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GİRİŞ 

XIX. YÜZYILDA OSMANLI İMPARATORLUGUNDA 

YAPILAN ÇAGDA9LAŞMA HAREKETLERİ 

X\(T. yüzyılda Avrupa' da ticari sermayenin yoğı.ınlaşa

rak ııluslararası ticaret dengelerini bozması, Osmanlı ekono-

misinin de olumsuz bir biçimde etkilenmesine yol açmış-

tır. XVI. yüzyılın sonlarına yaklaşıldı/'tında iç ticaret da

ralmış, kentlerdelri üretim azalmış, kırlarla kentler. ara

sındaki :işbölümü za:vı.flamaya başlamıştır. (l) Ticaret yol-

ııyla de~erli maden girişinin hızlanması, tarımsal üretimi~ 

(1) Hustafa Akdaf!;, Türkiye'nin İktisadi ve İçtimai Tarihi 

(1453-1559),0.2, 2.b, İstanbul: 1979, s. 435 v.d. Ayrıca 

bkz. ;;evket Pamuk, 100 Soruda Osmanlı-Türkiye İktisadi 

Tarihi ( 1500-1911~), İstanbul: 1988, s. 114-115. 
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nüfus artışının gerisinde kalması ve devlet harcamalarının 

yükselmeye başlaması ekonomiyi temellerinden sarsmıştır~ 2 ) 

Bu sürece ba~lı olarak devletin merkez teşkilatı i-

le taşra teşkilatında da imparatorlugun geri kalmasına yol 

açacak değişmeler meydana gelmiştir. Yöneticilerin yetenek

lerini ve çalışkanlıklarını kanıtlayarak de~il, rüşvet ve

rerek, dalkavukluk yaparak iş başına gelmeleri, pramitin 

en list noktasından en alt noktasına do~ru bozulmayı da be

raberinde getirmiştir.C3) Ayrıca bu olaylara parelel olarak 

toprak sisteminin bozulması devletin temel dayanaklarından 

olan tımarın da askeri gliclinil ve ekonomik işlevlerini yavaş 

yavaş kaybetmesine yol açmıştır.C 4 ) Bu gelişmeler sonucu 

imparatorluk ça~ın gerisinde kalmaya başlamıştır. 

(2) Halil Sahillio~lu, " Osmanlı Para Tarihinde Dünya ve i'1a 
den Hareketinin :teri (1300-1750) ", Türkiye iktisat '!'ari
hi Araştırmalar ODTÜ Gelişme Dergtsi, özel sayı (1978J, 

s.l2 v.d. Barkan, bu gelişmeler sonucu bütün anadolu'nun 
bir daha kendine gelarneyecek şekilde etkilendi~ini ileri 
slirrnliştür. Bkz. Ö.L. Barkan, 11 XVI. Asrın Ikinci Yarısında 
'!'Ürlciye 'nin Ueçirditi;i .Lktisadi Bulıranın Sosyal Yapı Üze

rindeki '!'esirleri " Iktis~di Kalkınmanın ~os:r_al ı•ıeselele
ri, J~konomik ve Sosyal .t;tlidler Konferans Heyeti, !stanbul 
196~), s.co, 

(3) Sami Qener, Osmanlı'da Siyasi Çözülme, !stanbul : 1986. 

s. 9lt--95. 

( 4) Ömer Lütfi Barkan, " rrımar ", Türkiye' de Toprak Meselesi 

Toplu Esesrler I, !stanbul : 1980, s.852 v.d., Niyazi 
Berkes, 100 Soruda Türkiye İktisat Tarihi, 0.2, !stanbul 

1970, s.229 v.d. 
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Osmanlıl~r'ın glinlin bilimsel ve teknolojik gelişme

lerini izleyememeleri ve glin geçtikçe zayıflayan askeri ya

uılarını gliçlendirememeleri kendilerindaki geri kalmışlık 

sendromunu derinleştirmiştir. B.Lewis, '' yeni teknikleri 

benimsernede atiklik ve çabuklu~un azalması, ( ••• ) silahlı 

kuvvetlerin mesleki ve moral standartlarındaki genel bozul

manın belkide en tehlikeli bir çephesidir.''(5) diyerek Os-

manlı ordusunun bozulmasına ışık tutmuştur. 

Xilii.yiıizyılda askeri yenilgilerin ve toprak kayıpla-

rının devam etmesi, Osmanlı toplumunun gitgide çözülmesine 

ve geleneksel kurumların yozlaşmasına rieden olmuştur. 

Devletin geçirdiği bu sarsıntılar karşısında bazı dev

let adamları (Koçi:. Bey, Derterdar Sarı Mehmet Paşa gibi) 

devlet düzeninin bozulma nedenleri üzerinde durarak alınma-

sı gereken önlemler konusunda hazırladıkları raporları dev-

let katına sunmuşlardır. Bu raporlar Osmanlı devlet anlayışı 

içinde hazırlandı~ı için alınması gereken Önlemler daha çok 

ahlaki ö~eler üzerine oturtulmuştur.CG) Nitekim XVII.ylizyıl
da kimi devlet adamları siyasal iktidarı gliçlendirmek, dev

letin gelirlerini artırmak ve imparatorlu~un eski kurumları-

na hayat vererek kötü gidişatı durdurmak için bazı ıslahat 

girişimlerinde bulunmuşlardır.C7J 

( 5) Bernard Lewis, N odern_ '11~~1-ı~~tn Do~UŞU; (Çev : Metin 
Kıra tlı), 2 •. b, Ankara : 1984, s.26. 

(6) Koçi Bey Risalesi, (Haz : Zuhuri Danışman), !stanbul : 
1972, s. 25 Stanford J. Shaw, Osmanlı lrnparato~lu~u v~ 

f"'odern 'Türkiye (çev : ~-1ehmet H arınancı), C. 1, Istanbul : 

1982, s.390-391. 
(7) y.a.g.y., s.243., Lewis, a.g.y., s.36. 
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Osmanlı yUneticileri o güne degin küçlimsedikleri ba-

tının üstünlüğünü benimserneye ve batıdan yararlanmanın zo-

runluluğunu vurgulamaya başlamışlardır. 

İlk olarak XVIII.yüzyılın başında Lale Devri (1718-

1730) adı verilen dönemde( 8 ) Paris'e elçi olarak gönderilen 

28,Çe1ebi Mehmet'ten Fransa'nın ır vesaiti ümran ve maarifi-

ne dahi layıkıyla kesbi itila ederek kabili tatbik olanla

rın takriri ,,(9) istenmiştir. Böylece batıya farklı bir pers 

pektift•en bakarak batıyla ilişkiler sıklaştırılmaya çalışıl

mıştır.(lü) 

XVIII.yüzyılın sonuna yaklaşıldı~ında güçlü bir ordu 

ve yenilikçi bir askeri kadro yetiştirmek amacıyla ülkede 

bulunan ya da ülkeye getirilecek batılı uzmanların 

yardımıyla batı tipi askeri okullar açılmaya başlamıştır.(ll) 

(8) Niyazi Berkes, Türkiye'de Çagdaşlaşma, 2.h, !stanbu~ 

1978, s.42 v.d., Lewis, a.g .• y. 46-47. Shqw, a.g.y. C.l, 
s.318 v.d. 

(9) Envı~r Ziya Karaı, "Tanzirnattan evvel Garplılaşma Hareket
leri'', Tanzimat I, Istanbul : 1940, s.l9. 

(10) Bu gelişmelerin sonucunda 1727 yılında dinsel ki tapların 
basılınaması koşuluyla Macar kökenli İbrahim Müteferrika' 
nın çabalarıyle ilk matba açılmıştır. Bkz. Berkes, Türki
ye'de Çağdaşlaşma, s.58 v.d, shaw, a.g.y. c.ı,s.322. 

(ll) .l:!;mre Döl en, ır Mühendislik B~ i timi 11
, Tanzimattan Cumhu

riyete 'J.'Ürki_xe Anşij~lopedisi·~ 0.2, !stanbul : 1985, 
s.5ll-512 Ayrıca bkz. shaw, a.g.y. G.l, s. 355, Berkes, 
Türkiye'de Ça~daşlaşma, s.53. 



5 

Geleneksel Osmanlı reformları III.Selim'le birlikte 

nitelik de~iştirmeye başlamıştır. Daha önce padişahlara ve 

diger devlet yöneticilerine özgü olan reform politikasına 

süreklilik kazandırılmıştır. Bu dönemde geri kalmışlığın 

giderilmesi ve yapılacak reformlara strateji belirlemek 

amacıyla devrin Ileri gelenlerinin görüşlerini almak için 

bir meşveret meclisi toplanmıştır.(l2 ) Toplanan meşveret 
meclisi'ne sunulan layihalar da başlıca şu konular ele a

lınmıştır : Nizam-ı Cedit Ordusu kurulması, Kapıkulu ve tı-

marlı ordu örgütünün ıslahı, yeni ordu için gerekli kaynak

ların sa~lanması, askeri sanayi ve e~itim ile askerlik fen-

ni üzerine yazılmış kitaplar hazırlanması ya da yabancı dil

lerden çevrilmesi.(l?J 

Bu layihalar doğrultusunda Nizam-ı Cedit adıyla çağ

daş askeri bir örgüt kurulması kararlaştırılmıştır.(l4 ) 

(12) Karaı, " Tanzimattan Evvel Garplılaşma Hareketleri '' 
s.24 v.d. Berkes, ~ürkiye'de Çağdaşlaşma, s.87-88. 
ayrıca bkz. Ahmet Hasim, Osmanlı ImparatorluBu'nun Reform 
Çabaları ~çinde Ba~ış Evreleri (Haz_: H.V.Velidedeoğlu), 
Istanbul : 1987, s.l5 v.d. 

( 13) Berkes, 'l'ürkiye 'de Çağdaşlaşma, s. 88. , E. Z. Ka ral la
yihaları şöyle de~erlendirmiştir : eski askeri birlik
lerin ıslah edilmesi, yeni bir askeri birli~in kurulma
sı ve askeri birliklerin yanında yeni askeri birlikle
rin oluşturulması. Bkz. Karaı, " 'ranzimattan Evvel Garp
lılaşma Ilareketi ", s.25. 

(14) y.e.mk. s.cG. ıvıehmet Kayıran, " III.Gelim'e sunulan ıs
lahat layihalarında askeri eğitim '', Anadolu Üniversi
tesi Pen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, C.l, 8.1(1988), 

s.l4U-141. Nizam-ı Cedit sadece askeri birligin adı ol
mayıp III. delim döneminde yapılan tüm reformlar._ bu isim 

altında toplanmıştır. Bkz. Herkes, Türkiye'de Ça~daş

laşma, s.87. v.d. 
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Bu dönemde ayrıca di~er devletlerle ilişkileri güç

lendirmek, Avrupa'lı devletler dengesine katılm~k.(l5) ve 

"Enva:t· li'ünun ve JVlaarif talim. etmek ır\l6 ) amaçlarıyla Avru

pa'nın çeşitli kentlerinde ikimet elçilikleri açılmıştır~l7) 

Nizam-ı Cedit yeni bir düzemin alt yapısını oluştur

maya yönelik oldugundan eski düzenin temsilcileri (ulema-

asker) işbirligi yaparak bu düzene karşı cephe almışlardır. 

Yeni düzenin kurucusu padişah III.Selim'in ortadan kaldırıl

masıyla ça~d~şlaşma hareketinin durdurulaca~ını düşünen gele

nekçi kesim temsilcileri isyan ederek III.Selim'i öldürmüş

lerdir. Ancak kısa bir aradan sonra Alemdar Mustafa ~aşa'nın 

çabalarıyle Padişah olan II.Mahmut döneminde çagdaşlaşma ha

reketine devam edildi~i gibi hareketin kapsamı daha da geniş

letilerek sürdürülmüştür. (l8 ) Ancak II.Mahmut kısa bir süre 

XIX.yüzyılın başlarında iyice güçlenen ayanlarla göreli bir 

( 15) Rıldsülküttap Ahmet Atat'i.Kfendi 'nin 11 Politika Dengesi 11 

adlı raporu bkz. Ahmet Hasim, a.g.y., s.8l. 
(16) Karaı, " 'l'aiizimattan Evvel Garplılaşma Hareketleri ", 

')5 s.,_ • 

(17) Er<~Ürnend Kuran, Avnupa'~a Osmanlı İkarnet ~lçiliklerinin 
kuruluşu ve İlk Elciliklerin Siyasi Faaliyetleri (1793-
18~~1), Ankara : 1968. 

(18) Akqura'ya göre ise 1807 ayaklanmasına ır birkaç asırdan 
beri uyuşamayan şark ve garp medeniyetlerinin müsade
meBi " yol açmıştır. Bkz. Yusuf Akçura, OsmanlJ DeyJ e
t.iJ;ıin Dağılına_Devr:i ( XVIII. ve-XIX. asırlar:.da.l, 3 • .-b, 

Ankara : 1988, s.l53. 
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ittifaka gitmek zorunda kalmıştır (18ü8).ll9) Sened-i it-

tifak adı verilen bu birleşmeda bir yandan yönetimin yeni

den merkezleştirilmesi üzerinde durulurken di~er yandan da 

ayanların taşrada " halkın temsilcisi ve koruyucusu " rol-

leri üzerinde durulmuştur. (20) 

II.Mahmut, yönetimin merkezileşmesinin ve dilzeltim ~ 

çalışmalarının " geçici bir heves ve yüzeysel bir u~raş "( 2l) 

olmaktan çıkarılıp süreklilik kazandırılması amacıyla önce 

ayanları etkisiz hale getirmiş daha sonra da o güne değin 

yapılan tüm çalışmalara ayakba~ı olan yeniçeri ocağını or

tadan kaldırmıştır.(l5 Haziran l826J.( 22 ) Bu ocagın yerine 

Avrupai e ği tim gören 11 Asakir-i ıMansure-i ıvıuhamnıediye " a

dında bir ordu kurulmuştur.( 2 3) 

---------------------
(19) Halil İnalçık, " öened-i lttifak ve Gülhane Ilatt-ı Hli

m.ayunu 
11

, Belleten, 0.28, .B.112. (1964)., s.603-6u4. 
Berkes, ~ürkiye'de Ça~daşlaşma, s.132 v.d., Shaw, a.g. 

y. ' s. ~6. ' 
(20) Inalçık, ıı Sened-i Ittifak ve Gülhane Eatt-ı Hümayunu rı 

s.608. llber Ortaylı, İmparatorlugun En Uzun Ylizyılı, 
2.Baskı, Istanbul : 1987, 30. Araştırmacılar öened-i 
İttifak'ı 1215 Ma~na Carta'~ından devletin alçalması-

•· 
na uzanan bir çizgide incelmişlerdir. Bkz. Tarık Zafer 
~unaya, Siyasi Müesseseler ye Anayasa Hukuku, 3. ~ 
lstanbul : 1975, s.236. 

l21) 1~arık Zat·er t 1Lmaya, Türki;y:~~:i.n Siyas_:i_t1.c;ı.yatında .batı
lılaşma Ha:c.eket . .J,_eri,Istanbul : 1960, s.29-30. Ortaylı, 
Imparatorluğun En Uzun ilizyılı, s.33-3L~. 

(22) Enver Ziya Karaı, Osmanlı Tarihi, C.5, 4. ~- · Ankara 
1983, s.l49-l5U.Lewis, a.g.y., s.79-8U, Shaw, a.g.y., 
c. c~, s. 46. 

(23) Karaı, a.g.y.C.5, s.l50-151, Ayrıca bkz.Kurtuluş Kayalı, 
"Osmanlı Devleti'nde Yenileşma Hareketleri ve Ordu", 

T.C.T.A, c.5, Istanbul : 1985, s.l253. 
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Yeni Ordunun çeşitli alanlarda ihtiyaç duyduğu perso

neli karşılamak Uzere 1827 1de tıphane (sonraları Mekteb-i 

Tıbbiye-i Adli Şahane '', l83l'de Muzıka-i Hilm~yun ve l834' 

te Mekteb-i Harbiye Okulları açılmıştır.C 24 ) 

II.I11ahmut merkezi yönetimi güçlendirmek ve halkı yo

netime katmak amacıyla bazı kurumsal degişikliklere de git

miştir. Herkez yönetiminde hilkilmetin etkinlik alanının ge

leneksel yapıdan kurtarılması için meclis'i Hass-ı Vükela, 

Dar-ı ~ura-yı Bab-ı Ali ve meclis'i Vala-yı ~hkam-ı Adli-ye 

organları oluşturulmuştur.( 25)Hükümet yapısında da önemli 

de~işiklikler gerçekleştirilecek ilk defa nazırlıklar kurul-
(26) 

muştur. 
' \'o.r 

Eyalet yönetimlerinde de halkın destek ve katkısını 

sa~lamak amacıyla sancakların ileri gelenleriyle heryıl top

lantı yapma~gelene~i başlatılmıştır.\ 27) 

Öte yandan 1826 yılında yeniçeri ocagı kaldırılır kal-

dırılmaz milsadere yöntemine de son verilerek devlet görevli-

(24) Oahit Bilim, Tanzi~at Devrinde Tilrk E~itiminde Qa~daş
Eiema (1839-1876),Eskişenir : 1984, s.l3-14. Lewis, 
a.(~·Y·, s.85. 

(25) Stanford J.Shaw, 11 XIX,Yüzyıl Reform Hareketinde 1876 
öneesi fvlerkezi Yaşama ıvıeclisleri I ", '1'. '1', C. 1', S. 76. 
(1990), s.ll-12. 

(~~6) İlber Ortaylı, 'l'ürk_İdare '.l'arihi,Ankara : 197u, s.271. 
Sha\'1, a.g.y., 0.2, s.66. Lewis, a.g.y., s.97. 

(27) !VIuBa Çadırcı, " '~ranzimatın !lanı Bıralarında Türkiye' 
de Yönetim (1826- 1839) ", Bell~t_~n, C.51, 8,201. 
(1988). s.l223. 
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lerinin hukuksal durumlarının iyileştirilmesi yolu açılmış-

tır. 
(28) 

Reformların saglıklı bir şekilde ylirlitülmesinin sa~

lanabilmesi için yeni bir kadroya gereksinim duyulmuştur.Bu 

nedenle geleneksel e~itim kurumlarının dışına çıkılarak ye

ni devlet düzeninin ihtiyaç duydu€f;u memurlar, yetiştirmek 

amacıyla yeni bir eğitim politikası geliştirilmiş batı ti-

pi okullarının açılmasına izin verilmiş, yurt dışına ö~ren

ci g5nderilmiş,C 29) elçiliklere çevirmen yetiştirmek üzere 

tercüme odası kurulmuştur.\ 3U) ., ".: 

Ayrıca bu dönemde kamuoyu oluşturmak ve devletin çı

kardı~ı tUzlik ve kanunları yayınlayarak merkeziyetçiligigüç

len.dirme!k. için lt331 'de Takvim-i Vekayi adlı bir gazete çı

karılmıştır.(3l) 

Sosyal ve kültürel alanlarda da yeni düzenlemeler 
(32) 

gerçekleştirilmiştir. llk defa nlifus sayımı yapılmış (1831) 

(28) Ed. Engelhardt, '.l!anzimat(Çev : Ayşe .iJüz), J.stanbul : 
19'76, s.23., Ayrıca bkz. Çoşkun Üçok - Ahmet l''lumcu, 
'l'li;ck Hukuk 'l'arihi, 5.:-b~: Ankara : 1985, s.306. 

(29) Karaı, a.g.y., C.5, s.l62. 
( 30) C ahi t Bilim, " 'l'ercUme Odası 11 

, AnkaJ;_?.:_ Ug_:b_y_g_J.:'Si te si 
Osmanl:ı.. J'arihi A~?-ştı~ma ve Vygul?-ma)•1erkezi Dergisi, 
Yıl : ı, s.ı, 1990, s.33-54. Lewis, a.g.y., s.85. 

( 31) Orhan Kolo~lu, 'l'akvim-i V eK:ayi, Ankara : 1981. 
(32) Nuri Akbayar, " Tanzimattan Sonra Osmanlı JJevleti 

Nüfusu " '1.\\J,'l',A, 0.5, Istanbul : 1985, s.l238. 
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geleneksel başlık ve giyim yerine fes, pantolon , redingot 

gibi ça~daş kıyaretler benimsenmiş,C33) sosyal yaşam Avru

pai şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Bu def';işikliklerin yanında Avrupa uygarlığının müsbet 

bilimlere ve din özgürlü~üne dayandığı kimi aydınlarca orta-

ya atılmıştır. Bu aydınlardan biri olan Sadık Hırat Paşa, 

özgürlük, ulus, insan hakları gibi Osmanlı Vevlett ıçın ye

ni olan kavramları kullanarak (34 )bir yenileşmeye felsefesi 

oluşturmaya çalışmıştır. Dolayısıyla tanzimat döneminde ya

pılacak siyasi ve hukuki reformlara ışık tutmuştur. 

Osmanlı yöneticileri İngilizlerle daha iyi ilişki ku

rabilmek için ticari alancia yeni düzenlemelere yönelmiş(35) 
' 1838'de önce +ngiltere ile daha sonra da di~er Avrupa dev-

letleriyle ticaret antlaşmaları yapılmıştır.C3G) Antlaşma
lar ile gümrük vergileri indirilmiş, o'smanlı hükümetinin 

yed-i vahit ve benzeri uygulamalarındaki tekelci yaklaşım-

(33) Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma, s.l95, Lewis, a.g.y., 

s.l02-103., Ahmet Rasim, a.g.y., s.l67. 

(34) Berkes, ~ürkiye'de Çağdaşlaşma, s.200. 

(35) Osmanlı Bürokrasisi Dış !-'olitikada Karşılaştıt;ı Sorun
lar nedeniyle özellikle lngiliz diplomasisinin istek
lerine boyun eğer hale gelmiştir. Bkz. Yusuf Kemal 
Tengirşenk, 11 Tanzimat Devrinde Osmanlı Devleti'nin 
harici ticaret siyaseti '; Tanzimat I, !stanbul : 1940, 

$.ol~f39-290 • 
(36) Mlibahat s. Kütükoglu, ~tJ,lı-~Jiı_giliz ll~~.isadi münase

betl~_~i __ I._(l2§.Q_-183._{D_,Ankara : 1974, s.l09 v.d. Ayrıca 
bk~~. Ahmet Yücekök " Emperyalizmin Yörüngesinde Osmanlı 
İmparatorluğu : 1838 Ticaret Sözleşmesi '' Siyasal Bil

giler Fakültesi f'leQmuaşı, 0.23, s.l (1969), s.381-425. 
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ı '1 . t' \ 37 )B .. 1 O 1 k ... d" arına son verı mış ır. oy ece sman ı e onomısı unya 

kapitalizmiyle bütünleşmeye giderken Avrupa'nın gelişmiş 

sanayisi karşısında korunamayan Osmanlı sanayisi de çökme-
(38) ye başlamıştır. Nitekim Osmanlı devletinin resmi tarih-

çisi Llitfi Efendi Osmanlı ekonomisinin çöklişlinli şöyle dile 

getirmiştir : " O muahede ile tekel usulü kalktı ise de ye

rine yabancı tekeli geldi. ı•ıemalik-i mat .. 1)tusada yabancılar 

hırdavatçılı~a kadar girdiler. Yüksek devletin tebaasının 

esnaflığı ve ticaretini yabancılar adım adım ellerinden al-
. 

dılar. Iç endüstri bütün bütün mahv oldu. Avrupa emtiası 

rev aç bularak kalan paramızda Avrupa' ya çekilip gitti. '' (39) 

I.r.ıvıahmut 1839 'da öldüğünde arkasında geri dönülmesi 

olanaks:tz bir yenileşme ortaını bırakmıştır. Bu ortaının de-

e;erlend:irilmesi ve çağdaşlaşma hareketinin hızlandırılması 

Mustafa Reşit Paşa'nın çabalarıyla olmuştur. Mustafa Reşit 

Paşa liderliğindeki yeni kuşak (Osmanlı bürokrasisi) teok-

ratik devlet ilkelerinden liberal devlet anlayışına uzanan 

(37) Kütliko~lu,a.g.y., s.92 v.d, Yücekök, a.g.ınk, s.394 v.d 
(38) ~ev-ket Pamuk, Osmanlı EkonomiBi ye Dünya Kapitalizmi 

(1,~0 - 19J~ Ankara : 1984, s.l9-20, Dogan Avcıoğlu, 
Türkiye'nin Düzeni-Dün-Bugün-Yarın,_B:i,rinci Kitap, 
İstanbul : 1984. s.l08 - 109, Stefanos Yerasimos, lı 
Geliş~işlik Bürecinde Türkiye \Çev : Babur Kuzucu), 
0.2, 5 .. b, .Istanbul : 1987, s. 34 - 35, 

( ?.q) J) k ,, .. k. ,·tıt· ·t·-, 'h' G2 7-72 7, )er es, J:ur J.yc:- _:e ısa J.arı.ı, ~ , s.7 -· 
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değişiklikler öngörmUşlerdir.( 40) Gülhane Hatt-ı HumayÜ.-

nu adı verilen siyasal ve toplumsal degişiklik programı 

3 Kasım 1839 günü kamuoyuna sunulmuştur. ( 4l) Belgede 

•· eski :idare usulünü yeni idare u.sule çevirme "C 4~) genel 

strateji olarak tesbit edilmiştir. Hu belgeyi tamamlamak 

üzere 1856 yılında Avrupalıların zorlaması ile ıslahat 

Fermanı yayınlanmıştır.C43) 

Tanzimat Fermanında, bireylerin en temel hakları o

lan can, mal, ırz ve namusların yasal bir güvence altına 

alınmas:L, askerlik hükümlülük sUresinin ve vergilemanin 

adalet ilkelerine ve yasalara uygun olarak düzenlenmesi 

b ı · . ·L · t. <A4 )B .. 1 u 1 d 1 t. d h k k d e ırtı. mış ır. oy ece sman ı ev e ın e u u ev-

{40) Reşat Kaynar, l'·'Iustafa He§it Paşa ve 'I'anzimat, 2. b, 
Ankara : 1985, s. 176 v.d., Batının etkisi için bkz. 
~nver Ziya Karaı, 11 Gülhane Hatt-ı Humayununda Batının 
Etkisi 11 .öellete_ıı, 0.28, 8.112.(1964), s.581-601. 

(41) Ka;y-nar, a.g.y., s.l74., Karaı, a.g.y., 0.5, s.l70., 
!nalcık, a.g.mk., s.614 

(Lı-c) Abdurrahman Şeref, 'l'arih ML!_~ahal;>eleri (Sad : Enver 
Koray), Ankara •: 1985, s. 40. 

(43) .Enver Ziya Karaı, ~smanJJ tarihi, C.6, 4. b,. Ankara 
19B8, s.l v.d, Islahat :B'ermanı Lord Stratford'un 11 mes
lek hayatının bir dönüm noktası ve hatta hasat anıdırıı 
denilmektedir. Bkz. Stanley Cane poole, Lord Stratford 
Canning'i:ll._ı:çü:çki;y_~_.&.nıları, (çev : Can Yücel), 2.-b, 
Ankara : 1988. s. 83 v. d. 'l'evfik Çavdar, Osmanlıların 

Yarı Sömürge Olu:şu, .Lstanbul : 19?0, s.33-34. 
( Lı-4) Yavuz Abadan, 11 'I'anzimat Fermanının 'l'ahlili " , 'l'anzimat 

I, Istanbul : 1940, s.31-58., lnalcık, a.g.mk., s.6ll 
v.d., Ayrıca bkz. Paul Imbert, Osmanlı imparatorlu~u'n 

d~ yeni ı 8 §.Ql_~_li?-r ~_lee t ı e ri ~iir kt_~e 1 ni n - ·[vi e §.~ı~ ı en.' 
(Çev : Adnan CemgilJ, lstanbul : 1981, s.l35 v.d. 
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letine do~ru Bnemli bir adım atılmıştır. 

Tanzimat hareketi kapsamlı reformlara amaçlaması ne

deniyle 5ncelikle merkezi yHnetim saglanmak istenmiştir. 

İmparatorlukta adil bir y5netim gerçekleştirmek a•acıyla 

kurumlarda yeniden düzenlemeler yapılmıştır. 

Tanzimat döneminde kanun ve nizaınnamelerinin hazırlan 

ması amacı ile meclis-i vala'nın zayıflaması nedeniyle 1854 

yılında tanzimat meclisi adıyla yeni bir meclis oluşturul-

muştur. Bu kurum " Halkı ilgilendiren konulardaki reformla

rı saptamak ve imparatorluğun refah düzeyini yükseltmek "(45) 

amacı ile çalışmalar yapacaktı. 1868 yılıhda oluşturulan 

şura-yı Devlet ise yerel meclislerin, merkezle olan ilişki-

ı .. i" ı lt' (LJ-G) 
erını < uzen eyece{ ı. 

Taşra yönetiminde değişiklik yapılarak eyaletler san

caklara, sancaklarda kazalara ayrılmıştır. Köyler statüleri-

ni korumuş, yönetimlerinden de muhtarlar sorumlu tutulmuş-

tur. Kazaların yönetimi kaza ınüdürüne, sancak yönetimi ise 

kaymakamlara verilmiştir. ~yaletler ise valilerce y5netilme

ye devam edilmiştir.(47) Bu çercevede 1864 ve 1871 vilayet 

( 45) Shav.r, " ı 9. yüzyıl Osmanlı Reform Hareketinde 1876 ön
cesi Merkezi Yaşama Meclisleri I'', s.l4-15., Muzaffer 
Sencer, ~tirkiye'nin Xönetim Yapısı, Istanbul : 1986, 

s.'74-75., 
( ı.ı-6) Stanford J. Shaw, 11 19. yüzyıl Osmanlı rtaform Hareketin

de 1876 üneesi f11erkezi Yasama ıvıeclisleri II ", 1l 1 .'r, 
C.l3, ~. 77.(1990), s.43-44. Ortaylı, Türkiye Idare Ta
rihi, s.279-280. 

( 47) lvluı3a QaclJ.rcı, " Tanzimat Döneminde Osmanlı Ülke Yöneti
mi (1839-1876), IX. Türk 'rarilı Kongresi, Kongreye ·9ınu
lan Bildiriler, C.2, Ankara · 1988 s.ll54-115~. 
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nizamnamelerinde merkezi hükümetteki görev bölüşümü taşra 

yönetimine de uygulanmıştır. Kurulan vilayet idare meclis

leri ile köy ihtiyar meclislerinde halk görev almaya başla

mıştır. (L~S) Bu düzenlemelerle sınırlı da olsa halk siyasal 

yaşama katılmaya başlamıştır. 

Osmanlı devlet yapısındaki bu de~işiklikler hukukun 

üstünlügünü kavramını ortaya çıkarmış,C 49) yogun bir kanun

Iaştırma dönemi başlatmış ve batıdan birçok kanunlar alın

masına yol açmıştır.C50)Örneğin, 1840 yılında ceza kanunu 

kabul edilerek şer-i yasaların dışında batılı bir yasada uy

gulamaya konulmuştur. 1850 yılında da devleti dünyanın yeni 

ekonomik düzeniyle bütünleştirmek amacıyla Fransız ticaret 

kanunu adapte edilmiştir. Ayrıca toplumun düzeninde karşı-

laşılan çeşitli sorunlara çözüm getirmek amacıyla Ahmet Cevdet 

Paşa' nın öncül ü~tünde mecelle-i Alıkam-ı Adliyye hazırlanmış-
A ~· 

tır. Yargılamada Şerımahkemeler yanında Nizarniye mahkemele-.,.., 

ri de oluşturulmuştur.C5l) 

Özellikle ıslahat fermanlarından sonra yapılan hukuksal 

düzenlemelerde yabancı sermayeye çeşitli kolaylıklar sa~la-

nırken toprak sisteminde de köklü dönüşümlere olanak sa~la-

(48) y.a.g.mk., s.ll60-1161., ayrıca bkz. Ilber Ortaylı, 
'l'anzimattan Cumhuriyete Yerel Yönetim Geleneği, 
Istanbul : 1985, s.64 v.d. 

(49) Uçak- Mumcu, a.g.y., s. 311-312 
(50) H.V. Velicledeoğlu, 11 Kanuniaştırma Hareketleri ve 

Tanzimat 11
, Tanzimat I, İstanbul : 1940, s.l65 v.d. 

(51) y,a.g.mk., s.l76 v.d., Uçok- Mumcu, a.g.y., s. 316 
v.d. 
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yan Arazi Kanunnamesi hazırlanmıştır (1858).(52 ) 

Bu tarihten sonra devletin dışa baf:l;ımlılığı giderek 

artmıştır. Bu ba~ımlılı~a Kırım Savaşı sırasında yapılan 

borçlanmalar yeni bir halka eklemiştir. Dış borçların 1875 

te 200 milyon sterline ulaşması karşısında borçların faiz

lerini bile 5depemeyece~ini g5ren Osmanlı Devleti mali if

lasını ilan etmiştir.C53) Bunun üzerine alacaklı, devlet

lerin zorlamasıyla 188l'de Duyun-u Umumiye idaresi kurul

muştur~54-) 

Tanzimat y5neticileri, lilkenin kurtarılması sorunsa-

lına ilişkin umutlarını e~itime baglamışlardır. Daha Tanzi

mat il~n edilmeden 5nce meclis-i Umur-u nafia yayımladıgı 

bir layihada, eğitimin kalkınmanın kaynağı oldu~unu belirt

miş ve okur-yazar oranının arttırılması gerekti~ini vurgu-

( 5c) ümer Lütfi Barkan, " Türk ~~oprak Hukuku 'rarihinde 'lian
ziınat ve 1274- (1858) Tarihli Arazi Kanunnamesi ", Tan
zimat I, Ist~nbul: 194-0., s.321-42l., ayrıca bkz. 
Orhan Çeker, Arazi Kanunmamesi, İstanbul : 1985, s.l3 
v.d., Ingilizler yabancılara toprak satın alma hakkı 
tanıdıktan sonra, lzmir yakınlarında tarıma elverişli 
toprakların en az üçte birini kontrolleri altına almış
lardır. J:.lkz. Orhan Kurmuş, Emper;y_a~izmin Türkiye' ye 
Girişi, 3·" b, _ Ankara : 1982, s.79. 

(53) Donald Blaisdell, Osmanlı İmparatorluğunda Avpupa Ha
li DenetimiÇçev : Hanım Atıf Kuyucak), İstanbul : 194-0, 
s.l4- v.d., parvus Efendi, Türkiye'nin Mali Tutsaklı~ı 
(Haz : Muammer Sencer), Istanbul : 1977, s.33 v.d. 

(54-) Hlaisdell, ô..g.y., s.ll5 v.d., parvus Efendi, a.g.y., 
s.35.yşd. 1 Çavdar, Osmanlı Imparatorlu~unun Yarı S5mlir
geleşmesi, s. 4-1 v.d. 
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lamıştı.C55) 1845'te de yayımlanan Hatt-ı Hümayunda da 

nel:e~itim politikasının" İzale-i Cehl-i Teba rıC56 )ya 
lik olması istenmiştir. 

ge-

yöne-

Nafia Nezaretine ba~lı olarak 1846'da kurulan meclis-

i Maarif-i Umumiye bu yılın sonlarına dogru mekatib-i Urou

miye Nezaretine dönüştürülmüştür. Bu örgütün çalışmalarıyla 

rüştiyenin yaygınlaşması saglanmıştır.(57J E~itim bir devlet 

politikası olarak ele alınmış ve yeni yeni okullar açılarak 

eı~i tirnin yurt düzeyine yayginlaştırılmasına çalışılmıştır~ 58 ) 

!mparatorlugun yapısına uygun olarak tüm ulusların çocukları-

na ortak bir egitim vermek ve bir osmanlılık ideolojisi o

luşturmak amacıyla Galatasaray Sultanisi açılmıştır (1868)~59) 
1869'da da çıkartılan Maarif-i Uınumiye Nizamnamesi ile e~i

tim alanında önemli de~işiklikler yapılmış, Okullar;" u

mumi ve hususi" olarak ikiye ayrılmıştır.C 60) 
Tanzimat döneminde egitim ve hukuk alanında yapılan 

yeni düzenlemeler, yarı tasavvufi bir insan tipi yerine ken-

di içinde de~işmenin olanaklarını arayan yeni bir insan ti-

. . t t (61) 
pını yara mış ır. 

(55) Bilim, a.g.y., s.l8., Necdet Sakao~lu, 11 'l'anzimat Okul-

ları '', T.'l', 0.12, S.72, (1989), s.27. 

(56) Sakao~lu, a.g.mk., s.27. 
(57) Bilim, a.g.y., s.23. 
t58) y.a.g.y., s.~5 v.d~ 
(59) Berkes, Türkiye'de Çagdaşlaşrna, s.239-240., Shaw, a.g.y., 

0.2, s.l43-144 
(60) Bilim, a.g.y., s.j3. 
(61) Ahmet Harndi 'l'anpınar, 1_9. Yüzyıl 'rürk Edebiyatı •.rarihi, 

5·-b,· Istanbul : 1982, s.23. 
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Do~u uygarlı~ından kopuşun hızlanması ve imparatorlu-

~un sosyal-ekonomik yavısını dışa ba~ımlılı~ın artması üze-

rine merkezi iktidara karşı türdeş olmayan bi~ fuufialefet or-

taya çıkarmıştır. 1860 yılından sonra Osmanlı Devle~i'n~ 

sivil basının ortaya çıkması ile ülke sorunlarının tartışma-

ya açılması, kliltlirel ve entellektüel ortamı nareketlendir-

miş, Şinasi, Namık Kemal ve arkadaşları yBnetime eleştiri~er 

y~nelterek bu y~nde kamuoyu oluşturmaya çalışmışlardır.C 62 ) 
Bunlnr 1865 yılında kurdukları "İttifak-ı Harniyet Yeni Os

ınanlılar'' adlı ~rglitle ilk kez Osmanlı İmparatorlu~u'nda si

yasal i':tidarın de~iştirilmesini glindeme getirmişlerdir.C 63) 
Yeni Osmanlılar devlet düzarıinin çağdaş hale getirilmesi a-

macıyla anayasaya dayalı tüm Osmanlı unsurlarının temsilini 

c)ngören anayasaya dayalı par.Lamento.Lu bir cilizenin kurulması-

nı, dolayısıyla mutlak monarşiden meşruti sisteme geçilmesi

ni amaçlıyorlardı. Onların bu yöndeki çalışmaları Brgüt liye

lerinin birço~u yakalanarak çeşitli cezalara çarptırılmış, 

hir kısmı da yurt dışına kaçarak Avrupa'nın özgür ortamında 

meşrutiyetin elde edil~esipe_yönelik çabalarına devam etmiş

lerdir. 

(62) Niyazi Berkes, Türk Düşününde Batı Sorunu,!stanbul:l975, 

s. 40 v.d. 
(63) liıbuzziya Tevfik, Yetı:i Osmanlılar Tarini,(Haz:~;Jemsettin 

Kutlıı),!stanbul :1973, s.76-77., İhsan Sungu,"TaLlzimat 

ve Yeni Osmanlılar", Tanzimat I,. İstanbul : 1940,s. 757 
v. d. , 13u grubun muhalefetiyle Tiirk Ta:ı.,irıirıde ilk defa 

Batılılaşma olgusıı. nalk katların8 yayılarak "aşa~ıdarı 
ynkarıya 11 hir ni te lik kazanmJ.ştır. Bkz. Tarık Zafer 
'l'ıınaya, 11 Batılılaşma 'l'emel Ara,;;tırmalar ve Yaklaşımlar", 

Cuınh~ıriyet Dön~ mi_ Türkiye An?Jil~lopedisi, C. 1, İstanbul: 

1983, s.c::38. 
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Nitekim bu çabaların sonucunda sivil ve asker aydın

ların zorlaması ile 23 Aralık l876'da mutlak monarşiden meş-

ruti sisteme geçişin kapısı aralanarak Kanun-ı Esasi ilin 

edilmiştir. Böylece Yeni Osmanlılar amaçlarına ulaşınışlar

dır.C64) 

Yeni Osmanlılar Gerniyeti'nin liyesi ve anayasanın mi-

marı JV1i that Paşa' ya göre 11 I'1illet ve Memleketin Selameti " 

bu anayasaya bağlıydı. Halk elden geldiğince devlet yöneti

mine katılmalıydı. Ülkenin kurtuluşu .. bu yönetimdeydi. (6 5) 

Özde anayasalı devlet sistemine karşı olan II.Abdlilhamit 

yeni Osmanlıların zorlamasıyla meşruti sistemin temel taş

larından birini oluşturan parlamentonun açılmasına zorunlu 

olarak izin vermiştir~ 66 ) Nitekim 1877-1878 Osmanlı Rus sa-

vaşının yenilgiyle sonuçlanması ve bu yenilginin parlamen

toda tartışılması Abdlilhamit'i rahatsız etmişti. Bunun lize-

rine parlemantonun daha önceki çalışmaırından da memnun ol

mayan II. Abdlillıami t, bu yenilginin yarattıt~ı psikolojik or-

(64) Kanun-ı Esasi geniş bir toplumsal muhalefetin sonucu 
oluşturulmamıştı. O nedenle de yeni bir siyasal klil
tlir ortaya çıkaramamıştır. Dolayısıyla Osmanlı Impa
ratorluğu'nun Çağdaşı kalmış dUzenini değiştirecek so
mut bir sistem getirememiştir. Bkz.Suna Kili, " 1876 
Anayasası 1 nın Ça~~daşlaşrrıa Sorunlarırı.Açısından IDeğer

lendirilmesi 11 'riirk S:!.yasal Hayatının Gelişimi, (E
ditörler : Ersin Kalaycıoğlu- Ali Yaşar Sarıbay), 

!stanbul : 1966., s.89-102. 
( 65) Zeki Arıkan, '' Mi that Paşa ve 1876 Anayasası 1 nın sa

vu:nusu ", T.T, 0.12, 8.71.(1989)., s.25-26. 
(66) Berkes, Türkiye'de Ça~daşlaşma, s.329. Lewis, a.g.y., 

s.166. 
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tamı iyi değerlendirerek parlamentonun çalışmalarına son 

vermiştir (14 Şubat 1878).(67) 

Mutlak monarşiyi yeni 5rglitlerle daha da güçlendiren 

Abdülhamit, kendisine 5zgti yeni bir y5netim sistemi kurmuş

tur. Bu sistem içerisinde herhangi bir yasal 5zgürllikçü ha

rekete izin vermemesine rağmen bu hareketi beslayecek eği

tim, hukuk, ulaştırma, haberleş~e alanında birçok yeni dü

zenlemeler yapmıştır. Bu düzenlemeler ileride Abdülhamit'in 

oluşturdu~u sistemi yıkaca~yeni gelişmelere de temel hazır

lanmıştır. 

Nitekim, parlamentolu sistemi ülke sorunlarının çBzü-

mu için sihirli bir de~nek gibi gBren gençler, Abdülhamit'in 

istibdat yBnetirnini yıkmak ve meşruti sisteme dBnmek için 

1889'da askeri ~ıbbıye de ittihad-ı Osmani Gerniyeti'ni kura-

rak illegal çalışmaya başlamışlardır. 

Osmanlı Imparatorluğu'nu yeniden eski askeri gücüne 

kavuşturmak amacıyla başlatılan çağdaşlaşma hareketi. başta 

e~itim olmak üzere devletin tlim kurumlarına yayılmıştır. bu 

hareket ülkede yeni bir aydın tipi yaratmıştı. Hatılı okul-

larda ya da çeşitli yollarla batıyı tanıyan kişilerden olu-

şan bu aydınlar, yapılan refOrmları yeterli bulmamışlar ve 

ülkenin kurtultışunu tUm Osmanlı unsurlarının katılımıyla o-

luşacak anayasalı parlamenter sistemde gôrmüşlerdir. Anaya

salı parlamenter sisteme ulaşmak için yeni Osmanlıların baş-

lattı~ı Bzgürlükçli mücadeleyi 1889'dan sonra da ittihatçılar 

sürdürmüştür. 

(6?) Shaw, a.g.y., 0.2, s.234-235., Berkes, Türkiye'de Ça~
daşlaşma , s.328-329. 



B5ylece ça~daşlaşma hareketi, meşruti sisteme ulaş

ma mücadelesine d5nüşmüş ve giderek ülkemizdeki parlaman

tolu sistem gelen.~inin başlamasına yol açmıştır. 



I. B Ö L tt M 

İTT!RAT VE TERAKKİ _DÖNEM! 

(1908=-1918) . 

A-· İTTiHAT VE TERAKK! CEMiYETİNİN KURULMASI 

1- Cemiyetin Kurulması ve İlk Faaliyetleri 

II. Abdülhamit, Osmanlı !mparatorlugu'nda 23 Aralık 

1876'da yürürlüğe konulan Kanun-u Esasi'yi 14 Şubat 1878'de 

rafa kaldırarak demokratik gelişime büyük bir darbe indirmiş-

tir. Bu tarihten sonra Yeni Osmanlıların hir kısmı Abdülhamit 

tarafından sürgüne g5nderilmiş,(l) bir b5lümü de İstanbul'da 
kalarak dü~enle uzlaşma yoluna gitmek zorunda kalmışlardır.C 2 ) 

(ı) Ahmı9t Bedevi Kuran, !nkılap Tarihimiz ve J 5n Türkler, 
İstanbul:1945, s. 16-17. Ayrıca bkz. Enver Ziya Karaı, 
Osmanlı Tarihi,. ıO. 8, 3·. b, Ankara: 1988, s. 504 v. d. 

(2) Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma, s. 363 v.d. 



