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“Hakiki vukuatı kaydeden tarih hakikate en büyük Ģahittir.” 

Bediüzzaman 

 

Giriş:  

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

HÜRRİYET VE İSTİBDAD 

 

1. Hürriyet ve Demokrasi Nedir? 

Ġstibdat hastalığını tedavi edecek olan meĢrutiyet/demokrasi ilacını ise Bediüzzaman 

Said Nursi hazretleri Ģöyle tarif etmektedir. “Demokrasiyi/meşrutiyeti hazmetmeyen ve 

istibdat ruhu ile hareket eden memurların yanlış gösterdiği ve şiddetten kaynaklanan 

karışıklıktan dolayı hâl-i hazırdan anladığınız meşrutiyeti anlatmayacağını” ifade eden 

Bediüzzaman “hükümetin hedef-i maksadı olan meşrutiyet-i meşruayı” yani sözdeki 

meĢrutiyeti değil, “meşruiyeti kabul edilen meşrutiyeti” Ģöyle tarif etmektedir: 

1. Meşrutiyet “İşlerinde onlarla istişare et.” (Al-i İmran, 3:159) ve “Mü’minlerin 

işleri aralarında istişare iledir” (Şura, 42:38) ayetlerinin tecellisidir ve meşveret-i 

şer’iyedir: Yüce Allah bu ayetlerde peygamberimize (sav) hitaben istiĢare ederek dünya ve 

devlet iĢlerini yapmayı emretmiĢtir. Peygamberimiz (sav) de Allah‟ın bu emrine çok titizlikle 

uyarak ümmetine örnek olmuĢtur. Bedir savaĢı, Uhud SavaĢı, Ezanın meĢru olması, hicret, 

Medine müdafaası, Medine SözleĢmesi ve Anayasa‟nın yapılması gibi konularda olduğu gibi 

dünyaya ait her konuda peygamberimiz (sav) istiĢare ile hareket etmiĢtir. ĠĢte demokrasinin 

temel esprisi ve kaynağı budur. Bu ise “meĢveret-i Ģer‟iyedir.” Yani dinin emrettiği meĢveret 

ve Ģuradır. 

2. O vücûd-u nuraninin kuvvete bedel, hayatı haktır, kalbi marifettir, lisanı 

muhabbettir, aklı kanundur, şahıs değildir: Demokrasi nurani bir vücuttur. Zulmanî ve 

dünyevî değildir; Allah‟ın istediği ve insanlara emrettiği ve dünyada baĢarıyı sağlayan bir 

husustur. Varlığı kuvvete ve güce, zora ve Ģahsa bağlı değildir. Hayatını hak ve hakikatten 

alır. Kalbi marifet, yani eğitim ve bilgiden kaynaklanır. Muhabbet dilini kullanır. Demokrat 

bir lider veya insan ayrıĢmayı, kavgayı ve düĢmanlığı değil, sevgi ve muhabbeti esas alır, 

sevgi dili ile konuĢur. Demokrasinin gereği budur. Demokrasi birinin aklı ve emri ile değil, 

kanun hâkimiyetini esas alır. Kanunlar istiĢare kurumu olan parlamentoda çoğunluğun onayı 

ile dayatma ile değil, uzlaĢarak adil Ģekilde yapılır ve kanun hâkimiyetini esas alır. 

Demokraside Ģahıslar kanunları uygulamakla görevli olan görevlilerdir, kendi görüĢleri ve 

keyfi yönetimle hareket etmezler. Bu sayılan hususlar yoksa orada demokrasi yok demektir. 

3. “Meşrutiyet hâkimiyet-i millettir; siz dahi hâkim oldunuz.” Demokrasi milletin 

ve toplumun hâkimiyetini esas alır. “Hâkimiyet milletindir” ifadesi bu nedenle 

Bediüzzaman‟a aittir. Zira “Münazarat” 1909-1910 yıllarında basılmıĢtır. TBMM ise 1920‟de 

açılmıĢtır. Dolayısıyla “Hâkimiyet milletindir” ifadesi Bediüzzaman‟ındır. Temsilcilerini 

halkın seçtiği bir parlamento halkın hâkimiyetini sağlar. Ama ne var ki günümüzde 

temsilcileri halk değil, liderler seçmekte ve halka onaylatmaktadırlar. Bu da demokrasinin 

yozlaĢtırılmasından ve halkın aldatılmasından baĢka bir Ģey değildir. Günümüzde hâkim olan 

halk değil, maalesef liderlerdir.  

4. “Umum akvâmın sebeb-i saadetidir; siz de saadete gideceksiniz.” Demokrasi 

bireylerin hürriyetini sağladığı gibi, kavimlerin ve toplulukların da saadetini temin eden bir 

sistemdir. Demokrasilerde ırk ve köken ayrımı olmaz. Herkes kanun karĢısında eĢittir ve 



herkes bütün haklardan eĢit Ģekilde istifade ederek hiçbir haksızlığa uğratılmaz. Bu nedenle 

tüm toplumların mutluluğuna hizmet eder. Ezen de ezilen de olmaz. Herkesin mutluluğunu 

amaçlar ve sağlar. 

5. “Bütün eşvak ve hissiyât-ı ulviyeyi uyandırır; uyku bes, siz de uyanınız.” 
Demokrasi, her insanın temel haklardan ve imkânlardan eĢit yararlanma imkânı sağladığı için 

insanları cesaretlendirir ve Ģevklendirir. Gayret, çalıĢma, hakkaniyet ve emek gibi ulvî 

duyguları uyandırır. Uyanık olanların uyuyanları geçtiği bir sistemdir demokrasi. Bu nedenle 

uykuyu terk edip uyananlar terakki ve tekâmül ederler.  

6. “İnsanı hayvanlıktan kurtarır; siz de tam insan olunuz.” Demokrasi insanın 

insanlığının gereği olan irade, akıl ve hürriyetinin kullanımı olduğu için insanı köle olmaktan 

ve emir eri olmaktan kurtarır. Öyle ise siz de demokrasiye sahip çıkarak aklınızı, iradenizi ve 

hürriyetinizi kullanarak gerçek bir insan olmaya çalıĢınız.  

7. “İslamiyetin bahtını, Asya’nın tâliini açacaktır.” MeĢveret ve Ģuraya değer 

vermediğimiz için Asya Avrupa‟dan geri kalmıĢtır. Asya‟nın geleceğini parlatacak olan 

demokrasi olacaktır. Nerede demokrasi sağlıklı iĢliyorsa orada maddi ve manevi refah ve 

saadet vardır. Nerede istibdat, baskı ve dikta varsa orada fakirlik, yoksulluk, cehalet vardır. 

Bu nedenle demokrasi Ġslamiyet‟in geleceğini ve Asya‟nın talihini açacaktır. 

8. “Size müjde. Bizim devleti ömr-ü ebediye mazhar eder. Milletin bekası ile ibka 

edecek; siz de me’yus olmayınız.” Osmanlı devleti meĢrutiyeti/demokrasiyi iĢletebilseydi 

yıkılmayacak ve 22 milyon kilometre kare toprağını kaybetmeyecekti. Zira bir devletin ömr-ü 

tabisi bir insanın ömrü kadardır. Bilhassa diktaya dayanan devletler diktatörün ölümü ile 

yıkılırlar. Hükümetler de böyledir. Ancak seçimle hükümetlerin değiĢtirilebildiği 

demokrasilerde devletin bekası hükümetle sınırlı olmaz. Millet devem ettiği sürece beĢ 

senende bir seçim sonucu yeni hükümetler gelir ve yeni bir baĢlangıç ile milletin devleti 

devam eder. Bu nedenle demokrasi devletin ömrünü ebediyete mazhar eder. Milletin bekası 

ile ibka eder.  

9. “Bir ince tel gibi her tarafa hevâ ve hevesin tehyici ile çevrilmeye müsait olan 

rey-i vahid-i istibdadı lâyetezelzel bir demir direk gibi, lâyetefelfel bir elmas kılınç gibi 

olan efkâr-ı âmmeye tebdil eder; siz de, sefine-i Nuh gibi emniyet ediniz.”  Ġstibdadı 

temsil eden bir lider ve tek adamın görüĢü bir ince tel gibidir. Rüzgâr nereden eserse o 

taraftan eğilir ve değiĢir. MeĢverete ve Ģuraya dayanan ortak akılla hareket eden liderin 

görüĢü ve düĢüncesi ise demir direk gibidir. Hangi taraftan ne kadar Ģiddetli rüzgârlar esse de 

onu yerinden oynatamaz. Sallanmaz ve bükülmez. Nuh‟un (as) gemisi gibi güvenlidir.  

10. Demokrasi/MeĢrutiyet “Herkesi bir padişah hükmüne getiriyor; siz de 

hürriyetperverlikle padişah olmaya gayret ediniz.” Demokraside ülke yönetimine herkesin 

katkısı ve düĢüncesi vardır. Hiç kimsenin “bana ne padiĢahımız bizi düĢünüyor, benim 

kendimi ve ülkemi düĢünememe gerek yok” diyemez ve demez. Bediüzzaman‟ın baĢka bir 

eserinde dediği gibi “Neme lazım başkası düşünsün, istibdadın yadigârıdır.” Bu nedenle 

demokrasi hürriyet ve seçim hürriyeti ile herkesi bir padiĢah hükmüne getirmektedir. Öyle ise 

insan olan insana hürriyetperverliğe ve padiĢah gibi fikir yürütmeye önem vermesi ve bu 

konuda gayretli olması yakıĢır. 

11.  Demokrasi “Esâs-ı insaniyet olan cüz’ü ihtiyârı temin eder, âzâd eder; siz de 

camie olmaya razı olmayınız.” Ġnsanlığın gereği insanın cüz‟î iradesini hür bir Ģekilde 

kullanabilmesidir. Ġnsan iradesini kullanamaz ve haklarını hür bir Ģekilde savunamazsa 

baĢkasının kölesi olur. Demokrasi insanı köle olmaktan ve köle gibi hareket etmekten kurtarır, 

hürriyetine kavuĢturur. Öyle ise insan cansız bir varlık veya köle gibi olmamaya gayret etmeli 

ve hürriyetini sağlayan ve iradesinin kullanımına fırsat ve imkân veren demokrasiye sahip 

çıkması gerekir.  

12.  Demokrasi “Üç yüz milyondan (şimdi bir buçuk milyar) ziyâde ehl-i İslamı bir 

aşîret gibi rapteder; siz de o râbıtayı muhafaza ediniz.” Müslümanları birbirine bağlayan 



“Ġman” ve “Uhuvvet” gibi bağlar vardı. Bunlar asırlardır varlığını devam ettirdiği halde 

Müslümanların birliğini sağlayamadı. Çünkü bu bağların mü‟minleri bir araya getirmesi ve 

ihtilafların ortadan kalkması için “istibdadın” kalkması ve “hürriyet” zemininin olması 

gerekiyordu. ĠĢte demokrasi bu hürriyet zeminini oluĢturmaktadır. Öyle ise Müslümanların 

saadeti, geleceği ve birliği ancak demokrasi ve hürriyetle gerçekleĢecektir. Müslümanların 

görevi demokrasiye ve hürriyete sahip çıkarak bu bağı korumak olmalıdır.  

 

Sonuç:  

“Zîrâ meşveret perdeyi attı; milliyet göründü, harekete geldi. Milliyet içinde 

İslâmiyet ışıklandı, ihtizâza geldi. Zîrâ, milliyetimizin rûhu İslâmiyettir; hakîki ve nisbî 

ve izâfiden mürekkeptir. Başka millete benzemiyoruz.” (Münazarat, 1999, s. 15-16) 

Demokrasinin temeli olan meĢveret bireyi toplumla barıĢtırdı. Bundan milliyet ortaya çıktı. 

Birey bencilliği bırakıp tevazu ile topluma girerek diğer bireylerin akıllarını ve fikirlerini de 

almaya baĢlayınca demokrat bir kiĢiliğe bürünür. Böylece milliyet denilen çoğulculuk ortaya 

çıkar. Çoğulculuk düĢüncesi ise çoğulculuğu, yani cemaati esas alan Ġslamiyeti öne çıkarır. 

Çünkü cami, cemaat, Cuma gibi çoğulculuğu teĢvik eden Ġslamiyet‟tir. Ġslam milliyetinin ruhu 

cemaatten ve camiden geçer. Birey cemaat içinde erir ve büyük bir güce kavuĢur. Bu 

toplumun ve çoğunluğun gücüdür. Demokrasi de buna dayanır. Böylece hakiki bir fert, 

topluma izafe edilerek nisbî bir temsil gücüne kavuĢur. Cemaati temsil eden fertleri seçimle 

ortaya çıkarır. Seçimle ortaya çıkan fert ise bireysel gücünden çok temsil ettiği toplumun 

gücünü taĢır. SeçilmiĢ olan halifeni gücü bundan dolayı çok büyüktür. 

Ne mükemmel Ģeydir dev gibi bir güce sahip olmak… 

Ne kötü bir Ģeydir bu gücü bir dev gibi kullanmak…   

 

2. İstibdat Nedir?  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “Münazarat” isimli eserine “Ġstabdad nedir?” ve 

“MeĢrutiyet nedir?” suallerine verdiği cevaplarla baĢlar. Ġstibdadın ne olduğu bilinirse 

meĢrutiyetin ne olması gerektiği kendiliğinden ortaya çıkar. Bu nedenle önce istibdadı tarif 

ederek meĢrutiyeti anlatır. 

İstibdad nedir? 

1. “İstibdad tahakkümdür.” Tahakküm, baĢkasına hükmünü icra ettirmek için baskı 

yapmak anlamına gelir. Baskının her çeĢidine karĢı çıkmıĢtır. Yönetim ne Ģekilde olursa olsun 

baskısız, ikna yöntemi ile iĢ yapanları isteklendirerek yapılmalıdır. Her konuda gönül rızası 

esastır. Babanın çocuğuna, öğretmenin öğrencisine ve amirin memuruna tahakkümle değil, 

Ģefkatle ve ikna metodu ile doğru olanı yaptırması gerekir. Tahakküm her zaman tepki 

doğurur. Bu sebeple atalarımız “gönülsüz yenilen aĢ, ya karın ağrıtır ya baĢ” demiĢlerdir. 

2. “Muamele-i keyfiyedir.” Keyfî muamele, ben böyle istiyorum, öyle ise böyle 

yapacaksın demektir. Herhangi bir maslahat ve faydaya matuf olmayan, kimseye yararı 

bulunmayan, sadece emredenin ve amirin egosunu tatmin etmekten baĢka bir sebebi 

bulunmayan davranıĢ Ģeklidir ki bu da bir nevi tahakküm sayılır. Bunda kiĢinin enaniyetini 

tatmin ve muhatabın zelil olmasını isteme söz konusudur. 

3. “Kuvvete istinat ile cebirdir.” Ġstibdad kuvvet kullanmak ve zorla yaptırmak 

demektir. Kuvvete dayanan ve zorlamayı netice veren her Ģey istibdad sayılır. Bu da insanlığa 

yakıĢmaz. Aklı olmayan hayvanlar ancak zorla ve güçle isteklerini yaptırma ve ihtiyaçlarını 

karĢılama yoluna giderler. 

4. “Rey-i vahidir.” Tek kiĢinin görüĢüdür. Bir kiĢi kendi görüĢ ve düĢüncesini esas 

alıyor ve bunu da hiçbir delil ve maslahata dayandırmadan zorla baĢkalarına kabul ettirmek 

istiyorsa buna istibdad, baskı ve zorlama adı verilir. Ayrıca tek kiĢinin kimseyle istiĢare 

etmeden kendi görüĢü ile idaresi de istibdat ve baskı sayılır. 



5. Sû-i istimâlâta gayet müsâit bir zemindir.” Baskıya ve zora dayanan yönetimler 

insanlar daima yalancılığa, kötü muameleye ve hırsızlığa sevk eder. Ġnsanların meĢru 

isteklerini ve arzularına müsaade edilmediği, hak ve hürriyetlerinin kısıtlandığı her yerde 

insanlar bunu gizli ve hile yoluyla elde etmeye ve yapmaya yönelirler. Bu da insanları 

yalancılığa, hileye ve hırsızlığa sevk eder. ĠĢte “su-i istimalin” kapıları bu Ģekilde açılır ve 

artık kapatılması zorlaĢır. Ġnsanlar hilekâr ve yalancı olurlar. 

6. “Zulmün temelidir.” Zulüm, haksız muamele ve baĢkasının hakkını gasbetmek ve 

hakkı olmayanı almaktır. Ġnsanların hürriyetlerine, fikir ve düĢüncelerine değer verilmemesi 

ve yapılacak bir iĢ konusunda fikrinin alınmaması, her konuda bazılarının kendilerini yetkili 

görmeleri zulmün sebebi ve temelini oluĢturur. Bu ise istibdat demektir. Bütün haksızlıklar ve 

zulümler bu kapıdan yol bularak insanlığa hâkim olmuĢtur. 

7. “İnsaniyetin mâhisidir.” Baskı her Ģeyden önce insan iradesinin iĢleyiĢini ve aklının 

çalıĢmasını engeller. Çünkü birileri sizin yerinize karar veriyor ve birileri size akıl veriyorsa 

sizin düĢünmenize, aklınızı kullanmanıza ve iradenizle hareket etmenize gerek yoktur. Bu ise 

insanı insan yapan ve diğer varlıklardan ayıran en temel özelliklerini kullanmaması ve insan 

olmaya çalıĢmaması demektir. Bu durumda ise insanlık ölür. Ġnsan iradesi, aklı ve düĢüncesi 

olmayan bir canlıya/hayvana dönüĢür. Böylece insanlık mahvolur. 

8. “Sefalet derelerinin esfel-i sâfilinine insanı tekerlendiren istibdattır.” Evet, irade, 

akıl ve düĢünceden yoksun, çalıĢma Ģevki olmayan ve baĢkaları tarafından daima aĢağılanan 

insanlar Ģevkle çalıĢmadıkları için daima geriye doğru giderler ve asla ilerleyemezler. Böylece 

“Alay-ı illiyyine” yücelerin yücesine, ilerilerin ilerisine gitmek, Allah‟ın insana verdiği 

binlerce duygu ve kabiliyetleri geliĢtirmek için yaratılan insan bütün bu duygu ve 

kabiliyetlerini çürümeye terk ederek hayvanlardan daha aĢağı ve sefil mahlûklar durumuna 

düĢer. Yani “esfel-i sâfilîne” sukût eder. Bütün bunların sebebi insana ve insanlığa yapılan 

baskı ve zulümlerdir.  

9. “Âlem-i İslâmı zillet ve sefalete düşüttüren istibdattır.”  Ġslam dünyası hürriyet ve 

adaletin hakim olduğu “Asr-ı Saadet” dönemi denen 40 yıllık dönemde (On sene 

peygamberimizin (sav) Medine dönemi 30 sene de Hulefa-i RaĢidin” dönemi) ahlak, hukuk, 

fazilet, maddi ve manevi terakki ve dünyanın en haĢmetli devletlerine galebe çalması ve 

Ġslamiyeti üç kıtaya hakim kılması ile ispat etmiĢtir. Seçim, adalet, hürriyet ve Ģuranın terk 

edildiği “Asr-ı Saadetten” sonraki bin yıllık dönemde asla buna yetiĢememiĢtir. Ġstibdat 

yüzünden devamlı olarak gerilemiĢtir. Osmanlı döneminde “Adalet, hürriyet ve istiĢareye” 

önem verildiği için altı yüz sene dünyaya hükmetmiĢtir. ġayet 1908‟de meĢrutiyete tam sahip 

çıkılmıĢ olsaydı Osmanlı yıkılmayacaktı; ama istibdadın dehĢeti meĢrutiyetin devamına fırsat 

vermemiĢtir. 

10. “Ağraz ve husumeti uyandıran istibdattır.” Baskı ve zulüm daima çeĢitli 

garazları ve buna dayanan düĢmanlıkları beslemekte ve uyumuĢ olan kötü duyguları 

uyandırmaktadır.  Baskı ve zulüm gören insanların kalbinde düĢmanlık duyguları uaynır ve bu 

duygular kendilerini haklı bularak zulme ve baskıya karĢı çıkıyoruz düĢüncesi ile baĢka 

baskıları kurmakta kendilerini haklı bulurlar. Böylece düĢmanlıklar körüklenir ve artar. 

Yeryüzünde zulüm katmerleĢerek çoğalır. 

11. “İslamiyeti zehirlendiren, hatta her şeye sirayet ile zehrini atan istibdattır.” 
Ġslamiyetin hakkaniyetine inanan ama kendilerini ağalık, alimlik, idarecilik gibi makamları 

nefsani istibdadın aleti yapmıĢ olanlar tahakkümün kendilerine verdiği zevk ile kendi 

istibdatlarına alet ederler. Bu da karĢılarındaki muhataplarda tepki doğurur. Bu nedenle 

idareci ve ulema gibi yüksek mevkide olanların daima Ġslam ahlakı olan “tevazu ve mahviyet” 

gibi yüksek duygu ve ahlakla ahlaklanmıĢ olmalıdır. Yüksekten bakan, baskı ve tahakkümü 

ilmin ve idareciliğin gereği olarak görenler Ġslamiyeti zehirlendirmektedir ve her girdiği yere 

bu zehri atarak ilimlerini ve yönetimlerine tepki doğmasına sebep olmaktadır. Böylece hak ve 



hakikat ve maslahat gereği herkesin kabul edeceği gerçekler istibdad zehri ile kabul edilemez 

ve tepki duyulur hale gelmektedir. Ġstibdadın en büyük zararı böylece islamiyete olmaktadır. 

12. “İhtilafat-ı beyne’l-islamı ikâ edip, Mûtezile, Cebriye, Mürcie gibi dalalet 

fırkalarını tevlit eden istibdattır.” Ġlim ve din, hikmet ve fazilet gibi herkesin kabul edeceği 

manevi ve nurani değerleri tahakküm, baskı, garaz ve menfaate alet eden alimler ve idareciler 

Müslümanlar arasında ihtilafların doğmasına, nurani hakikatlere zulmani renklerin 

karıĢmasına ve muhatapların da bu nedenle karĢı çıkmalarına sebep olmuĢlardır. Hak ve 

hakikat içlerine baĢka fikir ve garazlar karıĢmadığı zaman herkesin kabul edebileceği 

nuraniyet ve safiyettedir. Ancak garazlar, düĢmanlıklar, baskılar farklı fikir düĢüncelerin 

doğmasına sebep olur ve bundan da farklı fırkalar ortaya çıkar. Her fırkanın kendisini haklı 

baĢkalarını tamamen haksız göstererek müntesiplerini o fikirler ve ilimlerden istifadesine men 

etmesi de bir baĢka tahakküm ve baskıdır. Bu da fırkaların ayrıĢmasını ve kemikleĢmesini 

netice verir. Dalalet fırkaları bu Ģekilde ortaya çıkmıĢ ve istbdad ile varlıklarını devam 

ettirmiĢlerdir.  

“Evet, taklidin pederi ve istibdâd-ı siyasinin veledi olan istibdad-ı ilmidir ki, 

Cebriye, Râfiziye, Mûtezile gibi İslamiyeti müşevveş eden fırkaları tevlit etmiştir.” 
(Münazarat, 21-22) 

 

3. Ahrarlar 

 “Ahrar” kelimesi “hür” kelimesinin çoğuludur. Hürriyetçiler anlamındadır. Bir partinin 

adı olmayıp hürriyetçi olan herkesi kapsar. Ancak Osmanlı döneminde II. MeĢrutiyetin 

ilânından sonra Ġttihat ve Terakki Partisinden sonra kurulan ikinci siyasî oluĢumun adı da 

“Ahrar Fırkası”dır.  

“Osmanlı Ahrar Fırkası” 14 Eylül 1908 tarihinde, kuruluĢ müracaatını yapmıĢ ve dört 

gün sonra 18 Eylül 1908 tarihinde de resmen kuruluĢunu ilân etmiĢtir. Ahrar Fırkasının 

yönetim kadrosunda yer alanlar, Nureddin Ferruh, Ahmet Fazıl, Kıbrıslı Tevfik, Melih Said, 

Namık ve ġevket Bey‟lerdir. Genel baĢkanı olmayan bu partinin Genel Sekreteri Nureddin 

Ferruh Beydir. Parti kurucuları arasında son Osmanlı Meclis-i Mebusan BaĢkanı olan 

Celalettin Arif Bey (1876–1930) de vardır. Partinin arka planında ise, Prens Sabahattin, 

Mizancı Murad Bey ve Hasan Fehmi Bey gibi düĢünürler ve fikir adamları bulunmaktadır.  

Hızla teĢkilatlanan Ahrar Fırkası, komitacılar tarafından taĢradaki seçimlere 

sokulmamıĢ, Ġstanbul‟da yapılan seçimlerde ise, maalesef mebus çıkaramamıĢlardır. Ancak 

“Meclis-i Mebusan”da Ġttihat ve Terakki‟den ayrılanlar Ahrar Fırkasını temsil etmiĢ ve 

hükümette Ahrar‟ların girmesini sağlamıĢlardır.  

Hürriyetçi fikirlerinden dolayı, devletçi olan Ġttihat ve Terakki‟nin hedefi haline gelmiĢ 

ve 31 Mart (13 Nisan 1909) ayaklanmasının faturası bu partiye çıkarılmaya çalıĢılmıĢtır. 

Ahrarlar, 1908 Mebus seçimlerine katılmıĢ olsalar da bir varlık gösterememiĢtir. Daha sonra 

Ġttihat ve Terakki saflarından ayrılanlarla Ahrarlar mecliste 70 kiĢilik bir grup 

oluĢturmuĢlardır. 31 Mart olayından sonra olayların müsebbibi olarak suçlanarak mensupları 

Divan-ı Harbde yargılanan Ahrar Fırkası 1910 yılında kendisini feshetmiĢtir.  

Ahrar Fırkası Jöntürk‟lerden olup, Ġttihatçı olmayan liberallerin ve Prens Sabahattin 

taraftarı “Adem-i Merkeziyetçi” yönetimi isteyenlerin partisi olmuĢtur. Basındaki destekçileri 

de Ahmet Samim ve Hasan Fehmi gibi Ġttihat karĢıtı ve hürriyetçilerdi. Bunlar Ġttihat ve 

Terakki tarafından su-i kasda kurban gitmiĢlerdir. 31 Mart olayının faturası üzerlerine 

yıkılmaya çok çalıĢılmıĢ, ama bir delil bulunamamıĢtır. “Divan-ı Harbi Örfî”, 31 Mart olayına 

katılanları, Ahrar Fırkası mensuplarını da tutuklayarak yargılamıĢ ve bir kısmını idam 

etmiĢtir. Bir kısmı da ülkeyi terk etmek zorunda kalmıĢlardır. 30 Ocak 1910‟da yurda dönen 

parti genel sekreteri Ferruh Bey, fırkanın kapatıldığını ilân eden bir bildiri yayınladı. Bu 

tarihten sonra, muhalefet boĢluğunu Miralay Sadık Bey liderliğinde kurulan Hürriyet ve Ġtilâf 

Fırkası doldurmaya baĢladı.  



Ahrar Fırkası daha sonra Hürriyet ve Ġtilaf Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, 

DP, AP, DYP olarak devam etmiĢtir. Bu nedenle Ahrar Fırkası kendisinden sonra kurulan tüm 

hürriyetçi partilerin babası sayılmıĢtır.  

Ahrar Fırkasının temel fikirlerini Prens Sabahattin taraftarı Jön Türklerin savunduğu 

günümüzde “yerel yönetim” olarak isimlendirilen “adem-i merkeziyet”, yine günümüzde 

“giriĢimcilik” olarak övülen “teĢebbüs-ü Ģahsî” ve günümüzde liberalizm denen “hürriyet” 

fikri oluĢturmaktaydı. Prens Sabahattin, Ahrar Fırkasının partiye davetini kabul etmemiĢ, 

siyasî partilere karĢı eĢit mesafede bir mütefekkir olarak kalacağını beyan etmiĢtir. Ama ne 

var ki, Ġttihat ve Terakki Partisi, Prens Sabahattin‟in fikirlerini tehlikeli buluyor ve sabote 

etmeye çalıĢıyordu. Bilhassa “adem-i merkeziyet” düĢüncesini çok tehlikeli buluyordu. Prens 

Sabahattin‟in askerlerin siyasete karıĢmamaları düĢüncesi vardı ki, bu düĢünce günümüzde de 

aynen savunulmakta, ama uygulamaya bir türlü geçilememektedir. Hürriyet ve Ġ‟tilaf Fırkası, 

Prens Sabahattin‟in düĢüncelerini doğrudan savunmayan, Ġttihat ve Terakki‟ye karĢı olanların 

kurduğu bir parti idi.  

 

4. Bediüzzaman ve Ahrarlar  

Bediüzzaman Hazretleri her Ģeyden önce aktif siyasete karıĢmamıĢtır. Ancak siyasî 

hakların kullanımını, bir vatandaĢlık görevi olarak tavsiye etmiĢtir. Bizzat kendisi de siyasî 

tercihini belirterek, fikir ve düĢüncelerini açıklayarak ve oy kullanarak göstermiĢtir. 

Siyasîlerin kendisine vereceği görevleri ise nazik bir lisan ile reddetmiĢtir. (Bediüzzaman, 

Emirdağ Lahikası, 426) 

Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin partilere bakıĢı Ģahıs ve parti odaklı değil, fikir 

ve düĢünce odaklıdır. Bunun için Ġttihat ve Terakki Fırkasının “hürriyet, adalet ve müsavat” 

fikrini desteklemiĢ ve bu kavramların içini doldurmaya çalıĢmıĢtır. Haksızlık ve istibdada 

yönelmesini ise, tenkit ederek yöneticilerini ikaz etmiĢtir. Aynı Ģekilde “Ahrar Fırkası”nın 

“teĢebbüs-ü Ģahsî ve adem-i merkeziyet” fikrini benimsemiĢ ve bunların da içini doldurmaya 

çalıĢmıĢtır. Prens Sabahattin‟in “adem-i merkeziyet” düĢüncesini de güzel, ama zamansız bir 

fikir olduğunu açıkça belirterek gerekli ikazlarını da yapmıĢtır. (ġener BoztaĢ, Ġstanbul 

Siyaseti, KÖPRÜ, Yaz 1994 / Sayı: 47)  

Bediüzzaman Said Nursî Ahrar fırkasının Ġttihad-ı Muhammedî Cemiyeti ile mânen 

müttehit olduğunu ifade etmiĢtir. 31 Mart 1909‟da olaylardan Ahrar Fırkasını da sorumlu 

tutanlar her ne kadar bunu ispat edemedi iseler de, Bediüzzaman‟ı yargıladıkları gibi 

yargılayarak, haksız Ģekilde cezalandırmıĢlardır. Bediüzzaman “Divan-ı Harb-i Örfî”deki 

müdafaası ile beraat etmiĢtir. Bu mahkemede, Ġttihad-ı Muhammedî Cemiyeti‟nin tarifini 

yapmıĢtır. Bu tarife göre her mü‟min, Ġttihad-ı Muhammedî‟nin mânen üyesidir. Yoksa 

bozguncuların ve isyancıların girdikleri ve siyasete âlet ettikleri “ġeriat ve Ġttihad-ı 

Muhammedî” cemiyeti ile bir ilgisi yoktur. Bediüzzaman “ġeriat” adına ve “Ġttihad-ı 

Muhammedî” ismi altında siyasî faaliyetlerin yapılmaması için çok gayret etmiĢtir; ama buna 

engel olamamıĢtır. (Bediüzzaman Said Nursi, Divân-ı Harb-i Örfi, Yeni Asya NeĢriyat- 

Ġstanbul–1998) Kendisi de mânen tarif ettiği “Ġttihad-ı Muhammedî Cemiyeti”nin üyesi 

olduğunu ifade etmiĢtir. (Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, 271) 

Bediüzzaman‟a göre Ahrar ve Demokrat olmanın gereği “ġeâir-i Ġslâmiyeye” taraftar 

olmaktır. (Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, 271) Demokratlar, ġeâir-i Ġslâmiyeden olan 

“Ezan-ı Muhammedi”yi ilân etmekle Nur Talebelerinin manevî desteğini hak etmiĢlerdir. 

Bunun için “Nurcular, Demokratlara bir nokta-i istinattır.” (Emirdağ Lahikası, 271) Ama ne 

var ki, Ahrarlar iki defa baĢa geçtikleri halde, Ġttihatçıların mason kısmı onlara müthiĢ darbe 

vurarak az bir zamanda onları devirdiler. Demokratlara da aynı Ģekilde iki müthiĢ darbe 

vurmaya hazırlandıklarını ifade etmiĢtir. (Emirdağ Lahikası, 271) Gerçekten de 1960 darbesi 

ile Demokrat Parti, 1980 ihtilâli ile de onların devamı olan Adalet Partisi, Ġttihatçıların devamı 

olan CHP ve onlara destek verenler tarafından iktidardan uzaklaĢtırılmıĢlardır.  



Ahrar Fırkası iki defa seçime girmiĢ ve hükümete ortak olmuĢtu. 1909 Ahrar Fırkası 

mensupları 31 Mart olayı kendilerine yıkılarak iktidardan uzaklaĢtırıldı ve parti kapatıldı. 

1913‟de Hürriyet ve Ġtilaf Partisi “Bab-ı Âlî” baskını ile iktidardan uzaklaĢtırıldı. 1946‟da 

kurulan ve 1950‟de iktidara gelen DP, Ahrarların yeniden dirilmesidir. (Latif Salihoğlu, Ahrar 

Fırkası, Yeni ASYA, 18.09.2006) Bediüzzaman‟ın “hürriyetçi demokrat” misyona sahip olan 

fırka yaklaĢımını esas aldığımız zaman ANAP ve AKP‟nin Ahrarların ve Demokratların 

devamı olmadıklarını görürüz. Çünkü her iki parti de, “ġeâir-i Ġslâmiye”yi ihyaya yönelik 

herhangi bir icraatta bulunmadıkları gibi, Demokratların kazanımlarını dahi 

koruyamamıĢlardır. Yine DP, AP ve DYP‟nin dine olan hizmetlerini ve ġeâiri ihya etmelerini 

istismar ederek kendilerine mal ederek Ahrarları CHP‟den daha dinsiz göstererek halkı 

aldatmıĢlardır. Reklam ve Propaganda ile iktidar ortağı oldukları ve “Millet Partisi” 

manasında ANAP ve AKP olarak iktidara geldikleri zaman sadece oylarını artırmak ve 

istismar etmek için “ġeâire” taraftar gözüküp istismar için hizmet eder görünmüĢlerdir. 

Bediüzzaman, yine Demokrat ve Ahrar tanımı ve tarifi çerçevesinde “eski tahribatı 

tamire baĢlamak”, “hürriyetperver olmak” ve “Nur ve Nurcuları takdir etmek” gibi kıstasları 

da ortaya koyar. Bu sayılan vasıflara sahip olan siyasî oluĢuma daima dua ettiğini ifade eder. 

Gelecek ile ilgili temennisini de “ĠnĢallah, o Ahrarlar istibdad-ı mutlakı kaldırıp, tam bir 

hürriyet-i Ģer‟iyeye vesile olacaklarını” (Emirdağ Lâhikası, 267) müjdeler. 

  

5. Bediüzzaman’ın Ahrarları ve Demokrat Partiyi Desteklemesinin Sebebi 

Bediüzzaman MeĢrutiyet döneminde “Hürriyet ve MeĢrutiyeti” Ģeriat namına müdafaa 

ederken ġeriat-ı Garra‟nın hayat-ı içtimaiyeye / sosyal hayata ve siyasete bakan yönünün 

MeĢrutiyet olduğunu ısrarla savunmuĢtur. Adalet-i ilahinin tahakkuk ve tecellisinin ancak 

iman ile tekâmül etmiĢ olan hürriyet olduğunu izah etmiĢtir. Akıl ve tedbir-i mücessem dindar 

“Cemiyet-i Ahrar” dediği hürriyetçi fikirlerin ihtilafları ortadan kaldırarak milli birliği ve 

muhabbeti sağlayacağını belirtmiĢtir. (Divan-ı Harb-i Örfî, 89) 

MeĢrutiyet düĢmanları hürriyete din adına karĢı çıkarak “hürriyet küfür alametidir ve 

kâfirlere hastır” Ģeklinde propaganda yapıyorlardı. Bediüzzaman bunlara karĢı “Bunu iddia 

edenlerin hürriyeti kuralsızlık ve yasakların olmadığı, mal ve namusun olmadığı “BolĢevizm 

Mesleği” zannettiklerini, bu nedenle karĢı çıktıklarını belirtir. Gerçekte ise hürriyetin “Ġyi ve 

doğru olanı yapma hürriyeti” olduğunu, kötüyü ve yanlıĢı yapma hürriyeti olmadığını ifade 

eder. 

Ġnsanın nefsine ve insanlara kul ve köle olmaktan kurtulması ve tam hür ve bağımsız 

olması ancak Allah‟a hakiki kul olmaktan geçtiğini izah eden Bediüzzaman “insana karĢı 

hürriyet Allah‟a karĢı ubudiyeti intaç eder” (Münazarat, 58) buyurur. Sultan Abdülhamit 1876 

yılında Kanun-i Esasi‟yi ilan ederek Hürriyet‟e geçtiği için insafsızca eleĢtirenler 

Ahrar‟lardan çok mutaassıp dindar insanlar olmuĢtur. Gerekçeleri de Allah‟ın kanunu varken 

beĢerî kanunları yaptı ve Rum ve Ermenilere temel hak ve hürriyetlerini vermesidir. Bunların 

hürriyete karĢı çıkmalarının bir anlamı ve dinen haklı gerekçeleri olabilir mi? Onlar dini 

istibdat ve baskı aracı olarak görmüĢlerdir ki bu tamamen yanlıĢtır. 

Asırlar boyu devam eden ve insanların dem ve damarlarına kadar iĢleyen istibdat 

kendisini muhafaza etmek ve her Ģeyi kendisine alet etmek için herkese vesvese vermektedir. 

Gerçekte Allah‟tan korkan dindarların, mutekid müslümanların ekserisi hürriyetçidir. 

(Münazarat, 125) 

Bediüzzaman 1918 yılından itibaren 35 senedir siyaseti terk etmiĢti ve Nurculara da 

“Bırakınız” diyordu. Çünkü siyaset ihlâsı kırar. Fakat münafıklar dindarları kullanarak dini 

siyasete alet, sonra da siyaseti dinsizliğe alet etmeye çalıĢtıklarından safdil dindarların hatırı 

için ve onları yanlıĢtan kurtarmak amacı ile siyasete bakarak siyasi ölçüleri yazmak 

durumunda kalmıĢtır. Çünkü “dindarları kullanarak dinsizlik düsturlarını kanuna bağlamak 

gibi dünyada hiçbir Ģeddat, hiçbir zalim yapmadığı bir dehĢet gördüm. ġiddetli bir ümitsizliğe 



düĢtüğü ve bundan kurtuluĢ nasıl olacak derken, hürriyetin baĢında Ġttihad-ı Muhammedi (as) 

cemiyeti ile manen müttefik olan “Ahrar Fırkası” yeniden dirildi. Ezanı aslına çevirerek ġeâir-

i Ġslamı ihya ederek Farmasonların zincirlerini kırıp ilan etmesiyle siyasetten alakayı kesen 

eskide “Ġttihad-ı Muhammedî” Ģimdi “Nurcular” namını alan ve “Ġttihad-ı Ġslam” içinde 

bulunan kardeĢlerimiz yanlıĢ hareket etmemeleri için Risale-i Nurda “siyasi ölçüleri” yazmak 

durumunda kalmıĢtır.” (Beyanat ve Tenvirler, 1970, 11-12, 201) 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri DP‟nin halkın oyları ile iktidar olması sebebiyle 

Demokrasinin iĢlemeye baĢlamasından dolayı Reis-i Cumhur Celal Bayar‟a “seçimle geldiği 

için” meĢru bir devlet baĢkanı olarak kabul etmiĢ ve kendisine tebrik telgrafı çekmiĢtir. Bu 

onun masonluğunu onaylamak ve Ģahsiyetini savunmak olarak yorumlanamaz. Ancak iktidara 

geliĢ biçimi olan demokrasi ve seçim sistemini onaylamak ve meĢru Ģekilde seçildiğini ifade 

etmek anlamı taĢır. 

Bunu Bediüzzaman‟ın tebrik telgrafından anlıyoruz. ġöyle ki:  

“Reis-i Cumhur Celâl Bayar ve Heyet-i Vükelâsına, 

Otuz seneden beri ben siyaseti terk etmiĢtim. Bu defa, birkaç gün zarfında Ahrar‟ların 

baĢına geçip milletin mukadderatına sahip çıkması sebebiyle, Reis-i Cumhuru ve Heyet-i 

Vekileyi tebrikle beraber, bir hakikati ifĢa ediyorum” (Emirdağ Lâhikası, 2006, s.514) diye 

devam etmektedir. 

Burada Bediüzzaman Celal Bayar‟ın kurduğu ve baĢında bulunduğu parti olan DP için 

“Ahrar” yani “Hürriyetçi” tabirini kullanmakta ve Celal Bayar‟ı da Ahrarların baĢına geçtiği 

için tebrik etmektedir. Bediüzzaman‟ın bu tebriği Celal Bayar‟ın masonluğunu tebrik etmek 

anlamına gelmez. Kendisi mason olmakla beraber Ahrarların baĢında olduğu ve memleketin 

mukadderatına sahip çıktığı ve istibdadı temsil eden CHP‟yi devirdiği için tebrik etmektedir. 

Bediüzzaman ayrıca Ispartalıları her nedense özellikle tebrik etmekte ve “Son hayatımı 

Isparta havâlisinde geçirmek büyük bir arzumdur. Isparta taĢıyla toprağıyla benim için 

mübarektir. … Hususan oradaki eski tahribatı tamirata baĢlayan hakikî vatanperverler olan 

Demokrat namında hamiyetli Ahrarlar, yani hürriyetperverler, Nur ve Nurcuları takdir 

etmelerine çok minnettarım. Onların muvaffakiyetine çok dua ediyorum. ĠnĢallah, o Ahrarlar 

istibdad-ı mutlakı kaldırıp tam bir hürriyet-i Ģer‟iyeye vesile olacaklar” (Emirdağ Lâhikası, 

520) demektedir. 

Bediüzzaman Ahrarların devamı ve “Demokratlar” dediği Demokrat Partiyi ve 

Demokrat Partilileri milletin arzusuyla “ġeâir-i Ġslâminin” serbestiyetine vesile oldukları” 

yani Ezanı aslına çevirdikleri, Din derslerini okullara koydukları, Ġmam-Hatip ve Ġslam 

Enstitüsü gibi dini eğitim veren kurumları hiç yokken açtıklarını bizim nazarımıza 

vermektedir. Laf olsun diye yalandan Demokrat olmadıklarını ve Demokrasiyi istismar ederek 

kullanmadıkları ve gerçekten icraatlarıyla Ahrar, Hürriyetçi ve Demokrat olduklarını bu 

Ģekilde ispat ettikleri için desteklemiĢtir. Onların Mason olmalarına, içki içmelerine, Cuma 

Namazı dahi kılmamalarına bakmamıĢ, tenkit etmemiĢtir. 

