geliştirmeye çabalarken, onun tarihsel ve beynelmilel karakterini 
izah etmeye çalışırken giriştikleri entelektüel çaba sırasında ör-
gütsel ve ideolojik olarak reddettikleri mirastan çok şey ödünç al-
mışlardır. Kadrocuların zihin dünyaları Birinci Dünya Savaşı’nın 
altüst edici sonuçlarının tüm şiddeti ile hissedildiği bir zamanda 
şekillenmeye başlamıştı. Kendi ülkelerini ve toplumlarını da içine 
çeken girdabın içinde yoğrulan bu insanların arayışları onları sos-
yalizm ve komünizme ulaştırmıştı. Bu süreçte Ekim Devrimi’nin 
ve Sovyet deneyiminin Kadrocular üzerinde çok büyük etkileri 
olduğunu belirtmek gerekir. Özellikle Aydemir ve Tökin Mos-
kova, KUTV’daki eğitimleri sırasında hem Marksizm’i öğrenme 
fırsatı bulmuşlar hem de Sovyet deneyimine yakından tanık ol-
muşlardı. Geçmiş kimlikleriyle olan bağlarını kopardıktan sonra 
bile geçmişin gölgesi zihinlerindeki yerini korumaya devam et-
miştir. Örneğin, Kadrocular Marksizm’i reddettikten sonra bile, 
Marksizm’in metodolojik özünü oluşturan, toplumu ve dünyayı 

6  Tekeli ve İlkin’in (1984: 52) Kadrocuların hangi sınırlar içerisinde hareket ettiklerine 
ilişkin yaklaşımları oldukça isabetli görünmektedir: “Geliştirilecek ideolojik çerçeve, var olan 
rejimin genel değer yargılarını ve o zamana kadar yaptıklarını benimseyecektir. Bir anlamda 
geliştirilecek ideolojik çerçevenin, bir kesim öğeleri bellidir. Yeni ideoloji hem bu var olan öğe-
lere rasyonel bir çerçeve oluşturacak, hem de onu belli bir yönde aşarak geliştirmeye çalışa-
caktır.”
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anlamak için kullandığı temel yaklaşımı, yani tarihsel materya-
lizmi, kendi meşreblerince kullanmaya devam etmişlerdir. Bunda 
bir çelişki görmemişlerdir. Komünizmle olan bağlarını koparma-
larına rağmen, Sovyet deneyimi, onların ekonomi politikaları, sa-
nayileşme, plan, devletçilik, milli kurtuluş devrimleri gibi mese-
leler hakkındaki görüşleri üzerindeki etkisini sürdürmeye devam 
etmiştir. 

Kadrocular sosyalist değildi ve kendilerini öyle tanımlama-
maktaydılar. Fakat bildiğimiz anlamda liberal kapitalizmin de 
savunucusu değillerdi. Aydemir’in (1987: 428) deyişiyle Kad-
rocular her iki nizamın da sınır çizgileri üzerinde durmaktaydı: 
“Her iki nizamdan faydalanarak ve her iki nizama karşı müdafaa 
edecek davaları olan bir memleket olarak bir çıkış noktası aramak 
zorundaydık. Öyle bir çıkış noktası ki, yalnız bize yeni bir ham-
le vermekle kalmasın, başarımız bize benzer memleketler için de 
numune ve misal olsun.” Fakat Aydemir’in bu değerlendirmesine 
şunları da eklemek gerekiyor: Kadrocular aynı zamanda iki dün-
ya savaşı arasındaki dönemde özellikle Batı’da yaygınlık kazan-
maya başlamış olan otoriter, faşizan nizamların da sınır çizgisi 
üzerinde durmaktadır. Kadrocular bu açıdan bakıldığında liberal 
demokrasiyi reddederler, otoriter, disiplinli bir tek-parti devletini 
savunurlar ve elitizimlerini saklama ihtiyacı duymazlar.7 

Kadrocular 1930’lar gibi erken sayılabilecek bir tarihte Türki-
ye (ve Türkiye gibi az gelişmiş ülkeler) için bir gelişme ideolojisi 
oluşturmaya çalışmışlardı.8 Bu amaçla hem kapitalizmin hem de 
sosyalizmin dışında “üçüncü” bir yolun arayışı içinde olmuşlardır. 

7  Kadrocuların bu kadar çok ideolojik sınır üzerinde duran ve geniş bir yelpazeye yayılan 
eklektik ideolojilerinin esinlendiği tarihsel ve entelektüel kaynakları Türkeş (1999: 99) şöyle 
özetlemektedir: “İttihatçılar, Lenin, Sultan Galiyev, Sovyet deneyimi, NEP, ve planlı iktisadi 
gelişme modeli, ayrıca, List, Wagner ve Sombart gibi Alman iktisat tarihçileri.” 

8  Gülalp (1987), Kadro’nun, özellikle 1960’lardan sonra popüler olmayan başlayan Latin 
Amerika kökenli “Bağımlılık Okulunun” savunduğu gelişme stratejilerinden çok önce, benzer 
tartışmaları yaptığını ve benzer önerilerde bulunduğunu belirtmektedir. Gülalp, 1960’ların 
bağımlılık okulunun Kadro’cu tezlerin çok daha sonra ve farklı koşullarda yeniden üretilmesini 
bu görüşlerin evrensel niteliğine atıfla açıklamaktadır. Bu konuda ayrıca bakınız, (Trak, 1985: 
89-102); (Özveren, 1996).