Meşrutiyet sistemine karşı beslenilen umutların Abdtil-

harnit tarafından boşa çıkarılması Uzerine, yönetime karşı 

f•1ayıs 1878' de Ali Suavi, Temmuz 1878' de Cleanti Scalieri

Aziz Bey Komitesi tarafından eylemler yapılmışsa da başarı

sızlıkla sonuçlanmıştır~3) 

Ancak Abdülhamit'in geliştirmeye çalıştıgı okullarda 

(özellikle Mülkiye ve Tıbbiye'de) yönetime alternatif oluştu

racak dUşüncelerin de temelleri atılmıştır. Mülkiye Mektebinde 

yeni bir do~a anlayışı çerçevesi içinde Pozitivizmin(4 ) , Tıb

biye'de de Sosyal Darvinizmin(5) yeni bir düşünce sistemine 

geçişin köprü başlarını olLtşturdu@;unu görmekteyiz. Abdülhamit' 

in baskıcı politikasına rağmen batı dUşüneesini içeren yayın

larOsmanlı aydınlarının eline geçiyor ve kitaplıklarının 

( 3) Kuran, a. g. y, s. 18-19. Ayrıca bkz. 9eri f f1ardin, Jön 
Türklerin Siyasi B'ikirleri ( 1895-1 908) , '2. b, İstanbul: 
198:3, s. 31. Pars Tuftlacı, "Çırağan Sarayı Olayı" Tarih 
ve Toplum, 0.14, S.82, (1990), s. 48-49. M. Ştikrti Hani
o~lu, Bir Siyasal örgüt Olarak Osmanlı !ttihad ve Terakki 
Cem:!:Y_eti ve Jön Türklük (1889-1902), !stanbu1:1985, s. 77. 

İngiliz Bilyükelçisi Layard bu olayların Abdülhamit'te bir 
Murat psikozunun oluşmasında etkili oldu~unu yazar.Bkz. 
Joan Haslip, Bilinmeyen Tarafları ile Abdtilhamid_(Ç~v:Nus
ret Kuruog1u), !stanbul:l964, , s. 133. 

(4) Mardin, a.g.y, s. 43. 

(5) Han:ioğlu, İttihad ve Terakki Gerniyeti ve Jön Tilrkltik, 

(1889-1902), s. 51. Beşir Fuat, Fizik ve Kimya bi

limlerinin " Anasır-ı teşrihiyyenin edvar- ı muhtelife
den geçtikleri sırada izhar eyledikleri asar-ı umumi 

bir surette ifade etmek için kuvve-i hayatiye tabiri 
ilm-i vezaif-til azade ibka olunsa bile bundan maddenin 
bir hassası, harekat-ı zerratın bir tarz-ı mahsusu anla-
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raflarına kadar geliyordu. (G) 

Ayrıca 1878 Berlin Antıaşması'ndan sonra toprak kayıp

larının devam etmesi aydınlar arasında meşrutiyete karşı tut

kuyu arttırmıştır. 

1880'den itibaren Mekteb-i Tıbbiye'de B~renciler ara

sında istibdat yBnetimine karşı Brgütlü bir muhalefetin ge

reklili~i üzerine tartışmalar yapılmaya başlanmıştır.C7) Ne 

var ki 3 Haziran 1889'a kadar herhangi bir s:omut gelişme 

olmamıştır. Bu tarihte İbrahim Tema, İshak Sukuti, Abdullah 

Cevdet, Mehmet Reşit birleşerek Abdülhamit istibdatına karşı 

3 Haziran 1889'da İttihad-i Osmani adlı bir Brgüt kurmuşlar

dır.C8) Ancak Brgüt Temmuz 189l'e kadar dikkati çekici her

hangi bir eylemde bulunmamıştır. Bu eylemsizlik üzerine 20 

Temmuz 189l'de İnciraltı'nda bir toplantı yapılmış ve bu 

"' ,.. 
şılır .•• müşahede olunan asar-ı hikemiyye ve kimyeviye-
den ve belki sırf mihanikiyyeden ibarettirler .•• " Bkz. 
M. Orhan Okay,Beşir Fuad-İlk Türk Pozitivist ve Natüra

list, İstanbul: 1969, s. 106. 

(6) Hüseyin Rahmi bu etkileşimi şöyle dile getirmiştir: "Ba 
tı Uygarlı~ı bizim uyanışımızda bir ışıldak olmuştur ••• 
Abdülhamit'in sıkıyBnetimi .•. bir ulusun manevi besini 
olacak her çeşit yayını baskı altına almıştı." Bkz. Be:ç
kes, Türkiye'de Çagdaşlaşma, s. 371. 

(7) Hanio~lu, Osmanlı İttihad ve Terakki Gerniyeti ve JBn 
Türklük, s. 173. 

(8) Kuran, İnkılap Tarihimiz ve JBn Türklük, s. 30. Ayrıca 
bkz. E. E. Ramsaur, Jön Türkler ve 1908 İlıtilali ( Çev: 
Nuran Yavuz), 2.b, İst;anbul:l982. s. 30-31. İbrahim Te
mo'nun İttihad ve Terakki Anıları, 1stanbul:l987, s. 14, 
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toplantıda dahili bir nizarnname hazırlanması, yardımların 

düzenli olarak toplanması, üyelerin ba~lı oldukları şubeyi 

ve şubedeki sıra numaralarını gBstermek üzere defter hazır~ 

lanması ve her liyeye bir numara verilmesi saptanmıştır.C9) 

Ör(~Ü t bu b:ıri ht en sonra genişleysbiJ:mek için yüksek 

okullardan başlayarak tabana do~ru bir yayılma politikası 

izlemiştir. cıa) 

1891 yılında Kılıç Ali Paşa Cami imamının sarayı sert 

bir dille eleştirmesi saray hafiyelerinin dikkatini çekmiş-

t . c ı ı) El t . . . k V t b . t t k .. h k t ır. eş ırının aynagını -es ı e me uzere are e e 

geçen yBnetim, İbrahim Temo ve bazı arkadaşlarını tutuklamış 

ise de suç oluşturacak herhangi bir kanıt bulunmadıgından 

tutuklananlar serbest bırakılmışlardır.Cl2 ) 
Buna ra~men Brgütün genişleme çabalarına devam etmesi 

yBnetimin 'rıbbiye üzerindeki kontrolünün artmasına yol aç

mıştır. Nitekim 1893'te saraya baglılı~ı ile tanınan, Zeki 

Paşa'nın Askeri Tıbbiye'nin yBneticiliğine atanması ile 

Tıbbiye'de tutuklanmalara da başlanmıştır. Ancak yBnetim 

(9) Hanioğlu, Osmanlı İttihat ve Terakki Gerniyeti ve JBn 
Türklük, s. 175. Ramsaur, a.g.y, s. 32, Ayrıca bkz. İb
rahim Temo'nun !ttihad ve Terakki Anıları, s. 18.bu ça
lışmalara rağmen ortada henüz bir cemiyetin bulunmadıgı 
görüşü için bkz. Ali Birinci 11 ! ttihad ve ~~erakki Gerniye
ti Kuruluf~U ve İlk Nizamnamesi 1 " T.T , C.9, s. 52,(1988) 
s. 308. 

(lO)y.a.g.mk, s.l8-19, Ramsaur, a.g.y, s.33. Hatta cemiyet 
tekke rnensuplarına kadar yayılmıştır. Bedii N. Şehsuvar
or1lu,"İ.kinci ~1eşruti.yet ve Atıf Bey "ı Belleten,C.23,S.90 
(1959)' s. 308. 

(ll)İhsan Güneş, Türk Tar;-Jhind<e İttihat ve Terakki (1889-1918) 
(Basılmamış !Vlaster Tezj~, ~littej:retfniversitesi, 1977),s. 10. 

(12)İbrahim Tamo'nun İttihat ve Terakki Anıları, s. 18 v.d. 



25 

gelir;ıen olayları öttrenci hareketi olarak de~erlendirmiş ve 

tutuklananları serbest bırakmıştır. Gelişen bu olaylar ne

deniyle bazı Gerniyet üyeleri yurt dışına çıkmışlardır.Cl3) 
Bu sırada Abdülhamit istibdatından sıkılan bazı Os-

manlı aydınları da yurt dışında bulunuyordu. Bunlardan 

biri de Ahmet Rıza idi. Ahmet Rıza, 1889'da Bursa'da Eği-

t
. M'',.. .. • k p . 1 l'' D . . ı . .. .. .. ı 

· -J .. m nuc..uru L en? _ arJ.s e 'ransJ.z .. evrımı nın yuzuncu yı ı 

sergisine katılmak amacıyla gitmiş ve orada August Comte'un 

Pozitivist felsefesini benimsemiş ve bu doğrultuda Osmanlı 

!mparatorlu~u'nun kurtuluşunu amaçlayan layihalar yazmıştır 

Bunun yanında Pozitivist felsefe doğrultusunda düşünce üret 

rnek amacJ.;yla Meşveret a.dı altında bir de gazete çıkarmış

tı.Cl4-) 

!ttihat-ı Osmani Gerniyeti üyeleri Ahmet Rıza'nın bu 

birikimlerinden yararlanmak ~macıyla onunla ilişkiye geç

nıişler ve O.emiyetin yurt dışı temsilcili~ini üstlenip üst

lenmeyeceğini öğrenmek istemişlerdir.Cl5) Ahmet Rıza Cemi

yetin adının " Osmanlı !ttihad ve Terakki " olarak değiş

tirilmesi koşuluyla yurt dışı temsilcili~ini kabıllleneceğini 

açıklamıştır.Cl6 ) Böylece örgüt ad değiştirerek siyasal mu-

(13) y.a.g.y, s. 35-36. Hanioğlu, Osmanlı !ttihad ve Terakki 
Gerniyeti ve Jön Tlirklük, s.l78. Güneş, a.g.y, s.lO. 

(14-) IV!ardin, a.g.y, s.l31 v.d. Kemal Karpat, Türk Demokrasi 
Tarihi Sosyal,-Ekonoınik, Kültürel Temeller, İstanbul: 

ı 967' s. 22. 
(15) Kuran, lnkılip Tarihimiz ve Jön Türklük, s. 31. 
(16) Hanioğlu, Osmanlı İttihat ve 'rerakki Gerniyeti ve Jön 

'rürklük, s. 180. Ahmet Rıza anılarında !stanbul grubu
nun !ttihad-ı İslam ·adı üzerinde durduğunu belirtmiş
tir. Bkz. Meclis~i Mebusan ve Ayin Reisi Ahmet Rıza 

~yin Anıları,!stanbul:l988, s.l2. 



halefetin yapılması do~rultusunda yeni bir ruh ve dinamik 

güç kazanmıştır. 

1895 Kasım'ında İstanbul'da meydana gelen ve Türk

Müslüman halkın yurtseverlik duygularını kamçılayan Ermeni 

olayları Cemiyetin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Zira 

Ermeni olaylarını t9l'in eden bir bildiri yayınlamıştır. 

Bildiride '' ••. Biz Tlirkler de umJm Osmanlılar gibi bu müste

bid hlikümetten ıslahat ve hürriyet isteriz. Gemiyetirniz bu 

maksatla çalışıyor. Biz bugün Ermenileri tedibe çalışaca~ı-

mıza idaresizli~in, zullim ve istibdadın merkezi olan Bab-ı 

;l~yi, Şeyhillislam Kapısını, Yıldızı basarak bu daireleri 

müstebidlerin başına yıkalım: el ele verelim: toplanalım, 

ço~alalım. Bizim de hürriyete, serbestiye aşık ve müsta

hak oldu~umuzu ~lem-i medeniyete g~sterelim.''(l7) Bunun 

üzerine II. Abdülhamit geniş bir soruşturma başlatmış ve 

bir çok 6rgüt üyesini tutuklayarak sUrgüne g~ndermiştir.C~9) 

Bazı Oemiyet üyeleri ise yurt dışına kaçarak çalışmalarını 

orada sürdlirmliştür. 

J36ylece yurt dışındaki J5n Türkler giderek güçlenir

ken, yurt içinde kalanlar da Padişahı devirmek amacıyla 

(17) Beyannamenin tam metni ve ~ylemin gelişimi için bkz. 
İbrahim Temo'n•ın İttihat ve Terakki Anıları, s. 41-42. 
Tarık z. Tunaya, Türkiye'de Siyasal Partiler-İkinci 

~?rutiyet Dönemi, C.l, 2.b, İstanbul:l984, s.44-45. 

(18) Mehmet Selahattin Bey'e göre Cemiyet bu çözülmeden son
ra üyelerinin bir kısmına Anadolu ve Rumeli ~ilayetlerin

de örgütlenme çalışmaları yaptırmış '' Anadolu halkın~a 
saf ve temiz fikrinin de~iştirilemeyecegi inancına va
rarak'' girişimlerini Rumeli b6lgesinde yo~unlaştır
mıştır. Bkz. Mehmet Selahattin Bey, İttihat ve Terakki-



planlar dlizenlemişlerdir. Hazırlanan plana g5re, I. Tümen 

komutanının yardımı ile Babı;li nazırlar toplantısında ba

sılacak ve II. Abdtilhami t indirilip yerine V. i"Iurat getiri

lecekti. Plan uygulanmaya sokulmadan eylemciler yakalanmış

lardır.Cl9) 

Buna rağmen ihtilalci güçler İstanbul'da 5rgütlene-

rek II. Abdülhamit'e suikast düzenlemeyi planlamışlardır. 

Ancak y5netimin 5nceden haber alması dolayısıyla bu eylemden 

vazgeçmişlerdir. Haziran l897'de Tümgeneral Reşit Paşa Ba~

kanlı~ında kurulan mahkeme heyeti uzun bir soruşturmadan 

sonra suçlu g5rdüklerini Şeref Vapuruyla 'rrablusgarp' a sUr

güne g5ndermiştir, .(1897). ('20)B5ylece Cemiyetin yurt içi 

teşkilatına bUyük bir darbe vurulmuş oldu~undan ihtilalci 

güçler çalışmalarını Avrupa'da yo~unlaştıracaklardır. 

Örgüt üyelerinin bazı ünlü kişileri de harekete 

kazandırmaları (Brneğin Murat Bey)_Cemiyetin çalışmalarına 

güç kazandırmıştır. Murat Bey, Mülkiye Mektebi'nde ihti

laller ve devrimler tarihi hakkında dersler vermiş ve da-

ha sonra çıkardı~ı Mizan Gazetesi'nde ortaya koydu~~ dü-

şünceler nedeniyle yurt dışına kaçmıştır. Paris'te Ahmet 

Rıza ile anlaşamayan Murat Bey, Mısır'a geçmiş ve orada 

Mizan'ı çıkarmaya devam ederek siyasal muhalefetini devam 

nin Kuruluşu ve Osmanlı Devleti'nin Yıkılışı Hakkında 
Bildiklerim (Haz:Ahmet Varol), İstanbul:l989, s.21-22. 

(19) Ramsaur, a.g.y, s. 48. Kuran, 1nkılap Tarihimiz ve J6n 

'l'ürklük, s. 65. 

(20) Ahmet Bedevi Kuran, Osmanlı İmparatorlutf;u'nda ve Türki
:t!}. Cumtwriyeti.' nde İnkılap Hareketleri, !stanbul: 1959, 
s. 164. Ayrıca bkz. Hanioglıı,Osrnanlı İttihad ve Terakki 
Gerniyeti ve J5n Tlirklük, s.215 v.d. 
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ettirmiştir.C 2 l) 
Mizancı Murat Bey'in bu çalışmaları Abdülhamit üzerin-

de olumsuz etkilerde bulunmuştur. II. Abdülhamit, Mizancı 

Murat Bey'in yurda d5nüşünü saglamak amacıyla hafiyeleri 

aracılı~ıyla bir dizi girişimlerde bulunmuştur. G•nel bir 

af çıkarılaca~ı, mücadeleden vazgeçeniere aylık baglanaca

ğı belirtilmiştir. Ayrıca y~netime karşı mücadelelerini 

sürdürenierin Osmanlı tebalığından çıkarılacağı özellikle 

vurgulanmıştır. Bu Çabaların sonucunda rlfizancı Murat Bey 

Temmuz 1897'de İstanbul'a geri dönmliştür.C 22 ) 
Böylece İstanbul'da 1896-1897'de Abdülhamit'e karşı 

düzenlenen başarısız darbe giri(limleri v:e yakalanan Cemiyet 

ü;yelerinin Trablusgarb 'a ve .B'izan' a sürgüne gönderilmesi, 

1897'de Yunanistan'a karşı kazanılan askeri zafer Cemiye

tin iyiden iyiye güç kaybetmesine yol açmıştır. Cemiyetin 

Mısır şubesi Mizancı Murat Bey'in dönüşü ile hareketsiz 

kalmıştır. Ayrıca Balkan şubesi de Osmanlı y5netiminin bu

rayı sıkı denetime alması sonucu iyice zayıflamıştır.C 23) 
Tunalı Hilmi Bey 1898 yılı sonunda gelişmeleri şöyle de-

ğerlendirrniştir: "N e yapaca~ız bilemiyorum. 'NumG.nelik' 

olmak üzere meydandakalmış olan tek 'Trablusgarb Şu'be-

sinden' de haber alamıyorduk. Az daha patlayacaktım •.•• 

(21) i'lardin, a.g.y, s.66 v.d. Ayrıca bkz. Birol Emil, Mizan
cı Murat Bey: Hayatı ve Eserleri,1stanbul:l979, s.l43-
14-4. Mizan Gazetesi 'nin ilk sayısında "Jj'ırka.mızın Hatt
ı Hareketi" 1:wşlıi_-:;J.yla Osmanlıcılık motifleri içeren bir 

prograrn yayınlamıştır. Bkz. y.a.g.y, s. 34-0 v.d. 
(22) Karaı, a.g.y, C.B, s. 58. Mardin, a.g.y, s. 93-94. 
(23) Hanioğlu, Osmanlı İttihat ve Terakki Gerniyeti ve Jön 

Türklük, s. 340 v.d. 
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E~er bir de onu kaybedersak işimiz var ••• "C 24 ) Bu d5nemde 

Cemiyet uluslararası kongralere katılarak varlı~ını hisset

tirmeye çalışmıştır.C 2 5) 

Gerniyeti bu zayıf durumdan, Abdülhamit'in eniştesi 

Damat Mahmut Paşa'nın o~ullarını yanına alarak Avrupa'ya 

kaçması ve Jön Türkl~rle birleşmesi kurtarmıştır (Aralık 

1889).(26 ) Cemiyet bu tarihten sonra canlanmaya başlamış
tır. ( 27) 

Damat Mahmut Paşa'nın o~ulları olan Sabahattin Bey ve 

LUtfullalı Beyler J5n Türklerin örgütlerini birleştirm&k ve 

muhalefeti daha etkili kılabilmak için "Umum Osmanlı Vatan

daşlarımıza" adlı bir beyanname yayınlamışlardır.( 2B) Bu be-

yannarnede amaçlarının " •.• menfaati müttehid oldu~u halde 

rnesleken müteferrik olan ve o tefrika yüzünden telafisi gay

ri kabil bir felakete maruz bulunan Türk, Arap, Arnavut, Er

meni, r·1akedonyalı, Hum, Kürt, fvlusev·i ilh vatandaşlarımızın 

kuvvetini bir noktaya cemeylemek ve bu suretle hem bugünkü 

(24) y.a.g.y, s. 255. 
(25) 1"1ec1is-i Hebusan ve Ayan Reisi Ahmed Rıza Bey' in Anı

ları, 1stanbul:l988, s. 21-22. Ayrıca bkz. Yuriy Asa
toviç Petrosyan, Sovyet Gözüyle Jön Türkler (Çev: Maz
lum Beyhan-Ayşe Hacıhasano~lu), Ankara:l974, s. 207. 

(26) Kuran, İnkılap Tarihimiz ve Jön Türkler, s. 64 v.d. 
Hanioglu, Osmanlı İttihad ve Terakki Gerniyeti ve ~ön 
Türklük, s. 342. Raınsaur, a.g.y, s. 72 v.d. 

(27) Jön Türk siyasal muhalefetinin bu dönemde canlanmasına 
Ba~dat Demiryolu projesinin neden oldu~u görüşü için 
bkz. Sina Akşin, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, 
1stanbul:l987, s. 39-40. 

(28) Kuran, İnkılap rrarihimiz ve Jön Türkler, s. 134. Ram
saur, a.g.y, s. 83. Petrosyan'a göre bildiri 1901 yılı
nın Mart ya da Nisan ayında yayınlanmıştır. Bkz. Petros-
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seyyiata bitarn verme~e ve hem de yarın ki hükümeti adil~ne

nin temel taşlarını ~rayı umumiye-i Osmaniye'nin inzimam 

ile va.z'a çalışmak"( 29) .oldu[1;unu vurgulamışlardır. 
Beyanname J6n Türkler arasında geniş yankılara yol 

açmıştır. Ancak 1902'ye kadar J6n Türkleri biraraya getir

mek olanaklı olmamıştır. Bir dizi g6rlişmelerden sonra Birinci 

Osmanlı Liberaller Kongresi 4-9 Şubat 1902'de Paris'te top

lanmıştır.(30) Kongreye başta Prens Sabahattin ve Tiutfullah 

Beyler, Ahmet Rıza, !smail Kemal, Hoca Kadri, Halil Ganem 

olmak üzere 47 kişi katılmıştır. Kongre Prens Sabahattin 

Bey'in başkanlığında çalışmalarını slirdürmliştlir.C3l) 

Kongre çalışmaları sırasında !smail Kemal'in ortaya 

attığı "yalnız propaganda ve neşriyat ile inkıl~p yapılamaz. 

Buna mebni askeri kuvvetlerin de ihtil~l harekatına işti

raklerini te'mine çalışılmalı"(32 ) tezi kongre liyelerini 
( 

ikiye ayırmıştır. 

Kongre üyelerinin bir b6lümli 6zellikle azınlık tem

silcileri yabancı devlet güçlerinin ihtilale katılmasını 

isterke~ ~ncülüğlinli Ahmet Rıza'nın yaptığı diger bir grup 

ise "Ecnebi1erin mli1kümüzde icra-yı hükümet değil, işimize 

hariçten müdahale etmelerini bile namus ve haysiyet-i mil

liyeye bir ar sayarız"(33) diyerek yabancı güçlerin müda-

yan, a.g.y, s. 214. 
(29) Kuran, İnkı1&p Tarihimiz ve J6n Türkler, s. 134. 
(30) y.a.g.y, s. 151. Ramsaur, a.g.y, s. 83. 
(31) Kuran, !nkıl~n Tarihimiz ve ;an Türkler, s. 151-152. 
(32) y.a.g.y, s. 152. Ayrıca Ramsaur, a.g.y, s. 85 v.d. 
(3J) Mardin, a.g.y, s. 145. 
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halelerine karşı çıkmıştır. 

Prens Sabahattin ise ihtilal sırasında yabancı güçle

rin müdahale olasılıgı üzerinde durarak ihtilal başlamadan 

Osmanlı Devleti ile uzlaşabilecek "hür ve demokrat bir hü

kümetle''(34) uyuşmanin yararlı olaca~ını belirterek müdaha

leye taraftar oldu~unu açıkça belirtmiştir. Bu durum itti-

hatçıların ikiye ayrılmalarına neden olmuştur. 

Ahmet Rıza ve arkadaçları Osmanlı Terakki ve İttihat 

Gerniyeti adı altında(35) Prens Sabahattin ve grubu ise Te

şebbüs-ü Şahsi ve Adem-i Merkeziti Cemiyeti(36 ) adıyla ça

lışmalarına devam etmişlerdir.C37) 

(34) Cemal Kutay, Prens Sabahattin Bey-Sultan II. Abdulha
mit, İttihat ve Terakki,!stanbul: 1964, s. 148. Müda
haleci grub~n geliştirdigi düşünceler için bkz. Kuran, 
İnkılap Tarihimiz ve JBn Türkler, s. 152-153. Ramsaur, 

a.g.y, s. 84-85. 
(35) Kuran, Osmanlı 1ınparatorlugu'nda İnkıl;p Elareketleri ve 

Milli Mücadele, s. 323-324. Bu Cemiyetin yayın organları 
Meşveret ve Şuray-ı Ommet gazeteleri olmuştur. Şuray-ı 
Ummet gazetesi 10 Nisan 1902 tarihinde yeni oluşumun prog
ramını içeren bir yazıyla yayımlanmaya başlanmıştır. 
Proğramda "Devlet-i Aliyye-i Osmaniye'nin istiklal-i 
siyasi ve tamam-i mülkiyesini her türlü müdahale-i ec
nebiyeden masun bıılundurmak ve iade-i çevketine çalış

maıt'' oiçiminde belirtilmir~tir. Bkz. ~1ardin, a.g.y,s .. 184. 
( 36) Kuran, Osmanlı İıııpar<üorlu.f!;u ~nda l:nkılap Hareketleri ve 

Milli Mlicadele, s. 334-335. 
(37) Türkiye'nin siyasi tarihinde bu iki grubun büyük bir 

yeri vardır. Siyasi partiler devletçi-seçkinci ve ge
lenekçi-liberal olarak iki kolda tarihsel gelişim g5s
termişlerdir. Bkz. Emre Kongar, imparatorluk'tan Günli
müze Türkiye'nin Toplumsal Yapısı,4.b, 1stanbul:l981, 

s. 141 v.d. 
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Bu ayrılıktan sonra yurt dışındaki yönetim karşıtları 

yeniden güç kaybına u[Srarken ycı.rt içi örgütlenmenin de hız

landı~ı dikkati çekmektedir. İstanbul'da tüm yüksek okullar 

yanında orta dilzeydeki okullarda da çeşitli adlar altında 

örglitler kurularak istibdatla mlicadelenin tabanı genişletil

miştir.C3B) 

Ulkenin içinde bulunduğu ortamı degiştirmek isteyen 

kimi genç subaylar da örglitlenmenin zorunluluğuna inanmış-

lardır. Nitekim bunlardan biri olan M. Kemal'de Kurmay Ok~

lundan mezun olduktan sonra ilk görev yeri olan Şam'a gitti

~inde burada bazı kişilerle Vatan ve HUrriyet Gerniyeti'ni 

oluşturmuşlardır.~39) Vatan ve HUrriyet Gerniyeti'nin çeşit-
li yerlerde şubesini açan M. Kemal yaptı~ı incelemelerde is

tibdatı yıkmak için Suriye'nin uygun olmadı~ı sonucuna var

mıştır. ( 40) 

Bu nedenle f11. Kemal silah arkadaşlarıyla gizlice gö

rüşmek lizere Rumeli'ye geçmiştir. S•lanik'te Ömer Naci, Hlis-

rev Sami ve Hakkı Beylerle buluşarak, Bursalı Tahir ve Hoca 

Mahir'le tanışarak Vatan ve Hürriyet Gerniyeti'nin bir şube

sini oluşturmuş ve tabanca fizerinde yemin etmişlerdi.(Yaz 

l906).( 4l) 

( 3g) ~1ercan ldadisi 'nde "Cemiyet-i Inkılabiye" ve harbiye' de 
"Yüksek l'1ektepler !ttihadı" örglitleri kurulmuştur. Ekz. 
Kuran, Osmanlı İmparatorluğQ'nda İnkılap Hareketleri ve 

Milli Mlicadele, s. 400 v.d. 
(39) Afet İnan,"Vatan ve HUrriyet" Belleten 9 G.l, 8.2, (1937) 

s. 258. 
(40) Hü.srev Bami Kı:ıııldor::r;an, "Vatan ve Hi.irriyet-İttihat ve Terak-

ki", Belleten, G.l, S. 3-4, (1937), s. 620 v.d. 
(41) y.a.g.mk, s. 621 v.d. Mustafa Kemal'in Makedonya'da verdi

~i mücadele için bkz. Ali Fuat Cebesoy, Sınıf Ark~dasım 



33 

1906 yılının EylUl ayında ise Selanik'te Osmanlı Hür

riyet Gerniyeti kurulmuş ve bu Cemiyet Vatan Te Hürriyet Ce

miyeti liyelerini de içine almıştır.C 42 ) Cemiyet Rumeli'nde 

hızlı bir örgütlenme içerisine girmiştir. Özellikle Cemiyetin 

III. Ordunun genç idealist subayları üzerinde yaptıgı propa-

ganda olumlu sonuç vermiş ve bunların önemli bir kesimi ör

güte kazandırılmıştır.C 43) Mustafa Kemal'de kendi kurdu~u 
Vatan ve Hürriyet Gerniyeti liyelerinin bir ço~unu bu dernek

le ilişkili görünce 29 Ekim 1907'de bu örgüte girmiş ve ça

lışmalarını burada slirdlirmliştlir.C 44 ) 
Yönetim örgüt liyelerinden Ömer Naci ve Uüsrev Sami'nin 

tutuklanmaları için girişimlerde bulunmuştur. Örglit üyelerin-

den posta memuru Talat Bey'in bu durumu örgüte bildirmesi u-

zerine ümer Naci ve Hlisrev Sami Paris'e kaçmışlardır. (45) Pa7 

ris'te bulundukları süre içinde ~ura-yı Ümmet Gazetesinde 

Atatürk- Okul ve Genç Subaylık Hatıraları,2.b, İstanbul: 

1981, s. 90 v.d. 
(42) Cemiyetin kurucuları şu kişilerdir:Askeri Rliştiye hlidürü 

Btırsalı Tahir Dey, Fransızca ögretmeni Naci Bey, Selanik 
P.T.T Mlidlirlü~ü başk~tibi Talat Bey, Mithat Şükrü Bey, 
Bursalı Hakkı Bey, Edip Servet, Ömer Naci, Kazım Nami, 
Rahmi ve !smail Canbolat Bey, Bkz. İlhan Tekeli-Selim 
İlkin, "İttihat ve Terakki Hareketinin Oluşumunda Selanik' 
in Toplumsal Yapısının Belirleyicili~i'', Türkiye'nin Sos
yal ve Ekonomik Tarihi (1071-1920) (Editörler: Osman Ok
yar-Halil İnalcık), Ankara:l9BO, s. 372- 373. 

(43) Lewis, a.g.y, s. 203. 
(44) Fethi Tevetogıu, Ömer Naci,1stanbul:l973. s. 96. 
(45) y.a.g.y, s. 88 v.d. Kızıldo~an, a.g.mk, s. 624. 
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iınzasız yazılar yazarak Terakki ve İttihad Gerniyeti ile Osman-

lı Hürriyet Gerniyeti'nin birleşmesine ortam hazırlamışl&r·:_ 

dır.C 46 ) Düşünsel ayrılıkların giderilmesi üzerine iki grup 

27 Eylül 1907'de Osmanlı Terakki ve ittihad Gerniyeti adı al

tında birleştirilmişlerdir.C 47) 

Bir taraftan bu birleşme sa~lanırken, 5hür taraftan da 

Abdülhamit istihdatına karşı mücadele veren güçler üzerinde 

etkin olan Ahmet Rıza ile Prens Sabahattin yakınıaşmaya başla-

mışlardır. Ahmet Rıza evriıne dayalı mücadele yönteminden vazge

çerek y5netimin şiddet yoluyla de~iştirilmesini benimseyen -
( '18) Prens Sabahattin grubuna yaklaşmıştır. 

Bu yaklaşınanın sonucunda Abdülhamit yönetimi karşıtlarını 

birleştirerek güç birli~i sa~layabilmek amacıyla 1907 Aralık 

ayında Paris'te ikinci bir kongre toplanmıştır.C 49) 27-29 Ara-

lık tarihlerinde çalışmalarına devam eden Kongrede padişahın 

baskıcı politikası eleştirildikten sonra· "bu usul-u idareyi 

derhal ve her ne vasıtayla olursa olsun yıkmak elzemdir" dü

şüncesinde birleşmişler ve çalışmalarını daha da arttırmışlar

dır. (50) 

(46) 

(47) 

Ramsaur, a.g.y, s. 141. Akşin, J5n Türkler ve !ttihat ve 
Terakki, s. 62 v.d. 
Tekeli-İlkin~ "İttihat ve Terakki Hareketinin Oluşumun-

I 

da Selanik'in Toplumsal Yapısının Belirleyiciligi'', s. 381. 

Ramsaur, a.g.y, s. 142 v.d. 
(48) Ramsaur, a.g.y, s. 144 v.d. 
(49) Kuran, İnkıl~p Tarihimiz ve Jön Türklük, s. 228. Ayrıca 

bkz. Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkıl~bı Tarihi,G.l, Kısım.l, 
3.b, Ankara:l983, s. 388 v.d. Akşin, Jön Türkler ve !tti
hat ve Terakki, s. 65. 

(50) Recai G. Okandan, Amme Hukukumuzun Ana Hatları, Birinci 

Kitap, 3.b, 1stanbul:l959, s. 248. 
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2- II. Meşrutiyetin İlan Edilmesi 

Osmanlı İmparatorlugu'nda meşruti sistemin ikinci kez 

ilan edilmesi sürecinde I"lakedonya sorununun büyük rolü ol-

muştur. XIX. yüzyılın sonlarından itibaren bölgede siyasal, 

dinsel, etnik huzursuzluklar baş göstermiş ve süreç içeri-

sinde "Makedonya f1akedonyalılarındır" sloganı geliştirilmiş

tir.C5l) Avrupalı Büyük Devletlerin bölgede statükoym degiş

tirmeye yönelik ıslahat önerileri sorunu daha da derinleştirmiş

tir. 1902 yılında Avusturya ile Rusya devletleri bölgede yaşa

yan ulusların yaşam koşullarının düzeltilmesi ve halklar ara

sında barışın sağlanması amacıyla projeler gündeme getirmiş

lerdir. Bu dayatmalar II. Abdülhamit'in Makedonya'ya özg~ 

bir yönetim biçimi oluşturmasına neden olmuş ve bölgede 

Vilayat-ı Belase-i Umumi Müfettişligi kurulmuştur.C52 ) 
1903 yılında da Rusya ve Avusturya-Macaristan devlet

leri tekrar Makedonya politikasını yönlendirmek amacıyla 

Mürzteg Reform Planını ~az1rlamışlardır. Reform kararları 

dogrultusunda Avrupalı memurların Genel Müfettişin yanında 

görev yapacakları belirtilmiştir.C53) Avrupalı devletler bu 

reform paketi kanalıyla Osmanlı devletinin işlerine dogrudan 

( 51) Tekeli-İlkin, "İttihat ve 'rerakki Hareketinin OL.ı.ş;ı_mLmda 
Selanik'in Toplumsal fapısının Belirleyicili~i'', s. 368. 
Tahsin Uzer, Makedonva Eşkiyalık Tarihi ve Son Osmanlı 

Yönetirni,2.b, Ankara:l987, s. 81 v.d. 
(52) Uzer, a.g.y, s. 81-82. 
(53) Karaı, a.g.y, C.8, s. 159. Impert, a.g.y, s. 171 v.d. 
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karışma olanaklarını elde etmişlerdir. 

İngiltere'nin 3 Mart 1908'de reform ve mlidahalelere 

zemin hazırlamak amacıyla yayımladı~ı genelge, Terakki ve 

İttihat Cemiyetini rahatsız etmiştir.C54 )Bu nedenle Terakki 

ve İttihat Gerniyeti 28 Mayıs 1908'de harekete geçerek Manas

tır'da Rusya dışındaki bliylik devletlerin Konsolosluklarına 

bir bildiri vermiştir.C55) Bildiride;'' •.• Avrupa'nın Makedonya 

da giriştigi yenileştirme ve yeni dlizen hareketleri hiç de 

iyi bir sonuç vermemiştir. Makedonya'da yine karışıklıklar 

slirmekte, hatta daha kötli bir duruma girmektedir. Azınlık

ların ayaklanması ço~almış, problemi bi~kat daha çözlilmez 

bir duruma getirıniştir"(56 ) denilmiştir. 

Tam bu hareketli günlerde Reval'de Rus Çarı ile !ngil-

tere Kralının buluşmaları isyan hareketine ivme kazandırmış

tır. (57 ) Bu sırada Serez yöresinde bir binbaşının yönetimi 

(54) Bayur, a.g.y, 0.1, K.l, s. 414. 
(55) Resneli Niyazi, Balkanlarda Bir Gerillacı- Hürriyet Kah

ramanı Resneli Niyazi Bey'in Anıları (Haz: İhsan İlgar), 

İstanbul:l975, s. 64. Ali Cevad, İkinci Meşrutiyetin 
!lanı ve Otuzbir Mart Hadisesi (Haz: Faik Reşit Unat), 
2.b, Ankara:l985, s. 158. 

(56) Bildirinin tam metni için b~z. Resneli Niyazi Bey'in Anı
ları, s. 64-76. 

(57) Feroz Ahmad, İttihat ve Terakki (1908-1914) (Çev: Nuran 
Yavuz), 2.b, 1stanbul:l986, s.~20. Ramsaur, a.g.y, s. 153. 
İngiltere Kralı VII. Edward ile Rus Çarı II. Nicholas'ın 

yaptı~ı Reval görlişmelerind• o dönemin içinde bulundu~u 
uluslararası konjoktlir nedeniyle Osmanlı !mparatorlu~u' 
nun paylaşılması görüşli için bkz. Orhan Kologlu, "Reval' 
de Osmanlı Devleti Gerçekten Paylaşıldı mı~ 11 T. 'JJ , C. 4, 
S. 24, (1985), s. 16 v.d. 
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yerici tavır ve davranışları sarayın dikkatini çekmekte ge-

cikmemiş olayı soruşturmak üzere Selanik Merkez Komutanı Yar-

bay Nazım görevlendirilmiştir. Ancak onun elde ettigi bilgi

leri İstanbul'a ulaşturmasına izin verilmemiş ve Nazım ll Ha

ziran'da öldürülmüştür.C5B) 

28 Haziran'dan itibaren Hesneli Niyazi meşrutiyetin ye

niden il~n edilmesi için toplantılar düzenlemiş, bıı toplantı

larda bir dizi taktik kararlar alınmış ve ihtilal tarihi ola

rakta 3 Temmuz Cuma günü belirlenmiştir.C59) Bu arada Cemiye

tin merkez komitesi ile ·de ilişkiye geçmiştir.(GO) 3 Temmuz' 

da ögle saatlerinde Resneli Niyazi 200 kadar asker ile bir

likte da~a çıkmıştır. Böylece istibdata karşı isyan hareketi 

de fiilen başlamıştır.(Gl) Resneli Niyazi da~a çıkışının ilk 

günlinde bölgedeki kasabaların yönetim makamlarına, Manastır 

Valisine ve Hilmi Paşa'ya bildiriler göndermişti~~(6~) 

(58) Ramsaur, a.g.y, s. 152. Bayur bu olayın 25 Mayıs'ta ger

çekleştirildi~ini belirtmektedir. Dayur, a.g.y, C.l, K.l, 

s. 439. 
(59) Resneli Niyazi Bey'in AnJ.ları, s. 80 v~d. İngiliz elçiliğ;i 

terelimanı ~itzmaurice göre 1 Eylül olarak düşünülmüştür. 
Bkz. Celal Bayar, Ben de Ya~dım, Milli Mücadeleye Gidiş, 

0.3, İstanbul:l965, s. 907. 
(60) İsmail Hakkı Uzunçarşılı, "1908 yılında İkinci Meşrutiye

tin Ne Suretle İlan Edildigina Dair Vesikalar'', Belleten, 

0.20, G. 77, (1956), s. 108 v.d. 
(61) Resneli Niyazi Bey'in Anıları, s. 89-90. Osmanlı Mebusan 

Meclisi Reisi Halil Menteşe'nin Anıları, (Haz:!smail Arar) 

İstanbnl:l986, s. 123. 
(62) Dildirilerde, 1876 Anayasası'nın geri getirilmesi, son 

yıllarda ülkeye egemen olan haksızlıkların ve eşitsiz
liklerin giderilmesi konuları işlenmiştir. Bkz. Resneli 
Niyazi Bey'in Anıları, s. 96 v.d. 
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Bu eylemlerden sonra b5lgedeki diger kliçlik rütbeli su

bayların bazıları daga çıkınışlardır. ( 63) Osmanlı Terakki ve 

İttihat Heyeti !çtimaiyesi tarafından 6 Temmuz'da Manastır 

Valisine bir muhtıra verilmiştir.C 64 ) 

7 Temmuz'da da etkili olmaya başlayan eylemleri hastır-

k · • c• • P h k t ' .. ld.. · · 1 " t · · ( 6 5) B ma ıçın ~emsı . aşa are e e geçmış ve o uru muş ur. u 

olayla da Cemiyet olayları y5nlendirir hale gelmiştir. 

(63) Uzunçarşılı, a.g.mk, s. 162 v.d. 
( 6l.~) f"luhtıra 'da Cemiyet "Hükümeti hazıranız gayri meşrudur. 

Çlinkli Kavanin-i Devlet anın meşrutiyetini temin etmiş 
ikAn tarz-ı idare tahvit edilme~e çalışılarak hlikGme
ti mutlaka aleminde idare olunmakta ve bu ut!;urda bir 
çok masuminin demleri irake edilmektedir •.. 
Güruh-u Süfeha ve Cühela bilmelidirler ki, Osmanlı iiükli
meti bir millet ve bir de timsal-i millet olan Padişahtan 

ibarettir. Bu ikisinin arasında denilere şehvet esirleri
ne, rez,illere, ikbal sarhoşlarına bir mevkii mahsus yok
tur. Bu gibi edani artık saha-i hayat-ı limmetten çekilme
li, menhus ve meşum olan mevcudiyetlerine bir nihayet 
verilmelidir ••• " Muhtıranın tam metni için bkz. Ahmet 
Refik, 1nkılabı Azim, Dersaadet:l324, s. 45-51. 

(65) Uzunçarşılı, a.g.mk, s. 109. Halil l"ienteşe'nin Anıları, 
s. 123-124. 7 Temmuz'da Manastır'a gelen Şemsi Paşa, 
Cemiyet liyelerini çok korkutmuştur. Resneli Niyazi'yi 
yakalamak üzere Resne'ye gitmeye hazırlanan Şemsi Pa
şa'nın ~ Resne'ye varması üzerine "Mukaddes 
Cemiyet"in büyük tehlikeye düşecegini düşünen Atıf, 
~emsi Paşa'yı vurmaya karar vermiştir. Bkz. Şehsu- · 

varo~lu, a.g.mk, s. 330 v.d. 
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Saray bu isyan hareketlerini durdurabilmek için çeşit

li önlemler aldı. Ancak bunların hiçbiri olumlu bir sonuç 

vermiyordu. Zira İ.T, ordunun her kademesine kadar uzanmış

tı.(66) 

Makedonya'daki düzeni yeniden kurmak, denetimi kendi 

ellerinde bulundurmak isteyen Osmanlı yönetimi bunun için 

bölgeye Anadolu'dan asker göndermek zorunda kalmıştır. An

cak gönderilen askerler ihtilalcilere karşı savaşmamışlar

dır.C67) 

Cemiyet Manastır sokaklarında bildiriler da~ıtarak 

sivil halkın ihtilal sürecine katılmasını sa~lamaya çalış

mıştır. Rumeli'nin çeşitli kentlerinde yapılan mitingler 

ve Yıldız Sarayı'na çekilen telgraflar bölgenin tümüyle sa

rayın denetiminden çıkmasına yol açmıştır.C 6B) Firzovik hal

kının bir e~lenoe için toplanması İttihatçıların yönlendir

mesiyle siyasal içerig;s. bürünmüştür. Burada toplanan halk 

Kanun-u Esasi'nin ilanını istemiştir.C 69) 
Osmanlı Terakki ve İttihat Gerniyeti koşulların olgun

laştıgı kararına ulaşmış ve 23 Temmuz'da Manastır kentinde 

(66) Akşin, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, s. 75. 
(67) Ali Cevat, a.g.y, s. 159. Nazım Bey gönderilecek asker

leri ihtilale kazandırmak amacıyla tütün satıcısı kılı
~ıyla tzmir'e gitmiştir. Bkz. Uzunçarşılı, a.g.mk, s.lll. 

(68) Tarık Zafer Tunaya, Hürriyettn İlanı,İstanbul:l959, s. 7-
8. Uzu.nçar:~ılı, a.g.mk, s .. 170-171. 

(69) Ali Cevat, a.g.mk, s. 160. Uzunçarşılı, a.g.mk, s. 124-
125. Bayur, a.g.y, C.l, K.l, s. 449-450. 
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Meşrutiyeti il~n etmiştir. Harp Okulu Ders Nazırı Binbaşı 

Vehip l~ey 23 Temmuz 1908'de, Manastır Hürriyet Meydanı'na 

toplanan halka, " .•• Adalet, musavat, hürriyet, uhuvvet 

meslek-i esasimizdir ..• Artık cennetmekan Kanuni Scıl tan 

Süleyman zamanından beri Padişah ile millet arasına çekilen 

kafesi kıraca~ız •.• Bizi insan gibi yaşatacak us~l-u meşrua

i meşverettir. Ki bu isteklerimizin cümlesini temin eyleyen 

Kanun-u Esasi'dir ••• Osmanlı Bayragı altında İttihad eyleyen 

ecnas-ı muhtelife bil~tefrik-i cins ve mezhep birbirinin ru~ 

hu, nur-u hadika-i iftiharıdır. Birbirinin malını, canını, 

ırzını aynı şiddet ve asabiyetle müdafaa ve muhafaza ederek 

L •••• C?O) biçiminde seslenerek yeni düzenin başladıgını du-

yurmuştur. Manastır'dan sonra aynı gün Selanik, Preşova, 

Köprülü, Üsküp ve Serez '_de de törenlerle meşrutiyet ilan edil

miştir.C7l) 

Makedonya'da bu gelişmeler olurken İstanbul'da da 

Padişah olayları yatıştırmak için Avlonyalı Ferit Paşa'yı 

sadrazamlıktan alarak yerine Sait Paşa'ya Sadrazamlığı ver

miştir.C72) Sait Paşa başkanlıgında toplanan Vükela Heyeti 

ıneşr'ltiyetin ilanının zorunlu olduğ;u sonucuna varmıştır. (73) 

Başka çıkış yolu olmad~~ını gören Padişah 23/24 Temmuz tari-

(70) Ahmet Refik, a.g.y, s. 84-85. 
(71) Ali Cevat, a.g.y, s. 160. Uzunçarşılı, a.g.mk. s. 171 v.d. 