Bediüzzaman eskide “Ġttihad-ı Muhammedi” ve “Ġttihad-ı Ġslam” adına sosyal ve siyasi 

hayatla iĢtigal edenlerin gerçekte Nurcu olduklarını, bu zamandaki Nurcuların onları temsil 

ettiğini ifade eder. Nasıl ki MeĢrutiyet zamanında Ġttihad-ı Ġslam ve Ġttihad-ı Muhammedi 

namı altında çalıĢanlar o zaman Ġttihat ve Terakkiye değil de Ahrarlara destek olmuĢlar, ayrı 

bir siyasi oluĢuma girmemiĢler ise, 1950‟den sonra Nurcular namını alan ve Ġman Hizmetini 

yapan ve Ġttihad-ı Ġslam düĢüncesini savunanların da ayrı bir siyasi oluĢuma girmeden ve 

müsaade etmeden Demokrat Parti‟yi desteklemeleri gerektiğini izah etmiĢtir. (Emirdağ 

Lâhikası, 2006, s.527) 

Bediüzzaman ayrıca DP‟nin (Demokrat Parti) Ankara‟daki kongresinde kendisine 

Diyanet Riyaseti dairesinde bir vazife verilmesinin hararetle konuĢulduğundan bahseder. O 

toplantıda bu teklifi yapan mebuslara teĢekkür eder; ama kendisinin yerine Risale-i Nur‟un 



Ģahs-ı manevisinin manevi olarak o vazifeyi yaptığını, ĠnĢallah ileride resmi surette de 

yapabileceklerini ifade ile Nur Talebelerine havale eder. (Emirdağ Lâhikası, 2006, s.819) 

Bediüzzaman‟ın Demokrat ve Ahrar dediği siyasi oluĢum Celal Bayar‟ın 1946 yılında 

kurduğu Demokrat Partisi‟dir. Ondan sonra onu takip eden Ahrarlar ise Süleyman Demirel‟in 

AP ve DYP‟sidir. Ne var ki Ahrarlar/Demokratlar dine ve imana yaptıkları hizmetlerin 

cezasını çekmektedirler. Nurcuları hapisler ve yasaklarla cezalandıranlar Ahrar DP‟yi 1960 

ihtilali ile kapatmıĢtır. AP‟yi 1971‟de Muhtıra ile elinden hükümeti almıĢlardır. Yok 

edemeyince bu defa 1980‟de ihtilal ile kapatmıĢlardır. Onların yerine “Naylon ve kukla 

Ahrarları ileri sürmüĢlerdir. 1990‟a kadar ANAP ile “Liberallik” ayakları ile Ahrarları safdıĢı 

etmiĢler. 2002 yılından itibaren de AKP ile “Dindar Demokratlık” propagandası ile Meclis 

dıĢına çıkarmıĢlardır. Böylece 30 sene ülkeyi güdümlü, kukla ve uzaktan kumanda idare 

etmekte ve kendi müstebit iktidarlarını devam ettirmektedirler. ĠnĢallah 1900‟lü yılların 

Ahrarlarını Ġttihatçılar 35 sene iktidardan uzak tuttukları halde 1950‟de yeniden dirildikleri ve 

iktidara geldikleri gibi 1980 yılından itibaren iktidardan uzaklaĢtırılan ve Ġttihatçıların devamı 

olanları iktidara getiren güçler nihayet zayıflayacak ve 35 sene sonra yeniden Ahrarlar 

kaderin cilvesi ve milletin uyanması ile yeniden iktidara gelerek “ġeâir-i Ġslamı” yeniden ihya 

edip, “Hürriyet-i ġer‟iyeye” vesile olacaklardır. 

 

6. Ahrar Misyonun Devamı (1902–1946–1963–1983–2012) 

Ahrar ve Demokrat Partisinin kökeni 1902 Jön Türk kongresine kadar uzanır. Jön 

Türkler bu kongrede merkezî otoritenin güçlü olmasını savunanlar ile Liberalizmi savunanlar 

olarak iki gruba ayrılmıĢlardı. Birinci grubu Ahmet Rıza liderliğinde “Ġttihat ve Terakki 

Fırkası” adını alırken, ikinci grubu Prens Sabahattin çevresinde toplanarak “Osmanlı Ahrar 

Fıkrası” adını aldı. Ġttihat ve Terakkinin devamı TBMM‟de birinci grubu ve ardından 

Cumhuriyet Halk Fırkasını oluĢtururken, Ġkinci grup Ahrar Fırkası, Hürriyet ve Ġtilaf Fırkası, 

Cumhuriyet sonrasında ise Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve 1946 yılında ise Demokrat 

Parti adını alarak siyasi hayatımızı ĢekillendirmiĢtir. Bediüzzaman “Demokrat Partisinin” 

kongresini “Ankara‟da dindar Ahrarların kongresi” olarak görür. (Emirdağ Lahikası, 2006, s. 

819) Bu da Demokrat Parti‟nin Ahrarların devamı olduğunu göstermesi bakımından 

önemlidir. 

Demokrat Parti 7 Ocak 1946 kuruldu. % 13 oy alarak 62 milletvekili çıkardı. 14 

Mayıs 1950 yılında yapılan seçimlerde % 52.68 oy oranı ile 27 yıllık CHP‟nin Tek Parti 

iktidarını devirerek hür seçimle iktidar oldu. 1954 seçimlerinde % 57.61 oy oranına ulaĢtı. 

1957 seçimlerinde ise % 48.88 oy oranı ile iktidar oldu. 27 Mayıs 1960 Askerî müdahalesi ile 

iktidardan indirildi. 29 Eylül 1960 tarihinde kapatıldı. 27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra 

kapatılan DP‟nin “Muhafazakâr ve Liberal” kadroları Adalet Partisi (AP) adı altında bir araya 

geldiler. 1965-1971 yılları arasında tek baĢına iktidar olarak ülkeye hizmet etmeye devam etti. 

1971 askeri muhtırası ile iktidardan uzaklaĢtırıldı; ancak 1980 yılına kadar “Milliyetçi Cephe 

Hükümetleri” ile koalisyonlarla iktidarını sürdürdü. 1980 yılında oy oranını %52‟ye kadar 

çıkarmayı baĢardı. Bunun üzerine 12 Eylül 1980 askeri ihtilali ile iktidardan uzaklaĢtırıldı. 

1983 yılında Siyasi Partilerin kurulmasına müsaade edilmesinden sonra AP’nin 

devamı olarak Büyük Türkiye Partisi (BTP) kuruldu. Bir ay içinde 60 vilayette 

teĢkilatlanınca ihtilalcileri telaĢlandırarak BTP‟nin kapatılmasına karar verdiler. Partinin 

manevi lideri olan yasaklı Süleyman DEMĠREL‟in Zicirbozan‟a mecburi ikamete tabi 

tuttular. Arkasından DYP kuruldu. Ancak AP kadroları bölünerek ihtilalcilerin desteğini alan 

MSP Ġzmir Milletvekili adayı ve 1980 yılında BaĢbakan Süleyman DEMĠREL tarafından DPT 

Genel Müdürlüğünden BaĢbakan MüsteĢarlığına getirilmiĢ olan Turgut ÖZAL liderliğinde 

kurulan ANAP seçime sokularak AP Kadroları bölündü. 1983 yılında ANAP‟ın iktidarı ile bu 

ayrılık kökleĢti ve devam etti.  



19 Haziran 1992 yılında kabul edilen 3821 sayılı Kanun ile daha önce kapatılan 

siyasi partilerin yeniden açılmasına müsaade edilmesi üzerine AP Büyük Kongresi 19 

Aralık 1992 tarihinde Ankara Atatürk Spor Salonunda toplanarak Doğru Yol Partisi 

(DYP) ne katılma kararı aldı. Tüm mal varlığı ile DYP’ye iltihak etti. Böylece Ankara 

Selanik Sokaktaki AP Genel Merkez binası ve Celal Bayar Köşkü DYP’nin malı oldu. 

ANAP ise 12 Eylül 1980 darbesinin ardından 20 Mayıs 1983 tarihinden kuruldu. 

Dört Partiyi birleĢtirme iddiası ile Demokrat AP, Milliyetçi MHP, Siyasal Ġslamcı MSP ve 

Devletçi CHP‟den ayrılanlar ile oluĢturduğu kadrolarla kurulmuĢ, oy tabanı olarak da DP ve 

AP‟nin % 52 olan tabanı hedef alınmıĢ, Milli Güvenlik Konseyinin veto barajını aĢarak AP 

tabanın oyu ile iktidara gelmiĢtir. Ġktidar imkânları ile iktidarını uzun süre devam ettirmiĢtir. 

Milli Güvenlik Konseyinin vetosunu aĢarak meclise giren HP ve MDP ise kısa zamanda 

erimiĢ ve yok olmuĢtur. ANAP 1989 yılında lideri Turgut ÖZAL‟ın CumhurbaĢkanı olması 

üzerine devamlı gerileme sürecine girdi. Turgut ÖZAL‟dan sonra Genel BaĢkanlığa gelen 

Yıldırım AKBULUT ve Mesut YILMAZ, ANAP‟ı istenen gücüne kavuĢturamadı.  

Süleyman DEMİREL liderliğindeki DYP 1991 yılında % 27.03 oy oranı ile birinci 

parti olarak meclise girdi. SHP ile koalisyon kurarak iktidara geldi. 1993 yılında 

CumhurbaĢkanı Turgut ÖZAL‟ın ölümü ile CumhurbaĢkanı seçilen Süleyman DEMĠREL‟den 

sonra DYP‟nin liderliğine Prof. Dr. Tansu ÇĠLLER seçilmiĢtir. ÇĠLLER, 28 ġubat 1997 

yılına kadar üç defa hükümet olmuĢ ve postmodern bir askerî darbe ile iktidardan 

uzaklaĢtırılmıĢtır. Bunu fırsat bilen ANAP Genel baĢkanı Mesut YILMAZ, 1997 senesinde 

DYP‟den ayrılan Hüsamettin CĠNDORUK grubunun Demokrat Türkiye Partisi (DTP) ile 

darbecilerin yanında yer alarak ANASOL-D hükümetini oluĢturmuĢtur. Daha sonra gittikçe 

güç kaybeden ANAP 2002 seçimlerinde % 5.11‟lik oy oranı ile meclis dıĢında kalarak 

tamamen erime sürecine girmiĢtir. Aynı seçimlerde DYP ise % 9.5 oy oranı ile kıl payı meclis 

dıĢında kalmıĢtır. Bunun üzerine Tansu ÇĠLLER istifa etmiĢ, yerine gelen Mehmet AĞAR ve 

Süleyman SOYLU da DYP‟nin oy oranını artıramayarak meclise sokamamıĢtır.  

Aynı tabana hitap eden ve Demokrat ve Liberal düĢüncelere sahip olan DYP ve ANAP 

5 Mayıs 2007 tarihinde birleĢme amacı ile bir protokol imzalamıĢ ve adını yeniden “Demokrat 

Parti” DP adını almıĢtır. Ama ANAP Genel BaĢkanı Erkan MUMCU‟nun ani kararı ile bu 

birleĢmeden vazgeçilmiĢtir.  

Zaman içinde ANAP liderliğinden Erkan MUMCU ve DP‟den Mehmet AĞAR ve 

Süleyman SOYLU da partileri için canla baĢla çalıĢmıĢlardır. Nihayet 23 Temmuz 2009 

tarihinde ANAP ile DP bir araya gelerek DP çatısı altında birleĢme kararı almıĢlardır. Nihayet 

31 Ekim 2009 Cumartesi günü Ankara‟da Atatürk Kapalı Spor Salonunda bir araya gelecek 

bütün malvarlığını DP‟ye devrederek kesin birleĢme kararı almıĢlar ve DP çatısı altında 

birleĢmiĢlerdir. 

1983 yılında DYP ve ANAP olarak ihtilalcıların zoru ile yolları ayrılan 1902’lerin 

AHRAR’ları, 1960’ların Demokratları ve 1980’lerin AP’lileri nihayet 26 sene sonra bir 

araya gelme kararı almışlardır. Bu gün millet sahipsizdir. DP ve AP‟nin hizmet anlayıĢına 

ve hizmetlerine muhtaçtır. KeĢke ANAP ve AKP onların yerini doldurmuĢ olsaydı da DP ye 

ihtiyaç olmasaydı… DP pek çok lider değiĢtirerek yoluna ve hizmetine devam etmiĢtir. Bu 

gün baĢında bulunan liderler de yarın olmayacaktır. Ama DP yoluna ve millete hizmet etmeye 

devam edecektir. 

 

7. Nur Talebelerinin Siyasi Misyonu: 

Risale-i Nur‟un hizmet sahalarından birisi de “Sosyal ve Siyasi” hayata istikamet 

vermektir. Risale-i Nurda bu husus “Hayat-ı Ġçtimaiye-i Siyasiye” olarak geçmektedir. Nur 

Talebelerinin siyasetle iĢtigal etmelerini ve siyasi bir parti kurmalarını Bediüzzaman 

istememiĢtir. Siyasetle iĢtigal etmemek seçimlere katılmamak ve vatandaĢlık görevi olarak oy 

kullanmamak anlamına gelmemektedir. Bediüzzaman‟ın yasakladığı siyaset siyasi parti 



kurarak devletin yönetimine talip olmaktır. Yani Nur Talebelerin vazifesi “Ġman Hizmeti” 

çerçevesinde herkesin imanına ve ahiretine hizmet etmek ve dolayısıyla da dünya saadetine ve 

sosyal hayatta hukuk ve ahlakın hâkim olmasını ve asayiĢin korunmasını sağlamaktır.  

Sosyal ve siyasi hayatta hukukun ve asayiĢin korunması ise hürriyetçi demokratlara 

mânen ve maddeten yardımcı olmak, onlarla ittifak etmek ve onlara nokta-i istinat olmakla 

sağlanacaktır. (Beyanat ve Tenvirler, 1995, s. 201–203) Bediüzzaman hayatında bunun en 

güzel misallerini vermiĢ, 1957 seçimlerinde sandığa gitmiĢ ve herkesin göreceği Ģekilde 

oyunu Demokrat Partiye vererek tartıĢılmaz Ģekilde destek olduğunu ispat etmiĢtir. 

Talebelerinden Hamza Emek‟in Emirdağ DP Ġlçe BaĢkanı olmasını onaylamıĢtır. 

Bediüzzaman‟ın yakın talebeleri de “Siyasetle alakamız yoktur; ancak Demokratlar Nurların 

neĢrine müsaadekâr olmalarından dolayı Demokratların hatırı için seçimlerle alakadar olduk” 

(Emirdağ Lâhikası, 2006, s. 828) demiĢlerdir.  

Bediüzzaman vefatından önce talebelerine verdiği son dersinde de “Biz dünyaya 

bakmıyoruz. Baktığımız vakit de onlara yardımcı olarak çalıĢıyoruz. ÂsâyiĢi muhafazaya 

müspet bir Ģekilde yardım ediyoruz. ĠĢte bu gibi hakikatler itibarıyla, bize zulüm de etseler 

hoĢ görmeliyiz. Risale-i Nurun neĢri her tarafa kanaat-i tâmme verdi ki, Demokratlar dine 

taraftardırlar” (Emirdağ Lahikası, 874) buyurarak demokratların desteklenmesini istemiĢtir. 

Sonra Bediüzzaman “Madem siyasetçilerin bir kısmı Risâle-i Nur‟a zarar vermiyor, az 

müsaadekârdır; „ehven-i Ģer‟ olarak bakınız. Daha „âzamü‟Ģ-Ģer‟den kurtulmak için, onlara 

zararınız dokunmasın, onlara faydanız dokunsun” (Emirdağ Lâhikası, 877) tavsiyesinde 

bulunmuĢtur. Burada ehven-i Ģer dediği dinde laubali olan demokratlar olduğu zaten 

anlaĢılmaktadır. 

Bediüzzaman istibdada karĢı daima hürriyeti ve hürriyetçileri desteklemiĢtir. 

Hürriyetçilerin mason olduğu propagandasını da “istibdat kendini muhafaza etmek için 

herkese vesvese verdiği gibi, beni de ınkılaptan on sene evvel aldattı ki, ehl-i ihtilalin (yani 

padiĢaha karĢı çıkan ve hürriyeti isteyenler) ekseri masondur. Lillahilhamd, o vesvese bir iki 

sene zarfında zail oldu. Tâ o vakit anladım; bizim ekser Ahrârımız mutekit Müslümanlardır.” 

(Münazarat, 1996, s.125) Siyasi hayatta istibdada karĢı hürriyet mücadelesinde Bediüzzaman 

Ahrarların cemiyeti ile Nur Talebelerinin siyasi amaçlarını bir görüyor ve “YaĢasın akıl ve 

tedbir–i mücessem dindar Cemiyet–i Ahrâr ve Nur Talebeleri” (Divan-ı Harb-i Örfî, 1993, s. 

89) buyuruyor. 

 

8. İstikametli Siyasi Çizgi 

Siyaset ile saltanat iç-içe olmakla beraber, birbirinden farklıdır. Saltanatı esas alanlara 

göre amaç her ne suretle olursa olsun iktidar olmak ve insanlara hükmetmektir. Bu anlayıĢ 

saltanatın devamı için Ģahısların feda edilmesine göz yuman bir anlayıĢtır. Siyasette ise, 

insanları iyiye yönlendirmek ve milletin birlik ve dirliğini sağlamak amaçtır. Bu anlayıĢta 

adalet esastır. Bu cihetle siyaset saltanattan daha geniĢ bir kavramdır.  

Bediüzzaman Said Nursî 1918 yılında siyaseti yanlıĢ anlayan, kendi siyasî fikrini 

savunan Ģeytan gibi zalimleri, melek gibi dindar kardeĢlerine tercih eden bir zihniyet ve 

ecnebi esaretini siyasetin gereği gibi gören bir yaklaĢım karĢısında, “ġeytandan kaçar gibi bu 

nevi siyasetten kaçmak gerektiğini” belirtmiĢtir. Burada siyaseti tamamen reddeden bütüncül 

bir yaklaĢım söz konusu değildir. Burada siyasetin amaç dıĢına çıkmasının ne derece dehĢetli 

neticeleri olduğuna dikkat çekmiĢtir. Nitekim Bediüzzaman 1922 yılında ısrarlı dâvetler ile 

çağrıldığı TBMM‟ye gitmiĢ ve “Ben siyaseti terk ettim” dememiĢtir. Ancak imana ve dine 

karĢı siyaseti dinsizliğe alet eden, dini tamamen dıĢlayan kanunları kabul eden bir siyasî 

yapılanmayı ve bunun ortaya çıkaracağı vahim sonuçları görerek “evvelâ imanı ve dini 

müdafaa etmek gerekir” demiĢtir. “Dinsizliğe karĢı siyasetle değil, iman hakikatleri ile 

mukabele edilebilir” demiĢtir.  



Muhalefete imkân tanınmadığı ve tek parti hâkimiyetinin devlet politikası haline 

getirildiği dönemde de Bediüzzaman bu duruma tamamen bigâne kalmayarak, parti genel 

sekreteri Hilmi Uran‟a mektup yazmıĢ ve gerekli ikazlarda bulunmuĢtur. Çok partili döneme 

geçildiği zaman da reyini DP lehinde belirtmiĢ ve “Ben siyasetler üstüyüm” dememiĢtir. 

Talebelerine DP Emirdağ Ġlçe TeĢkilâtında kurucu ve yönetici olmalarını teĢvik de etmiĢtir. 

Bizzat sandık baĢına giderek oy da kullanmıĢtır. Bu DP‟nin yanlıĢ icraatlarını onaylamak 

anlamına gelmez. Müsbet ve doğru icraatlarına destek anlamı taĢır. Çünkü “Suç iĢleyenindir.” 

Müsbet icraatlarda ise, sonuç tüm destekçiler tarafından paylaĢılır. Suçun Ģahsîliği, yapılan 

hayırlı iĢin müĢterekliği esastır. Bediüzzaman bunun için, “O iktidar partisinin lehinde ehl-i 

dini yardıma dâvet etmiĢtir.” Bazı DP bakanları ile görüĢmüĢ ve CumhurbaĢkanı Celal Bayar 

ve BaĢbakan Adnan Menderes‟e mektuplar yazmıĢtır. Bu Bediüzzaman‟ın onların yanlıĢlarını 

onaylama anlamını taĢımaz.  

Bediüzzaman‟ın ortaya koyduğu istikametli siyaset anlayıĢına göre, “Her adam 

vatanıyla, milletle ve hükümetle alâkadardır.” Bu insanın fıtratı gereği ve sosyal hayatın 

müĢterekliği sebebiyledir. Bununla beraber insan kalp ve mide dairesini ve kâinatla alâkasını 

unutmamalı ve insan olarak onlara karĢı görevlerini ve sorumluluklarını ihmal etmemelidir. 

Her birine ihtiyacı kadar ve gerektiği ölçüde hayatında yer vermeli ve zaman ayırmalı, birini 

tamamen ihmal ve terk ederek hataya düĢmemelidir. Siyasetin dinde yeri her ne kadar yüzde 

bir de olsa, o yüzde birlik vazifeyi terk ve ihmal etmek çok vahim neticeleri beraberinde 

getirecektir. Bir kaptanın vazifesi içinde yüzde birlik bir ihmal ile gemiyi karaya oturtması ve 

tüm gemi çalıĢanlarını ve gemi sahibini büyük zararlara sokması misali bunu en güzel Ģekilde 

açıklamaya yeterlidir. Bir araba Ģoförünün vazifesi içinde yüzde birlik bir ihmal ile gaflete 

düĢerek birkaç saniye uyumasının ne gibi feci kazalara sebebiyet verdiği her gün tekrarlanan 

bir tecrübe olarak karĢımızda durmaktadır. Bütün bunları görerek, yaĢayarak “Canım bu 

yüzde birlik bir meseledir. Hiç önemi yoktur” demek, ne derece büyük bir gaflet olduğu 

açıktır. Hiçbir akıl ve vicdan sahibi bunu söyleyemez.  

Bediüzzaman‟ın anlayıĢında siyaset gerçekten ihmal edilemez derecede önemlidir; 

ancak bu “Ġktidar olmayı” hedefleyen bir amaca yönelik değildir. Bediüzzaman “Siyasetin 

Ģerrinden Allah‟a sığınırım” dediği bir zamanda DP‟ye açıkça destek vermiĢtir. “Nur 

Talebelerinin siyasete karıĢmadığını” söylediği aynı zamanda DP‟yi desteklemek amacı ile 

talebelerini görevlendirmiĢtir. Burada iktidarı hedeflemeyen, ama siyaset yoluyla dine hizmeti 

amaçlayan ince bir siyaset vardır. Bediüzzaman ve talebelerinin “iktidar olma” ve “devleti 

yönetme” gibi bir amacı yoktur. Ġktidara ve devleti yönetenlere adil olmaları için yol 

gösterme; hak ve hürriyetleri korumada yardımcı olma gibi insanî ve vatanî görevleri yerine 

getirme sorumluluğu vardır. Zaten halka hizmeti esas alan siyasî bir partiyi destekleme ve oy 

verme böyle bir vatandaĢlık görevinin gereğidir.  

Burada Bediüzzaman‟ın çok güzel, örnek bir vatandaĢlık görevini sergilediğini 

görmekteyiz. Siyasetin içinde olmamakla beraber, siyasî görevini ihmal etmemiĢ, siyaset 

yapmamakla beraber siyasî olaylara bigâne de kalmamıĢtır. Ġstikametli siyasî çizgi budur. 

 

Birinci Bölümün Sonucu 

Ġnsanlar siyasetle yönetilir, devlet de siyasetle idare edilir. Siyaset ülkeyi adalet ve 

hakkaniyetle yönetmek ve insanların hak ve hürriyetlerini korumak için gereklidir. Menfaat 

elde etmek, makam ve mevki kazanmak, halka baskı yapmak ve tepeden bakmak için siyasete 

girmek tehlikelidir; haksızlık ve zulümle sonuçlanır. Bediüzzaman asrın müceddidi olarak 

insanları her bakımdan sahil-i selâmete erdirecek çareleri Kur‟andan ders alıp insanlara 

anlatmakla görevli olduğu için siyasetteki istikametli ve muktesit mesleği göstermek de 

vazifesidir. Bunun için siyasetin ilmini yapmıĢtır. 

Halkın siyasete katılımı ve idarede söz sahibi olmasının yolu MeĢrutiyetle açılmıĢtır. Bu 

da toplumun geniĢ kesimlerinin siyasete ilgisi artmıĢtır. Bundan dolayı da her düĢünce ve fikir 



akımı kendilerini siyasi partilerle ifade etmeye baĢladılar. Böylece siyaset ideolojilerin odağı 

haline geldi. Kaflar karıĢtı. Doğru ile yanlıĢ ayırt edilemez oldu. Bu durumda halkı doğru 

siyasi tercih konusunda bilgilendirmek önem kazandı. Bediüzzaman burada devreye girerek 

halkın doğru siyasi tercihinin nasıl olması gerektiğini Kur‟andan ders alarak mü‟minlere 

anlatmaya baĢladı. Bu fiilî siyasete girmek Ģeklinde değil yol gösterme, ikaz ve irĢat etme 

Ģeklindedir.  

MeĢrutiyet yıllarında Hürriyet ve MeĢrutiyetin mahiyet ve anlamını halka ders vermek 

gerekiyordu. Bediüzzaman bunu yaptı. Kur‟an-ı Kerimin insanlığa getirdiği hürriyet ve 

meĢveret esaslarını ders verdi. “Şeriat âleme gelmiş ki, her nevi istibdadı ve tahakkümü 

mahvetsin” dedi. Peygamberimizin (sav) “Kavmin efendisi ona hizmet edendir” hadisini 

ele alarak “Memuriyet bu hadise göre halka hizmet vasıtasıdır, tahakküm ve tagallüp makamı 

değildir. Hürriyet-i Vicdan ve Demokratlık Ġslam‟ın bu kanun-u esasisine dayanabilir” dedi. 

Gerçek hürriyetin ne nefsine ve ne de baĢkasına zarar vermemek ve herkesin meĢru 

hareketlerinde Ģahane serbest olduğunu” vurguladı. Ġnsanların hür olmalarının ancak Allah‟a 

kul olmakla mümkün olduğunu belirtti.  

Bediüzzaman yukarıdaki gerekçelerden dolayı siyasi hayatta meĢrutiyeti, hürriyeti ve 

hizmeti esas alan siyasi yaklaĢımı desteklemiĢ, diğer siyasileri de bu manada hizmet etmeye 

ve siyaset yapmaya çağırmıĢtır. Siyasi hayatta hürriyetçiliği esas almıĢ ve daima “Ahrar” 

çizgisini takip etmiĢtir. Daha sonraki hayatta ise Ahrar çizgisini takip eden Demokratlara 

destek olmuĢ ve inananları da demokratlara destek olmaya davet etmiĢtir.  

Bediüzzaman sadece fikir vermekle kalmamıĢ bir aksiyon ve hayat adamı olarak fiilen 

de bunu ispat etmiĢtir. Hatalarından dolayı da dindar insanlar tarafından tenkide uğrayarak ve 

yeni dini hayatı referans alan partilerin kurularak „Demokrat Parti‟sinin yıpratılma sürecine 

girdiği 1957 seçimlerinde bizzat sandık baĢına giderek ve oyunu herkese göstererek 

kullanmıĢtır.  

Buradan siyasi tercihin siyasilerin hatalarına göre değil, doğru siyasi tercihe göre 

yapılması gerektiğini ders almaktayız. Siyasilerin hataları Ģahıslarını ilgilendirir; ama siyasi 

tercih hatası tüm ülkeyi ilgilendirir. Bediüzzaman tercihini siyasilerin hatalarına göre değil, 

siyasi tercihin doğru yapılması noktasına dikkatlerimizi çekmiĢtir. Bediüzzaman‟ın siyasi 

tercihi Ģahıs odaklı değil, fikir odaklıdır.  

Bediüzzaman siyasetçilerin yanlıĢlarına “Ehven-i Şer” diye bakarken siyasi tercih 

hatasını “Azam-ı Şer” olarak görür. Bu hususlar “Siyaset Bilimi” açısından incelenmeye 

değer. Toplumda insanlar siyasette tercihlerini siyasetçilerin yanlıĢlarına göre değil, siyasi 

çizginin doğruluğu bağlamında yaptığı zaman ülkenin önü açılmıĢ olur. Bilinçli doğru siyasi 

tercih Bediüzzaman‟ın takip ettiği bu çizgidedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İKİNCİ BÖLÜM 

HÜRRİYET KAHRAMANLARI 
 

 

1. Ahmet Cevdet Paşa: (27 Mart 1822–26 Mayıs 1895) 

XIX. yüzyıl Tanzimat devri Türk bilginlerinin ileri 

gelenlerinden olmakla beraber iyi bir devlet adamı ve 

hürriyetçi bir siyasetçidir. 27 Mart 1822‟de Bulgaristan‟ın 

Tuna eyaletinin kazası olan Lofça‟da dünyaya gelmiĢtir. 

Gerçek adı Ahmet‟tir. Cevdet lakabını 1843‟de Ġstanbul‟da 

edebiyat hocası olan Ģair Süleyman Fehim Efendi vermiĢtir. 

Babası Ahmet Ağa, annesi ise AyĢe Sünbül Hanımdır. 

Lofça müftüsü Hafız Ömer Efendi‟den Arapça ve 

Fıkıh okumuĢ, 1839‟da Ġstanbul‟a gelerek Fatih 

Medresesinde Fıkıh, Tefsir, Mantık, Hadis, Kelam, 

Tabiiyyat, Riyâziyyat, Hey‟et, Tarih ve Coğrafya okumuĢtur. 

Ayrıca Arapça yanında iyi Ģekilde Farsça ve Fransızca da 

öğrenmiĢtir. Mevlânâ‟nın Mesnevisini Farsça aslından 

okuyarak bitirmiĢtir. 

1844‟de henüz 22 yaĢında iken Rumeli kaleminde 

kadılık görevi ile memuriyet hayatına baĢladı. 1845 yılında Ġstanbul medrese ve camilerinde 

ders verme hakkını kazandı. Hariciye Nazırı ReĢit PaĢa Sadrazam olunca genç ve itibarlı ilim 

adamlarını ġeyhu‟l-Ġslamdan isteyince ġeyhul-Ġslam Ahmet Cevdet‟i tavsiye etti. O da 

sarayına aldı ve çocuklarının eğitimini oan emanet etti. Burada Ali ve Fuat PaĢa‟larla tanıĢtı. 

Böylece yıldızı parladı.  

ReĢit PaĢa “Meclis-i Maarif” ve “Mekâtib-i Umumiye”yi kurdu. Sıbyan Mekteplerinin 

ıslahı projesini uygulamaya koydu; ancak ġehriyârî Said PaĢa Abdulmecid‟e sadrazam 

aleyhinde “Avrupa fenlerinin mekteplere sokulmasının yanlıĢlığını anlatarak ReĢit PaĢa‟nın 

azline sebep oldu, ancak Ahmet Cevdet yerini korudu. 

1848 yılında Mustafa ReĢit PaĢa bir süre BükreĢ‟e gönderdi. 1849 yılında tedavi için 

Keçecizâde Fuat PaĢa ile Bursa‟ya kaplıcalara geldi. Burada kaldığı sürece beraber “Kavaid-i 

Osmaniye” isimli ilk Türk Dilbilgisi kitabını yazdı. “Kavaid-i Osmaniye” 50 yıl boyunca 

okullarda Gramer kitabı olarak okunmuĢtur. Yine bu eser Arapça, Almanca ve Bulgarca‟ya 

tercüme edilmiĢtir. Yine Bursa‟da ilk Türk Anomim Ģirketi kuruluĢ nizamnâmesini/tüzüğünü 

yazdı ve adına “ġirket-i Hayriye Nizamnâmesi” adını verdi.  

13 Ağustos 1850‟de “Daru‟l-Muallimîn”de okul müdürü olarak atandı ve bu 

müessesenin ıslahında görev aldı. Okula sınavla girileceğini belirledi. Okulun 

“Nizamnâmesini” yani Yönetmenliğini oluĢturdu. Bu vesile ile de “Meclis-i Maarif Azalığı” 

görevinde de bulundu. Burada da “Ma‟lumât-ı Nâfia” (Faydalı Bilgiler) kitabını yazdı. Bu 

kitabında her nevi fenni malumatı da içine alacak Ģekilde tamamladı. Amacı Fen ilimlerinin 

Din ilimleri ile beraber okunmasını sağlamaktı. Fransız Ġlimler Akademisi benzeri bir 

akademinin kurulması fikrini öne sürdü ve bununla ilgili bir mazbata/rapor hazırlayarak 

Sultan Abdülmecid‟e sundu. Bu faaliyetleri ile padiĢahın iradesi ile “Encümen-i DâniĢ” yani 

Osmanlı Akademisi‟e aslî üye olarak atandı. Encümen-i DaniĢin amacı Sıbyan ve RüĢtiye 

Mektepleri için telif ve tercüme ders kitapları ve yardımcı kitaplar yazmaktı. Harici ve dâhili 

73 üyesi vardı. Reisi Ataullahzâde ġerif Efendi idi. Encümen-i DaniĢ‟in bir “Nizamnâmesi” 

vardı ve her ay toplanarak çalıĢmaları yürütme ve takip etme kararı alınmıĢtı. Ġlk olarak Fuat 

PaĢa ve Ahmet Cevdet‟in hazırladığı “Kavaid-i Osmaniye” isimli eserin basımına Halife 

Abdülmecid tarafından “Ġrade-i Seniyyesi” alınarak basılma kararı alındı ve basıldı.  



1853 yılında Encümen-i DaniĢ bir Osmanlı Tarihi yazılması karar alındı. Bu kitabın 

1774–1826 tarihleri arasındaki olayları yazma görevi de Ahmet Cevdet Efendiye verildi. 

Tanzimat çalıĢmaları münasebeti ile Mısır‟a gönderilen Sadaret MüsteĢarına eĢlik etmesi 

istenmiĢ, o da bunu kabul ederek Mısır‟a gitti ve çalıĢmalarına yolda da Mısırda da devam 

etti. Diğerleri kayda değer bir çalıĢma yapamamıĢken o üç cilt halinde tamamladığı 

çalıĢmasını 1854 yılında padiĢaha sundu. Bu çalıĢması ile padiĢahtan “Süleymâniye Pâyesi” 

ile ödüllendirilerek yüksek müderrisler sınıfına girmiĢ oldu.  

Ahmet Cevdet PaĢa Usul olarak Ġbn-i Haldun‟un usulünü takip ediyordu. Çünkü Ġbn-i 

Haldun‟un “Mukaddime” isimli eserinin Arapça‟dan tercüme etmiĢ ve Osmanlı diline 

kazandırmıĢtı. Encümen-i DaniĢteki çalıĢmaları ile 12 Ciltlik “Tarih-i Cevdet” isimli eserini 

telif ederek tamamladı. Bu çalıĢmaları ile 1855 yılında devletin resmi tarihçisi olarak kabul 

edildi. 1886 yılında “Tarih-i Cevdet” resmen yayınlandı. Ahmet Cevdet bir taraftan da siyasi 

olayları takip ediyordu. Bu olayları anlatan “Tezâkir-i Cevdet” isimli eserini tamamladı. Yine 

peygamberlerin hayatını ve mücadelesini anlatan “Kısas-ı Enbiyâ” adlı eserini yazdı. 

1856 yılında Rabia Adeviye Hanım ile evlendi. Bu evlilikten Ali Sedat, Fatma Aliye ve 

Emine Semiyye isimli üç çocuğu oldu. Oğlu Ali Sedat Bey yazdığı “Mantık” kitapları ile 

Ģöhret oldu. Kızı Fatma Aliye Hanım ilk Türk Romancısı olarak tarihe geçti. Emine Semiyye 

Hanım ise Avrupa‟da tahsil gördükten sonra Ġstanbul‟da öğretmenlik ve Selanik‟te Eğitim 

MüfettiĢliği yapmıĢ ve Selanik‟te Ġttihat ve Terakki Cemiyetinin kurucu kadınlarından 

olmuĢtur. 

1856 yılında henüz 33 yaĢında Galata Kadısı oldu. Aynı sene Mekke-i Mükerreme 

kadılığına getirildi ama o Ġstanbul‟dan ayrılmamak için Ġstanbul Kadılığını tercih etti. Bu 

arada “Meclis-i Âlî-i Tanzimat” üyesi olarak “Tanzimat Kanunlarının” yapılmasında görev 

aldı. “Arazi Kanunnâme-i Hümayunu” ve “Tapu Nizamnâmesini” hazırladı. ReĢit PaĢa‟nın 

ölümünden sonra vezirlik ve Vidin Valiliği teklif edildi ama o bunları kabul etmedi, ilmi 

çalıĢmaları ve eğitim görevini tercih etti. 

1862 yılında “Meclis-i Âli-i Tanzimat” ve “Meclis-i Vâlâ-i Ahkâm-ı Adliye” 

birleĢtirilerek “Meclis-i Ahkâm-ı Adliye” adında Osmanlı Kanunlarını yapacak bir kurum 

oluĢturuldu ve bu meclisin nizamnâmesini hazırlama görevi Ahmet Cevdet Bey‟e verildi. 

Ahmet Cevdet Bey burada “Askerî Ceza Kanunnâmesini” hazırladı. Bununla Anadolu 

Kazaskeri payesi ile Bosna vilayetine teftiĢe gönderildi. Bosna‟da kaldığı bir buçuk sene 

içinde gerçekleĢtirdiği ıslahatlar ve orduya asker temininde baĢarılı oldu. 1864‟de Vezirlik 

unvanı ile Halep Valiliğine atandı. Halep vilayeti Adana, MaraĢ, Kozan ve Urfa vilayetlerini 

içine alan bir eyalet olarak kabul ediliyordu. Burada da benzeri çalıĢmalarla baĢarısını 

perçinledi. Halep‟te “Fırat” adında bir gazete çıkarttı. Bu gazete uzun müddet yayın hayatında 

devem etmiĢtir. Bunun üzerine hiçbir ilmiye mensubuna verilmeyen “NiĢan-ı Osmanî” ile 

ödüllendirildi. 1866 yılında Ġlmiye sınıfında olduğu için ġeyhu‟l-Ġslam olması beklenirken 

Sultan Abdülaziz tarafından askeriye sınıfına alınarak vezirlikten PaĢalığa terfi etti ve 

kendisine “PaĢa” unvanı verildi. 

1868 yılında “ġuray-ı Devlet” ile beraber “Divan-ı Ahkâm-ı Adliye” müessesesine tayin 

edilerek Ġstanbul‟a çağrılan Ahmet Cevdet PaĢa “Divan-ı Ahkâm-ı Adliye Nizamnamesini” 

yazdı. Ali PaĢa “Fransız Medenî Kanununu” tercüme ederek Osmanlı‟da uygulanmasını 

istiyordu. Ahmet Cevdet PaĢa buna karĢı çıktı ve Ġslam Hukuku‟nun her meseleyi hallettiğini 

savundu ve Hanefi Fıkhı esas alınarak sistematik hale getirilerek yasalaĢması fikrini ileri 

sürdü ve bu nedenle “Divan-ı Ahkâm-ı Adliye”yi çalıĢtırma kararı aldı. Burada kurduğu ilmî 

ve fıkhî heyet ile 10 cilt/kitap/bölüm olarak tasarlanan “Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye” namında 

Osmanlı Kanununu yazamaya baĢladı. Böylece “Hukuk Sistemini” devrin ihtiyaçlarına göre 

düzenlemeye çalıĢtı. Ġki sene içinde 4 cildi/bölümü tamamlandı. 1870 yılında Bursa Valiliğine 

atanması üzerine çalıĢma yarıda kaldı. Ahmet Cevdet PaĢanın Bursa‟ya gitmesi ile “Divan-ı 

Ahkâm-ı Adliye” de “Bâb-ı Fetvâ Dairesine” bağlandı. Yine de çalıĢmalarına ara vermeden 



devam etti ve “Mecelle Cemiyeti” adını verdiği heyet ile “Mecelle-i Ahkâm-ı Sultaniye”nin 8 

cildini tamamladı. Böylece Kur‟ân-ı Kerimin hükümlerini kanun Ģekline sokarak bütün 

ulemanın değer verdiği “Mecelle”nin yazılmasına devam etti. Bu nedenle MaraĢ Valiliğini 

kabul etmedi. Ahmet Cevdet PaĢa yaptığı bu çalıĢmalarla her türlü devlet iĢlerinin kendisine 

danıĢıldığı bir mercii durumuna geldi. 

1873 yılında Maarif Nezaretine (Eğitim Bakanlığı) getirilen Ahmet Cevdet PaĢa bu 

makamda da “Maarif-i Umumiye Nizamnâmesini” yazdırdı. Ġbtidaiye‟den Yüksek Eğitime 

kadar tüm okulları yeniden düzene koymaya çalıĢtı. Ders programlarını yeniden tanzim etti. 

Nuruosmaniye‟de “Ġbtidaiye” isimli modern usullerle eğitim veren örnek bir ilkokul açtı. 

Okullarda okumak üzere yeni kitaplar yazdırdı. “Kavaid-i Türkî” isimli bir dilbilgisi, “Mi‟yâr-

ı Sedâd” adında bir de Mantık kitabı yazdı ve okullarda okuttu.  1874 yılında “ġuray-ı Devlet” 

reisi Yusuf Kâmil PaĢa hastalanınca onun yerine Ahmet Cevdet PaĢa getirilmiĢtir. Aynı sene 

içinde Yanya Valiliğine gönderilen Ahmet Cevdet PaĢa yedi sekiz ay sonra tekrar Ġstanbul‟a 

döndü. Sultan Abdulaziz‟in tahttan indirilmesinden sonra hamisiz kalan Ahmet Cevdet PaĢa 

Bulgar isyanları baĢlayınca isyanları bastırmak için Rumeline gönderildi. Bulgarca bilmesi 

sayesinde baĢarılı oldu. 1876 yılında Rumeli‟nden dönüĢünde Adliye Nâzırı oldu. Adalet 

Bakanı olduğu bu dönemde çıkan yasaları yayınlayan “Düstur” isimli mecmualar 

yayınlamaya baĢladı. Ayrıca hâkimlere yardımcı olmak ve yeni yasalardan haberdar etmek 

amacı ile “Ceride-i Mehâkim” isimli bir derginin yayınlanmasına baĢlandı. Mecelle‟nin on 

altıncı kitabını da bu görevi esnasında tamamladı. 

1877 yılında Dâhiliye Nezâretine (ĠçiĢleri Bakanlığı görevi) getirildi. Bir müddet sonra 

1878 yılında Suriye valiliğine gönderildi. Kozan‟da Kozanoğlu Ahmet PaĢa isyanını bastırdı 

ve Ġstanbul‟a döndü. Bu defa da Ticaret ve Ziraat Nazırı/Bakanı görevine getirildi. Küçük 

Mehmet Said PaĢa BaĢvekil olunca yeniden Adliye Nezaretine getirildi. 1880 yılında inĢa 

edilen “Hukuk Mektebi/Fakültesi”nin açılıĢını yaptı ve ilk dersi Ahmet Cevdet PaĢa verdi.  

1881 yılında kurulan ve Sultan Abdülaziz‟in ölümünden sorumlu görülen ve yargılanan 

Yıldız Mahkemesinde Adliye Nâzırı olarak bizzat kendisi bulundu. 1882 yılında Adliye 

Nazırlığından ayrılan Ahmet Cevdet PaĢa üç yıl devlet memurluğundan ayrı kaldı. 1886 

yılında yeniden Adliye Nazırı görevini kabul etti ve dört sene bu görevde kaldı. 1890 yılında 

görevden ayrılan Ahmet Cevdet PaĢa geri kalan zamanını çocuklarına ve ilmî çalıĢmalara 

ayrıdı. Nihayet 24–25 Mayıs 1895 tarihinde Bebek‟teki yalısında vefat etti. Cenazesi Fatih 

Camii Bahçesinde defnedildi. 