(72) UEunçarşılı, a.g.mk, s. 136 v.d. 
(73) y.a.g.mk, s. 140-141. Ayrıca bkz. Tahsin Paşa'nın Yıldız 

Hatıraları, s. 376. 
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hinde meşrutiyetin yeniden ilin edildigini açıklayan iride-i 

seniyesini yayımlamıştır.C74 ) 

Bu yeni durum hemen !stanbul basınına bildirilmiş ve 

ertesi günkü gazetelerde Tebligat-ı Resmiye adı altında yer 

verilmiştir. C75) 

Meşruti sistemin tekrar ilan edilmesi, halk arasında 

önceleri bir şaşkınlık yaratmıştır. Bu şaşkınlık sonraları 

yerini büyük bir sevince bırakmış ve meşrutiyet lehinde gos

teriler düzenlenmiştir. (76 ) JYıkenin durumunu Şahbettin Süley

man şöyle tasvir etmiştir& "Tebligat-ı Resmiye sütununda Ka-

(74) Meşrutiyet! ilan eden ve Meclisi toplantıya çagıran ira
nin metni için bkz. Düstur, Tertib-i Sani, 0~1, s. 1-3. 

(75) Hasan Amca, Dogmayan Hürriyet, Bir Devrin İçyüzü (1908-
1918), 2.b, 1stanbul:l989, s. 19. 25 Temmuz 1908 günü 
Sabah Gazetesinde şöyle yayınlanmış),. ır i "Tesis-i eelil-i 
cenab-ı hilafetpenahı olan Kantın-u Esasi'de sGret-i teş
kili beyan l'4eclis:i lVIabusanın içtimada davet olunması 
şerefmutea' llık buyrulan irae-i seniyesL .hazret-i hila
fetpenihi icab-ı aliyesinden bulunmuş ve hükm-ü eelili bil 
cümle vilayat-ı şahane valilikleri ile elviye-i gayri mül
hake mutasarrıflıklarına teblig kılınmış olma~la oraca da 
mezkÜrda ınünderiç saffatı haiz azanın intibahının icra-
sı ••. " Bkz. Bab ah, ll ~remınuz 1324. 

(76) Tahsin Paşa'nın Yıldız Hatıraları, s. 382-383. Yücel Ak
tar, İkinci Meşrutiyet Dönemi ögrenci Olayları (1908-1918)

1 

İstanbul:l990, s. 64 v.d. Hasan Amca, a.g.y, s. 19 v.d. 
Basındaki hareketlilik için bkz. Ahmed Emin Yalman,Yakın 
Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim (1888-1918), 0.1, 
1stanbul:l970, s. 62-63. 



nun-u Esasi'nin tekrar ilan olundugunu gördüğüm zaıaan inanaına--

dım, aldanıyorum zannettim. Korkuyordum •.• Acaba bu gazete 

yanlış yazmasın dedim, bir başkasını aldım ••• O da öyle ••• 

Bütün halk s~kit, mütereddit .•• mütehayyir bir kütle ..• Birin

ci gün pek sönük geçti. İkinci gün sabahında bile şehrin üze

rinde bir sük~t, bir korku hliklimferma oluyordu. Bütün neşe ve 

heyecan ikinci gün öğleden sonra ilk nümayişle başladı ••• ııC77) 
Uzun bir istibdat döneminden sonra özgürlüğün tadına va~ 

ramamış halkın yaptı~ı bir takım ~aşkınlıklar, otorite boşlu

ftıı ülkede istenmeyen bir takım olayların çıkmasına neden ol

muştur.C7B).!TC bu·~ gidişatı önleyebilmek için 7 A~ustos 1908' 

de halkı sukunete davet eden bir bildiri yayınlamıştır: " .•• 

Artık bütün bu nümayişlere son verelim. nerkes iş·· v..e gücü ile 

meşgul olsun. BilGmum tebaanın makam-ı muallayı hükümdariye 

do~ru müteveccih bulundugunu gösterdiginden şayanı şükrandır. 

Artık herkesin işi gücü ile meşgul olaca~ı zamanın hulGl etti

gini umGma harniyetle ihtar ederiz ••• ~C79) 

(77) Musavver, 12 Temmuz 1324. s. 3. 
(78) Ali Fuat Türkgeldi, Görüp !şittiklerim, 4.b, Ankara:l987, 

s. 4. 

(79) Metin için bkz. Hasan Amca, a.g.y, s. 28-29. 
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B- !TT!HAT VE TERAKKİ'NİN İKTİDAR DÖNflqİ 

1- İttihat ve Terakki'nin Dalaylı İktidar Dönemi 

(1908-1913) 

İTC ihtil~l slirecini başarıya ulaştırmasına ra~men da

ha önee "istibdat, şahsi ve keyfi idareden"( 80) sorumlu tut-

tu~u Abdlilhamit'i tahttan indirmemiş ve iktidarı tam anlamıyla 

ele geçirmemiştir. Cemiyet ihtilalden on bir glin sonra Tanin 

Gazetesine gönderdiğ;i bir yazıda "Osmanlı İttihat ve Terakki 

Gerniyeti millk ve millete Kanun-u Esasi bahşettirmiş ve kanun-u 

mezkurdan temami-i istifade-i mukaddes ve muazzez bir maksat 

olarak takip eylemekte olan hükUmet-i hazıranın Cemiyetin mak-

sadı mukaddesine henUz tamamen kesbi ıttıla edemedigi varid-i 

mütalaa oldu~undan Cemiyet ise •.. millete müstaid ve müstehak 

oldu~u refah ve saadeti istihzar etmekten başka bir emeli ol

madığ;ından .•• hükumeti hazıra ile hadim-i millet ve vatan olan 

Cemiyet beynilinde vlicudu lazimaden olan itimat ve emniyetin celp 

ve terakkisine çalışarak bu balıdaki emel-i mübeccelin tesir-

i husülü için efradı Cemiyetten Erkan-ı Harp Binbaşı Hakkı Bey 

ile, Necip, Talat, Rahmi ve Büseyin Beylerden mürettep bir he

yet-i mahsusa Derssadete azimet eylemiştir ••• "C 8l) haberi veri

lerek iktidara net olmayan bir uslüpla ortak olunacagı açıklan-

mıştır. 

(80) Tarık Zafer Tunaya, "Türkiye'nin Siyasi Gelişme Seyri !çin

de İkinci 'Jön 'rürk' Hareketinin Fikri Esasları" Tahir Ta

ner'e Armagan,İstanbul:l956, s. 169. 
(81) Tanin, 21 Temmuz 1324, s. 4-. 
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Rumeli'deki olayların artması üzerine 22 Temmuz 1908' 

de hükümeti kurmakla görevlendirilen Sait Paşa, A~ustos baç

larında yo~un eleştirilere hedef olmuştur.C 82 ) !TC, Sait Pa-

şa·' yı kötü, hl/l'sız, yaşlı insanları seçmekle suçlamış ve bun

ların de~iştirilmesini istemiştir.CB3) 1 A~ustos 1908'de ya-

yımlanan bir Hatt-ı Hümayun' da da "Makam-ı f•leşihatte ve Har-

biye ve Bahriye Nezaretlerinde bulunacak zevattan başka Yüke

layı Sadr-ıazam intihap ve tasdikimize arzedece~i ••• "CB4 ) şek
linde bir açıklamada bulunulmuş ve Harbiye ile Bahriye Nazır

ıarının Padişah tarafından atanacagı bildirilmiştir. Bu Hatt

ı Hümayun gerginli~i daha da artırmış ve Kabinede istifalara 

yol açmıştır.CS5) Sait Paşa derinleşen bunalım nedeniy.le 5 

A~ustos'ta istifa etmek zorunda kalmıştır.C 86 ) II. Abdülha

mit, ertesi glin daha liberal ve İngiliz yanlılı~ı ile bilinen 

(82) Türkgeldi, a.g.y, s. 41 5. Tarık Zafer Tunaya, Türkiye'de 
Siyasal Partiler-İttihat ve Terakki, G.3, !stanbul:l989, 

s. 83. 
(83) Sina Akşin, 100 Soruda Jön Tlirkler ve İttihat ve Terakki, 

!stanbul:l980, s. 84 v.d. 
(84) Dlistur,Te~tib-i S~ni,C.l, s. 14. Hatt-ı Hümayunun bu o

nuncu maddesi 1876 Anayasasına uygun dlişmemektedir. Zira 
bu anayasaya göre sözli edilen komutanlıkları sadr-ıazam 
atamakta ve padişah yalnızca onaylamaktaydı.Bkz. Buna 
Kili, Türk Anayasaları, İstanbulıl982, s. 12. 

(85) Abdurrahman Şeref, a.g.y, s. 283. 
(86) Bayur, a.g.y~ C.l, K.2, s. 276. 
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Kamil PaşR'ya Sadrıazamlıgı vermiştir.CB7) B5ylece bunalım 

sona erdirilmiş ve yeni hükGmet ~~miyetin destegini alarak 

çalışmalara ba~lamıştır. Kamil Paşa Hükümeti üyelerinin ikisi 

dışında hepsinin yeni olmasına karşın, Cemiyet üyesi hiç 

kimsenin olmaması dikkati çekmiştir.C 88 ) 

Kamil Pa~3a yapacaklarını be1irten bir hükümet vroğramı 

hazırlamıştır. 16 Aglıstos 1908'de yayınladığı programında 

devlet kurumlarının modernleştirileceği ve bu doğrultuda 

gerekli kanunların çıkarılacağını açıklamıştır.CB9) 

Kısa bir süre sonra Meşrutiyet y6netiminin karşılaştı-

ğı ilk ciddi dış bunalım 5 Ekim'de Avusturya'nın Bosna-Hersek-

i ilhak ettiğini bildirmesi ve ertesi günde Bulgaristan'ın ba-

(87) y.a.g.y, s. ?Ş. Halil Menteşe'ye g~re Kamil Paşa'nın Sad
razamlıitını Cemiyet tavsiye etmiştir. Bkz. Halil Mente
şe'nin Anıları, s. 152. 

( 88) Hüseyin C ahi t f1e şru tiyetin bu ilk kabinesinde devrimi 
gerçekleştirenlerin yer almamasını eleştirmiş ve bu ne
denle 1908 Devrimi'nin ilk dakikadan itibaren zayıflı~ı
nı hissettirdiğini ileri sürmüştür. Bkz. Hüseyin Cahit 
Yalçın, Siyasal Anılar,(Haz:Rauf Mutluay) !stanbul:l976, 
s. 21. Ayrıca "devr--i istibdatta" devlet adamı ile uz
ınan kişilerin yetişmarnesi nedeniyle Avrupa'dan bakanlık
lar için ınüşavir getirilmesini 5nermiştir. Bkz. Tanin, 

7 Eylül 1324, s. 1. 
( 89) Proğramın tamamı için b~z. İhsan GünGş, "II. fvleşrutiyet 

D5nemi Hükümet Proğramları" Ankara Un:i,.versitesi Osmanlı 

Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Yıl:l, S.l, 
(1990), s. 198-200. Ayrıca bkz. Ahmad, İttihat ve Terakki. 

s. 50. 
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~ımsızlı~ını il~n etti~ini açıklaması olmuştur.C90) 

Meşrutiyetin il&n edilmesi ile daha ~zgür bir ortama ka-

vuşan halk, haklarını daha iyi koruyabilmek için çeşitli ~r-

gütler k~rmaya başlamışlardır. Bunlardan ilki Agustos 1908' 

de kurulan Fedakaran-ıNillet Cerniyeti'dir.C9l) İTO'ye alter

natif oluşturmak ve ~siyasal hayata demokratik bir nitelik ka

zandırmak üzere Ahrar Fırkası kuruimuştur.(l4 Eylül 1908)(92 ) 

Bu arada bazı kişiler de meşrutiyetin aleyhinde çalışmaktan 

geri kalmadıkları için çeşitli cezalara çarptırılmışlardır.C93) 

Hükümetin çalışmaları ne İT karşıtlarını ne de !TC yan

lılarını memnun etmemiştir. İT savunucularından Hüseyin Cahit 

Bey ıslahat hareketlerinin çok a~ır yürütüldü~ünden şikayet 

etmiş(94 ) "istibdat müesseselerine" dayanılar~k meşrutiyet 

idaresinin sürdlirülemeyece~ini belirterek bir an ~nce Meclis

i Mebusan'an toplanmasını istemiştir.C95) 

(90) Bayur, a.g.y, C~l, K~2, s. 113 v.d. Osmanlı devleti bu 
olaylar~ yalnızca Avusturya maliarına boykot uygulamak
tepki g~sterebilmiştir. Bkz. Akşin, J~n Türkler ve İtti

hat ve Terakki, s. 91-92. 
(91) Tunaya, Türkiye'de Siyasal Partiler, C.l, s. 131-132. 
(92) y.a.g.y, s. 142 v.d. 
(93) Tlirkgeldi, a.g.y, s. ll. Ali Cevat, a.g.y, s. 15-16. 

(94) Tanin, 21 Eylül 1324. 
(95) Tanin, 7 Kasım 1324. 
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Karnil Paşa, Sait Pa~;;a 'nın almış olduğ;u seçım kararını 

hızlandırmış, Kasım~Aralık aylarında yapılan seçimlerden son

ra 17 Aralık 1908'de Meclis-iMebusan açılmıştır.C96 ) Böylece 

meşruti sisteme işlerlik kazandırılmıştır. 

Nitekim hükümetin izlediğ;i iç ve dış politikanın açık-

lanmasına y5nelik RUseyin Cahit Bey'in Meclis başkanlıgına 

verdi~i 30 Aralık tarihli önerge hUkümet çalışmalarının sıkı 

bir takibe tutulacagını göstermektedir.C97) 

HükUmetin Meclis'e karşı sorumlulug;una alıçık olmayan 

Kamil Paşa geleneksel Osmanlı politikasını sürdürerek, İT'nin 

ve Mecliı:ı-i ~1ebusan 'ın haberi olmaksızın hükümette bazı deg;i

şiklikler yapması İT'nin Kamil Paşa'ya güvenini sarsmıştır. 

13 Şubat 1909 tarihinde Kamil Paşa hükümeti için I"leclis'te 

yapılan güvenoylamasında 1~6 güvensizlik oyu verilerek hükümet 

d .... "1 .. t•• (9~) 
uşuru muş un. 

(96) Yeni meclise 272 milletvekili seçilmiştir. Meclis'te ulus
lara g5re milletvekili dagılımı şöyledir: Türk-142, Arna
vut-25, Ermeni-12, Slav-5, Arap-60, Rum-23, Yahudi-5, Da
ha geniş bilgi için bkz. li'eroz Ahmad-Dankwart A. RustO\-.r, 
"!kinci Meşrutiyet Döneminde Meclisler:l908-1918'', İstan
bul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Güney-Dor,u Avrupa Araş
tırmaları Dergisi,S.4-5. (1976), s. 245-263. Seçim sonuç~ 
ları özellikle Rumlar, Ermeniler arasında tepkiler yarat
mıştır. Tunaya, Türkiye'de Siyasal Partile~, C~3, s. 162. 

(9?) Güneş, a.g.mk, s. 179-180. Ayrıca bkz. Tunaya, Türkiye'de 
Siyasal Partiler, C. 3, s. 1~3. 

(98) Güneş, a.g.mk, s. 182-183. Kamil ~aşa hükümeti Türk De~ 
mokrasi Tarihi'nde güvensizlik oyu ile düşUrtilen ilk hU

kUmettir. Bkz. y.a.g.mk, s. 183. 
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Kamil Paşa'nın yerine geçen Hüseyin Hilmi Paşa hüküme

ti döneminde medrese öğrencilerinin askere alınma isteği, 5 

Nisan 1909'da !ttihad-ı Muhaınmedi Fırkası'nın kurulması(99) 
ve 6 Nisan'da Se:r;sbesti Gazetesi başyazarı Hasan .Fehmi Bey'in 

öldürülmesi ve katillerinin yakalanamaması muhalefeti daha 

da yoğunlaştırmıştır.(lOO) 

Meşrutiyeti korumak amacıyla Taşkışla'da bulunan 4. Av-

cı Taburu.' na ait askerlerin ayaklanıns.sı ve bazı kişilerin ll '. 
ı:; e-

riat !steriz" sloganı ile onları dvstekleyen eylemleri üzerine 

31 Mart !syanı olarak bilinen gerici ayaklanma başlamıştır.(lOl) 
Bu olay üzerine Hüseyin Hilmi Pa~a istifa ederek Tevfik Paşa 

sadrıazamlı~a atanmıştır.C 102 ) 
Kıoa -bir süre şaşkınlık geçiren İTC "Merkez-i Umumi"si 

askeri önlemlere başvurmak zorunda kalmış ve 15 Nisan 1909·' da 

3. Ordu birliklerinden oluşan ve Hareket Ordusu adı verilen 

bir gliç oluşturularak Selanik'ten İstanbul'a gönderilmiştir. 

Hareket Ordusu 24 Nisan 1909'da İstanhul'a girerek sert ön~ 

lemler almış ve isyanı kısa bir süre içerisinde Harp Okulu ö~

rencilerinin de yardımıyla bastırmıştır.(l03) Ayrıca Ordu Ko-

( 99) Tıına:ya, Tlirlciye 'de Siyasal Partiler, c. 3, s. 182 v. d. 
(lOO)Ali Cevat, a.g.y, s. 46. Yalçın, a.g.y, s. 69. Ayrıca bkz 

Yakup Kadri Kar~osmanoğlu, Hliküm Gecesi {Haz:Attila Özkı

r~mlı), 2.b, İstanbul:l987, s. 78 v.d. 
(lOl)Bina Akşin, 31 Mart Olayı,Ankara:l970, s. 31 v.d. !smail 

Hami Danişmend, 31 Mart Vakası,~3.b, İstanbul:l986, s. 27. 
(102)Akşin, 31 Mart Olayı, s. 85 v.d. Dani~mend, 31 Mart Va

kası, s. 1+4-45. 
(103)Akşin, 31 Mart Olayı, s. 195. 
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matanı Mahmut Şevket Paşa, 25 Nisan'da İstanbul'da Örfi !dare 

ilan ederek tam kontrolu sa~lamıştır.C 104 ) 
İsyanın başlamasıyla Ayestefonas'a giden Meclis-i Mebu

san'ın isyana karşı milletvekilleri, orada Meclis-i Ayan üye

leri ile birlikte "Meclis-i r1illi" adında bir meclis oluştur

muşlardı.(l05) Bu meclis isyana karşı ortak bir tavır alarak 

isyanın çıkmasında rolU oldu~u sanılan II. Abdülhamit'in duru

munu tartışmaya açmıştır.(lOG) İsyanın bastırılmasından son

ra 27 Nisan 1909'da Şeyhülislam fetvasıy1a Ir.. Abdülhamit gö

revinden alınmış, yerine Mehmet Reşat V. Mehmet adıyla padi

şahlıga getirilmiştir.(l07) 

31 Mart Olayı II. Meşrutiyet dönemindeki özgürlü~~ ve de

mokratik gelişmelere büyük darbe vurmuş ve İT muhalefetin ça-

lışmalarını, derneklerin kurulmasını, düşünce özgürlügü'nü en-

gelleyici önlemler almıştır. 

Siyasi ortamın dinsel muhalefet sonucu Nisan 1909'da tı-

kanması üzerine bir kısım askerlerin siyasal hayata girmesine 

neden olmuştur. Böylece İT'nin sürdürmek istedi~i dalaylı ik

tidar anlayışı yeni boyutlar kazanmıştır. 

İttihatçıların deste~iyle 5 Mayıs l909'da tekrar sadrıa-

z~mlı~a getirilen Hüseyin Hilmi Paşa, bir süre sonra kabinede 

(104) Akşin, 31 Mart Olayı, s. 195 v.d. 
(105) Ali Cevat, a.g.y, s. '187-188. 
(106) Abdülhamit'in bu isyanda katkısının olnadı~ına ilişkin 

sav için bkz. Danişmend, 31 Mart Yakası, s. 20 v.d. 
(107) y.a.g.y, s. 160 v.d. Ali Cevat, a.g.y, s. 188. Akşin, 

Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, s. 134-135. 
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bazı de~işiklikler yaparak Dahiliyeye Talat Bey'i, Maliye 

Nazırlı~ına da Cavit Bey'i atamıştır.(lOS) 
31 f1art !syanJ:ndan sanra muhalefetin parlamentoya kay

dıgı g5rlilmektedir. Özellikle Meclis-i Mebusan'da Mayıs ayın

dan itibaren çıkartılan kanunlar ile Osmanlı devleti kurum

larının modernleş tirilme~e çalışılması(l09) ve anayasada 

parlamenter sistem dogrultusunda yapılan bazı de~işiklikler 

muhalefetin gelişmesinde etkili olmuştur. Cemiyet Kanun'un

da yapılan degişiklikler Uzerine yeniden partileşma sUre

cine girilmiş ve çeşitli partiler kurulmuştur.CllO) 
Uzun slire iktidarda kalamayan Hüseyin Hilmi Paşa'nın 

(108) Tunaya, Türkiye'de Siyasal Partiler, C.3, s. 58. 
(109) Meclis-i Mebusan'da Mayıs ayından itibaren yo~un bir 

kanun çıkarma ~f~aliyeti başlatılmıştır. Bkz. Ahmad, 
İttihat ve Terakki, s. 106. Çıkarılan kanun ve ta
rihleri içi n bkz. Akşin, Jön 'l'lirkler ve İttihat ,~ 
Terakki, s. 144-145. Çıkarılan kanunlar içerisinde 
en çok Tensikit Kanunu eleştirilere y61 açmıştır: 

" ••• eskileri böyle nankörce kalemlerden dışarıya 

atamayız. Nuhasebe odalarında, mlişaverede burada 
öyle ihtiyarlar vardır ki bu teş~vvüş-:f.. kuyud ara
sında onlar oradan çıkacak olurlarsa işler durur, 
defterlerin arasından çıkmak kabil olamaz ••• "'Tanin, 

5 r1ayıs 1325. 
( 110) Kurulan siyasal partiler için bkz. Tunaya, Türkiye'; 

de Siyasal Partiler, C.l, s. 206 v. d. 
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yerine 25 Ocak l9lO'ta :!brahim Hakkı Paşa sadrıazamlı~a 

getirilmiştir. RUseyin Hilmi Paşa döneminde Dahiliye Nazır-

lı~ına atanan Talat Bey ve Maliye Nazırlı~lJha atanan Cav-it 

Beyler yerlerini korurken hükümet fizerinde etkinli~i sürek-

li arte,n f1ahmut ~;;evket Paşa da Harbiye Nazırlıgına getirilmiş-

t . (lll) 
ır. 

Hakkı Paşa ça~daş bir devlet ve gliçlli bir maliye oluş

turabilmek için mali alanda da çeşitli ıslahatlara girişmiş, 

18 Eylül 1909 tarihinde oluşturulan Islahat-ı Maliye Komis

yonu' nun görevlerini saptayarak çalışmalarına hız vermiş·~ 

tir.(ll2) 

İbrahim Hakkı Paşa Hliklimeti, devletin içinde bulundu-

~ıı mali bunalımıara çözüm bulmaya çalışırken diger yanclan 

merkezi otoriteye karşı ayaklanmalara.'&. da ugraşmak . zorunda 

kalmıştır. 1910 ve 1911 yılları boyunca Arnavutluk, Suriye ve 

(lll) Güneş, a.g.mk, s. 222. Hakkı Paşa kabinesini " Adalet 
ve lhsarı" kabinesi olarak adlandırmı<ştır. Bkz. r1ehmet 

Selahattin, a.g.y, s. 37. 
(112) Düstur, Tertib-i Sini, C.l, s. 749. 1910 ·yılında 

Umur-u Maliyenin ıslah ve düzeltilmesi hakkında kale
me alınan bir mü1~hizatta da " Eger sulh ve sel~met 
payidar olur ve dahili memlekette zir~at ve sanayıi 
tevsi edilirse hükümeti seniye yalnız sE!bat ve hasiret
le davranmak vakitle Türkiya maliyesin~ di~er Avrupa 
duvel-i maliyesinin, · seviyesine koyacaktır. " Bkz. 
BBA-Yıldız Tasnifi/f'l. Kamil Paşa Evrakı, 86#32-3134. 
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Yemen'de de bilyUk çapta ayaklanmalar baş göstermiştir.Cll3) 

Bunun Uzerine Talat Bey istifa etmiş ve yerine Halil Bey 

t . . ı . t. (ll'+) ge ırı mış ır. 

İT'nin izledigi ekonomik nolitikaların istenilen so

nucu vermemesi, öldlirlilen gazeteci Ahmet Samim'in .katille

rinin bulunamaması, ordunun politikaya bulaştınılması, Türk

çU bir politika izlenmesi ve Abdlilhamit istibdatı yerine, 

İT istibdatının geçmiş olması, İT'ye karşı yo~un bir muha

lefet başlatmıştır. Nitekim Miralay Sadık ve Abdtilaziz lider

liğinde Bizb-i Oedid adında bir grup oluşturulmuşsa da bu 

grup siyasi yaşamda pek etkili olamamıştır.(ll5) 

Bunun üzerine Prens Sabahattin'in görüşlerini savu-

nan ve geniş bir yelpazeye yayılarak amaçları İT'ye muha

lefıtt olan kişiler ve gruplar birleşerek Hürriyet ve !tilaf 

Fırkası'nı kurmuşlardır (21 Kasım . 19ll~(llG) Muhalefetin 

türdeş olmayan bir nitelikte örgütlenmeye başlaması Meclis-i 

Mebusan'daki siyasal havayı bulanık bir hale sokmuştur. 

Meclis'te bu olaylar olurken dış politikada İT'yi sar

sıcı gelişmeler olmuş, Trablusgarb ve Bingazi'deki İtalyan 

uyruklarına kötü davranıldığı bahane edilerek Osmanlı devleti

ne 29 EylUl 19ll'de savaş açılmıştır.(ll7) İbrahim Hakkı Paşa 

(113) Yusuf Hikmet Bayur, 'l1Urk İnkılabı Tarihi, 0.2, K.ı,. 

2.b, Ankara:l983, s. 43 v.d. 
(114) Halil Menteşe'nin Anıları, s. 132-133. 

(115) Ahmad, ittihad ve Terakki, s. 150. Lewis, a.g.y, s. 219. 
( 116) Ali Birinci, Hürriyet ~ İtilaf .B'ırkası, II·.Heşrutiyet 

Devrinde İttihat ve 'l'erakki 'Ye l&rşı Çıkanlar, !stanbul: 

l990, s. 48 v.d. Ayrıca bkz. Tunaya, Türkiye'de Siyasal 
Partiler, G~l, s. 263. 

(117) Bayur, a.g.7, 0.2, K.l, s. 8~ v.d. 
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Hükümeti bunun üzerine 29 Eylül'de istifaletmiş ve yerine 

Sait Paşa getirilmişti~. Sait Pa~a, Trablusgarp sorununun 

ülke yararları do~rultusunda çözülece~ini açıklamış ve Bal

kan Hükümetleriyle olan "revabıt-ı tabiyye ve mesafatkara

nem~zi itimad-ı mütekabil ve telif-i menafi-i müştereke 

esaslarının''(llB) devam edilece~ini bildirmiştir. Meclis-i 

Mebusan'da Trablusgarb savaçı ile ilgili olarak çok sert 

tartışmalar yapılmış ve milletvekilleri hükümetin pasif dav-

randı~ını öne sürerek gerekli önlemlerin alınmasını istemiş

lerdir. (ll9) 

Dış politikada bu gelişmeler İT'yi yıpratmıştır. İstan

bul'da ll Aralık 1911 tarihinde yapılan ara seçimi, Hürriyet 

ve İtilaf Fırkası adayı Tahir Hayrettin Bey'in kazanmasına 

yol açmıştır~ 120 ) Bu seçim sonucu İT'nin muhalefeti daha da 

güçlenınesini engellemek için yeni kararlar almasına yol açmış-

tır. 

!T, muhalefet güçlenıneden seçime giderek meclisteki üs-

tünlüğünü korumak istemiştir. Yeni seçimlere gidabilmek için 

anayasanın 35. maddesini deği9tirerek padişaha meclisi fes-

hettirme yetkisi verilmek istenmiştir. Nitekim mecliste ço

ğunluğu oluşturan lttihatçıların isteği gerçekleşmiş . 

(118) Güneş, a.g.mk. s. 235. 
(119) Osmanlı devletinin toprak bütünlüğünü garanti altına 

alan 1856 Paris Andlaşınası hüklimlerine göre bir ko~

ferans dlizenlenmesi önerilmL}tir. Tartışmalar ve öneri= 
ler için bkz.Şerafettin Turan, "II. Meşrutiyet Parla
mentGmu: ve Dış Politika", Türk ParlamentoculutSunun İlk 
Yüzyılı 1876-1976 (llaz:Siyasi llimler Tlirk Derneği), 

Ankara :1976
1 
s. 228 v. d. 

(120) Bayur, a.g.y, 0.2, K.l, s. 236. Okandan, a.g.y, s. 348. 
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ve padişah 18 Ocak 1912'de meclisi feshederek yeniden seçim

lere gidilmişti~.Cl2 J.) 

Gerek İT gerekse Hürriyet ve İtilaf seçimi kazanabil

mek için tüm güçlerini ortaya koymuşlardır. Fakat İT'nin dev. 

let güçlerini kullanması seçimi büyük bir farkla kazanmasına 

yol açmıştır. Seçimde hükümet güçlerinin kullanılması demek-

ratik gelişime gBlge düşürmüş ve Türk Demokrasi Tarihi'ne 

"Sopalı Seçim" olarak geçmiştir.C 122 ) 
İT'nin bu tavrına muhalefet tepki göstermekte.gecikme

miştir. Nitekim İtalya savaşının kötü gidişi, iT-Ordu işbir

liginin artması ordu içerisinde İT'ye karşı Halaskir-ı Zabi

tan grubu adında bir muhalif örgütün do~masına neden olmuş

tur (Mayıs-Haziran 1912).( 123) Bu örgüt yayınladıgı bildi-

ride gerçek meşruti idarenin esaslarına uyulmasını, orduda 

gerekli adaletin tamamıyla gerçekleştirilmesini ve kanun ile 

nizarnıara uyulmasının saglanmasını istemi~tir.C 124 ) 
Nitekim bu grubun zorlamasıyla hükümete bir takım Nazır-

lar istifalarını sunmuşlar ve sonunda Sait Paşa istifa etmek 

zorunda kalmıştır. (15 Temmuz 1912). Sait Paşa'nın yerine 

(121) Bayur, a.g.y, C.2, K.l, s. 242. Halil Ley, meclisin fes
hinden başka çare kalmadıgını ileri sürüyor. Bkz. Halil 
Menteşe'nin Anıları, s. 146. 

(122) Rıza Tevfik'in dövülmesi için bkz. Kuran, Osmanlı İmpara

torlu~u'nda İnkalip Hareketleri ve Milli Mücadele, s. 496-
497. Ayrıca seçimler için bkz. Lewis, a.g.y, s. 222. 

( J ':) 7, ) '11 · 'I'" lr ' • 1 d c• ' ' l 1) t ' 1 C 1 . 7,13 .c? . ·m aya, _ur .ı;y e e uJ.yasa. ar ı er, . , s. :;> • Ayrıca 

bkz. ~;erafettin ~~Lıran, "İkinci IVJeşrutiyet Döneminde Ordu
Yönetim İlişkileri" İkinci Askeri Tarih Semineri, Bildi

riler, Ankara:l985, s. 66-85. 
(124) Tunaya, Türkiye'de Siyasal Partiler, C.l, s. 337 v.d. 
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Gazi Ahmet Muhtar Paşa getirilmiştir (21 Tem~uz 1912).< 125) 

Gazi Ahmet Muhtar Paşa Kabinesini devrin tanınmış kişilerin

den olu~turmuştur. 

Gazi Ahmet Muhtar Paşa .kabinesini kurduktan sonra 

parlamentoyu feshetmek zorunda kalmıştır. ( 126 ) Hükümet ay

rıca devam eden Trablusgarp Savaşında tüm gücünü seferber 

etmesine rağmen başarılı olamamıştır. Buna ek olarak Arna-

vutluk'ta 1910 yılınala merkezi hükümete karşı baş kaldıran 

güçler 1912 yılına gelindi~inde tam özerk Arnavutluk dü9ün

cesini gerçekleştirmeye yönelmi]lerdir.C 127) Bu sırada diğer 
Balkan devletleri de Osmanlı devleti aleyhine çalışmalara baş

lamışlardır. 

Zira Osmanlı devletinden kopmuş olan Balkan devletleri 

Osmanlı devletinin İtalya karşısındaki zayıflı~ından yararla

narak sahip oldukları topraklarını genişletmek istiyorlar~ .. 

dı.C 128 ) Rusya, Osmanlı devletinin güçsüzlü~ünü kendi lehin-

de degerlendirmek amacıyla Dalkan dev~etleri arasındaki çı-

kar çatışmalarının bir kenara itilmesini sa~lamış ve bu dev-

letlerin kendi araJarında bir ittifak oluşturmalarını teşvik 

etmiştir. (l29) 

(125) BükUmet'Bliylik Kabine' olarak adlandırılmıştır. Bkz. Tuna
ya, Türkiye'de Siyasal Partiler, C.3, s. 105 v. d. Kuran, 
Osmanlı !mparatorlu~u'nda İnkalip Hareketleri ve Milli 
Mücadele, s. 503-504. 

(126) Tunaya, Türkiye'de Siyasal Partiler, C.3, s. 169. 
(127) Erol Ulubelen,~ngiliz Gizli Belgelerinde Türkiye, !stan

bul:l967, s. 114-115, Yalçın, a.g.y, s. 173-174. 
(128) Çoşkun Dçok, Siyasal Tarihq(l789-1960), Ankara:l975, 

s. 205. 
(129) Ulubelen, a.g.y, s. 119. 
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Nitekim, bu çalışmaların sonucunda Yunanistan, Bulga~ 

ristan, Karadag ve Sırhistan birleşerek rl'rablusgarb Savaşı 

bitmeden Osmanlı devletine saldırmışlardır (Ekim 1912).Cl30) 

BHylece Osmanlı devleti İtalya ile slirdlirdli~li savaşı bitirme-

den Balkan devletlerirıin başlattı~ı savaş ile yüzyüze gelmiş-

tir. Ordunun politikaya karışması yüzlinden ast-üst ilişkisi 

bozulmuştur. Silah, cephane ve __ egitim yetersizligi içinde 

bulunan Osmanlı Ordusu sürekli geri çekilmeye başlamıştır. Eu 

du.rum hükümete karşı tepkinin yoğunlaşmaşına neden olmu~;, Da

rlil ~ünGn Bgrencileri hükümet aleyhine çeşitli gBsterilerde 

bulunmuştur. Dış ve iç sorunlar karşısında bunalan Gazi Ahmet 

Muhtar Paşa istifa etmek zorunda kalmıştır.(29 Ekim 1912)(l3l) 

Yerine getirilen Kamil Paşa vakit geçirmeden İtalya ile 

barış görüşmelerini başlatmıştır. Kamil Paşa !talyanlarla 18 

Ekim 1912'de imzaladı~~ Ouchy (Uşi) Antlaşrnasıyla Trabl~s

garb ve Bingazi'y~ İtalyanlara bırakmıştır.C 1 32 ) 
Osmanlı devleti Balkan devletlerine karşı tüm gücünü 

kullanarak harekete geçmiş fakat olumlu bir sonuç alınama

mıştır. Zira Bulgar Orduları Çatalca önlerine geldiginde an

cak durdurulabilmiştir. Bundan dolayı Londra barış görüşmele

ri hızlandırılmıştır.Cl33) Osmanlı devleti temsilcilerinin 

Edirne'nin Türklerde kalması teklifleri Balkan devletlerince 

kabul edilmemiş ve savaş yeniden başlatılmıştır. 

(130) y.a.g.y, s. 123. !smail hami Danişmend, İzahlı Osmanlı 
Tarihi Kronolojisi,C.4, İstanbul:l961, s. 388 ~.d. Oçok, 
a.g.y, s. 205 v.d. 

(131) Aktar, a.g.y, s. 134, Mehmet Selahattin, a.g.y, s. 55. 
(132) Uçok, a.g.y, s. 203. 
(13)) Danişmend, ,İz;ıııh~'l. Osmanlı TRrihi Kronolojisi, 0.4, 

s. 388 v. d. 
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!ngiltere~dışişleri bakanı E. Grey devreye girerek yeni 

bir tasarı gündeme getirerek Edirne'yi Bulgaristan'a vermeyi 

tavsiye etmiştir. Grey' in hazırladı~ı bu tasarı Vükela Mec·

lisi'nae görüşülUrken !ttihatçılar el altından Kamil Paşa'nın 

Edirne'yi Bulgaristan'a verecegi propagandasını yaymışlar

dır.C134) Ve nitekim 23 Ocak 1913'te yaptıkları bir darbe ile 

!ttihatçılar Kamil Paşa'y~ zorla istifa ettirerek kaybettikleri 

iktidarı yeniden ele geçirmişlerdir.(l35) 

Bab-ıali darbesi üzerine Kamil Paşa yerine saGh'azamlı~a 

getirilen Mahmut Şevket Paşa savaşın gidişatını olumlu yönde 

değiştirememiştir. Balkan devletlerinin yeniden saldırıya geç-

mesi Mahmut Şevket Paşa'nın barış istemesine yol açmış ve 

Edirne'yi Bulgarlara bırakan ve Kamil Paşa'ya sunulan barış 

tasarısından daha ağır koşullar taşıyan bir antlaşmayı imza

lamak zorunda kalmıştır (30 Mayıs 1913).Cl3G) Böylece Edirne' 

yi kurtarmak amacıyla iktidara el koyan !T,.Midye-Enez Hattı 

batısında kalan tüm Rumeli topraklarını kaybetmiştir. Bu durum 

İT'ye karşı tepkilere yol açmıştır. Eski !ttihatçılardan Prens 

Sabahattin'in organize ettiği bir d~rbe girişimi ortaya çıkar

tılmış(l37) ve bir süre sonra da ll Haziran 1913 günü Sadrazam 

(134) Mehmet Selahattin, a.g.y, s. 64 v.d. 
(135) y.a.g.y, s. 66-67. Daskına kitlesellik özelli~inin ka

zandırılması amacıyla Talat Bey'in ısrarıyla istifa di
lekr;esine ·. ''Gihet-i askeriyeden ve ahaltd en vukubulan 

teklif üzerine" deyimleri konmuştur. Bkz. Tevfik Çavdar, 
Talat l'ar.w., Bi:ç Örgüt Ustarn.n:ı..n. Yaşam ÖyküsH, 2. b, An
kara:l984, s. 280. 

(136) Sadrazam ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa'nın Günlü~ü, 
!stanbul:l988, s. 177-178. 

(137) Yalçın, a.g.y, s. 188-189. 
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Mahmut Şevket Paşa 6ldlirülmüştlin.C 138 ) Mahmut Şevket Paşa'nın 
6ldürlilmesiyle 13 Haziran 1913'te Sadrazamlı~a İttihatçılğıyla 

tanınan Sait Halim Paşa getirilmiştir.(l39) 
İT bu olayı araç olarak kullanarak muhalefeti tümüyle 

yok etmiştir. Ayrıca siyasal özgürlükler baskı altına alına

rak 1908'den beri sürdürülmeye çalışılan demokratik sistem 

sona erdirilmiş ve İT diktatörlü~ü kurulmuştur.C 140 ) 

2- İttihat ve Terakki'nin Do~rudan İktidar 

Dönemi (1913-1918) 

Sait Halim Paşa'nın daha ilk günlerinde dış politika da 

tT lehine Gelişmeler g5zlenmiştir. Zira Osmanlı devletinden 

koparılan toprakları paylaşamayan Balkan devletleri arasında 

savaşın başlaması üzerine Osmanlı ordusu Enver Bey'in öncülü-

(138) Türkgeldi, a.g.y, s. 104-105. Cemal Paşa,jHatıralar 
( 139) ~1ahrnut Kemal !nal, Osmanlı .. D.evrinde Son Sadrazamlar, 

c.a, İstanbul:l964, s. 1894. 
(140) Kamil Paşa hükümetten uzaklaştırıldıktan sonra yaptı~ı 

degerlendirmede Cemiyetin meşrutiyetten itibaren çok 
etkin oldugunu belirtmiştir~ '' ••• millet-i Osmaniye'nin 
ittihat ve terakkisi hidmet{ni deruhte etmek üzerine 
teşkil eyleyecekleri cemiyatıere .~iliyattmdahi birer 
şube küşadıyla icra-ı muamelit-ı teşebbüs ve bu suretle 
hükümet içinde hükümet eylemişlerdir. 11 Bkz. BBA-Yıldız 
T~snifi/M. Kamil Paqa Evrakı, 86/39-3845 • 

.. (J 
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ğünde Edirne 'ye girmiştir(22 'l'emıııuz 1:913) (l4l) Dolayısıyla 
İT halk üzerindeki prestijini daha da arttırmıştır. 

Sait Halim Paşa, Mahmut Şevket Paşa tarafından başlatıl

mış olan askeri yeniliklere devam etmiştir. Almanya'dan askeri 

uzmanlar getirtilmiş( 142 ) ve bu arada İT'nin önde gelen kişi
lerinden Enver Bey (5 Ocak 1914) te Harbiye Nazırlı~ına, Ce

mal Paşa da Bahriye Nazırlığına getirilerek askeri yeniliklere 

hız verilmiştir.C 143) Enver Paşa, Alman modelinin Türkiye'ye 

yerleştirilmesin~e en önemli rolü oynamıştır. Bir Alman dos

tuna gönderdi~i mektubunda '' •.. Ben asker olarak ordunun mut

lakiyatine inanırım. Hükümet sistemi olarak da sizdekine ben

zer ılımlı ~ir anayasa. İktidarı paylaşmak isteyen vasat ka

faları ezmek lazım •.. Devleti kontrol edebilmemiz için parla

mentonun geregine inanıyorum. İç barış için hükümet Neron'dan 

daha sert olmalı"( 144 ) diye yazmıştır. 

(141) Türkgeldi, a.g.y, s. 106 v.d. Çavdar, Talat Paşa, s. 313 
v.d. Balkan savaşları kamuoyu üzerinde etkili olmuş ve 
ulusal bilinç uyanmaya başlamıştır. Ahenk G~zetesi'nde 
'' •.• kadınlarımızda, çocuklarımızda bile lıarbe karşı baş
ka bir hiss-i rnüzaharet, milli bir şevk ve harniyet hasıl 
olmuştu" yorumunda bulunmuştur. Bkz. Zeki Arıkan,"Balkan 
Savaşı ve Kamuoyu'', Dördüncü Askeri Tarih Semineri,Bildi
riler, Ankara:l989, s. 168-188~ 

(142) Limon Von Sanders, TUrkive'de Bes Yıl (Çev:M. Şevki Yaz
man), İstanbul:l968, s. 14 v.d. 

(143) Halil Menteşe'nin Anıları, s. 180. Enver Paşa ordunun 
gençleştirme operasyonununda kendisine rakip gördü~ü su
bayları da emekliye sevketmiştir. Bkz. Sanders, a.g.y, 
s. 20. 

(144) Orhan Koloğ;lu, "Enver Paşa Efsanesi'nde Alman Katkısı 
(1908-1913)'' 1.ı.T, 0.13, 8.78, (1990), s. 20. 



Ülke içerisinde bu gelişmeler olurken Avrupa'da sıcak 

bir savaşa slirliklenmekteydi. 28 Haziran 1914 glinli Avusturya

Macaristan veliahdı Arşidük Ferdinand ile karısının Sırhis

tanı ziyareti sırasında öldürülmesi genel savaşın çıkmasını 

hızlandırmıştır. 28 Ternmuzda da Avusturya-Macaristan Sırbis

tan'a savaş ilan etmiştir. Almanya ise 1 Agustos'tan itibaren 

itil~f devletlerine savaş ilan ederek Avrupa'yı hızla işgal 

etmeye başlamıştır.C 145) Osmanlı devleti tarafsızlı~ını il~n 
etmişse de İT içinde Almanya yanlısı olan bir grup 2 Ağusta.s 

1914'te Almanya ile bir gizli andlaşma imzalamıştır.C 146) 

Enver Paşa, Osmanlı devletini adım adım savaşa sürükler

ken toplumun sosyal ve ekonomik dokusunu de~iştirmek, yakın 

tarihte kaybedilen ve halkının bliylik ço~unlu~unun Türk ve 

Müslüman oldu~u toprakları yeniden almak ve Turan lmparator

lıığunu kurmak amcında idi. (l47) Nitekim Enver Paşa savaş ta

raftarı oluşunu daha 1912 yılında yazdı~ı bir mektupta dile 

getirmiştir:" Her. ·şeyi değiştirmek istiyorum, hayata hatta 

tabiata başka bir yol çizmek istiyorum .•• Bir savaş bizi 

kurtarabilir."( 148) 

(145) Fahir Armaoglu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1980), 
5.b, Ankara:l988, s. 103-104. Uçok, a.g.y, s. 213 v.d. 

(146) Çevket Slireyya Aydemir, Makedoqya'dan Ortnasya'ya En
ve~Paşa (1908-1914), G.2, İstanbul:l971 s. 509 v.d. Ha
lil Menteşe'nin Anıları, s. 187-188. 