Ahmet Cevdet PaĢa yenilikçi, hürriyetçi ve kanun yapıcı olduğu kadar Ġslam Ahkâmını 

müdafaa eden bir ilim adamıdır. MeĢrutiyetin ilanından önce meĢrutiyet ortamının 

hazırlanması ve meĢveret ve meĢrutiyet kültürünün oluĢmasında büyük katkısı olmuĢtur.  

 

Eserleri: 

1. Tarih-i Cevdet: 12 Cilt olup 1774–1825 yılları arasındaki olayları anlatır. 

2. Kısas-ı Enbiya ve Tevârih-i Hulefâ: En meĢhur eseridir. On iki bölümdür. 

3. Tezâkir-i Cevdet: Devrin siyasi ve içtimai ve ahlaki cephesini anlatır. 

4. Ma’ruzât: PadiĢaha takdim ettiği 1839–1876 yıllarına ait hazırladığı raporlarıdır. 

5. Mecelle-i Ahkâm-ı Sultaniye: Heyetçe hazırlanan Ġslam Hukuku ve yasalarıdır. 

6. Divançe-i Cevdet: ġiirlerinin toplandığı bir mecmuadır. 

7. Kavaid-i Osmaniye: Ġlk Osmanlı gramer kitabıdır. 

8. Belâgat-ı Osmaniye: Edebiyat ve belagat kitabıdır. 

9. Mukaddeme-i İbn-i Haldun: Ġbn-i Haldun‟unu Mukaddemesinin tercümesidir. 

10. Fenn-i İlm-i Adab: Ahlaka ait bir kitaptır. 

11. Hülasatü’l-Beyan Fi-Te’lifi’l-Kur’ân: Tefsir çalıĢmasıdır. 

12. Hilye-i Saadet: Peygamberimizin ahlakını ve hayatını anlatan bir kitaptır. 

13. Malumat-ı Nâfia: Faydalı Bilgileri içine alan bir ders kitabıdır. 



 

 

2. Hürriyet Bayraktarı Nâmık Kemal: (21 Aralık 

1840, Tekirdağ - 2 Aralık 1888, Sakız Adası) 

 

Hayatı: 

21 Aralık 1840 tarihinde Tekirdağ‟da dünyaya geldi. 

Babası Mustafa Asım Bey annesi Fatma Zehra hanımdır. 

Tokatlı Hafız Ali Rıza Efendi kendisine Mehmet Kemâl 

adını vermiĢtir. Çocukluğu anne tarafından dedesi Tekirdağ 

vali yardımcısı olan Abdullatif Efendi‟nin yanında geçti. 

Tayin Afyon‟a çıkınca Afyonkarahisar‟a gittiler. 1848 

yılında annesi Afyon‟da kaybetti. Mehmet Kemâl dedesinin 

memuriyetinden dolayı Ġstanbul, Kars gibi çeĢitli yerlerde 

eğitimini yapmak durumunda kaldı. Vaizzade Seyid Mehmet 

Hamid Efendiden divan edebiyatını öğrendi. Avcılık, atıcılık 

ve cirit dersleri aldı.  

1855‟de Ġstanbul‟a geldi. Babasının Filibe Mal Müdürü ve dedesinin de Sofya 

Kaymakamı olmasından dolayı Mehmet Kemal de Filibe ve Sofya‟da bulundu. Dedesinin 

arkadaĢı BinbaĢı EĢref Bey Mehmet Kemal‟e “Namık” lakabını verince adı Namık Kemal 

kaldı. Sofya‟da Mustafa Ragıp Efendi‟nin kızı Nesime Hanım ile evlendi. Bu evlilikten 

Feride, Ulviye ve Ali Ekrem isimlerinde üç çocuğu oldu. 

1857‟de Ġstanbul‟a döndü ve Bâb-ı Âli Tercüme odasında memurluğa baĢladı. 1859‟da 

Gümrük Kalemi‟nde çalıĢmaya baĢladı. Sofya‟da Ģiir yazmaya baĢlayan Namık Kemal 

Ġstanbul‟da kısa sürede Ģairler arasında tanındı. Arap Fars edebiyatına vakıf oldu. Leskofçalı 

Galip Bey ile yakın dostluk kurdu ve onun baĢkanlığında kurulan “Encümen-i ġuarâ” adlı 

Ģairler topluluğuna katıldı. 

1863 yılından itibaren dört sene daha “Tercüme Odasında” görev aldı ve bu esnada Batı 

Edebiyatı ile tanıĢtı. Ġbrahim ġinasi ile tanıĢtıktan sonra hayatı değiĢti. Tarih ve Hukuk 

alanında kendisini geliĢtirdi. Batı edebiyatına merak sardı. Fransızcayı öğrendi. Tasvir-i 

Efkâr‟da fıkra ve tercüme yazılar kaleme aldı. Bu yazılarında “hak, millet, vatan, hürriyet ve 

millet meclisi” gibi kelime ve terimleri kullandı ve yaygınlaĢtırdı. 

1865‟de ġinasi “Tasvir-i Efkâr” isimli gazetesini Namık Kemal‟e bırakarak Fransa‟ya 

gitti. Namık Kemal tek baĢına bu gazeteyi çıkarmaya devam etti. Aynı dönemde “Ġttifak-ı 

Hâkimiyet” isimli bir dernek kurdu. Bu derneğin amacı bir Anayasa hazırlamak ve 

parlamenter bir yönetim sistemi kurma fikrini yaygınlaĢtırmaktı. Bu nedenle hükümetin 

baskıya dayanan yönetimini eleĢtiren yazılar yayınladı. “ġark Meselesi” üzerine yazdığı bir 

makale 1867‟yılında gazetesi kapatıldı. Kendisi de Vali Muavini olarak Erzurum‟a atandı. 

Namık Kemal Erzurum‟a gitmek yerine Ziya PaĢa ile Fransa‟ya gitti. Paris‟te Mısır 

prensi Mustafa Fazıl PaĢa‟nın himayesinde “Yeni Osmanlılar Cemiyeti” üyesi oldu. Mustafa 

Fazıl PaĢa‟nın desteği ile “Muhbir” adında bir gazete çıkarttı. Ancak Ali Suavi ile 

anlaĢamayan Namık Kemal Muhbir‟den ayrıldı. Sultan Abdulaziz Fransa‟ya ziyarete gelince 

Fransız Hükümeti “Jön Türklerim” Fransa‟yı terk etmelerini istedi. Namık Kemal de bazı 

arkadaĢları ile birlikte Londra‟ya gitti ve orada “Hürriyet” isimli bir gazete çıkardılar. Mustafa 

Fazıl PaĢa‟nın Sultan Abdülaziz ile anlaĢarak Ġstanbul‟a dönmüĢtü. Namık Kemal‟e Hürriyet 

gazetesini kapatmasını istedi. Ziya PaĢa ile Namık Kemal kendi gayretleri ile çıkarmaya 

devam etti. 1870‟de Sadrazam Âli PaĢa ile barıĢan Namık Kemal Ġstanbul‟a döndü. 

Siyasetten uzak durmak ve yazı yazmamak Ģartı ile affedilen Namık Kemal Ġstanbul‟a 

döndükten sonra “Diyojen” isimli mizah dergisinde imzasız fıkralar yazı. Sadrazam Ali 

1872‟de PaĢa‟nın ölümünden sonra “Ġbret” isminde bir gazete çıkararak yeniden muhalefete 



baĢladı. Gazetesi sık sık kapatıldı. Sadrazam Mahmut Nedim PaĢa‟yı eleĢtiren yazılarından 

dolayı Mutasarrıf olarak Gelibolu‟ya atandı. Gelibolu‟da “Vatan Yahut Silistre” isimli oyunu 

ve “Evrak-ı PeriĢan” isimli eserini tamamladı. 

Namık Kemal bir taraftan “Ġbret Gazetesi”ne baĢmuharrir olarak ve Ebuzziyâ‟nın 

çıkardığı “Hadika” gazetesine Namık Kemal imzası ile yazı göndermeye devam etti. Bunun 

üzerine bir bahane ile Gelibolu mutasarrıflığı görevinden alındı. Memuriyet görevinden 

alındığı zaman 1872‟den sonra Gelibolu‟dan Ġstanbul‟a döndü ve “Ġbre” Gazetesinin baĢına 

geçti. Bir müddet sonra bir makalesinden dolayı gazetesi kapatılınca tiyatro ile ilgilenmeye 

baĢladı. 1 Nisan 1873 tarihinde “Vatan Yahut Silistre” piyesini sahneledi. Piyesi seyrederek 

coĢan halkın olay çıkarması üzerine Namık Kemal dört arkadaĢı sürgüne gönderildi. Namık 

Kemal Magosa‟ya, Ahmet Mithat ile Ebuzziya Tevfik Bey Rodos‟a, Menâpirzâde Nuri ve 

Bereketzâde Hakkı Beyler de Akka‟ya sürgüne gönderildiler.  

Nâmık Kemal‟in Kıbrıs (Magosa) sürgünü 38 ay sürdü. Son derece olumsuz Ģartlarda 

yaĢamak durumunda kalan Namık Kemal pek çok hastalıkla da mücadele etti. Eserlerinin 

birçoğunu da bu sürgünde tamamladı. Sürgün dönüĢü Ġstanbul‟da bir kahraman gibi 

karĢılandı. Bu esnada Osmanlı tahtına II. Abdülhamit geçmiĢ bulunuyordu. Sultan 

Abdülhamit Osmanlı Anayasası olan “Kanun-i Esasi”yi yazacak komisyona on da üye olarak 

kabul etti. Ancak yazdığı bir Ģiirinden dolayı Girit Adasına sürgün edildi. Oradan Midilli 

Adasına geçti. Sonra Midilli Mutasarrıfı olarak görevlendirildi. 

1879-1883 yılları arasında Midilli‟de mutasarrıf olduğu yıllarda hazine gelirlerini 

artırdı, kaçakçılığı önledi ve 20 Türk okulu açtı. 1882‟de “NiĢan-ı Osmanî” madalyası ile 

ödüllendirildi. “Vaveylâ” “Murabba” ve “Vatan veya Hürriyet Kasidesi”ni yazdı. Magosa‟da 

baĢladığı “Celaleddin-i HarzemĢah” isimli kitabını tamamladı. Bu eseri ile “Ġslam Birliği 

Ġdealini” canlandırmayı amaçladı. 

1884 yılında Rodos Mutasarrıfı olarak görevlendirildi. Burada da padiĢahın takdirini 

kazanarak “Ġmtiyaz” madalyası ile ödüllendirildi. 1887‟de Rodos‟tan Sakız Adasına 

mutasarrıf olarak görevlendirildi. Burada 2 Aralık 1888 tarihinde henüz 48 yaĢında vefat etti. 

 

Şahsiyeti: 

Hürriyet aĢığı, vatanperver, mütedeyyin, çalıĢkan, prensiplerinden taviz vermeyen bir 

fikir adamı olan Namık Kemal'in hayatı, daha ilk yıllarından itibaren il il dolaĢmakla baĢlayıp 

memleket memleket sürgünde noktalanır. 

Namık Kemal Osmanlı‟nın batıdan gelen çok çeĢitli fikir akımlarının tesiri altında 

kaldığı ve Osmanlı topraklarına pek çok müdahalelerin yaĢanarak kayıpların arttığı bir 

dönemde yaĢamıĢtır. Vatanın bütünlüğü ve Osmanlı‟nın ilerlemesi konusunda kafa yoran ve 

idarecilere yol gösteren bir fikir adamıdır. Ona göre “Vatan, Hürriyet, Hukuk, Uhuvvet, 

Hâkimiyet, Hürmet, Merhamet ve Muhabbet” gibi manevi değerleri korumanın yolu vatanı 

korumak ve ülkeyi bu dini ve manevi değerler etrafında bir araya getirmekle mümkündü. 

Hürriyet ve Vatan aĢkını dininden ve samimi inancından almıĢ iyi bir Müslüman olan Namık 

Kemal bu aĢkı baĢkalarına da vermek ve herkesle paylaĢma istemiĢ ve bu nedenle Basın ve 

Yayına önem vermiĢtir.  

Namık Kemal Hürriyeti savunurken bu hürriyetin ancak “Kanun Hâkimiyeti” ile 

sağlanacağını savunmuĢtur. O Avrupa‟nın yeni fikirlerini ve tekniğini alırken dini ve manevi 

değerleri koruyarak geliĢtirilmesini de istemiĢ ve bunun için mücadele vermiĢtir. Adil bir 

yönetimin de ancak “Parlamenter Sistemle” kurulabileceğini müdafaa etmiĢtir. Ona göre 

gerçek hürriyet insan haklarının kanunla korunabilmesiyle mümkündür. Yine o hürriyetlerin 

en büyük düĢmanının istibdat olduğunu belirtir. Bu nedenle bütün hücum oklarını istibdada 

yöneltmiĢtir. 

 

 



Bediüzzaman ve Namık Kemal: 

Bediüzzaman‟dan önce yaĢayan Namık Kemal‟in yaktığı hürriyet ateĢine Bediüzzaman 

da destek verir. Bediüzzaman II. MeĢrutiyetin ilanından on altı sene önce 1892 tarihinde daha 

henüz 14 yaĢında iken Mardin‟de Namık Kemal‟in “Rüya” isimli makalesini okuyarak 

uyandığını ifade eder. “Ġnkılâptan on altı sene evvel, Mardin cihetlerinde, beni hakka irĢad 

eden bir zâta rast geldim. Siyasetteki muktesit mesleği bana gösterdi. O vakit meĢhur 

Kemal‟in “Rüya”sıyla uyandım” (Münazarat, 123) demektedir. Bediüzzaman burada iki 

hususa dikkatimizi çeker. Birincisi Mardin‟de karĢılaĢtığı Cemalittin-i Efgani‟nin “Ġttihad-ı 

Ġslam” fikrini aktaran bir talebesi ile görüĢerek “Ġttihad-ı Ġslam” ile ilgili fikirlerini 

öğrenmesiydi. Diğeri de Namık Kemal‟in hürriyet ile ilgili yazdığı “Rüya” isimli maklesini 

okuyarak “Hürriyetin” önemini kavramasıydı. “Siyasetteki muktesit mesleğin” istibdada karĢı 

hak ve hürriyetleri müdafaa ve Ġttihad-ı Ġslam düĢüncesi olduğunu ifade etmektedir. Çünkü 

rüya makalesi Hürriyetin ve gayretin önemini anlatmaktadır. Namık Kemal 1872 yılında 

gördüğü bir rüya üzerine “Rüyâ” isimli bir makale yazmıĢtır. Daha sonra bu makale defalarca 

basılarak yayınlanmıĢtır. “Rüya” makalesi Osmanlıca 32 sayfalık hacimli bir makaledir. 

Özetini daha sonra vermeye çalıĢacağız. (Rüya, Matbaay-ı Ġçtihat, 1908-Ġstanbul) 

Bediüzzaman ile Namık Kemalin ortak yönleri vardır. Her ikisi de vatanperverdir, 

istibdada Ģiddetle karĢı olup hürriyete âĢıktırlar. Namık Kemal Hürriyet aĢkına her nevi 

istibdat ve baskıya karĢı direnmiĢtir. Bediüzzaman da “Ben ekmeksiz yaĢarım ama hürriyetsiz 

yaĢayamam” demiĢtir. Namık Kemal istibdada karĢı olduğu için diyar diyar sürgüne 

gönderilmiĢ ve ömrünün 20 senesini sürgünlerde geçirmiĢtir. Bediüzzaman da aynı Ģekilde 

ömrünün yirmi üç senesini istibdada karĢı verdiği mücadeleden dolayı sürgünlerde ve 

hapislerde geçirmiĢtir. 

Bir diğer ortak yönleri de her ikisinin de Osmanlı‟yı ihya etme çabaları ve “Ġttihad-ı 

Ġslam” idealini yaĢatmalarıdır. Namık Kemal de Bediüzzaman gibi “Ġttihad-ı Ġslam ve 

Hürriyeti” siyasete alet edilmemesi ve tüm siyasilerin bu idealleri yaĢatmalarını istemiĢ, belli 

bir fırkanın fikri olmaması gerektiğini dile getirmiĢler ve dünya menfaatine ve siyasetine alet 

edilmemesi gerektiğini savunmuĢlardır. (Mustafa Nihat Özün, Namık Kemal ve Ġbret 

Gazetesi, 74) 

Bediüzzaman‟ı Namık Kemal‟den ayıran en önemli özelliği Bediüzzaman‟ın fiili siyaset 

ve siyaset adamları ile ilgilenmemesi daha çok “fikir odaklı” olmasıdır. Bediüzzaman hiçbir 

siyasinin Ģahsını ve organizasyonunu ve partisini hedef almamıĢtır. Namık Kemal ise daha 

çok Ģahıslar üzerinden siyaset yapmıĢ, dönemin idarecilerini Sadrazamları ve özellikle de 

istibdat uyguladığı için Sultan Abdulhamid‟i eleĢtirmiĢtir. Sürgünlerinin genel sebebi budur. 

Bediüzzaman ise “Ben sevad-ı azama tabiyim” diye halkın çoğunluğunu irĢat ve ikaz görevi 

yapmıĢ ne MeĢrutiyet döneminde ve ne de Cumhuriyet döneminde partileri ve Ģahısları 

karĢısına almamıĢtır. “Hükümete itiraz edenlerden ehl-i ifrat ile ehl-i tefrite rast geldim” 

(Münazarat, 123) diyerek genellikle Kanun-i Esasi ve hükümetin icraatlarını insafsızca 

eleĢtirenleri eleĢtirir. Dengeli ve orta bir yol takip etmekle beraber kendi fikir ve 

düĢüncelerinden asla taviz vermez, herhangi bir Ģekilde yönetime de talip olmaz. Ġstediği 

hürriyet ve karĢı olduğu Ģey ise her ne isim altında olursa olsun istibdattır.  

Bediüzzaman “siyasetteki muktesit meslek” dediği dengeli yaklaĢımı ifrat ve tefrite 

düĢmeden istikamet ve hakkaniyet üzere gitmektir. Bu konuda Ģu ifadeleri de çok 

enteresandır. “Ġstibdad kendini muhafaza etmek için herkese vesvese verdiği gibi beni 

inkılâptan on sene evvel aldattı ki ehl-i ihtilalin ekseri masondur. Lillahilhamd o vesvese bir 

iki sene zarfında zail oldu. Ta o vakitte anladım bizim ekser ahrarımız –hürriyetçilerimiz- 

mutekid Müslümanlardır.” (Münazarat, 124–125) 

Namık Kemal “Hürriyet Kasidesi”ni havas için yazarken Bediüzzaman “Münazarat” 

isimli eserinde hürriyet ve istibdadın en geniĢ ve güzel tarifini yaparak “Hürriyet ve 

Demokrasi” dersini avama ders vermiĢtir. Bediüzzaman fazilet mücadelesini Namık Kemal‟in 



“kâmilane söz” olarak iĢaret ettiği “Ne mümkün zulm ile, bîdâd ile imhây-ı hürriyet // ÇalıĢ, 

idraki kaldır, muktedirsen âdemiyetten” mısrasını sözünün yerine, bu asrun yüzüne çarpmak 

için ben de derim “Ne mümkün zulm ile, bîdâd ile imhâ-yı hakikat? // ÇalıĢ, kalbi kaldır, 

muktedirsen âdemiyetten!” Veyahut “Ne mümkün zulm ile bîdâd ile imhâ-yı fazilet? // ÇalıĢ, 

vicdanı kaldır, muktedirsen âdemiyetten!” Ģeklinde yorumlamıĢtır. 

Bediüzzaman hürriyetten önce iman üzerinde durur ve gerçek hürriyetin ancak imanlı 

fazilette mümkün olduğunu belirtir. “Ġmanlı fazilet, medar-ı tahakküm olmadığı gibi, sebeb-i 

istibdat da olamaz. Tahakküm ve tagallüb etmek faziletsizliktir. Ve bilhassa ehl-i faziletin en 

mühim meĢrebi, acz ve fakr ve tevazu ile hayat-ı içtimaiye-i beĢeriyeye karıĢmak tarzındadır. 

Lillâhilhamd, bu meĢrep üstünde hayatımız gitmiĢ ve gidiyor” (Lem‟alar, 175) buyurarak 

toplum içinde irĢad görevini yapmanın gerçek fazilet olduğunu ifade ederek tahakküm ve 

istibdada karĢı gerçek manada mücadelenin ancak imanın kalplerde hâkim olmasına bağlı 

olduğunu izah etmiĢtir. Bediüzzaman hazretleri bu nedenle “Ġman ne kadar mükemmel olursa, 

o derece hürriyet parlar” (Münazarat, 59) buyurmuĢtur. 

 

Eserleri: 

1. Ġntibah 

2. Cezmi 

3. Celaleddin-i HarzemĢah 

4. Vatan Yahut Silistre 

5. Zavallı Çocuk 

6. Gülnihal 

7. Karabelâ 

8. Akif Bey 

9. Tahrib-i Harabat 

10. Evrak-ı PeriĢan 

11. Devr-i Ġstilâ 

12. Berika-i Zafer 

13. Kanije Muhasarası 

14. Tasvir-i Efkâr 

15. Hürriyet 
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2. Bediüzzaman Said Nursi, Münazarat Ġstabul–1993 

3. Latif Salihoğlu, Bediüzzaman‟ın Hürriyetçi Dostları, Yeni Asya / 14–23 Mart 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Hürriyet Müdafii Ziya Paşa: (1825 İstanbul – 17 Mayıs 1880 Adana) 

 

Hayatı:  
Asıl adı Abdulhamid Ziyaeddin‟dir. 1825 yılında 

Ġstanbul‟da dünyaya gözlerini açmıĢtır. Babası Galata Gümrük 

kâtibi Erzurumlu Ferideddin Efendi, annesi Itır Hanımdır. 

Kandilli‟de öğrenimine baĢladı Süleymaniye de “Mekteb-i Ulûm-

i Edebiye” de devam etti. Özel hocalardan Arapça ve Farsça‟yı 

öğrendi.  

Memuriyet hayatına Sadaret Mektub-i Kaleminde kâtip 

olarak baĢladı. Devrin Ģair ve âlimlerinin toplandığı Lebib Efendi 

konağına devam etti. Sadarette çalıĢtığı için Sadrazam Mustafa 

ReĢit PaĢa‟nın dikkatini çekti ve sarayda Mabeyn Kâtipliğine atandı. Bu arada Fransızcayı da 

çok iyi bir Ģekilde öğrenerek Moliere‟in “Tartuffe” isimli eserini “Riyanın Encamı” adı ile 

Osmanlıca Türkçesine kazandırdı. Louis Viardot‟un “Endülüs Tarihi” Chetuel ve Lavelle‟nin 

“engizisyon Tarihi” isimli eserini Fransızca‟dan Türkçeye çevirdi.  

Abdulhamid Ziyaeddin bu arada Hersekli Arif Hikmet Bey‟in Laleli‟deki evinde 

düzenlenen Êmcümen-i ġûra Topluluğu üyesi olarak toplantılara düzenli Ģekilde devam 

ediyordu. 1859‟da Mustafa ReĢit PaĢa‟nın vefatıdan sonra Mehmet Emin Ali PaĢa ile 

anlaĢamayarak görevinden ayrıldı.  

“Terci-i Bend” Ģiiri ile edebiyatçılar arasında Ģöhret oldu. 132 beyitten oluĢan bu divanı 

onun felsefi düĢüncelerini de yansıtması ve olayları değerlendirmesi açısından da önemlidir. 

Bu eserin bir baĢka yönü de devrin idarecilerini üstü örtülü taĢlayarak tenkit etmesidir.  

Saraydan uzaklaĢtırılan Ziyaeddin önce Atina elçiliğine ardından da Kıbrıs 

Mutasarrıflığına gönderilir. Bu bir askeri görev de sayıldığı için PaĢa” unvanını alan 

Ziyadeddin bundan sonra “Ziya PaĢa” diye Ģöhret kazanacaktır. 1863‟te Amasya, 1865‟de 

Canik Mutasarrıfı görevlerini yürütür. 1866‟da Ġstanbul‟a dönüĢ yapan Ziya PaĢa burada 

eĢinin vefat etmesi ile yalnız kalır.  

Ziya PaĢa Ġstanbul‟da “Ġttihak-ı Hamiyet Cemiyetini” kurar. Daha sonra bu cemiyet 

“Yeni Osmanlılar Cemiyetine” ınkılab edecektir. Muhbir gazetesinde hükümeti eleĢtiren 

yazılar yazması üzerine 1867 Nisan ayında Kıbrıs‟a atanarak Ġstanbul‟dan uzaklaĢtırılır. Bu 

ara Paris‟e yerleĢen Mustafa Fazıl PaĢa‟nın daveti üzerin Erzurum‟a Vali Muavini olarak 

atanan Namık Kemal ile Paris‟e gitmeye karar verirler. Mithat PaĢa‟nın da yardımı ile Ali 

Suavî ve Agah Efendi‟yi de yanlarına alarak yaĢça büyükleri olan Ziya PaĢa liderliğinde 

Messina Limanından Paris‟e giderler. 

Osmanlı Sultanı Abdülaziz‟in Paris‟i ziyareti üzerine Paris‟ten Londra‟ya giden Ziya 

PaĢa, Namık Kemal ve Ali Suavi Londra‟ya gittiler. Sultan Abdulaziz‟in Londra‟yı 

ziyaretinde ise “Arzuhal-i Ziya” adında bir dilekçe sunarak maruzatını arz etti. Bu sadrazam 

Ali PaĢa hakkında yazılmıĢ bir siyasi hicivden ibaretti. Genç Osmanlılar nihayet 29 Ağustos 

1868‟de Londra‟da “Hürriyet” isimli bir gazete çıkarma kararı aldılar. Hariciye Nazırı Fuat 

PaĢa‟nın Londra elçisine Londra Hükümetinin bu yayınların durdurulmasını talep etmesi 

üzerine Ziya PaĢa takibe uğradı, soruĢturma geçirdi ve kefaletle serbest bırakıldı. 

Hürriyet Gazetesinde Ziya PaĢa ile Namık Kemal‟in olayları farklı Ģekilde 

değerlendiren makaleleri çıkıyordu. Ziya PaĢa devletin iĢlerinin kötü gitmesinden idarecileri 

sorumlu tutuyor ve doğrudan Ali PaĢa hükümetine hücum ediyordu, Namık Kemal ise sıkıntı 

Ģahıslardan değil sistemin kendisinden kaynaklanıyordu. Bu nedenle Namık Kemal Ziya PaĢa 

ile anlaĢamayarak 6 Eylül 1869‟da Mustafa Fazıl PaĢa‟nın isteği ile Ġstanbul‟a döndü. Ziya 

PaĢa ise Mısır Hidivi Ġsmail‟in desteği ile Londra‟da gazeteyi Cenevre‟de bir müddet daha 

çıkarmaya devam etti. Gazete de 29 Mayıs 1870 tarihinde son sayısını yayınlayarak kapandı. 



Sadrazam Ali PaĢa‟nın 8 Ağustos 1871 tarihinde vefatından sonra Ziya PaĢa Ġstanbul‟a 

avdet etti. 1872–1876 yıllarında çeĢitli memuriyet görevlerinde çalıĢan Ziya PaĢa II. 

Abdülhamid‟in tahta çıkması ile “Kanun-i Esasi”yi hazırlama komisyonunda görev aldı. Bu 

arada Maarif MüsteĢarı olarak da memuriyet görevine devam ediyordu. 23 Aralık 1876‟da 

“Kanun-i Esasi”nin ilan edilerek I. MeĢrutiyet yönetimine geçilmesinden sonra “Hürriyetin” 

yanlıĢ yorumundan ve azınlıkların bağımsızlık için isyan çıkarmaları üzerine Sultan 

Abdülhamit “Meclis-i Mebusanı” kapatarak sıkıyönetim ilan etmesi üzerine “Genç 

Osmanlıları” da yanından uzaklaĢtırmaya baĢladı. Ziya PaĢayı da Suriye Valisi olarak 

Ġstanbul‟dan uzaklaĢtırdı. 

Suriye‟de dört ay görev yaptıktan sonra Konya valiliğine atanan Ziya PaĢa burada bir 

sene kaldı ve eğitimle ilgili çalıĢmalar yaptı. Son olarak Adana Valiliği yapan Ziya PaĢa 

Bursa Valisi Ahmet Vefik PaĢanın yaptırdığı gibi bir tiyatro binası yaptırdı ve kültürel 

faaliyetlerle meĢgul oldu. Adana‟daki görevinin ikinci senesinde 17 Mayıs 1880 tarihinde 

hastalandı ve vefat etti. Büyük bir cenaze töreninden sonra Adana Ulu Camii yanında 

defnedildi. 1881 yılında Adana valisi olan Abidin PaĢa Ziya PaĢa için bir türbe yaptırdı. 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri Ziya PaĢa, Namık Kemal, Agâh Efendi, ġinasi gibi 

Avrupa hayranlarına ziya PaĢa‟nın Ģahsında ve onların dili olan nazım dili ile tüm Avrupa 

meftunlarına Ģöyle hitap eder: 

“Muhatabım Ziya PaĢa değil Avrupa Meftunlarıdır.  

Mütekellim nefisim değil, tilmiz-i Kur‟an namına kalbimdir.  

Geçen sözler hakikattir; sakın ĢaĢma, hududundan hazer aĢma. 

Ecanib fikrine sapma, dalâlettir kulak asma, eder elbet seni nadim.” (Sözler, 2000, 

s.189) 

Ziya PaĢa ve arkadaĢları her ne kadar Avrupa‟ya gitmek durumunda kalmıĢlar ise de 

“Her Ģeyin iyisine bak” “Hikmet mü‟minin yitiğidir; nerede bulsa almalıdır” hadisine kulak 

vermiĢler. Buna istinaden Avrupa‟da geliĢen “hürriyet ve demokrasi, anayasa ve kânun 

hâkimiyeti, fen ve sanat” gibi insan merkezli medeniyet projelerine baktılar ve ülke ve millet 

olarak bunlardan nasıl istifade edeceklerini tartıĢtılar. Yöneticilere ve halka bunu matbuat 

lisanı ile anlatma yoluna gittiler. Bu nedenle hürriyet ve meĢrutiyete ait fikirlerini payitahtta 

paylaĢamadıkları zaman Paris ve Londra‟ya giderek burada çıkardıkları Ġbret” “Ġntibah” ve 

“Hürriyet” isimli gazetelerle fikirlerini anlatmaya devam etmiĢlerdir.  

Ġstibdad heveslileri valilik, gazetecilik, yazarlık yapmıĢ basiretli âlim, Ģâir, edip 

Ģahsiyetler “Efkâr-ı frenge tebaiyeti” Ģiddetle tenkit etmesine rağmen onları “Frenk Mukallidi 

ve “Mason” olmakla itham etmiĢlerdir. Bediüzzaman Namık Kemal ve Ziya PaĢa‟yı Jön 

Türklerin bozuk kısmından ayırmıĢtır. Onların hürriyet, meĢrutiyet ve kânun hâkimiyeti 

konusundaki fikirlerini doğru ve samimi bulmuĢ ve onları savunmuĢtur. Doğru olan da budur. 

Bediüzzaman Avrupa‟yı ikiye ayırdığı gibi Avrupa hayranlarını da müspet ve menfi 

olmak üzere ikiye ayırmıĢ ve samimi hürriyet taraftarı olarak alkıĢlamıĢ ve “Muhatabım Ziya 

PaĢa değil” demiĢtir. 

 

Eserleri: 

Daha çok Ģiir türünde eserler vermiĢ olan Ziya PaĢa Namık Kemal‟den sonra Tanzimat 

Dönemi yazarları arasına girmiĢtir. Tanzimat Edebiyatının öncülerinden sayılır. ġiir ve yazı 

dilinin halkın dili olması gerektiğini savundu. Namık Kemal ve ġinasi ile yeni Türk 

Edebiyatının temellerini attı. ġiirleri daha sonra Süleyman Nazif tarafndan “Külliyat-ı Ziya 

PaĢa” adı altında toplamıĢtır. ġiirleri edebiyat literatüründe “Sehl-i mümteni” denen 

anlaĢılması kolay, ama taklidi zor olan bir tarzdadır. 

1. “Terkib-i Bend” “Terci-i Bend”: MeĢhur manzum Mesnevi eserlerindendir.  

2. Harabat: Arapça, Farsça ve Türkçe ġiirlerinin toplandığı 3 ciltlik ġiir Antolojisidir. 

3. Zafernâme: Ali PaĢa‟ya yazdığı hicviysidir.  



4. Rüya – Veraset-i Saltanat-ı Seniyye – Ziya Paşa’nın Arzuhâli”: Siyasi eserleridir.  

5. Şiir ve İnşa: 7 Eylül 1868‟de Hürriyet‟te yayınlanan meĢhur makalesidir. 

6. “Endülüs Tarihi” “Engisizyon Tarihi”: Fransızca‟dan tercüme eserleridir.  

7.  Emile: Jan Jacgue Rousseau‟dan yaptığı tercüme eseridir. 

8. Tartüffe: Moliere‟in Türkçeye çevirdiği piyesidir. 

9. Defter-i A’mâl: Anılarını yazdığı bir eseridir. 

10. Veraset Mektupları: Ölümünden sonra yayınlanmıĢtır.  

 

Kaynaklar: 

1. www. tr.wikipedia.org/wiki/Ziya_PaĢa 

2. Latif Salihoğlu, http://www.saidnursi.de/risale-i-nur/tarihi-hakikatler/2737-ziya-

pasanin-farki.html 

3. Bediüzzaman Said Nursi, Sözler, 2000-Ġstanbul 

4.http://www.risaleinurenstitusu.org/index.asp?Section=Enstitu&SubSection 
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4. Müfrit Âlim Ali Suâvî: (8 Aralık 1839 İstanbul – 20 Mayıs 1878 İstanbul) 

 

1255 Ramazan‟ında (8 Aralık 1839) Ġstanbul‟da dünyaya 

gelen Ali Suâvî iyi bir tahsil görmediği halde ilme ve ilim 

adamlarına olan hürmet ve saygılı bir anne ve babanın çocuğudur. 

Babası kağıt tüccarı Çankırılı Hüseyin Ağa samimi bir 

Müslümandı. Ali Bey DavutpaĢa Ġskelesi RüĢdiye mektebini 

bitirdikten sonra memuriyet hayatına atıldı. Henüz 18 yaĢında 

iken Hacca gitti. Buradaki ilim adamlarından Hadis öğrendi. Daha 

sonra Arapça ve Farsçayı da geliĢtirerek dini sahada kendisini 

geliĢtirdi.  

1858‟de Bursa RüĢtiyesine muallim olarak tayin edildi. Bir 

taraftan öğretmenlik yapıyor, diğer taraftan Bursa Ulu Camiinde 

halka va‟z-u nasihatlerde bulunuyordu. Batılı tarzda bir okulda öğretmenlik yapmasına 

rağmen sarığını hiç çıkarmamıĢtır. Muallimliğindeki baĢarısından dolayı Sadrazam Ali PaĢa 

tarafından Ġstanbul‟a çağrıldı. 1861 yılında Ġstanbul‟a geldi. 1864 yılında Sofya Ticaret 

Mahkeme reisliğine, 1865–1866 yılında Filibe Tahrirat müdürlüğü yaptı. 1866 yılında 

yeniden Ġstanbul‟a gelerek ġehzade Camiinde dersler ve vaazlar vermeye baĢladı. Namık 

Kemal onun vaazlarından övgü ile bahsetmektedir. Birçok ileri gelen idareci ve entelektüel 

onun vaazlarını takip etmesi onun Ģöhretini göstermektedir. 

1867 yılında Muhbir Gazetesinde yazmaya baĢlayarak gazetecilik mesleğine yöneldi. 

Gazetede yazdığı ateĢli yazıları ve oldukça sert üslubu ile dikkatleri çekti. Bu nedenle henüz 

bir yılını tamamlamadan gazete kapatıldı ve Ali Suavi Kastamonu‟ya sürgün edildi. Mustafa 

Fazıl PaĢa‟nın daveti üzerine Namık Kemal, Agah Efendi ve Ziya PaĢa ile beraber Fransa‟ya 

gitti. Sultan Abdulaziz‟in Fransa ziyareti üzerine arkadaĢları ile Londra‟ya geçti. Burada 

Osmanlı devleti ve Ġslamiyet aleyhine çalıĢan Ġngilizlerin yanlıĢ fikir ve düĢüncelerini tashih 

etmeye çalıĢtı. Doğunun geri kalmasının sebebinin Ġslamiyet olmadığını izah etmeye gayret 

etti. Geri kalmanın sebeplerinin Ġslamiyet‟e tam uymayan yönetim Ģeklinin ve idarecilerin 

istibdat ve baskıları olduğunu anlattı. Ayrıca yabancıların müdahalelerini eleĢtirdi. Sultan 

Abdülhamit‟in tahta geçmesi üzerine yurda dönmek için izin istedi. Sultan Abdülhamid‟in 

kendisine izin vermesi üzerine 1876 yılında Ġstanbul‟a döndü. 

Sultan Abdülhamid‟in emri ile Galatasaray Lisesine müdür olarak atandı. Galatasaray 

Lisesinde öğrenci, öğretmen ve görevlileri Müslümanlar lehine çevirmesi, din derslerini 

okutmaya baĢlaması Galatasaray Lisesini tahakkümleri altında bulunduran Fransa ve 

Ġngiltere‟yi memnun etmedi. Osmanlı vatandaĢı olan gayr-i Müslimlerin de tepkisi üzerine 

daha bir seneyi doldurmadan görevden alınmasına sebep oldu. 

Ali Suâvî, V. Murad‟ı tahta geçirmek amacıyla 20 Mayıs 1878 tarihinde birkaç yüz 

muhacirle gerçekleĢtirdiği Çırağan Sarayı baskını gerçekleĢtirdi. Yanına aldığı 150 kadar 

fedai ile teknelerle Çırağan Sarayına çıkarma yaptı ve saray muhafızlarını etkisiz hale getirdi. 

V. Murad‟ın tutulduğu bölüme ulaĢtılar. Ancak Ali Suavi V. Murad‟ı ikna edemedi. Bu arada 

duruma müdahale eden BeĢiktaĢ Zabıta Amiri Hasan PaĢa çıkan arbedede Ali Suavi‟nin 

kafasına vurduğu bir sopa darbesi ile ölümüne sebep oldu. 60 kadar arkadaĢını da öldürerek 

duruma el koydu ve V. Murad‟ı kaçırma operasyonunu bastırdı. 

V. Murad 21 Eylül 1840‟da Çırağan Sarayında doğan Abdülmecid‟in büyük oğludur. 

Abdülmecid onu çok seviyor ve veliaht olarak yetiĢtiriyordu. Ünlü bilginlerden din ve fen 

ilimlerini öğrendi. Ethem PaĢa ve Kemal PaĢa ile Gardet isimli Fransızdan dersler aldı. 

Augusto Lombardi isimli Ġtalyan‟dan piyano dersi alarak Musiki alanında da kendisini 

yetiĢtirdi ve birçok Ģarkı besteledi. Sultan Abdulaziz ile çıktığı Avrupa seyahati ile Avrupa‟yı 

yakından gördü. Ġngiltere‟de tanıĢtığı Galler Prensi VII. Edward ile yakın dostluk kurdu. 

(Edward daha sonra Ġngiltere Kralı olmuĢtur.) Göztepe‟deki Kurbağalı dere köĢkünde ailesi 



ile çok rahat bir hayat yaĢadı. Tahttan indirilen Sultan Abdülaziz yerine 30 Mayıs 1876‟da 

padiĢah oldu. Gerek tahta çıkma esnasında gerekse daha sonraki günlerde evhama kapıldığı ve 

hastalandığı bahane edilerek 93 gün kaldığı padiĢahlık makamından doktor raporu ile 31 

Ağustos 1876‟da indirilmiĢti. Kendisinden sonra tahta çıkan II. Abdülhamit tarafından 

zorunlu ikamete mecbur edilmiĢti. 

Ali Suavi ve arkadaĢları çok iyi yetiĢmiĢ olan ve Ziya paĢa ve Namık Kemal gibi 

aydınların sohbetinde bulunan V. Murad‟ın MeĢrutiyetçi ve Hürriyetçi olmasından dolayı 

haksız yere tahtından indirildiğini düĢünüyorlar ve istibdadın kalkması ve ülkede Hürriyetin 

hâkim olması için onun yeniden tahta çıkarılması gerektiğini düĢünüyorlardı. Biraderi Sultan 

Vahdettin onun hakkında “Biraderim V. Murad terazinin bir kefesine biz diğer biraderler 

diğer kefesine konsa V. Murad daha ağır basardı” dediği rivayet edilmektedir. Son derece 

kibar ve nazik bir padiĢah olan V. Murat hitabet bakımından da etkileyici bir konuĢma 

yeteneğine sahip bulunuyordu. 

Zorluklara dayanıklı olmak anlamına gelen Suâvî lakabını alan Ali Bey hayatı boyunca 

hareketli, heyecanlı ve faal bir hayat yaĢamıĢtır. Doğruları haykırmaktan çekinmeyen cesaretli 

bir kiĢiliğe sahipti. Çırağan Sarayı baskınına karıĢtığı için kendisine “Sarıklı ihtilalci” 

denilmiĢtir. Zeki ve ilim sahibi, cesur ve kahraman olmakla beraber muhaliflerince cahil ve 

hain olduğu iddia edilmiĢtir. Gerçekte Ġttihad-ı Ġslam idealini savunan dini konularda hassas 

ve doğruları haykırmaktan çekinmeyen bir ilim adamı ve yazardır. Otuz dokuz yaĢında 

öldürüldüğü halde birçok eser vermesi onun gerçekten ilim sahibi olduğunu göstermektedir. 

Cesareti ve gayreti de onun hürriyet aĢığı olduğunun delilidir. 

AlmıĢ olduğu dini terbiye gereği haksızlık ve adaletsizlikle sürekli mücadele etti. Çok 

zeki olduğu kadar da hırslı olması onun küçük yaĢlardan itibaren ilmî, içtimaî ve siyasi 

meselelerle ilgilenmesini, yabancı dil öğrenerek kitaplar tercüme etmesini ve gazetecilik 

yapmasını sağlamıĢtır. Tanzimat Fermanı‟nın ilan edildiği sene doğmuĢ, SavaĢlar, 

mağlubiyetler yaĢamıĢ ve Islahat Fermanı ile I. MeĢrutiyetin ilan edilmesi gibi önemli 

inkılapları yaĢamıĢtır. Devletin bekası ve dinin korunması için gayret etmiĢtir. Bu nedenle 

fikirlerini açık bir Ģekilde gazete ve kitap dili ile toplum ile paylaĢtı. 

Ali Suavî öğretmen kimliği ile de öne çıkmıĢ ve toplumun eğitimli ve bilinçli olması 

gerektiğini savunmuĢtur. Ona göre eğitilmiĢ ve hukukunu bilen korunması için gayret eden 

toplumların yıkılması mümkün değildir. o ayrıca din ilimleri ile fen ilimlerinin beraber 

okutulmasını da savunmuĢtur. MeĢrutî ve demokratik eğitimin önemini ilk olarak vurgulayan 

da odur.  

Avrupa‟da bulunduğu yıllarda orada ortaya çıkan felsefi ve fikrî akımları da çok iyi 

takip etmiĢtir; ancak o sosyal ve siyasi hadiseleri değerlendirir ve çareler ortaya koyarken 

daima Ġslamiyetin prensiplerini rehber edinmiĢtir. MeĢrutiyeti “MeĢveret Sistemi” olarak 

kabul etmiĢ ve “Usûl-i MeĢvereti” esas almıĢtır. MeĢveretin en geniĢ manada yapılığı yer 

olarak da “Meclis-i Mebusan” olması gerektiğini müdafaa etmiĢtir. Dahilde meĢveret kuralı 

uyulmamasının devleti ve milleti tedenniye sevk ettiğini savunarak Bediüzzaman ile aynı 

çizgide buluĢmuĢtur. Yine ona göre “Seçim” ve “Meclis-i Mebusan” bir millet için en elzem 

kurmlardır. “Aksi taktirde idareciler hakim ve müstebit, vatandaĢlar da mahkum ve mağdur 

olur” demiĢtir. 