(147) Yulug Tekin Kuratl bu nedenlere Yunanlıların Megalo İdea 
amaçlarının ortadan kaldırılmasını da eklemektedir. Bkz. 

Yulug Tekin Kurat). O•manli İfuparatorluBu'nun Paylaşılma
s~., 2.b, Ankara:J.986, a. 15, 

(148) Koloğlu, " Enver Paşa Efsanesi'n&e Alman Katkısı 
(1908-1913)", s. 20. 
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Osmanlı yönetimi ilke olarak savaşa kar:~ı olmasına ra~-

men Goeben ve Breslav adlı iki Alman gemisinin Osmanlı ~a-

rasularına girmesi ve daha sonra bu iki geminin Karadeniz'e 

çıkarak Rus kıyılarını topa tutması Osmanlı devletini savaşın 

içerisine sokmuştur. (l49) ll.~Kasırn 19llV·günü Cihat-ı Ekber 

fetvası ilan ederek tüm islamları Osmanlı devletinin yan~

na ça~ırmıştır.Cl50) 

Osmanlı Ordusu Alman genelkurmayının planları dogrultu

sunda açtığı çeşitli cephelerde savaşmak zorunda kalmıştır. 

1914 Aralığında Enver Paşa kamutasında Sarıkamış'ta başlayan 

Osmanlı taaruzu 1915 başında tam bir faciaya dö.nüşmüştür •. En,... 

ver Paşa, Kars, Ar4~han ve Batum 1 u alarak Rusya'daki Türkler-

le birleşip Ortaasya'ya ulaşmayı beklerken 1915-1916 yılların-

da Erzuruın 1 un, ,Erzincan'ın, Bitlis'in, Muş'un, Trabzon'un 

Hus işgali altına girmesine neden olmuştur.Cl5l) Irak cephe-

sinde ise Kut-lil Arnare'de kazanılan başarı da uzun süreli olma

mıştır.C152) Cemal Paşa kamutasında açılan Suriye-Filistin cep~ 

hesinde de başarılı olunamamış, Osmanlı ordusu Anadolu içlerine 

çekilrneğe başlamıştır. (l53) 

(149) Armaoglu, a.g.y, s. 109. Üçok, a.g.y, s. 215-216. 
(150) Mehmet Selahattin, a.g.y, s. 147-148. 
(151) Üçok, a.g.y, s. 217-218. Armaoğlu, a.g.y, s. 122 v.d. 
(152) Akşin, Jffin Tlirkler ve İttihat ve Terakki, s. 286 v.d. 

Çavdar, Talat:~aşa, s. 393 v.d. 
(153) Armaoğlu, a.g.y, s. 128 v.d. Uçak, a.g.y, s. 220. 
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Bu savaş içerisinde Osmanlı ordularınan M. Kemal'in ka~ 

mutasında Çanakkale'de büyük başarılar elde etmesi Osmanlı 

devleti açısından savaşın sonucunu de~iştirici olmamıştır. 

Birinci Dünya savaşinda ugranılan başarısızlıklar ve 

İT'nin iç· politikadaki tutarsızlıkları Cemiyetin kendi içeri

sinde tepkilerin do~masına yol açmıştır. Başarısızlıkları gö

rülen hliklimeti yıkmak için Cemiyetin linlll fedaisi Yakup Gernil 

bir darbe girişiminde bulunmuşsa da yakalanarak kurşuna dizil

miştir.·(ll -Eylül 1916). (l5'+) Savaşın kötü gidişatı ve iç poli

tikadaki bu gelişmeler üzerine İttihatçılar, Sait Halim Paşa'yı 

görevden--l~rak yerine Talat Paşa'yı getirmişlerdir (4 Şubat 

1916)(l55) Talat Paşa'nın Sadrazamlıga atanması İttihatçılar 

için bir umut kaynagı olmuşsa da kısa süre sonra bu umutta yok 

olmuştur. 

Rusya'n~n savaştan ayrılması ve Brest-Litovsk Antlaşması-

nın imzalanması Osmanlıları bira~ rahatlatmışsa da~:Amerika'nın 

savaşa girmesi, savaşın kaderini de~iştirmiştir.Cl5G) 
İtilaf devletlerinin saldırılarA karşısında tutunamayan 

İttifak devletleri 'birer birer antlaşmalar imzalamak zor~nda 

kalmışlardır. Osmanlı devletinde de savaş ortamından çıkabil

mek için Talat Paşa görevinden alınmış yerine Ahmet !zzet 

( 15Lf-) Samih N af iz Tansıiı:, İki Devri n Perde Arkası (Anlatan: Hilsa~· 

mettin Ertürk), İstanbtıil.:l957, s. 125 v.d. Kuran, Osman
lı İmparatorlugu'nda İnk~lip Hareketleri ve Milli Mü
cadele, s. 674 v.d. 

(l55) Çavdar, Talat Paşa, s. 388. 
(156) Arınao~lu, a.g.y, s. 139-140. 
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Paşa Sadrazamlı~a getirilerek barış görüşmeleri için çeşitli 

girişimlerde bulunulmuştur.Cl57) Talat Paşa'nın istifa etmesi 

ile İT hükümet üzerindeki etkinligini kaybetmiştir. Nitekim 

30 Kasım l918'de imzalanan ve Osmanlı devletinin sonunu geti-

ren hliklimlerle dolu Mondros Mlitarekesinin arkasından son kong

resini yıap.an İT, savaş yenilgisini gözöni.inde bulundurarak ken

di kendisini fesh ederek siyasi hayatına son vermiştir.C 1 58 ) 
Bu olaydan sonra İT 1 ~in ~nde gelen liderleri yurt dı~ı

na kaçmışlardır. Ülkede kalanlar ise Divan-ı: Harbe verilmiş

tir. (159) 

Böylece 1889 yılında gizli bir Cemiyet olarak kurulup, 

1908'de Meşrutiyet'i ilan ettiren ve on yıl boyunca zaman 

zaman dalaylı zaman zaman da do~rudan iktidarı elinde bulun

duran !T tarih sahnesinden çekilmiş~ir. 

(157) Türkgeldi, a.g.y, s. 153. 
(158) Tunaya, Tlirkiye'de Siyasal Partiler, 0.3, s. 592 v.d. 

5 Kasım 1918'de kendi kendini fesheden !T Partisini 
9 Kasım 1918'de kurulah Teceddüt Firkası devarn ettir
rniştir.Bkz. Tarık Zafer Tunaya, Tlirkiye'de Siyasal Parti
ler, 0.2, 2.b, 1stanbiJ.l:l986,,' s. 92 v"d. 

(~9) Tüiıaya, Türki,;re 'de Siyasal Partiler, 0. 3, s. 561 7. d. 
Ayrıca bkz. Sarnih Nafiz Tans~, ittihad ve Terakki İçin

:de Dönenler (Anlatan:Galip Vardar), İstanbul:l960, 

s. 365 v.d. 



II. B Ö L U M 

I~. r~RUT!YET DÖNEMİNDE DÜŞÜNCE AKIMLARI 

A; OSMANLIGILIK AKIMI 

Osmanlı yönetimi egemenli~inin altına aldı~ı uluslara 

din, dil, gelenek ve göreneklerini yaşatma olana~ı tanıyarak 

onların ulusal benliklerini ya9atfualarına izin vermiştir. Ay

rıca müslüman olmayan bu ulusların dinsel bir çerçevede "Millet 

Sistemi" adı altında , örgütlenmeiftriıle de' kolaylıklar sa~la

mıştır.Cl) Fransız Devrimi'nin yaydı~ı özgürlükçü-liberal dü

şüncenin Osmanlı İmparatorlugu'na girmesinden sonr~XIX. yüz-

yılda bu uluslar dış kışkırtmaların da ~tkisiyle ulusal dev

letlerini kurmak amacıyla eyleme geçmişlerdir.C 2 ) 
Ülkenin içinde bulundu~u ekonomik sıkıntılar, başarı 

elde edilemeyen savaşlar ve ulusal devletlerini kurmak isteyen 

etnik ~nsurların isyanları imparatorlu~un çöküşünü hızlandır-

(1) Cevdet Küçük, " Osmanlılarda 'Millet Sistemi' ve Tanzimat" 
T.C.T.A, 0.4, !stanbul:l985, s. iÖ05-1010. 

(2) y.a.g.mk, s. 1012. Ayrıca bkz. Ortaylı, !mparatorlu~un 
En Uzun Yüzyılı, s. 93 v.d. 
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mıştır. Bu kBtü gidişatı durdurmak için imparatorlukta ya

şayan tlim unsurları Osmanlılık bilinci etrafında birleştir

meye çalışarak bir siyasal millet yaratma çabası başlatılmış

tır. Tanzimatçılar "bütün Osmanlı tebaasının bir tek millet 
( 7.~ 

gibi taazzuvunu" -'- amaçlaınışlardır. 

Yeni Osmanlılarda ülkenin kBtü gidişatının ·durdurulma-

sını tüm ülkede yaşayan unsurların devlet yönetiminde yer 

almasını sa~layacak cleşruti .. sisteme geçmekle sa~lanabilece

ğini düşünmüşler ve "İttihad-ı Anasır" adı altında Osmanlıcı-

lık ideolojisini geliştirmeye çalışmışlardır.C4 ) Nitekim 

onların bu çabalarıyla hazırlanan Kanun-u Esasi Osmanlıcılık 

düşüncesi üzerinde oluşturulmuş bir belgedir. 

Meclis-i Mebusan'ın da~ıtılması, anayasanın yürürlükten 

kaldırılması ve yeniden mutlak monarşiye dönülmesi üzerine 

Padi~ah 1 Osmatilıcılık politikası yerine İslamcılık politikasını 

benimsemiştir.C5) 

İT'nin ortaya çıkmasıyla Osmanlıcılık yeniden güçlen-

miştir. Zira 1899 yılında Osmanlıcıların çıkardı~ı Osmanlı 

Gazetesi'nde "milel-i Osmaniyenin ittihad-ı devletimizin 

tamamiyet~i mülkiye ve ademi taksimi, hanedan-ı Osmaniyenin 

idame-i hükümeti, din ve millet tefrik olunmaksızın kavanin 

(3) inayetullah C. Özkaya, Osmanlıcılık içinde ve Dlinya Millet
leri Arasında Tlirk Milleti, !stanbul:l952, s. 31 v.d. 

(4) Berkes, Türk DUşlinlinde Batı Sorunu, s. 213-214. Namık Ke
mal, Osmanlı devletinde farklı din, mezhen,dil ve ırklara 
r::ı,~men vatan birli'~irıin oluşturulahilecetı;~ni yazmıştır. · 
Bkz.Hilmi Z. Ülken, Türkiye'de Ça~sJ,aş Dlişlince Tarihi,C.l, 
İstanbul:l966, s. 135-136. 

(5) İsmail Kara, Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi,Metin-Kişiler~ 
C.l, 1stanbul:l986, s. 28-29. Ayrıca Karaı, a.g.y, 0.8, 
s. 540 v.d. 
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önünde musavat, müstakil mehakiminin teşkili, hürriyet-i vic-

dan, mi~letvekillerinin kavanin müzakeratına ve husisile büt

çenin tasdikine iştiraki ve ınticahedata riayetten" (6) .. soz-

edilmiştir. Di~er yandan Samipaşazade Sezai Bey'de Osmanlı İm-

paratorlugunda bulunan tüm ulusların vatanlarının bir oldu~unu 

vurgulayarak o~tak bir vatanseverlik duygusunu geliştirmeye 

çalışmıştır. (7) 

Ancak yapılan bildımsel araştırmalarda Osmanlıcılıgın ül-

keyi kurtaramayaca~ı sonucuna varılmıştır. Zira Yusuf Akçura 

Uç Tarz-ı Siyaset adlı yapıtında tarihsel argümanlara dayana-

rak Osmanlıcılığ;ın olanaksızlığ;ını kanıtlamaya çalışmıştır.~Ak

çura Osmanlıcılıgın, İslam dininin Hristiyanlarla Müslümanlar 

arasındaki eşitlik anlayışına karşı olması ve Rusya ile Avrupa 

kamuoyunun bu birleşmeyi bilyük bir olasılıkla istemeyecekleri 

(6) Mardin, a.g.y, s. 114. 
(7) Şuray-ı Ummet Gazetesi'nde yazdıgı makaleler. Lkz. y.a.g. 

y, s. 192 v.d. Osmanlıcılı3ın ateşli taraftarlarından 

olan Tunalı Hilmi Bey de bu kavramı her türlü ulusal de
gerin üzerinde değ;erlendirmiştir: "Osma.nlılık hiç birini
zi korkutmasın ••• Osmanlılık , Türklük demek degildir .•• 
Ne kimseye zarar verir, ne de bir milliyete dokunur .•• 
Bötle olunca Osmanlı olunmayacak kim bulunur? •• Geliniz •• 
Hep hirden Osmanlı olunuz •.. Bu ayrılıktan gelen belalar
dan kurtulunuz ••• " Bkz. Şükrü Hanioğ;lu, Bir Siyasal Düşü
nür Olarak Doktor Abdullah Cevdet ve Dönemi, İstanbul: 

1981, s. 213. 
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reddedeceklerini öne sürmliştlir.CB) Ayrıca Akçura bu alterna

tiflerin artık ele alınamayaca~ını şu sözlerle açıklamıştır: 

" Osmanlı milleti meydana getirmekle u~raşmak, beyhude bir 

yorgunluktur."(9) 

Meşrutiyetin 23/24 Temmuz l908'de il;nı Uzerine impara

torluktaki tüm unsurların Osmanlıcılık etrafında göreceli ola

rak birleştiklerini yaptıkları gösterilerle göstermişlerdir.ClO) 
İ t tihatçılar ise "İttihad-ı Anasır" cı olduklarını açıklamalet an 

çekinmemişlerdir. Adeta btı politika devletin resmi politikası 

olmuştur. Nitekim 1909 yılında yayınlanan Nutk-u Hümayun da 

bu durum vurgulanmış, İttihatçı devlet adamları da verdikle-

ri demeçlerde Osmanlıcılığı benimsediklerini göstermişler

dir.(ll) 

(8) Yusuf Akçura, Üç Tarz-ı Siyaset,:2.b, Ankara:l987,, s. 27 
v.d. Yazar bu yapıtında Osmanlı !mparatorlu~unda Uç poli
tikanın varoldugunu bunlardan ilkinin Osmanlıcılık, ikinci
sinin İslamcılık, üçüncüsünUn de Türkçlilük oldu~unu açıkla
mıştır. 

(9) y.~.g.y, s. 31. Yusuf Akçura'nın Uç Tarz-ı Siyaset'teki gö, 
rüşleri çeşitli tartışmalara yol açmış ve konuya ilişkin 
karşı düşünceler ileri sürlilmli~tür. Ahmet Ferit yazdı~ı bir 
yazıda Osmanlıcılıktan başka bir yola yönelmenin hata ola
ca~ını, bu düşüncenin sınırlı da olsa birleı;;tiricilik göre
vini saglayabileceğini savunmuştur. Bkz. y.a.g.y, s. 37 v.d. 

(lO)Yahya Kemal, Çocuklugum, Gençligim, Siyasi ve Edebi Hatıra
larım, 2.b, İstanbul:l976. s. 103 v.d. Akşin, Jôn Türkler 

~j.ttihat ve 'rerakki,:?s. 91. 
(ll)Okandan, a.g.y, s. 451. Dahiliye Nazırı Halil Bey 1911 ~-

yılında bu politikanın ışıgında ortak bir yurt modeli orta
ya atmıştır: " •.. Hükümetin dahili siyasetinde takip ettiği 
gaye dahil ii· :siyasetin esası bütün Osmanlılarım ·siyasal 
birli~idir(ittihadıdır). Bu birlik siyasetinin gayesi bütün 
Osmanlıların Osmanlı vatanının her tarafını kendi vatan-ı 
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Fakat gelişen ulusçuluk ideolojisi karşısında Osman

lıcılık ideolo;jisine dayanarak devletin birli~ini, bütünlü

~ünü sa~lamak pekte kolay gözükmüyordu. 

Osmanlıcılık düşüncesinin tüm çabalara ragmen pratikte 

kök salamaması üzerine Yusuf Akçura tekrar tarihsel bir bakış 

açısıyla bu alternatife eleştiri getirmiştir. ittihad-ı Anasır 

Meselesi adlı makalesiade, .ı.ifosova Ovasıında çiftçilik eden bir 

hristiyan Si.rp ile Necd çölünde "hal-i bedavette" ya~;>ayan bir 

müslüman Arabın tarihsel gelişimleri, gelenek ve görenekleri, 

dinleri, ülküleri ve düşünüş şekillerinin ayrı olmalarının 

nedeniyle biraraya getirilmalerinin olanaksız oldu~unu açıkla-

mıştır. Ayrıca aynı yazısında "memalik-i Osmaniye'de artık 

•temsil'inde imkinı olmadıgı gibi 'imtizac'ın husulü de müs

tahildir ••• rrCl2) diyerek Osmanlıcılığın yaşayamayaca~ını vur-

gulama.ştır. 

Nitekim Arnavutluk'taki isyan hareketleri, Bulgaristan' 

ın ba~ımsızlık ilanı, Trablusgarp ve Bingazi'nin İtalyanların 

eline geçmesi, Balkan savaşları ile birlikte Rumeli'deki top

rakların kaybedilmesi, Osmanlıcılık ideolojisine dayanılarak 

ülkenin kurtarılamayaca~ını açıkça orta...:ya çıkarmıştır. ( l3) 

İT, Osmanlıcılık ideolojisinii.tbenimsnıe~ine kar~Jın, diğer 

umumi'si ve yine aynı umumi aşk ve muhabbetle Osmanlı 

devletini de kendi devleti tanımasıdır" Bkz. Tı.maya, Tür
kiye'de Siyasal Partiler, 0.3, s. 304. 

(12) Sırat-ı JVIüstakim, 16 Kanun-u Evvel, 1326, s. 280-283. 
(13) Yusuf Hikmet Bayur, Tlirk İnkiiibı Tarihi, 0.2, K.~, 2.b, 

Ankara:l983, s. 364 v.d. Berkes, Türkiye'de Qa~daşlaş
ma, s. 425 v.d. Okandan, a.g.y, s. 452-453. 
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yandan, Türk olmayan unsurlarda gelişen ulusçuluk hareketle

rine paralel olarak Brgüt içerisinde yer alan Ziya G5kalp 

gibi Türkçü kişilerin Türkçülük düşüncesini geliştirmesini 

perde arkasından desteklemiştir. 

B- !SiıA.MCILIK AKIMI 

Cemalettin AfBani ve onun ö~rencisi Muhammed Abduh ta

rafından geliştirilen islam dinin{n yeniden egemen kılınması-

nı, müslümanların birleştirilmesini, emperyalizmin boyunduru

gundan kıırtarılmasını, uygarlaştırılmasını temel alan İslamcı-

lık düşüncesi XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı 

aydınını yakından ilgilendirmiştir.Cl4 ) Yeni Osmanlılar olarak 

adlandırılan bu kişiler Avrupal~lara karşı İslam Uygarlıgını 

savunmuşlar ve Avrupa Uygarlığının temelini İslam Uygarlıgı

nın oluşturdu~unu belirtmişlerdir.(l5) 
Ancak Yeni Osmanlılar, lmparatorlu~un ... ı~urtuluşunu tüm 

unsurların devlet yBnetiminde eşit hak ve gBreve sahip ola-

cakları anayasalı meşruti bir sistemde g5rmüşler ve bunun için-

de milliyet isyanlarının Bnlenebilmesi için Osmanlıcılık dü-

şüncesini savunmuşlardır. 

(lL~) Kara, a.g.y, C.l, s. 15 v.d. İslam dünyasında küçük çap
ta reform hareketleri XVII. yüzyıldan itibaren Hindistan' 
da başlamıştır. B~z. IŞerif !Vlardin, "İslamcılık" , ':CC.T4, 

0.5, İstanbnl:l985·, s. 1400 v.d. 

(15) Berkes, Türk Düşününde Batı Sorunu, s. 216 v.d. Shaw, a. 

g.y, 0.2, s. 315. 
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İslamcılık ideolojisi II.Abdülhamit'in tahta çıkma

sıyla devlet politikası haline getirilmiştir. Zira Abdülhamit 

milliyet isyanlarıyla sürekli toprak kaybeden İınparatorlu-

~Çun kurtuluşunun I)anislamist politikanın yürütülmesiyle 

gerçekleşebilecegine inanmıştır.Cl6 ) Orta Asya'ya Kuzey 

Afrika'ya ve Uzakdogu'ya çeşitli heyetler gBndererek kendi

sine taraftar toplamıştır.Cl7J 

Abdülhamit y6netimine karşı mücadele veren ittihatçı

ların bazılarının da " ittihad-ı lslamı"ısavundukları görül

mektedir. Cıa) 

II.Meşrutiyetin yeniden ilanından sonra İslamcı düşün

cenin çeşitli basın organlarınca sistemleştirilmeye çalışıl

dı~ı görülmektedir. Ozellikle Sırat-ı Müstakim (daha sonra 

Sebil-ür Reşat), Beyan-ül Hak vb. dergiler başta olmak üze-

. . . ı d'' .. . t (l9) re bırçok dergı ve gazete ıs amcı uşuneeyı savunmuş ur. 

(16) Karaı, a.g.y., 0.8, s.539-54u., Şerif Mardin, II.Abdül
hamit'in islamcılık politikasını 189U'larda savunmaya 
başladıt;ını ileri sürmektedir. Bkz. !•1ardin, a.g.y., 
s.60. 

(17) Karaı, a.g.y., 0.8, s.545 v.d. 
(18) Tunaya, " Türkiye'nin Siyasi Gelişme Seyri içinde lkin

ci "J.ön 'rürk'' Hareketinin J!'ikri t:sasları oı, s.lB0-181. 

Ahmet Rıza Bey, toplumun birlik içinde tutulması ama
cıyla islam dininin toplumsal içeri~inden yararlanıl
ması gerektigini açıklamıştır. Bkz. Hanio~lu, Osmanlı 
!ttihad ve 'l'erakki Cemiyeti ve Jön 'l'ürklUk, s.620. 

( 19) :tl k olarak 11~ Ağustos 1908 'de S:trat-ı f"lüstakim Dergisi 
çıkarılmaya başlanmıştır. Bkz. Kara, a.g.y., C.l, 
S ~,5 
o • c:. • 
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lsl&mcılar Osmanlı Devleti'nin geri kalmasını tarihsel bir 

perspektiften inceleyerek buna neden olan fakt6rleri bulma

ya çalışmışlardır. İsl&mcılara göre Osmanlı Devleti'nin ge

ri kalmasını şu noktalarda toplamak mümkündür : Avrupa'nın 

izlemiş oldugu 11 !stılay-ı Iktisadi " politikası, ( 20)Tanzi

mat döneminde batının taklit edilmesi,C 2l) toplumdaki ada-

let ve cehalete paralel olarak dinin. gerçek kurallarının 
2 ' 

uygulanmaması(. 2
Jve ayd:ı:nl.arın işlevlerini yerine getirmeme-

leri(23)olarak sıralanabilir. 

İsl&mcılar Osmanlı Devleti 1 nin parçalanmasının önüne 

geçebilmak ve islam dünyasında birligi saglayabilmek için 

toplumun inanç, atıla.k, yaşayış ve siyasette islami esasların 

tam olarak uygulanarak toplumun İsl~mlaştırılmasıyla mümkün 

olabilecegini ileri sürmlişlerdir.C 24 ) Egemenli~in Tanrı'da 

oldugunu uygulama da ise Peygamber, Halife ve Hükümdar ta

rafından yerine getirildiğini savunan islamcılar, islAmda 

bulunan meşveret ilkesinden yola çıkarak meşrutiyetin is

l~ma aykırı olmadığını dolayısıyla islamın emrettigi bir 

----------------------
(20) Sebil-ür Reşad, 26 ~emmuz 1328, s.446-447. 
(21) M.Şemsettin, Zulmetten Nura, İstanbul : 1331, s.207 v.d. 

Ayrıca bkz. Said Halim, Buhranlarımız (Haz : M.Ertu~rul 
Dlizdağ), Istanbul : ty, s.75 v.d. 

(22) Sıritı Müstakim, 6 Ağustos 1325, s.37U-374. 
(23J Y.a.g.d., 13 A~ustos 1325, s.456-457, lslam dünyasın

daki '' !nhi tat ve Tederıiye 11 ye ulema 'nın, umera 'nın 
ve erbab-ı kalemi'nin istibdat yönetimlerine ses çıkar
mamış olmalarının ve zaman zaman istibdat yönetimlerini 
savunmuş olmalarının yol açtı~ı ileri sürlilmliştlir. Bkz. 
İslam mecmuası, C.l, s.2, s.54-58. 

(24) Said Halim, a.g.y., s.204. 
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sistem oldu~unu belirtmişlerdir.C 25) İsl&mcılar, Kanun-ı 

Esasi ve kanunların halkın sahip oldu~u hakları korumada 

ve y6neticilerin yetkilerini belirlemede 6nemli oldu~unu 

açıklayarak meşruti sistem ile keyfi idarelerden, zlilum

lerden ve istibdatlardan korunmanın olanaklı olacagını a

çıklamışlardır.C26) Bu nedenle Kanun-ı ~sasi'yi, partileş
me hareketlerini, meclis-i ınebusan'ın açılmasını destekleyip 

bunların şeri kaynaklarını tespit etmeye çaba göstermişler

dir.C27) Kurran'ın" bütün zamanlar için konmuş, değişmez 

bir anayasa "(2S) oldu~unu savunarak devlet ve toplum ya

şamının bu kurallara uydurulınasını zorunlu görmüşlerdir. 

IIüklimetlerin güç kazanmasını ve kanunların etkili olması-

nı sagıamak ~çin ise halkın dogrudan meşveret, dalaylı o-

larak temsil yoluyla y6netimde söz sahibi olmasını iste

mişlerdir.C29) Bunların dışında Isl&mcılar ulusçuluk soru-

(25) Okandan, a.g.y., s.458., ~arık Zafer Tunaya, İslamcı

lık Cereyanı, lstanbul : 1962., s.27,Kara,a.g.y., C.l 

s.54-55. 
(26) Okandan, a.g.y., s.458., Kara, C.l, s.55., Said Halim 

.Paşa, Kanun-ı :Esasi'nin Osmanlı devletinin toplumsal ve 
siyasi durumuna uygun olmadı~ını savunmuştur.Ekz. Said 
Halim, a.g.y., s.57 v.d. 

(27) Tunaya, lslamcılık Cereyanı, s.64-65, Bır~t-ı Müstakim 
ve Beyan-til Hak adlı dergiler ilk sayılarında Ittihat 
ve Terakki'ye olan hayranlıklarını ve bağlılıklarını 
dil~ getirmişlerdir. 

(28) Y.a.g.y., j.27. 
(29) Kara, a.g.y., C.l, s.56 v.d. 

J 
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nunu ele almışlar ve bu sorunu Osmanlı Imparatorlu~u'nun 

çok uluslu yapısının korunması ve olanaklar Blçilsünde Is-

lim birliginin oluşturulması dottrultusunda ç6zmeye çalış

mışlardır.l30J bu amaçla isl~m kardeşli~inin bozulmaması i-

çin ırkçılık ve milliyetçilik savında olanların şiddetle men 

edilmesi gerektigi Uzerine dUşlineeler ortaya atılmıştır.C3l) 

Bu konuların tartışılıp de~erlendirilmesi 1slimcılar 

arasında g6rüş farklılıklarına yol açmıştır. Buna g6re Is-

l~mcılar ; modernistler ve muhafazakarlar olmak üzere iki

ye ayrılmışlardır.C32 ) Modernistler, isl~m dininin zaman i

çerisinde hurafeler, batıl itikatlar ve dervişlik nedeniyle 

gerçek niteliğini kaybettiğini ileri slirmüşlerdir. Bu neden

le dinde bazı yeni düzenlernelerin ictihat y6ntemine başvuru-

(30) Tunaya, Isl~mcılık Cereyanı, s.91-92, Ayrıca bkz. Mardin 
ll Islamcılık '', s.l4u3. 

(31) Ahmet Nairn, Türkçülilğü halis Türkçü ve Türkçü-lsl~mcı 

di~re ikiye ayırarak halis Türkçülü~ü 11 dinsizlik rnefku
resi 11 olarak nitelendirıniştir • .tlkz. Kara, a.g.y., C.l, 
s.61. 

(32) Kara, a.g.y., C.l, s.37-38., Hilmi Ziya Ülken , !slarn
cıları dört gruba ayırarak ele almıştır. 
1- Gelenekçi- ~1uhafazakar/I3abanzade Ahmet Naim gibi. 
2- Modernistler-medrese ile rnektebi, doğu ile batıyı 
birleştirmek isteyenler/İsmail Hakkı Izmirli,M.Şernsettin 

Günaltay gibi. 

3- Bu ikisi arasında orta bir yol tutanlar/Musa Kazım gb. 
4- fvlodernizme-modernist IsHlmcılara karşı olanlar/ 
Mustafa Sabri gibi. Hkz. Ülken, a.g.y., C.2, s.443 
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larak yapılmasını istemişlerdir.C33)Ayrıca modernist ~sl~m

cılar batının bilim, teknik ve ticaretinin alınmasını ahlAk 

ve kül türünün ise alınmamasJ. g~3rektit5ini savunmuşlardır. ( 34 ) 

Öncülü~linü Mustafa Sabri Efendi ve Said-i Nursi'nin 

yaptıgı muhafazakar isl&mcılar ise dinde herhangi bir reforma 

ihtiyaç olmadıt:Çını savunmuşlardır. Yaşanan toplu.msal düzen-

deki açmazların şeriatın uygulanmamasından ileri geldigini 

savunmuşlar, devlet ve toplum yapısının daha da şerileşti

rilmesini istemişlerdir.C35) 

İsl~miyetin ilerlemeye engel olmadı~ını savunan !sl&rn

cılar, Osmanlı devletinin kurtuluşu için 11 Içtimii bir !nkı

lib '' ın yapılması gere~i üzerinde durmuşlardır.C3G) Buna 

parelel olarak toplumun afalet ve cehaletten kurtarılabilme-

si için halkın eğitimine " önem verilmesi gerektiğini, ;; as-

rın ihtiyacıyla rrıütenasib iptidai rnektapleri her kasahada 

ihtiyacı mahalliyeye göre mektep tarzında muhtelif, meslek 

ve zenaat evleri, büyük şehirlerde zenaat, ziraat ve ticaret

i meşihir ve medreseleri(n) 11 (37) açılmasını zorunlu görmüş-
lerdir. Dunun yanında bir medreseliler kongresinin toplanı-

(33) M.0emsettin, a.g.y., s.65 v.d. 
(34) Sebil-lir Reşad, 7 Mayıs 1328, s.297-298. Ayrıca bkz. 

Tunaya, İslamcılık Cereyanı, s.75. 
(35) Kara, a.g.y., C.l, s.63-64, Bu grubun büyük bir kısmı 

batı uygarlığınJı11 medeniyet i hayvaniye " olarale ni te
lendirmiştir. Bkz., Içtih&d, 15 A~ustos 1327,s.809-811. 

(36) Sırit-ı Müstakim, 17 Teşrin-i sani, 1327, s. 169. 
(37) M.Şemsettin, a.g.y., s.242. 
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larak halkın nasıl aydınlatılması gerekti~i Uzerine dUşUn

celer seliştirilmesini(3a) ve baglı olarak bir de Heyet-i 

Tenviriye'nin oluşturulmasını istemişlerdir.C39) 

Ziya G~kalp'ın 1sl&msdinini yeni bir bakış acısıyla 

yeniden yorumlaması Uzerine bir kısım İslAmcılar din kurum

larında birtakım reformların yapılmasını istemişlerdir.(Lf-O) 

31 Mart isyanı ve Arnavutluğun bağımsızlığını kazanmas~ 

Uzerine etkinliğini yitiren Islamcılık dUşüncesi, Birinci 

DUnya Savaşı sırasında da halifenin Cıhad-ı Ekber ilan et

mesine ra~mer kimi~Arapların İngilizlerle birleşerek halife 

askerini arkadan vurmaları bu dUşUnce akımının iflasına yol 

açmışıbır. 

C- BATICILIK AKIMI 

Osmanlı İmparatorlu~u'nda yenileşme hareketlerinin baş

lamasıyla batılılaşma sorunu da gUndeme gelmiştir. Ancak bu 

sorıın II.Meşrutiyet d~nernine kadar sistematize edilememiştir. 

II.Meşrutiyetin ilanı ile birlikte dUşünce ~zgUrlUğU-

nUn gelişmesi Uzerine bir kısım aydınlar di~er dUşUnce akım-

(38) SırAt-ı MUstakim, 8 Temmuz 1326, s.344-345, İslamcılar, 
ıı.ıvıeşrutiyet cl~neminde medreselerin ıslah edilmesi 
gerekti~ini sıkça dile getirmişlerdir. 

(39) Aydınlar tarafından oluşturulması Bnerilen Heyet-i Ten
viriye'den kÖylere varıncaya kadar halkın bilgilendi
rilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla çalışmalar yapması 
istenmiştir. Bkz. Gebil-Ur Reşad, 7 Mayıs 1328, s.297-
298. 

( LW) Ttmaya, 'l'Urkiye 'de Biyasal Partiler, C. 3, s • .?08-309, 
Ayrıca bkz., ıvıardin, " İslamcılık " s.l404. 
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larında oldu~u gibi batılılaşma düşlineesini de sistematize 

ederek ülkenin kurtulması için bir alternatif olarak sunmuş

lardır. C4l) Bıı düşüncenin öncülü~ünü Abdullah Cevdet ,Kılıç

zade Hakkı, Celal Nuri Beyler yapmışlardır. Bu düşünürler 

Abdullah Cevdet tarafından çıkarılmakta olan ictihad dergi-

si ile düşüncelerini açıklamışlardır. Batı uygarlı~ının kay-

naklarını araştırarak bu uygarlı~a karşı koymanın olanaksız

lı~ına varmışlar( 42 ) ve Osmanlı devletinin zaman kaybetmeden 

bu uygarlığ;a yönelmesinin zorunluluiSunu açıklamışlardır.C 43) 
Batıcıların düşUncelerini en açık bir biçimde ictihad • 

dergisinin 55 ve 57 sayılarında yayımlanan ve 18 maddeden o

luşan 11 pek uyanık bir uyku " yazı dizisinde görmek mümkün

dür : şehzadelerin orduda görev almaları, yeni fabrikaların 

açılarak yerli mallarının kullanılması, kadınlara serbestlik 

tanınması, tekke ve zaviyeler ile medreseleriri, fesin ve ü

fÜrükçülüğün ortadan kaldırılması, şeri mankernelerin kaldı

rılması ve mizarni malıkernelerin ıslih edilmesi, latin narfle-

( LH) Tarık Zafer Ttmaya, " Amme Hukuku.muz Bakımından lkinci 
meşrutiyetin Siyasi Tefekküründe 11 Garpçılık " Gereyanı " 
İstanbul Universitesi, Hukuk Fakültesi Mecmuası, No :3-4, 
(1948), s.5R9 v.d., Ayrıca bkz. Okandan, a.g.y., s.554-

555. 
( 42) Üzer Ozankaya, " rl'ürkiye 'de Cumhuriyet Oneesinin Düşün

ce Ortamı : Celal Nuri'nin Rönesans ve ReformunDışında 
Kalışımına Ilişkilin Görüşleri '', Ankara Universitesi,Ba

sın Yayın Yüksekokulu, Yıllık, -.s •• ıo, ~1988), s.l4c v.d. 
(45) !ctih~d, 17 Kanun-ı sanı 1329, s. 1980-1984. 
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rinin kabul edilmesi ve Avrupa Kanunu fJiedenisinin kabul edil-

. b . b . ( 44 ) p . ı d . . d . mesı v •• gı ı. rogram ınce en ı3ın e bırçok konularda 

yenilik getirdi~ini görmekteyiz. 

Eatıcılar, Osmanlı toplumunun gerili~ini geleneksel de

ğer yargıları ile din kurumunun yol açtığını düşünüyor ve bun

larla mücadele edilmesi gerektiğini savunmuşlardır.C'+5) Bu ne

denle bir " :&'ikr-i Inkıl~b '' ( 46 ) yapılarak 11 aklın ve fikri n 

kemendlerden kurtarılmasını, 11 içtim~i inkılab '' (Lı-7) adalet 

ve cehaletten toplumun kurtarılmasını istemişlerdir. 

İmparatorluktaki ekonomik çöküntünUn geleneksel değer 

yargılarından kaynaklandığını savunmuşlar ve bunu gidermek 

i~in yeni bir ahlAk anlayışının getirilmesini savunmuşlar

dır.C'+S) 

Batıcıların imparatorlukta hil~fet ve saltanatın kal-

dırılınasına karşı de~illerdi. Hatta bunlar hakkında bir ka-

nun çıkarılarak hanedan üyelerinin tavır ve hareketleri, e-

~itim ve terbiyeleri, kişisel özgürlükleri bu kanun çerceve

sinde belirlenmesi gerekti~ini açıklamışlardır.( 49) 

(44) 
• A • Içtihad, 21 Şubat 1328, s.l226-1228, ve Içtihad 7 f·1art 
1329, s.l261-126'+. programın sadeleştiriimiş metni ıçın 
b k:~. Peyami Safa, 'l,ürlc 1nkJ.labına Bakışlar, Ankara :1988 

s.:)3 v.d. 
(45) a.g.d., 7 Mart 1329, s. 1277- 1279. 
(46) a.g.d., 21 Teşrin-i S~ni, 1329, s.1779. 
(47) a.g.d., 8 Temmuz 1330, s. 2310. 
(48) M.Şükrü Hanioğlu, Bir Siyasal Düşünür Olarak Doktor 

Abdullah Cevdet ve Dönemi, s.361. 
( '+9) '.runaya, 11 Amme Hukukumuz Bakımından Ikinci Meşrutiyet' 

in Siyasi T'efekküründe < Garpcılık 1' Gereyani 11
, s. 597-

598. 
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Ancak yürürlükte bulunan Kanun-ı ~sasi 1 nin toplumun ihtiyaç

larını karşıla;:1amadığını iddia ederek rı tamamen ıı de~;işti

rilmesini ve toplumun ihtiyaçlarına göre yeni bir Kanun-ı 

Esasi'nin yapılmasını istemişlerdir.C50) 

Gelişen ulusçuluk akımları konusunda Osmanlılık düşün

cesinden vazgeçmeyen batıcılar, Avusturya ve Ingiltere'de 

oluuğu gibi daha-özgürlükçü bir dönemin kurulmasını savun

muşlardır.l5l) Türkçlilüğü bir litopya olarak değerlendirmiş

ler ve özellikle ~lirklerin savundukları vatan kavramına kar-

şı çıkmışlardır. Ve vatanı kişinin ba~ımsız ve refan içeri

sinde yaşadığı yer olarak algılarnışlardır.C5~) 

Batıcılar savundukları düşlineeler bakımından en çok is

l~rncılarla polemi~e girdikleri görülmektedir. Zira batıcılar 

toplumun yaşayışında bilimi ön pl~na, dini ise ikinci plana 

atıyorlardı. 

Kılıçzade Hakkı Bey, sahte sortalı~a ve dervişli~e i

lan-ı Harb adlı makale dizisinde Islamcılara savaş açmış

tır.l53J Celal Nuri ise dinin hurafelerden arındırılması ko-

şuluyla islam birlii!;ine olumlu bakmış ve 11 İttihgd-ı !sl~m rı_ 

ın müslümanları uyandıracağını ve terbiye ederek aralarında

ki kardeşlik duygusunu geliştireceğini ileri sürmüştür.C54 ) 

(50) Y.a.g.mk., s.598-599. 
(51) !çtihad, ı Mayıs 1328, s. lu88-l093. 
(52) Abdullah Cevdet, Ziya Gökalp'ın Turan şiirini şöyle de

~iştirmiştir : rı Vatan Ne türkiye 'dir rrürklere Ne Türk
istan Vatan Büyük ve ~1liebbed Bir Ülkedir : İrfan " Bkz. 
1çtihAd, 18 Temmuz 1329, s. 1610-1611. 

l5jJ !çtihgd, 7 Mart 1329,s.l~77-12Bl,ve lçtihgd, 14 Mart 

1?29, s. 1349-1352. 
\ 5L~) Tunaya, " Amme Hukukumuz l:lakıını ndan İkinci Ne şrutiyet' 

in Siyasi TefekkUründe ( Garpcılık .,, C ereyanı 11
, s. 619-620 
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Batıcıların da diğer dlişUnce akımlarında oldu~u gibi 

sonuna kadar aynı çizgide yol almadıklarını söyleyebiliriz. 

Nitekim Balkan Bavaşlarının toplum lizerinde yaptığı olumsuz 

etkiler, di~er akımlarda oldu~u gibibatıcılarda da parçalan

malara yol açmıştır. Oncülliğlinli Celal Nurfu'nin yaptı~ı bir 

c~rup Avrupa' ya karşı modernleşme tezini savunurken, Islamın 

toplumsal içeriginden yararlanılmasını istemişlerdir.C55) 
Dolayısıyla uzlaşmacı bir yol izlemişlerdir.Buna karşılık 

başını Abdullah Cevdet'in çektiği grup ise tümüyle batılı-

laşmayı savunmuştur. Bu nedenle geleneksel yapının tümüyle 

değiştirilmesini zorunlu görmüşlerdir. Zira Abdullah Cevdet 
' 

stratejisini şöyle dile getirmiştir : " En büyük ve en dai-

mi hasmımız bizim kendi kanımızdadır, kendi kafamızdadır. 

Hizim ile ecanib arasındaki mürıasebat kavi ile zaif, alim 

ile cahil, zengin ile fakir arasındaki münasebatıdır ••• Bir 

ikinci medeniyet yoktur, medeniyet Avrupa medeniyetidir, bu

nu gülliyle, dikeniyle isticnas etmeye mecburuz ııC56 ) 
Batıcıların ortaya attığı ve savundukları dUşüneeler 

II.ıvıeşrutiyet döneminde toplum tarafından benimsenmemiş ol-

sa bile <Jumhttriyet döneminde toplumun çağdaşlaştırılmasında 

itici bir rol oynayacaktır. 

(55) lçtih~d, 9 Kanun-ı Sani 1329, s. 1953-1957. 

(56) a.g.d., 16 Kanun-ıSani 1329, s.l979-1984. 
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D- TÜRKÇÜLÜK AKHU 

Fransız Devrimi'nden kısa bir süre sonra ulusalcılık 

düşüncesi, önce Avrupa'da daha sonra da Dalkanlarda müslüman 

olmayan etnik unsurlar arasında hızla yayılmaya başlamış

tır.(57) Geli9en bu Ulusalcılık hareketleri Avrupalı devlet-

lerin de kışkırtmaları sonucu Osmanlı Imparatorlu~u'nda, Bn-

ce Yunanlıların daha sonra da dirser Balkanlı ulusların İmpa-

ratorluktan ayrılarak kendi ba~ımsız devletlerini kurmala

rına yol açmıştır.C5B) Buna karşılık Osmanlı Imparatorluğu' 

ndaki Türkler, İmparatorlugun kurtarılması ve devamının sağ

lanmasını isteyen tek unsur olmaları ve içinde bulundukları 

ümmet yapısı nedeniyle bu düşüneeye uzun bir si.ire ilgi gBs

termemiş~erdir.C59) 

Avrupalı Türkologların r_r_ıürklerin dil ve tarihleri üze-

rinde yaptıkları bilimsel araştırmalar sonucu Osmanlıcılık 

(57) Avrupa'da ulusalcılık hareketi burjuvazinin çalışmaları 
sonucu ortaya çıkmış, Dalkanlarda ise bilyUk oranda dış 
dinamiklerin etkisi ile ortaya çıkmıştır. Bkz. Baskın 
Oran, Azgelişmiş Üıke lV!illiyetçilj_Jti-KarE3_ Afrika Mode
li, 2, b, , Ankara: 1980, s. 37 v.d. 

(58) Osmanlı İmparatorlu~u'nda Dalkanlı ulusların ba~ımsız
lık hareketleri için bkz. Karaı, a.g.y., 0.5, C.6, 0~7, 

0.8, 
(59) Şükri.i Hanioğlu, 11 Ti.irkçülük 11

, '.L'.C.'l'.A, 0.5, Istanbul : 
1985, s. 1394-, Tanzimat aydınlarının r_rürkçülük hareke
tini baltalamaları ve bu harekete ihanet etmeleri gö
rüşü için bkz. Özkaya, a.g.y., s.l84 v.d. 
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içerisinde 'l1Ürkçülügün uç vermeye başladığını görmekteyiz. ( 60) 

Di~er yandan ise Osmanlı İmparatorlu~u'nda ilk olarak 1869' 
1'\ 

da Musta{a Celalettin Paşa'nın Türklerin kökeni ve dünya 

uygarlı~ına katkılarını içeren Les Turcs Ancients Et Modernes 
. 

adlı kitabı yayıınlaması, Imparatorlukta tarih anlayışı alanın-

da cılız da olsa deGişmeler meydana getirmiştir.C 6l) Bu de

gişmeler belirgin olarak Süleyman Paşa'nın 1876'da yayınla

mış oldu~u Tarih-i Alem adlı eseri sarf-ı Türk~'de kendisi-

ni göstermiştir.< 62 ) 

Ayrıca bu dönemde dil alanında yapılan çalışmalar da 

Türklük bilincinin uyanışını hızlandırmıştır. Ahmet Vefik 

Paşa'nın lehçe-i Osmani,Şemsettin Bami'nin Kamusal A'lam ve 

Kamus-i Türki adlı eserleri ile Necip Asım'ın İslamiyet ön-

cesi Tlirk diline ilişkin çalışmaları ~ürk ulusalcılı~ının 

dil alanında gelişmesinde önemli rol oynamıştır.C 63) 

--------·--·-----
(60) Yapılan Çalışmalar ıçın bkz, Nohommad Sadıq, 11 Türkçü

lük Gereyanı-Türk f··'Iilliyetçilit~inin .J-!.;şiğinde ( 1 908-l 918) u , 

~ürk Kültürü Araştırmaları, Yıl : 3-4-5, s.S-~0,(1966-
1968), s. 6, Shaw, a.g.y., C.2, s.316-317. 

(61) Ayşe Şen, ll rrürkçülüği.in '11arihinden : Enver Celalettin 
Paı~a' nın .t:debiya t-ı Umumiye I'1ecmuası Yazıları 11 

, T. T, 

C .l, H • l, ( l 984), s. 15-19. 
(62) Lewis, a.g.y., s.345, shaw, a.g.y., C.2, s.317. 
( 63) David Kushner, 'l'ürk IVJilliyetçiliğinin JJoı?';uşu (1876-1908) 

(çev : Şevket Serdar Turet v.d.), İstanbul : 1979,s.90 
v.d., Mohommad, a.g.mk., s.B, Lewis, a.g.y., s.345, 
Tlirkçülli~li geliştiren di~er başlıca etkenler için bkz., 
Karaı, a.g.y., C.7, s.550 v.d. 
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Edebiyat alanında başlayan ~ürkçülük hareketi, Çarlık 

Rusya'sından Osmanlı !mparatorlut!;u'na kaçan Türklerle siya

sal bir nitelik kazanmaya başlamıştır. Kırımlı İsmail Gasp

rinski, Yusuf Akçura, Ahmet Agao~lu, Hüseyinzade Ali gibi 

kişiler ~mparatorlu~un dışındaki Türkler ile !mparatorlu~un 

içindeki Türklerin aynı ırktan olduklarını ileri sürerek 

Tlirklerin birli~i düşüncesini geliştirmeye çalışmışlardır~64 ) 
Yusuf Akçura 1904 yılında kaleme aldığı Üç Tarz-ı Siyaset 

adlı yapıtında Osmanlı devletinde sürdlirlilmeye çalışılan 

Osmanlıcılı~ın ve isl&mcılı~ın başarısızlıga ugradı~ını be-
(65) 

Iirterek " ırk Uzerine müsteni t bir retirk siyasi milliyeti ;; 

meydana getirmeyi 6nermiştir. 

Meşrutiyetin ilanı düşünce akımlarının sistemleşmasi

ne olanak sağlamıştır. Ittihatçıların önemli bir kesimi Türk-

çlilü~ü benimsamesine karşın devlet yönetiminde açıkça onu uy

gulamaya koyamamıştır. Ancak TürkçUllik düşlineesini benimsemiş 

olan kimi kişiler (Ahmet Hi that .l~fendi, Emrullah ~fendi, Ne c ip 

Asım, Korkmazo~lu Celal, Akçuraoglu Yusuf, Akyi~ito~lu Musa, 

(6L~) Francois Georgeon, 'l'Urk I'·lj.lliıt? .. tç.Jlijğ.nin j\:ökenleri
Yusut· Akçura (1876-192.22 (Çev : Alev Er), Ankara : 1986, 
s. 26 v.d., Mohommad, a.g.mk., s.9, Bu d6nemde ITC yayın 
organlarından olan şura-yı Ummet gazetesinde zaman zaman 
Türklük bilincine ilişkin makalelere yer verilmişse de 
pantürkist düşünceler sürgündeki ittihatcılar arasında 
çok az destek bulmuştur. Hkz. Mardin, a.g.y., s. 198 v.d. 

(65) Akçura, Uç Tarz-ı Siyaset, s.23, Akçura aynı eserinde 
'' dilleri, ırkları, adetleri ve hatta akseriyetinin din
leri bile bir olan ve Asya kıtasının büyük bir kısmıyla 
Avrupa'nın şarkına yayılmış bulunan Türklerin" birligi
nin oluşturulmasınd~ki yararları da açıklamıştır. Bkz. 

y.a.g.y., s.33. 
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Rıza Tevfikve Ahmet Ferit) 18 Ocak 1908'de biraraya gelerek 

Türk Derneği'ni kurmuşlardır.(GG) Dernek her ne kadar nizam-

namenin 2.maddesinde amacının " Türk diye anılan bütün ka

vimlerin mazi ve haldeki asir, ef'al, ahvalini ve muhitini 

B~renmeye ve 6gretmeye çalışmak yani Türklerin asgr-ı atika

sını, tarihini, lisanlarını, av~m ve havası edebiyatını et-

nografya ve etnologyasını, ahval-ı içtimaiye ve medeniyet-i 

hazıralarını, ~ürk memleketlerinin eski ve yeni cografyası-

nı araştırıp, taraştırıp ortaya çıkarmak bütün dünyaya ya

yıp da~ıtmak, ayrıca da dilimizin açık, sade güzel, ul~m-u 

lis~nı olabilecek surette geniş ve medeniyete el verilmiş 

bir dereceye gelmesine çalışmak ve iml&sını ona g6re tetkik''(G7) 

gibi kültürel öğelere ağırlık vereceğini.belirtmişse de Os

manlı imparatorluğu'na bir Türklük düşüncesinin alt yapısı-

nın oluşturulmasına çalışmıştır. Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp 

ve Ali Canip ~eylerin Selanik'te çıkarmaya başladıkları Genç 

Kalemler dergisi ile dilde sadeleşmeye önem verilerek ulusal 

bir dilin meydana getirilmesi çalışmaları, ~ürkçülügün geliş

tirilmesinde bir dönüm noktası olmuştur.(GB) 

(66) Tunaya, Tlirkiye'de Siyasal Yartiler, C.l, s.414. 
(67) Sırat-ı Müstakim, 10 Kanun-ı sgni 1324, s. 331. 
(68) Mehmet Emin ~rişgil, Bir Fikir Adamının Romanı Ziya 

Gökalp (Haz : Aykut Kazancıgil-Cem Alpar), 2. __ ,b, ... 

İstanbul : 1984, s. 71 v.d., Ayrıca bkz. Uriel Heyd, 
Türk Ulusçulu~unun Temelleri ( çev : Kadir Günay ), 
Ankara : 1979, s.l63 v.d. 
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1911 A~ustos'unda Türk Yurdu Gerniyeti'nin kurulması( 69) 
ve bu cemiyetin düşüncelerini yaymak için Türk.Yurdu adı al

tında bir dergiyi yayınlaması(70) Türkçülük düşüncesinin ge

niş bir yelpazede ele alınmasına yol açmıştır. Dergi İslam 

öncesi Türklerin tarihini, geleneklerini, göreneklerini, ya-

şayışlarını inceleyerek ulusal bir kimlik yaratmaya çalışmış

tır. ( 7l) Ziya Gökalp dil, din, ahlak ve estetik balumından 

ortak olan yani aynı e~itimi alan bireylerden oluşan toplu

lu~u ulus olarak tanırolayarak T~rkçülü~ü sistematize etmeye 

çalışmıştır. ( 72) Gökalp,.. 1'ürkçülü€~ü J~mil Durkeheim' inde düşün

celerinden yola çıkarak şekillendirmeye çalışmıştır. 1'ürk top

lumunun içinde bulunduğu kültür ikiliğinden kurtularak kendi 

benli~~ine kavuşturmaya çalışını ş ancak çağdaş uy,garlıt;ında 

benimsenmesini uygun görmüştür.(73) Dolayısıyla Türkleşmek, 

İsl~mlaşmak, Muasırlaşmak adı altında düşünceleri senteze u

laşmıştır. (7Lt-) 

(69) Tunaya, Türkiye'de Siyasal Partiler, C.l, s.415-416. 
(70) Erişgil, a.g.y., s.97-98, Mohommad, a.g.mk.,s.l2-13. 
( 71) Hani.oğlu, ""ırürkçüli.ik ", s.l397. Ayrıca bkz .. Mohommad, 

a.g.mk., s.l2. 
( 72) Ziya Gökalp, ~urkçülüP;ün .t:sasları (Haz : l'1ahir Unlü

YuBut Çotuksöken), 3. b, Istanbul : 1987, s.l8 v.d. 
Ayrıca bkz. fiiustafa E. Elöve, '' t.Jmum .Amme Hukukumuz 

(73) 
(74) 

t 

Bakımından Ikinci Meşrutiyet Devrinin Tlirkçlillik Gereya-
nı '',Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, 

0.7, s.L-4. Ankara : 1952, s.233. 
Gökalp, Tlirkçülü~ün Esasları, s.l3 v.d. 

. ' 
Ziya Gökalp, Türkle§rnek, lslamlaşmak, Muasırlaşmak 
(haz : Yalçın ~oker), Istanbul : 1988, s. 16 v.d. 
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Türk Yurdu etrafında toplanan Türkçiller daha sonra 

22 l~'lart 1912 yılında rı Türklerin harsi birliğ;ini ve medeni 

Kem&line çalışmak ,,(75) amacıyla Türk Ocagını kurmuşlar ve 

Türk Yurdu dergisini de oca~ın yayın organı haline getirmiş-

lerdir. 

Kısa bir süre sonra Balkan Savaşlarının İmparatorluk 

kamuoyunda yarattı~ı büyük şok sonucu Türkçiller bu alandaki 

tezlerini güçlendirmiştir. Öteden beri Türkçülügü perde ar

kasından destekleyen ITC 1 de Tlirkçülli@;U resmi ideolojisi ha

line getirmiştir. ( 76 ) Türkçülü{:Çiin resmi ideoloji_ biçimine 

dönüştürülmesi ile birlikte yüzyıllardan beri ikinci plana 

atılan hatta borlanan Anadolu halk~nın ön plana geçirilmeye 

başlandığ;ını ve Türk halkının refaha ve mutlulu~a ulaştırıl

ması iç~n çeşitli girişimlerde bulunulmuştur.(77)Ancak siya

sal açıdan Tlirkçülü~ün Rusya'dan gelen aydınların etkisi ile 

(75) Tunaya, Türkiye'de Giyasal Partiler, U.l, s.432., ayrı
ca bkz. Yusuf Akçura, Yeni Türk Devleti'nin Öncüleri-
1928 Yıl~-- Ya~ıları Ç Haz : Nejat Sefercioğlu ) , 
Ankara : 1981, s. 194 v.d. 

(76) Tunaya, Türkiye'de Siyasal Partiler, C.3, s.461 v.d., 
Ayrıca bkz. Hanioğlu, rı TürkçUllik " , s. 1398, :.;eorgeon, 

a.g.y., s.53. 
(77) Zafer Toprak, rı Osmanlı Narodnikleri : rı Halka Doğru rı 

Gidenler " 'J:1oplum ve Bilim, Kış.24 (1984), s.69-8l. 
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Osmanlı sınırlarını aşması ve Pantlirkist bir çizgide geliş

mesi(7B) Osmanlı Devletinin yok olmasına neden olacak geliş

meleri de başla:ttmıştır. 

Birinci Dünya Savaşının çıkması ile birlikte Turan İm-

paratorlu~unu kurabilmek için Enver ~aşa'nın başlattı~ı ha-

reket başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Türkçü aydınlar Turan 

İmparatorlufou'nun gerçekleşmesi olanaksız bir düş oldu~un~ 

Birinci Dünya Savaşının acı yenilgisi ile görmüşlerdir.l918 

yılına geldiğimizde TürkçUlerin Turancılık düşüncesinden vaz

geçerek Anadolu Türkçülü~line döndüklerini görmekteyiz. Türk-

çUllikteki bu dönüşüm Ulusal Kurtuluş Savaşının temel düşün-

ce si olan ulusalC?ılı~ın ilham kaynai~ını ve i tic i gücünü o-

luşturmuştur. 

(78) ~ekin Alp Tlirklerin birli~ini ifade eden Turan Teori
sinde iki plan geliştirmiştir. Birinci pl&na göre Ku
rulacak küçük Turan devletinin sınırları İstanbul'dan 
Baykal gölüne, Kazandan Moğalistan'a kadar uzanacaktı. 
İkinci pl&na gffire ise kurulacak büyük Turan devletinin 
sınırları Japonya'dan İskandinavya dağlarına ve Kuzey 
buz denizinden Tibet ~latosuna kadar genişletilecekti. 
Ekz. J acob rJı. · landau, 11 Tekin Alp : Osmanlı Impara

torluğu.' nun son Devrinde Bir Aydın ", IX. Türk Tarrlı.h 

Ko!:!G.resi, 21-25 Eylül l98l~ongreye Sunulan Hildiri

lef:, 0.2, Ankara : 1988, s. 1135 v.d. 
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E- J.VIESLEK-1 IÇT1MA AKIMI 

II.Abdlilhamit y5netimine karşı mücadele etmek amacıy

la 1899'da babası Damat Mahmut Paşa ile kardeşi Ahmet 

Lutfullalı Bey ile-Paris'e kaçan Prens ~abahattin Bey, yurt-

dışında iken " science sociale 11 
: (ilm-i içtim~) kuran Le 

Play okulunun ve bu okuldan da J;;dmond Demaline'in g5rüşleri

ni benimsayerek Osmanlı Imparatorlu~u'nun kurtarılması için 

bir kurarn geliştirmeye çalışmıştır.C79) Prens Sabahattin 

kuramını oluşturabilmek için Anglo-sakson ül~elerinde egemen 

olan toplum düzeninde bireysel yetenekıerin geliştirilmesi i

le devlet y5netiminde uygulanan adem-i merkeziyetçilik ilke-

lerini esas almış ve bu ilkeleri Osmanlı lmparatorluğu'na u

yarlamıştır.CSO) Bunun için ~ens Sabahattin 1906 yılında 

Paris'te Adem-i Merkeziyet ve Teşebbüs-i Şahsi taraftarları

nın g5rüşlerini yaymak için 'l'erakki adında bir gazete yayın

lamaya başlamıştır.(Sl) 

(79) Prens Saoahattin Bey, diger Osmanlı aydınlarında oldu~u 
gibi batılı felsefe akımlarının literatürünü izlemiştir. 
Etkilendi~i akımlar ve düşlinürler için bkz. Fahri 
Fındıkoğlu, İçtimai;ypt-Sosyolo,j i Doktrin ve Kolları, C. 3, 
lstanbul : 1971, s.347 v.d. Mardin, a.g.y., s.212. 

(80) Fındıko~lu, a.g.y., s. 345 v.d., Mardin, y.a.g.y., s.213, 
Ayrıca bkz. I'1. Şükrü Hanio{:!;lu, " Osmanlı JJevleti' nde 
f-1eslek-i :tçtima Aleımı ", 'l'.C.'l'.A, C.2, Istanbul : 1985, 

s. 382-383. 
(81) Hanioğ;lu, " Osmanlı Devleti' nde r-1eslek-i J.çtima Akımı " 

s. 383. 
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II.Meşrutiyet'in il~nı üzerine Meslek-i İçtim~i'ciler 

Edmond Demolins'in g5rtişleri ao~rultusunda imparatorlu~un 

kurtarılması için yo~un bir yayın faaliyetine girişmişler

dir. buna karşın y5netimi· elinde bulunduran İTO ise savun-

du~u merkeziyetçi g5rüşleri nedeniyle bu grubun çalışmaları-

b .... k t k' .. t . t. (B2 ) Ol b t 1 d na uyu ~ep ı gos ermış ır. - uşan u or· am tarşısın a 
• 
\ttihatçılarla anlaşamayan Prens Sabahattin Bey tapkilere 

yanıt vermek ve ilm-i içtimai•nin üs~ünlÜf~Ünü anlatmak için 

ünlü izahlarını kaleme almıştır. Birincisini ve ikincisini 

1908'de, üçüncüsünü de 19ll'de yayınıayan Prens Sabahattin, 

ilm1 içtimai 1 nin üstünlüğünü tekrar açıklayarak Osmanlı İm-

paratorluğu'nun sorunlarının çBzümü için çeşitli Bneriler 

ortaya atmıştır.CB3) 

Prens Sabahattin Bey, bir toplumu ıslah edebilmek için 

o toplumun yapısı.rıın tanınması ve bu toplumla diğer toplumlar 

arasındaki farklılıkların belirlenmesi gerektiğini ileri sür

müşti.ir.C84)Bu bağlamda Osmanlı toplumunu tahlil eden Prens 

Sabahattin bey, tüm sorunların toplumun " tecemmüi 11 bir 

toplum olmasından kaynaklandıı~ını belirterek, bireylerin al

dıkları eğitim ve aile terbiyeleri nedeniyle her şeyi devlet-

(82) Prens Sabahattin bey'in, Rum patrikhanesini ziyaret et
mesi tepkileri daha da yoğunlaştırmıştır. Bkz. ııanioğlu, 
"Osmanlı Devleti'nde meslek-i içtima Akımı", s.384-. 

(83) Y.a.g.mk., s. 384, Ülken, a.g.y., s.545. 
(84) Prens Sabahattin, Türkiye Nasıl Kurtarılabilir ?• (Haz: 

MHza:ffer Sencer), İstanı-)l)ı: 1965. s. 22. 
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ten bekledikleri sonucuna varmıştır.C 85) 
Prens Sabahattin Bey, bu tahlil sonucunda toplumun 

içinde bul~Jnduı'f,u çıkmazdan hızla kurtulabilmesi için top

lum yapısının değiştirilerak "infaradi" bir toplum şekline 

d .. ·· ı-·· ··ı · · b ı· t · t" (86) Bunun için Osmanlı İm
onuş~uru mesını e ır mış ır. 

paratorlu[t,u 'nda eg;i tim sisteminin değiştirilerak "teşebbüs-i 

şahsi'' faaliyetlerin~ arttırılmasını( 87) ve ça~ın gerçekle

riyle ba~daşmayan merkeziyetçilik ilkesinin de terk edile-

re k "infiradi" toplumlarının ilerlem~sini sat;layan "ademi 

merkeziyetçilik" ilkesinin benimsenmesini istemiştir.C 8S) 

(85) Laplay okuluna g0re toplumlar ikiye ayrılır. Do~u top
lumlarının oluşturduğu "Tecemmüi" (comınuautaire) toplu
mu ile batı toplumlarının oluşturduğu "infiradi" (par
ticulariste) toplumları diye. "Tecemmüi" toplulukları 
herşeyi devletten bekleyen müstehlik ve sorumsuz, ken
di kendini idare edemeyen fertlerden oluşmuştur. "!nfi
radi" topluluklarda ise merkezi ota:ritenin sınırlandı
~ı ve parçalandı~ı ve ayrıca bireyin 6ne geçtigi top

lumlardır. Bkz.,y.a.g.y. ,s.30-31. 

(86) y.a.g.y.,s.28-29. 
(87) y.a.g.y.,s.37.v.d. 
(88) y.a.g.y.,s.46.v.d., Prens Sabahattin Bey "Yemen ile Se

lanik ahalisinin tarz-ı maişetleri arasında ne azim fır
kalar var. Bunları yakından g6recek her iki vil&yetin 
ihtiyacat-ı hakikisini eniyi anıayacak elbette İstan
bul'da yaşayan me'murlar degil, fakat Yemen'le Selanik! 
te bulunanlard.ır" diyerek valilerin ve dit:J;er me' murla
rın yetkilerin~ arttırılınasını savunmuştur. Bkz. Prens 
Sabahattin, !ttihgt ve Terakki Gerniyeti İçin Mektuplar, 
ıvıesle,T,imiz Hakkında Üçüncii ve Son Bir İz ah, İstanbul: 

l3c7, s.ll3 v.d. 
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İT, Prens Sabahattin'in bu Unerilerini dikkate alma-

mıştır. 

Prens Sabahattin1 Tlirkiye nasıl kurtarılabilir1 adlı 

yapıtında düşüncelerini hükUmet-i mah~lliye, inzib&t, ad

liye, temelllik, servet-i ~emleketin işletilmesi ve nafia, 

tahsil ve mektepler, maliye ve he~'~t-ı tanzimiye başlık

ları altında açıklamıştır.CB9 ) Ve ısrarla imparatorlu~un 
bu ilkeler do~rultusunda kalkınabilecegini savunmuştur. 

İT iktidarı tam olarak ele geçirdikten sonra muhale-

feti çeşitli baskılar altına aldı~ı için bu düşüncelerde 

geliştirilem9miştir. 

F- SOSYALIZM AKIMI 

Sosyalizm, Osmanlı İmparatorluğu'nda xıx.ylizyılın son-

larından itiba~en azınlıklar arasında yayılmasına karşın, 

II.Meşrutiyetin ilanına kadar ancak bir kaç Türk aydınını 

etkiley~bilmiştir.C90) 

II.Meşrutiyetin ilanından sonra İmparatorlukta yaşa

nan düşünsel hareketlilik ve A~Çustos-Eylül aylarında (H308) 

!rnparatorlu~un çeşitli kentlerinde başlayan işçi grevlerinin 

etkili olması, sosyalist düştincenin de kendisinden sBzetme-

(89) Daha geniş bilgi için Bkz, Prens Sabahattin, Türkiye 
Nasıl Kurtarılabilirl, 8.32 v.d. 

( 90) Paul Dumont, "~?O. ytizyıl Başları Osmanlı İmparatorluğu 

İşçi Hareketleri ve Sosyalizt Akımları Tarihi Uzerine 
Yayırnlanmarnış Kaynaklar", Toplum ve Bilim, Güz-3 (1977) 
s. ~>l-32. Yeni Osmanlılardan Mehmet Reşat ve 1'-luri Beyler 
Sosyalizme ilgi duyarak Paris KBmlin'üne katılmışlardır. 
Bkz.Serol Tebet, Paris Kömünü'nde üç Yurtsever Türk
Nelımet, Reşat ve Nuri Beyle~, Istanbul:l986, s.76 v.d. 
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sine yol açmıştır.C9l) 
Meşrutiyetin bu ortamında Sosyalizme sempati duyan bir 

takım aydın kişiler de sosyalist Hüseyin Hilmi'nin(92) .26 

Şubat 1910'dan itibaren çıkardığı iştirak adlı haftalık bir 

derginin çevresinde topla~arak küçük bir sosyalist grub o

luşturmuşlardır.C93) Bu sosyalist grub Hüseyin Hilmi'nin 

çabalarıyla Brgütlenerek Eylül 1910 yılında Osmanlı Sosya

list Fırkasını kurmuşlardır.C94 ) Partinin programı ve beyan-

nameleri incelendiğinde sosyalizmin klasik açıklamalarına 

yer verilerek Osmanlı Imparatorlugu'nda sosyalizmin uygulan-

masını istemişlerdir. Partinin düşüncelerinin halka ulaştırıl

masını sa~lama için iştirak dergisini partinin yayın organı 

haline getirmişlerdir. (95) 

(91) Lütfi Erişçi, Tlirkiye'de İşçi Sınıfının Tarihi,İstanbul 

1951, s.8-9. 
(92) Hüseyin Hilmi, ıvleşrutiyet' in ilanından 31 l"1art olayı-

na kadar İzmir'de, Serbest İzmir adlı bir gazete çıka
rarak Liberalizmin savunucu.Luğunu yapmış ve İttihat ve 
Terakkiye eleştiriler yöneltmiştir. 31 Mart olayından 
sonra da !stanbul'a t5iderek sosyalizmi benimsemiştir. 
Bkz. ~1enmet O. Alkan " Bir Ittihat ve Terakki munalifi 
olarak liberal-sosyalist Hilmi", T.T, 0.14, .S : 81, 

İstanbul : 1990, s.47 v.d. 
(95) Mete Tuncay, Türkiy~'de Bol Akımlar (1908-1925),2.b, -

., Ankara : 1967, s.25-26. 
(94) Partinin kurucuları i~in bkz. Tunaya, Türkiye'de Siya

sal partiler, C.l, s.247. Ayrıca bkz., Tuncay, a.g.y., 

s. 26 v.d. 
(95) Tuncay, a.g.y., s.27. Kamuoyu oluşturabilmek için ç_eşit-

li çe şi tl i gazeteler çıkarmay·ı denemişlerse de İT' nin 
olumsuz tavrı nedeniyle başarılı olamamışlardır.Bkz. 

y.a.g.y., s.28 v.d. 



İstanbul'da sosyalistler İT'nin sert tutumlarına rag-

men varlıklarını devam ettirmeye çalışırken eski bir itti~ 

hat çı olan ve :Fransız sosyalist Jean J·aures' ten etkilenen 

Dr. Refik ~evzat'ta 1911 yılında partinin Paris şubesini 

kurmuştur. (96 ) B6yleee Osmanlı Sosyalist ~artisinin geniş-

lernesi için olanaklar yaratılmaya çalışılmıştır. 

1912 yılından sonra Trablusgarb ve Balkan Savaşları! 

nın e;etirdiği bUyük yıkıntılar1 !T'nin muhalefet üzerinde

ki haskıları nedeniyle sosyalistlerin etkinlikleri iyice a-

zalmıştır. 

(96) Tunaya, Türkiye'nin siyasi Hayatında Batılılaşma Hare

ketleri, s.96, Ayrıca bkz. Tunçay, a.g.y., s.38. 



TII. BÖLÜM 

SOSYAL ALANDA YAPILAN RE.B'0Rr1 HAREKErl'lıERİ 

A- ÇALIŞMA YA~AMININ DUZENLENMESİ 

1- İşçi Eylemlerini Doff,uran Nedenler 

Osmanlı İmparatorlu~u'nda çeşitli işkollarında çalı-

. ·ı k .. t . .. . 1 • • "'1 ~ şan ışçı.er gere ucre ve ış suresı, gereKse ışçı sag ıbı 

ve güvenliE;i yönlerinden son derece elverişsiz koşullarda 

çalışmışlardır. 

İşçilerin çalışma süresi glindo~uşu ve günbatışı ile 

sınırlandırılmış ve günlük çalışma süresi çoğunlukla 16 sa

at olarak belirlenmiştir.(l)Lütfi Erişçi, XIX.yüzyılın son-

larına do~;ru Osmanlı İmparatorlu~u 'nda işçilerin durumunu 

• 
(1) Mesut Glilmez, Türkiye'de Çalışma Ilişkileri (1936 Bnce-

si), Ankara : 1983, s.365. 
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şöyle belirtir : "Birinci I~1eşrutiyeti izleyen yıllarda iş 

günü 16 saatı buluyor, muvakkat ve acemi işçi~erin aldı~ı 

ücretler hayat şartlarının a~ırlaşmasına ragrnen 6-7 kuruşu 

geçmiyor, zirai sahada ise birkaç kuruşa iniyordu."( 2 ) 

Osmanlı işçileri kötü çalışma koşulları ve düşlik üc-

retle çalıştırılmalarının yanı sıra yabancı sermaye temsil-

cilerinin aşa~ılayıcı sözlerine ve tuturularına da hedef o

luyorlardı.C3)çalışan kesim iliklerine kadar sömürülürken, 

iş glivenli~i ve sosyal politika önlemlerinden uzak a~ır ve 

yıpratıcı koşullarda çalıştırılmışlardır. Osmanlı !mparator

lu~u'nda işçilere yönelik yapılan ilk dlizenleme 1865 Dilaver 

Paşa Nizamuarnesi oluşturur. Temelde rnaden üretimini arttırı-

cı bir nitelik taşımasına ra~men bu nizarnname işçilerin iş 

süresini ve ücret konularını kapsayan bazı düzenlemeler de 

getirir. Gene çalışan işçiler• ko~uşlar yaptırılması ''liya

katine ve işine göre" ücret ödenmesi, gi.inlük çalışma süresi

nin 10 saat olarak belirlenmesi gibi.C 4 ) 

1869 da hazırlanan Maadin Nizarnnamesinde ise 
,, 
· ..•• maa-

din imalinde istihdam olunacak arnele ilcret-i layıka ve ken-

(2) Erişç:L, a.g.y.·; s·.6.' 

(3) Fon Gulman'ın 1890 yılında söyledi~i şu soz ünlüdür 
"yerli amele bir lokma kuru ekmek, iki çürük zeytin ile 
geçine bilir" Bkz. Gülmez, 'l'lirkiye 'de Çalışma ilişkileri, 

s.367. 
(4) y.a.g.y., s.278. Ayrıca bkz. Donald Quataert, Osmanlı 

Devleti'nde Avrupa Iktisadi Yayılıını ve Direnişi (1881-1908) 
(Çev : Sabri Tekay), Ankara : 1987, s.56. 



95 

di rızasıyla kullanılıp, bu yüzden kimseye cebir ve zarar 

vukua Ketirilmemesine vali-i vilayet ve mlihendisler tarafın

dan daima takayyüt ve ihtiınam olu.nacaktır"(5) ilkesine yer 

verilerek eskiden beri süregelen çalışma zorunlulu~u kaldı-

rılmıştır. Uzun bir çalışma sonucu hazırlanan Mecelle-i Ah

karn-ı Adliye (1869-1876) ile ilk kez bir işçinin "ne.fsini 

kiraya veren'' kimse oldu~u belirtiliyordu. Ocretlerin ise 

işçi ve işverenin kendi iradelerine bırakıyordu.(G) 
işçiye yönelik bu hukuksal düzenlemeler köklü önlem-

lerin alınmasını içermedi~inden işçilerin kötü çalışma ko-

şulları, ücret azlı~ı ve iş glivenli~i Bit gide daha da ·bo-

zulmuştur. 

II.Meşrutiyetle birlikte demokratikleşme sUrecinin 

başlatılması, kişi hak ve özgUrlüklerinin üzerindeki baskı-

ların kaldırılması, siyasal parti ve işçi sendikalarının 

kurulmasına izin verilmesi ülkenin siyasal ve sosyal yaşamı-

na belli bir canlılık getirmiştir. !şçiler, coşkulu bir öz-

giirli.ik ortamı içinde, yıllardır sözü edilen bir büyülü dei~;-

ne~in kendilerine de özgürlük getirdi~i inancıyla, Selanik-

ten Bai'J;dat 'a ; , Varna' dan Adana' ya yayılan geniş bir yüze;yde 

greve başlamışlardır.C7) 

(5) Gülmez, Türkiye'de Çalışma İlişkileri, s.280. 

(6) y.a.g.y., s.281. 
(7) Grevlerin listesi için bkz. Oya Sencer, Türkiye'de !şçi 

Sınıfı, Do~uşu ve Yapısı, İstanbul : 1969, s.l28. 
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ilişçiler grevler sırasında büyük 5lçlide ittihatcılara 

güvenmişlerdir. Nitekim yayımlanan bir bildiride şu dlişlince

lere yer verilmiç;tir : ".tstibdat fikirlerinin mahvıyla ada

letin icrası ittihgt ve Terakki'nin teşekkül esası ve mukad

des vazifesi olmakla( ••• )ali marcilerinden hUrriyet, adalet 

ve milsavatı fiilen hükümran kılınmasını talep ve istiham ey

leriz.(B) 

2- İşçi Hareketleri ve Grevler 

Osmanlı !mparatorlugu'nda ça~daşlaşma hareketlerine 

paralel olarak yabancı sermaye'nin ülkeye girmesi ve bu ser-

mayeye dayalı olarak oluşturulan yeni üretim merkezlerinin 

geleneksel iş ilişkilerini bozmaya başlaması müslliman halkın 

tepkisine neden olmuştur.C9) KÖ.r amacı ile giren bu sermaye-

nin işçi ücretlerini ve yaşam koşullarını asgari dlizeyde tut

maya çalışması 5r~ütsüz işçilerin slimlirülmesine yol açıyor-

du. Nitekim X~X .yüzyılın sonlarına do~ru işçiler arasındayer 

yer birleşmeler başlamış ve bu birleşmeler sonucu grevlere 

(8) Şahmuz Güzel, "~l'anzimattan Cumhuriyet' e !şçi Hareketi 

ve Grevler11
, 'l'.C.'l'.A. c.3, !stanbul: 1985, s.814. 

(9) Erişçi, a.g.y.,s.2, Sencer, a.g.y. ,s.90 v.d. Ayrıca bkz 

Kurthan ~işek, Türkiye'de Kapitalizmin Gelişmesi ve !şçi 

Sınıfı, Ankara : 1969, s.43. 



gidilmeye başlanmıştır.Clu) 

II.Meşrutiyetıin sagladı~ı siyasaL Bzgilrlliklerden ya

rarlanan işçiler bir grev dalgası yaratmışlardır. Bu grev

Ierin nedenlerini şu noktalarda toplayabiliriz : Ücretı~rin 

arttırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi ; har

ta dinlencesi hakkının tanınması gece çalışma için fazla 

ilcret Bdenmesi, fazla çalışmaların licrete tabi olması, yıl

da d5rt hafta licretli izin verilmesi ve bunun gibi.(ll) 

31 Temmuz 19v8ıde deniz taşımacılıgı kolunda başlayan 

grev daha sonra salgın bir hastalık gibi diğer alanlara da 

yayılmıştır. Ağustos-EylUl 1908ıde en etkili olan grevleri 

şByle sıralayabiliriz : Anadolu Demiryolu Kumpanyası, Rumeli 

Demiryolu Kumpanyası, Aydırr-izmir Demiryolu, İzmir Kasaba 

Demiryolu, Beyrut-Şam-Hava Demiryolu, Dersaadet Tranvay Kum

panyası, İzmir UBztepe Tranvay Şirketi, Selanik Elektrikli 

'I'ranvay Kumpanyası, !dare-i l'·lahsuse işçileri, Şirketi Hayri

ye işçileri, Zonguldak madeni işçileri, Balya-Karaaydın Sim

li kurşun madeni işçileri, ~!ütün Reisi işçileri, !stanbul ı 

da hizmet veren bazı işletmeler (otel, biranane gibi) ve 

!stanbul Belediyesi Birinci ve Altıncı Daire Temizlik işçi-

(lU) İlk grevi 1872 yılında Beyoğlu Telgrafhanesi işçileri 
gerçekleştirmişlerdir.Bkz. Mesut Gülmez, "Tanzimatıtan 

sonra işçileri Brgütlenmesi ve çalışma Koşulları(l839-
1919)", T.C.'I'.A,C.3, İstanbul : 1985, s.793 v.d. ,Kemal 
Slilker, ı.oo Soruda Türkiye ı d.e.. İşçi H are ketleri, !sta,nbul 
1973, s.7 v.d., II.Meşrutiyetıe kadar Brgütsüz ve ken
dili5inden 50ıye yakın grev gerçekleştirilmiştir. Bkz. 
Sencer, a.g.y., s.l28 v.d. 

(ll) Gül m ez, '.l1lirkiye 'de Çalışma İlişkileri, s. 398, Anadolu 
Bağdat Demiryolu işçilerinin istekleri için bkz.liüseyıi:n 

Avni Şanda, 1908 !şçi Hareketleri, !stanbul : 1976. 

s.29-30 
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leri gibi.Cl2 ) 

Ancak bu grevlerin örgütsüz olarak yapılması(l3) iş

çilerin yeni hakların elde edilmesinde köklü dönüşümlere 

yol açmamıştır. Daha ötesi işçiler arasında istenmeyen bazı 

olaylar da meydana eselmiştir.!şçilerin bu eylemlerine de 

halkın sıcak bakmadı~ını söyleyebiliriz. Zira grev nedeniy-

le ulaşım haberleşme ve ticari alanlarda yaşanııau sıkıntı-

lar halkın tepkisine neden olmuştur. Hükümet işçi eylemle-

rine sıcak bakmamış ve e;üvenlik güçlerini kullanarak iş ya

şamını bozucu eylemleri Önlemeye çalışmış~ 14 ) iş-
verenler de grevci işçileri işten çıkararak ouıarı cezalan-

dırma yoluna gitmiştir. 

5- Işçi Hareketlerinin Kısıtlanması 

Ülkede meydana gelen grevler başta yabancı sermaye tem

silcileri olmak üzere çeşitli kesimlerde huzursuzluk yarat-

mıştır. Zonguldak Kömür ınadenlerinde çalışan işçilerin gre-

(12) Toplam olarak yapılan lll grevin listesi için bkz., 
Güzel, "~L'anzimattan Cumhuriyet' e !şçi Hareketi ve Lrrev

ler", s.811-815. 
(13) ürgütlü yapılan birkaç grevden biri olan Anadolu Demir

yolu işçileri Grevi, ı3 Ağustos 1908'de kurulan Demir
yolu memurin ve müstahdemini Cemiyet-i Uhuvvet:. karanesi 
tarafından yürütüımüştür. Bkz. Zafer Toprak "1lau-ı 
Hurriyet ve Anadolu Osmanlı Demiryolları Memurin ve Müs
tahdemnini Gerniyeti Vhuvvelcarenesi ", T.T.,c.ıu,s.57 

(1988), s.~5-5u. 
(1~) Şirket-i Hayriye ve Aydın Şimenaiferleri grevlerinde 

hÜkümetin aldı~ı sert önlemler sonucu bazı ölümlerde 
meydana ·gelmiştir. Bkz. Gülmez, Tüı.•kiye 'de Çalışma !liş
kileri,s.~05-~06.Dimitır Şişmanov,Türkiye !şçi ve Sos
yalist Har~keti _]:ı_sa r:~arih (1 908-1965) (çev: Ayşe Hagıp 

Zarakolu),2.b., !stanbul : 1990, s.~0-41. 
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ve gitmeleri Uzerine şirket madenierde anarşi çıktı~ı~ı be-

Iirtmiş ve devrin Sadrazaını Kamil Paşa'dan acil B~lern!erin 

alınmasını istemiştir.Cl5) Ticaret Odası,grevleri plattorrna 

çekerek işçilerin şirketlerin imtiyazlarını ve y6uetirnıeri

ni ele geçirrneyi arnaçladıklarını~ 16 )basın organları ise, 

grevlerin günlUk yaşarnı ve ekonomiyi etki.Ledigini belirterek 

önlenmesini isternişlerdir.Cl7) 

Bu de~işik çevrelerden gelen istekler Uzerine Ticaret 

ve NaYia Nezareti grevleri Ön.Leyici bir çalışma başlatmış

tır. Adı geçen Nezaret kamuya yönelik lıizmet g6ren sektör~ 

lerde Kanun-ı Esasi'nin 36. maddesinden yararlanarak Şur~yı 

Devleti'nde onayını alarak grevleri önlemek için "Tatil-i Eş

gal Cemiyetleri Hakkında Kanun-u i"luvakkat" adlı bir geçici 

yasa nazırlamış ve 8 .i:i:kim 1908'de yürürlüğe konulınuştur.(lS) 

(15) 
(16) 

(17) 

quataert, a.g.y., s.62. 
Y.a.g.y., s.85. 

' Gülmez, Türkiye' de Çalışma Ilişkileri, s. 289-290, Baban 
lfazetesi grevin etkilerini şByle dile getirmiştir : 
"Avrupa'ca grev denilen şu terk-i eşgal gibi bir hare
ket gayr-i mürıasibenin alel-husus şimendiferler, tram
vaylar gibi vesail-i mlinaldilatın memurin ve müsdahde
mini tararından vtiku bulacak olursa halkça ne kadar 
milşkilgt-ı hükümet ve kampanya ne derece rnazarratı müs
telzim olacağı izahtan müstağnidir" Bkz. y.a.g.y., s.290 

(18) Düstur, Tertib-i Sani, c.l, s.88-90. Geçici yasanın han
gi aşamalardan geçerek yürürlilğe konulduğu için bkz. 
Mesut Giilmez, Türkiye BelBesel Çalışma İli~kileri Tari
hi (1936 Öncesi) Ankara : 1983, s.2 v.d. 
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13 maddeden oluşan bu geçici yasaya g5re i~çi-işveren 

arasındaki sorJnları, Ticaret ve Nafia Nezareti 1 nin tayin 

etti~i bir temsilcinin g5zetiminde işçi-işveren temsilcile-

rinin de katılımıyla olıışturulan bir uzlaşma kurulu g6rüşme-

ler yoluyla ç6zümlerneye çalışacaktı. Sorun g6rü~rnelerle ç6-

zümlendiP:;i taktirde iki tarafı da bağlayıcı bir belı=;e hazır-

lanacaktı. uzlaşma sa;?tlanamadıı;ı taktirde "rnüstahdeminin ve 

arnele terk-i hidmette muhtar" olduğu belirtilmiştir. B6yle-

ce işçiye işi bırakma hakkı tanınmış oluyordu. 

Fakat bir kısım kamu hizmetinde çalışanların tehdit 

ve zorla sendika kurınaları ve b6ylece g6revin aksatılmasına 

neden olmaları halinde cezalandırılacakları belirtilmiştir. 

Ola~anüstü durumlarda ise (savaş durumunda) hlikümet işçile

rin isteklerini dondurabilirdi.Cl9) 

B5ylece işçiye sınırlı da olsa bazı hakların veril-

di~ini B5rmekteyiz. 

Meclis-i Mebusan açıldıktan ve ülke sorunları burada 

tartışılmaya başlanıldıktan sonra bu yasa da meclis günde

mine getirilmiştir (7 Nisan 1909). ( 20) i\1eclis 'te iki görüş 

(19) Geçici yasanın maddeleri için bkz. Düstur, Tertib-i S~

ni, C.l, s.88-9v, Kamu işyerlerinde sendika kurmanın 
yasaklanıp greve gitme yollarının kapatılmasına ra~men 
crcv hakkının tUrnilyle yasaklanmadı~ı g6rüşli için bkz. 

f·1esut Gülmez, "Bir Belge, Bir Yorum : 1909 Tatil-i- Eşgal.· 

Yasası ve Grev'', Toolum ve Bilim, Kış.l2(1980), s.54-55. 
(2U) A.Glindüz Okçün, Tatil-i Eşgal Kanunu 1909-Belgeler-Yo

rumlar, Ankara : 1982, s.l5, v.d. Ayrıca bkz. Mesut 
Gülmez, "1'1eclis-i Hebusan' da iş yasası ve işçi sorunu 
üzerinde Görüşmeler ve Tartışmalar'', Amme Idaresi Der

gisi, c.l5, s.3, (1982), s.70-97. 
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ortaya çıkmıştır. Hliklimet ve tarafları Osmanlı Devleti'nde 

senaikaların kurulmasının yasaklanmasını savunurken ço~un-

lu~unu azınlık milletvekillerinin oluşturdugu liberal ve 

sosyalıst düşlineeli milletvekilleri ise seııdika kurulmasına 

sıcak bakmışlardır.C 2l) 
Zira Dahiliye ve Nafia Nezaretleri sendikaların yaban

cı sermayeyi tehdit edeceklerini, egemenlik haklarına müda

hale edeceklerini, politika yapacaklarını dolayısıyla bir 

savaşım örgütü olacaklarını1 görtişlinli taşıyorlardı.C 22 ) 
Meclis-i f'1ebusan' da sendika kurulmasını savunan millet-

vekilleri ise işçilerin ekonomik çıkarlarınwkorunması ve 

çalışma koşullarının aliz~ltilmesi amacıyla sendikaların ku-

(21) Mesut Glilmez, " 1909 Sendika Yasağı : Yasaklama Gerek
celeri ve Karşı Savunmalar ", y_.~a.-g.d., C. 15, S .4(198c), 

s.69. 
(~~) Y.a.g.mk, s.66., Ökçlin, Tatil-i Eşgal Kahun-u, s.l8 v.d. 

Ticaret ve ~afia Nezareti Mektuvçusu Ali Bey, Sendika

ların yabancı sermayey~ tehdit gerekçesini şöyle sa
vunmuştur : ıı Sendika teşkil etmek muzırdır. r1emleket
te en ziyade ecnebi sermayesini muhtaç olduğumuz şu za
manda ameleye sendika için hak verecek olursak sermaye
deran arnelenin taht-ı tehdidinde kalacaktır." Bkz. 

ll 

Gtilmez, 1909 sendika yasagı : Yasaklama Gerekçeleri ve 

Karşı Savunmalar '; s. 69. 
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rulması tezini ileri sürmüşlerdir.(c3) 
Meclis~eki tartışmalardan sonra meclis'e sunulan geçi

ci yasada bazı de~işiklikler yapılarak ~atil-i ~şgal Kanunu 

kabul edilmiş ve sendika kurma yasa~ı getiri~miştir.C 24 ) 
Görüldü~ü gibi Tatil-i ~şgal Yasası, çalışma koşu~~a-

rına ilişkin toplu iş uyuşmazlıklarının barışçı yoldan çö

zümlenmesi açısından düzenleyici, sendika hakkı açısından i

se yasaklayıcı ve baskıcı bir niteli~e sahip olmuştur. Dola

yısıyla bu yasa ~•-İT'nin siyasal tutarnıarına baglı olarak 

II.Meşru~iyet Döneminde işçi hareketi ve örgütlenmesi daha 

ilk adımlarında dı.ırdurulmaya çalışılmıştır. 

(23) Meclis-i Mebusan'da Cavit Bey, Zohrap Efendi, Lütfi Bey, 
Varteks Efendi gibi milletvekilleri bu yasaklayıcılıgı 

eleştirmişlerdir. Bkz., y.a.g.mk., s.73 .v.d., Ökçün, 
Tatil-i Eşgal Kanunu, s.23 v.d., Gülmez, Türkiye Bel
gesel Çalışma İlişkileri Tarihi, s.71 v.d. Cavit Bey, 
Sendikalar işçilerin ekonomik çıkarlarına savunmak ve 
emek-sermaye ilişkilerinin düzenli bir biçimde işleme
sine çalışmak amacıyla kurulan örgütler olarak tanımla

mıştır. Bkz. l\1esut Gülmez, "Mehmed Cavid Bey' in Sendika 
ve Grev Hakları konusundaki Görü,c";leri 11

, Amme ldaresi 

Dergisi~ 0.15, 8.2 (1982), s.66, v.d. 
(2'+) Düstur, Tertib-i sani,c.l, s.4jj-436. Oylamanın sonuç

ları için bkz. Ökçün, Tatil-i Eşgal Kanunu, s.l30-131 
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B- KADIN SORUNU VE KADIN 'IN ÇAGDAŞLAŞTIRILI1ASI 
GİRİŞ IMLER! 