Genel olarak Ali Suavi Ġslamî değerlerin korunması ve uygulanması ile “Ġttihad-ı Ġslam” 

konusunda fikir üreten değerli bir fikir adamı olarak tanınmıĢtır. Bu nedenle Bediüzzaman 

Said Nursi hazretleri “Ali Suavî‟yi müfrit âlimlerden sayar. Ġttihad-ı Ġslam konusunda selefi 

olarak “Müfrit âlimlerden Ali Suavî‟yi” sayar. (Divan-ı Harb-i Örfi, 1993, s.29) 

Bediüzzaman‟ın Ali Suavi için “âlim” demesi de anlamlıdır. 

 

Eserleri: 

1. Ehemmiyet-i Hıfz-ı Hal, Filibe–1865 



2. Santorin Risalesi, Filibe–1866 

3. Hukuku’ş-Şevârî, Ġstanbul–1908 

4. Defter-i Amâl-i Ali Paşa, Paris–1871 

5. Türkiye ve Paris Yıllıkları (1871–1873 Olayları) 

6. Nasreddin Şah, Paris–1873 

7. Muhbir, Hürriyet, Ulûm, Fransızca La Republigue isimli gazetede çıkan pek 

çok yazı ve makaleleri vardır. 

8. Kamusu’l-Ulûm ve’l-Meârif 

Bunlarla beraber Ali Suavi‟nin kitaplarının sayısı 127 kadar olduğu söylenir. 

Bunlardan sadece bir kısmı basılmıĢtır. 4 adet de Tercüme eseri vardır. Bir çoğu 

Çırağan Baskınından sonra eĢi tarafından imha edildiği ve eĢinin de Avrupa‟ya kaçtığı 

iddia edilmektedir.   

 

Kaynaklar: 

1.http://www.risaleinurenstitusu.org/index.asp?Section=Enstitu&SubSection  

2. http://tr.wikipedia.org/wiki/Ali_Suavi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Hürriyetçi Kolağası Resneli Niyazi Bey: (1873 Resne – 1913 İstanbul)  
 

1873 yılında Yugoslavya‟nın Manastır‟a bağlı Resne 

kasabasında dünyaya geldi. Askerî okullardan baĢarı ile mezun oldu 

3. Orduda göreve baĢladı. Osmanlı-Yunan savaĢına iĢtirak etti ve 

Balkanlarda baĢ gösteren milliyetçi akımları ve ayaklanmaları 

bastırdı. Kısa süre içinde gösterdiği yararlı çalıĢmalar ve askeri 

baĢarılarla Kolağası (Yarbay) rütbesini kazandı. Bu arada “Ġttihat 

ve Terakki Cemiyetine” üye oldu ve faaliyetleri ile güvenilir bir 

mevkiye yükseldi.  

Samimi bir Hürriyet ve MeĢrutiyet taraftarı olan Resneli 

Niyazi MeĢrutiyetin ilanını sağlamak için 1908 Temmuz ayında 

güvenilir 400 asker ve gönüllü milislerle Manastır‟da dağa çıkar. 

Halk arasında “Kahraman-ı Hürriyet” unvanını aldı. 23 Temmuz 

1908‟de Sultan Abdulhamit Hürriyeti ilan eder. Böylece Niyazi 

Bey ve Enver Bey ordu içinde ve halk arasında “Hürriyet 

Kahramanı” Ģanını alırlar. 

Hem MeĢrutiyet hem de 31 Mart sırasında Ġstanbul‟a gelen kuvvetlerin içerisinde 

Niyazi Bey en önde gidenler arasındaydı. BaĢındaki Ģapkanın üzerinde “Vatan Fedaisi” 

yazmaktaydı. Türk-Yunan savasında gösterdiği baĢarı ve esir aldığı Rum askerlerinden dolayı 

kendisine “padiĢah yaverliği” unvanı verilmek istenmiĢ ancak kendisi bunu reddetmiĢtir. Ne 

var ki Ġttihatçıların bozuk kısmı “Niyazi Bey” ile “Enver Beyi” birbirlerinden koparırlar ve 

Niyazi Bey‟i saf dıĢı ederler.  

Niyazi Bey bundan sonra Resne‟ye giderek yerleĢir. 1912–1913 yıllarında Balkan 

SavaĢlarına katılır. Gönüllülerle beraber Osmanlı‟ya yardımcı olur. Kahramanlığı Ġttihat 

komitecilerini rahatsız eder. Kendisini Ġstanbul‟a davet ederek Ġskele‟de su-i kast ile Ģehit 

ederler. Ġstibdadı arzu eden müfsitler ve komiteciler kahraman Hürriyet kahramanlarını halkın 

gözünden düĢürmek için çeĢitli iftiralar ve kötü lakaplar takmıĢlar ve bunu da basın ve yayın 

yolu ile yaymıĢlardır. Namık Kemal adına komik fıkralar uydurmuĢlar, Niyazi Bey için “Ne 

Ģehit oldu ne gazi, pisipisine gitti Niyazi” demiĢlerdir. Sultan Vahdettin, Enver PaĢa ve 

Çerkez Ethem için “Vatan Haini” damgasını vurmuĢlar. Hürriyet ve MeĢrutiyeti ilan eden 

Sultan Abdülhamid‟e “Kızıl Sultan” adını vermiĢlerdir. Trabzonlu Ali ġükrü Bey ve Giresun 

Mebusu Topal Osman için çirkin komplolar kurarak öldürmüĢlerdir. 

Hürriyet‟in ilanından önce Ġstanbul‟da bulunan Bediüzzaman Manastır‟da bulunan 

Resneli Niyazi Bey‟e mektup göndererek mücadelesini desteklemiĢ ve kendisini tebrik 

etmiĢtir. ġu mealde: “Ey zamanın Rüstem-i Zâli! Âlem-i misalde senin misalini ziyaret 

ediyoruz. Zira Ģimdi her bir mehâsin lafız gibi senin misalin mana gibi içinde görünmekle 

aklın gözbebeğinde birden irtisam ediyor. Selanik‟e senin hakiki suret-i misalin ile görüĢmek 

için geldim. Sû-i talih, haset yahut nazar değmemek için iki misâl-i zîvakârın cem‟ine müsâde 

etmedi. Sizin tesis ettiğiniz bünyân-ı saadeti tahkim etmek için teĢekkür-ü fiilî olarak 

Kürdistan‟a gitmek niyetindeyim” (Osmanlıca Nutuk, 4. Mektup s. 22) demiĢtir.  

Bediüzzaman gerçekten de daha sonra Doğuya gitmiĢ ve 1910–1911 yıllarında 

MeĢrutiyeti anlatan “Münazarat” isimli eserdeki hakikatleri ve “Hutbe-i ġamiye”deki tedavi 

çarelerini Kürt ve Araplara ders vermiĢtir. 

Nihayet 23 Temmuz 1908 tarihinde Sultan Abdulahmit II. MeĢtutiyeti ve Hürriyeti ilan 

ederek Resneli Niyazi, Enver PaĢa ve Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin isteğini 

gerçekleĢtirmiĢtir. 

Kaynaklar: 

1. http://tr.wikipedia.org/wiki/Resneli_Niyazi_Bey  

2. Latif Salihoğlu, Bediüzzamanın Hürriyetçi Dostları, Yeni Asya / 14–23 Mart 2006   



 

 

6. Mizancı Mehmet Murad:  (1854 Dağıstan - 15 Nisan 1917 İstanbul) 

 

Hürriyet ve MeĢrutiyetin ilanı için ciddi manada gayret 

gösteren önemli Ģahsiyetlerden birisidir. Mizan, ölçü 

anlamındadır. Dengeli ve ölçülü birisi olan ve “Mizan” 

adında bir gazete çıkaran Murat beye bu lakap özellikle 

verilmiĢtir. II. MeĢrutiyetin ilan edildiği günlerde 

ġehzadebaĢındaki Ferah Tiyatrosunda verdiği konferansı 

sabota etmek isteyen Ġttihatçıların bozuk takımının kavga ve 

kargaĢa çıkarması esnasında konferansta bulunan 

Bediüzzaman sandalyanin üzerine çıkarak irat ettiği bir 

nutukla Mizancı Murat Beyi müdafaa etmiĢ ve kargaĢayı 

yatıĢtırmıĢtır. 

Mizancı Murat Bey Dağıstan‟ın Huraki köyünde 

dünyaya gözlerini açtı. Babası Hacı Mustafa Efendi‟dir.  

Gerçek adı Mehmet Murad‟dır. Ġsmi hürriyet savaĢçısı 

olan Hacı Murad‟a izafeten adı Mehmet Murad olarak verilmiĢtir. Ġlköğretimini Dağıstan‟da 

Liseyi Sivastopol‟da okumuĢ ve 1873 yılında Ġstanbul‟a gelmiĢtir. Dağıstanlı ġirvanzâde 

RüĢtü PaĢa‟nın himayesine girmiĢtir. ġirvanzâde Halep Valisi olarak atanınca onunla birlikte 

Halep‟e gitti. ġievanzâde‟nin ölümü üzerine yeniden Ġstanbul‟a geldi ve Sait Molla‟nın 

oğullarına ders vermek için yalısına yerleĢti. 

Rusca ve Fransızcayı çok iyi bilen Mehmet Murad daha sonra Hariciye Nezareti Basın-

Yayın MüĢavirliğinde çalıĢmaya baĢlamıĢtır. Vakit ve Ġttihat gazetelerinde hariciye/dıĢ 

politika yazıları yazdı. Mülkiye‟de muallimlik yaptı. Dâru‟l-Muallimîn‟de hocalık ve 

yöneticilik yaptı. 1886 yılında Mizan Gazetesini çıkardı. Ġstibdada karĢı verdiği mücadeleden 

dolayı II. Abdulhamid ve Ġttihat ve Terakki iktidarı döneminde istediği ve özlediği Hürriyet 

ortamını bulamamıĢ hürriyetçi fikirlerinden dolayı takibata uğramıĢ ve gazetesi sık sık 

kapatılmıĢtır. Gördüğü baskılar sonunda Paris‟e giderek yayın hayatına burada devam etti. 

Burada da Ġttihat ve Terakkicilerle anlaĢamadı. Mısır‟a giderek Mizan Gazetesini burada 

çıkararak Hürriyet mücadelesine burada devam etti.  

1896 tarihinde tekrar Paris‟e davet edildi ve burada Ahmet Rıza beyle beraber Ġttihat ve 

Terakki‟nin yönetim kadrosuna girdi. Ama onlarla yine anlaĢamadı. Cenevre‟ye giderek 

Ġttihat ve Terakki ile bağını tamamen kopardı. Burada Sultan Abdulhamid‟in devlet 

adamlarından Ahmet Celalettin PaĢa ile görüĢerek II. MeĢrutiyetin ilan edilmesi, Meclis-i 

Mebusan‟ın açılması ve Fikir Hürriyeti Ģartının kabulü ile Ġstanbul‟a gelerek yerleĢti. 

Ġstanbul‟da da Ġttihatçıların hedefi haline geldi.  

Mehmet Murat 1899–1908 yılları arasında “ġuray-ı Devlet Maliye Dairesi” azalığında 

bulundu. Bu arada gazetesinde düzenli olarak yayınladığı Hürriyet ve MeĢrutiyet lehindeki 

yazılarla Hürriyet ve MeĢrutiyetin müsemmasını ders vermeye baĢladı. Yönetimi de ılımlı bir 

Ģekilde eleĢtirmeye devam ediyor ve genellikle yol ve yöntem üzerinde duruyordu. Bu 

nedenle dengeli ve yapıcı bir politika uyguluyordu. Buna rağmen garazkârların ve istibdat 

heveslilerinin hoĢuna gitmiyor sık sık Ģikâyet ediliyordu. Bu nedenle de baskı görüyordu. 

1908 yılında görevinden ayrılarak kendisini tamamen gazetesi olan Mizan‟ın yazı ve 

neĢriyat faaliyetlerine verdi. Bu tarihten itibaren Ġttihat ve Terakki‟nin muhalifi olan Ahrar 

Fırkası içinde muhafazakâr bir politika izlemeye baĢladı.   

31 Mart olayı sonrası isyan ile münasebeti iddiası ile Divan-ı Harb-i Örfi‟de ömür boyu 

sürgün cezasına çarptırılarak Rodos ve Midilli adasına gönderildi. 1912 tarihindeki umumi 



aftan yararlanarak tekrar Ġstanbul‟a geldi. 15 Nisan 1917 tarihinde 63 yaĢında Ġstanbul‟da 

vefat etti.  

Ilımlı bir muhalefet metodu takip eden Mehmet Murad geleneksel siyasi düzen ile 

modern demokrasi arasında “Fikir Hürriyeti” bağlamında dengeli bir politika takip etmiĢ ve 

adeta köprü görevi yapmıĢ ve yeni nesillere muallim olma yolunu takip etmiĢtir. Bir ara 

“Duyun-u Umumiye” azalığında bulunduğu için iktisadi konularla da ilgilenmiĢ ve önemli 

fikirler ileri sürmüĢtür. Tarım, ticaret ve sanayinin dengeli geliĢmesini savunarak kalkınma 

politikasının bu eksende yürümesi gerektiği üzerinde durmuĢtur. Yerli sanayiye önem 

verilmediği takdirde Osmanlı ülkesinin bir “ecnebi pazarı” haline geleceğini söylemiĢtir. 

Hantal Yıldız Bürokrasisinden yakınmıĢ ve bürokrasinin azaltılması konusunda fikirler ileri 

sürmüĢtür. 

Çok yönlü bir fikir ve politika adamı olan Mizancı Mehmed Murad Hürriyetin tarif ve 

sınırları konusunda Tanin muharriri Hüseyin Cahit ile tartıĢmaya girmiĢtir. Bediüzzaman Said 

Nursi hazretleri bu tartıĢmaları takip etmiĢ ve Mizancı Murad‟ı haklı bularak desteklemiĢ, 

Hüseyin Cahit‟i ise haksız bulup eleĢtirmiĢtir.  “Mizan Ceridesi sahibi Murad haklıdır; Tanin 

muharriri Hüseyin Cahit yanlıĢ ve hata ediyor” (Münazarat, 55) demiĢtir. Kendisi de “Tam ve 

mükemmel hürriyet, kiĢinin firavunlaĢmaması ve baĢkasının hürriyeti ile alay etmemesidir. 

ġüphesiz gaye haktır; ama mücadele üslubu uygun değildir” (Münazarat, 56) diye aralarındaki 

dengeyi kurmuĢtur. 

Mizancı Murad Osmanlı kültür ve politikasının Hürriyet ve Ġttihad-ı Ġslam ideali olması 

gerektiğini savunmuĢtur. Tarih bilincinin yeni nesillere aktarılması gerektiğini savunmuĢtur. 

 

Eserleri: 

1. Târîh-i Umûmî (4 c, 1880-1882)  

2. Muhtasar Târîh-ı Umûmî (1885)  

3. Muhtasar Târîh-i Ġslâm (1890)  

4. Devr-ı Hâmidî Âsârı (1891)  

5. Turfanda mı Turfa mı? (1892)  

6. Le Palais de Yıldız et la Sublime Port (1896)  

7. Müdâfaa Niyetine Bir Tecâvüz (1896)  

8. La Force et la Faiblesse de la Turquim (1897)  

9. Hürriyet Vadisinde bir Pençe-i Ġstibdâd (1908)  

10. Mücâhede-i Milliye (1908)  

11. Tencere Yuvarlandı Kapağını Buldu (Piyes, 1908)  

12. Târîh-ı Ebülfâru (7c, 1909-1916)  

13. Enkaz-ı Ġstibdâd Ġçinde Züğürdün Tesellîsi (1911)  

14. Tatlı Emeller Acı Hakikatler (1912)  

15. Taharrî-yi lstıkbâl (2 c, 1913-1914).    

 

Kaynaklar:  
1.http://www.risaleinurenstitusu.org/Enstitü/Portreler 

2.   http://tr.wikipedia.org/wiki/Mizancı Murat  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Prens Mehmet Sabahattin: (13 Şubat 1878 İstanbul – 30 Haziran 1948 İsviçre)  
 

Giriş: 

“TeĢebbüs-ü Ģahsî ve adem-i merkeziyet” tezinin kurucusu 

ve savunucusu olan siyasetçi ve düĢünürdür. Sosyoloji alanında 

çalıĢma yapan ilk Türk‟tür. Ġttihat ve Terakki‟nin Fransa‟da ilk 

kurucularından olmakla beraber II. MeĢrutiyetin ilanından sonra 

Ġttihat ve Terakki‟ye ilk muhalefet eden ve ilk muhalefet partisi 

olarak “Osmanlı Ahrar Fırkasını” kuran da odur. Ahrar Fırkası 

daha sonra kurulan Demokrat partilerin öncüsü sayılmıĢtır.  

Osmanlı padiĢahı Sultan Abdülmecid‟in torunu, V. Murat, 

II. Abdülhamit‟in yeğenidir. 

Bediüzzaman bu fikre taraftar olmakla beraber “Tevhitle 

mükellef olduğumuz gibi muhabbet- milli ile de mükellefiz. 

Unsur olarak da bize Ġslamiyet kâfidir” demiĢtir. Bediüzzaman merkeze bağlı olmakla beraber 

yavaĢ yavaĢ yetki devrinden yanadır. (Prens Sabahattin‟e Cevap) Ahrar Fırkası bu fikri kendi 

programına almıĢtı. 

  

1. Hayatı: 

Asıl adı Mehmet Sabahattin‟dir. 1878 yılında Ġstanbul‟da doğdu. Annesi Sultan 

Abdülhamid‟in kızı Seniha Sultan, babası Kaptan-ı Derya Damat Gürcü Halil Rifat PaĢa‟nın 

oğlu Damat Mahmut Celalettin PaĢa‟dır. Anne tarafından “Sultanizâde” olduğu için “Prens” 

unvanını kullanmıĢtır. Dönemin önde gelen entelektüellerinden evde özel eğitim alarak 

eğitimini tamamladı. II. Abdülhamid‟in yakın arkadaĢı olan babası Mahmut Celalettin PaĢa 

Adalet Bakanı olduğu dönemde Ali Suavi‟nin tertip ettiği Çırağan Sarayı Baskınına adı 

karıĢtığı için görevinden alınıp yalısında gözaltında bulundurulunca oğulları Sabahattin ve 

Lütfullah ile özel ilgilendi.  

Prens Sabahattin dini ilimler yanında Fen bilimlerine de özel ilgi gösterdiği için 

“Zülcenâheyn” yani hem din hem de fen ilimlerini beraber öğrenerek kendisini geliĢtirdi. 

Fransızcayı da çok güzel öğrendi. 

Babası Mahmut Celalettin PaĢa su-i kast giriĢiminden çekindiği için ailesini de yanına 

alarak Paris‟e yerleĢti. Saraya yakınlığının verdiği avantaj ile Prens Sabahattin Paris‟e gelen 

Yeni Osmanlılar, yani Jön Türkler içinde önemli bir mevkiye yükseldi ve Hürriyetçi 

düĢünceleri ile “Ahrarların” fikir öncüsü durumuna geldi. Sultan Abdulhamid‟in “Meclis-i 

mebusanı” kapatmasından ve istibdada yönelmesinden sonra ona muhalefet edenlerin 

liderliğini Prens Sabahattin yapmaktaydı. Bir ara babası ile Mısır‟a gitmiĢse de kısa sürede 

tekrar Paris‟e dönerek Ecoles des Roches isimli okulun kurucusu olan Edmond Demolins ile 

tanıĢtı. Onun toplum ve siyaset konusundaki fikirlerinden istifade etti. Fransa‟da yaptığı siyasi 

araĢtırmalar sonucu Osmanlı toplumunun ilerlemesinin “TeĢebbüs-ü ġahsî ve Adem-i 

Merkeziyet” yani Özel TeĢebbüs ve Yerel Yönetim” olduğuna inandı. 

Prens Sabahattin 1900 yılında Fransa‟da “Umum Osmanlı VatandaĢlarına” hitap eden 

bir beyanname neĢrederek Jön Türklerin bir Kongre düzenleme fikrini ortaya atar. Ancak 4 

ġubat 1902‟de “Birinci Osmanlı Liberaller Kongresi” düzenleyebildi. Bu kongre “Birinci Jön 

Türk Kongresi” olarak da anılmaktadır. Bu kongrede Jön Türkler arasındaki ideolojik ve 

siyasi farklılıkların ortaya çıkmasını da sağlamıĢ oldu. Bu nedenle bir kısım tarihçiler bu 

kongrede daha sonra partileĢecek olan “Merkez Sağ” ve “Merkez Sol” düĢüncenin temelini 

oluĢturduğunu kabul ederler.  

Prens Sabahattin 1906 yılında “TeĢebbüs-ü ġahsî ve Adem-i Merkeziyet” düĢüncesini 

geliĢtirmek amacı ile “Terakki” adında bir dergi çıkartmaya baĢladı. Dergide ifade edilen 



fikirler imparatorluk içindeki azınlıklar ve tüccarlar arasında büyük beğeni kazandı ve taraftar 

buldu. Bu nedenle derneğin Ġstanbul, Ġzmir, Alanya ve ġam Ģubeleri açıldı. 

1908 yılında Osmanlı aydınları ve liberallerinin gayreti ile ilan edilen II. MeĢrutiyet‟ten 

sonra 1903 yılında vefat eden babasının cenazeni de alarak Ġstanbul‟a döndü. Henüz 

partileĢmeyen “Ġttihat ve Terakki Cemiyeti” üyelerinin oluĢturduğu hükümetin “Müsavat, 

Adalet ve Hürriyet” düĢüncesini hayata geçirmek yerine istibdada yönelmesi üzerine Prens 

Sabahattin liderliğinde Liberal Jön Türkler ilk resmi parti olarak “Osmanlı Ahrar Fırkası”nı 

kurarak Ġttihat ve Terakki Cemiyetine rakip oldular ve hemen muhalefete baĢladılar.  

Osmanlı Ahrar Fırkası 14 Eylül 1908 tarihinde, kuruluĢ müracaatını yapmıĢ ve dört gün 

sonra 18 Eylül 1908 tarihinde de resmen kuruluĢunu ilân etmiĢtir. Ahrar Fırkasının yönetim 

kadrosunda yer alanlar, Nureddin Ferruh, Ahmet Fazıl, Kıbrıslı Tevfik, Melih Said, Namık ve 

ġevket Bey‟lerdir. Genel baĢkanı olmayan bu partinin Genel Sekreteri Nureddin Ferruh 

Beydir. Parti kurucuları arasında son Osmanlı Meclis-i Mebusan BaĢkanı olan Celalettin Arif 

Bey (1876–1930) de vardır. Partinin arka planında ise, Prens Sabahattin, Mizancı Murad Bey 

ve Hasan Fehmi Bey gibi düĢünürler ve fikir adamları bulunmaktadır.  

Hızla teĢkilatlanan Ahrar Fırkası, komitacılar tarafından taĢradaki seçimlere 

sokulmamıĢ, Ġstanbul‟da yapılan seçimlerde ise, maalesef mebus çıkaramamıĢlardır. Ancak 

“Meclis-i Mebusan”da Ġttihat ve Terakki‟den ayrılanlar Ahrar Fırkasını temsil etmiĢ ve 

hükümete Ahrar‟ların girmesini sağlamıĢlardır. 

Prens Sabahattin taraftarları ayrıca 1908–1911 yılları arasında “Nesl-i Cedit” (Yeni 

Nesil) adında bir de kulüp kurmuĢlardır. Onun yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılmasına 

dair görüĢleri çok tartıĢıldı. Bu tartıĢma o günün Ģartlarında Sabahaddin‟in değiĢik Ģekillerde 

suçlanmasına neden oldu. 31 Mart Olayı olarak bilinen ayaklanmada payı olduğu iddiası ile 

Osmanlı Ahrar Fırkası suçlandı ve kapatıldı. Prens Sabahattin de tutuklandı ancak Mahmut 

ġevket PaĢa ve HurĢit PaĢa aracılığı ile serbest bırakıldı. Daha sonra gıyaben yargılanarak 

idama mahkûm edilince yurt dıĢına gitmek zorunda kaldı. 1913 yılında Mahmut ġevket 

PaĢa‟ya yapılan su-i kast hareketi de Prens Sabahattin‟e ve muhalefet partisi olan Hürriyet ve 

Ġtilaf Fırkasına yüklenmek istendi ve bu nedenle Ġttihat ve Terakki Fırkasının muhalefet 

yapmasına dahi fırsat verilmedi. Bu nedenle prens Sabahattin ancak Ġttihat ve Terakki 

Yönetimi I: Dünya SavaĢında yenilgiye uğrayıp yurt dıĢına çıkınca Ġstanbul‟a dönebildi. 

Yurda döner dönmez Ġttihatçıların yasakladığı “Türkiye Nasıl Kurtulur” isimli eserini 

yayınladı. Anadolu‟daki Milli mücadeleye yazıları ile açıkça destek verdi.  

Prens Sabahattin bütün bunlara rağmen 1924 yılında Saltanatın kaldırılması ile haneden 

mensuplarının yurt dıĢına sürülmesine iliĢkin yasa gereği sevdiği ve uğruna yıllarca mücadele 

verdiği güzel ülkesinden ayrılmak zorunda kaldı. Bundan sonra Ġsviçre‟ye yerleĢti. Orada 

yoksulluk içinde yaĢadı. Ġsviçre Alplerinin yamacındaki Colombier köyünde 1948‟de vefat 

etti. Öldüğünde yastığının altından Türk bayrağı ve Kur‟an-ı Kerim çıkmıĢtı. 1952‟de mezarı 

nakledilerek Eyüp mezarlığındaki babası Mahmut Celaleddin PaĢa‟nın kabri yanına Halil 

Rıfat PaĢa Türbesine defnedildi. 

 

2. Fikirleri: 

Prens Sabahattin kendisi gibi sosyoloji ile ilgilenen Durkheimci toplum görüĢünü 

benimseyen Ziya Gökalp‟in “Merkeziyetçi” ve “Devletçi” fikirlerinin aksine “Adem-i 

Merkeziyetçi” ve “Hürriyetçi” bir görüĢün müdafaasını yapmıĢtır. Ġttihat Terakkinin ilk 

Kongresini kendisi topladığı halde Ġttihat Terakki Yönetimi muhaliflerini etrafında toplayan 

“Meslek-i Ġçtima” akımının da öncüsü idi.  

Bediüzzaman “teĢebbüs-ü Ģahsî” düĢüncesini müspet rekabeti kamçılayan medeniyet 

makinesinin buharı olarak görür. Adem-i merkeziyet için ise “tatbikine çok uzun zaman 

lazım” demiĢtir. Aradan tam yüz senelik bir zaman dilimi geçtiğine göre uygulamadaki 

mahzurların da kalkmıĢ olduğu düĢünülebilir. Zira artık AB süreci ile baĢlayan ekonomik, 



askeri ve adlî birliktelikler ve insaniyet odaklı kurumlar ortaya çıkmıĢtır. AB örneği dini, milli 

ve kültürel farklılıkları kabul etmekle beraber “hürriyet, adalet, eĢitlik ve hukukun üstünlüğü” 

prensiplerini öne çıkarmaktadır. “Zulme, haksızlığa, ahlaksızlığa” karĢı insanî değerleri 

korumayı amaçlamaktadır. 

Üniter devlet merkeziyetçidir. Yönetim yukarıdan aĢağıya yetki paylaĢımına göredir. 

AĢağıya verilen yetki hükümranlık vermez; ama sorumluluk yükler. Ġktidar otoritesi merkezde 

toplanmıĢtır. Âdem-i merkeziyetçi federal yapıda ise yerellik ilkesi esastır. Yerel yönetim ise 

kendi gelir kaynaklarına, görevin gerektirdiği personel ve mal varlığına, görevle ilgili karar 

alma ve yürütme gücüne sahiptir. BaĢka bir kademenin o alana karıĢmasına imkân vermez. 

Yetki merkezde toplamamıĢtır, yetkilerin büyük bir kısmı taĢra yönetimlerine dağıtılmıĢ ve 

büyük ölçüde yetkiler devredilmiĢtir. Buna tevsi-i mezuniyet de denilir. 

Osmanlı devleti temelde bir hanedan tarafından kurularak yönetildiği, zamanla 

büyüyerek bünyesine pek çok devleti kattığı halde siyasi gücünü kimse ile paylaĢmamıĢtır. 

Ancak hâkimiyeti altındaki milletlerin temel hak ve hürriyetlerini teminat altına almıĢ ve 

eyaletlere idarî olarak geniĢ bir yetki vermekten çekinmemiĢtir. Ülkeyi eyaletlere ayırmıĢ ve 

eyaletleri de merkezden atadığı valilerle yönetmiĢtir. Milletleri ve devletleri Osmanlı‟ya 

bağlayan sadece merkezî yönetimin otoritesi değildir. Ġslamiyet‟in bayraktarlığını yapması ve 

bunu da Müslümanların manevi olarak bağlandığı “Hilafet” unvanı ile manevi yönünden 

kaynaklanmaktadır. Bu nedenle meseleyi sadece siyasi otoriteye bağlamak pek sağlıklı 

değildir.  

Paris‟te yapılan I. Jöntürk kongresinde her iki yönetim Ģekli üzerinde fikir ihtilafı ortaya 

çıkmıĢtır. Prensi Sabahattin “Adem-i Merkeziyet” düĢüncesini savunurken Ahmet Rıza ve 

ekibi merkeziyetçi bir meĢrutiyeti savunarak aralarındaki farkı göstererek birbirlerinden 

ayrılmıĢlardır.  

Batıdaki “Ulus Devlet”in medeniyet algısında Yunan ve Roma dehasının eseri ve 

Felsefe‟nin ürünü olan güce dayanma, menfaat kavgası, ırkçılık üzere inĢa edilen sosyal bir 

yapı vardır. Bu devletçi sistemde “insaniyet” ve “hakkaniyet” yoktur; ötekinin mutlaka bir 

Ģekilde ezilmesi, öldürülmesi, sürülmesi ve asimile edilmesi esastır. Bu nedenle asırlar boyu 

aralarında ırk ve mezhep kavgası bitmemiĢtir. Sanayi ınkılabından sonra da güçlünün güçsüzü 

esme politikası iĢçi-iĢveren mücadelesine dönüĢmüĢtür. Ġslam medeniyet anlayıĢında ise 

“hakkaniyet, insaniyet ve adalet” esastır. Ġnsanlar ya dinde veya insaniyette kardeĢtir. 

Müslümanlar dinde kardeĢ, diğer insanlar ise insanlıkta ve hukukta eĢit haklara sahiptir. 

Hedefinde menfaat yerine fazilet ve rıza-i ilahi gayesi hâkimdir. Toplumda ise yardımlaĢma 

prensibi hükmeder. (Sözler, 12. Söz) Bu nedenle baskı, zulüm ve mücadele yoktur, ötekinin 

de herkes gibi yaĢama, yardım görme ve hukuk karĢısında eĢit muamele görme hakkı vardır. 

Farklılıkları oluĢturan, din, dil, örf ve adetler, farklı kültür ve medeniyetler koruma altındadır 

ve ayrıĢma nedeni olarak görülmez. Temel hak ve hürriyetlerin verilmesi ayrıĢmayı değil, 

yardımlaĢmayı, geliĢmeyi ve toplumun ilerlemesini sağlayan bir makine olarak görülür. Zira 

“farklı diller ve milletler teârüfü, yani tanıĢmayı ve yardımlaĢmayı sağlar. (Hucurat, 49:13) 

Farklı renkler ve durumlar ise Allah‟ın kudretinin eserleridir. (Rum, 30:21) Bu nedenle 

Müslüman olmayanlar da Müslümanlar kadar inanç, ibadet, eğitim, fikir ve düĢünceyi ifade 

etme hürriyetine sahiptirler. Osmanlı‟yı 600 sene birlik ve dirlik içinde yaĢatan sır da budur. 

MeĢrutiyet döneminde “Hürriyet” fikri olması gereken Ģekli ile temel hak ve 

hürriyetlerin geniĢletilmesi, eğitimin kalkınmanın motoru Ģeklinde değil, batı felsefesi ve 

Ġngiltere ve Rusya‟nın da kıĢkırtması ile ırkların Osmanlı‟ya baĢkaldırısı ve bağımsızlık 

istekleri Ģeklinde topluma yansıtılıyordu. Bu nedenle ayrılıkçı fikirlerin kaynağı Ģeklinde 

sunuluyordu. Hürriyet konusunda kasıtlı bir anlam kayması ve bölünmüĢlüğe yönelme 

Ģeklinde yansıtılıyor ve böyle de uygulamaya konuluyordu. Bu nedenle muhafazakâr ve 

devletçi kafalarca hürriyetin değeri anlaĢılamıyordu. Bu da “Devlet-i Aliyeyi” parçalamak 

isteyen Avrupa Devletlerinin iĢine geliyordu. MeĢrutiyet döneminde yerel yönetimlere iliĢkin 



tartıĢmaların azınlıkların batılı güçlü devletler tarafından desteklenerek özerkleĢme ve 

bağımsızlıklarını kazandırmaya çalıĢmada yol haritası olarak görülmesi de idarecilerin ve 

aydınların yerel yönetimlere, yani adem-i merkeziyete tehlikeli görülmesini ve Ģüphe ile 

yaklaĢılmasını netice vermiĢtir.  

 Osmanlı Devletinin Tanzimat Fermanı (1839) ve Islahat Fermanı (1856) batılı 

devletleri tatmin etmiyordu. Gayr-i Müslim azınlıklara daha fazla hakların verilmesi sonuçta 

bağımsızlığa giden bir yol olarak görülmesinin önüne geçilmesi Ġttihat ve Terakki Cemiyetine 

göre “Merkeziyetçi yapının daha da güçlendirilmesinde” görülüyordu. Prens Sabahattin de 

zaten “Adem-i Merkeziyet” düĢüncesini izah ederken “Kanun-i Esasi”nin 108 ve 112. 

Maddelerine atıf yaparak “Siyasi” değil, “Ġdari” olduğuna ve “tevsi-i mezuniyet” ve “tefrik-i 

vezaif” olduğuna vurgu yapmıĢtır. Bu ise valilerin ve belediye baĢkanlarının yetkilerini 

artırmak, Ġl idare meclisi ve belediye meclisine daha fazla görev yüklemekten ibaretti. 

Hüseyin Cahit‟in Adem-i Merkeziyeti siyasi olarak algıladığına dikkat çekerek bunun yanlıĢ 

anlaĢıldığını savunduğu Ģeyin idarî, yani yerel yönetimlere inisiyatif vermek, belediyeleri 

güçlendirmek ve siyasi olmayan ve devletin üniter yapısına dokunmayan bir uygulamada 

merkeze bağlılığı esas almayan bir yönetim olduğunu belirtmektedir. (Kılıç, Murat (2010), 

“Türk Siyasal Hayatında Bir Muhalif Ġsim Ve Hareket: Prens Sabahattin Ve Meslek-i Ġçtima”, 

SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010/2, Sayı:12, s.1–14) 

 

3. Bediüzzaman’ın Prens Sabahattin’e Cevabı: 

Prens Sabahattin Eski Said‟in fikir ve siyaset sahasındaki hürriyetçi dostlarından 

birisiydi. Hürriyet konusunda müĢterek düĢüncelere sahiptiler. Bediüzzaman ile Prens 

Sabahattin‟in fikirleri “Hürriyet, meĢrutiyet, teĢebbüs-ü Ģahsî ve Ahrar Fırkasının Fikrî ve 

Siyasi Programı” Ģeklinde sıralamak mümkündür. Bediüzzaman Said Nursi, Sabahaddin‟in 

yanlıĢ anlaĢıldığını yazdı. “Prens Sabahaddin Bey‟in su-i telakki olunan güzel fikrine cevap” 

baĢlıklı mektubunda fikirlerinin güzel olduğunu fakat ayrılıkçı hareketlerin yoğun olduğu bir 

dönemde bu fikirlerin uygulanmasının yanlıĢ sonuçlar getireceğini, Osmanlı devletinin 

parçalanmasını kolaylaĢtıracağını belirtti. 

Bediüzzaman Birinci Said döneminde sosyal hayat ile beraber siyasi fikirleri ve 

olayların da sıkı bir takipçisi olmuĢ ve aktif siyasete fikren ve ilmen katkı sağlamıĢtır. Prens 

Sabahattin‟in “Adem-i merkeziyet ve TeĢebbüs-ü ġahsi” düĢüncesini güzel görmekle beraber 

pratikte bazı mahzurlarına dikkati çeken bir mektup yazmıĢtır. Zamanın müsadesizliği gereği 

de fikirlerinin yanlıĢ anlaĢıldığını da ifade etmiĢtir. Bu nedenle mektubuna “Prens Sabahattin 

Bey‟in Su-i Telakki Olunan Güzel Fikrine Cevap” Ģeklinde baĢlamıĢtır. Bediüzzaman bu 

mektubunda baĢlıkta da belirttiği gibi Ġttihat ve Terakkiciler gibi ne toptan reddetmiĢtir ve ne 

de aynen kabul etmiĢtir. Fikrini güzel bulmakla beraber uygulamadaki mahzurlarına dikkati 

çekmiĢtir. 

Bediüzzaman‟a göre hürriyetin unsuriyet ve bağımsızlık olarak algılandığı bir dönemde 

“Adem-i merkeziyet” fikri ve unsuriyete ait kulüpler merkezden nefretin yaygınlaĢtığı bir 

ortamda tevsi-i mevzuniyet kabına sığmayacağı için Osmanlılık ve meĢrutiyet perdesini 

yırtarak muhtariyete ve istiklâliyete, sonra da tevâif-i mülûk suretini giydiği için hürriyetin 

faydasını zarara çevirecektir” (Ġçtima-i Reçeteler-2: 253; Asar-ı Bediiye, 356) demektedir. Bu 

nedenle unsuriyet, yani ırkçılık hastalığına yakalanmamak gerektiğini söyler ve “Unsuriyet 

lazımsa bizim için Ġslamiyet milliyeti yeterlidir” der. 

 

Eserleri: 

1. TeĢebbüs-ü ġahsi ve Tevsi-i Mezuniyet Hakkında Bir Ġzah (1908)  

2. TeĢebbüs-ü ġahsi ve Adem-i Merkeziyet Hakkında Ġkinci Bir Ġzah (1908) 

3. Mesleğimiz Hakkında Üçüncü ve Son Bir Ġzah. (1911)  

4. Türkiye Nasıl Kurtarılabilir (1918) 



5. Doruk ve Su 

6. Ġttihat ve Terakki Cemiyetine Açık Mektuplar  

  

Kaynaklar:   
1. http://tr.wikipedia.org/wiki/Prens_Sabahattin 

2. Latif Salihoğlu, Bediüzzaman‟ın Hürriyetçi Dostları, Yeni Asya / 14–23 Mart 2006 

3. Mahmut BOZAN, Yrd. Doç. Dr. Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

http://www.risaleakademi.com/rnyay/tebliler/muenazarat-sempozyumu-milliyet-fikri-ve-kuert-

meselesi/2536-asirlik-tartima-merkezyet-ve-adem-merkezyet 

4. Bayraktar, Bayram (1997) “Günümüzde Yeniden Değerlendirilmesi Gereken Bir DüĢünür: 

Prens Sabahaddin Bey”, ÇağdaĢ Türkiye Tarihi AraĢtırmaları Dergisi, (Dokuz Eylül Üniversitesi Türk 

Ġnkılâp Tarihi Enstitüsü) Sayı: 6. s. 51-61. 

5. Kılıç, Murat (2010), “Türk Siyasal Hayatında Bir Muhalif Ġsim Ve Hareket: Prens 

Sabahattin Ve Meslek-Ġ Ġçtima”, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010/2, Sayı:12, s.1–14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Hürriyet Kahramanı Enver Paşa: (1881-İstanbul – 4 Ağustos 1922 Tacikistan) 

 

“Damat ve yaver-i hass, hazret-i Ģehriyar-i Enver” 

unvanlarına sahip olan Enver PaĢa 1881 yılında Ġstanbul‟da 

dünyaya gözlerini açtı. Babası Hacı Ahmet PaĢa, annesi AyĢe 

hanımdır. Babasının memur olmasından dolayı Manastır 

askerî RüĢdiyesini, SoğukçeĢme Askerî Ġdadisinini bitirdikten 

sonra 1899‟da Harp Okulundan mezun oldu. 1903 yılında 

Kurmay YüzbaĢı olarak Harp Akademisini bitirdi.  

Manastır ve Üsküp‟te çeĢitli görevlerde bulunduktan 

sonra 1904‟te Kolağası, 1905 yılında Kurmay ve 1906 yılında 

BinbaĢı oldu. Ekim 1907‟de Manastır‟da Bulgar çeteleri ve 

eĢkıya takibi için görevlendirildi ve baĢarılı bir görev yaptı. 

Bu arada amcası Halil Bey ile konuĢarak merkezi Paris‟te 

bulunan Jön Türk Hareketinin Selânik kolu olan Hürriyet-i 

Osmanî Cemiyetini kurdu. Bu cemiyet daha sonra “Ġttihat ve 

Terakki Cemiyeti” adını aldı. Ġttihat ve Terakki‟nin Manastır 

Ģubesini açtı.   

Hürriyet ve II. MeĢrutiyetin ilanı için Resneli Niyazi Beyle beraber mühim faaliyetlerde 

bulundu ve önemli roller oynadı. Mekadonya‟da ve Berlin‟de mühim faaliyetler 

gerçekleĢtirdi. Ġtalya‟nın Trablusgarp saldırısına baĢarı ile karĢı koydu. 1912 yılında Yarbay 

oldu.  

12 Haziran 1908‟de Resneli Niyazi Bey ile beraber MeĢrutiyetin ilan edilmesi için dağa 

çıktı. Ohrili Sabri Bey de ona katıldı. Dağa çıkan Subaylar arasında en kıdemlisi olduğu ve 

pek çok yararlı faaliyetler gerçekleĢtirdiği için kendisine “Hürriyet Kahramanı” unvanı 

verildi. Ġttihat ve Terakki kanadının en önemli isimlerinden birisi oldu. 

MeĢrutiyetin ilanından sonra Mekedonya Genel MüfettiĢliği ve 5 Mart 1909‟da Berlin 

askerî ateĢeliği görevlerinde bulundu. Berlin‟de Alman kültürü ve askerî disiplininden 

etkilendi. 31 Mart Olayını duyunca Ġstanbul‟a geldi ve Mahmut ġevket PaĢa‟nın Harekât 

Ordusuna katıldı. Harekâtın Kurmay BaĢkanlığını Kolağası Mustafa Kemal‟den devraldı. 

Ġstanbul‟daki isyanı bastırdı. Sultan Abdülhamid‟in tahttan indirilmesinden sonra yerine 

Sultan ReĢat geçirildi. Enver PaĢa Harbiye Nazırı olmak istiyordu, ancak bu göreve Mahmut 

ġevket PaĢa getirilince tekrar Berlin‟e gitti. Nihayet 1911 yılında tekrar yurda döndü. Sultan 

ReĢad‟ın yeğeni Naciye Sultan ile niĢanlandı. Arnavutluk isyanını ĠĢkodra‟da bastırdı. 

Trablusgarp‟ta Ġtalyanlara karĢı verdiği baĢarılı mücadele sonunda 1912‟de Yarbaylığa 

yükseldi. 