1- II.Meşrutiyet Dönemine Kadar Kadın Sorunu 

Eski Türk toplumlarında kadın sosyal ilişkiler örgüsü 

içerisinde daha özgür bir konuma sahip iken, islim dininin 

kabul edilmesiyle birlikte bu statüsü değişmeye başlamış

tır. Osmanlı toplumunda ise kadın giderek daha pasif bir ha-

le gelmiştir. 

Osmanlı Imparatorluğu'nda kadının önemi ve ülke kal-

kınmasındaki rolü, Tanzimat'la birlikte tartışılmaya başla

mıştır. Tanzimat yöneticileri ve Yeni Osmanlılar kadın iş 

gücünün önemi üzerinde uurarak çeşitli meslek okulları açı-

larak toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda kadın personel ye

tiştirilmeye başlanmıştır. ( 25) 

Fakat Osmanlı toplumunda kadın sorunu XIX.yüzyılın 

sonlarından itibaren çeşitli açılardan ele alınarak tartışıl-

(~5) Tanzimat'tan sonra kadının gündelik hayata kazandırıl
ması ve kad~n sorununun XIX.yüzyılın sonlarında ele a
lınışı · için bkz. Ekrem Işın, '' Tanzimat, Kadın ve Gün
delik Hayat ", T.T, 0.9, 8.51.(1988), s.22-27, Orhan 
Okay, Batı !1edeniyeti Karşısında Ahmet Mi that Efendi, 
!stanbul : 1989, s.l59 v.d., Ilber Ortaylı, 11 Osmanlı 

Toplumunda Aile'', Türkiye'de Aile'nin De~işimi-Ton
lumbilimsel İncelemeler (Haz : Türkoz Erder), Ankara : 
1984, s.7l-89. 



104 

maya başlanmıştır.C 26 ) Nitekim Çemsettin Sami, kadınlar ile 

erkekler arasında hiç bir farklılı~ın bulunmadı~ıuı açıkla

yarak toplumun ilerleyebilmesi için kadın sorununun mutlaka 

çözümlenmesi gerektiğini belirterek : 11 'rerakki ve temeddün 

ile ıslah-ı nal etmek isteyen ümmetler en evvel kadınların 

hukukunu tasdik, vazifelerini tayin etmelidirler ,,(~?)der. 

Ünlü Osmanlı aydını Ahmet Cevdet Paşa'nın kızı Fatma Aliye 

Ranıının öncülüğünde bazı Osmanlı kadınlarıruntoplumda kadın 

olmanın anlamını sorgulayarak evlilik kurumunun düzenlemme-

sini,tek eşitli~i e~itim de eşit olanaklar tanınmasını ve 

sosyal yaşamda serbest devranılmasını giirıdeme getirmişler

dir.C~B) Bu istekler önceleri dönemin tanınmış gazetelerin

de (Terakki, 'akit) dile getirilmiş ve 1895 tarihinden son

ra da kadınların çıkardıgı gazete ve dergilerde ısrarla sa

vunulmuştur. (~9) 

( 26) 11 Kı sraftın attan ne kadar farkı varsa, kadının da erkek
ten işte o kadar rarkı olmak iktiza eder. Kısrak atın 
kullanıldıp;ı lıer işte kullanıldığı gibi kadının erkeğin 
gördüğ;ü ner bir işi görebilmesi lazım gelir 11

, Bkz. 
Şemsettin Sami, Kadınlar, İstanbul : 1256, s.5, Anınet 

Rıza'da uyğarlı~ı bir teraziye benzeterek " bu terazil
vinin bir gözü kadın, digeri erkek " oldugunu belirt
miştir. Bkz. Ahmet Rıza, Vazife ve I"lesuliy~:t-Kadın,Paris 
1324, s.2. 

(~7) Şemsettin Sami, a.g.y., s.95 
(28) Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma, s.367, Ortaylı, a.g.mk. 

s.85 v.d. 
(29) Bu tarihte ilk olarak yayın kadrosunun çoğ;unlukla kadın

lardan oluştu~u " Hanımıara I'1atısus " adlı bir gazete 
çıkarılmıştır. Bunu Vakit, Sükufeuar, Insaniyet,"ltyine 
Parça Bohçası, İnci, Aile gibi gazeteler izlemiŞti.Bkz. 
Coparal, a.g.y., s.66-67. 



105 

Buna rağmen bu çalışmalar Osmanlı kadın'hın özgürleş

mesi ve eşit haklara sahip olabilmesi için yeterli değildi. 

Bunun sağ~lanması için 1896 yılında [•·lu.tıaderatı Nisvan Cemi-
, , ( 30) yeti kurulmuştur. 

İstibdat yönetiminin çizdigi sınırlar içinde erkek ve 

sınırlı kadın aydınlar çalışmalarına devam etmişlerdir. Fa-

kat II.Meşrutiyet'e gelinceye kadar önemli bir gelişme kayd

ettiklerini belirtmek zordur. 

~- II.Meşrutiyet D&nemi Siyasal Akımlarının Kadın 

Sorununa Bakışları 

a- İsl~mcılık Akımı ve Kadın 

Bu hareketin 19U8'de 11 Hürriyet 11 in i.Larıı ile birlik

te de~işik çevrelerde toplumsal ilerlemenin bir dinamosu o

larak tekrar ele alınması ve bu konuda çeşitli düşünceler 

ileri sürülmesi, isl~mcı kesimlerin büyük tepki göstermele

rine neden olmuştur.C3l) 

XIX.yüzyılın sonundan itibaren Osmanlı kadınlarının 

talep ettikleri örtünıneden kurtu.Lma, sürekli biçimde erkek-

lerle birarada bulunma, özgür ve bağımsız olarak batılı ka-

" dınlar gibi yaşama istekleri Islarncılara toplumsaL çöküntü-

(30) Eser Köker, "II.l1'1eşrutiyet'ten Kurtuluş Savaşı'na Kadın 

Hareketi'! Sosyalizm ve ıroplumsal Iviücadeleler A.nsi!clope-

di, c.5, İstanbul 1985, s.l858-1859. 

( 31) İlk olarak f"lehmet Akif, Kasım Amin' in Tahrir al Nar' a 

adlı kitabına alternatif olarak Ferid Vecdi'nin yazdı-

gı bir incelerneyi müslüman kadını adıyla sırat-ı Müsta-

kim sütunlarında vayınlamıştır. Bkz. Sırat-ı Müstakim, 

17 Ağustos 1324, s.l5)-156. 



nun en tehlikeli yönlerinden biri olarak gösterilrniştir.C32 ) 

Bu nedenle modernleşme taraftarlarının savundukları kadının 

özgürleşme eylemini isllmcılar Asr-ı Saadet Mitini kullana

rak keyfi ve kötü bir hareket olarak değerlendirmişlendir.C33) 

Isl~mcılar kadın sorununda eleştirilerini en çok ör-

tünme ve çok eşlilik noktaları üzerine yoğunlaştırmışlardır. 

0rtünmenin kadın haklarını ve kadınların özgürlüklerini kı

sı tlamadıg;ı, tersine erkeklerin kötü. bakışlarındau korudu-

~unu savunrnuşlardır. Bunlardan biri olan Mehmet Aki~ teset

türün kadınları erkekler 'karşısırıda güçlü kıldıgıuı,C34)te

settürün kalkması halinde toplumun çeşitli tehlikelerle kar

şılaşabilecegini(35) belirtmiştir. 

Bunun yanında Musa Kasım'da bazı kadınların çarşıya 

pazara örtünıneden çıkmalarını bütün müslüman halkın kutsal 

haklarına tecavüz olarak algılamış ve nükürnetin Karıun-i E

sasi'nin 4. ve ll.ınaddeleri uyarınca ınüdanale etmesi gerek-

(32) Said Hali, a.g.y., s.l35, İsl~mcı çevreler çoğunlukla 
bu istekleri " Feminizm f'1eselesi 11 olarak tanımlamış
lardır. Tunaya, Islamcılık Cereyanı, s.295-296. 

(33) Sebil-ür Heşad, 14 Haziran 1328, s.337, islamiyetle 
11 Kadınların lıer türlü hukuka mazhar " olduklarını sa
vunmuşlardır. Bkz., Islam Mecmuası, C.l, S.lü,s.3ll-
315, Ayrıca bkz., Abdtilaziz Caviş, Anglikan Kilisesi
ne Cevap (Haz : Süleyman Ateş) Ankara : 1974, s.l70 v.d. 

(34) Sırat-ı Müstakim, ~0 Tesrin-i Evvel, s.l57-159. 
(35) a.g.d., 20 Tesrin-i Evvel, s. ~33-~36. 
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tif:Çini vurgulamıçtır.C36 ) İslamcıların örtünma konusundaki 

bu duyarlılıkları 11 Şeyhülislı.m "ın bir beyarıname yayınla-

masına yol açmıştır : 11 Nisvan- IIIJ.üslümanın icabatı şeriye 

dairesinde tesettüre riayet ve alış-veriş bahanesiyle teka

rout mevkilerini girip çıkmaktan mücannebet ve aile reis.Le

rinide bu husustaki evamir-i diniye ve adab-ı milliyeye da

i~a iltizam-ı ihtimam ve dikkat eylemeleri lüzGmJC37) belirt

miştir. Buna ra~men isl~mcıların tepkileri artarak devam et-

miş ve !stanbul ~1uhafızlıgı da "Örfi İdare 11 kararnamesine 

dayanarak kadınlara laf ~e tecavüz edecek erkeklerin sürgü

ne gdnderilecegini açıklamıştır.C3B) 

Di~er yandan isl~mcılar drtlinmenin yanında çok eşlilik 

sorununu da imparatorluğun çatırdayan temelleri arasında sa

vunmaya çalışmışlardır. IIIJ.usa Kgzım, 11 Taaddlid-ü 2~evcat '' adlı 

ünlü makalesinde bu uygulamanın çok eski ddnemlerden itiba

ren süregeldi~ini ve isl~miyetin bu uygulamayı ''Islah ve Tah-

clid ;ı ettiğ~ni açıklayarak 11 Taaddüd-ü Zevcat" ın kadınların 

(36) Kara, a.g.y., c.l, s.5,. 
(37) Sebil-ür Reşad, 15 fllart 1'28, s.69-70, 1907 yılında Da

hiliye Nezareti örtünıneye uymayan müslüman kadınlarının 
güvenlik güçlerince tesbit edilip, gerekli işlemin ya
pılması için girişimleri olmuştur. Bkz. B.B.A. Yıldız 

tasnifi Sadaret Resmi MarGzatı-132/3. Ayrıca örtünma ile 
ile;ili birde ferman yayınlanmıF?tır. 11 Müslüman kadınla
rı ancak kendi mü'mine-i muhitte hemşirelerine GÖrüne
bilirler, gayri mü'minlere görünmalerini yani onlarla 
gdrüşmelerini men ederim. Bkz. Sebil -ür Reşad, 14 Ha
ziran 1328, 537. Abdlillatif Nevzat Bey'de Brtünrne konu
sunda bir slogan gelir.?tirrniştir:, "Kadınlarımızı açalım 
fakat erkeklerimizi örteliın" Bkz. Sebil-ür Reşad ll Ni

san 1329, s . .-.:05. 
(3.8) Cemal Paşa, a.g.y., s.28 
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cinsel ihtiyaçlarını karşıladı~ını ve namuslarını korudugu

nu savunmuştur.C39) 

Ayrıca isl~mcılar kadının toplumsallaştırılması süre-

cinde çalışına yaşamına girmesini çeşitli gerekçeler ileri 

sürerek kabul etmemişlerdir. Kadının yalnızca "Nev'i beşer

in muhafazasından te'ınini devarnından"( 4v)sorumlu oldukları-
nı ve bunun için yalnızca çocuklarının yetiştirilip büylitill

mesiyle u~raşabileceklerini ileri sürmüşlerdir. Isl~mcılar 

bu c~rüş çerçevesinde ideal bir müslüman kadın imgesi yarat-

maya çalışarak Osmanlı toplumunun düze çıkarılmasını tasar
C I.J.l) 

lamışlardır. 

-------·------------
(39) SırG.t-ı IVJüstakim, 4 Eylül 1524, s.45-50, ıvıusa Kazım aynı

makalede kadına boşanma hakkının tanınması halinde aile 
kurumunun kısa zamanda da~ılabilece~ini de ileri sürmüş
tür. Bu konuda ayrıca bkz. Çaviş, a.g.y., s.F)'+ v.d., 
Bukes, Türkiye'de Ça~daşlaşma, s.439-44u Tunaya, isl&m
cılık cereyanı, s.lu~-103. H.V.Velidedeo~lu, Çok Karı
lık ve ~rtünme (Taaddüd-i..i Zevcat ve Tesettür), !stanbul 

1956, s.5 v.d. 
(40) A.g.d., 4 Eylül lj2L~, s.57-58 ayrıca Musa K~zım'ın bu 

konudaki düşünceleri için bkz. Kara, a.g.y., c.l, s.54. 
M.Akifjkadının çalışma yaşamına girmesi halinde isl&mda 
ahenkli olan kadın erkek ilişkisinin bozulaca~ını id
dia etmiştir. Bkz. Sırat-ı Nüstakirn, 18 Kanun-u .c;vvel 

1324, s.32u-323. 
(41) Bunun için bir müslüman kızın gerekli e~itimi almasına 

karşı çıkmamışlardır. Bkz. M.Şemsettin, a.g.y., s.266 

Sırat-ı Müstakim, 28 A~ustos 1~24, s.4~-45, Musa Kazım 
kızların evlendikten sonra, kendi evlerinde yüksek ~gre
nim g~rebileceklerini belirtmiştir. Bkz.Kara, a.g.y.,c.l, 
s. 57. Islam Mecmuasında :If. K. imzalı bir yazı.da "Müslüman 
kadınlık aleminin selameti 11 için Evkaf-ı !sl~miye Neza
retindeı·_ kızla.rın Öil;renim görecekleri bir Darül ~'tinun 

istenmiştir. Bkz.lsı~rn Mecmuası,c.l,S.~,s.58-6,. 
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Kadın sorununun uygarlık sorunu haline geldiği li.Heş

rutiyet dBnerninde islamcılar kadının ça~daşlaştırılrnası ta-

raftarlarıyla yoğıın bir po.Lemit!;e girmiı;lerdir. 

b- Batıcılık Akımı ve Kadın 

" Biz aile hayatını düzeltmedikçe, daha doğru Avrupa-

lılaştırınadıkça ne servet-ı milliyemiz ne kuvvetli ordu ve 

ctonanmarnız ne de şerefli bir istiklalimiz olabilir."C
42 ) 

Radikal bir batıcı olan Abdullah Cevdet, toplumsal de~işme

nin bir anahtarı olarak algılayarak Avrupada iken geliştir

miş olduğu 11 Hem Kur' anı,, ~1em kadınları aç "C 43) sloganı 
d.oğrul tusunda peçe, çarşaf ve çok eşli ev lenmeye karşı i c-

tii:ıad' ın lio?;rul tusunda savaş açmıştır. 

Ilımlı hatıcılar ise ailede yapılacak reformların yan

lış yorumlanan islAmı'ın ruhuna uygun oldu~unu belirterek 

Brtlinmenin çok eşlili~in ve taraflı boşanmanın kaldırılma-

sını istemişlerdir. Dolayısıyla ailede yapılacak reformla

rın yavaş yavaş Bnce ailenin arasında daha sonra sokağa doğ-

( 4C.) Tüccarzade :tbrahim Hilmi, Avrupalılaş_mak Felaket-Leri

mizin ~sbabı, Der saadet, 1332 , s. 59. 
(43) berkes, Türkiye'de Ça~daşlaşma, s.436. 
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ru yayg+nlaştırılarak yapılmasını istemişlerdir.C44 ) 

Batıcıların toplumsal de~işmede kadına yükledikleri 

işlevler kadının çalışma yaşamına girmesi konusuuda savurımuş 

oldukları düşüncelerle daha da belirginleşmiştir. Herşey-
, 

den önce 11 r-'lubarebesiz flluzafferiyetler 11 
( 
45) kazanıLması 

için kadının evinden çıkarak ticaretle u~raşmalarını iste

mişlerdir.C46) Ayrıca kadına iyi bir egitim ve terbiye veri

lerek " Osmanlıların du.car oldukları felaketierin 11 önüne 
' 

Geçmenin mlimkün olabilece~ini ileri sürmüşlerdir.C 47) 
II.f"'er~ru.tiyet döneminde batıcıların özlemini duyduk

ları Sosyal Kadın, e~itimli namuslu kadın tipi islamcıların 

~uhalefetine ra~men yavaş yavaş ortaya çıkacaktır. 

(44) Celal Nuri, Kadırı!._~:çımız, !stanbul : 1331, s.5 v.d. Celal 
~uri'ye göre Türk kadınının şimdilik işi ailedir. Si
yasi ve teknisyen kadınlara şimdilik o kadar intiyaç 
yoktur. 11 Herşeyden evvel anneye, valideye, zevceye, 
mürebbiye'ye, ensal-i atayeyi yetiştirecek kadınlara 
muhtacız 11 bkz. y.a.g.y., s.120, Tahsin l'lahit ise ai-
le kurumunda yapılacak reformlarda izlenilecek yöntemi 
şöyle belirlemiştir : 11 evvela, zevcenin tahsil ve ter
biy~sine itina, saniyen ; taadüd-ü Zevcat, istirraş ve 
talak ıısullerinin inzibatı tahtına alınması ve en mü
himi olarakta şimdiki tarz-ı izdivacımızı bir şekl-i 
akJ.ımeye irca etmek 11 bl{z. !çtihat, 4 Temmuz l3c8, 

s. 1534-1538. 
(45) !çtihAt, 18 Temmuz 1329, s.l575-1577. 
(46) a.g.d., 30 Mayıs 1329~ s.l477-1478. 
(47) a.g.d., ı Agustos 1327, s. 798-80u, Ayrıca bkz. Tüccar

zade İbrahim Hilmi, a.g.y., s. 74 v.d., Caporal, a.g.y., 

s. 87 v.d. 
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c- TürkçUllik Akımı ve Kadın 

II.Meşrutiyet dBnemi TürkçUllik dlişüucesinde kadın so-

runu, ulıısal bir dava ve vatanperverlik olarak gBrülmü~ ve 

bu dogrultuda soruna çBzüm bulunmaya çalışılmıştır. Nitekim 

kadın sorunu ulusal bir bazda ele alan Halide ~dip düşünce-

lerini şByle dile getirmi9tir • ll . Bir kadın evvela Osmanlı, 

bir vatanperverdir ••• Vatanın hukuku kadınlık hukukundan 

bin kat mühim ve ınuhteremdir, onun içiu kadınlar bu glin hu

kukumuz diye haykırırken bu.nu kendileri için detr,il, vatana 

yetiştirecekleri evl&da lgzıın gelen terbiyeyi verebilmek 

için olduğ;unu derhatır etmelidirler~'( 48 ) 

Türkçiller kadının toplumdaki roHinü ve kimliğini mil

liyetçilik çerçevesinde sorgularkan '' kadınların erkeklerin 

malı, mülkü yada eglencesi, süsli değ;il, onlar gibi akıl ve 

zekalarıyla topluma katkıları olabi.Lecek insanlardır nC 49) 

dUşlineesini ısrarla savunmuşlardır. Bu nedenle çeşitli ka~ 

dın derneklerin kurulmasına Btıclilük etmişler " zevk ve ı,;eh

vet makinesi ııC50) durumuna düşürülmüş kadınları geleneksel 

yaşam biçiminden kurtarıp bırakmaları, toplumsallaşmaları 

ve sahip oldukları Bzglirlükleri genişletmeleri için çe 9 it-

(48) İnci ~nginlin, lialide Edip Adıvar'ın Eserlerinde Do~u 
ve Batı Meselesi, Istanbul : 1978, s.4Jl, Kadın soru
nu başlangıçta Sele.nik' te başlatılan " Yeni Hayat " 
çerçevesinde Ziya Gökalp ve arkadaşlarınca ele alın

mıştır. Bkz. Caporal, a.g.y., s. 92-93. 
(49) Engirıün, a.G•Y•, s.403. 
(5u) Tunaya, Türkiye'de Siyasal Partiler, C.l, s.477-478. 
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li olanaklar yaratmaya çalışmışlardır. 

Bu dönemde kadın sorunu en gerçekçi şekilde " !çti

rnai !nkılab ll ın bir parçası olarak ele alınmış ve bu doğ-

rultı.ıda yeni bir aile yapısı ünlü Türkçü Ziya tiökalp tarafın

dan gündeme getirilmiştir. Gökalp, islamiyet öncesi Türk 

aile yapısını inceleyerek " Milli Aile 11 adını verditf;i çe

kirdek aile yapısını ortaya atmıştır.(5l) Buna paralel o-

larak kadınların iktisadi hayata girmesini erkeklerle ay

nı hukuka sahip olmasını aynı e~itimi alarak aynı meslek

te çalışmalarını istemiş boşanma, nikah gibi konularda re-

form yanılması gerekti~i üzerinde durmuştur. 

Ziya Gökalp'ın ulusal kimlik ba~lamında ele aldı~ı bu 

d.Üşi_inceler !sl:S.mcı kesim arasında büyük tenkilerin oluşma

sına neden olmuştur. tsıamcıların ır Taaddüd-u Zevcat " ı 

ısrarla savunrnaları karşısında Unlü bir fıkıhcı olan lVıarı

suruzade Sait Bey 11 Taaddüd-ü Zevcat isl~miyette men'oluna

bilir 11 adlı bir dizi makalesiyle konuya açıklık getirmeye 

çalışmıştır. ::iai t Bey, " Taaddüd-u Zevcatın 11 şeriatın '' em-

(51) Gökalp'e göre eski Türkler hem demokrat, hemde feminist 
idiler. Aile tek eşli idi. Kadın-Erkek eşitli~ine da
yanmaktaydı. Kadınlar, erkeklerle birlikte savaşta, po
litik etkinliklerde meclislerde yer alırlardı. Arınele

rin çocuklar üzerinde bahalarla eşit veı&yet hakları 
vardı. Erkekler eşlerine saygılı olmak zorundaydılar. 
Dkz. Gökalp, Türkçülli~lin Esasları, s.l44 v.d. 
Berkes, Türkiye'de Ça~daşlaşma, s.440, Ayrıca bkz • 

. Alaaddin Korkmaz, Ziya Gökalp Aksiyonu-Meşrutiyet ve 
Cumhuriyet Ü~e~i1~~~ki Te~irleri, !stanbul : 1988, 

s. 216 v.d., Caporal, a.g.y., s.lOO. 
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rü rıehyetmedi~i " ni ileri sürerek hükümetin " bil-Külli

ye taaddüd-u zevcatı menetme~e veyahud baz kuyud ve şurut 

ile takyid etmet1;e selahiyet tarnınesi vardır ••• 4eriat-ı !s

ıamiyede bu hususta hiç bir mani yoktur,C52 ) tezini savun-

muştur. 

TürkçUlerin kadın sorununa ilişkin ileri sürdükleri 

bu düşünceler, liberalleşme e~ilimlerini güçlendirmiş i 

I.T'nin 1917 yılında Hukuk-u Aile Kararnamesi'ni çıka~ması

na yol açmıştır.C53) 

3- Kadın Derneklerinin Kurulması 

II.Meşrntiyet'le birlikte Osmanlı kadınları yüzyılla-

rın tortulaştırdı~i kadın sorunlarını ç~zebiımek, toplumsal 

yaşama üretici bir güç olarak katılabilmek ve dana çok hak 

ve ~zgürlük elde edebilmek için örgütlenmeye başladılar. 

Osmanlı kadın hareketi içerisinde ~nemli bir yeri olan 

Yatma Aliye Ha~ım 1908'de Rumeli'deki askerlere kışlık eı

bise sa~lamak amacıyla Cemiyet-i ±mdadiye'yi kurmuştur.C54 ) 

Bunun dışında sürekli savaşlar ve toprak kayıpları nederıiy-

(52) İslAm Mecmuası, C.l, S.B, s.280-284 ve İsıarn Mecmuası, 
C.l, 8.10, s.32U-325, Berkes bu makaleyi Türk Hukuk 
Tarihi açısından şeriatın sonunuu başı olarak degerlen
dirmektedir. Berkes, Türkiye'de Ça~daşlaşma, s.440. 

( 53) Düs tur, 'l'erti b-i Sanı, C. 9, s. 762-781, Evlenme ve Bo
şanma düzenlemeleri daha sonraki b~lümde incelenecek

tir. 
(54) Caporal, a.g.y., s.l49. 
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le adeta g5çmenıer lilkesi haline gelen Osmanlı İmparator-

luğ;u'nda göçmenlere, askerlere ve diğer yoksul halka yardım 

etmek amacıyla Osmanlı Kadınları Terakkiperver Gerniyeti 

(1908) İttihat ve Terakki Kadın Şubesi (Erkeklerde yeral

mıştır) (1908), Teali Nisvau Gerniyeti (1908)(55) Osmanlı 

Kadınları Şefkat Gerniyeti Hayriyesi (1908), Osmanlı Gerniye

ti Hayriye-i Nisvaniye (1909)_, lvialumat-ı Darıiliye Kadınlar 

Gerniyeti Hayriyesi (1909)(5G) Esirgeme Derne~i (1909) Te

~li-i Vatan Osmanlı Hanımlar Gerniyeti (1910), Hil~l-i Ah

mer Kadınlar Şubesi (191~), Mlidafaa-i Milliye Osmanlı Ha

nımlar Gerniyeti (1913)(57) gibi çeşitli dernekler kurulmuş-
tur. 

1913 yılından sonra Kadınların oluşturduf!,ll dernekle

rin daha geniş amaçlara yöneldiği görülmektedir. 

(55) Halide Edip'in çalışmalarıyla kurulan cemiyet, ulusal 
geleneklerden vazgeçmeden 11 kadınlarımızda seviye-i 
i rf an' ın i tilasına '' çalışacaf';ıuı açıklamışlardır. Ce
miyete liye olunabilmek için ingilizce bilinmesi koşu
lu konmuştu.r. Bkz. Tunaya, Tlirkiye 'de Siyasal Partiler 

c. ı' s. 480. 
(56) Melek hanım'ın girişimleriyle kurulan dernek yerli ma

lı kullanılmasını teşvik etmek amacıyla kurulmuştur. 

bkz. y.a.g.y., s.48l. 
(57) Hayırsever Cemiyetler'in ıistesi için bkz. y.a.g.y., 

s. 476 v.d., Ayrıca bkz. Caporal, a.g.y., s.149, 
~eal-i Vatan Osmanlı Hanımlar Gerniyeti'nin kuruluş ve 
nizamuarnesi için bkz. Zafer rroprak, " İttihat ve Te
rakki ve rııeal-i Vatan Osmanlı Hanımları Gerniyeti 11 

Toplum ve Dilim, Gliz-43-44 (1988-1989), s.l83-189. 
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Bunların içerisinde Nuriye Ulviye Hanım'ın başkanlı

rtında kurulan ve yo~un olarak hak ve özgürlük kavramlarını 

sorgulayan Mtidafaa-i Hukuk-i Nisvan Gerniyeti (1913) başta 

gelmektedir. Cemiyet amacının " Osmanlı f'1uhi ti kadınlıgında 

hayat-ı içtimai nisvarı tanzim ile hayat-ı mesaniyi uyandır

mak ıı oldugunu belirtmiş ve yayın organı olarak Kadınlar 

Dünyası adlı bir dergi çıkarmıştır.C5B) Ayrıca, Cemiyet Ka~ 

~ınlarıtı kıyafetlerini düzeltmek, çalışma yaşamına sokmak, 

sosyal hayatta ikinci ~l&na iten gelenekleri ortadan kal-

dırarak özgtirlügünli saglamak, özel okullar ile çeşitli kül

türel etkinliklerle aydınlatmak gibi amaçlar da gütmüştür~59) 

Bunun yanında uzun yıllardan beri özlemi çekilen ça~daş ka

dın modeüine uyg•_ı.n olarak 1914 yılında evlenmelerin nikgh 

törenleriyle yanılmasını sa~lamak için Akd-ı NikAh Derne -

(58) Tunaya, Türkiye'de Siyasal Partiler, C.l, s.481-48~. 
(59) Kadınlar Dünyası adlı d.ergide kadın hareketinin yönü 

şöyle belirlenmiştir : " Şu dakikada ulum-i içtim~iyye 
de ispat olunmuş bir kaide vardır. Dünya da en büyük 
hak " Hakk-ı B.ayattır • • 11 J3iz Osmanlı kadınları te
kamül nazariyesini bildiğimiz için bu kadar ifrata 
gi tmiyoruz. I1akin Hukuk-ı !nsaniyyemizi olsun istime
ye hakkımız yokmudur ? ~için erkekler bizi sokaklar
da taciz etsinler ? Niçin bir kadın namusuyla yaşamak 
için çalışmaya bırakılmasın 1 !şte bizim istedi~imiz 
Hııkuk-ı Siyasiyye de~il, şimdilik Hukuk-ı insaniyye

dir ''.Bkz. Köker, a.g.mk., s.l858. 
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gi'nin kuruldu~unu g6rmekt&yiz.C 6ü) 

!ttihatçılar kadın hareketini . savundukları kültür po

litikalarının bir parçası haline getirerek( 6l) kadınları u

lusal kalkınmada bir nefer olarak kullanmak istemişlerdir. 

Bu nedenle 1917 yılında Enver Paşa ile Naciye Sultan'ın İli

mayelerinde Kadınları Çalıştırma Gerniyeti Islamiyyesi adın

da bir elernek kurulmuştur. ( 6.::::) Cemiyetin amacı ·_ " Kadınla
ra iş bulup kendilerini namusk~rine temin-i maişete alıştı

rarak himaye etmek" olarak belirletımiştir.(G3) 
Birinci Dünya Savaşı sırasında İttihatçıların da yar

dımıyla bir çok kadın dernegi kurulmu~tur.< 64 ) 

4- Kadınların Çalışma Yaşamına Girmesi 

Osmanlı Imparatorlu~u'nda kadınlar içinde bulundukla-

rı eşitsizli~e dayalı sosyal ilişkiler nedeniyle çalıı;;ma ya-

--------
(60) !çtihld, 18 Temmuz 13~9, s. 1590-1594. 
(61) Tunaya, Ttirkiye'de Siyasal Partiler, C.l, s.481-48c::. 

Cemiyet kamuoyu yaratarak bir telefon şirketine kadın 
memurların alınmasını sa~lamıştır.Bkz.y.a.g.y.,s.482. 

( 6~) Tu naya, Hürriyetirı İ lanı, s. 5tJ. , Zafer Toprak, "Osman
lı Kadınları Çalıştırma Cemiyeti, Kadın Askerler ve 
f'Iilli Aile",T .. T, 0.9, 8.34-38, Tunaya, Türkiye'de Si
yasal Partiler, s. 482·. , Cemiyetin kurucuları arasında 
bir tek kadın bile yoktur. 

(63) Cemiyetin nizamuarnesi için bkz., Toprak,a.g.mk. ,8.36-37. 
(64) Birinci Dünya Savaşı sırasında çeşitli amaçlara y6nelik 

bir çok kadın dernef;i kurulmuştur. İsimleri ve kurulu9 
tarihleri için bkz. Caporal, a.g.y., S.l5u. 
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şamında aktif olarak yer alamamışlardır.C 65) Fakat XIX.yliz

yılın ikinci yarısından itibaren lilke kalkınması için Tanzi

mat y5neticileri, tUm insan potansiyelinin aktif kullanılma

sı amacıyla 1842 de ebe mektebi, l858'de Kız Rlişdiyeleri, 

1870'de Dar-Ül Muallimat (Kız Ogretmen Okulu) ve kız sanayi 

rnektapleri gibi meslek okulları açarak Osmanlı kadınını ya-

vaş yavaş dokuma ve gıda gibi geleneksel işkolları dışında 

çalışma hayatına sokmuşlardır.C 66 ) 
Bunun yanında 5zellikle XIX.ylizyılın ikinci yarısından 

itibaren yabancı girişimcilerin, imparator!ugun bazı y5rele-

rinde yo~un olarak çeşitli sanayi işkollarında tahrikalar 

açmalar:L, Osmanlı toplumunda geleneksel işkolları dışında 

çalışan kadın sayısının giderek artmasına yol açmıştır.C 67) 

(65) Yalnızca kadınlar kırsal kesimde tarımsal üretimde ve 
sınırlı olarak geleneksel el tezgahlarındaıçalışmışlar
dır. Bkz. Güzel, 11 Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Toplumsal 
Dei_!;işim ve Kadın", s.862 v.d., Ayrıca bkz. Caporal, 

a.g.y., s.l36. 
(66) K5ker, a.g.mk., s.l858, XIX.ylizyılın sonlarında kadın

ların e~itimdeh· geçirilarak meslek sahibi yapılması 
yo~un olarak tartışılmıştır. Nitekim Şemsettin Sami, 
kadınların terzilik, doktorluk, eczacılık, tezg&htar
lık gibi meslekleri erkeklerden daha iyi yapabilecek
lerini belirtmiştir. Bkz. Şemsettin Sami, a.g.y.,s.27 

v.cL 
(67) fJehmu.s Güzel, ıı 1908 Kadınları " T~'r. ,c. c:, S.7(198L~), 

8.8, 1897'de İstanbul'da bıllunan kibrit fabrikasının 
201 işçisinden l2l'i kadın ve kız işçidir. Bkz. Erişçi, 

a.g.y., 8.7 
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Çogunlukla dokuma iş kolunda çalıştırılan bu kadınlar( 6B) 

zamanla bilinçlenerek toplumsal olayların içerisinde yer al

maya başlamışlardır. Nitekim 23/C:4 Temmuz 1908 yılında "Aür-

riyet"in ilan edilmesinden kısa bir süre sonra işçilerin 

greve gitmeleri, kadın işçileri de harekete geçirmiştir. Ka

dın işçiler bu grevlerde 5n sarlarda yer alarak k5tü çalı~

ma koşullarının dUzeltilmesini ve ücretlerin yükseltilme~i

ni talep etmeye başlamışlardır.CG9) 
Kadınların çalışma yaşamında karşılaştıgı olumsuz ko-

şullar, Tatil-i ~şgal Kanunu 1909'da Meclis-i Mebusan'da g6-

rüşi.ilü_rken Vartkes Efendi tarafından da isyancı bir tavırla 

r:J.ile getimiıı:i.ştir: 11 Bazı yerlerde kadınlar bile çalışıyor. 

Hatta hamile oldukları vakit bile, erkekler gibi, on, oniki 

saat çalışmak mecburiyetinde bulunuyorlar. Çocukları(rıı), 

evlerini terkederek miltemadiyen çalışıyorlar. Orı, oniki ya

şında kız çocukları bile r~idip çalışıyorlar 11 
( 7U) 

0Bmanlı İmparatorluğu'nda çalışma yaşamında "kadın iş-

çi" olgusı1 meclis-i mebıısan 'da yapılan konuşmalarla giderek 

helirginleşmiştir. ~itekim Sivas Mebusu Orner Şevki Bey )0 A

ralık 1910 yılında meclis' e ''mi.iessesat-ı sınaiyyede çocukla

rın ve kadınların çalıştırılması" adlı bir lr:ıyiha su narak 

kız ve erkek çocuklar ile kadınların sanayide, taş ve maden 

ocaklarında çalışma koşullarının düzeltilmesi gerekti~ini 

(68) XX.yüzyılın başında Uşak'ta 1.200 dokuma tezr~ahında 6000 
kadın işçi çalıştırılmıştır. Bkz. Güzel, "1908 Kadınla-

rı" s•8. 
(69) 1908 yılında 70 ile 75 bin arasında kadın işçinin bulun

du~u ileri sürülmüştlir. Bkz. y.a.g.mk., 8.9 
(70) Ökçün, ~a'tili Eşgal Kanunu,S.~6. 
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açıklamıştır.(?!) Kanunlaşamayan bu layılıAda kız ve erkek 

çocııklar ile kadınların sanayide, taş ve maden ocakların-

da çalışmaya başlama yaşlarını, saf~lıkları açısından uygun 

dUşecek işleri, çalışma koşullarını, gtinllik çalışma süresi-

ni, hafta tatillerini ve saglıkların~ ~6zetecek konulara 

yer verilmiştir.(?~) B6ylece kadınlar sosyal politika on-

lemlerinden ıızak, işverenlerin katı tutumlarına ba~lı ola-

rak çalışmaya devam etmişlerdir. 

Di~er yandan kadınlar Balkan Savaşları veEirinci Dün-

ya Save~ı sırasında cepheye giden erkeklerin yerine toolum-

sal yaşama daha aktif olarak katılmaya başlamışlardır. ~i-

' tekim ittihatcılar 1915 yılında kadınlar için zorunlu hizmet 

kanıınu cıkararak kadınların cephe gerisinde çalıştırılmala

rını sat:~lamıştır. (73) Bu girişim yanında çe şi tl i fabrika ve 

teztEahlarda i[;çi sayısı artır:ılerak üretim fazlalaştırılmaya ~ 

çalışılmıştır. 19lb yılında da istihl&k-ı Milli kadınlar ce-

miyeti'nin çalışmalarına hız verilerek cemiyetteki terzi ka-

dınlerının yardımıyla askerlerin ihtiyaç duydu(';U elbiseler 

( 71) Zafer Toprak, "Sos~yal no li ti ka tarihimizi n ilk önlemler 
naketi : Müesses;t-ı Sinaiyyede Çocukların ve Kadınla-
rın Çalıştırılması (1910)'', Toplum ve Bilim, Gliz.27 (1984), 
s. c~3.L 

(7~) Layihanın maddeleri için bkz. y.a.g.mk. ,s.233-237. 
( r77.:) ıc··ı 1 1°58 r'"" ı ıırıı .• "t't c h . t , ? ocer, a.g.m~.,s. u , uuze , LBnzımd an um urıye.e 

Toplumsal Dei:';işim ve Kadın", s. 871. 



120 

dikilmeye başlanmıştır.C74 ) 
Birinci Dünya Savaşı sırasında bu konudaki en büyük 

dHnlislimlerden birisi Osmanlı Kadınları Qalıştırma Gerniyeti 

1 slamiyesi 'nin kurularalı;: ekonominin ihtiyaç duyduğu kadın 

ve kız çocu~u işgüelinlin sa~lanılmaya çalışılması olmuştur.C75) 
Ayrıca bu cemiyetin aracılı~ıyla çeşitli alanlarda istihda~. 

edilmek üzere kadın işçi tab:.ırıı bırulmuş ve işçi kadınların 

çalışma alanları f!,enişletilmiştir. (76 ) Bunun yanında savaş 
sırasında egitimli kadınların çeşitli devlet kurumlarında 

çalıştırılması ve bu uy~ılamanın giderek yaygınlaştırılma

sı sonuc~kadınların gerek çalışma hayatındaki etkinlikleri 

gerekse ekonami alanındaki etkinlikleri gözle 5örülür bir 

şekilde artmıştır.C77) 
':PUm bunlara rattın en kadınların ~.n· .olarak çalışma ya-

şamına Kirmesi ve çeşitli sosyal politika önlemlerin alına-

rak durumlarının iyileştirilmesi ancak Cumhuriyet döneminde 

· ;ercekleşecektir. 

(74) Adana'da Cemal Paşa'nın emriyle kadın işçi sayısı art
tırılınıştır. Bkz •. Güzel, "Tanzimat' tan Cumhuriyet' e ~~op

lum sal Değişim ve Kadın", s.87l. 
(75) Toprak, "Osmanlı Kadınları Qalıştırma Cemiyeti, Kadın 

Askerler Milli Aile", S.)l!-. 
(76) Kadın işçi Taburu özellikle temizlik işlerinde çalıştı-

rılmıştır. Bkz .• y.a.g.ınk., s • .55· 
(77) Ca;J•ıral, a.g.y., s.l'+O., Güzel, "Tanziınat'tan Cumhuri

yete Toplumsal De'1;işim ve Kadın" s. 87C.. 
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S.- Özel :Yaşamıh Düzenlenmesi 

a- Evlenme 

Osmanlı İmparatorlu~u'nda Tanzimat'la birlikte birçok 

alanlara ilişkin kanunların Avrupa'dan alınmı:;; olmasına rağ;

men, medeni hukukun islam hukukuna dayandırılarak sürdürül

mesi bir takım düzensizliklerin meydana gelmesine yol açmı~

tır. Bu düzensizliklerin ortadan kaldırılması için Cevdet 

Paşa'nın öncülüğünde Hanefi mezhebi ilkeleri do~rultusunda 

mecelle hazırlanmıştır. Fakat mecelle'de kişi hukuku, aile 

hukuku ve miras hukuku gibi medeni hukukun temel kısımları

na yer verilmemiştir.C7B) 

Tanzimat'tan sonra evlenma konusu ilk defa resmi ola-

rak 2 Eylül 1881 tarihli Sicilli .i.~üfus Nizamn.amesinde ele 

alınmıştır. Bu nizamnamenin 33.maddesine göre evlenecek müs

lümanlar şer'iye mahkemesinden, gayri müslimler ise kendi di

ni reisierinden Izinname alacaklardır.C79) i914 yılında da 

çıkarılan bir geçici yasa i~e izin almadan evlenen kişilere 

bir aydan altı aya kadar, evliliği onayıayan kişilerade iki 

(78) Uçok-Mumcu, a.g.y., s.326-327, Şerafettin Turan'a göre 
1841 yılında yayınlanan bir fermanla velisi tarafından 
izin verilmeyen yetişkin kızların ve dul kadınların ka
dı izniyle evlenmesine izin verilmiştir.Bkz.Şerafettin 
Tııran 1 

1
' Tanzimat Devrinde Evlenın e Meselesi ", İş ve 

Düşünce, 5.182 (1956) s.l4. 
(79) Halil Cin, Islam ve 9smanlı Hukukunda ~vlenme, 2.b, 

Konya 1988, s.287-~88. 
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aydan bir yıla kadar hapis cezaları verilece~i açıklanmış

tır.(8ül 

Bu cezai 6nlemlere ra~men evlenme ve boşanmaların sis-

temli bir şekilde ylirlitlilememesi, Osmanlı toplumunda sosyal 

ve ekonomik koşulların de~işmesi ve gelişmesi, kadının top

lıımsallaştırılması sorunu gibi nedenler aile hukukunun bir 

düzene sokulmasını zorunlu kılmıştır.(Bl) Bu amaçla Meclis-i 

f1ebusan' da bir 11 Kanun-ı ~1eden-i Komisyon 11 u oluşturulmuş

tur.(B2) Komisyon tasarısını mlislliman halkın evlenma ve bo

şanması dört sunni mezhebin ilkeleri do~rultusunda, gayri 

mUslim halkın evlenme ve boşanınası ise kendi dini ilkeleri-

ne B6re hazırlanmıştı. Taslak meclis'te tartışıldıktan son-

ra 12 Kasım 1917 glinli kabul edilerek '' Hukuk-ı Aile Karana

mesi" adı altında yürürlüğe girmiştir.CS3) 

(80) Düstur, Tertib-i S~ni, 0.6, s.316 
(81) Cin, İslam ve Osmanlı Hukukunda .l!:vlenrne, s.29l.,Caporal, 

a.g.y., s.l20 v.d., Halil Menteşe, Hukuk-u Aile Karar
namesinin 9er'i mahkemeleri ilga etmek ve patrikanele
rin imtiyazlarını savaş koşullarından yararlanarak kal
dırmak için hazırlandı~ını belirtmiştir. Bkz. Halil 

I'1enteşo 'nin Anıları ,' s. 2c..7. 
(82) Halil Menteşe'nin Anıları, s.227. 
(83) Düstur, 'l1ertib-i Sap.1, 0.9, s.76;d-781., Kararname iki 

' . 
kitap ve 157 maddeden meydana gelmiştir. Birinci kitap 
münakahat ( evlenme), ikinci ki tapta mü!· arakat (boşanma) 

hakkındadır. Bkz., y.a.g.y., s.762-781. 
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Karaunamenin başlangıç kısımında " nişanlanmakla veya 

vaad ile nikah mün'akid olmaz ıı(S4 ) hükmüne yer verilerek 

islam dünyasında ilk defa rıişanlanmaya hukuki bir özellik 

kazandırılmıştır. 

Kararname'nin getirdi~i büyük yeniliklerden birisi de 

'' ehliyet-i nikah 11 alanında olmuştur. 1lk defa olarak ev

lenmenin gerçekleşebilmesi için erke~in 18, kadının 17 ya-

şını doldurması zorunlu kılınmış, yaşları uygun olmayan 

tarafların ise hakimin iznine ba~lı olarak evlenebilecekle

ri açıklanmıştır.CS5) 

Evlenecek kişilere evlenme izninin verilebilmesi için 

eşlerin bazı blirokratik işlemleri yerine getirmesi gerekiyor

du.C86) Şöyle ki ;.evlenecek erkek ve kadın oturdukları ma-

(84) (Hukuk-ı Aile Kararnamesi. 1..madde) Bkz. Düstur, Tertib-i 
S&mi, C.9, s.792. Nişanın çeşitli nedenlerden ötürü bo
zulması nalinde ise erke(tin 11 mehre mahsusen 11 verdiği 

şeylerin geri verileceği, ayrıca karşılıklı verilen ar
ma~anlara da hibe hükümlerinin uygulanaca~J. belirtil
miştir. (H.A.K., 2.madde), :Bkz. y.a.g.y., s.792. bu hüküm 
gayri müslimlere ait drahomada da geçerli olmuştur.(a&K, 

3.madde). Bkz. y.a.g.y., s.79~. 
(85) H.A.K, 4.ve 5.maddeler, bkz. y.a.g.y., s.792. Kararname' 

nin 7. maddesinde de '' on iki yaşını i tınarn etmemiş olan 
sagir ile dok~z yaşını ltınam etmemiş 
bir kimse tarafından tezviç edilemez 
tir (IW<. 7.madd.e). y.a.g.y., s.793. 

olan sagire hiç 
ll 

hükmü getirilmiş
Ayrıca zorunlu ol-

roadıkça a~ıl hastalarının evlenmesine izin verilmemiş, 
zorunluluk halinde ise hakimin iznine bağlı olarak akıl 
hastalarının velileri tarafından evlendirilmesine izin 
verilmiştir(ı:WL 9.madde). J3kz. y.a.g.y., s.763. 

(86) Hukuk-ı Aile Kararnamesine Müteallik Muamelat-ı idariye 
HakkındaNizamname, 1 ve 2. maddeler,Bkz. Takvim-i Ve

kayi, 1 Kanun-ı S~ni, 1324. 
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hallenin ya da köyün intiyar heyetine başvurarak evlenmek 

isterliklerini bildirecekler. ihtiyar neyeti erkek ve kadının 

durumunu inceledikten sonra hazırladı~ı bir belgeyi onlara 

verecelcti. Evlenmek isteyen l<:işiler ihtiyar heyetinden al

dıkları belgeyi bulundukları yerin mahkemesine sunarlar.I•1ah-

keme ihtiyar heyetinin hazırlamış olclu~u belgeyi inceleyerek 

evlenıneye engel bir halin olup olınadıftını saptar. Şayet:, ev

lenmeye engel bir hal olur ise bunu kadına ve erkeğe bildi-

rir. Evlenecekler çiftler bu konudaki itiraz.Larını mankeme-

ye iletirler. Mahkeme itirazları kabul ederse evlenmelerine 

izin verir. 

Karaname'de evlenmelerin sa~lıklı bir şekilde gerçek-

leştirilmesi için hakimin veya naibiu huzurunda yapılması 

koşulu getirilmiştir. '4 Esnay-ı aki tte hatıp ve mahtubeden 

birinin ikametgahı bulunan kaza hakimi veya bunun izinname-i 

mahsns ile mezun kıldığı naib hazır bulunup akitnameyi tan

zim ve tescil eder."(S7) 

Evlenme işlemi ya mahkeme huzur'.lnda ya da mahkeme dı

şında evlenecek kişilerin saptadığı yerde yapılır. Evlenme 

işlemi mahkeme dışında 1apılıyor ise mankemenin bu konuda 

yetki verdi~i resmi görevliler (ögretmenler, nüfus memurla

rı, muhtarlar) tarafından iki şahidin nuzurunda yapılaca~ı 

belirtilmiştir. 

Evlenme işlemi sonunda iki nüsna olarak düzerı.ıenen ev-

lenme akitnamelerinden biri sicil dosyasına digeri ise nüfus 

(87) ~i/W{a- 37.madde, bkz~ Düstur, Tertib-i Sani, 0.9., s.766. 

~l 
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. d . .. d . 1 1 t . ( R8 ) 
ı aresına gon erı ece< ır. -

Kararname, Birinci Dünyü Savaşı sırasında tartışmaya 

açılan çok kadınla evlenma (taaddüd-i Zevcat) konusunda kök

lü de~işiklikler getirmiştir. Çok kadınla evlenmeyi oldu~u 

gibi kabul etmiştir. " Menkuha veya mu'tedde olarak dört zev

cesi bulunan kimsenin difter bir kadınla izdivacı memnudur.' 89) 

Diğ;er yandan kararnamede kadının evlenma öncesinde kocası-

nın başka bir kadınla evlenmemesi ve evlendi~i takdirde ken-

disi veya ikinci kadının boşanınası gerektiği koşulunu öne 

o< b' ] V 0 h ] ' t' ı 0 tO ( 90) su re L.ece::;ı . e .. ır J. m ış ır. 

b- Boşanma 

Osmanlı İmparatorlu~u'nda evlenmelere çoRunlukla er-

iradesiyle, bazende karı-kocanın karşılıklı anlaşmasıy-

la son verildiğini görmekteyiz. Bazı hukuksal sorunlara çö

züm getirmek amacıyla hazırlanan mecelle'de de (1869-1876) 

diğer aile hukı_ı.ktı. konularında oldug;u gibi boşanmaya da yer 

verilmemiştir. 

(88) Hukuk-ı Aile Kararnamesine Hüteallik Muamelat-ı idari
ye Hakkında Nizamname, bkz, Takvim-i Vek~yi, 1 Kanun-ı 
S~ni,.l32~, Gayr~i müslimlerin evlenmaleri ise kendi 
dinleri çerçevesi içinde " runani memur " eliyle yapı
lacağı belirtilmiştir. " Ruhani IVlemur '' uh. evlerımeyi 
en geç 24 saat önceden mahalli mahkemeye bildirmesi zo
runlnlıı.ğıı getirilmiştir. f'iahkeme bildirilen gün ve sa
atte nikanın yanılacağı yere memur göndererek evlenıne
nin özel deftere kaydedilmesinin sa~lanması isterımiş
tir.(lW\:0 4u.ve 43.ınaddeler).Bkz. Düstur, Tertib-i 
Sani, 0.9, s.766-767~ 

(89) HAK. l4.mad.de, bl<z. y.a.g.y., s.76j. 
(90) H.AK. 38.madde, bkz. y.a.g.y., 's.766. 
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Ancak XIX.ylizyılın sonlarına do~ru çıkarılan bazı ni-

zamname ve kararnamelerle erkeğin karısını boşaması halinde, 

imamlar ve ruhani reislerin bunu bir yazıyla belediyeye ve 

Nüfus Müdürlü~ü'ne bildirmesi gerekiyordu.C9l) 1914 yılında 
ise Nüfus Kanunu ile kocanın iki tanık g5zetiminde bir ilmu

haber hazırlaması ve bunn tanıklarla birlikte imam ve muhta-

ra onayıattıktan sonra nüfus idaresine vermesi zoruolulu~u 

getirilmişti.C 92 ) 
H.A.K. ile kadına boşanma konusnnda bazı haklar tanındı. 

Kararnamede boşauma hakkı temelde erke~e verilmişti.C93)Bo-
şanma da karı-koca uyuşmaz.Lır~a düşmüş.Lerse kocanın yeminli 

sözleri dikkate alınacaktı.C94 ) 
Dig;er yandan erkek karısını boşadıktan sonra "iddet" 

sUresi içerisinde sözünü Beri alması halinde evlili~in devam 

edebilece~i ve bu konuda kadının rızasına ve erke~in yeni 

bir"mehr 11 ödemesine gerek olmadığı vur~ulanmıştır.C95) 

(91) Halil Cin, Eski HulcumuzdCLBoşanma, 2.b, Konya 

s.l23. 
(q2) Y.a.g.y., s.l24. 

1988, 

(93) HıAıK, lı12.mBdde, bkz. Diistur, Tertib-i Sani, c.9,s.774. 
Erke[1;in sarhoşlı.tk ve korku etkisiyle bo~;1:ınmak için söy
lediği sözler geçerli sayılmamıştır (HAK 104. ve 105. 

madde). Bkz. y.a.g.y.,s.?74. 
(94) li.AK. 109 madde, bkz. y.a.g.s.774. 
(95) H.A.K. 112. ve 113 maddeler, bkz. y.a.g.y.s.?75. 
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Kararnamede erke~e açık olarak boşanma hakkı veriLir-

ken çeşitli durumlarda kadına da boşanma hakkı tanınmı~tır. 

Kocanın cinsel ilişkiye girmesini engelleyici bazı nastalık 

ve fizyolojik eksikliklerinin olrnası,C96 ) cüzzam ve zuhrevi 

hastalıklar ile birlikte yaşamayı olarıaklı kılmayarı " illet

lerden" birine nikahtan sonra yakalanma_,(97) evlilikten son

ra akıl rıastası olma,(9S)kocanın eşinden ayrılarak evinden 

ıızaklaşrnası ve gitti~i yerin bilinmemesi,C99)kocanın eşine 
geçimini sa~layacak maddi deste~i sa~larnaması(ıuu) ve geçim

sizlik durumlarında( 101 ) kadına boşauma iste~inde bulunma 

hakkı tanınmıştır. 

·---------
(96) H-1\K, 119.madde, bkz. y.a.g.y., s.776. 
(97) HAI<:, 122.madde, bkz. ,y.a.g.y;, s.776. 
( 98) H.A.K, 123. ıı,Rdde, bkz. y. a. r-5. y. , s. 777. 

(99) HA.K, 127.mad.de, bkz. y.a•t5•Y•, s.777. 
(luv) l.ı.A.K, 126.mad.de, bkz. y.a.g.y., s.777. Ayrıca 1917yı

lında yayınlanan Zevcin GuyGb-u Beytinde Nafakanın 
Ta'zzlir Tahsili Halinde Zevcenin Fesh-i-Nikah-ı Tale
be Selahiyeti Hakkında adlı İrade-i'Seniye'de de nafa
ka konus·ma çözüm getirilmir~tir ~ Bkz c Takvim-i Vekayi, 
5U Teşrin-i Evvel 153). 

(lul) H.A.K. 130.madde, bkz. Düstur, Tertib.-i Sarii, C.9., s.777. 
Kararname' de . e şler arasJ.ndaki geçimsizlikten cıola,y ı 
aşıerden biri mahkemeye başvurması halinde hakim aile
lerden birer nakim -tayin ederek bir aile meclis'inin 
oluşt'J.rulmasını sae;lar. Aile meclisi taraf ları dinle
yerek uzlaştırmaya çalışır. Uzlaştırma olanaklı olma
dıgı takdirde koca hatalı ise boşanmaya karar verilir. 
Kadın hatalı ise, kadınların ır mehrin ır tamamı veya 
bir kısmıuı kocaya bırakması karşılıgında boşanma iş
lemi yapılır. 
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Kararnamede hristiyan t.eba' nın boşanmasına ilişkin 

hükümler daha farklıdır. Taraflardan birinin zinası di~eri

ne boşanma davası açma hakkı tanımıştır.C 102 ) öte yandan a

kıl hastalı~ı,(lU3) eşlerden birinin ~di bir suçtan 5 yıl
dan fazla:cezaya çarptırılmaaı,Clv4 ) kaybolması,(l05)terk 

etmesi,Clü6 ) hastalı~a yakalanması(lO?) ve eşierden birinin 

diğerinin yaşamını tehlikeye sokacak eylemlerde bulurıması(lüS) 

boşanmayı gerektiren nedenler olarak sıralanmıştır. Müslü

man kesimde olduğu gibi hristiyan kesimde de boşanma öncesi 

uzlaştırma öngörülmüş, uzlaştırmanın başanılı olmaması ha-

linde kurallara göre boşanma davasına başvurulması örıgörül

.. t•• (109) 
muş ur. 

Kararname, Osmanlı Devleti'ndeki müslüman ve gayri 

müslimler kesimleri ayrı ayrı ele almış, bu toplumların me

deni haklarını güvence altına almıştı. JEvlenmenin siyasal 

otorite temsilcisinin onayına ba~lanması, kadınlara belirli 

ölçülerde boşanma hakkının tanınması, çok eşliliğe bazı kı-

aıtlayıcı koşulların getirilmesi, kararnamenin getirdiği 

yenilikler olmuştur. Dolayısıyla Mondros Mütarekesinden son

ra siyasal iktidara ft9len"N yenilmişliğin hıncını İ. T 'den al

maya çalışarak, İ.T'nin yaptığı yenilikleri kötüleyici bir 

politika izlemişletdi. Bu nedenle İslamcılar kararnamenin 

(lOc) H..AX, 132.madde, bkz. y.a.g.y., s.778. 

(103) IV$, 132/2 madde, 
(104) HAK, 132/3.madde, 

(105) HAK, 132/4.madde, 
(106) H..A.K, 132/5.madde, 
(107) HA..K, 132/G.ırıadde, 

(108) aA.K, 135.madde, bkz. y.a.g.y., s.779. 

(109) IMX, l.?6.mad.de, bkz. y.a.g.y.' s.779. 
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ruhunun şeriata aykırı oldu~unu 6ne sUrerek şiddetle eleş-

tirmişler, gayri mUslim din başkanları da bazı yetkilerinin 

kalkmasından dolayı kararnameden memnun kalmamışlardır. 

Istanbııl'un işgal edilmesinden sonra islamcı ve azınlık1a-

rın dini liderlerin zorlamasıyla kararname 19 Haziran 1919' 

da yUrürlükten kaldırılmıştır.C110 ) 
HAK. kısmi bazı yenilikler getirmesine ra~men Türk ka

dınının ça~daş hukuka kavuşturulmasını sa~layan Medeni Ka

nuna (1926) zemin hazırlanması açısından 6nemli bir yere 

sahip olmuştur. 

(110) Cin, Islam ve Osmanlı Hukukuqda E'vlenme, s.305. 



IV.BÖLÜM 

EKONOMİK ALANDA YAPILAN RE,"'FORr·1 HAREKl~TLERİ 

A- :r:ENİ BİR J<.:;KONOMİK DÜZEN ARAYI.ŞI 

• 
1- Islamcılık Akımı ve Ekonomi 

II.Meşrutiyet d5neminde tüm düşünce akımlarının sıkça 

sorclııkları " Bu Devlet Nasıl Kurtarılır ? " sorusuna İslam-

cılar, toplumun İslamlaşmasıyla mümkün olabilece~i yanıtını 

vermişlerdi. Bu nedenle toplumun gerçek kurtuluşunun sa~la-

nabilmesi için Bncelikle ekonomik geri kalmışlı~ın yenilme-

si gerekti~ini belirtmişler ve bu konuda kapitülasyonlara 

karşı adeta savaş açmışlardır : " Bi-çare Osmanlılar, herşey

den terakki ve teali etmek istedikleri şüphesizdir. Bilhas

sa bugün meşrutiyet ile de id~re olunur, isternek kabil de

f:Çil, lakin ne çare ortalıkta o menhus kapitülasyon var."(l) 

(1) Sırat-ı i'liistakim, 25 Att;ustos 1~27 ,s. 16 Osmanlılar kapi-
tülasyonlar karşısında "idama mahkum, her nevi tahkira
ta ma'ruz ve her türlü haysiyet ve hukuk-ı insaniye ve 
hayvaniyeden mahrum millet" olarak tanımlanmıştır. Bkz. 

a.~.d., 25 A~ustos 1327. 

'ı. 
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!slamcılar, kapitülasyonların yanında ekonomik geri kalmış

lıkta azınlık tüccarların da Bnemli bir yer tuttu~u tezini 

işlemişler ve bunların milletin kanını emen sülükler olarak 

ni telendirmişlerdir : 11 !sJBniıar o kadar elim zincir-i e saret

le ba~lıdırlar~ ki mazallih siyasi asarettin daha beterdir. 

Bugün Yemen'in en ücra köşelerinde, Anadolu'nun her bucagın

da, İstnnb'.Ü 'un her köşesinde milletimizin kanını emen ha

yatını kemiren müthiş sülükler vardır ~ Gayr-i müslim bakaı-

ı rıC2) ar. 

Bu değerlendirmelerin ışı~ında devletin 11 hiç şüphesiz 

bir istila-yı askeri ile de~il, belki bir istila-yı ilmi ve 

iktisadi " ile son bulahileceği ( 3 ) açıklanarak Osmanlı mil-

letinin zaman geçirilmeden iktisadi esaretten kurtarılması 

gerektiğini vurgulamışlardır.C 4 ) Dolayısıyla her alanda ol

du~u gibi bu alanda da islamcılar Asr-ı Saadet Mit'ini kul

lanarak lslamcı ekonomik görüşün kaynaklarını göstermeye ça

lışmışlardır. İs)am dininin çalışmayı ve kazanınayı emretti

~ini belirterek ekonomik " ahlakiyatı 11 islam kaynaklarından 

(2) Sebil-ür Reşad, 20 ilaziran 1328, s.277-278., Di~er bütün 
islam ülkelerinin kara parçalarının da yabancı demiryo
lu ve telgraf kumpanyalarının, denizlerinin de seyr-i 
sefain şirketlerinin denetimi altında oldugu vurgulan
mıştır. Bkz., Sırat-ı Müstakim, ll Şubat 1335, s.403. 

(3) Sebil-ür Reşad, 26 Temmuz 1328, s.4~0-422. 
(4) a.g.d., 20 Haziran 1328, s.278. 
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yararlanarak sistemleştirııies·e çalışmışlardır. ( 5) 

Osmanlı ekonomisinin batının boyunduruğundan kurtarıl

masını " hayat-memat '' sorunu olarak ele alan !slamcılar, 

hükümetin bu konuda yo€tun bir çaba gösteremiyece~ini belir

terek bireysel çalışmaların öne çıkarılması gerektiğini a-

çıklamışlardır : " Her ne gibi mı.ıamelede olursa olsun ecne-

bi tarafından bir kefalet talep olunaca/Sı zaman 11 kefilin 

Osmanlı tebasından olması koşulunun ileri sürülmesi tavsi

ye edilmiştir.( 6 J 

Balkan savaşlarının neden oldu~u mezalim, yitirilen 

to-praklar, Osmanlı toplumunda müslüman, müslüman olmayan a

rasında derin bir uçurum yaratmıştı. Artık ulusların hoşgö-

rü, uyum temeli üzerine.kurulu birlikteli~i gitmiş, yerini 

dayanışına ve komşu '' zenofobisi '' almıştı. 

Bıı koşullar altında lsıamcıların ekonomik kalkınmada 

en çok ilzerinde durdukları konu ekonominin azınlık tüccarla-

rın elinden kıırtarılması olmuştur: ıvlUslümanlar, Türkler ti-

careti ellerine geçirmeli; fabrikalar, şirketler, bankalar 

kırmalıdırlar. Bunun için öncelikle yapılması gereken her 

mahalleyi, köyü, kasabayı b'\ıl-. te.liflerden kurtarmalı ; yani 

her mahallede, köyde, kasabada şimdilik birer bakkal dükka-

(5) Ortaya çıkan ekonomik ahlakıyatı kapitalizmin yarattığı 
eşitsizliklere çözlim olarak önarmişler ve e;iderek islam
lı~ı hem kapitalizme hem de sosyalizme alternatif olarak 
göstermişlerdir. Hkz., Herkes, Türkiye'de Ça~daşlaşma, 
s. 1+57-458. 

(6) Sırat-ı Müstakim, 25 A~ustos, 8.17. 
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nı ('7) açılmalıdır. 

Bunun yanında elwnomik yönden gilçlü olan mahalleler

de de ortak sermayelerle büyük ticarethaneler ~e ma~azalar 

açılması ve tüm müslüman halkın buralarda alış-veriş etmesi 

zorunlulugu düşüncesi ortaya atılmıştır.CS) Bu düşüncenin 

eyleme dökülüp en ücra köylere kadar götürülmesi için, köy-

lerdeki imarnların, a~aların, ögretmenlerin öncülük etmesi 

gerekti~i üzerinde durulmuş böylece düşüncenin tabana yayıl

masına çalışılmıştır.C9) 

Bu ortamda ıı dindaşlar ve millettaşlar " arasında top

lumsal kurtıJluşun sağlanabilmesi için 11 milli bir iktisat ve 

servet te
1
sis, milli bir istihl~k ve istihsal, milli ihz~ ve 

i ta " ol uşturmarıın zorunlul ı:ıkları üzerinde durnlmuştur. C lU) 

Bu politikanın dof.:!;rııltusunda yerli malların kullanılması ve 

sermayenin ülke içerisinde bırakılması ısrarla savunulmuştur~ll) 

İslamcılar, iktisadi uyanışı islami platformda güçlü 

bir ideolojik silaha dönüştürmüşlerdir. 1913-1914 yılların-

da Osmanlı Rum vatandaşlarının Balkan savaşları sırasında 

Yunan HUkümetine yaptıkları yardımlar nedeniyle Rum tüccar-

lar ve malları boykot edilmiştir. Boykot eyleminde yayımla-

nan bildirilere göre alış-verişin Rumların elinde oldu~u ve 

(7) Sehil-ür Reşad, 27 Haziran 1328, s.291-292. 
(8) a.g.d., 

(9) a.~.d.., 
27:Haziran 1328, s.~92. 

1 A~ustos 1329, s.370-371. 
(lO)a.g.d., 4 Nisan 1329, s.99-lOO. 
(ll)a.g.d., 15 AfJ;nstos 13;~9, s.420-4c3. 
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böylece 11 zavallı, şaşkın ve gafil müslümanların 11 kendi e.l-

leriyle Yunanistan'ın topunu, tüfeğini, zırhlısını finanse 

~ t 0 
V 

0 
" " " 

0 ı ' t 0 c 12) ec ıgı goruşu ış.enmış:ır. -

Boyleotun gerek dışarıya karşı gerekse içeride yabancı 

sermaye ile ittifak halinde olan azınlık tüccarlarına karşı 

bir tepki ve iktisadi bağımsızlık amacı ile yapıldı~ı görül-

mektedir. 

İslamcıların ekonomik kalkınmada önemle üzerinde dur-

dukları bir di~er nokta da tarım olmuştur. Anadolu'nun baş

tan başa 11 l<.öy denilen ~:östebek yuvalarından 11 oluştu~u vur

gulanmış, köylülerin memur tahakümü(l3) ve 11 muhtekirlerin 

perrçeleri " altında gün geçtikçe daha çok azildiğini belir

terek buralara 11 fenni heyetler ve bilhassa ziraat he'yetle

ri 11 gönderilerak ka.lkındırılması istenmiştir. (l4 ) Ayrıca 
tarı~sal e~itimen a~ırlık verilerek köylülere rehberlik edecek 

öğretmenierin yetiştirilmesi önerilmiştir.Cl5) 
İslamcılar, ekonomik dışa ba~ımlılı~a son verilmesi 

ve ba~ımsız bir ekonomik yapının oluşturulması düşlincele~iy

le I.T'nin 1915 yılından sonra uygulamaya soktuğu Milli Ik-

(12) Müsllimanlara yapılan çagrıda şu satırlara yer verilmiş
tir : 11 Yunan'ın gemile1.'inden silahlarından birçoğunu 
biz aldık ••• kendi memleketimizin üzerine düşman bay
raklarını, biz kendi ellerimizle dikmiş olduk. '' Bkz. 
Zafer 'l'oprak, " Islam ve .Lktis.at: 1915-1914 fvli.islüman 
Boykotajı 11

, 'roplum ve Bilim, Bahar: 29-30ll9lB5),s.l86. 

(13) Sebil-lir Reşad, Teşrin-i ~vvel 1328, s.l31. 
(14) M.Şemsettin, a.g.y., s.254. 
(15) Askerlerin ziraat mekteplerine, numÜne tarlalarına, zi

raat tedris edilen mekteplere gönderilerak hizmet etme
leri istenmiştir. Bkz. Sırat-ı I"lüstakim, 23 Kanun-ı Evvel 

1326, s.296. 
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tisat politikasına sıcak bakmışlardır. 

2- Batıcılık Akımı ve Ekonomi 

" Hürriyet-i haJdkiyenin temelleri hürriyet-i iktisa

diyedir : yani servet-i milliyedir 11 (lS) dUsturundan nare

~et eden batıcıla~ ekonominin dışa ba~ımlılıktan kurtarıl

ması sorununu gelişmenin temel ahahtarı saymışlardır. Bu 

nedenle ekonomiyi tarihsel bir perspektiften ele alarak ge-

ri kalmışlır'1;ın nedenlerini şu noktalar üzerinde yoıtunlaş-

tırmışlardır lmparatorlu~un Türkleri hem adalete hem te-

şebbüsüzlüğ;e yöneltmiştir. Askerlik, memur hayatı, nüfusurı 

azalması, iktisadi yaşamın '' zekasız 11 sahipsiz, tahsilsiz 

kalması, Avrupa iktisadiyesinin memlekete 11 hull.il ve isti

l~sı ~~, gayri mUslim unsurların yaşamsal iktisadi alanlara 

yönelmiş olması iktisadi hayatın sönmesine neden olmuştur~l7) 
• 

Batıcılar, Osmanlı lmparatorlu~u'nun ekonomik ve tek-

nolo~ik kal~ınması için kendi düşlince sistematikleri içeri-

sinde yeni öneriler getirmişlerdir. Galip Haldıın, yabancı 

sermaye;y-e karşı tavır alarak 11 milli sermayeler 11 oluşturul

masını ônermiş ve '' memleketimizde kendi sermayernizle yapı-

lacak pekçok işler 11 olduğunu savunarak Avrupa sermayesinin 

h~ınlara el atması halilide bazı şeylerin 11 milli hislerini 11 

kaybedece_ğini .<=:tçıklamıştır. Dolayısıyla wüiçte vapur iş

letmek ya da tramvay kumpanyası kurmak gibi işlerin yaban-

··-··---------
• 

(16) lçtihad, 30 Mayıs 1329, s.l478. 
ll7) a.g.d., 28 Teşrin-iSani 1329, s.l812. 
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cı sermayeye bırakılmamasını savunmuştur.(lS) 

Bat:tcılar, teknolo,i ik gelişmenin sağlanması için ıı fü-

nun ve ~~anayi Öf:trenme" zorunlıüuğu üzerinde durmı_ışlardır. 

Bunun için Avrupa ve Amerika'nın büyük sanayi merkezlerine 

öğrenci vı3 çırak gönderilerak bu ötı;rencilerin " ]'abrika te' 

sisinde, makine im&linde, demir ve kömür ma'denleri işlet

mesinde, demir alat ve edavat imalinde " eğitim görmeleri

ni önermişlerdir.Cl9) Yurt dışına gönderilecek ö~rencilerin 
belli bir sistem ve disiplin içerisinde gerçekleştirilmesi 

için 30 üyeden oluşan bir dernei*in kurulmasını istemişler-

dir. Bu derneğin temel amacının " para ile fukara, çalışkan 

çocııklarını keza tAhsil-i sanat için Avrupa' ya veya Amerika' 

ya hatta Japonya'ya gönderilmesi " oldnt!;u belirtilmiştir. 

Di~er yandan dernek yurt dışına ö~renci göndermeden önce, 

çeşitli kentlerde araçtırmalar yaparak bilgi toplayacak, çe

şitli acentelerle, derneklerle ilişkiye geçecek kitap, der

gi broşür toplayarak çalışmalara alt yapı hazırlayacaktı~ 20 ) 

Batıc:tıa.r da. islamcılar gibi fabrikalar açarak tüm 

Osmanlıların yerli malı kullanılmasını teşvik edilmesini( 2l) 

ve ticaretin inceliklerinin ögrenllerek müşterilerin mem-

d . ı . . . t . ı d. ( 22 ) nun e ı mesını ıs emış er ır. 

llB) a.g.d., 1 Haziran 1328, s.llll-1113. ualip Haldun aynı 
yazısında " Avrupa sermayesine hiç ihtiyaç yoktur yolun
da bir iddia-ı cahilanede bulunmayacağımız gibi buna 
düşman olacak derecede hayalperest bir vatanoerver da-
hi değiliz " der. 

(19) a.g.d~, ıs Temmuz 131!9, s.1583 
(20) a.g.d., 18 Temmuz 1329, s.l58?. 
(21) a.g.d., 7 J.Vlart 1329, s.l261-1264. 
(22) a.g.d., 25 Nisan 1.?29. ' s.l365-1368. 
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Ayrıca ekonomik kalkınmanın Bnemli bir yanını oluştu-

ran tarımsal gelişmenin sat!;larıınası için 11 saz ve kamıştan 

kulübelerde hatta mağaralarda ynşcı.yan, paçavralara bürünmüş 

aç sefil, sıska ve hasta insan sürülerinin ııC 23) modernleş
tirilmes:ini zorunlu görmüşlerdir • .Batıcılar " bizler artık 

Türkiye'nin istikbalini ne semalarda, ne ufuklarda, ne bu

lutlarda arayacağız ; ancak onu k~ylerimizin serv~tinde a-
( 24-) kibet-i bedeniye ve fikriyesinde arayacağız. " diyerek 

köylünün refahının arttırılmasını.kalkınmanın baş koşulu 

saymışlardır. Hatıcılar bu anlayışla Anadolu kÖylüsünü e-

le almışlar ve köylünün ilkel tarım koşullarından kurtarı

lacak modern araçlarla donatılmasını istemişlerdlr.l 2 5) 

Abdullah Cevdet bu çalışmaları '' Anadolu' yu fetih " olarak 

algılamış ve bu çalışmaların kan ve alın teri değil,"beyin 

teri 11 dökülerek yapılmasını belirtmiştir. Ayrıca çeşitli 

göçler sonucu .Rumeli vilayetlerinden Istanbul'a gelen me' 

murların kısa bir e~itimden geçirilerek köylere gönderil-

me sini önermişler, dHf,er yandan köylülerin mütegalibenin 

zulmiinden kurtarılmasını hü.ki]metten istemişlerdir. ( 26 ) 

Böylece Osmanlı İmparatorluğu'nun bir yandan Avrupa

lı devletler seviyesine çıkarma çabası, diğer yandan Avru

pa'nın ekonomik boyunduru~undan kurtarılması uğraşı batıcı-

(23) Haşim Nihad., 'l'i.irkiy:e :!:çin : Necat v~_:ı::' tilayolları, 

Dersaadet, 1330. 
(24-) Içtihad, 7 Mart 1329, s.l313-1315. 
(25) Tüccarzade lbrahim Hilmi, 'l'Ürkiye Uyan, Dersaadet 

1330, s.38. 
(26) lçtihad, 25 Nisan 1325, s.l362-1365 • 

• 
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ların temel amacı olmuştur. 

3- TürkçUl ük Akımı ve l!.tK:onomi 

Osmanlı ..Lmparatorlug-u.~ nda 11 hürriyet 11 in ilanı 

(1908) ile birlikte liberalizm, geniş bir yelpazede kulla

nılmaya başlanmıştır. 'roplumun " serbesti " kavramı dotf;rul

tusunda yônlendirilme iste~ine paralel olarak liberalizm de 

1:-'rens Sabahattin' in 11 Teşebbüs-ü Şahsi ve Adem-i f1erkeziyet " 

çi grubu ile I"lehrnet Cavit Bey ve dergisi nce( ulum-u iktisadiy

ye ve içtimaiyye mecmuası) sistematize edilerek sıkça dile 

getirilmiştir.C 27) 

Yıllardan beri yabancı sermaye ile işbirli~i içinde 

olan ve ekonomiye ellerine geçirmiş bulunan azınlık unsurla-

rının ayrılıkçı hareketlerine devarn etmesi, Türkçüleri siya

si programıarına paralel olarak Türk unsurunun ekonomideki 

etkinlirtin~ arttırıcı, azınlıkların etkinli~ini ise azaltı

cı bir program hazırlamaya yönel tmiştir. '11Ürkçü akımının ÖB

de gelen düşünürlerinden Yusuf Akçu.ra böyle bir program ha

zırlanabilmesi için öncelikle Osmanlı toplumunun tarihsel 

analizinin yapılmasını istemiştir. Batıdaki ekonomik geliş

menin temelinde burjuvazinin oldugunu saptayan <28 ) Akçura, 

Osmanlı Devleti'nde Avrupa kapitalizmi ile işbirliği içinde 

olan Rum, Ermeni, Yahudi gibi azınlıklardan oluşan bir bur-

(27) Zafer Toprak, ~ürkiye'de 11 f1:i,lli Iktisat " (1908-1918) 
Ankara : 1982, s.23, Cavit Bey, İnsanoglunun üretimde, 
ilişkilerinde iktisat ilkelerini harfiyyen uygulayarak 
kişisel çıkarlarını biran gözden uzak tutmaması gerek-
tigine inanıyordu. Bkz. y.a.g.y., 8.23. 

(28) Türk Yurdu, 0.6, 8.3, s.2ü98. 
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(29) 
juvazinin varlıP;ına karşılık " Türk Burjuvazisi "nin oluş-

madı~ını ~e bunun ekonomik geri kalmışlı~ın en ~nemli nede

ni oldugunu belirtmiştir~3ü) Ona göre, " memalik-i Osmaniy

ye'da Tilrklin kurGn-ı vust;-i esnaf ve tliccar teşkilatı alel 

husüs Tanzimat'tan sonra, Avrupa sermayedarlığının capita

lisme'nin, Avrupa sanayi-i maliyyesinin hücum ve istilası 

semere-i muzırresi olarak inhitat ve terediye uğradı~ından, 

Osmanlı Türk hey'et-i ictima'iyyesi ••• yalnız eşraf ve me' 

murin ile köylllden mürekkeb kusurlu ve sakat bir uzviyyet 

haline gelmişti. 11 (3l)Ayrıca bu tarihsel gelişimi toplumun 

tüm kavramlarının Avrupalılarca denetim altına alınması ve 

ülke kaynaklarının yabancı sermaye tarafından sömürlilmesi

nin izlendi~ini vurgulamıştır.C32 ) 

Tlirkleri, Avrupa sermayesinden yararlanarak bir bur-

juva sınıfı yaratmay~yalnız memur ve köylü kesimlerine da

yanarak yaşamlarını sürdürmeye çalışırlarsa, çağdaş bir dev

let olarak yaşayamayacaklarını (33) vurgulayan Akçura, 'rürk

lerin de Türk olmayan unsurlarla rekabet edecek derecede ti

caret ve sanayilerini ... geliştirmelerini dolayısıyla bir Türk 

burjuvazisinin yaratılmasını yaşamsal bir zorunluluk olarak 

(29) a.g.d., 0.6, ·s.3, s.2o98 
(30) a.g.d., 0.12, 8.12, s.l79. 
(31) a.g.d., 0.12, 8.12, s.lSu-181. 
(32) Yus•.ıf Akçura bu gelişmeleri şöyle rii.ı.e getirmişti : 

11 Banka, re,j i, Duyun-u Limuroiye Avrupa kap i talinin 
~ürkiye İstiklal-i iktisadiyasini asmak için h~zırladı
Ff;ı altından bir sehpadır 11 Bkz. Georgeon~a.g.y.s.l50. 

(33) Tlirk Yurdu, 0.12, 8.12, s.l79. 
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.. .. (34) gorur. 

Aynı konuyu işleyen Ziya Gökalp ise Osmanlı toplumu

nun uzun yıllar iktisatın kozmopolit bir nitelik taşıdıgını 

ve hala liberalizm öğretisinin topluma empoze edildi~ini a

çıklayarak " Zavallı Türkler rr in lngiliz iktisadının esiri 

kalarak, ahl~kta:., hukukta, edebiyatta oldu~u gibi taklitçi

likten, 11 milliyetsiziikten" kurtulamadıP:';ını belirtmiştir.C35) 
Türkçiller bu tarihsel analizleri yaptıktan sonra eko-

neminin geri kalmışlıktan kurtarılması, azınlıkların ekono

mideki etkinliklerinin kırılması, dışa bagımlılı~ın azaltı

labilmesi-tümüyle yokedilmesi- için !.T.'nin benimsediği 

liberal ekonomi politikasının yerine milli bir iktisat poli

tikasının izlenınesini tek çözüm yolu olarak görüyorlardı. 

G5kalp, göçebe Türklerin ekonomik yaşamlarının ve yer

leşik Türklerin uluslararası ticaretteki yetkinli~ini anlat

tıktan sonra;'l Türklerin herzaman için ekonomik örgütlenmenin 

ve ticari-sinal etkinliğin toplumsal yaşamda merkezi bir rol 

oynadı~ı " iktisadi devletler " kı.ırdııklarını ileri sürmüş

tür.C3G) Ayrıca ~ürklerin toplumsal ülküsünün özel mülkiye

ti kaldırmaksızın, toplumsal varlıkları bireylere kaptırma-

mak, kanunun yararına harcamak üzere kortı.maya ve arttırmaya 

çalışmak oldu~unu belirtmiştir.C37) Türkiye'nin çiftçilerden 

(34) a.g.d., C.l~, s.12, s.lBü. 
(35) Toprak, a.g.y., s.25. 
(36) Gökalp, Türkçülü~ün Esasları, s.l58-159. 
(37) Y.a.g.y., s.l60. 
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oluşan bir tarım ulusu olarak kalması gerektiği görüşünü 

reddeden Gökalp, Türkiye'nin de Avrupa'nın en önemli devri

mi olan Sanayi Devrimi'ni 3erçekleştirmesini gerekli gör-

müştür. Banayi Devrimi'nin " nalliye iktisadi 11 yerine mil-

let iktisadının, küçük zenaatler yerine büyük sanayinin 

do~masına yol açac~ğını belirtmiştir.(38) Ekonomik koruma-

cılık sistemini ve ulusal ekonomi kurallarını benimseyen 

!lökalp ı ın l~redrick List ve Amerikalı John Ra e' nın görüşleri 

do~rııltusunda milli bir iktisat politikası tezini savundu~u 

görülmektedir.C39) 

0ürkçülerin, ekonomik ba~ımsızlığın zorunlu koşulu o

larak d.eğerlendirdikleri milli iktisat politikası, Birinci 

Dünya Savaşı ile birlikte 1oT. tarafından uygulamaya konul

muştur/~Tekin Alp gelişmeleri şöyle özetlemişti : 11 Bugün 

denilebilir ki siyasette Türklerin Bismarkları, kahramanla

rı eksik değildir. ~akat mma-t-teessüf milli iktisatçıların 

ı Fredrick List ' leri hiç yoktur •••• Muharebeyi kazanacak 

olan Ttirklerin en büyük gayesi milli bir iktisat vücuda ge

tirmekten, milli iktisatçılar yetiştirmekten ibaret olmalı
dır." (40; 

(38) y.a.g.y., s.l60. 

(39) y.a.g.y., s.l60, Ayrıca bkz. Taha Parla, Ziya Gökal~, 
Kemalizm ve '.L'Ürkiy~ 'd~ Korparatizm (Haz : :B'usün Üstel
Sabir Yücesoy), Istanbul : 1989, s.lU7-108.,Toprak, 
a.g.y., 8.25. 

(40) ~slam Mecmuası, 0.2, 8.2, s.560-562. 
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Tlirkçüler, Birinci Dünya Savaşının olaganüstü koşulla

rı nedeniyle milli iktisatı ulıısal düzeyde örgütlenmiş esnaf 

korperasyonları ile yönlendirrneyi düşünrnüşlerdir. Dolayısıy

la özlemini duydııkları toplumsal düzen, mesleki örgütlerin 

egemenligine dayalı bir halkçılık idi. Bu nedenle sınıf mü

cadelesinin gereksizli~ini dile getirerek tesanüdcülü~ü (da

yanışma) benimsemişlerdir.C4l) 

(41) Zafer Toprak, " Türkiye'de Korparatizmin Doguşu ", Top
lum ve Bilim, Kış-12 (1980), s.41-49., Parla, a.g.y., 
s.50 v.d., Gökalp, tutumunu şöyle belirginleştirmiştir 
" Türkler, özgürlük ve baıJ;ımsızlıgı sevdikleri için, 
ortaklıkçı ( iştirakçi-kominist ) olamazlar. Fakat e
şitliği sevdiklerinden bireyci de kalamazlar. Türk kül
türüne en uygun olan dizge solidarizm, yani dayanışrna
cılıktır. Gzel mülkiyet toplumsal dayanışmaya yararlı 
olduğu ölçüde geçerlidir. Bkz. Gökalp, Türkçülügün .1!:--

sasları, s. 159. 
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B- M!JJLt IKTISAT POLiTIKASI VE UYGULANMASI 

1- Ekonomik Dışa Bağımlılı~ı Azaltına Çabaları 

XIX.yüz;;ıılın ortalarından başlayarak kapitalist ekono

milerde meydana gelen dönüşümler ve Osmanlı Devleti'nin kar-

şılaştı~ı mali bunalımlar, Osmanlı ekonomisinin dünya ekono

misiyle bütünleşmesine yol açmıştı.C 42 ) Bu ba~lamda bir yan

dan kanitalist sermayelerin yen~ alanlara yönelme istekleri( 43) 

öhür yandan osmanlı devletinde asırlardır süregelen mali kriz-

lere ve bütçe açıklarına uzun vadede çözümlerin bulunmayışı 

yabancı sermayenin girişini gündeme getirmiştir.<44 ) Koşulla
rın Kırım Savaşı sırasında olgunlaşmasıyla (1854) ilk kez 

Londra bankerierinden Dent ~almer and Company'den % 6 faiz-

le 3 milyon sterlin al~narak dışa ba~ımlılıgıh kapısı aralan

mıştı.<45) 

Bu tarihten sonra yabancı sermayenin osmanlı devletin

deki etkinli~i gerek dalaylı yatırımlarla gerekse doğrudan 

yatırımlarla sürekli artmıştır. Nitekim dış borçlanmaların 

(42) Pamuk, Osmanlı Ekonomisi ve ~ünya Kapitalizmi, s.7 v.d. 
Ça~lar Keyder, Toplumsal Tarih Çalışmaları, Ankara:l983, 
s.l58 v.d. 

(43) Cevdet Erdost, Sermayenin Ul~ıslararasılaşması ve Tekno
loji Transfer~, Ankara : 1982, s.133 • 

• 
( 44) ~?evket Pamuk, " Osmanlı Imparatorlu~u 'nda yabancı ser-

maye : sektörlere ve sermayeyi ihraç eden ülkelere gö
re dai5ılımı ( 185'+-ı 914) 

11

, Türkiye İktisat Tarihi Üze
rine Ara§j;ırmalar, ODTU Gelişme Dergisi, Ozel Sayı 
(1978), s.l3l v.d. 

(45) Blaisdell, a.g.y., s.43. 
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yanında çeşitrli alanlarda (ulaştırma, limanlar, belediye 

hizmetleri, hankacılık, sigorta, ticaret sanayi, madencilik) 

h ı .ı- • t. 1 ( Lt-G) ''1 1 • h t ya ancı. ara ~anına ım.ıyaz ar u. Keyı ya_ancı ya ırımcı-

ların cenneti haline getirmişti. Nihayet 1875 yılında devle-

tin borçların faizlerini bil~ Bdeyemiyecek durumda oldu~unu 

açıklayarak mali iflasını ilin etmesi(47) ve sonrasında ala

caklı devletlerin 188l'de Duyurı-u Umumiye idaresini kurarak 

bazı vergi gelirlerine (tuz, tütün, damga resmi, balıkçılık

tan ve alkollü içkilerden alınan vergiler ile ham ipektea 

toplanan 5şür) el koyması( 4B) ülkenin dışa ba~ımlılı~ını per-

çinlemiştir. 

Düyun-u Umumiye yalnızca borçldra karşılık gBsterilen 

vergi gelirlerini toplayıp alacaklıiara da~ıtan bir 5rgüt ol-

mamJ.Ş, a:vnı zamanda bazı do~al kaynakları da işleten "ulus

lararası bir şirket"(49) g5rümüne de bürünmüştür. 

Böylece XIX.yüzyılın sonları ile XX.yüzyılın başları-

na gelindi~inde uzun yüzyıllardan beri süregelen kapitülas

yonların sa~ladıf[;ı ayrıcalıklar sayesinde de yabancı serma

ye giderek İmparatorlukta daha çok k5k salmaya başlamıştır. 

(46) Pamuk, a.g.mk., s.l4ü v.d., Ayrıca bkz., Turgut Tan, 
"Osmanlı lmparatorluğ;u'nda Yabancılara Verilmiş Kamu 
Hizmeti Imtiyazları'', Siyasal Bilgiler Fakliltesi Dergi
si, C.22, 8.2, (1968), s.285-326. 

(47) Blaisdell, a.g.y., s.l03-104. 
(48) y.a.g.y., s.ll6 v.d·~·, Parvus, a.g.y., s • .55 v.d. 
( 49) Berlces, Türk Düşünün de Batı Sorunu, s. 43, Parvus, Dü

yun-u Umumiye idaresini 11 gereğinde l\1aliye Nezareti ye
rine;_ geçebi (lecek) 11 bir örgüt olarak tanırnlamışkır. Bkz. 
Parvus, a.g.y., s.76. 
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İ.T. 'nin Bnderli~inde gerçekleştirilen 1908 naraketi 

bir slire sonra siyasal niteli~inin yanında ekonomik ba~ım

sızlı~ı da içermeye başlamıştı. Nitekim İttihatcılar, Avus

turya-Macaristan~ın Bosna-Hersek'i ilhak etmesinden sonra 

halkı bu ülke maliarına ve bu malları satan dlikkanlara kar-

şı 6rglit1eyip boykota yBnelt~esi ekonomide ulusallık sorunu

na güncellik kazandırmıştır. (5ı:>) 

Ancak İmparatorlu~un kalkındırılıp modern bir yapıya 

kavuşturulması amacıyla harekete geçen İttinatcılar, yaban

cı sermayeyi de reddedememişlerdir. Hüseyin Cahit, İttihat

cıların duygularını şöyle dile getirmişti : 11 memlek:~timize 

namuskgr sermaye sahioleri gelsinler, elimizden geldigi ka

dar kendilerine yardım edelim. Hatta rica edelim. Fakat mem-

leketimizi bir takım yırtıcı kuşlardan artık kurtarmak isti

yoruz. ıı ( 5l) Cavit .Bey de sermaye yetersizliff;inderı dolayı 
ulaşım, haberleşme, taşımacılık gibi bilyük yatırımların ya

bancı sermaye eliyle yapılmasını zorunlu görmUş ve bu neden-

le yabancı sermayeyi osmanlı topraklarına çekecek özendirici 

~nlemlerin alınmasını istemiştir.(52 ) 
( 50) Erdal Yavuz, "1 908 Boykotu 11 rl'lirkiye Iktisat ~r.arihi Üzeri

ne Ara~t;!-rmala:ç" ODTÜ Gelişme Dergisi, Özel Sayı:(1978) 
s. 163-181. !zmir mebiısu İstefan Efendi 'll r'lemalik-i Osma
niyeniıı milassasatı ecnebiye hakkında ittibazı muktazi 
tedabine dair 11 bir takrir vererek meclis-i mebusan'da bir 
komisyon kurularak yabancı şirketlerin nizarnname maddele
rinin ve sahip oldukları imtiyazların gözden geçirilmesi
ni istemiştir.Bkz.Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi (MMZbC), 
c.ı, s.~24., .. -,. 