Balkan SavaĢı yenilgi ile sonuçlanmıĢtı. Kamil PaĢa hükümetini bu yenilgiden sorumlu 

tutan Ġttihat ve Terakki üyeleri zorla hükümeti istifa ettirme kararı aldılar. Bu nedenle 

baĢlarına Enver PaĢa‟yı alarak 23 Ocak 1913 tarihinde Bab-ı Âli‟ye baskın düzenlediler. 

Yakup Cemil Harbiye Nazırı Nazım PaĢa‟yı öldürdü. Enver Bey de Mehmet Kâmil PaĢa‟yı 

istifaya zorladı ve padiĢaha giderek Mahmut ġevket PaĢa‟nın Sadrazam/BaĢbakan olmasını 

sağladı. Böylece Ġttihat ve Terakki Cemiyeti askeri darbe ile iktidarı devralmıĢ oldular. 

Bâb-ı Âli Baskını ile iktidara gelen Ġttihat ve Terakki hükümeti ilk olarak Enver PaĢa 

komutasında 22 Temmuz 1913‟de Bulgarlardan Edirne‟yi alarak “Edirne Fatihi” unvanını 

aldı. 18 Aralık 1913‟de rütbesi Albaylığa yükseltildi. 5 Ocak 1914‟de de kısa bir sürede 

Generalliğe terfi etti ve Ahmet Ġzzettin PaĢa‟nın yerine Harbiye Nazırı/Genelkurmay BaĢkanı 

görevine getirildi.  5 Mart 1914‟de Sultan ReĢad‟ın yeğeni Emine Naciye Sultan ile evlenerek 

“Damad-ı ġehriyar” oldu. 



Harbiye Nazırı olduktan sonra Enver PaĢa orduya yeni bir düzen verdi ve orduyu 

Fransız Modelinden Alman Modeline geçirdi. Birçok Alman subayını orduya danıĢman olarak 

aldı. Üniformaları değiĢtirdi ve Okuryazarlık kursları açarak askerlerin okur-yazar olmalarını 

sağlamaya çalıĢtı. Mahmut ġevket PaĢa‟nın su-i kasta kurban gitmesinden sonra Said Halim 

PaĢa ve Talat PaĢa kabinelerinde de Harbiye Nazırı olarak görevine devam etti. 

2 Ağustos 1914‟de Rusya‟ya karĢı Almanlar ile gizli bir Türk-Alman Ġttifak AnlaĢması 

imzalanmasında büyük rol oynadı. 10 Ağustos‟ta Alman Gemilerinin Boğazlardan geçiĢine 

izin verdi. 29 Ekim 1914‟de Rus limanlarına ve gemilerine saldırılmasına onay verdi. 14 

Kasım 1914‟de Fatih Camiinde “Cihad-ı Ekber” ilan edilerek Osmanlı Devletini I. Dünya 

SavaĢına sokmuĢ oldu.  

Enver PaĢa Genelkurmay BaĢkanı olarak askerî harekâtın yönetimini bizzat üstlendi. 

Doğu Cephesinde Ruslara karĢı SarıkamıĢ KıĢ Harekâtına katılan 3. Orduyu bizzat yönetti. 

Ama ne var ki çetin kıĢ Ģartları askerlerin donmasına ve büyük bir bozgun yaĢanmasına sebep 

oldu. Komutayı Hakkı Hafız PaĢa‟ya bırakarak Ġstanbul‟a döndü. 

2 Mayıs 1915‟de “Tehcir Kanunu” çıkarılarak isyan eden Ermenilerin sürgün edilmesi 

emrini verdirdi ve bu emri Talat PaĢa bizzat uyguladı. 1917‟de Kutu‟l-Amare‟de Ġngiliz 

Generali Twenshend‟i tutsak alınması ve Kafkasya‟da Ruslara karĢı elde edilen baĢarılardan 

dolayı rütbesi Orgeneralliğe yükseltildi. 

Filistin cephesinde Mustafa Kemal‟in tedbirsizliği ve diğer cephe komutanlarından 

habersiz ricat emri vermesi yüzünden tuzağa düĢen Osmanlı Ordusunun Ġngilizler karĢısında 

70 bin esir vererek büyük bir bozgun yaĢamasından sonra Irak ve Suriye‟nin Ġngilizlerin eline 

geçmesi üzerine Talat PaĢa kabinesinin istifa etti. Bunun üzerine Enver PaĢa‟da 14 Ekim 

1918‟de Harbiye Nazırlığından ayrılmıĢ oldu.  

Ġngilizlerin Ġstanbul‟u iĢgal etmeleri ve Ġttihat ve Terakki ileri gelenlerini yakalama emri 

vermesi üzerine yakın arkadaĢları ile beraber bir Alman Torpidosu ile Ġstanbul‟dan ayrıldı 

Odessa‟ya oradan da Berlin‟e gitti. Sonra Rusya‟ya geçti. Ġngilizlerin güdümündeki Divan-ı 

Harp Enver PaĢa hakkında ölüm fermanı çıkarttı ve rütbelerini geri aldı ve askerlikten ihraç 

etti.  

Vatanını ve milletini çok seven Enver PaĢa bütün bunlara rağmen ülkesine küsmedi. 

1918–1919 yılını Berlin‟de geçiren Enver PaĢa “Ġttihat ve Terakki”yi burada örgütlemeye 

çalıĢtı. Anadolu‟ya gelerek Kuvay-ı Milliye‟ye katılmak istedi ise de Mustafa Kemal 

tarafından kabul edilmedi. Bunun üzerine 1-8 Eylül 1920‟de Bakü‟de gerçekleĢen Birinci 

Doğu Halkları Kurultayı‟na Libya, Fas, Tunus ve Cezayir bölgelerini temsilen katıldı. Kongre 

fazla etkin olmadı. Yeniden Berlin‟e döndü. 

15 Mart 1921‟de Talat PaĢa‟nın Ermeni fedaileri tarafından öldürülmesinden sonra 

Ġttihat ve Terakki‟nin liderliğine geçti. 1921‟de Moskova‟ya bir toplantı münasebeti ile 

giderek Ankara Hükümetinin gönderdiği Bekir Sami Bey baĢkanlığındaki Türk delegeleri ile 

görüĢtü. Türk delegeler onun Ankara‟ya gelerek Mustafa Kemal PaĢa‟nın yerini almasını 

istedi ise de bunda baĢarılı olamadı. Mustafa Kemal gelmesini engelledi. 

Temmuz 1921‟de Batum‟da bir “Ġttihat ve Terakki Kongresi” topladı. Dostları ve 

arkadaĢları ile Anadolu‟nun iĢgalden kurtulması için gerekli desteği verdi. Anadolu‟daki 

Kuvay-ı Milliye‟nin desteklenmesine çalıĢtı. Yunan ĠĢgali‟nin önlenmesi için uzaktan da olsa 

elinden geleni yaparak askeri komutanları ve arkadaĢlarını teĢvik etti. Onun gayretleri ile ordu 

yeniden toparlandı ve Sakarya‟da büyük bir zafer kazanıldı.     

1921 Ekim ayında Orta Asya Türkler‟ini birleĢtirme ve Ġngilizlere karĢı bir devlet 

kurma niyeti ile TeĢkilat-ı Mahsusa‟nın eski liderlerinden KuĢcubaĢı Hacı Sami ve diğer 

Ġttihatçılarla Batum‟dan Buhara‟ya gitti. Çok büyük gayretler gösterdi. Türkistan, Tacikistan, 

Afganistan ve Azerbeycan‟ı kapsayan bir devlet kurmayı denedi. Rusların iĢgaline karĢı 

Basmacı Ġsyanı‟nı destekledi. DuĢanbey‟i ele geçirdi ve Sovyet Garnizonundaki askerleri esir 

etti. Horosan‟a yöneldi ve orada bulunan Rus Kızılordusunun Buhara ve Semerkant‟tan geri 



çekilmesini istedi. 28 Haziran 1922‟de Kafiran SavaĢını kaybetti ve dağlara çekilmek zorunda 

kaldı. Nihayet Tacikistan‟da Belçivan yakınlarında Agop Melkovian komutasındaki BolĢevik 

Rus Ordusuna karĢı savaĢırken üzerine düĢen bir havan topu ile Ģehit oldu. Çeğen köyünde 

toprağa verildi.  

CumhurbaĢkanı Süleyman Demirel‟in 1995‟de Tacikistan‟a yaptığı ziyaret sonunda 

Enver PaĢa‟nın Türkiye‟ye getirilmesini gündeme getirdi. CumhurbaĢkanı bununla ilgili 

baĢdanıĢmanı Münif Ġslamoğlu‟nu görevlendirdi. Münif Ġslamoğlu‟nun kurduğu 8 kiĢilik 

bilim ve uzmanlar heyeti 30 Temmuz 1996‟da Enver PaĢa‟nın kabrini açarak diĢ yapısından 

Enver PaĢa‟yı tespit ettiler. Tabutunu Türk bayrağına sararak 3 Ağustos 1996‟da Ġstanbul‟a 

getirdiler. 4 Ağustos 1996‟da ġiĢli Camii‟nde kılınan Cenaze namazından sonra ġiĢli‟deki 

Abide-i Hürriyet Tepesinde Talat PaĢa‟nın yanında hazırlanan mezara defnedildi. 

Cenazesinde CumhurbaĢkanı Süleyman Demirel, Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan, 

Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna ve Kültür Bakanı Ġsmail Kahraman hazır bulundular. Ġstabul 

valisi Rıdvan YeniĢen ile Enver PaĢanın torunu Osman Mayatepek‟de cenazeye iĢtirak 

edenler arasında bulunuyorlardı. 

Enver PaĢa Mustafa Kemal ile zıtlaĢmıĢ iki zıt Ģahsiyettir. Enver PaĢa vatanperver, 

milliyetperver ve samimi dindar bir Ģahsiyettir. Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin samimi 

bir dostudur. Bediüzzaman‟ın Rusya esaretinden firar ederek Ġstanbul‟a gelmesinde 

Bediüzzaman‟a sahip çıkmıĢ ve Ruslara karĢı fedakarâne ve kahramanca müdafaasından 

dolayı Harbiye Nezaretinin adayı olarak Daru‟l-Hikmetü‟l-Ġslamiyeye aza tayin edilmiĢ ve 

kendisine “Mahreç” unvanı, Harp Madalyası ve Gazilik beratı verilmiĢtir. SavaĢ esnasında 

yazdığı “ĠĢaratu‟l-Ġ‟câz” tefsirinin kâğıdını bizzat Enver PaĢa kendi parası ile almıĢ ve 

bastırmıĢ MeĢihat-ı Ġslamiye kanalı ile tüm Osmanlı müftülerine gönderilmiĢtir. (Emirdağ 

Lahikası s. 242; Maktubat, s.75; Mufassal Tarihçe-i Hayat s. 443) 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri Enver ve Niyazi Beyler hakkında daima hüsn-ü 

zanda bulunmuĢ, Ġttihat ve Terakki‟yi ve hükümetlerini desteklemedikleri halde eleĢtirmekten 

de çekinmemiĢ ve onlara daima yol gösterici olmuĢtur. “Sen Selânik‟te Ġttihat ve Terakki ile 

ittifak etmiĢtin, neden ayrıldın?” diye kendisine yöneltilen bir soruya Bediüzzaman “Ben 

ayrılmadım, onlardan bazıları bizden ayrıldılar, bataklık yoluna saptılar. Hamiyetlerinden 

Ģüphem yoktur, fakat mukabillerinde garaz hissettiler; onlar da, tabii, garaza ittiba ettiler” 

(Ġçtimâî Reçeteler, 2:289) Ģeklinde cevap vermiĢtir.   

Bediüzzaman onun vefatını duyunca kendisine “ġehit” demiĢ ve dua etmiĢtir. 

 

Kaynaklar: 
1.http://www.risaleinurenstitusu.org/index.asp?Section=Enstitu&SubSection 

2. tr.wikipedia.org/wiki/Ġsmail_Enver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Meşrutiyetçi Padişah SULTAN II. ABDÜLHAMİD (19 Ağustos 1842 – 10 ġubat 1918) 

 

Osmanlı devletinin 34. PadiĢahı ve 113. Halife 

olan Sultan Abdülhamid Sultan Abdülmecid‟in oğludur. 

Henüz 10 yaĢında annesi Tirimüjgan Sultanı kaybetti. 

Bu nedenle eğitimini ve terbiyesini Abdülmecid‟in 

çocuğu olmayan diğer eĢi PiriĢtü Kadın Hanımefendi 

üstlendi ve kendi çocuğu gibi büyüttü. Babasının 

ölümünden sonra yerine geçen amcası Abdülaziz diğer 

Ģehzadelerle beraber Abdülhamid‟in eğitimi ile de 

yakından ilgilendi. 1867 yılında çıktığı Avrupa gezisine 

Abdülhamid‟i de beraberinde götürdü.  

Sultan Abdülhamid Sultan Abdülaziz‟in 1876‟da 

tahtından indirilmesi ve Ģüpheli ölümü ile ağabeyi V. 

Murad‟ın tahta geçirilmesi ve sonrasında ruhsal çöküntü 

geçirmesi ile tahtta indirilerek Çırağan Sarayına hapsedilmesi olaylarını bizzat yaĢayarak 

gördü ve siyasi entrika ve cinayetlere Ģahit oldu. Osmanlı ülkesi büyük bir bunalım içindeydi. 

Bu bunalımdan çıkması için hamiyetli ve fedakâr Jön Türklerin “MeĢrutiyete” geçiĢ 

konusundaki fikir ve düĢüncelerine ve gayretlerine tanık oldu ve fikirlerini çok iyi bir Ģekilde 

takip ederek kendisi de MeĢrutiyet ve Hürriyet konusunda onlarla hemfikir oldu.   

Bütün bu Ģartlar tahtında Anayasal düzene ve MeĢrutî yönetime geçmesi Ģartı ile 31 

Ağustos 1876‟da padiĢah olmayı kabul etti ve tahta geçti. 7 Eylül 1876‟da Eyüp Sultan‟a 

giderek kılıç kuĢandı. Ġlk icraat olarak Mithat PaĢa‟yı Sadrazamlığa getirdi.  

Sultan Abdülhamid tahta çıktığı zaman Osmanlı devleti büyük bir bunalım içindeydi. 

1871‟de sadrazam Âli PaĢa‟nın ölümünden sonra saray ile Bâb-ı Âlî arasındaki çekiĢme 

alevlenmiĢ 1875 yılına gelindiği zaman devlet dıĢ borçları ödeyemez hale gelmiĢ ve 

Muharrem Kararnâmesi ile morotoryum ilan etmiĢti. Rusya‟nın baĢlattığı Panslavizma 

akımının etkisi ile Balkanlar‟da ulusal ırkçı ayaklanmalar baĢ göstermiĢti. Ülkede MeĢrutiyet 

taraftarları güçlenerek yönetim Ģeklinin değiĢmesi konusunda çalıĢmalar yapılıyordu.  

Mithat PaĢa Sultan Abdülaziz‟in tahttan indirilmesinde ve Sultan Abdülhamid‟in tahta 

çıkarılmasında rolü olan liderlerdendi. Kanun-i Esasiyi hazırlayan komisyonun baĢkanlığını 

yapmıĢtır. Tanzimat reformlarının gerçekleĢtiren kuĢağın önde gelenlerindendir. MeĢrutiyetin 

liderlerinden Keçecizâde Fuat PaĢa, Âli PaĢa ve Mustafa ReĢit PaĢa ile anlaĢamayarak 

“Kanun-i Esasiye koydurduğu sürgün yasasına göre (113. Madde) 1881 tarihinde sürgün 

edilmiĢtir. 

Sultan Abdülhamid tahta geçer geçmez Mithat PaĢa‟yı sadrazam tayin ederek “Kanun-i 

Esasi”yi yazdırdı ve 23 Aralık 1876‟da ilan ederek MeĢrutiyete geçiĢi ilan etti. Seçimlerin 

yapılmasından sonra 19 Mart 1877‟de Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Âyan‟ı açarak fiilen 

meĢrutî yönetime geçti. 

Rusya‟nın Balkanların ıslahı için verdiği tekliflerin 12 Nisan 1877‟de Ġbrahim Ethem 

PaĢa hükümeti tarafından reddedilmesi üzerine 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı Rus savaĢı 

patlak verdi. Mithat PaĢa, Mahmut PaĢa ve Redif PaĢa‟ların savaĢmaya karar vermesi üzerine 

Rus orduları doğudan Erzurum‟u iĢgal ettiler, batıdan da tüm Trakya‟yı ele geçirdiler ve 

Ġstanbul‟a 13 km kadar yakın olan YeĢilköy‟e kadar geldiler. 

Bu mağlubiyetin bütün faturası Meclis-i Mebusan‟a yıkılarak hükümetin savaĢ 

politikalarına yoğun bir eleĢtiri yöneltilmesi ve suçlu olarak Meclis-i mebusan gösterilmesi 

üzerine Sultan Abdülhamid 18 ġubat 1878‟de Meclis-i Mebusan‟ı tatil etti. Ancak MeĢrutî 

yönetimden vazgeçilmedi ve Kanun-i Esasi‟yi yürürlükten kaldırmadı. Bundan sonra yaptığı 



tüm icraatlarını yine “Kanun-i Esasi”ye dayandırarak yaptı. Sadece takip eden 30 yıl boyunca 

Meclis-i Mebusanı toplantıya çağırmadı. 

3 Mart 1878‟de Ġstanbul yakınlarında bulunan Ayastefenos‟ta (YeĢilköy) karargâh 

kuran Rus kuvvetlerinin dikte ettiği “Ayastefenos AntlaĢması” ile Osmanlı-Rus SavaĢı 

bitirilmiĢ oldu. Bu anlaĢmaya göre Sırbistan, Karadağ ve Romanya‟ya bağımsızlık verilecek, 

Bulgaristan Prensiliği kurulacak, Bosna-Hersek‟e iç iĢlerinde bağımsızlık verilecek, Kars, 

Ardahan, Artvin, Batum, Doğubeyazıt ve EleĢkirt Ruslara bırakılacak, Teselye Yunanistan‟a 

bırakılacam, Girit ve Ermenistan‟da ıslahat yapılacaktı. Ayrıca Osmanlı Devleti Rusya‟ya 

savaĢ tazminatı olarak 30 bin ruble ödeyecekti. 

Ancak Avrupa devletleri Rusya‟nın bu aĢırı isteklerine karĢı çıktı. Osmanlı devleti 

BirleĢik Krallığa Kıbrıs‟ın idaresini bırakmak Ģartı ile Berlin AnlaĢması yapıldı. Berlin 

AnlaĢması ile Osmanlı‟nın toprak kaybının önüne geçildi ve bir müddet daha Balkanlarda 

Osmanlı hâkimiyeti devam etti.  

Berlin AnlaĢmasına göre Doğu Anadolu‟da Ermenilerin Rus himayesine yönelmemesi 

için Ermenilere yönelik reformlar yapılmasını gerekli kılıyordu. Abdülhamit ise reform 

yapmak yerine Ermeni isyanlarına engel olmak için Kürt aĢiretlerini silahlandırma yoluna 

gitti. Bu da Ermeniler arasında devrimci ve ırkçı akımların güçlenmesine ve Ermeni 

komitelerinin daha da güç kazanmasına sebep oldu. 1887‟de Zeytung‟da ve Sason‟da Ermeni 

direniĢ hareketleri baĢladı. 1895‟de Kamil PaĢa hükümeti Anadolu‟daki Ermenilere yönelik 

sert önlemler alındı ve IV. Ordu Komutanı MüĢir Zeki PaĢa isyanları önlemek üzere 

görevlendirildi. Yine Sultan Abdülhamid‟in emri ile doğudaki Kürt aĢiret reislerinin 

liderliğinde “Hamidiye Alayları” adı altında gayr-i nizami milis kuvvetleri oluĢturuldu. 1895 

yılında gerçekleĢen sert tedbirler ve kanlı bastırma olayları batı basınında ve siyasi arenada 

“Ermeni Katliamı” olarak değerlendirildi. Bu da batıda Liberal basının Abdülhamid aleyhine 

kampanyalar baĢlatılmasına ve “Ġstibdada yöneliĢ” olarak görülmesine sebep oldu. 

Bediüzzaman Abdülhamid‟in bu siyasetini “eĢkıyalık ve husumet derdiyle mültehap bulunan 

o vücuda iltihabı tezyid eden Hamidîlik icra etmek tedavi mi, yoksa tesmim midir?” 

(Münazarat, 25) diye itiraz etmiĢtir. 

1897 yılında Girit‟in Yunanistan‟a ilhakını isteyen Yunan hükümetinin Teselye 

sınırlarını ihlal etmesi üzerine savaĢ kokusu gelmeye baĢladı. PadiĢah Vükelâ Meclisini 

toplantıya davet etti ve 56 saat süren müzakereler sonucu her ne kadar savaĢa girilmemesi 

yönünde fikirler beyan edildi ise de aynı gün Yunan Ordusu‟nun Alasonya‟ya saldırması 

sonucu savaĢ kaçınılmaz oldu. Hazırlıksız yakalanan Yanya‟daki Osmalı tümeninin ricat 

etmesi üzerine Ġstanbul‟daki I. Ordu Ethem PaĢa kumandasında Yunanlıları üzerine yürüdü. 

Teselya ele geçirildi. 23 Nisan 1897‟de Milon‟da Yunan kuvvetleri mağlup edilerek Atina ve 

Teselya arasındaki Dömeke‟de sıkıĢtırıldı. 25.000 kiĢilik Yunan ordusu burada çok büyük bir 

bozguna uğradı ve Osmanlı ordusu Atina‟ya girdi. Yunanlıların 4 milyon lira savaĢ tazminatı 

ile cezalandırılarak Osmanlı ordusu geri çekildi. Ancak bu tazminat tahsil edilemedi. 

II. Abdülhamid Meclis-i Mebusan‟ı kapattıktan sonra Osmanlı tarihinde ilk defa görülen 

geniĢ kapsamlı bir “Polisiye Ġstihbarat Örgütü” kurdurdu. 1880 yılında kurulan bu istihbarat 

ağına “Yıldız Ġstihbarat TeĢkilatı” adı verilmiĢtir. Bu örgütün amacı Osmanlı devletine karĢı 

giriĢilen ayaklanma ve isyan hareketlerini önceden öğrenerek gerekli tedbirleri almaktı. 

Hafiyeler kendi baĢların istihbarat topladıkları gibi para dağıtarak haber kaynaklarını 

çoğaltıyorlardı. Ancak bu durup pek çok suiistimale ve haksızlıklara da kapı açıyordu. Garaz, 

düĢmanlık ve intikam duygularının da tatminine zemin hazırlıyordu. Bu nedenle Hürriyetçiler 

ve Ġttihatçılar tarafından bu döneme “Devr-i Ġstibdad” adı verilmiĢtir. Bediüzzaman Said 

Nursi hazretleri bu dönemde Sultan Abdülhamid‟in mecbur olduğu istibdad” olarak 

nitelemektedir. (Münazarat, 124) 

Tarihçiler her ne kadar Abdülhamid‟in Osmanlı Devletinin ömrünü uyguladığı 

“Tedbirler” ve kurduğu “Yıldız Ġstihbarat TeĢkilatı” ile 30–40 yıl uzattığını söyleseler de 



gerçekte uyguladığı baskı sistemi ile dinin temsilcisi olan “Halife” unvanı ile de “ġeriatın ve 

dinin” istibdada müsait olduğu imajını vermesi ile hem dinin siyasi yönünün anlaĢılmasına 

engel olmuĢ hem de MeĢrutiyet‟in yıkıma sebep olacağı fikrini milletin zihnine yerleĢtirerek 

gerçekte büyük zarar vermiĢtir. Azınlıklara verilecek hakları geciktirerek onların isyan 

etmelerine ve isyanları önlemek için de baskı ve zulüm yolunu takip etmesine vesile olmuĢtur. 

1908‟de yine mecbur olduğu MeĢrutiyet‟in ilanını ve Meclis-i Mebusan‟ın açılmasını daha 

önce sağlamıĢ olsaydı belki de Osmanlı‟nın daha uzun bir dönem güçlü kalması ve sıkıntıların 

hürriyet içinde daha kolay aĢmasına sebep olabilirdi. 

Hürriyet ve MeĢrutiyetin devletin ömrünü uzatıp sıkıntıları gidereceğine inanan 

Hürriyetçi ve Ahrarlar da boĢ durmuyorlardı. Genç Osmanlıların ve Ahrarların liderlerinden 

sayılan müfrit âlim ve muallim Ali Suavi arkadaĢları ile bu gibi nedenlerden ve düĢüncelerden 

dolayı bu istibdat dönemini bir an önce bitirmek amacı ile harekete geçmiĢlerdir. 

Abdülhamit‟ten daha hürriyetçi olan V. Murad‟ı yeniden padiĢah ve Mithat PaĢayı da 

Sadrazam yapmak amacı ile “Çırağan Sarayı Baskınını” düzenlemiĢler ama ne var ki Sultan 

V. Murad‟ı ikna edememiĢtir. BaĢarısızlıkla sonuçlanan bu baskın ve darbe teĢebbüsü II. 

Abdülhamid‟in Jön Türklere karĢı daha sıkı tedbirler almaya zorlamıĢtır. 

Sultan Abdülhamid‟in istibdadının Ahrarlara yönelmesi ve baskıları sonucu 

faaliyetlerine Ġstanbul‟da değil Fransa‟da devam eden Yeni Osmanlılar (Jön Türkler) 1889‟da 

Ġttihat ve Terakki Cemiyetini kurmuĢlar, basın ve yayın yolu ile Osmanlı ülkesinin MeĢrutiyet 

yönetimine geçmesi gerektiğini savunmuĢlardır. Bu nedenle Mısır‟da, Balkanlarda hatta 

Erzurum gibi doğu vilayetlerinde Ġttihat ve Terakki ġubeleri açarak istibdadın kaldırılması ve 

meĢrutiyetin ilanı için mücadele etmiĢlerdir. 

1908 yılına gelindiği zaman Ġttihat ve Terakki içindeki hürriyetçi subaylar ve mülkî 

erkanın da katılımı ile Erzurum, Manastır ve Selanik‟te meĢrutiyetin ilanı için gösteriler ve 

ayaklanmalar baĢladı. Resneli Niyazi ve Enver PaĢa “MeĢrutiyet ilan edilene kadar dağa 

çıkacaklarını” deklare ettiler. Manastır‟da MeĢrutiyet fiilen ilan edildi. Ġstanbul‟da da bu 

konuda Sultan II. Abdülhamid‟e baskılar yapılıyordu. Bunun üzerine gerçekte MeĢrutiyetçi 

olan, kanun-i Esasiye göre hareket eden padiĢah 24 Temmuz 1908‟de “Meclis-i Mebusanın” 

açılmasına karar verdi. Yeniden seçimler yapıldı ve çoğu Ġttihat ve Terakki mensubu olan 

mebuslardan oluĢan Meclis-i Mebusan 17 Aralık 1908‟de toplanarak yasama faaliyetlerine 

baĢladı. Prens Sabahattin Ġstanbul‟da Ahrar Fırkasını kurmuĢ ve seçimlere girmiĢti. Ancak 

Ġttihat ve Terakki seçimleri silme kazanarak Ahrar Fırkasını mağlup etti. 

 

1. 31 Mart Olayı (Rumi 31 Mart 1325 / Miladi 13 Nisan 1909) 

MeĢrutiyetin ilanından oldukça rahatsız olan Ġngilizler Meclis-i Mebusan‟a söz 

geçiremeyecekleri gerçeğini görerek karĢı atağa geçtirler. Meclis-i Mebusan‟ın da tam olarak 

iktidara hâkim olamaması ve tam bir denetim kuramamasını fırsat bilerek halk arasında 

meĢrutiyetin Ģeriata aykırı olduğu ve hürriyetin dinin itaat emrine aykırı olduğu ve “Kanun-i 

Esasinin” “ġeriata” muhalif kanunlar olduğu propagandası ile özellikle Medrese ve 

askeriyedeki Alaylı Subaylar arasında huzursuzluk çıkarmaya baĢladılar. Politik istikrarsızlık 

ve iç çatıĢmalar, Ġttihat Terakki‟ye muhalif olan meĢhur gazeteciler ajanlar tarafından 

öldürülmesi istikrarsızlığın ve anarĢinin daha da artmasına sebep oldu. 

DerviĢ Vahdeti‟nin “Volkan” isimli gazetesi din adına meĢrutiyet aleyhinde yazılar 

yazıyor ve Ġttihatçıları Ģiddetle eleĢtiriyordu. Ġttihat ve Terakkiye alternatif olarak Ģeriatın 

uygulanması için Müslümanlar “Ġttihad-ı Muhammedi Cemiyeti”ne üye olmaya davet 

ediliyordu. Din adamları ve özellikle Ġttihat ve Terakki‟nin uygulamalarından zarar gören 

alaylı subaylar “Ġttihad-ı Muhammedî Cemiyetine” destek veriyorlardı. 

Bu rahatsızlıkların önüne geçmek için Sultan II. Abdülhamit tüm valilere “ġeriatın 

Korunması” konusunda genelge gönderdi. Bu arada savaĢlar devam ediyor ve asker ihtiyacı 

artıyordu. Genelkurmay BaĢkanı Enver PaĢa askere gitmemek için medreselere kayıt olanların 



sınavdan geçirilerek gerçekten medrese eğitimine layık olanların okullarına devamı, 

diğerlerinin askere alınması konusunda bir genelge yayınladı. Bu genelge medrese talebeleri 

arasında büyük huzursuzluk meydana getirdi. Bu isteğin Ģeriata aykırı olduğunu dile getirerek 

ayaklandılar ve mitingler yapmaya baĢladılar. 

 24 Temmuz 1908 ile 14 Nisan 1909 tarihleri arasında henüz daha 10 aylık bir hükümet 

her Ģeye hâkim değildi. Ancak MeĢrutiyetten rahatsız olan Ġngilizler ve Osmanlı‟nın yıkılasını 

isteyen devletlerin ve içimizdeki Ermeni ve Rumların ajanları ve fedaileri Ġstanbul‟da anarĢi 

ve terör estiriyor ve bunu da henüz daha on aylık MeĢrutiyet hükümetine yıkıyor, halkın 

MeĢrutiyet‟ten ve Hürriyetçilerden nefret etmesi isteniyordu. Bütün bunları da Ġngiliz gizli 

servisi planlıyordu. 

Ġttihatçılar genellikle Türkçü idiler, ancak içlerinde Yahudiler, Ulahlar da bulunuyordu. 

Üyelerinin çoğu daha çok genç subaylar, üniversite talebeleri ve genç memurlardı. Amaçları 

da Osmanlı‟yı geliĢmiĢ ülkeler düzeyine çıkarmak ve geri kalmıĢlığa dur demekti. Meclis-i 

Mebusan‟da Ermeni ve Rum milletvekilleri vardı ve bunlar Ermenistan ve Rum Pontus 

Devleti kurma gibi iddiaları dile getiriyorlardı ve halk bunlardan rahatsızdı. Asker siyasete 

karıĢmıĢtı. Ġttihatçılar kendilerine muhalif gördükleri subayları kadro dıĢına atıyorlardı ve bu 

da açıkça bir tasfiye hareketi olarak algılanıyor ve ordu içinde yetiĢen mektepli olmayan 

Alaylı zabitler bundan çok rahatsızlık duyuyorlardı. Hürriyeti ibahe mesleği ve bolĢevizm 

olarak algılayan laubaliler ahlaksızlık ve eğlenceye dalmıĢlar bundan da dindarlar rahatsız 

olmaya baĢlamıĢtı. Ġsmail Mahir PaĢa ve gazetecilerden Ahmed Samimi ve Hasan Fehmi Bey 

öldürüldü. Fail-i meçhul cinayetler çoğaldı. 

31 Mart olayının fitili 6 Mart 1909‟da Serbestî gazetesi baĢyazarı Hasan Fehmi Bey‟in 

Galata Köprüsünde öldürülmesi ile ateĢlendi. Nihayet (Rumi 31 Mart 1909) 12 Nisanı 13 

Nisana bağlayan gece Taksim KıĢlası‟ndaki Avcı Taburlarına bağlı subaylar ayaklanarak 

“Heyet-i Mebusan” önünde topladılar ve ülkenin Ģeriata göre yönetilmesini istediler. Adliye 

Nazırı Nâzım PaĢa Ġttihatçı Ahmet Rıza Bey zannedilerek linç edildi. Lazkiye Mebusu Aslan 

Bey gazeteci Hüseyin Cahit‟e benzetilerek öldürüldü. Tahsilsiz alaylı zabitler mektepli 

subayları dinsizlikle suçlayarak cahil ve ayak takımı olan hamalları “din ve Ģeriat elden 

gidiyor” diyerek isyana katılmaya davet ettiler. 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri gazetelerde yazılar yazarak DerviĢ Vahdeti‟yi edepli 

olmaya, Ġttihad-ı Muhammedi Cemiyetini siyasete girmemeye davet etti. Hamalların özellikle 

Kürtlerin yoğun olduğu yerlerde kahvelerini gezerek isyana karıĢmamaya ve MeĢrutiyeti 

desteklemeye davet etti. Ordunun idarecilere ve kumandanlara itaat etmesi için gazetelere 

yazılar yazdı. KıĢlalara bizzat giderek isyan eden taburları “ġeriat adına” itaate ve isyana 

karıĢmamaya çağırarak yatıĢtırıcı rol oynadı. (Divan-ı Harb-i Örfi, 17-89)     

Hüseyin Hilmi PaĢa isyancıların isteklerini dikkate alarak hükümet üyelerini istifaya 

davet etti ve isyancıların uygun gördüğü isimleri hükümetine aldı. Ġttihat ve Terakki üyesi 

mebuslar can güvenlikleri olmadığı için 13 Nisan günü Meclis-i Mebusan‟a gitmediler. 

Bazıları da Ġstanbul‟dan uzaklaĢtılar. Ayaklanan isyancılar Ġttihatçı subayları yakaladıkları 

zaman öldürüyorlardı. Hükümet olayları yatıĢtırmada aciz kaldı. Sultan Abdülhamit “Hilafet” 

gücünü ve yetkisini kullanarak duruma hâkim oldu. Ayaklanmayı baĢlatanların ise hiçbir 

alternatifleri ve programları olmadığı için Ġstanbul 24 Nisan‟a kadar on gün büyük bir anarĢi 

ve kargaĢa içinde kaldı. 

Ġstanbul‟da hâkimiyeti kaybeden Ġttihat ve Terakki Hükümeti Selanik‟teki 3. Orduyu 

harekete geçirdi. Ayaklanmayı bastırmak üzere Ġstanbul‟a gelen Mahmut ġevket PaĢa 

komutasındaki Harekât Ordusu 23 Nisan 24 Nisan‟a bağlayan gece Ġstanbul‟a girmeyi 

baĢardı. Heyet-i Mebusan ve heyet-i Ayan bir gece önce YeĢilköy de toplanarak Harekât 

Ordusunun Ġstanbul‟a girmesinin meĢruiyetini onayladılar. Sultan Abdülhamid Harekât 

Ordusunu durdurmak ve Ġstanbul‟a sokmasını önlemek isteyenlere müsaade etmedi ve özel 

ordusunun karĢı duruĢunu engelleyerek Ġslam Ordularının karĢı karĢıya gelmesini ve kan 



dökmesini önleyerek Hz. Osman‟ın (ra) içtihadını takip etti ve kardeĢkanının dökülmesine 

halife olarak izin vermedi. Hatta Sultan II. Abdülhamid I. Ordu Kumandanı Nazmi PaĢa‟ya 

Harekât Ordusuna silah çekmeyeceğine dair yemin ettirdi. 

Ortalığı yatıĢtıran Harekât Ordusu Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan‟ı “Meclis-i 

Umumi” olarak bir araya gelmelerine ve çare üretmelerine zemin hazırladı. 27 Nisan 1909‟da 

toplanan “Meclis-i Umumi” II. Abdülhamid‟in tahttan indirilmesi ve yerine V. Mehmet 

ReĢad‟ın getirilmesini kararlaĢtırdı. HurĢit PaĢa‟nın baĢında olduğu “Divan-ı Harb-i Örfi” 

padiĢah II. Abdülhamid‟i de yargılamak istedi ise de Hüseyin Hilmi PaĢa Hükümeti bunu 

kabul etmedi. 

Mahmut ġevket PaĢa‟nın sadrazam olduğu hükümet Meclis-i Mebusan‟ı çalıĢtırarak 

demokratikleĢme ve hukuk devleti için bir takım yasalar çıkarttı. Ġçtimaat-ı Umumi (Toplantı) 

Yasası, Matbuat (Basın) Yasası, Tatil-i EĢgâl (Grev) Yasası, Cemiyetler Yasası, Esir ticaretini 

yasaklayan yasa ve en önemlisi de Kanun-i Esasi‟de yapılan değiĢiklikle hükümetin padiĢaha 

değil Meclis-i Mebusan‟a karĢı sorumlu olmasını sağlayan kanun değiĢikliği idi. 

Meclisin kararı ile tahtından alınan Sultan Abdülhamid‟in yerine V. Sultan ReĢat 

getirildi. II. Abdülhamid Selanik‟te ikamet etmesi uygun görüldü. 33 yıl padiĢahlık yapan 

Sultan II. Abdülhamid 27 Nisan 1909‟da tahttan indirildi. 1912‟ye kadar Selanik‟te Alatini 

KöĢkünde ikamet eden Sultan Abdülhamid 12 Kasım 1912‟de Selanik‟in Bulgaristan‟a teslim 

edilmesinden sonra Ġstanbul Beylerbeyi Sarayı‟na getirilerek 10 ġubat 1918 tarihinde vefatına 

kadar burada kaldı. Kabri Divanyolu‟da yaptırılan Sultan II. Mahmud Türbesi‟ndedir. 

 

2. Sultan II. Abdülhamid’in Şahsiyeti ve Hizmetleri: 

Sultan Abdülhamid dindar, çalıĢkan ve meĢrutiyetçi bir padiĢahtı. Günde 15–16 saat 

çalıĢırdı. Dinlenmek ve stres atmak için marangozluk yapardı. Gençliğinde yüzme, atıcılık, 

binicilik ve güreĢ gibi sporlarla meĢgul olmuĢtu. Ayrıca tiyatro ve operaya ilgi duyduğu da 

söylenmektedir. Yıldız Sarayında bir tiyatro salonu yaptırmıĢtı. En çok da Alman ġairi 

Friedrich Schiller‟in “Haydutlar” isimli tiyatro eseriydi. 

Matbaa ve yayına çok meraklı olan Sultan Abdülhamid modern matbaa makineleri 

getirterek Cem Sultan Divanını bastırarak Ġngiltere, Almanya ve Amerika‟ya göndermiĢtir. 

Polisiye romanlara çok meraklı olduğu için kütüphanesinde binden fazla dedektif romanı 

vardı. Bunların çoğu Yıldız Yağması esnasında kaybolduğu söylenir. Sherlock Holmes‟un 

bütün maceralarını Osmanlıca‟ya tercüme ettirmiĢti. Yıldız Sarayında 4 bölümden oluĢan bir 

kütüphane yaptırmıĢtı. Birinci bölümde yabancıların Osmanlı ile ilgili yazdığı kitapları 

özellikle tercüme ettirerek kütüphanesine almıĢtı. Ġkinci bölümü gazeteler oluĢturuyordu. 

Ġstanbul ve Avrupa‟da çıkan önemli gazetelere abone idi. Üçüncü bölümde 6.000 kadar roman 

ve hikâye kitaplarından oluĢuyordu. Bu romanlar haremde okunur ve elden ele dolaĢırdı. 

Dördüncü bölümde ise seyahatnâmeler ve coğrafya konusundaki kitaplardan oluĢuyordu. 

1879 yılı 93 Harbi mağlubiyetinden sonra Osmanlı Ordusu‟nun modernleĢmesi 

gerektiğine kanaat getirdi ve Almanya ile iĢbirliğine gitti. Baron Von der Goltz komutasında 

bir Alman askerî okullarda köklü reformlar gerçekleĢtirmek için genç subayların 

yetiĢtirilmesini istedi. Bunun meyvesini de Yunan isyanında Yunanlarla yaptığı savaĢta 

gördü. Osmanlı ordusu Atina‟yı ele geçirince Rusların Doğuda Osmanlı topraklarına hücumu 

engellendi. 

Tersaneyi yeniden faaliyete geçirerek Abdülmecid ve Abdülhamid isimli zırhlı 

denizaltıları yaptırdı. Hicaz Demiryolu ve HaydarpaĢa Garı onun eserleri olup yapımını 

Alman firmasına verdi. Bunların yanında pek çok hizmet kurumu, okul ve resmi bina yaptırdı. 

Zamanında pek çok Ġdadiye, RüĢdiye ve yüksekokul açılmıĢtır. Telgrafhane ve ġiĢli Etfal 

Hastanesi de Sultan Abdülhamid‟in eserlerindendir. Ok meydanındaki Daru‟l-Aceze de onun 

sosyal yardımlaĢmayı sağlayan projelerindendir 

 



3. Hamidiye Alayları: 

Sultan II. Abdülhamid Doğu Anadolu‟da Ermeni isyanlarını önlemek ve asayiĢin 

bozulmasına sebep olan aĢiretleri disiplin altına almak amacı ile “Hamidiye Alayları” adı 

verilen ve Kürt aĢiret reislerinin komutasında gayr-i nizamî birlikler oluĢturma kararı aldı. 

Ayrıca cesur halktan kurulacak bu alaylarla Ruslara karĢı çıkacak bir savaĢta da yararlanmayı 

düĢündü. Bir baĢka amacı da yabancı devletlerin doğudaki Kürtleri tahrik ederek Osmanlı 

aleyhine kıĢkırtmasını bu Ģekilde önlemeyi planladı. Çünkü 1778 Osmanlı Rus savaĢı 

mağlubiyetinin Doğu Anadolu‟da ortaya çıkardığı otorite boĢluğunu da bu Ģekilde yeniden 

tesis etmiĢ olacaktı.  

Sultan II. Abdülhamid 20 Ekim 1890 tarihinde çıkardığı 233 sayılı Kanun ile 

“Hamidiye Süvari Alayları”nın kurulması kararını çıkarttı. IV. Ordu Komutanı MüĢir Zeki 

PaĢa‟nın desteklediği bu projeye diğer paĢalar karĢı çıkmıĢlardı. Bu nedenle projenin 

uygulamasını da MüĢir Zeki PaĢa‟ya havale etti. MüĢir Zeki PaĢa da padiĢah fermanı ve 

çıkardığı yasa ile 1891 baharında harekete geçti. Mirlivâ Mahmud PaĢa‟yı Van, Malazgirt ve 

Hınıs‟a gönderdi. Her aĢiretten nüfus sayısına göre bir veya iki süvari teĢkil edecek Ģekilde 

alaylar oluĢturuldu. Bu teĢkilatlanma tam beĢ yıl sürdü. Nihayet 1896 yılına gelindiği zaman 

Erzincan, Dersim, Erzurum, Diyarbekir, Van, Malazgirt, Urfa ve daha pek çok yerde 

Hamidiye Süvari Alayları adı verilen alaylar kuruldu. Sadece Erzurum vilayeti dahlinde 8 

Süvari birliği teĢkil edilmiĢti. 

Hamidiye Alayları dört bölükten az, altı bölükten fazla olmayacaktı. Her bölük dört 

takım, her takımda da 48 er bulunacaktı. Her alay en az 512 er, en çok 1152 erden meydana 

geliyordu. Her dört Alay bir Liva sayılacaktı. Büyük aĢiretlere bir veya birden fazla alay, 

küçük aĢiretlere de birkaç bölük kurma hakkı verilecekti. Alaylar eğitim amacı ile bir araya 

gelmeyecek ancak büyük savaĢlarda merkezî otoritenin emrinde bir araya gelerek savaĢa 

iĢtirak edeceklerdi. Her alaydan birkaç çavuĢ Ġstanbul‟a gönderilerek Orduy-u Hümayun 

içinde eğitim alacak ve oradan Mülâzım (Teğmen) rütbesi ile geri gelerek alayları eğitmekle 

görevlendirileceklerdi.  

Hamidiye Alaylarında askerlik yapacak olan gençler 17 yaĢında alınacak ve 23 yıllık 

askerlik yaptıktan sonra 40 yaĢında terhis edileceklerdi. Askerler de kendi aralarında 17-20 

yaĢ arasında “Efraf-ı Ġptidâî” 21-23 yaĢ arasında “Efrad-ı Nizamiye” ve 23-40 yaĢ arasında da 

“Redif Efradı” olarak rütbe ve kıdem almıĢ olacaklardı. Hamidiye Süvari Alaylarında görevli 

subaylar da 14 yıl hizmet etmek zorundaydılar. MeĢru bir mazereti olmadığı sürece istifa 

edemezlerdi. Erler ve subaylar toplantılara katılmak zorunda idiler. Bu esaslar çerçevesinde 

kurulan Hamidiye Alayları önce 50 civarında iken zamanla 100‟e yaklaĢtı. Alaylara katılmak 

için güneydeki Arap kabileleri de müracaat ediyorlardı.  

1891 yılında pek çok aĢiret reisi payitahta gelerek Sultan Abdülhamid‟i ziyaret ederek 

bağlılıklarını arz ettiler. Böylece merkezi otorite ile aĢiretler arasında önceden kurulmayan 

diyalog kurulmuĢtu; ama aĢiretler arasında ve Hamidiye Alayları arasında baĢka problemler 

ortaya çıkıyor ve dirlik düzenlik kolay sağlanamıyordu. AĢiret hayatına ve hürriyet havasına 

alıĢmıĢ insanlardan düzenli askeri birlikler oluĢturmak gerçekten çok zordu. Zaten onlardan 

da düzenli bir askeri disiplin beklenmiyordu. Ayrıca 1896 yılında aĢiret mektepleri açılarak 

pek çok aĢiret mensupları yetiĢtirilmiĢtir; ancak bu mektepler 15 yıl eğitim verebilmiĢ ve 

nihayet 1907 yılında kapanmıĢtır. 

Hamidiye Alaylarının kurulması ile Sultan Abdülhamid aĢiret reisleri ve din adamları 

ile sıkı iliĢkiler kurarak merkezî otoriteyi kuvvetlendirdi. Rusya‟nın Anadolu üzerindeki 

emellerine bir derece set çekti ve Ermeni isyanlarını önledi. Ġngiliz ve Fransızların doğu 

Anadolu üzerindeki emellerine engel oldu ve aĢiretler arasındaki kavgalara ve kan davalarının 

önene geçilmiĢ oldu. Ayrıca Hamidiye alayları ile Ġstanbul ve Diyarbakır arasında ve bölgede 

telgraf hatları oluĢturuldu.  



Sultan Abdülhamid‟in tahttan indirilmesinden sonra iktidara gelen Ġttihat ve Terakki 

hükümetleri Süvari Alaylarının teĢkilatını lağvetti ve hafif süvari alayları Ģeklinde düzenledi. 

Sayılarını da azaltarak 24‟e kadar indirdi. 1913 yılında yeniden teĢkilatlandırılarak “Ġhtiyat 

Süvari Alayları” adı altında iki fırka halinde merkezi Erzurum‟da olan IX. Kolordu‟ya 

bağlandılar. I. Dünya SavaĢında Ruslara karĢı savaĢan bu alaylardaki askerlerin pek çoğu 

çarpıĢmalar esnasında Ģehit düĢmüĢlerdir.  

 Düzenli askeri birlikler Ģeklinde olmayan Hamidiye Süvari Alayları ile günümüz 

“Korucu Sistemi” arasında iliĢki pekâlâ kurulabilir. O günün Ģartlarında eğitimli olmayan ama 

ata binmek ve silah kullanmaktan ibaret eğitimleri ve ağalık yetkileri olan bu birliklerden 

aĢiretler zarar görüyorlardı. Çünkü cehaletle kullanılan güç ve yetki kötüye kullanıyorlardı.  

Bediüzzaman hazretleri Hamidiye Alaylarının kaldırılmasından çok ıslah edilmesi 

yönünde fikir beyan etmiĢtir. AĢiret mekteplerinin kapatılmasının yanlıĢlığına dikkat çeken 

Bediüzzaman Hamidiye Alaylarının kapanması ile de Kürtlerin büyük zarar göreceğini ifade 

etmiĢtir. “Hamidiye denen asakir-i milliye-i Kürdî intizam ister, lağv kabul etmez” 

(Bediüzzaman, Eski Dönem Eserleri, 2009, s. 19–21) demiĢtir. 

Bediüzzaman Hamidiye alaylarının ıslahı konsunda sunduğu çare “AĢiret, alaylılık ve 

askerlik bab-ı âlisi ile mekatib ve maarif içlerine idhal ve maden-i saadetleri olan medaris-i 

münderiseyi ihya ile ulûm-i diniye ile beraber fünun-i lâzıme-i medeniyeyi Kürt uleması 

tedris etmektir” (Eski Said Eserleri, 27) demektedir.  

Bediüzzaman gençlik yıllarından Miran aĢirti reisi Mustafa PaĢa‟nın yöre halkına zulüm 

ve zorbalığa son vermek için Cizre‟ye giderek kendisini ikaz etmiĢ, o da âlimler ile münazara 

ettirmiĢ ve Bediüzzaman onları mağlub etmiĢ ve kendisinden bir silah almıĢ ve “zulme devam 

edersen seni bununla öldüreceğim” demiĢtir. (Tarihçe-i Hayat, 67–70)  

 

4. Bediüzzaman ve Sultan II. Abdülhamid: 

Bediüzzaman Abdülhamid‟in uygulamak zorunda kaldığı istibdadına “Zayıf istibdat” 

demektedir. “Vakta ki hürriyet divanelikle yâd olunurdu; zayıf istibdad tımarhaneyi bana 

mektep eyledi. Vakta ki itidal istikamet, irtica ile iltibas olundu; meĢrutiyette Ģiddetli istibdad, 

hapishaneyi mektep yaptı” (Eski Said Eserleri, Divan-ı Harb-i Örfi, s. 117) ifadeleri ile 

Ġttihatçıların iktidarına da “Ģiddetli istibdad” adını vermiĢtir. Bu ifadelerde Ġttihat ve 

Terakki‟nin uyguladığı istibdada da “ġiddetli Ġstibdad” dediğini görmekteyiz. Cumhuriyet 

döneminde ise 1950 yılında DP iktidarı ile demokrasiye geçilmeden önceki istibdada ise 

“Ġstibdad-ı Mutlak” adını vermiĢtir. (Tarihçe-i Hayat, 638) 

 Bediüzzaman hazretleri “Hürriyetçi” olduğu ve “ġeriat hürriyeti istediği” için “Ġstibdad 

ne Ģekilde olursa olsun, meĢrutiyet libasını giysin ve ismini taksın rast gelsem sille 

vuracağım” zira “tebeddül-ü esma ile hakâık tebeddül etmez” (Divan-ı Harb-i Örfi, 40) 

demiĢtir. Hayatı boyunca da “en büyük hile hilesizliktir” kaidesine binaen doğruluktan asla 

ayrılmamıĢtır. 

Bediüzzaman doğuda Medrese ve Üniversite açtırmak amacı ile Ġstanbul‟a gelmiĢtir. 

Sultan II. Abdülhamid ile görüĢmek istemiĢ ve dilekçe ile müracaat etmiĢ ancak huzura kabul 

edilmemiĢ ve görüĢtürülmemiĢtir. Divan-ı Harb-i Örfi‟de bu durumu Ģöyle anlatır: 

“Dersaadete geldim. Saadet tevehhümü ile o vakitte-Ģimdi münkasim olmuĢ, ĢiddetlenmiĢ 

olan-istibdatlar, merhum Sultan-ı mahlûa isnad edildiği halde, onun Zaptiye Nâzırı ile bana 

verdiği maaĢ ve ihsan-ı Ģahanesini kabul etmedim, reddettim. Hatâ ettim. Fakat o hatam, 

medrese ilmi ile dünya malını isteyenlerin yanlıĢlarını göstermekle hayır oldu. Aklımı feda 

ettim, hürriyetimi terk etmedim. O Ģefkatli Sultana boyun eğmedim. ġahsî menfaatimi terk 

ettim” (Divan-ı Harb-i Örfi, 36) demektedir. Bediüzzaman burada yine “aklımı feda ettim, 

hürriyetimi terk etmedim” diye hürriyet dersi vermiĢ ve ne derece hürriyetçi olduğunu 

göstermiĢtir. 



 Bediüzzaman Ġstanbul‟da kaldığı 1908–1910 yılları arasında II. Abdülhamid‟in zayıf 

istibdadına Ģahit olmuĢ, Ġttihat ve Terakki‟nin “Hürriyet, Adalet ve Müsavat” sloganı ile 

istediği “MeĢrutiyet” yönetimini ve Hürriyetin ilanını alkıĢlamıĢtır. ÇeĢitli mahfillerde 

MeĢrutiyetin Ģeriata aykırı olmadığını dava ederek ispat etmiĢ ve Hürriyetin ilan edildiği günü 

Sultanahmet Meydanındaki mitingde “Hürriyete Hitap” nutkunu okumuĢtur. Ancak “Hürriyet 

kültürnün olmaması, Ģeriatın istibdada müsait olduğu anlayıĢı ve toplumun hürriyetin değerini 

bilmemesi, laubalilerin hürriyeti ibahe mesleği, yani kötülükleri de alenen yapabilme hürriyeti 

olarak algıladığı için Ġttihat ve Terakki‟nin de ister istemez daha Ģiddetli bir istibdada 

yöneldiğini görmüĢtür. Bu durumu Divan-ı Harb-i Örfi‟deki müdafaasında “Elhasıl: ġedit bir 

istibdat ve tahakküm, cehalet cihetiyle Ģimdi hükümfermadır. Güya istibdat ve hafiyelik 

tenâsuh etmiĢ. Ve maksat da Sultan Abdülhamid'den istirdad-ı hürriyet değilmiĢ. Belki hafif 

ve az istibdadı, Ģiddetli ve kesretli yapmakmıĢ!” (Divan-ı Harb-i Örfi, 49) ifadeleri ile 

özetlemiĢtir.  

Bütün bunlarla beraber Bediüzzaman hazretleri “Birisinin cinayeti ile baĢkası mesul 

olmaz” (Ġsra, 17:15; Zümer, 39:7) ayetini kendisine rehber edinerek Sultan II. Abdülhamid 

zamanındaki tüm icraatları ve hükümetin hatalarını ona vermemiĢtir. Ve onun için “ġefkatli 

padiĢah” tabirini kullanmıĢtır. (DHÖ, 36) Daima onun hakkında hüsn-ü zan etmiĢtir. 

Hürriyetin sınırlarını da Ģeriatın düsturları ve kuralları ile çizmiĢtir. Hürriyet “Eğer Ģeriat 

dairesinde olmazsa, istibdat nâmını verdiğiniz, bir Ģahsın mecburî, cüz‟î ve hafif istibdâdı, pek 

Ģiddetli bir istibdâd-ı küllî olup inkısam edecek. Herkes, bir nevî müstebit olur. Ġstibdâd-ı 

mutlak çıkar. Binler istibdad hükmüne dönecek, yani, hürriyet ölecek, bir istibdâd-ı mutlak 

çıkacak” diyerek zayıf da olsa Abdülhamid‟in istibdadına karĢı çıkmıĢtır.  Divan-ı Harb-i 

Örfide idamla yargılanırken dahi tereddüt etmeden “Eğer meĢrûtiyet, Ġttihatçıların 

istibdâdından ibâret ise veya hilâf-ı ġeriat hareket ise, bütün dünya Ģâhit olsun ki, ben 

mürteciyim” diye onların istibdadına da karĢı çıkmıĢtır.  

Bediüzzaman yine Sultan Abdülhamid‟in ecnebilerin Ģiddetli desise ve kuvvetlerine 

karĢı gösterdiği sebat, Ģark vilayetlerine Hamidiye Alayaları ile gösterdiği ilgi ile onları 

medeniyete sevk etmesi, Hamidiye Camiinde her Cuma bulunarak ġeâir-i Ġslama elden 

geldiği kadar müraat etmesi ve Yıldız Sarayına bir manevi Ģeyhinin bulundurması gibi 

hususlardan dolayı da kendisine “Veli” nazarı ile bakmıĢtır. (Eski Said Eserleri, Münazarat, 

s.353) 

Muhsin Alev‟in anlattığına göre Ġstanbul‟da Sultan Abdülhamid aleyhine hakaret edici 

bir üslupla kitap yazan birisini duyunca Bediüzzaman Muhsin Alev‟e “Sulta Abdülhamid 60 

milyon Müslümanın halifesiydi. Ben ona bir veli nazarı ile bakıyorum” demiĢtir. 

Bediüzzaman‟ın yakın talebelerinden Mustafa Sungur ağabey de Bediüzzaman‟ın kendisine 

“Sultan Abdülhamid, velidir. Ben, onu hususî dualarımın içine almıĢım. Her sabah, „Ya 

Rabbi, sen Sultan Abdülhamid Han ve Sultan Vahidüddin ve Hanedan-ı Osmaniye‟den razı 

ol‟ diye dualarımda yâd ederim” dediğini nakletmektedir. (Ġsmail Çolak, Son Ġmparator Sultan 

Abdülhamid, Nesil Yayınları-Ġstanbul; http://www.bediuzzaman.net/haber) 

Sonuç olarak Bediüzzaman daima hürriyeti savunmuĢ ve hürriyetin ancak Ģeriat 

dairesinde hürriyet olabileceğini iddia etmiĢtir. Bediüzzaman “Hürriyet imanın hassasıdır ve 

ancak imanla parlar” demiĢ ve hayatını hürriyet mücadelesi içinde geçirmiĢtir. Ġman davası ile 

hürriyeti aynı kefeye koymuĢ ve “Ben ekmeksiz yaĢarım ama hürriyetsiz yaĢayamam” 

demiĢtir. Risale-i Nurların bir amacının da her nevi istibdadı ortadan kaldırarak tam bir 

hürriyet-i Ģer‟iyeye vesile olmak Ģeklinde özetlemiĢtir. Mahkeme müdafaalarında “Risale-i 

Nur‟un gerçi siyasetle alakası yoktur; fakat küfr-ü mutlakı kırdığı için küfr-ü mutlakın altı 

olan anarĢiliği ve üstü olan istibdad-ı mutlakı esasıyla bozar, reddeder” (Tarihe-i Hayat, 630) 

ifadeleri ile bu gerçeği özetlemiĢtir. 

 

 



10. Sadrazam Mehmet Said Halim Paşa (1864–1921) 

 

Son dönem Osmanlı Sadrazamlarından Mehmet Said 

Halim PaĢa 19 ġubat 1864 tarihinde Kahire‟de doğdu. Ünlü 

Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali PaĢa‟nın torunu ve 

Mehmet Abdülhalim PaĢa‟nın oğludur. Ġlk Mısır Hidivi olan 

Ġsmail PaĢa ile anlaĢamayarak Mısır‟ı terk ederek Ġstanbul‟a 

gelmiĢ yerleĢmiĢtir. 

Ġstanbul‟da Arapça, Farsça, Ġngilizce ve Fransızcayı 

öğrendi. KardeĢi Abbas Halim PaĢa ile Ġsviçre‟ye gitti. 

Lozan Hukuk ve Siyasal Bilimler Fakültesini bitirerek 

Ġstanbul‟a döndü. Yurt dıĢında okumasının amacı batıyı ve 

dünyayı tanımak ve buna göre Osmanlı‟nın geri kalmasının 

önüne geçmekti. Bu nedenle Sultan Abdülhamit tarafından 

21 Mayıs 1888 tarihinde ġuray-ı Devlet (DanıĢtay) 

üyeliğine atandı ve kendisine PaĢa unvanı verildi. Burada 

gösterdiği performans ile 22 Eylül 1900 tarihinde Rumeli Beylerbeyliğine terfi ettirildi. 

Beylerbeyliğe terfi ettirildikten sonra Yeniköy‟deki kendi adını taĢıyan Said Halim PaĢa 

Yalısında fikrî bakımdan kendisini geliĢtirmek amacı ile kitap okumaya ve incelemeler 

yapmaya baĢladı. Ahrarlar ve Jön Türklerle ilgilendi. Onlarla toplantılar yaparak ülkenin 

kurtuluĢu ve geliĢmesi için çareler araĢtırmaya baĢladı. Ama ne ki kendisini çekemeyenler 

tarafından yalısında silah ve zararlı evrak bulundurma iddiası ile saraya ihbar edildi. Bu ihbar 

ve Jön Türklerle iliĢkisinden dolayı 15 Ocak 1903 tarihinde sürgüne gönderildi. 

Mısır üzerinden Avrupa‟ya geçen Said Halim PaĢa Paris‟e giderek burada Jön Türkler 

ile buluĢtu. Ġttihat ve Terakki Cemiyetinin müfettiĢliğini yaptı. Cemiyete maddi olarak parasal 

destek sağladığı gibi fikrî konularda da destek sağladı. II. MeĢrutiyetin ilanından sonra 

Ġstanbul‟a dönerek cemiyet içinde aktif faaliyetlerine devam etti. 

Said Halim PaĢa 1908 yılında yapılan Yerel Yönetim (Belediye) seçimlerine katılarak 

Ġttihat ve Terakki Cemiyeti listesinden Yeniköy Belediye BaĢkanı seçildi. Bir süre sonra 

Meclis-i Âyan (Senato) üyeliğine seçilerek girdi. 1909 yılında da “Cemiyet-i Tedrisiye-i 

Ġlmiye” Yönetim Kuruluna getirildi. 2012 yılında ayrıca daha önce üye olarak görev ifa ettiği 

ġuray-ı Devlet‟e (DanıĢtay) baĢkan olarak atandı. Yine bu tarihte yenilenen Ġttihat ve Terakki 

Kongresinde Genel Sekreterliğe getirilerek cemiyetin önemli kiĢileri arasında yerini aldı. 

23 Ocak 1913 Bab-ı Âli Baskını sonrası Said Halim PaĢa, Mahmut ġevket PaĢa 

kabinesinde Hariciye Nâzırı (DıĢiĢleri Bakanı) olarak görev yaptı. 11 Haziran 1913 tarihinde 

Sadrazam Mahmut ġevket PaĢa‟nın su-i kast sonucu ölümünden sonra da Vezirlik rütbesi ile 

Sadrazamlığa (BaĢbakan) getirildi ve kabinesinde Hariciye Nezaretini de bizzat kendisi 

yürüttü.  

Said Halim PaĢa Sadrazam ve Hariciye Nazırı olduğu bu dönemde çalıĢmaları ile 

Edirne‟nin geri alınmasını sağladı. Bunun üzerine padiĢah tarafından “Ġmtiyazlılık NiĢanı” ile 

ödüllendirildi. I. Dünya savaĢı baĢladığı zaman savaĢa girilmemesi konusunda da çaba 

harcamıĢ ise de Harbiye Nazırı Enver PaĢa‟yı ikna edemedi. 1916 yılında yapılan Ġttihat ve 

Terakki Kongresinde yeniden Genel Sekreterliğe getirildi. Talat PaĢa ile arası açıldı ve parti 

için baskılara dayanamayarak 24 Ekim 1915 tarihinde Hariciye Nazırlığından istifa etti. 4 

ġubat 1915 tarihinde de Sadrazamlıktan istifa etti. Yerine sadrazamlığa Talat PaĢa gelmiĢtir.   

I. Dünya SavaĢında mağlup sayılmamızdan dolayı Ġttihat ve Terakkinin tün üyeleri gibi 

Said Halim PaĢayı da hazin günler bekliyordu. Ancak mağlubiyet elbette bilinemezdi. Said 

Halim PaĢa olsun Enver PaĢa olsun vatanperver ve milliyetperver olmakla beraber ülkenin 

hayrı için Almanlarla ittifak etmiĢlerdi. Nitekim mağlubiyetten sonra yönetimin suçlandığı ve 

“Mağlûbiyet mâlûmdu, biz bilirdik. Bilerek bizi belâya attılar diyenlere Bediüzzaman Said 



Nursi hazretleri “Acaba Hindenburg gibi dehĢetli insanlar nazarına nazarî kalmıĢ olan gaye-i 

harp, sizin gibi acemîlere nasıl malûm ve bedihî olabilir? Acaba fikir dediğiniz Ģey-el‟iyazü 

billâh-arzu olmasın? Bazan zâlimane intikam-ı Ģahsî, arzuya fikir suretini giydirir.  “Yahu, pis 

bir çamura düĢmüĢsünüz, misk ü anber diye yüzünüze gözünüze bulaĢtırmaya ne mânâ var?” 

(Sünuhat, 70) diye hükümeti ve özellikle de Said Halim PaĢa ve Enver PaĢa‟yı müdafaa 

etmiĢtir. 

Mondros Mütarekesinden sonra ise savaĢ suçlusu olarak mahkemeye çıkarıldı. Suçlu 

bulunarak önce Mondros‟a oradan da Malta‟ya sürgün edildi. Malta‟da serbest bırakıldığı 

halde Ġstanbul‟a dönmedi. Çünkü Ġstanbul‟a döndüğü zaman kabul edilmeyeceği kendisine 

bildirilmiĢti. Bunun üzerine Roma‟ya yerleĢti. 6 Aralık 1921 tarihinde akĢam araba ile evine 

giderken bir Ermeni fedaisi tarafından vurularak Ģehit edildi. Bu Ermeni genci terör örgütü 

“TaĢnak Komitesi” tarafından milli kahraman ilan edilmiĢtir. Bundan da Said Halim PaĢa‟nın 

ne kadar vatanperver olduğu ve Ermenilerin düĢmanlığını kazandığı anlaĢılmaktadır. Hayatta 

iken Ġstanbul‟a kabul edilmeyen Said Halim PaĢa‟nın cenazesi Ġstanbul‟a getirilerek 30 Aralık 

1921‟de Sultan II. Mahmud‟un türbesinin de bulunduğu bahçede babasının yanına defnedildi. 

Said Halim PaĢa Osmanlı‟nın en buhranlı ve karmaĢık dönemlerinde ve I. Dünya 

SavaĢı‟nın baĢladığı yıllarda DıĢiĢleri Bakanlığı ve BaĢbakanlık görevlerini yürütmüĢtür. 

Sultan Abbdülhamid‟in istibdadına karĢı çıkmıĢ ama kendisini daha katı bir istibdad 

uygulayan veya uygulamak durumunda kalan Ġttihat ve Terakki içinde bulmuĢtur. Ġstibdada 

karĢı olduğu için elinden geldiği kadar hürriyet taraftarı olmuĢ ama Talat PaĢa gibi devletçi ve 

baskıcı Ģahsiyetlerden kendisini kurtaramamıĢ ve sonunda istifa etmek zorunda kalmıĢtır.  

I. Dünya SavaĢındaki mağlubiyetin sorumluluğu bütün bütün Ġttihat ve Terakki‟ye 

verilemeyeceği gibi Sadrazam ve Hariciye Nazırına da yüklenemez. Zira savaĢ baĢladıktan 

sonra nelerin yaĢanacağını hiç kimse kestiremez ve hiçbir devlet adamı bilerek ülkesini ve 

askerini tehlikeye atmaz. Rusya‟nın kıĢ Ģartları ve doğudaki soğukların orduya ve askeer zarar 

vermesinin altında kaderin büyük payı vardır. Zaten Said Halim PaĢa da çıkarıldığı 

mahkemede suçlu bulunmamıĢ ve berat etmiĢtir. Ama her idareci gibi Said Halim PaĢa ve 

Enver PaĢanın da hataları olmuĢtur; ama bu hatalar onları “Vatan Haini” olarak nitelemek en 

azından vicdansızlık, haksızlık ve zulümdür. Bu nedenle “Bizi bilerek tehlikeye attılar” 

diyenlere Bediüzzaman “Acaba Hindenburg gibi dehĢetli insanlar nazarına nazarî kalmıĢ olan 

gaye-i harp, sizin gibi acemîlere nasıl malûm ve bedihî olabilir?” demiĢtir. 

Yine Osmanlı‟nın mağlubiyetini ve iĢgalinden bütün bütün Ġttihat ve Terakkiyi ve Said 

Halim PaĢa, Enver PaĢa gibi değerli insanları suçlayanlara karĢı Bediüzzaman onları müdafaa 

etmiĢtir. DüĢmanların onlara Ģiddetli hücumunun onların azim, sebat ve kararlılıklarına ve 

Osmanlı‟ya ve dine olan hizmetlerine ait olduğunu belitmiĢ ve “Ben tokadımı Antranik ile 

beraber Enver'e, Venizelos ile beraber Said Halim'e vurmam. Nazarımda vuran da sefildir” 

(Sünuhat, 67-68) demiĢtir.  

Said Halim PaĢa her ne kadar Ġttihat ve Terakki içinde aktif görevlerde bulunmuĢ ve 

liderliğine kadar yükselmiĢ ise de Ġttihat ve Terakki‟nin Ġslamcı ve Hürriyetçi kanadının 

temsilcisi olmuĢtur. Bu nedenle “Ġslamcılık” düĢüncesinin de öncüsü kabul edilmiĢtir. O bir 

fikir adamı ve siyasetçi olarak da fikirlerini açıklıkla kitaplarında ve makalelerinden ifade 

etmiĢtir.  

“Ġslam‟da TeĢkilat-ı Siyasiyye” isimli eserinde Ġslam‟ın siyasi ve sosyal olaylara 

bakıĢını ele almıĢtır. Ġslam müesseseleri ile batının kurumlarının karĢılaĢtırmasını yapmıĢ ve 

farklarını ortaya koymuĢtur. Sahabeler dönemindeki gibi devlet baĢkanının seçimini ve Ģura 

meclisinin halkın oyları ile seçilmiĢlerden oluĢması gerektiğini savunmuĢtur. Meclisin de 

hükümeti denetleme yetkisine sahip olması gerektiğini ifade etmiĢtir. Hükümetin hem Allah‟a 

karĢı hem de halka karĢı sorumlu olması gerektiğini belirtmiĢtir. 

“Buhranlarımız” isimli eserinde meĢrutiyet, taklitçilik, taassup ve geri kalıĢ sebepleri 

üzerinde fikirlerini oraya koymuĢtur. “SebilürreĢad” mecmuasında yayınlanan makalelerinde 



de “ĠslamlaĢmaktan” ne anlaĢılması gerektiği üzerinde yazılar kaleme almıĢtır. Avrupa‟dan 

sanat ve terakkiyat konularında geri kalmamızı da Ġslam‟dan uzaklaĢmaya bağlamıĢtır. 

Said Halim PaĢa mahkeme tarafından Mondros‟a sürgün edildiği zaman meĢhur 

köĢkünü samimi dostu Bediüzzaman Said Nursi hazretlerine vermek istemiĢ ve bunun için 

gereken tün resmi evrakları tamamlamıĢ ve kendisine haber göndermiĢtir. Bediüzzaman ise bu 

samimi teklifi “Beni dünyaya çağırma! / Ona geldim fena gördüm. / Demâ gaflet hicap oldu. / 

Ve Nûr-u Hak âyân gördüm” (Sözler, 2000, s.199) mısraları ile baĢlayan bir Ģiir ve nesir 

ortası mektup ile gayet güzel bir Ģekilde reddetmiĢtir.   

 

Eserleri: 

1. İslam’da Teşkilat-ı Siyasiyye: Ġslamın siyasi müesseseleri ile batının mukayesesi. 

2. Buhranlarımız: Geri kalıĢ nedenleri ve ilerleme sebeplerini konu edinen eseri. 

3. Said Halim Paşa, Bütün Eserleri, Anka Yayınları–2003: Tüm eserleri derlenmiĢtir. 

4. Sebilürreşad’da Yayınlanan Makaleleri. 

 

Kaynaklar: 

1.  http://www.risaleinurenstitusu.org/index.asp?Section=Enstitu 

2.  http://tr.wikipedia.org/wiki/Said_Halim_Pasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. Mehmet Akif: (20 Aralık 1873–27 Aralık 1936) 

 

Asıl adı Mehmet Ragif olan Mehmet Akif 1873 yılında 

Ġstanbul‟da Fatih ilçesinin Karagümrük semti Sarıgüzel 

mahallesinde dünyaya geldi. Annesi Buhara‟dan Anadolu‟ya 

gelen bir ailenin kızı olan Emine ġerif Hanımdır. Babası 

Kosova‟lı olup Fatih Camii medrese hocalarından Mehmet 

Tahir Efendi‟dir. Babası Ragif adını vermiĢ olmasına rağmen 

babasının vefatından sonra “Akif” Ģekline dönüĢtü. 

Ġlköğrenimini Fatih‟teki Emir Buhari Mahalle 

Mektebinde 4 yaĢında baĢladı. Babasından da Arapça 

öğrendi. 1882‟de Fatih Merkez RüĢtiye‟sine baĢladı. Bu 

arada Fatih Camiinde Farsça derslerine devam etti. Okullarda 

Arapça, Farsça ve Fransızca‟da birinci oldu. En çok 

etkilendiği hocası da Hürriyetperver aydınlardan Türkçe öğretmeni Hersekli Hoca Kadri 

Efendi olmuĢtur. RüĢtiye‟yi bitirdikten sonra 1885 yılında Mülkiye‟ye girdi. 1888‟de okuluna 

devam ederken babası vefat etti. 1889‟da oturdukları ev yandı. Bunun üzerine babasının 

arkadaĢları arsa üzerine küçük bir ev yaptı. Bir an önce hayata atılmak için Mülkiye‟yi bıraktı 

ve yeni açılan Veteriner Fakültesi‟ne kaydoldu. Baytar Mektebinde Ģiire merak saldı. 1893 

yılında Veteriner Fakültesini birincilikle bitirdi.  

Veteriner Fakültesini bitirdikten sonra altı ay içinde Kur‟ân-ı Kerimi ezberleyerek 

hıfzını tamamladı. “Hazine-i Fünûn” dergisinde Ģiirlerini yazmaya baĢladı. Memuriyet 

hayatına Ziraat Bakanlığında memur olarak baĢladı. 1893–1913 yılları arasında Veteriner 

MüfettiĢi olarak Rumeli, Anadolu, Arnavutluk ve Arabistan‟da bulundu. 1898 yılında 

Tophâne-i Âmire veznedârı Mehmet Emin Bey‟in kızı Ġsmet Hanım‟la evlendi. Bu evlilikten 

altı çocuğu oldu. 

Mehmet Akif edebiyata olan ilgisini Ģiir yazarak ve edebiyat öğretmenliği yaparak 

sürdürdü. “Resimli Gazete”de, “Servet-i Fünun” dergisinde yazıları ve Ģiirleri yayınlandı. II. 

MeĢrutiyet ilan edildiği zaman Umur-u Baytariye Dairesi Müdür Muavini idi. MeĢrutiyetin 

ilanının onuncu günü Ġttihat ve Terakki Cemiyetine üye oldu. Ancak giriĢ yeminindeki 

“Cemiyetin bütün emirlerine bilâkaydü Ģart itaat edeceğim” cümlesine itiraz etmiĢ ve “sadece 

meĢru ve doğru olan emirlerine” diye değiĢtirerek yemin etmiĢtir. Cemiyetin ġehzadebaĢı 

Ġlmiye Mahfelinde Arap Edebiyatı dersleri de verdi. Daha sonra Darulfünûn‟da “Edebiyat-ı 

Osmaniye” dersleri vermeye baĢladı. 

Mehmet Akit II. MeĢrutiyetin ilanı ile yayın hayatına da adım attı. EĢref Edip Beylerle 

beraber “Sırat-ı Müstakim” dergisini çıkararak bu derginin baĢmuharriri oldu. Bu dergi 8 Mart 

1912 tarihinden itibaren “Sebilü‟r-ReĢad” olarak yayınlanmaya devam etti. ġiirlerini bu 

dergide yayınlamaya devam etti. Ayrıca Ġstanbul‟un çeĢitli camilerinde verdiği vaazlarda ve 

yazılarında Muhammed Abduh‟tan etkilenerek “Ġttihad-ı Ġslam” düĢüncesini anlatıyordu. 

Beyazıt ve Fatih Camiilerinde yaptığı vaazlarında “Vatan Müdafaası” üzerinde durdu.  

1910‟da çıkan Arnavut Ġsyanına kendisi de bir Arnavut olduğu için çok üzülmüĢtü. Bu 

gibi isyanları önlemek için elinden geleni yapma gayretine girdi ama ne var ki Balkan SavaĢı 

ile hüsrana uğradı. 1914 yılında Mısır‟a ve Medine‟ye yolculuk yaptı. Bu gezilerini “El 

Uskur‟da” isimli Ģiiri ile anlatmıĢtır.  

1914 yılında Daru‟-Fünun müderrisliğinden ayrıldı; ancak Halkalı Ziraat Mektebindeki 

görevine devam etti. 1914 Yılında TeĢkilât-ı Mahsusa‟dan gelen teklif üzerine “Ġslam Birliği” 

ideali için Tunuslu ġeyh Salih ġerif ile beraber Berlin‟e gitti. Burada Ġngilizlerle beraber 

Osmanlı‟ya karĢı savaĢırken Almanlara esir düĢen Müslüman askerleri aydınlatmaya çalıĢtı. 

Buradaki Berlin hatıralarını dönüĢünde Sebilü‟r-ReĢat‟ta yayınladı. 



1918 yılında ġeyhülislamlığa bağlı “Daru‟l-Hükmetü‟l-Ġslamiye” baĢkâtipliğine atandı. 

Mustafa Sabri, Bediüzzaman Said Nursi, Ahmet Cevdet ile beraber çalıĢtı. Bu arada Said 

halim PaĢa‟nın yazdığı “ĠslamlaĢmak” isimli Fransızca eseri Türkçe‟ye çevirdi. 

Anadolu toprakları iĢgale uğrayarak KurtuluĢ SavaĢı için askerî, mülkî ve dinî erkan 

halkı örgütleyerek mücadeleye baĢladığı zaman Mehmet Âkif de Balıkesir‟e giderek 6 ġubat 

1920 günü Zağanos PaĢa Camiinde çok heyecanlı bir hutbe okudu. Halkın beklenmedik 

ilgisini ve mücadele azmini görünce birçok yerlere giderek konuĢmalar yaptı ve Ġstanbul‟a 

döndü. Ġstanbul‟da “Sebilü‟r-ReĢad” idarehanesi de Milli Mücadele‟ye katılmak isteyenlerin 

gizli haberleĢme merkezi konumunda bulunuyordu. Nihayet Ġngilizlerin iĢgali altında bulunan 

Ġstanbul‟da hizmet imkânı kalmayınca Mehmet Akif de Anadolu‟ya geçerek Ankara‟ya geldi. 

TBMM‟nin açılıĢ gününden bir gün sonra 24 Nisan 1920‟de Burdur Milletvekili sıfatı 

ile Ankara‟ya gelen Mehmet Âkif Milli Mücadeleye Ģair, hatip, gazeteci ve siyasetçi olarak 

katıldı. Böylece 1920–1923 yılları arasında TBMM‟de milletvekili olarak görev yaptı. 

Kastamonu, Balıkesir ve diğer yerlerde yaptığı konuĢmaları bastırılarak Diyarbakır ve diğer 

vilayetlerde halka ve cephelerde askerlere dağıtılıyordu.  

Akif‟ten sonra EĢref Edip de “Sebilü‟r-ReĢad” dergisinin kliĢelerini alarak 

Kastamonu‟ya gelmiĢti. 6 Mayıs 1921 de derginin 463. Sayısı yayımlandı. Akif derginin 464 -  

466 sayılarını Kastamonu‟da yayınlandı. 464. Sayı o derece ilgi gördü ki birkaç defa basılarak 

Anadolu‟ya dağıtıldı. 467 sayıdan itibaren de Ankara‟da yayın hayatına baĢladı. Dergi o 

derece etkin yayın yapıyordu ki Rusya derginin ülkeye giriĢini yasakladı. 

1921‟de Ankara Tâceddin Dergâhına yerleĢen Mehmet Âkif Yunanlıların Ankara‟ya 

ilerlemesi karĢısında Meclisin Kayseri‟ye taĢınması fikrine Ģiddetle karĢı çıktı. Sakarya‟da 

savunma hattı kurulmasını teklif etti, teklif müzakerelerden sonra kabul edildi. Sakarya‟da 

baĢarı sağlanınca TBMM‟nin Ankara‟da kalmıĢ oldu. Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi 

Bey‟in Ġstiklal MarĢı ricasına 500 Lira ödül konulduğu için girmeyen Mehmet Akif ısrarlar 

üzerine ödülü kabul etmeyerek katıldı ve “Ġstiklal MarĢı” böyle yazıldı. 12 Mart 1921 günü 

TBMM‟de Hamdullah Suphi Bey tarafından üç defa ayakta okunarak kabul edildi. Mehmet 

Akif ödül olan 500 Lirayı “Hilal-i Ahmer” (YeĢilay) Cemiyetine ve cepheye askeri elbise 

diken “Dâru‟l-Mesâî” Vakfına bağıĢladı. 

Ġstiklal Madalyası ile de ödüllendirilen Mehmet Akif 1923 yılında Milletvekilliği 

Mustafa Kemal tarafından veto edilerek seçilemedi. Ġstanbul‟a gitti. Mustafa Kemal yaptığı 

devrimlerine Türkçe Ezan ve Kamet ile beraber Türkçe Kuran ve Ġbadeti ilave ederek Mehmet 

Akif‟ten Kur‟an Meali yazmasını ister. Ġyi niyetle Kur‟an Meali yazmaya baĢlayan Mehmet 

Akif yazdığı Türkçe Mealin namazda okunması için olduğunu anlayınca buna karĢı çıkar. 

Hatta yazdıklarını imha eder. (Son zamanda Ġlahiyatçı Prof. Dr. Recep ġentürk bu Meali 

Mustafa Runyun‟un oğlu Yahya‟dan alıp 25 yıldır sakladığını, Ģimdi yayınladığını 

söylemiĢtir. (http://www.haber7.com/kitap/haber/921319-mehmet-akifin-meali-51-yil-sonra-

ortaya-cikti) 

Mustafa Kemal‟in devrimlerine muhalefet ettiği için hak ettiği emeklilik maaĢını alamaz 

ve arkasına hafiye takılarak devamlı takip edilir ve rahatsız edilir. (http://www.haberturk.com 

/yazarlar/kursad-oguz/678526) Mehmet Akif mektuplarında Mısır‟a gitmesinin sebebini 

“Arkamda hafiye gezdiriyorlar. Ben, vatanını satmıĢ ve memlekete ihanet etmiĢ adamlar gibi 

muamele görmeye tahammül edemiyorum. ĠĢte, bundan dolayı gidiyorum” diyerek 

açıklamıĢtır.  

Mehmet Akif 1925–1936 yıllarında Kahire‟deki “Câmiatü‟l-Mısrıyye” adlı üniversitede 

Türk Dili ve Edebiyatı dersleri verdi. Hastalığa yakalanınca önce tedavi için Lübnan‟a oradan 

Antakya‟ya gitti; ama tedavisi mümkün olmadı. 17 Haziran 1936 tarihinde tedavi için 

Ġstanbul‟a geldi. 27 Aralık 1936 tarihinde Ġstanbul Beyoğlu‟nda vefat etti. Cenazesine devlet 

sahip çıkmayınca bir grup Üniversiteli genç cenazeye sahip çıktı. 1960 yılında kabri 



Edirnekapı Mezarlığı‟na nakledildi. Mezarı Süleyman Nazif ve arkadaĢı Ahmet Nâim Bey‟in 

mezarları arasındadır.  

Mehmet Âkif 1908 yılından itibaren “Aruz Ölçüsü” ile Türkçe Ģiirler yazmıĢ ve Aruzu 

Türkçeye uygulayan en baĢarılı bir edebiyatçı olarak Edebiyat Tarihine geçmiĢtir. Ġlk Ģiiri 

“Kur‟ana Hitap” adını taĢır. Balkan SavaĢı sonrasında ise “Destansı ġiirler” yazmaya baĢladı. 

Ġlk destansı Ģiir “Çanakkale ġehitlerine” Ģiiri, ikincisi Bursa‟nın iĢgalinden sonra yazdığı 

“Bülbül” Ģiiridir. “Ġstiklal MarĢı” ise Ġstiklal SavaĢını destanlaĢtıran en mükemmel Ģiiridir ve 

bunu “Kahraman Ordumuza!” ithaf etmiĢtir. 

Hayatı boyunca izzet ve Ģerefinden taviz vermeden örnek bir hayat yaĢamıĢtır. 

Mehmet Akif Daru‟l-Hikmet‟te görev yaptığı dönemde Bediüzzaman Said Nursi 

hazretleri de ordunun temsilcisi olarak Daru‟l-Hikmette bulunmuĢtur. Burada pek değerli 

hizmetler yapmıĢladır. Bediüzzaman hakkında “Victor Hugo‟lar, Shakspeare‟ler Descartes‟ler 

edebiyat ve felsefede Bediüzzaman‟ın talebesi olabilirler” (Sözler, 717) dediği meĢhurdur.  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri de Mehmet Akif‟ten “Hem merhum Fetva Emini Ali 

Rıza ve merhum Ahmed ġirani ve merhum ġevket Efendi ve merhum Mehmed Akif gibi 

insaflı, Risale-i Nuru fevkalade takdir ve tahsin eden o muhterem ve merhum zatların hatırı 

için, biz Ġstanbul hocalarına dostuz, onlardan gücenmeyiz...” (Emirdağ Lahikası, s. 144 ) 

ifadelerine yer vermektedir.  

Mehmet Akif'in, bunalım dönemlerinde “O nuru gönder ilahi, asırlar oldu yeter! / 

Bunaldı milletin afâk'ı, bir sabah ister.” ve "Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı, / Asrın 

idrakine söyletmeliyiz Ġslam'ı" Ģeklindeki niyaz ve arzuları Risale-i Nur'la hayat bulmuĢtur. 

Mehmet Akif‟in hürriyetçiliği her Ģeyden önce izzetini ve Ģerefini korumakla 

göstermiĢtir. Ġttihat ve Terakki‟ye üye olurken dahi “Bilâ kayd-u Ģart” maddesini kabul 

etmeyerek “meĢru ve doğru olan emirlere itaat edeceğim” Ģeklinde yemini değiĢtirmesinde de 

görülebilir.  

Sultan Abdülhamid‟in istibdadına karĢı çıkması da onun hürriyetçiliğinden 

kaynaklanmıĢtır. MeĢrutiyet‟in ilanından sonra yazdığı “Ġstibdad” isimli Ģiirinde Mehmet Akif 

“Yıkıldın, gittin amma ey mülevves devr-i istibdâd // Bıraktın milletin kalbinde çıkmaz bir 

mülevves yâd!” diye istibdadın kötülüğünü dile getirmiĢtir. (Safahat, 2007, s.73) Hürriyetle 

ilgili de bir “Hürriyet” baĢlığı altında bir Ģiir yazan Mehmet Âkif bu Ģiirinde hürriyeti beyaz 

entari giymiĢ bir kıza benzetir. (Safahat, 80) 

 

Eserleri: 

1. Safahat: Sekiz ayrı bölümden oluĢan eseridir.  

2. İstiklal Marşı: M. Akif Ģiiri Orduya ithaf ettiği için kitabına almamıĢtır. 