(51) Tanin, 3 Eylül 1325. 
(52) Toprak, a.g.y., s.84, Ayrıca bkz. Feroz Ahmad, İttihatcı

lıktan Kemalizme (:F'atmaglil Berktay),2.b,Istanbu1:1986,s.44. 
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Nitekim, devletin sosyo-ekonomik çıkmazlar içerisinde 

olması ve Avrupa sermaye piyasalarında borç para bulunamama

sı nedeniyle, !ttihatçılar, Alman sermayesine yönelmek zorun

da kalmışlardır. 

J?akat, Türk Yurdu 'nda yazdı~ı topl umcu yazılar la !tti

hatçıların iktisadi düşüncelerine ilham kayna~ı olan Parvus, 

Osmanlı Devleti'nin dışarıdan daha fazla borca kar~ılık öde

digi faizlerin ana paradan daha fazla bir miktar tuttugunu 

belirterek, devletin bu politikayla Avrupa boyunduruğundan 

kurtulmasının güç olaca~ını işlemiştir.C53) 

İ .. T, Trablusgarb ve Balkan Savaşlarında ülkenin bütün 

kaynaklarını özellikle de insan unsurunu seferber etmesi, 

ytizyıllardan beri süregelen uykudan uyarılıp halka döntilme

sine yol açmıştır. Türkçli düştinlirlerin sık sık dile getirdik

leri milli ekonomi de · bu ortamda uç vermeye başlamıştır. 

İttihatcılar, Birinci Dünya Savaşının çıkması ile bir

likte özlemini duydukları ekonominin iyileştirilerak Türkleş-

tirilmesi ve bir Türk girişimci sınıfının yaratıl~ası düşün

cesini adım adım uygulamaya koymuşlardır.C54 ) 

(53) Parvus, a.g.y., s.232 v.d., Bagdat Mebusu !smail Hakkı 
yer yer karşı koymalarda bulunmuştur : 11 umur-u siyasi 
ve içtimaiye ve saireden oldu~u gibi urour-u iktisadiye~ 
·de dahi kimsenin huJcukuna şeref ve menfaatına dokunma-
mak şartıyla müstakil kalmak isteriz. Memlekete serma-
ye dökülecek diye asareti kabul edecek derece de bizi 
mahrum vakar faiz edenler yanılıyorlar. 

11 
Bkz. Tanin, 

19 Agustos 1325, ba~dat Demiryolu imtiyazına karşı çık
ması için bkz, A. Gündüz Ökçün, "Osmanlı f1eclis-i f11ebusan 1 

ında Bagdat Demiryolu Üzerine Yapılan '.rartışmalar 11
, 

Q.i;z_asal_ Bilgi_ler Jrakül tes i Dergisi,C. 25 ,No: 2, (1970), s. 16-55. 

(54) Ahmad, Ittihatcılı~tan Kemalizme, s.55 v.d. 
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Bunun için öncelikle yüzyıllardan beri yabancılara ta

nınan adli, mali, ticari, idari, v.b ayrıcalıklar oluşturan 

"k:apitüıasyonlara karşı çıkınışlardır. Nitekim Birinci Dünya 

Savaşının çıkmasından kısa bir süre sonra (Eylül 1914'ün ilk 

günleri) Adliye Nazırı Pirizade Ibranim Bey'in başkanlı~ın

da bir komisyon kurularak kapitülasyonların kaldırılması i

çin ger·:kli çalışmalar başlatılmıştır. (55) Nihayet 1 .J:::kim 

1914 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 9 Eylül 1914 

günü yayınlanan bir iradeyle Osmanlı Ülkesiade yaşayan yaban-

cıların tüm mali, iktisadi, adli~ve idari ayrıcalıklarının 

kaldırıldığı ve bundan böyle yabancılarla ilişkilerin dev-

!etler hukuku ilkeleri ışığında düzenleneceği belirtilmiş

tir~(5G) Kapitülasyonların kaldırılına kararı bir nota ile 

ilgili devletlere bildirilerek bu devletler yeni durumdan 

haberdar edilmiştir.C57) Almanya, Birinci Dünya Savaşı sıra

sında Osmanlı ~mparatorluğu'nun müttefiki olmasına rağmen 

tilkedeki yatırımları nedeniyle kapitülasyonların kaldırıl-

---~-----------~---·--

(55) Tahir 'l1anir, 11 Kapitülasyonlar Nasıl İlga :l!;ctildi! 11
, 

l\1ııammer Haşit_ Sevig'e ArmaP;an,İstanbul : 1956,s.631-632. 

(56) Düstur, Tertib-i Sini, 0.6, s.l273. 
(57) Sait Halim ~aşa'nın Istanbul'daki sefirlere 9 EylUl 

1<)14 tarihli Nota•sında ; 11 yabancıları Osmanlı İmpara

torluğu'ndaki vergilerden muaf tutan kapitülasyonların 
bu sonucu Bab-ı Ali,~-yi reformları sürdürmek için gerek
li araçları elde etme gücünden yoksun bırakınakla kalma
yıp gündelik idari ihtiyaçları bile borç almadan karşı
layamaz hale getirmektedir ••• Osmanlı Imparatorluğu'nda 
ticaret yapan ve her türlü muafiyet ve ayrıcalıktan ya
rarlanan yabancıların Osmanlılara gBre daha h~fif biçim
de vergilendirilmesi aynı zamanda devletin ba~ımsızlık 
ve saygınlıff,ını zedeleyen apaçık bir adaletsizliktir."bkz. 

ÇaSlar KeyJer, Tilrkiye'de Devlet ve Sınıflar(Sabri Tekay), 

İstanbul : 1989, s.l86. 
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ması kararına karşı çıkmıştır. Fransa, Ingiltere, İtalya ve 

Rusya ise kaoitülasyonların uluslararası antlaşmalara ba~lı 

oldu~unu ileri sürerek, kapitii:l:asyonların tek yönlü kaldırıl-

ma kararını protesto etmişlerdir. Fakat savaş ortaınının !t-

tihatcılara rahat hareket etme olana~ı sa~laması nedeniyle 

bu devletler etkili bir şekilde karşı koyamamışlardır.C58 ) 
I.T, ekonominin dışa ba~ımlılıktan kurtarılması, yerli bir 

burjuvazisinin yaratılması amaçlarıyla Milli İktisat politi

kasını benimsemiştir.C59) Bu nedenle Müslüman-Türk tüccarla-

rın ekonomideki etkinliklerinin arttırılması için politika

lar geliştirilmiştir. Müslüman-Türk unsurların iş yaşamında 

isdihdamını ve girişimlerini özendirmek çabasıyla 23 Mart 

1916'da " müessesat-ı nafia ile imtiyazlı şirketler muhabe

rat-ı ve muamelatında Türkçe istimali " hakkında bir kanun 

çıkarılarak sokaklara Fransızca ve İngilizce tabalaların kon-

ması yasaklanmış ve her türlü ticari yazışmanın ve resmi mu-

hasebe işlemlerinin Türkçe olarak yapılması karara ba~lan

mıştır.C60) Ayrıca !.T Hükümeti, yabancı bankaları denetle-

meye teşebbüs etmiş, stratejik bazı liman ve demiryollarını 

( 58) Usman Nebiotf;lu, Bir İmparatorluğu' n <;öküşü ve i(api tülas
lar, Ankara : 1986, s. 18, .Ayrıca 15 Ekim .L 914 günlü 
bir geçici yasayla Osmanlı Kanunlarında kapitülasyonlar
dan kaynaklanan ttim hÜkUmlerin geçerlilikıerini yitir
dikleri belirtilmiştir.Bkz.Düstur,Tertib-i sgni,C.6,s.l336. 

(59) Toprak, a.g.y., s.A6, Keyder, Türkiye'de Devlet ve Sı
nıflar, s. 54-55, Avcıo~lu, a.g.y., s.~63 v.d. 

(60) Düstur, Tertib-i S~ni, 0.8, s.775-776. 
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satın alarak devletleştirmiştir.( 6l) 

Bu dönemde ayrıca !.T, ulusal kaynakların işletilmesi 

amacıyla ekonomide daha fazla rol oynamış ve sermaye biriki-

minin saglanması için çeşitli şirketlerin kurulmasına da öu

··1··~· t· (6c) cu u .... e .ış ır. 

. 7 Birinci Dünya Savaşı sırasında I.T'nin güttü~ü milli 

iktisat politikası sonucu kısmı bazı başarılar elde edilmiş-

se de özlemi duyulan ve kalkınmanın dinamosu olarak görülen 

bilinçli burjuva sınıfı yaratılamamıştır. 

2- Ekonomik Kalkınınayı Sa~ıayan Yasal Düzenlemeler 

a- Kredi Kurumlarının Yeniden Düzenlenmesi 

Osmanlı yöneticileri, Tanzimat'tan sonra maliyeye ve 

para sistemine q.üzen vermek amacıyla önce yerli sermayeye 

daha sonra da Avrupa sermayesine başvurarak bir devlet ban-

kasının kurulması için çeşitli girişimlerde bulunmuşlardı. 

Nitekim 1863 yılında iraneız sermayesi a~ırlıklı olarak(çok 

az miktarda lngiliz sermayesi de katılmıştır) Osmaulı Ban

kası (Bank-ı Usmani-i Şahane) kurulmuştu.C 63) Osmanlı banka-

(61) Bkz. Zafer ':eoprak, " ?ıJ.yıldönUmünde Ittihat ve Terak
ki'nin 1916 Kongresi I", T.T, C.6, s.33(1986), 8.9. 

(62) Kurulan şirketlerin isimleri ve sermaye miktarları için 
" bkz. A.Gündüz IJkçün, "1909-1930 yılları arasında anonim 

şirket olara1c kurulan Bankarar 11
, Türki:ve İktisat Tari

hi SemineriÇDer : Osman Okyar), Ankara : 1975,s.436-437. 
(63) Hanım Atıf Kuyucak, Para_y_~anka, C.C::, !stanbul : 1948. 

s.349 v.d., A.D.Noviçev, OsmanJ_ı_l!.l_!Qaratorltı.fsu'nun Ya
rı uömüFgeleşmesi (Çev : Nabi Dinçer) Ankara : 19?9. 
s.lO?. 
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sı kurılduğu günden itibaren imparatorlukta yabancı sermaye

nin en Bnemli dayanak noktalarından birisi olmuştur.C 64 ) 
Meşrutiyetin il~nı ile birlikte Osmanlı Devleti'nde 

kredi olanaklarının genişletilmesi ve yabancı sermayenin at

kin oldugu bankacılık sektBrünün denetim altına alınması i-

çin bir milli bankanın kurulması tartışılmaya başlanmıştır. 

l~i te kim meclis-i m ebusan'ın açılmasından kısa bir süre sonra 

Drama f1ehusu Rıza Bey meclise verdiği bir takrirde 11 mileli 
•• • • ·~ ' A • A • • • 

mutemeddınenın şahranı terakkıde saıkı yeganesı, mıllı ban-

kaların tesisiyle serveti milliyenin tevkit ve tenmiyesi gi

bi bir teşebbüsü umumiyeye 11 dayarıdıgını belirterek bir Os

manlı !ttihat ve Terakki Bankası Kurulmasını önerıniştir.(G5) 

Rıza Bey'in bu düşüncesi meclis tarafından dikkate alınma-

mışsa da kısa bir slire sonra köylüye dana fazla hizmet götü

rülerek kredi sa~lanması amacıyla Ziraat Bankası'nda yeni dü

zenlemelerin yar1ılması gerektilÇini gündeme getirmiştir. 

Bu nedenle fakir kÖylünün kredi başvurularını karşıla

mak, toprak sahiplerine yeterince ve uzun vadeli borç vermek 

amacıyla 23 nisan 1914'te ıseçici bir yasa yürtirlü~e konuı:.: 

(66) 
muştur. Ayrıca 25 Bart 1916 günü :liraat Kanımunda bazı 

(64} 1888' den i tibaren Osmanlı topraklarında yapılan .demir
yolu yatırımıarına uygulanan kilometre garantisi yönte
mini Osmanlı Bankası ortaya atmıştı. bkz.Toprak a.g.y., 

s.l36-137$ 
(65) r-'lNZbC, C.2, s.lul-lUc. 
(66) Yusur Saim Atasağurı, ırürtiye Cumhuriyeti Ziraat Bauka

sı (1888-1939), lstanbı.ıl : 1939. 
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dlizenlemelere gidilerek tarımsal kredi işlemlerinde teminat 

İlkeleri genişletilmiş, banka evrakları damga resminden ba-

!'!;ışık tutulmuş, teminat işlemlerinden rüsum ve harcın alın

maması kararlaştırılmıştır.C 67) 

İttihatcılar, bir y.:mdan köylülüi!;U kalkındırmak için 

yeni düzenlemelere giderken bir yandan da iktisadi ve.mali 

yaşamın ulusallaştırılması için milli bir bankanın kurulma-

sı gerektigi fizerinde durdurmuşlardır. Hüseyin Canit konuya 

tt hayat-memat " meselesi olarak yaklaşmıştır : " Sıf memle

ketin menafii nokta-i nazarından düşünülmüş ve tesis edilmiş 

bir banka mevcut olmadıkça, niç bir teşebbüs-ü iktisadiyi 

himaye ve teşvik etmek, halkı bir takım teşebbüsit-ı ticariy

yeve sınaiy:yeye."(SS) oluşturamayacagını ileri sürmüştür. 

\i te kim rtıart 1917 '.de ulusal sermayeye dayalı bir banka öncü

lü~ünde iktisadi ba~ımsızlı~ın sa~lanması i~in 4 milyon li

ra sermaye ile usmanlı itibar-ı milli bankası kurulmuştur.CG9) 
Banka her ttirlU bankacılık işlemlerinin yanı sıra bayındır

lık işleri ile tarım, ticaret, ve sanayi gibi alanlarda ça

lışmalar yapabilme hakkına da sahipti. 

(67) 

(68) 

(69) 

Düstur, Tertib-i S~ni, C.B, s.889. 
1 

Tanin, 17 Teşrin-i Sani 1332. 
Osmanlı itibar-ı f'lilli Bankası 1\lizamname-i Esasi için 
bkz. Düstur, Tertib-i Sini, U.9, s,42-72, Bankanın 
kı..ır·üma ça-Lışmaları sırasırıda lTC. merkezi yayınladı
p;ı bir (;enelge de : siyasi kapi tiilasyonların 1914 yı
lında kaldırıldıı'tını, iktisadi kapi tü! asyonların kal
dırılması için ise bir " iktisadi cihad " hareketine 
gere~sinim oldu~unu belirtmiştir. Bkz. ~oprak, a.g.y., 

s.l4~. 
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Osmanlı Itibar-ı Milli Bankası'nın pay senetleri ulu

sal bir heyecan içinde satışa sunulmuştur. İttinatcııar bu 

bankaya bliylik umutlar ba~lamışlar ve ileri de bu bankayı bir 

devlet bankasına dBnliştürmeyi planlamışlardır. 

İstanbul'da ulusal bankacılık oıgusu çercevesirıda yü-

rlitlilen çalışmalar, taşrada da yankısını bulmuş ve Anadolu' 

nun çeşitli yörelerinde İttinatcı-eşraf işbirli~iyle çeşit-

li bankalar kurulmuştur. Eu banka grubu içerisinde en tipik 
. 

olan ~ıruluş, 1911 yılında Konya ıktisad-ı Milli Anonim Şir-

keti adıyla ortaya çıkmış bulunan ve Birinci Dünya Savaşm 

sırasında Konya Milli İktisat Bankasına dönüşerek faaliyet 

sürdüren banka olmuştur.C70) Bu bankanın yanında Karaman 

Milli ~ankası, Kayseri Köy Iktisat Bankası, Kayseri Milli 

İktisat Anonim ~}irket i, Aydın Milli Bankası, Manisa Bağcılar 

Bankası gibi çok sayıda banka kurularak Müslüman-fürk üreti-

ciye ve tüccara kredi kolaylıkları sağlanmaya çalışılmış
tır.C71) 

Bu dönemde Anadolu'nun çeşitli kentlerinde kurulan 

hankalan, Müslliman-Türk unsuruna öncülük ederek ticari hayat

ta onların da yabancı ve gayri müsliın unsurlarla yarışması-

nı sa~layacak bir ortam yaratmıştır. 

(70) Toprak, a.g.y., s.l55., Ahmad, Ittihatcılıktan Kemaliz
me, s. 67-68. 

( 71) II. f·1e şrutiyet döneminde kırsal kesimde kurulan bankala
rın birçogu Batı Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Çünkü 
XIX.yüzyılın başlarından itibaren yöre pa!ar için üre
tim yapan bir niteli~e sahip olmuştu. Bkz. Kurmuş, a.g.y., 
s.l5 v.d., Kurulan bankaların kurucuları ve sermayele-
ri için bkz. Toprak, a.g.y., s.l56 v.d. 
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b- Özel Girişimcili~in Özendirilmesi ve Ulusal 

Sanayi Kurma Çalışmaları 

Osmanlı İmpa~atorlu~u'nda ticaret yaşamı geleneksel 

kıırallarla biçimlendirilmiş olmasından dolayı Hzel girişim-

cilik II.Meşrutiyet d6nemine_kadar ortaya çıkmamıştı. 

Ancak II.Meşrutiyet'le birlikte imoaratorlugun geri 

kalmışlı~ına koşut olarak iktisadi sorunların basın yoltıyla 

k:amuoy,_ma yarısı tılınası, sanHyi, ticaret ve özel girişimcili-

~in yaşamsal bir öneme sanip oldugu düşiüıcesini ortaya çı

karmıştır. Nitekim Aynızade Hasan Tahsin Bey, Beyan-ül Hak' 

ta yazdı~ı bir yazıda Ülkenin refah ve mutlulugu için şir

ketlerin kurulmasının Bzendirilmesini, şirketçiliBi engel

leyen mevzuatın kaldırılarak hükümetlerin şirketLeri ticari 

yaşamın bir parçası olarak görmelerinin sa~lanmasını istemiş

tir. (72 ) 

Dersaadet ~icaret Odası Gazetesi de sanayileşememeyi 

ır idare--i rnUstehide ır nin c aydırıcı ortamına ba~layarak, Os-

manlı topraklarında ancak bir kaç fabrikanın, halı tezgahı

nın ve iki-üç degirmenden başka sanayi diye adlandırıLabile-

cek işyerlerinin olmadı~ını belirterek ; artık Osmanlıların 

" sanayi-i elektrikiyye(lerini), telefonlar(ını), elektrik

li tramvaylar(ını), ipekçilik, sabunçuluk ve nesaiyat gibi 

müsted-i terakki sanayi(lerini) oluşturmal~rını zorunlu g6r-

(72) Bkz. Toprak, a.g.y., s.5l, İslam basın ticaret ve sana
tın dolayısıyla ekonomik u~raçıların dine ters düşmedi
t!;ini Kur'ana v~ hadisıere başvurarak kanıtlamaya ça
lışmışlardır. Bkz. y.a.g.y., s. 53-54. 
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İmuaratorluğa yeni bir kimlik kaz:mdırmak isteyen Türk 

Yurdıı çevresi ise n Esnafın halini ısl~h etmek için ue yapıl

malıdır ? 11 sorusunu sorarak " memleketimize mahsus, milli 

sanayii ıçın hilktimetlerin gerekli Bulemleri almasını iste

miştir.C74) 

Ticaret ve Nafia Nezareti ekonomik kalkınma ve giderek 

Avrupa Sanayileri ile rekabet edebilmek amacıyla 1909 yıLın-

da 11 Sanayinin T.erakkisi Hakkında .Kanun .Lıaniyası " hazırla

r:.uşt ır. ( 75) Bu tasarı ancak 1910 yılında. gBrüşü..Lmeye başLarı
mıştır. 'l'asarı kanunLaşarak fabrikaların kurulması ya da ge

nişletilmeleri halinde ~ırt dışından ith;l edilecek araç ve 

gereçlerdeh gümriik resminin alınmamasını hükme ba~lamıştır~76 ) 
Imparatorlukta sanayileşmeyi sa~lamak daha çok fabri

ka ve çeşitli işletmel~rin açılmasını sa~lamak için Osmanlı 

hÜkümeti bu teşvik kanununu 14 Aralık 1913 günü genişleterek 

Ci3) Bkz. y.a.g.y., s.l68-169, Türacarzade !branim Hilmi Bey' 
de sanayileşme konusundaki düşüncelerini şByle dile ge
tirmişti : ''memleketimiz ham eşyanın anbarıdır. Yünün, 
tifti~in, pamu~un, ipegirı en al~cinsleri memleketimiz-
de yetişiyor, sonra bunlardan mamul kumaşları Avrupa' 
dan' k:tr1-7:'ıhisli fiatla iştira ediyoruz. Ne ayıp şey Bun
ları niçin kendimiz imal etmeyelim"Bkz.Tüccarzade :tbrahim 
Hilmi, ~~ürkiye Uyan, s.41. 

(74) Türk Yurdu, C.l, B.2, s.360-365, Tevfik Nur-al addin, 
esnaf la ra kendilerine kredi sat~layabilecek 11 esnaf tasar
ruf ikraz sandıkları, kiiçiik itibar sandıkları"nın kurul
masını Bnermiştir. Bkz. a.g.d., C.l, S.2, s.364. 

(75) A.Gündüz Ölcçün, "Teşvik-i Sanayi Kanun-;L l\1uvakkatı,l913 11 , 

SiyaşaLT?_:L_lg:L_!_~r __ JTalcj.ili_~f3.i Dergisi, C • 30, s. 1-4( 1 977), 

s. ~~5-26. 
(76) Toprak, a.g.y., s.l74-175. 
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11 'reşvik-i Sanayi Kanun-u Muvaktı 11 na dörıüştürmüştür. (77) 

Bu geçici yasanın birinci maddesine göre fabrikaların 

teşvik önlemlerinden yararlanabilmesi için ; özel nizarnname 

uyarınca kurulmuş olması, do~al hammaddelerin veya yarı ma

mul maddelerin " heyet-i asliyelerini 11 bir başka şekle de

~iştirmesi, en az beş beygirlik muharrik güç ile işlemesi, 

müştemiletı ile birlikte binalar ve araç ve gereçleri en az 

bin lira de~erindeolması koşulları aranmıştır.C7B) Osmanlı 

hÜkiimetinden imtiyaz alan şirketleri, kaosarn dışında bırakan 

yasa, fabrika ve müştemilatınırı kurulaca~ı ve yayılacağı a

lan, boş miri arazi oldugu takdirde, devlet tarafından pa

rasız olarak fabrika sahiplerine devredilmesi, makina itna

latının gümrük resminden muaf tutulması, fabrikaların yapı

mında kullanıcalacak araç ve gereçlerin ithali gümrük rüsu-

mundan bagışık tutulması ve fabrikalara ilişkin çeşitli ver

gilerin alınmaması gibi teşvik önlemlerini de getirmiçtir.C79) 

Sanayileşmeyi teşvik edici geçici yasaııın yürülüğe 

girmesinden kısa bir süre sonra Ticaret ve Ziraat Nezaretine 

bagıı sanayi müdüriyat-i umumiyesi 11 sanayi urourunun tanzim 

ve ıslahı" için bir sanayi istatistiki düzenlemişti.(BO) 

Osmanlı topraklarının çolc sınırlı bir alanında gerçekleşti

rilen istatistik çalışmalarında, ispirtolu içkiler, ayakka

bı, hazır elbise, çamaşır üretimi sayım dışında bırakılmış, 

(77) Okçün, Teşvik-i Sanayi Kanun-ı Muvakkatı, 1913. 

(78) y.a.g.mk., s.38-39. 
(79) y.a.g.mk., s.30 v.d., Ayrıca bkz.Toprak,a.g.y.,s.l75 v.d. 
(80) A.Gündüz Ökçün, Osmanlı Sanayi, 1913-1915 Istatistik-

leri, 3.b, İstanbul : 1984, s.l6 v.d. 
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ele alınıp incelenen sınai kuruluşlarının da miktarı, boyut

ları, yöresi, çevirici gücü, türü, motor sayısı, di~er araç

gereçleri, üretim miktarı, üretimin ithalat, ihracat ve tü

ketime oranla durumu, çalışanların nitelikleri, ücretleri, 

çalışma saatleri hakkıuna bilgiler verilmiştir.(Sl) 

Müslüman-Türk unsurunun politik bir tercih olarak özel 

girişimcilige sistemli bir şekilde ancak 1914 yılından son

ra özendirilebilinmiştir. !.T, iktisadi uyanış do~rultusun-

da ekonomik karar mekanizmaların ele ~eçirmiş, ay~ıca serma-

ye birikimini hızlandıran spekülatif kazauçları da görmezlik

ten gelmiştir.< 82 ) Savaş ortamında özel girişimciliğin özen

dirilmesi dot!;rultusunda yog;un bir şirketleşme faaliyeti baş

latılmıştır. (B3) Nitekim Türk Yurdu dergisinde şirketleşme 
şöyle dile getirilmiştir : " Çok memnuniyete şayandır ki, 

bir cihetten ••• hükümet milli ilctisadın umumi istikametleri-

ni tayin ile u~raşırken, ahali de kendi iktidarı ve kuvveti 

yetişen sahalarda bu iktisadi harekete iştirak atmege çalı

şıyor •.. ıı(84) 

Sanayi dergisi de ekonominin temelinin sanayi oldugu

qu vurgulayarak Osmanlı toplumunun batının sınai gelişimini 

(81) Daha ayrıntılı bilgi için bkz.y~a.g.y., s.25 v.d. 
(82) Ahmad, !ttihatcılıktan Kemalizme, s.59, Ayrıca bkz. 

Korkut Baratov, 'J~ürkiye iktisat Tarihi {1908-1985), 
İstanbul : 19t38, s.ı9-20. 

(83) Şirketleşme zinciri içerisinde Kemal Bey'in önayak ol
du~u ilk ulusal şirket, Osmanlı topraklarında tahıl, 
tiflik, koyun, yapağı, yün deri, afyon v.b ürünlerin 
alımı satımı için kurulan Anadolu Milli Mahsul~t Osman
lı Anonim Şirketi olmııştur. Bunu milli kantariye anonim 
şirketi ve milli Ekmekçi Anonim ~irketleri izlemiştir. 

Bkz. ~oprak, a.g.y., s.5A v.d. 
(84) Türk Yurdu, 0~11, S.l2, s.l92 



157 

izleyerek 11 Ii'iinun ve Sanayi 11 yeye yönelmesinin zorunl~ılug;u 

üzerinde durmuş ve sanayileşmeyi 11 Yirminci asrın ruh-u te-

rakkisi ve her nevi milli tariki iktisadinin anası " olarak 

d "' · J d · · ,, t · ( 8 5) 1 ~- t . t ı · 1 . b . e~er.en ırmı 9 .ır. ~ ıha çı.ar, sanayı eşmenın ır alt 

yapı hazırlanarak gerçekleşebilece~i ilkesinden hareketle 

Birinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa'ya müttefik ülke fab

rikalarında çalışmak üzere binlerce işçi-öğrenci göndermiş

tir.C86) Osmanlı topraklarının di~er bölgelerinde de vali-

ler ve ordu mensupları sanayileşmeyi e~itimli bir kadro ile 

yapmak amacıyla yeni okulların açılmasını ya da eskilerinin 

genişletilmesi için girişimlerde bulunmuşlardır.C 87) 

Birinci Dünya Savaşının do~urdu~u ola~anüstü koşul-

lar !ttihatcıların ulusal sanayi kurma çalışmalarına hız ver

miştir. Örneğin, büyük ölçüde devlet desteginde oluşturulan 

Adapazarı Demir ve Ahşap Malzeme imalathanesi, ... :ŞnYer.iPaşa 1 

nın yaptı~ı bir konuşma ile törenle açılmış ve Anadolu'nun 

i~tisadi uyanışında yeni bir dönemin başlangıcı olarak de~er

lendirilmiştir.CBB) Nitekim, sanayinin ulusal bir heyecan~a 
geliştirilmesi düşüncesi, bu dönemde İttihatcılarca sürekli 

olanak işlenmiştir. 

(85) Toprak, a.g.y., s.l96. 
(86) y.a.g.y., s.~oo. 

( 87) Sııriye 'de Cemal :ı?aşa ve Vali Azmi Bey 1 in çabalarıyla 

yeni sanayi rnektapleri açılmıştı. Bkz. Gernal Paşa a.g.y., 
s.328 v~d .. 

(88) Toprak, a.g.y., s.~03-2ü4. 
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Diğer yandan 1917 yılı başlarında ço~u lttiuatcı ve 

aynı zamanda milletvekili olan fabrikatörlerin bir araya gel

mesiyle sanayi alanında özel girişimciliği teşvikini amaçla-

yan milli .fabrikacıların esrniyeti'nin kurulması ile ulusa.L 

sanayi düşüncesinin halk katıarına .yayılmasına çalışılmışttf 89) 
II.Meşrutiyet döneminde sanayileşme bilinci, gerek ba

sın gerekse !ttihatçıların çabasıyla belirginleşmeye başla

mıştı. Çeşitli cemiyetlerde onlara yardımcı olmuştur. Bunun 

için açılan sanayi sergileri ve nanayırlar ile sanayi toplu

mu olma özlemleri yoğunlaştırılmıştı. 

c- Kooperatiflerin Kurulması 

Osmanlı Imparatorlu~u'nda kooperatifçilik olgusu ilk 

kez Mi that l'aşa döneminde kurulan 11 Memleket Sandıkları 11 yla 

gündeme gelmiştir.(90) 

Ancak II.IVIeşrutiyet dönemine kadar kooperatifçilik a

lanında gözle görülür bir çalışma yapılamamıştır. I'1eclis-i 

r1ebusan'ırı aqılrnasından sonra 11 aç ve çıplak ıı Anadolu köy

lüsürıün uurumunu ıslah etmek için milletvekillerince meclisi 

çe şi tl i takrirler suntılm·u;tur. '11akrirlerde başlıca şu konu

lar ele alınmıştır : Köylüniin "mutegallibe" nin baskısından 

kurtarılması, vergi borçlarının af edilmesi, düşük raizli 

kredilerin sa~lanması, çeşitli okullardan mezun olan memur-

---------
(89) y.a.g.y., s.~07-208. 
(90) Atas~un, a.g.y., 8.3 v.d. 
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ların Anadolu ilkelerine tayin edilmesi gibi.(9l) 

Meşrutiyet ortamının düşünce özgürlü~ü içerisinde sis

tematize olmaya başlayan düştince akımları da halkın sorunla

rını tahlil edip toplumsal içerikli çözüm yolları Bnermeye 

başlamışlardır. Bu bağlamda Osmanlı aydınları üretici ve tü

keticinin sorunlarını gündeme getirmişlerdi.C92 ) Ahmet Cevat 

Bey 11 Kocperasyonların 11 iktisadi bağımsızlıt~ın elde edilme-

sinde 5nemli bir tuttu~unu belirterek tüketim, üretim, konut, 

kredi ve kültür kooperatiflerinin kurulmasını 5nermiştir.C93) 

Ticaret ve Ziraat Nezareti, 1913 yılında çeşitli Ülke-

lerde kooparatifleşme çalışmalarını yerinde inceletmek üze

re Avrupa' ya bir heyet göndermiş, ve bu heyetin hazırladıttı 

ranarıardan yararlanarak 1914- yılında bir kooperatif yasa-

sı uazırlanmıştır. Tasarı Birinci Dünya Savaşının koşulları 

nedeniyle mecliste yasalamamıştır.C~4-) Buna karşılık nalkın 
Naşamının güçleşmesi koruyucu tüketim kooperatifle~inin ku

rulmasını gündeme getirmiştir. Nitekim Ahmet Cevat Bey'in 

(91) İzmir milletvekili İstefan Efendi'nin 11 Anadolu Vilayat
ı baide ahalisinin ıslahı ahvaline dair takriri ll için 
bkz. MMZbC, 0.2, s.244, Kastomonu milletvekili Yusuf 
Kemal Bey'de verdigi bir takrirde Meşrutiyet'i Istanbul' 
un ve di~er şehirlerin özümsemesine ra~men köylülerin 
dalıa meşrutiyeti anlamadıklarını belirtmiştir. Bkz. 

MMZ~C. C.2, s.686-687. 
(92) II.fl1eşrutiyet döneminde ll memleketimiz ve kooperatif 

;.;irketler 11 adlı makalesiyle Kooperatifçiliğe eı~;ileu 

Ethem Nejat olmuştur. Bkz. Toprak, a.g.y., s.214. 
(93) y.a.g.y., s.217. 
(94) y.a.g.y,, s.221. 
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Bnclilli~Unde Fatih Cırcır lstinlak Kooperatifi kurulmuştur. 

(1914), Bu kooperatifin kurulmasından sonra İstanbul'un de-

~işik semtlerinde çeşitli tüketim kooperatiflerinin kuruldu

~unu g6rmekteyiz.C95) 

Birinci Dünya Savaşı yıllarında ttiketim kooperatifle

rinin yanısıra, sendikalaşarak piyasayı kontrolları altına 

almış yabancı şirket ve gayri müslim büyük tüccara karşı !t

tihatcıların Brıcülüı'!;Und.e, Ivlüsliiman-Türk üreticiye yüksek fi

yat sağlamak ve kredi olanaklarını genişletmek için üretim 

t;:ooperatifleri de kurı.ümuştıır. Üreticiyi örgütleyen bu tür 

kooneratiflerden ilki " Aydın İncir Miistahsilleri Anonim 

~.?irketi " olmuştur. (96 ) Bundan başka üzüm, tütün meşepalamu
tu, meyankökli v.b temel ihraç ürünlerinin de üretici koope-

ratifleri oluşturulmuştur. 

II. Neşrutti~ret döneminde gerek halkın ağırlaşan yaşam 

koşullarını bir Ölçüde önlenmesi amacıyla tüketim kooperatif-

lerinin oluşturulması, gerekse yabancı şirketlere ve gayr-i 

müslim tüccarlara karşı fJJüslüman-Türk tüccarları koruyucu 

üretim kooperatiflerinin kurulması, uygulanan milli iktisat 

politikasının önemli bir halkasını oluşturmuştur. 

(95) Ahmet Cevat Emre, lki Neslin 'l'arihi, İstanhul 
s.l78 v.d.. 

(96) Toprak, a.~.y., s.2~5. 

1960, 
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d- Dış Ticaretin Geliştirilmesi lçin Yapılan Çalışmalar 

Osmanlı lmparatorlugu'nda dış ticaret 1838 Ticaret 

Antlaşmasına kadar kapitlilasyonlarda belirtilen ilkeler ı

şıgında düzenlenmiş, 1838'den sonra da yabancı ülkelerle im

zalanan ticaret sözleşmeleri hükümlerinee sürdürülmüştü. 1838-

1846 yılları arası yürürlüge giren ticaret sözleşmeleriyle 

ll yed-i Vahid ll usulu kaldırılmış ve ihraç malları kapsamı-

na giren ürünler iç gümrüklerden muaf t'J.tulmuşt;u. Ayrıca bu 

sözleşmelerle ihraç malıarına % 12, ithal malıarına % 5, tran

sit mallardan ise % 3 gümrük resmi alınması kararlaştırılmış

tı.C97) 

Osmanlı yöneticilerinin dış ticaretle uzun yıllar sür-

dUrdUkleri liberal politika imparatorlu~un sanayisinin çök-

me sine yol açmıştır. Ni te kim fl-lizancı Nurat Bey, serbest dış 

ticaret politikasının gelişmiş ülkeler de uygulanabilece~i

ni Osmanlı devleti gibi geri kalmış bir ülkede ancak llusul

U himaye'nin ll geçerli olması gerekti~ini belirtmiştir.C9B) 

Osmanlı 1mparatorlu~u, uygulanan serbest dış ticaret 

nolitikası nedeniyle, her geçen gUn biraz daha yıkılışa sü-

rliklenirken, II.Meşrutiyet'le birlikte de bu politika Cavit 

Bey'in önderli~inde İttihatcıların liberal kanadı ile, Der-

saadet ıricaret ve Ziraat ve sanayi odasınca savunulmuştur. 

(97) Kütlikoglu, a.g.y., s.70 v.d. Yücekök, a.g.mk. s.381-
425, Tengirşenk, a.g.ınk., s.284-320. 

(98) Emil, a.g.y., s.275., Ekonomide hinıayeciliği savunan 
Ahmet Mithat Efendi de görüşlerini şöyle dile getirmiş
ti :"Dahilen serbesti-i ticaret ve mübadele lazım değil 
elzemdir. Fakat yabancı emtia hakkında serbest-i müba
dele hususı.mda epeyce diişünınelidir. liJ3kz • .Necdet Kurdakul, 
rıosmanlı BasınındaSerbest Piyasa Ekonomisi ve Ahmet 

Mithat Efendi'', T.T, 0.14, 8.80(1990)~ e.~2. 
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Oda'nın yayın organı Dersaadet Ticaret Odası Gazetesi yüksek 

glimrük resimlerinin pahalılı~a yol açaca~ını fiyatların iş

çi ticretlerden daha hızlı yükselmesi sonucu, çalışanların 

durumlarının dlizelemiyece~ini belirterek koruyucu bir dış 

ticaret politikasının ülke çıkarlarıyla bagdaşamıyacagını 

vurgulamıştır. Cavit Bey'de koruyucu gümrük uygulamalarıyla 

ülkede birkaç i' abrika kurularak gözlerin boyanacağını, iki-üç 

sermaye sahibinin zengin edilip binlerce vatandaşın yoksul-

laştırılacağını belirterek serbest dıç tica~et politikasını 

savunmuştur.C99) 

" Usul-ü himaye "yi savunanlar ise ulusal çıkarlar 

doğrultusunda konuya yaklaşmışlardır. Nitekim !smail Saı·a 

Bey, '' Sanayi-i da11iliyyenin himaye si usulündenden maksat 

millet ve memleketçe icra olunan sanayi, ticaret ve ziraat 

menafiini ecnebilerin rekabetine karşı muuafaza ederek terak

kisini tesnil ve teşvik etmekten ibaret(lOO) olduğunu dile 

getirmiştir. 

İ.T, " ziraat ve sanayi-i mahalliyeyi himaye etmek"(lOl) 

amacı ile Hart 1916 da dış ticaret ~olitikasında kökten bir 

de~tişiklik yapmış, " ad valorern " yöntemini kaldırarak "güm-

rüklerce siklet-i eşya fizerinden resim ahzı nakkında kauuu" 

( 99) Bkz. Toprak, a.ğ.y., s.l07-lü8. 

(100) Bkz. y.a.g.y., s.lll., !stişare adlı dergide ise Konö

tantin ..l:!;feııdi ise iktisadi bai!:;ımsızlıgı sağlamak için 
~aman geçirilmeden yabancı ülkelerle yeni ticaret ant
laşmasarı imzalanmasını önermiştir. Bkz.y.a.g.y.,s.lll. 

(101) y.a.g.y., s.ll6. 
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la spesifik, seçici yeni'bir gümrük düzeni getirmiştir.C 102 ) 

Bu sisteme göre, üretimi kolay olan malların himaye 

edilecegi, itnal oluna~ak mallara agır gümrük resimi kana

cağı, gelişme olanagı olan sanayi kollarının dış rekabetten 

korunaca~ı açıklanmış ve böylece " h.arice karşı istiklal-i 

iktisadiye 11 nin sa~lanacağı belirtilmiştir. (l03) 

Bunun yarıında !ttinatcılar, birinci Dürıya Savaşının 

olağ~nüstü koşulları nedeniyle ihracat neyeti oluşturarak 

bazı tahıl ve stratejik maddelerin ihracını yasaklamı~lar

dır.(l04) 

İ.T'nin savaş sıralarında ekonomik sisteme müdahale 

ettikleri bir diğer alan da kambiyo işlemlerinde görülmüş-

tür. Kağıt para re~irninde görülen istikrarsızlıklar nedeniy

le, osmanlı lirasının dış de~erinin korunması amacıyla resmi 

kambiyo raiçlerinin saptanması, spekülatif nitelikteki para 

transferlerinin önlenerek kambiyo piyasasına istikrar kazan

dırılması için Kambiyo Muamelatı Merkez komisyonu kurulmuş

tur. (105) 

(102) JJüstur, Tertib--i Sarıi, C.8,s.778-852. Ayrıca bkz. ürnan 
Kurmuş, "1916 ve 1929 Gümrük 'l'arifeleri Üzerine Dazı 
Gözlerrıler 11 , Türki;ye İktisat Tarihi Uzeriue Araştırmalar, 
OD'l1Ü Gelişme Dergisi, özel Sayı (1978), s.l83-209. 

(103) Tür~ Yurdu, C.11, 8.12, s.l90-191. 
(104) İhracat Heyeti Vilayet ve Müstakil Liva Nerkezleri, 

kazalarda tali heyetler kurarak ihraç edilecek mallar 
için ihraç vesikaları verecekti.Bkz.~oprak,a.g.y.,s.l20 
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İttihatçılar, milli iktisat politikası do~ruJ.tusuuda 

Birinci Diirıya Savaşı sıra.Larında serbest dış ticaret po.Li

tikasını bırakarak koruyucu bir dış ticaret politikasını 

uygulamaya yönelmekle iktisadi baP:;ımsızlık dogrultusunda 

önemli bir adım atmışlardır. 
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SONUÇ 

Osmanlı İmnaratorlu~u'nda askeri alanda başlayan re

form hareketleri, daha sonra di~er alanlara da sıçrayarak 

batılı- liberal 5zglirlükçü düşüncenin imparatorlu~a girme-

sine yol açmıştır. Bu gelişmelerin aynı zamanda batının de-

ger ve kurumlarını benimseyen yeni bir aydın sınıfını ortaya 

çıkarması, çağdaşlaşma hareketini Anayasalı bir devlet siste

mine kavuşturma mücadelesine d5nüştürmüştür. Bu u~urda yıllar

ca süre;ün ve hapis cezaları n· çarptırılan !eni Osn.anlılar, amaç

larına ulaşınışiarsa da meşruti d5nem kısa sürmüştü~. 

Yeni Osmanlıların miras bıraktıkları siyasal ve kültü

rel taban üzerine oturan İttihatçılar, yeni bir 5zgürlük müca

delesini başlatmışlardır. Gerek ülke içinde gerekse ülke dı

şında verilen nolitik mücadele, 1908'de meşrutiyetin yeniden 

ilanını sa~lamıqtır. 

Basının ve düşüncenin üzerindeki kısıtlamaların kaldırıl

ması, ülkede hüyük bir düşünce selinin patlamasına yol açmış

tır. Uzun süreden beri susturulan aydınla~ meşrutiyetin getirdi

gi serbest ortamdan yararlanarak ülke sorunlarıyla yakından il

gilenmeye başlamıştır. Bu bağ;lamda İttihat ve Tet·3.kki toplumu 

politize ederek, halkın politik yaşama katılmasını sa~layarak 

demokrcısinin temel unsurlarından biri olan partileşma sürecini 

başlatmıştJ.r. 

Ancak parti içi ve partilerarası mücadeleler, birbirini 

izleyen savaşlar sürekli sıkıy5netimler, azınlıkların ulusalcı

lık hareketleri,, ordunu.n siyasete karışması, İttihatçı liderle-



166 

rin çok seslilit~e uymayan davranışları batılı· liberal demok

ratik y6netimin kurulmasını engellemiştir. 

İttihatçılar, demokratikleşme sancıları çeken Osmanlı 

İmparatorlu~u'nun devamını sa~lamak, modern bir yanıya kavuş-

turmak ve ça~daş devletler arasında saygın bir yerinin ol

ması için çeçitli alanlarda reform hareketlerine girişmişlendir. 

Yalnızca sosyal ve ekonomik alanlarda yapılan reform hareket-

lerini incelemekle yetindi~im bu araştırmada, ça~daşlaşma, la

ikle~me ve ulusallaşma yolunda Bnemli adımların atıldıBını gBr

mekteyiz. Batı Kapitalizminin ülkedeki sBmürücü düzenine karşı 

işçilerin greve gitmeleri çalışma yaşamının düzenlenmesini saB-

lamıştır. Kadının kurtuluşunun toplumun kurtuluşu olarak ele 

alınması ve bu doğrultuda bir dizi çalışmalar yapılması ileride; 

Kemalist kadın kimliğinin oluşmasına temel hazırladıBını sByle

yebiliriz. 

Toplumun sosyal y6nden çağdaşlaştırılmasının yanında 

ekonominin dışa bağımlılıktan kurtarılması için !T, tarihi kBk

lere dayana~ak Milli İktisat politikasını benimsemişti. Top-

lu.mda bı_r;hıva sınıfının yaratılması, özel teşehbüsç{ilüğün Bzen-

dirilmesi, kredi kurumlarının düzenlenmesi, kboperatiflerin ku

rulması, dış ticaretin kontrol altına alınması ve ulusal bir 

sanayinin oluşturularak ekonominin ba~ımsızlaştırılması, Birin-

ci Dünya savaşının ola~anüstü koşulları içerisinde gerçekleşti

rilme:ye çalışılmışsa da başarılı oluna.mamı:;;tı. Bu ekonomik tlO

litika arayışı,~Gumhuriyetin ilanından sonra ki ekonomik : poli

tika arayışını da etkileyecektir. 
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