3. Makaleleri: Daha sonra Kültür Bakanlığı tarafından basılmıĢtır. 
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12. Bediüzzaman Said Nursi: (Mart 1878–23 Mart 1960)  

 

Giriş: 

1878 yıllarında Osmanlı devleti Balkanlar ve 

Kafkasya‟da Ruslar ile savaĢmaktadır. Rumi takvime göre 

1293 yılında 93 Harbi olarak bilinen 1878 Osmanlı-Rus SavaĢı 

cereyan etmektedir. Bu savaĢ hem Osmanlı için hem Batı 

dünyası için yeni bir dönemin baĢlangıcı sayılmaktadır. 

Rusların kıĢkırtması ile Bosna-Hersek ve Karadağ‟da isyanlar 

baĢlamıĢtı. Osmanlı devleti “Kanun-i Esasi”yi kabul etmiĢ ve 

“MeĢrutiyeti” ilan ederek azınlıkların ve Osmanlı‟daki 

unsurların da seçim sistemi ve parlamento yoluyla yönetime 

katılımları sağlanmıĢtı.  

Nisan 1877‟de Osmanlı Rusya‟ya savaĢ ilan etti. Ancak 

Ruslar karĢısında devamlı geri çekilmek durumunda kaldı. 

Ruslar batıda Plevne‟yi ele geçirdikten sonra Balkanları istila 

ederek Ġstanbul yakınlarındaki YeĢilköy‟e (Ayastefenos) kadar 

gelip karargâhlarını kurmuĢlardı. Doğu‟da ise Oltu, Kars, 

Ardahan ve Erzurum Rusların eline geçmiĢti. Osmanlı‟da ekonomik sıkıntı da has safhadaydı. 

Osmanlı Meclis-i Mebusan‟ı devam eden savaĢlar yüzünden sağlıklı Ģekilde çalıĢarak gerekli 

yasal düzenlemeleri yapamıyordu. Bu nedenle Sultan Abdülhamid açmıĢ olduğu 

parlamentoyu tatil etmek durumunda kalmıĢtı.  

YeĢilköy‟de yapılan Ayastefenos AnlaĢması ile Osmanlı Balkanlardaki ve Avrupa‟daki 

toprakların tamamını kaybetmiĢ sayılıyordu. Osmanlı‟nın ödemek zorunda kaldığı savaĢ 

tazminatı ekonomik buhranı netice vermiĢti. Terk edilen topraklarda yaĢayan Türklerin 

durumu zora girmiĢ ve göç etmek zorunda bırakılmıĢlardı. Bu nedenle gerek Balkanlardan 

gerekse Kafkaslardan Anadolu‟ya göçler baĢlamıĢtı. 

Bediüzzaman iĢte böyle bir zaman diliminde dünyaya gelmiĢti. Dünyada ve Osmanlıda 

yaĢanan her inkılap döneminde o inkılabın yaĢandığı yerde faal bir durumda olan 

Bediüzzaman yaĢanan bu ınkılapların müspet ve doğru bir istikamet üzere gitmesi için çaba 

sarf etmiĢtir. Bundan da onun Allah tarafından bu helaket ve felaket asrının imamı ve 

görevlisi olduğu anlaĢılmaktadır.  

1876 yılında MeĢrutiyet ilan edilmiĢ Bediüzzaman 1878 yılında (Rumi 1293) Osmanlı 

Rus SavaĢında (Rumi 1293- 93 SavaĢı) Osmanlı‟nın yenildiği ve Ayastefenos‟a (YeĢilköy) 

geldiği zaman dünyaya gelmiĢtir. 1908‟de II. MeĢrutiyet ilan edilmiĢ, Bediüzzaman 1907‟de 

Ġstanbul‟a gelerek bu ınkılabın içinde yerini almıĢ ve topluma doğru yolu göstermiĢtir. 1914 

yılında I. Dünya SavaĢı baĢlamıĢ Bediüzzaman Van ve Bitlis‟te Gönüllü Alay Komutanı 

olarak savaĢa iĢtirak etmiĢtir. 1917 Rusya‟da Komünist Rus Ġhtilali yapılmıĢ ne gariptir ki 

Bediüzzaman bu dönemde Rusya‟da Kosturma‟da esir kampında ve Volga nehri kenarında 

Tatar Camiindedir. 1918‟de Ġngilizler ve müttefikleri Anadolu‟yu iĢgal etmiĢ ve HaydarpaĢa 

Limanına gemilerini demirlemiĢler Bediüzzaman Ġstanbul‟da. 1920‟de Ġstanbul iĢgal edilmiĢ 

Bediüzzaman 1922 Kasım ayına kadar Ġstanbul‟da Ġngilizlerle mücadele etmektedir. 1923 

yılında Cumhuriyet ilan edilecek Bediüzzaman 1922 Kasım ayıdan 1923 Nisan ayına kadar 

Ankara TBMM‟de yerini almıĢtır.  

Bütün bu olaylarda Bediüzzaman‟ın olayların merkezinde olması elbette bir tesadüf ve 

raslantı sonucu olamaz. Ahir zamanın helâket ve felâket döneminde bu helâket ve felaketten 

ehl-i imanı ve insanlığı kurtarmak için çareler üretmek üzere görevlendirildiği ehl-i dikkatin 

nazar-ı dikkatini çekmektedir.     

 

 



1. Bediüzzaman’ın Gençlik Yılları: (1887–1908)  

Böyle bunalımlı bir dönemde Bediüzzaman Said Nursi (ra) dünyaya geldi. 1878 Mart 

ayında Bitlis‟in Hizan kazasının Nurs köyünde doğan Bediüzzaman ilk bilgilerini medresede 

okuyan ağabeyi Molla Abdullah‟tan aldı. Küçük yaĢında Tağ Medresesinde eğitimine baĢladı. 

Burada medresede okunan temel kitaplardan Sarf ve Nahiv ilmini Ġzhar‟a kadar okudu. 

Doğubayazıt‟ta ġeyh Mahmut Celâlî‟den üç ay eğitim aldı. Burada Medreselerde okunan tüm 

kitaplarla beraber baĢka pek çok kitap da okudu. Ġcazetini alarak Doğubayazıt‟tan ayrıldı. 

Doğudaki tüm ilim merkezi sayılan medreseleri gezen Bediüzzaman medrese âlimleri 

arasında gelenek halinde bulunan münazaralara katıldı. Güçlü hafızası ve muhakemesi ve 

zekâsı ile bütün münazaralardan baĢarı ile çıktı. Henüz 14 yaĢına gelmeden Ģarktaki âlimler 

arasında Ģöhret kazandı. AnlaĢılması en zor konuları kolaylıkla kavraması bir defa okuduğu 

meseleyi ezberine alması fevkalade idi. Miran aĢireti reisi Mustafa PaĢa‟nın halk yaptığı 

zulmü önlemek için Cizre‟ye gitti ve aralarında set münakaĢa yaĢandı. Mustafa PaĢa ilmine 

güvendiği âlimler ile münazara etmesini önerdi. Genç Said onlarla münazarayı kabul etti. 

Yaptığı münazarada âlimlerin sordukları tüm sorulara cevap vererek münazarayı kazandı. Bir 

müddet sonra farklı kiĢiliği, cesareti, kendisine olan özgüveni ve ilmî üstünlüğü ile dikkatleri 

üzerine çekti. (Tarihçe-i Hayat, 2006, s.53-80) 

1894 yılında henüz 16 yaĢında Mardin‟e geçti. Burada ilmî araĢtırma ve müzakereler 

yanında sosyal olaylarla da ilgilendi. Ayrıca Mardin‟de ġehy Cemalettin-i Afganî‟nin bir 

talebesi ile karĢılaĢtı ve onun “Ġttihad-ı Ġslam” ve diğer siyasi fikirlerine de vakıf oldu. Siyasi 

fikirlere de merakla ilgilenmeye baĢlayan Bediüzzaman Namık Kemal ve Ziya PaĢa gibi 

hürriyetçi fikirleri savunan siyasi fikirlerini öğrendi ve bu konuda âlimlerle münazaralara da 

girdi. Bu arada Namık Kemal‟in “Rüya” isimli makalesini okuyarak etkilendi. (Münazarat, 

123) Hürriyetçi fikirleri savunması ve münakaĢalara girmesi Mardin Mutasarrıfının tedbir 

olarak Bediüzzaman‟ı Mardin hudutları dıĢına çıkarmak zorunda kaldı.  

Mardin‟den Bitlis‟e giden Bediüzzaman‟ın ilmî vukufiyeti ve farklı kiĢiliği Bitlis valisi 

Ömer PaĢa‟nın dikkatini çekti. Ömer PaĢa Bediüzzaman‟ı vilayet konağına alarak Doğu ve 

Batı klasiklerinin beraber fen ilimlerine ait kitapların bulunduğu konağın büyük 

kütüphanesinden istifade etmesini sağladı. Bediüzzaman burada iki sene kaldı ve din ilimleri 

yanında fen ilimlerinde de vukufiyet kazandı. Van valisi Tahsin PaĢa ısrarlı daveti üzerine 

buradan ayrılan Bediüzzaman Van‟da on yıl kaldı. Van valisi Tahsin PaĢa‟dan sonra Van‟a 

atanan ĠĢkodra‟lı Tahir PaĢa ile de aralarından samimi bir diyalog geliĢti. Doğu ve batıya ait 

günlük gazete ve mecmuaların da düzenli olarak takip edildiği Van Valiliği kütüphanesinden 

oldukça istifade eden Bediüzzaman burada Tarih, Coğrafya, Matematik, Kimya, Felsefe ve 

Astronomi ile de ilgilendi. Böylece din ilimleri yanında fen ilimlerinde de kendisini geliĢtirdi.  

Vali Tahir PaĢa bir gün konağa gelen gazetelerden birinde Ġngiltere‟nin Sömürgeler 

Bakanı Gladiston‟un Avam Kamerasında yaptığı konuĢmayı okudu. Gladiston elinde Kur‟an-ı 

Kerim ile kürsüye gelerek “Bu Kur‟an Müslümanların elinde bulunduğu sürece biz onlara 

ahkim olamayız. Ya Kur‟anı onlardan almalı veya Kur‟andan onları soğutacak nesiller 

yetiĢtirmeliyiz” diyordu. Bunun üzerine Bediüzzaman “Ben de Kur‟ânın sönmez ve 

söndürülmez bir güneĢ olduğunu dünyaya ispat edeceğim!” diye haykırdı. (Tarihçe, 81) 

Kur‟ân-ı Kerimin daha iyi anlaĢılması için fen ve din ilimlerinin beraber okutulması 

gerektiği kanaati ile her iki ilmin beraber okunduğu “Medresetüzzehrâ” adında bir üniversite 

projesini geliĢtirerek Van valisine sundu. Van Valisi bu projeyi çok beğendi ve Osmanlı‟nın 

içinde bulunduğu durumdan kurtuluĢ çaresi olarak gördüğü için 1907 yılında Sultan II. 

Abülhamid‟e bir mektup yazıp Bediüzzaman‟a vererek Ġstanbul‟a gitmesini sağladı. 

Bediüzzaman karayoluyla Trabzon‟a oradan deniz yoluyla Ġstanbul‟a geldi. 

1907 yılında Ġstanbul‟a gelen Bediüzzaman Ferik Ahmet PaĢa‟nın evinde kaldı. Sonra 

Medresetüzzehrâ projesine ait dilekçeyi padiĢahın özel kalem dairesi Mabeyn-i Hümayuna 

sundu. Ancak hükümet buna hiç değer vermedi ve hiçbir teĢebbüste bulunmadı. Ġki ay sonra 



Bediüzzaman Fatih‟teki ġekerci Han‟da bir odaya yerleĢti. Dilekçeden hiçbir cevap alamadığı 

gibi kendisini muhatap dahi almamıĢlardı. 

Kaldığı odanın kapısına “Burada her suale cevap verilir, her müĢkül hallolunur; fakat 

sual sorulmaz” Ģeklinde bir levha astı. Âlimlere ve aydınlara meydan okudu ve doğudan gelen 

bir alim olarak doğudaki ilimi seviyeyi temsil ederek dikkatleri doğuya çekmeye ve dikkatleri 

çekip Sultanın kendisi ile görüĢmesini sağlamayı amaç edindi. Ġlim adamları, gazeteciler, 

talebeler ve medrese hocaları Bediüzzaman‟ı ziyarete geldiler ve merakla en müĢkül 

meseleleri sordular ve tatmin edici cevapları alarak döndüler. Bediüzzaman‟ın ilmine ve 

verdiği cevaplarına hayran oldular. ġöhreti kısa zamanda Ġstanbul‟da yayıldı. Gazeteler 

köĢelerini Bediüzzaman‟a ayırdılar. Medreseler kapılarını ve meĢihat cami kürsülerini 

Bediüzzaman‟a açtı. (Tarihçe, 82-84) 

Bediüzzaman‟ın bu Ģöhreti hükümeti telaĢlandırdı ve çağrılarak “Ġhsan-ı Ģahane” olarak 

maaĢ teklif edildi. Bediüzzaman bunu reddederek “Ben maaĢ dilencisi değilim” dedi ve 

“Dilekçemin cevabını bekliyorum ve Ģarkta bir “Darülfünun/Üniversite” açılmasını 

istiyorum” dedi. Bunun üzerine “Ġhsan-ı Ģahane reddedilmez” reddeden ya mecnundur veya 

delidir düĢüncesi ile “TopbaĢı Tımarhanesine” sevk ettiler. Burada iki Ermeni ve bir Türk 

doktoru muayene ettiler. Bediüzzaman bunlara verdiği cevaplar üzerine “ġayet Said Nursi 

deli ise dünyada akıllı adam yoktur” raporu vererek salıverdiler. 

Bediüzzaman‟ın bu faaliyetleri ve fikirlerine karĢı mağlup olan Ġstanbul uleması Mısır 

Ezher Üniversitesi Rektörü ġeyh Bahid‟in gelmesini fırsat bilerek Ayasofya‟da çayhanede 

Bediüzzaman ile bir arada iken “Biz Said ile baĢa çıkamadık” dediler. ġeyh Bahid de Said 

Nursi‟ye “Avrupa ile Osmanlı hakkında ne diyorsun?” dedi. Molla Said “Avrupa Osmanlı 

devletine ahmilerdir bir gün gelecek bir Ġslam devleti doğuracaktır; Osmanlı Avrupa devletine 

hamiledir; günün birinde bir Avrupa devleti doğuracaktır” dedi. ġeyh Bahid bu ifade 

karĢısında “Ben de aynı kanaatte idim; ama bu kadar veciz Ģekilde ifade etmek ancak 

Bediüzzaman‟a hastır” dedi. Bundan sonra Molla Said‟in adın Bediüzzaman oldu. (Tarihçe, 

85) 

 

2. Bediüzzaman Meşrutiyet Döneminde: (1908–1922) 

Bediüzzaman‟ın Ġstanbul‟a geldiği 1907 yılından itibaren Ġstanbul‟da ve Osmanlı 

ülkesinin çeĢitli yerlerinde, hatta sürgüne gönderilen ve yurt dıĢına gitmek zorunda kalan Jön 

Türkler ve Ahrarlar gerek basın ve yayın, gerekse toplantı ve nutuklar ile meĢrutiyeti ve 

hürriyetin ilanı için çalıĢıyorlardı. Bediüzzaman da bu tartıĢmalara katılmıĢ ve hürriyet isteyen 

ve meĢrutiyetin ilanına çalıĢanların yanında yerini almıĢtı.  

23 Temmuz 1908‟de II. MeĢrutiyet ilan edildi. Bediüzzaman üç gün sonra 26 Temmuz 

1908‟de Sultanahmet Meydanında düzenlenen mitingde halka hitap eden “Hürriyete Hitap” 

isimli nutkunu okudu. (Tarihçe-i Hayat, 87–89) Daha sonra Ġttihatçılarla beraber Selânik‟e 

giderek orada da bu nutkunu tekrar etti. Bu nutkun metnini pek çok gazete yayınladı. Bu 

nutkunda Bediüzzaman hürriyetin önemini ve değerini, sahip çıkılması gerektiğini ve Ģeriata 

dine aykırı olmayacağı izah ediliyordu. 

Bediüzzaman Ġstanbul‟da çok hareketli bir siyasi hayat yaĢıyordu. Kurulan faydalı 

cemiyetlere üye oluyor, camilerde meĢrutiyet ve hürriyetin dine ve Ģeriata aykırı olmadığını 

anlatıyor, gazetelerde yazılar yazıyordu. Konferans ve toplantılara katılıyor ve fikir beyan 

ediyordu. Bir gün ġehzadebaĢı‟ndaki Ferah Tiyatrosu‟nda Ahrar Mizan Gazetesi sahibi Murat 

Bey‟in konferansı esnasında Ġttihatçıların devletçi kanadı kargaĢa çıkarmıĢ ve nerede ise eller 

silahlara gitmiĢti ki Bediüzzaman bir sandalye üzerine çıkarak gür sesi ile bu heyecanlı 

fırtınayı dindirdi. Fikre saygı gösterilmesi gerektiğini ve hürriyeti kötüye kullanmamak 

gerektiğini anlattı ve dinin emirlerini hatırlattı ve herkesi sükûnetle dağılmaya ikna etti. 

“Ġttihad-ı Muhammedî” adında bir cemiyet kurulduğunu iĢitince “Muhammed” (asv) 

isminin siyasete karıĢmaması gerektiğini, herkesin bu isme sahip çıkması için siyasete alet 



edilmemesi ve partileĢmemesi gerektiğini söyledi. Bu konudan gazetelerde yazılar yazdı. 

Ġttihad-ı Muhammedî Cemiyeti kurucusu DerviĢ Vahdeti‟nin meĢrutiyete aykırı fikirlerine 

karĢı çıktı. Volkan isimli gazetesinde kıĢkırtıcı yazılar yazmasını tenkit etti kendi gazetesinde 

“Edipler edepli olmalı” diye yazı yazarak Vahdeti‟yi edepli olmaya davet etti.  

31 Mart öncesi karıĢıklıkları önlemek ve isyanları bastırmak için gazete lisanı ile yazılar 

yazdı. Avcı taburlarının isyan ettiğini duyunca onların yanına gitti ve “Ulul‟-emre itaat 

etmenin Ģeriatın emri olduğunu isyan etmenin her Ģeyden önce Ģeriata ve dine, sonra da tüm 

âlem-i Ġslam‟a zarar vereceğini anlattı ve onlardan sekiz taburu isyandan vaz geçirdi. Çoğu 

doğu kökenli olan hamalların kahvehanelerini gezdi ve onlara meĢrutiyet ve hürriyetin 

önemini, hükümete itaatin değerini anlattı ve aldatılmamaları ve isyana karıĢmamaları için 

çalıĢtı. BaĢarılı da oldu.  

MeĢrutiyetin ilanı ile muhaliflerin özellikle doğu vilayetlerinde karıĢıklık çıkarmasına 

engel olmak için Sadaret/BaĢbakanlık kanalıyla “Bediüzzaman” imzası ile doğu vilayetlerine 

telgraflar çekti. MeĢrutiyetin Ģeriata ve dine aykırı olmadığını anlattı.  

Bütün bu gayretlere rağmen 13 Nisan 1909 (Rumi 31 Mart 1325) tarihinde ayaklanma 

baĢladı. Bu karıĢıklığın üçüncü gününde gazetelerde “Askerlere Hitap” adı altında bir yazı 

yayınlayarak onları itaate, siyasete karıĢmamaya ve kıĢlalarına çekilmeye çağırdı. 4. Gününde 

“Harbiye Nezareti”ne yan Genel Kurmay BaĢkanlığına giderek isyan eden askerlere hitaben 

bir konuĢma yaparak amirlerine itaat etmeye ve isyanı sonlandırmaya davet etti. 11 gün süren 

isyanı Selanik‟ten Mahmut ġevket PaĢa komutasında gelen Harekât Ordusu bastırarak 

sıkıyönetim ilan etti. Beyazıt‟ta “Divan-ı Harb-i Örfi” (Sıkıyönetim/Devlet Güvenlik 

Mahkemesi) kuruldu. Ġsyanın elebaĢıları yakalanarak yargılanıp idam edildi. Bediüzzaman 

yatıĢtırıcı bir rol oynadığı ve isyana karıĢmadığı halde Bediüzzaman da yakalanarak bir ay 

nezarette kaldıktan sonra mahkemeye çıkarıldı ve idam talebi ile yargılandı. Ancak yaptığı 

ateĢli ve mükemmel bir müdafaa ile berat ettiği gibi kendisinden sonra yargılanan pek çok 

ulema ve mazlumun da kurtulmasına sebep oldu. Bu müdafaa daha sonra “Ġki Mekteb-i 

Musibetin ġahadetnâmesi Divan-ı Harb-i Örfi” adı altında yayınlandı. 

Beraat ettikten sonra Ġstanbul‟dan ayrılan Bediüzzaman bu defa doğuya giderek 

MeĢrutiyet ve Hürriyeti anlatma kararı aldı. Ġnebolu‟dan yola çıkan Bediüzzaman Trabzon, 

Batum ve Tiflis üzerinden 1910 baharında Van‟a ulaĢtı. Oradan Hakkâri, Bitlis, MuĢ, 

Diyarbakır ve Urfa‟yı dolaĢarak meĢrutiyet ve hürriyetin önemini ve sahip çıkılması 

gerektiğini anlattı ve sorudukları sorulara ikna edici cevaplar verdi. MeĢrutiyeti padiĢah gibi 

bir Ģahıs olarak tasavvur eden bedevilere ders verdi. Bu hususta “Dağ ve sahrayı medrese 

ederek meĢrutiyeti ders verdim” demektedir. “Münâzarat” isimli eserini bu derslerden 

meydana getirdi ve Ġstanbul‟da bastırdı. 

1910 kıĢ mevsiminde de Bitlis, Diyarbakır, Urfa, Antep, Kilis ve Nizip üzerinden ġam‟a 

gitti. ġam‟da Emevi Camiinde bir hutbe okuyarak Ġslam dünyasının siyasi, sosyal ve 

ekonomik dertlerine çareleri gösterdi. Bu hutbe çok beğenildi ve aynı hafta içinde basılarak 

dağıtıldı. Daha sonra Bediüzzaman bu hutbeyi Ġstanbul‟da bastırdı. 1946 yılında sonra 

yeniden geniĢleterek ve ilavelerle beraber “Siyasi dersimdir” diye yeniden bastırdı.  

1911 yılında Sultan ReĢad‟ın daveti üzerine Beyrut‟a oradan da deniz yoluyla Ġstanbul‟a 

geldi ve Sultan ReĢat ile Rumeli ve Balkan gezisine doğu vilayetlerini temsilen katıldı. 

Kosova Sancağında bulunan Üsküp‟e gitti. Burada Üsküp Üniversitesi‟nin temeli atıldı. 

Bediüzzaman hazretleri böyle bir üniversitenin doğu vilayetlerinde yapılması gerektiğini 

Sultan ReĢad‟a anlatma fırsatı buldu. Balkan SavaĢı baĢlayınca Üsküp Üniversitesinin yapımı 

mecburen durdu. Bunun üzerine Bediüzzaman buraya ayrılan tahsisatın doğuda 

Medresetüzzehrâ için tahsisini talep etti ve bu kabul edildi. Bunun üzerine Bediüzzaman 

Van‟da üniversitenin temelini atmak ve faaliyete geçirmek üzere Van‟a döndü. 1913 yılında 

Van valisi Tahir PaĢa‟nın da katıldığı bir törenle Van gölü kıyısında Edremit‟te 



“Medresetüzzehra”nın temelini attı. Van kalesi “Horhor Medresesinde” talebelerine ders 

vermek için bir özel medrese kurdu ve burada talebe yetiĢtirmeye baĢladı.  

Bir gün Van kalesinden ayağı kayarak düĢerken “Davam!” diye haykırdı ve büyük bir 

inayet ile düĢtüğü yerin altındaki bir mağaraya çekilerek düĢmekten kurtuldu. 1914 yılı 

baĢında I. Dünya savaĢının patlaması üzerine Rusların da Anadolu‟ya saldırması üzerine 

talebeleri ile Doğu Milis TeĢkilatını kurarak kendisi de Gönüllü Albay rütbesi ile kurduğu 

alayın baĢına geçti ve Ruslara karĢı Osmanlı ordusunun yanında savaĢa iĢtirak etti. Van – 

Bitlis cephesinde Ermeni ve Ruslarla savaĢtı. (Tarihçe-i Hayat, 177-180) 

SavaĢ esnasında birkaç yerinden yaralanmasına rağmen daima ön cephelerde savaĢtı. 

Geri çekilmesini isteyenlere “Bu gavurların kurĢunları beni öldürmez, Allah beni korur” diye 

cesaretle savaĢarak talebelerine ve askerlere cesaret veriyordu. SavaĢ esnasında bile eğitime 

ve kitap yazmaya ara vermeyen Bediüzzaman siperde ve cephede talebesi Molla Habib‟e not 

tutturarak “ĠĢarâtu‟l-Ġ‟caz fi-Mezâni‟l Ġcaz” isimli harika tefsirini yazdırdı. Bitlis savunması 

esnasında birçok talebesini Ģehit veren Bediüzzaman gece karanlığında Rus saflarını yarıp 

geçerken bir su kemerinden düĢerek ayağını kırdı. 30 saat burada bekledikten sonra Ruslara 

esir olmak zorunda kaldı. Ruslar ifadesini aldıktan sonra Culfa, Tiflis, Kolgrif üzerinden 

Kosturma‟ya sevk ettiler. 

Kosturma‟da esir kampında kaldığı sürece buradaki esir subay ve askerlere dini dersler 

vermeye devam etti. Bir ara siyasi ders zannedilerek men edildi; ancak siyasi olmadığı 

anlaĢılınca müsaade edildi. Rusların Kafkas Orduları Komutanı Grandük Nikolaviç esir 

kampını ziyarete geldi. Denetim esnasında esirler ayağa kalktığı halde Bediüzzaman oturduğu 

yerden kalkamadı. Bunu kendisine hakaret kabule eden Nikola yeniden Bediüzzaman‟ın 

yanına geldi. Yine kalkmadığını görünce sebebini sordu. Bediüzzaman “Ben bir Ġslam 

âlimiyim. Dinime göre inanan bir insan inanmayandan üstündür, ona ayağa kalkamaz” dedi. 

Nikola bundan tatmin olmadı ve idamla yargılanması için dava açtı. Ġdamına karar verildi. 

Ġnfazı için bizzat hazır bulunan Nikola Nikolaviç Bediüzzaman‟ın gayet metin ve vakur bir 

Ģekilde idam sehpasına gittiğini görerek cesaretine ve inancına hayran kaldı. Yanına giderek 

kendisini tebrik etti ve “bu hareketin Ģahsıma hakaret değil, inancınızın gereği olduğunu 

anladım” dedi ve özür diledi. Bu olay Bediüzzaman‟ın Ģan ve Ģerefini artırdı. (Tarihçe, 185) 

Tatarlar Bediüzzaman‟ın kefaletle kendi camilerinde namaz kıldırmak ve kalması için 

müracaat ettiler. Kabul edilmesi üzerine Volga nehri kenarındaki camide kalmaya baĢladı. 

Bediüzzaman Tatar Camiinde kaldığı süre içerisinde uzun geceleri Allah‟a ibadetle, zikirle ve 

tefekkürle geçiriyordu. Bu tefekkür onu “Eski Said”den “Yeni Saide” taĢıyan bir yolun 

baĢlangıcı sayıldı. 

7 Kasım 1917‟de baĢlayan Komünist Rus Ġhtilali Rusya‟da büyük bir kargaĢaya 

sebebiyet verdi. Çarlık yıkılmıĢ, yerine Komünizm kurulmuĢtu. Yeni rejimin ülkede disiplini 

sağlaması zaman alacaktı. Bu karmaĢadan istifade eden Bediüzzaman firar ederek Petesburg‟a 

oradan VarĢova‟ya geçti. Buradan da Viyana üzerinden Alman makamlarının düzenlediği bir 

belge ile Sofya üzerinden Ġstanbul‟a geldi. Böylece yaklaĢık üç yıla yakın süren bir esaret 

hayatı sona ermiĢ oldu.  

 

3. İngilizlerin İstanbul’u İşgalinde Bediüzzaman’ın Hizmetleri: (1918–1922) 

Bediüzzaman hazretleri 25 Haziran 1918 tarihinde Ġstanbul‟a geldiği zaman büyük bir 

ilgi ile karĢılandı. “Tanin” gazetesi geliĢini sürmanĢetten duyurdu. Bediüzzaman‟ın Kafkas 

cephesindeki kahramanlığını yakinen takip eden Harbiye Nazırı Enver PaĢa kahramanlığı ve 

ilmî vukufiyetinden dolayı madalya ve ikramiye ile ödüllendirdi. Daru‟l-Hikmetü‟l-Ġslamiye” 

ye ordunun adayı olarak aza olarak tayinini teklif etti. ġeyhulislam Musa Kazım Efendi‟nin 

Sultan ReĢad‟a en üstün ilmî paye olan “Mahreç” unvanının verilmesini teklif etti ve kabul 

edilerek “Mahrec” unvanı verildi. Bediüzzaman‟a ayrıca Çamlıca‟daki Yusuf Ġzzettin 

PaĢa‟nın köĢkü tahsis edildi.        



Bediüzzaman Ġstanbul‟da ilmî çalıĢmalarına ve yayın yoluyla kitaplarını bastırarak 

dağıtmak suretiyle hizmetine devam ediyordu. Ġçki, sigara ve kötü alıĢkanlıkların önlenmesi 

için kurulan “YeĢilay Cemiyeti”nin kurucuları arasında yerini aldı. Ayrıca ilmi ve dini eserler 

yazmayı amaçlayan “Müderrisler Cemiyeti”ne üye oldu.  Ġlk olarak cephede yazdırdığı 

“ĠĢaratu‟l-Ġ‟caz” isimli tefsirini bastırmak istedi. Enver PaĢa bizzat kâğıdının parasını kendi 

cebinden verdi ve bastırdı. MeĢihat-ı Ġslamiye denen Diyanet kanalı ile ġeyhül-Ġslam 

tarafından tüm müftülüklere gönderilerek tüm Osmanlı ülkesine gönderildi.  

Bediüzzaman daha sonra “Nokta, Sünuhat, ġuaat, Rumuz, Tuluat, Katre ve Hakikat 

Çekirdekleri” gibi eserlerini neĢretti. Daru‟l-Hikmetten aldığı yüksek maaĢı bunların basımı 

ve meccanen dağıtımında kullandı. Sonra “Habbe, Zerre ve ġemme” isimli eserlerini bastırdı. 

Bunları “Mesnevi-i Nuriye” isimli eserinde bunları topladı ve yayınladı. Ramazan ayı içinde 

“Lemaat” isimli eserini yazdı ve yayınladı. 

Bediüzzaman‟ın Ġstanbul‟da bulunduğu günlerde Osmanlı “Mondros Mütarekesini” 

imzalamak zorunda kalmıĢ, bunun sonucu olarak Müttefik Kuvvetler 13 Kasım 1918‟de 

Ġstanbul HaydarpaĢa Limanına demirlediler. 16 Mart 1920‟de Ġstanbul‟u iĢgal ederek padiĢahı 

esir edip “Meclis-i Mebusanı” dağıttılar. Ġstanbul‟da “Ġngiliz Muhipler Cemiyeti” kurulmuĢ 

fahri baĢkanlığına ġeyhülislam Mustafa Sabri Efendi getirilmiĢti. Ġttihatçıların ileri gelenleri, 

gazeteciler, yazarlar ve bürokratlarla Ġngiliz politikalarını benimsetmek için de büyük bir 

propaganda faaliyetine baĢlamıĢlardı. Ġngiliz muhaliflerini sindiriyor ve gerekirse 

öldürüyorlardı. Kamuoyunda Ġngilizler lehine büyük bir destek elde etmiĢti. Bunun üzerine 

Bediüzzaman Ġngilizlerin propagandasını kırmak, kamuoyunu aydınlatmak ve halkı 

uyandırmak için Ġngiliz siyasetinin iç yüzünü ortaya koyan “Hutuvat-ı Sitte” isimli eserini 

bastırarak gizli olarak dağıttı. Bunun üzerine Ġngiliz iĢgal kuvvetleri komutanı 

Bediüzzaman‟ın ölü veya diri ele geçirilmesi emrini verdi. Her gün bir baĢka yerde gizlenerek 

Hutuvat-ı Sitte‟yi çoğaltarak dağıtıyor ve önemli merkezlere gönderiyordu. Bu da Ġngilizlerin 

propagandasını kırıyor ve halkı Ġngilizlere mücadele etmeye ve Anadolu‟ya geçerek Milli 

Mücadele‟ye katılmaya teĢvik ediyordu.  

  Ġngiliz iĢgali altında ve Ġngilizlerin zoru ile ġeyhülislam Dürrizâde ġeyhülislam 

Abdullah Efendi “Anadolu‟da savaĢ kararı alanların baği, yani isyankar olduklarına dair 

fetvasına Bediüzzaman “ĠĢgal altındaki Ģeyhülislamın fetvası mualleldir, kabul edilemez, 

Kuvay-ı Milliyeye iĢtirak edenler bağiy değillerdir” diye karĢı fetva yayınladı ve KurtuluĢ 

SavaĢına iĢtirak edenleri mücahit ilan etti. Bunun üzerine Ġzmir ve Anadolu‟daki müftüler 

toplanarak “Cihat Fetvası” yayınladılar ve Müslümanları iĢgalcilere karĢı savaĢmaya 

çağırdılar.  

Bediüzzaman‟ın Ġstanbul‟daki bu gayretleri Ankara hükümetinin dikkatini çektiği için 

defalarca kendisini Ankara‟ya davet ettiler. Ama Bediüzzaman her defasında “Ben tehlikeli 

yerde mücahede etmek istiyorum. Siper arkasında mücadele hoĢuma gitmiyor” diye kabul 

etmedi. Ancak talebelerini ve dostları olan milletvekillerini Ankara‟ya gönderdi. Nihayet 

Ġstanbul‟da yapılacak bir hizmet kalmadığını gören Bediüzzaman Büyük Taarruz ile Yunan 

denize döküldükten sonra 9 Kasım 1922‟de Van Valisi Tahsin Bey‟in ve diğer dostlarının 

ısrarı ile Ankara‟ya gitti. (Tarihçe-i Hayat, 218) 

 

4. Bediüzzaman Türkiye Büyük Millet Meclisinde: (Kasım 1922 – Mayıs 1923) 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri 9 Kasım 1922 (Rumi: 9 TeĢrinisani 1338) 

TBMM‟de düzenlenen resmî bir “HoĢâmedî” (HoĢ geldin Merasimi) ile karĢılandı. 

Bediüzzaman bu tarihten sonra meclis çalıĢmalarına katılıyor ve önemli konulardan 

müzakerelerde bulunuyordu. Büyük Taarruzdan sonra kazanılan zaferle milletvekillerinde bir 

rehavet havası uyanmıĢ ve pek çokları namaz kılmayı dahi ihmal eder olmuĢlardı. Bir 

beyanname hazırlayarak önce resmi dille Meclis BaĢkanı olan Mustafa Kemal‟e gönderdi ve 

TBMM‟den okunmasını istedi. Mustafa Kemal buna değer vermeyerek cevap dahi 



vermeyince bastırıp “Beray-ı malumat” tüm milletvekillerine dağıttı. Kazım Karabekir PaĢa 

da bunu TBMM kürsüsünden okudu. (Tarihçe-i Hayat, 220-226) 

Bu duruma çok sinirlenen Mustafa Kemal TBMM‟de milletvekilleri huzurunda 

Bediüzzaman‟a bağırarak “Hoca! Biz seni buraya değerli fikirlerinden istifade etmek için 

davet ettik. Sen namaza dair Ģeyler yazdın ve aramıza ihtilaf verdin” der. Bediüzzaman bunun 

üzerine daha da sesini yükselterek “PaĢa, PaĢa! Namaz kılmayan haindir, hâinin hükmü 

merduttur!” diye sert karĢılık vermiĢ. Bunun üzerine Mustafa Kemal özür dileyerek “Bu 

meseleyi aramızda konuĢalım” diye odasına davet eder. Bediüzzaman riyaset odasında 

Mustafa Kemal ile birkaç defa görüĢerek uzun süren konuĢmalar ve sert tartıĢmalar yaĢanır. 

Bediüzzaman “Mederesetü‟z-Zehrâ” projesini ve doğuda bir Üniversite fikrini 

TBMM‟de de dile getirmiĢ 1913 yılında Van‟da temelini attığı Üniversitenin yapılması için 

Bakanlar Kuruluna teklif hazırlatmıĢ ve müzakerelerden sonra kabul ettirmiĢti. Bu teklif o gün 

TBMM‟de bulunan 200 milletvekilinden 163‟ünün imzası ile kanunlaĢtı. Ama CHP hükümeti 

bunu hiçbir zaman yapmadı. Ancak 1954 yılında DP Erzurum‟a ilk doğu üniversitesini açarak 

Bediüzzaman‟ın bu idealini bir nebze gerçekleĢtirmiĢ oldu. 

Bediüzzaman Ankara‟da kaldığı süre içinde gerek TBMM‟de milletvekilleri arasında 

gerekse kamuoyunda tabiatçı ve inkârcı fikirlerin yayıldığını görür ve Ġslamiyet namına çok 

telaĢ eder. Bu nedenle Arapça olarak “Tabiat Risalesi”nin çekirdeği mahiyetinde olan 

“Hubab” ve “Zeylü‟l-Hubab” isimli risalelerini yazar ve Trabzon mebusu Ahrar Ali ġükrü 

Bey‟in matbaasında bastırarak dağıttırır. (Tarihçe-i Hayat, 234) 

Sonunda Mustafa Kemal ile anlaĢamayacağını gören Bediüzzaman Ali ġükrü Bey‟in 

suikasde kurban gitmesi ve onu öldüren Topal Osman‟ın da bir gece ortadan kaldırılmasına 

Ģahit olur. Peygamberimizin (asv) “Ahir zamanda ġeâir-i Ġslama büyük zarar verecek ve 

Ģeriat-ı Muhammediyeyi kaldıracak olan bir adamın çıkacağını” söylediği hadiste belirtilen 

hadiselerin meydana geldiğini meclis çalıĢmalarından anlar. Yine hadisin devamında 

peygamberimizin (asv) “Onunla siyaset yoluyla baĢa çıkılmaz, çünkü o dinin özü olan imana 

iliĢecektir. Bu durumda dini ve imanı korumak ve milleti irĢat etmek gerekir” emrine uyarak 

Nisan sonunda Ankara‟dan ayrılarak Van‟a gitmek ister.  

Bu düĢüncesini anlayana Mustafa Kemal Bediüzzaman ile anlaĢma yoluna gitmek ister. 

Kendisini davet ederek Ankara‟da kalmaya karar verdiği takdirde 300 lira maaĢla ġeyh 

Sünûsi yerine doğuya “Vaiz-i Umumi” olarak atanacağını, ayrıca milletvekilliği verileceğini 

ve Ankara‟da bir köĢk tahsis edileceğini ve Diyanette aza olarak kalacağını” söyler. Ancak 

Bediüzzaman bütün bu teklifleri elinin tersi ile reddeder ve Mustafa Kemal ile anlaĢmayı 

kabul etmeyeceğini, yanlıĢ yolda olduğunu ve vazgeçmediği takdirde mücadeleye devam 

edeceğini söyler. 1923 yılı Mayıs ayı baĢında Ankara‟dan ayrılır. Ancak kendisi ile beraber 

gelen biraderi Molla Abdullah‟ın oğlu Abdurrahman TBMM‟de “Meclis Katipliği” teklifini 

kabul ederek Ankara‟da kalır. 

 

5. Bediüzzaman Van’da: (1923–1926) 

Van‟a dönen Bediüzzaman önce kardeĢi Abdülmecid‟in evinde kaldı, sonra NurĢin 

Camiinde kaldıktan sonra Erek Dağındaki bir harabede talebeleriyle ders yapıyor, ibadet ve 

tefekkürle meĢgul oluyordu. Ankara‟dakiler ise bu milleti dinden ve imadan uzaklaĢtırmak 

için 3 Mart 1924‟de Hilafet kaldırılmıĢ “Tevhid-i Tedrisat Kanunu” ile eğitimden din 

kaldırılmıĢtı. 30 Kasım 1925‟de Tekke ve zaviyeler kapatılmıĢ ve Kılık Kıyafet Kanunu ile 

sarık yasaklanmıĢ ve Ģapka giymek zorunlu hale gelmiĢti. Bu nedenle dindar doğu halkı ve 

Ģeyhler hükümete karĢı ayaklanma kararı aldılar. Bediüzzaman‟a mektup gönderen ġeyh Said 

destek istedi. Bediüzzaman ona cevaben “kardeĢ kanı dökmenin caiz olmadığını” ve 

“Müslümanlara karĢı savaĢmanın da cihat olmadığını” söyleyerek teklifini reddetti ve 

kendisini de isyandan vazgeçirmeye çalıĢtı.  



Yine ġeyh Said‟e destek için Erek dağına Bediüzzaman‟ın yanına gelen Hamidiye 

PaĢalarından Kör Hüseyin PaĢaya da “PaĢa kardeĢ kanı dökme! Kan dökme! Kan dökme! 

Ġnançsız idareciler yüzünden inançlı Müslümanların kanını dökme!” dedi. Hüseyin PaĢa “Beni 

halk arasında rezil edersin” deyince de “Halkın yanında rezil ol; ama Allah katında aziz ol!” 

dedi. Bu nedenle Kör Hüseyin PaĢa ve Van civarı isyana katılmamıĢtır. 

Bununla beraber ġeyh Said isyanına katılanlarla beraber isyana karĢı olan Bediüzzaman 

da Erek dağında inzivada olan Bediüzzaman‟ı da tutuklayarak Batı Anadolu‟ya sürgüne 

gönderdiler. 1926 yılında Trabzon‟a kadar kara yoluyla, oradan da deniz yoluyla Ġstanbul‟a 

getirilen Bediüzzaman Ġstanbul‟da 20 gün kadar sorgulandıktan sonra Ankara‟dan gelen bir 

emirle Burdur‟da zorunlu ikamete tabi tutuldu. Ġzmir üzerinden Antalya‟ya oradan da 1926 

Mayıs ayında Burdur‟a getirildi. Burdur‟da Kasaboğlu Camiinde ders vermeye devam eden 

Bediüzzaman buradaki derslerini “Nurun Ġlk Kapısı” adı altında daha sonra yazdırmıĢ ve 

bastırmıĢtır.  

Bediüzzaman‟ın derslerinden rahatsız olan hükümet yolu ve ulaĢımı olmayan 

Isparta‟nın Barla nahiyesine sürgün edilmesine karar verdi. 25 Ocak 1927‟de Isparta‟ya 

oradan da göl üzerinden ancak kayıkla ulaĢılabilen Barla‟ya getirildi. Böylece hiç kimsenin 

ulaĢamadığı ücra bir köye nakledilerek insanlarla irtibatını kesmek ve tek baĢına bırakılmak 

istendi. (Tarihçe-i Hayat, 240) 

 

6. Bediüzzaman Barla’da: (1927–1934) 

Eğridir gölüne yakın bir derenin üzerine kurulan Barla‟ya ulaĢım göl üzerinden ve 

ancak kayıkla yapılıyordu. Nüfusun çoğu yaĢlı olan Barla‟da okuma yazma oranı hayli 

düĢüktü. Bu nedenle hükümetçe sürgüne en uygun bir belde olarak belirlenmiĢti. Elindeki bir 

sepet içindeki eĢyaları ile Barla‟ya jandarma eĢliğinde getirildi. Sepetinde ise bir adet Kur‟ân-

ı Kerim, çay demliği, seccade ve birkaç bardaktan ibaretti. Dünyadaki mal varlığı bundan 

ibaretti. 

Bediüzzaman burada çınar ağacının altındaki bir köy odasında kalmaya baĢladı. Bu 

yıllarda Ankara‟da devrimler yapılıyor, dine ve imana ait her Ģeyi ortadan kaldırmak için 

planlar yapılıyordu. Ġlk olarak öldükten sonra dirilmenin akla uygun olmadığı propagandası 

yapılıyordu. Bediüzzaman hazretleri bunu kalben hissetti ve Rum Suresi 50. Ayeti defalarca 

okumaya baĢladı. Yüzlerce defa okuyup tefekkür ettikten sonra bu ayetin tefsiri olacak 

hakikatler kalbine ilham edildi. O da “Onuncu Söz HaĢir Risalesi” adı altında bunları yazdı. 

 Bediüzzaman Rusya‟da ve Ġstanbul‟da bulunmuĢ, dünyanın ve ona bağlı olarak 

Osmanlının siyasi, sosyal ve kültürel değiĢimini yakından müĢahede etmiĢti. Batının ilim ve 

teknikte ilerlemesi enaniyetlerine güç verdiği gibi aklın maddede tasarrufu ile teknikte 

ilerlemesi de maddeperestliği öne çıkarmıĢtı. Materyalizmin maddeci ve ekonomik felsefesi 

de inkâr-ı ulûhiyet düĢüncesine güç vermiĢti. Bu nedenle dinden yoksun fen ilimleri 

materyalime kuvvet veriyordu. Bediüzzaman “Kâinatta en yüksek hakikat imandır” dedi. 

“Önce iman ve hürriyet, sonra siyaset ve içtimai hayat” dedi. Ġman hakikatlerinin ispatı için 

Kur‟ana ve dergâh-ı ilâhiyeye iltica etti. Ġman hakikatlerinin izahı ve ispatına öncelik verdi. 

Bediüzzaman Barla‟da Ġman hakikatlerinin ispatına yönelik telif çalıĢmaları yaparken 

1928‟de “Harf Devrimi” ile Osmanlıca ve Arapça yasaklanmıĢtı. Bu yasa ile Kur‟an 

okunması dâhil geçmiĢe ait bütün bilgiler ve dini metinlere ulaĢmak yasaklanmıĢtı. Artık 

Ġslam harfleri ile kitap yayınlamak da yasaktı. Dine ait ne varsa bunların tamamı ortadan 

kaldırılmak ve dinden habersiz yeni bir nesil yetiĢtirilmek isteniyordu. Bediüzzaman önce 

haĢrin yani, öldükten sonra dirilmenin ispatını yaptı. Sonra Tevhid, Nübüvvet ve imanın diğer 

rükünlerine ait hakikatlerin ispatına dair Sözler ve Mektubat isimli eserlerini yazdı. Ayrıca 26. 

Lem‟aya kadar da Lemalar Risalesini telif etti. Sonra talebelerine gizli olarak yazdırdı. 

Böylece 600.000 nüsha Nur Risaleleri bütün Anadolu‟ya yayıldı. Halk Bediüzzaman Said 

Nursi‟nin telif ettiği Nur Risalelerini yazıyor, okuyor ve baĢkalarına ulaĢtırmaya çalıĢıyordu. 



Bediüzzaman‟ın Risalelerinin elden ele, dilden dile dolaĢtığını ve okunduğunu gören 

hükümet çevreleri bundan oldukça rahatsız oldular. Daha yakından takip edebilmek için 1934 

yazında Isparta‟nın merkezine getirtti. 

 

7. Bediüzzaman Isparta, Kastamonu ve Denizli’de: (1934–1935 - 1943) 

Isparta‟da hizmetine daha da hız veren Bediüzzaman Nur Risalelerini gizli olarak 

yazdırmaya ve dağıtmaya devam etti. Bediüzzaman‟ı mahkûm etmek ve hizmetine set 

çekmek isteyenler bahane bulmak için fırsat bekliyorlardı. Bediüzzaman‟a hayranlık duyan 

meczup birisinin Jandarma çavuĢu ile yaptığı münakaĢa ve Bediüzzaman‟ın bir ata binerek 

Isparta‟da bir dostunu ziyarete gitmesini “Bediüzzaman isyan bayrağı açtı, devlete isyan etti” 

diye ihbar ettiler. Vali durumu derhal ĠçiĢleri Bakanına haber verdi. TelaĢlanan ĠçiĢleri Bakanı 

ġükrü Kaya Ankara‟dan Emniyet Genel Müdürü, jandarma Genel Komutanı ve 120 askerle 

20 polisi yanına alarak terenle Isparta‟ya geldi. 20 Nisan 1935‟te Bediüzzaman‟ın evi arandı, 

tüm risalelerine el konuldu. Bediüzzaman 120 talebesi ile askerî araçlara bindirilerek 

EskiĢehir Hapishanesine gönderdiler. EskiĢehir Hapishanesinde tam bir tecrid-i mutlakta 

hücre hapsine konuldu. Buna rağmen Bediüzzaman 27, 28, 29 ve 30. Lem‟aları burada yazdı. 

Talebeleriyle gizlice mektuplaĢmaları da devam etti. Ġki ay süren araĢtırma ve soruĢturma 

sonunda gözaltına alınanların çoğu serbest bırakıldı. Bediüzzaman ise “Vatana Ġhanet” suçu 

ile yargılandı. 19 Ağustos 1935‟de mahkemenin verdiği karar ile 11 ay hapis ve 15 talebesine 

de 6‟Ģar ay ceza verdiler. Tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak tahliye edildiler. 

Tahliye edilen Bediüzzaman serbest bırakılmaz, yine hürriyeti elinden alınır ve polis 

gözetiminde Kastamonu‟ya gönderilir. Bu sürgünün ilk üç ayında Karakol karĢısında bir eve 

yerleĢtirilir ve evin karakola bakan penceresinin perde ile kapatılmasına dahi müsaade 

edilmez. Bununla beraber Bediüzzaman burada da ġualar isimli eserinin 1. 2. 3. 6 ve 7. ġua 

olarak bilinen eserlerini telif eder. 7. ġua olan “Ayetü‟l-Kübra” isimli eserini de mahkeme 

müdafaası olarak hâkime takdim eder. Kastamonu‟da da etrafını imana muhtaç gönüller ve 

gönüllüler sarar. Ġmandan kaynaklanan bu yakınlığa anlam veremeyenler “Mutlaka gizli bir 

örgüt kurmak için çalıĢmakta” diye vehme kapılırlar. YazıĢmalar sonunda CumhurbaĢkanı 

Ġsmet Ġnönü, BaĢbakan RüĢtü Saraçoğlu ve Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel Denizli, 

Isparta ve Kastamonu‟daki geliĢmeleri yakından takip ederler.  

Isparta savcısından gelen bir talimatla Bediüzzaman 20 Eylül 1943 tarihinde tutuklanır. 

Ağır hasta olmasına rağmen 3 Ekim 1943 tarihinde Isparta‟ya gönderilir. Burada ifadesi 

alındıktan sonra Askeri bir konvoy eĢliğinde Çankırı üzerinden Ankara‟ya getirilir. Ankara‟da 

otel görevlisi olarak sivil polislerin çalıĢtığı Kastamonu Oteli‟ne yerleĢtirilir. Ankara Valisi 

Nevzat Tandoğan Bediüzzaman‟ı Ankara Valiliğine getirtir ve özellikle sarığı çıkarması ve 

baĢına Ģapka koyması için zorla eline Ģapka verilir. Bediüzzaman Ģapkayı alır ve sandalyenin 

üzerine koyarak üstüne oturur. Sonra boynunu iĢaret ederek “Bu sarık bu baĢ ile beraber 

çıkar” buyurarak sert bir Ģekilde karĢılık verir. Vali bir Ģey yapamamanın ĢaĢkınlığı ile 

Isparta‟ya dönmesini ister ve yine konvoyla gönderilir. 

Nur Risalelerini okuyanlar hakkında açılan çeĢitli yerlerdeki davalar Denizli davası ile 

birleĢtirilerek Bediüzzaman‟ın da Isparta, Kastamonu ve Denizli‟deki Nur Talebeleri ile 25 

Ekim 1943 tarihinde Denizli‟ye gönderilir.  

Bediüzzaman Denizli‟de yine hücre hapsine konur. Bediüzzaman bu zor ve ağır 

Ģartlarda odasına kağıt dahi verilmediği halde kese kağıtlarına ve kibrit kutularına yazarak 

hapishane penceresinden ve çöp kutularından dıĢarı çıkartıp 11. 12. Ve 13. ġuaları telif eder. 

Bunlardan 11. ġua olan Meyve Risalesini mahkeme müdafaası olarak mahkemeye takdim 

eder. Denizli hapishanesi Nur Talebeleri sayesinde hapishane olmaktan çıkmıĢ ve bir 

Dershane haline gelmiĢ, mahkûmların hepsi namaza baĢlamıĢ ve örnek bir vaziyete 

girmiĢlerdi.  



Nihayet 15 Haziran 1944 tarihinde yapılan duruĢmada “Beraat ve Tahliye” kararı çıkar. 

Bediüzzaman bir ay kadar Denizli‟de ġehir Palas Oteli‟nde kaldıktan sonra CHP hükümeti 

“Beraat” kararına rağmen Bediüzzaman‟ın Afyon Emirdağ‟ı ilçesine sürgün ederek zorunlu 

ikamete tabi tutar.  

 

8. Emirdağ Hayatı ve Afyon Hapsi: (1944–1950) 

Emirdağ‟ına gelen Bediüzzaman hükümet binasının karĢısında bir odaya yerleĢtirirler. 

Önceleri camiye gitmesine dahi müsaade edilmez ve devamlı takip altında tutulur. 

Ziyaretçilerle görüĢmesi yasaklanır ve özel olarak görevlendirilen sivil polisler yanına giren 

ve çıkanı fiĢlerler. Birkaç defa zehirlenerek öldürülmeye teĢebbüs edilir. Hatta hastalığında 

doktora ilaç yerine zehir enjekte ettirilir. Ancak Allah‟ın koruması ile zehir vücuduna 

yayılmaz ve enjekte edilen yerde kalır. Bediüzzaman da bunu delil olarak her gelene gösterir. 

Bu zehrin tesirini daima hisseden Bediüzzaman bundan sonraki hayatından daima acı ve 

ıstırap içinde kalacak ve kurtulamayacaktır. Vefatı da yine zehrin vücuda dağılması ile 

olacaktır.  

Nihayet Yargıtay Birinci Dairesi 30 Aralık 1944 tarihinde Denizli Ağır Ceza Reisi‟nin 

verdiği Beraat kararını onaylar. Bediüzzaman Said Nursi hazretleri de bundan sonra “Teksir 

Makinesi” ile eserlerini çoğaltmaya baĢlar. Böylece Isparta ve Ġnebolu‟da Risaleler 

çoğaltılarak dağıtılmaya baĢlar. 1947 yılında hükümet Hacca gitmek isteyenlere müsaade 

edince Bediüzzaman hacca gidenlere Risaleleri vererek Ġslam dünyasına yayılmasını sağlar. 

Hatta peygamberimizin kabri üzerine koydurarak herkesin görmesini temin eder.  

Bediüzzaman aldığı bir karar ile Risale-i Nurları yeni harflerle ve matbaa vasıtasıyla 

çoğaltarak genç mektepli ve üniversiteli öğrencilerin okumasını sağlar. Ġlk olarak Gençlik 

Rehberi basılır ve dağıtılır. Arkasından bir takım Risale-i Nur Külliyatını Amerika‟ya 

gönderir. Bu durum hükümeti rahatsız eder ve 17 Ocak 1948 tarihinde Said Nursi hazretlerini 

ve 15 talebesini evlerinden ve iĢ yerlerinden alarak Afyon‟a götürürler. DeğiĢik il ve 

ilçelerden getirilen Nur Talebeleri ile tutuklu sayısı 48‟i bulur. SoruĢturmayı tamamlayan 

Savcılar ve Sorgu Hâkimliği dosyayı Ağır Ceza Mahkemesine havale eder. 

Denizli Mahkemesinin “Gizli cemiyet kurma, rejim aleyhinde bulunma, inkılaplara 

karĢı çıkma ve Mustafa Kemal‟i tahkir etme” gibi suçlardan beraat verdiği ve Yargıtay da 

bunun onadığı halde aynı suçtan yargılanmak üzere fezleke hazırlanır. Bediüzzaman burada 

da hücre hapsine konuldu. Bu da yetmedi yemeğine ve suyuna zehir konarak öldürülmek 

istendi. Acı içinde kıvrandırıldı ama Allah‟ın inayeti ile ölümden kurtuldu; ancak hastalıklı bir 

Ģekilde yaĢamaya devam etti. Bediüzzaman Afyon hapishanesinde de 14. ve 15. ġualar‟ı 

yazdı. Bunların büyük bir kısmı “Mahkeme Müdafaaları” oluĢturmaktadır. Böylece Risale-i 

Nurların telifini tamamlamıĢ oluyordu. 

Afyon Mahkemesi 6 Aralık 1948‟de Bediüzzaman hakkında 20 ay ağır hapsine 

hükmetti. Karar temyiz edildi ve Yargıtay kararı Bediüzzaman lehine bozdu. Buna rağmen 

Afyon Ağır Ceza Mahkemesi yargılamayı uzatarak 20 aylık sürenin cezaevinde geçmesini 

sağlayarak büyük zulüm yaptı ve ancak 20 Eylül 1949‟da Bediüzzaman‟ı serbest bıraktı. 

Hapisten çıktıktan sonra da Ankara‟dan gelen bir emirle 72 gün gözetim altında tutarak bir 

baĢka haksızlık daha yapıldı. Nihayet 2 Aralık 1949‟da Emirdağ‟a gitmesine müsaade edildi. 

Emirdağ kaymakamı Ankara‟dan gelen bir emri kendisine tebliğ etti. Bu emirde 

Bediüzzaman‟a günlük 2,5 lira tayinat bedeli verilmesi, bir ev yapılması ve diğer harcamaları 

için de belli bir ödenek tahsis edildiğini bildirdi. Talebeleri ile istiĢare eden Bediüzzaman 

hükümetin bu teklifini reddederek elinin tersi ile itti. Böylece Bediüzzaman “Hürriyeti” 

ekmeğe tercih ettiğini yeniden ispat etti ve bir dilekçe yazarak Ģöyle dedi:   

“En ziyâde muhtaç olduğum ve hayatımda en esaslı düstur olan, hürriyetimdir. Asılsız 

evham yüzünden, emsâlsiz bir tarzda hürriyetimin kayıtlar ve istibdatlar altına alınması, beni 

hayattan cidden usandırıyor. Değil hapis ve zindanı, belki kabri bu hale tercih ederim. Fakat 



hizmet-i îmâniyede ziyâde meĢakkat ise, ziyâde sevâba sebep olması bana sabır ve tahammül 

verir. Mâdem bu insâniyetli zâtlar benim hakkımda zulmü istemiyorlar, en evvel benim meĢrû 

dairedeki hürriyetime dokundurmasınlar. Ben ekmeksiz yaĢarım, hürriyetsiz yaĢayamam.” 

(Tarihçe-i Hayat, 718) 

Afyon mahkemesinde Bediüzzaman bir karar verdi ve mahkeme heyetine Ģöyle dedi: 

“Afyon Mahkemesine ve Ağırceza Reisine beyan ediyorum ki:  

Eskiden beri fıtratımda tahakkümü kaldıramadığım için dünyaya karĢı alâkamı 

kesmiĢtim. ġimdi o kadar mânâsız, lüzumsuz tahakkümler içinde hayat bana gayet ağır 

gelmiĢ, yaĢayamayacağım. Hapsin haricinde yüzler resmî adamların tahakkümlerini çekmeye 

iktidarım yok. Bu tarz hayattan bıktım. Ben sizden bütün kuvvetimle tecziyemi talep 

ediyorum. ġimdi kabir elime geçmiyor. Hapiste kalmak bana lâzımdır. Makam-ı iddianın 

asılsız isnad ettiği suçlar, siz de bilirsiniz ki, yok; beni cezalandırmaz. Fakat beni mânen 

cezalandıracak, vazife-i hakikiyeye karĢı büyük kusurlarım var. Eğer sormak münasipse, 

sorunuz, cevap vereyim. Evet, büyük kusurlarımdan bir tek suçum: Vatan ve millet ve din 

namına mükellef olduğum büyük bir vazifeyi, dünyaya bakmadığım için yapmadığımdan, 

hakikat noktasında affolunmaz bir suç olduğuna ve bilmemek bana bir özür teĢkil 

edemediğine, Ģimdi bu Afyon hapsinde kanaatim geldi. Mevkuf, Said Nursî (Tarihçe, 865-

866) 

Bu ifadelerden de anlaĢılacağı gibi Bediüzzaman bundan sonra sosyal ve siyasi olaylarla 

da ilgilenmeye ve MeĢrutiyet zamanında olduğu gibi “Siyaseti dine dost ve alet etme” 

metodunu yeniden hayata geçirmeye ve “Üçüncü Said” olarak görünmeye baĢladı. 

 

9. Demokrat Parti Dönemi: (1950–1960)  

Bediüzzaman 14 Mayıs 1050‟de seçim ve halkın iradesi ile iktidara gelen Demokrat 

Partinin “Din ve Vicdan Hürriyeti” çerçevesinde ġeâir-i Ġslamiye‟den olan Ezanı aslına uygun 

okutmasını ve “Temel hak ve Hürriyetler” konusundaki yaklaĢımını görünce önce seçimle 

iktidara gelen CumhurbaĢkanı Celal Bayar‟a Tebrik Mektubu yazdı. Böylece Demokrat 

Partinin yanında olduğunu gösterdi. Buna rağmen Bediüzzaman rahat bırakılmadı. Nedenini 

soranlara Bediüzzaman “DP her ne kadar iktidarda olsa da bürokratların eski zihniyete sahip 

olduğunu ve baskının hükümetten değil, bürokrasiden geldiğini” belirtti ve Menderes‟e 

yardımcı olunması gerektiğini ifade etti. Gerçekten de DP iktidarda olsa da Basın ve 

Bürokrasi, yargı ve askeriye, sivil kurumlar ve üniversiteler eski havayı devam ettiriyor ve 

hükümete büyük zorluklar çıkartıyorlardı. Henüz yasalar da istibdada ve baskıya dayanıyordu. 

1951 yılında Emirdağ‟ında Ģapka giymediği için Bediüzzaman‟ın ifadesi alınmıĢtı. 

1952‟de Gençlik Rehberi davası için Ġstanbul‟a geldi. Sirkeci‟deki AkĢehir Palas Oteli‟ne 

yerleĢti. 22 Ocak 1952 tarihinde Gençlik Rehberi duruĢmasına katıldı. Yargılama 19 ġubat 

1952‟de ikinci duruĢmaya da katıldı. Nihayet 5 Mart 1952 tarihinde yapılan son duruĢma ile 

berat etti. Bediüzzaman mahkemenin sonuçlanmasından sonra Emirdağ‟a döndü. 

1953 yılı bahar mevsiminde EskiĢehir yoluyla yeniden Ġstanbul‟a geldi. Beyazıt‟ta 

Marmara Oteli‟nde kaldı. Sonra Fatih, ÇarĢamba‟da ahĢap bir eve taĢındı. Ġstanbul‟un 500. 

KurtuluĢ Yılı törenlerine katıldı. Fener Rum Patrikhânesine gitti ve Papaz‟a Risale-i Nur verdi 

ve onu Kur‟ana ve Hz. Muhammed‟e iman etmeye davet etti. Ġstanbul‟da yayın ve neĢriyat 

hizmetini organize etti ve kısa geziler yaptı. Üç ay Ġstanbul‟da kalan Bediüzzaman yaz 

aylarında Emirdağ‟a döndü.  

Bediüzzaman 23 Ağustos 1953‟de Isparta‟ya gitti. Isparta‟da açılan bir dava daha sorgu 

hakimliğinde reddedilerek Bediüzzaman‟ın yargılanma dönemi kapanmıĢ oldu. Ancak CHP 

yanlısı komiteler ve gazeteler Bediüzzaman‟ı ve DP aleyhinde yazılar yazarak ortalığı 

karıĢtırmaya devam ediyorlardı. Bediüzzaman da DP Genel BaĢkanı ve BaĢbakan‟a mektuplar 

yazıyor ve tavsiyelerde bulunuyordu. 



Emirdağ‟da 1957 seçimlerinde oy sandığına giden Bediüzzaman “Bana Demokrat oyu 

verin” dedi ve herkesin gözü önünde DP‟ye oy verdi ve bunu da herkese gösterdi. Tüm 

Risalelerin Matbaalarda basılmasını sağladı ve tümünün tashihini talebelerine okutarak bizzat 

kendisi yaptı. Talebelerinin yazdığı “Tarihçe-i Hayat” isimli Otobiyografiyi de bizzat 

okutarak tashih etti ve “Ġman Davasına” ait bölümü bıraktı ve Ģahsına ve kerametlerine ait 

hususları çıkarttı. Resimlerini bizzat kendisi koydurdu ve Risale-i Nur Külliyatına dâhil etti.  

1959 yılından itibaren Bediüzzaman yurt gezilerine baĢladı. Afyon, Emirdağ, EskiĢehir, 

Eğridir ve Barla‟ya gitti. VedalaĢıyor, talebeleri ile ders yapıyor ve onlara son sözlerini 

söylüyordu. 2 Aralık 1959‟da Ankara‟ya gitti. 3 Aralık‟ta Emirdağ‟a geçti. Oradan Isparta‟ya 

geçti. On beĢ gün sonra yeniden Emirdağ‟a gitti. 19 Aralık‟ta Konya‟dan aldığı bir davet 

üzerine Konya‟ya gitti. Mevlâna‟yı ziyaret etti ve talebeleri ile görüĢtü ve Isparta‟ya döndü. 

31 Aralık‟ta Ankara‟dan yapılan davet üzerine Ankara‟ya geldi ama bu geliĢi sol 

basında büyük bir tepki ile karĢılandı. DP milletvekilleri davet etti diye yaygara kopardılar. 

Beyrut Palas Otelinde kaldı. Ertesi günü Ġstanbul‟a hareket etti. Ġstanbul‟da Divan Yolundaki 

Piyer Loti otelinde kaldı. Talebeleri ile görüĢüp vedalaĢtı. 3 Ocak 1960‟da Ankara‟ya döndü. 

Yine Beyrut Palas Otelinde kaldı. Son dersini burada verdi. Bu dersinde “Müspet hareket 

etme, siyasilerin yanlıĢlarına ehven-i Ģer olarak bakma, demokratlara m-nokta-i istinat olma 

ve iman hizmetine ihlasla devam etme ve her hal-ü kârda asayiĢi koruma” dersi verdi. 

(Emirdağ Lâhikası, 2006, s.870-880 ) 

6 Ocak 1960 günü Konya‟ya gitmek üzere yola çıktı. Ne var ki Konya‟nın bütün yolları 

tutulmuĢ ve Ģehre sokulmama emri verilmiĢti. Polisler etrafını çevirdiler kardeĢi Abdülmecid‟i 

ve Mevlanâ‟yı ziyaret eden Bediüzzaman Emirdağ‟a gitmek üzere Konya‟dan ayrıldı. 4 gün 

Emirdağ‟da kaldı. 11 Ocak‟ta Ankara‟ya gitmek üzere yola çıktı. Ancak Ankara‟ya 

sokulmadı. Bunun üzerine Emirdağ‟a dönen Bediüzzaman 20 Ocak‟ta Isparta‟ya gitti. 

Ramazan ayının yarısını burada geçirdikten sonra 19 Mart 1960 tarihinde Urfa‟ya gitmek 

istediğini söyledi. Arabası hazırlandı. 82 yaĢında hasta olan Bediüzzaman 20 Mart‟ta 

yağmurlu bir günde yola çıktı. Konya üzerinden Urfa‟ya gitti. Ġpek Palas Oteli‟ne yerleĢti. 23 

Mart 1960‟da Ramazan‟ın 25‟i gecesi sabaha karĢı ruhunu Rahmana teslim eyledi. 

Miras olarak Kur‟an tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatını bıraktı. Talebelerine “Nur 

Risalelerine talebe olmalarını, hiçbir Ģahsın arkasından gitmemelerini tavsiye etti. “Nur 

Talebeleri Ferit makamına mazhardır kimseye tabi ve alet olmazlar” dedi. Daima 

“Hürriyetlerini korumalarını ve “Hak ve hürriyetlerin” korunmasına çalıĢmalarını tavsiye etti, 

hayatı ile bunu gösterdi. Hayatında Kur‟ânı rehber etti, doğru bildiği yoldan gitti ve hiç 

kimseye boyun eğmedi. Hapis ve sürgünleri kabul etti, asayiĢ ve emniyeti ihlal etmedi ve 

hürriyetinden asla taviz vermedi. “Ben ekmeksiz yaĢarım hürriyetsiz yaĢayamam” dedi.   

27 Mayıs 1960 ihtilalini yapan diktatörler ve müstebitler Bediüzzaman‟ın mezarından 

dahi rahatsız oldular. Demokrat Parti‟yi deviren ve tüm idarecilerini Yassıada‟ya gönderen ve 

hapislere dolduran Milli Birlik Komitesi üyeleri 12 Temmuz 1960‟da bir gece Urfa‟daki 

makberini kırarak naaĢını aldılar bir askerî uçakla önce Afyon havaalanına indirdiler. Oradan 

Isparta‟ya meçhul bir yere defnettiler. 

 

Kaynak: 

1. Bediüzzaman Said Nursi, Tarihçe-i Hayatı, 2006-Ġstanbul  

2. http://www.risaleinurenstitusu.org/index.asp?Biyografi 

 

 

 

 

 

 



 

13. Kazım Karabekir Paşa (1882–1948) 

 

Milli Mücadelenin önde gelen simalarından olan Kâzım 

Karabekir iyi bir asker ve çok değerli bir devlet adamıdır. KurtuluĢ 

SavaĢında “ġark Fatihi” unvanını almıĢtır. MeĢrutiyet döneminde 

Bediüzzaman‟ın dostlarındandır. 1882 yılında Ġstanbul‟da dünyaya 

geldi. Babası Kırım Gazisi Kamanlı Mehmet Emin Efendi, annesi 

Hava hanımdır. Ġlköğrenimini Ġstanbul‟da yaptıktan sonra babasının 

seyahatinden dolayı Van, Harput ve Mekke‟de eğitimine devam 

etmek durumunda kaldı.  

Fatih RüĢtiyesi ve Kuleli Askerî Lisesini bitirdikten sonra 

Kara Harp Okuluna girdi buradan da 1902‟de Harp Akademisine 

girdi. Okulu birincilikle bitirdi. Kurmay YüzbaĢı olarak mezun oldu 

ve Manastır‟da stajını tamamladı. Manastır‟da Rum ve Bulgar 

çeteleri ile giriĢtiği mücadelelerde büyük baĢarılar kazandı. Bu 

arada Ġttihat ve Terakki Cemiyeti içinde aktif görevler yaptı.  

1907 yılında “YüzbaĢı” rütbesi ile Harbiye Mektebine tayin 

edildi. 31 Mart sonrasında Harekât ordusu ile beraber Ġstanbul‟a geldi. Yıldız Sarayı iĢgaline 

katıldı. Bir süre sonra “BinbaĢı” rütbesi ile Edirne‟ye döndü. Balkan SavaĢına katıldı. SavaĢ 

sonrasında Alman Heyeti ile beraber Avrupa‟ya gitti. 

I. Dünya SavaĢı esnasında çeĢitli cephelerde bulundu. Önce Ġran harekâtına memur 

erildi. Daha sonra Ġstanbul‟a davet edilerek 14. Fırka Kumandanlığına tayin edildi. Çanakkale 

savaĢlarına katıldı. Ayrıca Irak‟taki 6. Ordu Kurmay baĢkanlığı, Kutu‟l-Ammare Muharebesi, 

Erzincan‟da I. Kafkas Kolordu Komutanlığı görevlerinde bulundu ve kazandığı savaĢ ve 

baĢarılarından dolayı Tuğgeneralliğe terfi etti.  

Mondros Mütarekesinden sonra yurdun iĢgale uğramasından sonra Kâzım Karabekir 

Milli Mücadele ateĢini yakmak için çalıĢmalara baĢladı. Anadolu‟daki askeri, mülkî ve dini 

erkânı ve halkı örgütlemek için derhal Anadolu‟ya geçti. Bu nedenle Anadolu‟da kurtuluĢ 

savaĢını baĢlatan Kazım Karabekir PaĢa olmuĢtur. Anadolu‟ya geçmeden önce Vahdettin ile 

görüĢtü ve Milli mücadelenin baĢlatılması ile görevlendirildi. Bu nedenle önce Erzurum‟daki 

15. Kolordu komutanlığına tayin edildi. 

Erzurum‟a gider gitmez kongre çalıĢmalarına baĢladı. Ġtilaf devletlerinin tehditlerine ve 

tüm baskılarına rağmen Erzurum Kongresini topladı. Ordu müfettiĢi olarak Anadolu‟ya 

gönderilen Mustafa kemal kongre üyesi olmadığı için Erzurum Kongresine katılmasına karĢı 

çıkılınca Kâzım Karabekir devreye girerek iki delegeyi istifa ettirdi ve yerlerine M. Kemal ve 

Rauf Bey alındı. Erzurum Kongre kararlarının alınmasında çok büyük etkisi oldu. Doğudaki 

Ermeni iĢgaline ve ayaklanmasına karĢı büyük bir mücadele verdi ve Ermeni Ordusunu 

SarıkamıĢ dağlarında ve Kars kalesinde mağlup ederek büyük bir baĢarı kazandı ve Kars, 

Ardahan ve SarıkamıĢ‟ın düĢman iĢgalinden kurtarılmasına sağladı. 1920 yılında kazanılan bu 

zaferler sonrasında imzalanan Gümrü AnlaĢması Milli Mücadelenin ilk milletlerarası 

anlaĢması olarak kabul edilir. Bu nedenle Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Gürcistan ve 

Ermenistan temsilcileri ile görüĢtü. 13 Ekim 1921 tarihinde imzalanan Kars AntlaĢması ile bu 

günkü Türkiye-Rusya sınırları çizilmiĢ oldu. Bu anlaĢma sonrası doğudaki silah, malzeme, 

mühimmat ve personel Batı Cephesine kaydırıldı. 

Kazım Karabekir PaĢa‟nın KurtuluĢ SavaĢında gösterdiği yararlılıklar sayılmakla 

bitmez. Bunların baĢında Ġsmet Ġnönü‟nün itirafı ile I. Dünya SavaĢından itibaren 

Anadolu‟nun kurtuluĢu için yürüttüğü mücadeleye ve Ġtilaf Devletlerinin Mustafa Kemal‟in 

tutuklanarak Ġstanbul‟a gönderilmesi talebini reddetmesini itiraf eder. Rauf Orbay da 

Karabekir PaĢa için “Kazım Karabekir Milli Mücadelenin temeli ve dirediğidir” demiĢtir. 



TBMM‟nin açılması ile Kazım Karabekir PaĢa Edirne Mebusu olarak meclise girmiĢtir. 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri 1922 Kasım ayında Ankara‟ya geldiği zaman sahip 

çıkmıĢtır. 

Bediüzzaman‟ın amacı “dine ve imana hizmet ve “Ģeâir-i islamı” ihya etmektir.” Bu 

nedenle 19 Ocak 1923 tarihinde bir “Beyanname” yazarak önce TBMM reisi sıfatı ile Milletin 

Meclisini idare eden M. Kemal‟e resmi bir dilekçe Ģeklinde gönderir. Mecliste okunmasını 

ister. Ancak M. Kemal aldırıĢ etmez. Bunun üzerine Erzurum mebusu Kâzım Karabekir 

PaĢa‟ya TBMM kürsüsünden okutturur. Sonra da tüm mebuslara dağıtır. Bediüzzaman‟ın 

amacı TBMM‟de kimler bulunursa bulunsun milletin ruhuna uygun olarak “ġeâir-i Ġslam” 

denilen “Temel Hak ve Hürriyetleri” ve “Adaleti” sağlayacak prensiplere sahip çıkmasını 

sağlamaktı ve Ankara‟da bulunduğu süre içinde bu amacına hizmet etti.  

(http://www.fikirbahcesi.org/siyaset/ii.-said-donemi-siyaset.html)  

1923 yılında I. Millet Meclisi feshedilerek CHF‟nin kurulması ile seçimlerine 

yenilenmesinden sonra Kazım Karabekir PaĢa II. Devre Ġstanbul Mebusu olarak TBMM‟ye 

girdi. Mustafa Kemal liderliğindeki CHF‟nin diktaya yönelmesi üzerine 17 Kasım 1924 

tarihinde Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Cafer Tayyar Eğilmez ve bir kısım 

milletvekilleri ile Cumhuriyet tarihinin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet 

Fırkasını (TCF) kurdu ve muhalefete baĢladı. Amasya Tamimi ile KurtuluĢ SavaĢını baĢlatan 

yedi kiĢiden Mustafa Kemal ve Ġsmet Ġnönü hariç tüm üyeler TCF‟nin kurucuları arasında 

bulunuyordu. 

Bu durumdan çok rahatsız olan ve muhalefete tahammülü olmayan Mustafa Kemal 

partinin kapatılması için bahaneler üretmeye baĢladı.  Nutuk‟ta TCF kurucularını 

“Cumhuriyet düĢmanlığı, saltanatçı, Ġngiliz yandaĢlığı ve isyan kıĢkırtıcıları ve vatan hainliği” 

ile suçladığı görülmektedir. (Nutuk, Kültür Bakanlığı, 1980, 2:528) Kazım Karabekir de 

partinin kuruluĢ gerekçesini “Gazi, 'ben muhalif istemiyorum' diyerek, kendisine kavlen ve 

tahriren en çok sadakat gösterenleri ve Birinci Meclis'te fiiliyatıyla bu emniyeti kazananları ve 

hemen bütün karargâhının mensuplarını namzet gösteriyordu. Ben de böyle emre uyan bir 

meclisle, dünyaya hâkim Ġtilaf devletlerinin emniyetini kazanamayacağımızı ve dâhilde de 

hürriyet mefhumunu kaldıracağımızı ve belki daha Ģiddetli bir muhalefete yol açılacağını 

söyleyerek ayrıldım” (Kazım Karabekir, Ġstiklal SavaĢımızın Esasları, s.138) Ģeklinde izah 

etmektedir.  

ġubat 1925‟te doğuda baĢlayan ġeyh Said isyanının siyasi sorumlusu olarak TCF 

görüldü. Sertlik taraftarı olan Mustafa Kemal “Takriri Sükun” için BaĢbakan Ali Fethi 

Okyar‟a baskı yapınca hükümet istifa eder ve Ġsmet Ġnönü Hükümeti kurulur. Ġsmet Ġnönü 

“Takrir-i Sükûn” yasasını TBMM‟den geçirerek tutuklamalar baĢlar ve 5 Haziran 1925‟de 

TCF resmen kapatılır. Haziran 1926‟da Mustafa Kemal‟e Ġzmir‟de bir su-i kast giriĢiminde 

bulunulur. Bu olayın arkasında TCF kurucuları olduğu iddiası ile TCF kurucuları “Ġstiklal 

Mahkemesinde” idamla yargılanır. Türk subaylarının KurtuluĢ SavaĢının kahramanlarından 

olan Kâzım Karabekir ve Ali Fuat PaĢa gibi değerli paĢaların idamına karĢı protesto 

gösterileri yapınca Mustafa Kemal bu ikisine özel af getirerek idamdan kurtarmıĢ oldu.  

ÇeĢitli iftira ve suçlamalar ve mahkeme kararları ile meclis ve siyaset dıĢı bırakılan 

Kâzım Karabekir PaĢa 1927 yılında emekliye sevk edilir. Yapılacak bir Ģey kalmadığını gören 

Kazım Karabekir PaĢa Ġstanbul‟a yerleĢir ve 1938 yılına kadar burada kalır. Mustafa Kemal‟in 

ölümünden sonra 26 Ocak 1939 yılında CHP Ġstanbul Milletvekili olarak TBMM‟ye girer. 

1943 yılında ikinci defa milletvekili olarak yeniden meclise girer. 1946 yılında Meclis 

BaĢkanı seçilir. BaĢkanlık görevi devam ederken 26 Ocak 1948‟de geçirdiği bir kalp krizi 

sonucu vefat eder. NaaĢı Ankara ġehitliğine defnedilir. 

Kazım Karabekir PaĢa Bediüzzaman‟ın özellikle doğuda gönüllü milis komutanı olarak 

Ruslarla mücadelesini çok iyi takdir etmiĢ ve hayranlığını TBMM‟de Beyannamesini 

okuyarak göstermiĢtir. Bu nedenle Nur Talebeleri Kazım Karabekir PaĢa‟nın 1946 yılında 



meclis baĢkanı olduğu zaman sıkıntılarını gidermek amacı ile kendisine müracaat ederek 

yardım talebine Bediüzzaman müsaade etmemiĢ ve “Allah bana yeter, O ne güzel vekildir” 

(Âl-i Ġmran, 3:173) demiĢtir. “Eskisi gibi Nurlara zararı yoksa ve Nurlara faydası muhtemel 

ise ve dost ise, benim selamımı ona tebliğ edebilirsiniz. Fakat madem ehl-i siyaset, hayat-ı 

bakiyesi için Risale-i Nur‟a müracaata tenezzül etmiyor, o hayata nispeten beĢ paralık olan bu 

hayat-ı faniye için onlara müracaata ben de tenezzül etmem ve istirahatim için Ģekvâ ve rica 

etmem” (Emirdağ Lâhikası, 2000, s.156) demiĢtir. Bediüzzaman Risale-i Nurlara ve Ġman 

Davasına dost olmadığı sürece asla tenezzül etmeyeceği konusundaki kararlılığını göstermiĢtir 

ve adeta “Gölge etmesin baĢka ihsan istemem” demiĢtir. (Emirdağ Lâhikası, 170) Zira 

Bediüzzaman kazım Karabekir PaĢa her ne kadar Bediüzzaman‟ın dostu ve hürriyetçiliği ile 

Mustafa Kemal‟e karĢı mücadele etmiĢ olsa da CHP Milletvekili olarak CHP misyonuna 

hizmet ettiği için onun dostluğunu kabul etmemiĢtir. Kazım Karabekir‟in Mustafa Kemal ile 

olan mücadelesi dini kaygılardan değil, siyasi kavgalardan kaynaklandığı için Bediüzzaman 

ona değer vermemiĢtir. 

 

Eserleri: 

Mutlakıyet, MeĢrutiyet, Tek Parti ve çok partili demokrasi dönemlerini yaĢayan Kazım 

Karabekir PaĢa‟nın önemli eserler de vermiĢ ve hatıralarını yazmıĢtır. Çok değerli bir devlet 

adamı olan Kazım Karabekir PaĢa ayrıca Bulgarca, Fransızca, Rusça ve Almanca 

bilmekteydi. Elliye yakın eser vermiĢ ve hatıratını yazmıĢtır. Bazıları Ģunlardır: 

1. Ġstiklal Harbimiz: Bu eser Takrir-i Sükûn döneminde toplatılarak yakılmıĢtır. Daha 

sonra 1968 yılında basılabilmiĢtir.  

2. Ġktisadî Esaslarımız. 

3. Sanayi Projeleri. 

4. Ermeni Meselesi. 

5. Ülkümüz Kuvvetli Bir Türkiye‟dir. 

6. Öğütlerim. 

7. Cumhuriyet Tarihimiz. 

8. Ġstiklal Harbimizin Esasları. 

9. Nutuk ve Cevaplarım. 

10. Ankara‟da SavaĢ Rüzgârları. 

 

Kaynaklar: 

1. http://www.risaleinurenstitusu.org/index.asp?Section=Enstitu 

2. http://tr.wikipedia.org/wiki/Kazım_Karabekir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Cumhuriyetin İlk Demokratı HÜSEYİN AVNİ ULAŞ (1887–1948) 

 

Giriş: 

Cumhuriyeti iyi tanımamız için Cumhuriyetin 

kuruluĢunda emeği geçen Cumhuriyetçi ve demokrat 

Ģahsiyetleri tanımamız gerekir. Cumhuriyette emeği geçen 

insanları rahmet ve minnetle anmamız için bu gereklidir. 

Ali ġükrü Bey, Kara Vasıf, Çolak Selahattin ve Hüseyin 

Avni gibi. 

Meclis-i Mebusan‟da milletvekilliği yapmıĢ, 

Ankara‟ya da bu nedenle gitmiĢti. TBMM 1. dönem 

Erzurum Mebusu idi. O da “manasız, isim ve resimden 

ibaret bir Cumhuriyete karĢı idi.” Meclisteki “ikinci gurup” 

diye isimlendirilen demokratların sözcüsü idi. Bunun için 

kendisi “Cumhuriyetin ilk demokratı” unvanını aldı.  

 

1. Hayatı: 

1887‟de Elazığ‟ın Karakoçan ilçesinin Kümbet köyünde doğdu. Doğduğu zaman burası 

Erzurum‟a bağlıydı. Ġlk örenimi köyünde Halil Efendi‟den Kur‟an ve Ġlmihal dersi aldı. 

Lise‟yi 1901–1906 Erzurum Mülkiye Ġdadisi Ziraat Mektebi‟nde okudu. Yüksek okulu ve 

üniversiteyi Ġstanbul‟da Ticâret Mekteb-i Âlisi ve Mekteb-i Hukuk‟ta tamamladı. (1906–

1912) 29 Kasım 1913‟de Ġstanbul Barosuna kaydolarak avukatlığa baĢladı. Askerliğini Yedek 

Subay olarak yaparken I. Dünya SavaĢı baĢladı. 20 Temmuz 1914–1918 Kafkas cephesinde 

Mülazım-ı Evvel rütbesi ile Ruslarla savaĢtı. Teğmen rütbesi ile terhis oldu. 1918‟de Bitlis ve 

Kars‟ın kurtuluĢuna katıldı.  

Kasım 1918‟de askerden terhis edildiği zaman Kars‟ta “Milli Ġslam ġurası” kurucularına 

fahrî olarak Hukuk MüĢavirliği yaptı. Erzurum‟a geldi ve Maliye Hukuk MüĢavirliği ve 

Vilâyet-i ġarkıye Müdafa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti Erzurum ġubesi Kurucusu oldu. 

Erzurum Kongresinde Beyazıt Mümessili seçili ve 1918–1919 tarihlerinde Erzurum Kongre 

delegeliği yaptı. 1919‟da Erzurum ve Sivas kongrelerine katıldı. 19 Ocak 1920 seçimlerinde 

Osmanlı Meclis-i Mebusanına Erzurum milletvekili olarak katılıp Misak-ı Milli‟yi imzaladı.    

12 Ocak 1920‟de Son Osmanlı Meclis-i Mebusan kapatılınca Heyet-i Temsiliye 

kararına uyarak 23 Nisan 1920‟de Ankara‟da açılan TBMM‟ye katıldı. TBMM‟de Mustafa 

Kemal karĢıtı hareket içinde yer aldı bu hareketin liderleri arasında bulundu. Bu grubun 

gayretleri ile 9 Kasım 1922‟de TBMM ikinci baĢkanlığına seçildi. 1923 seçimlerinde Mustafa 

Kemal tarafından meclis dıĢı bırakıldı. Mustafa Kemal muhalifi olduğu için 1926‟da Ġzmir 

suikastına karıĢtığı iddiası ile divan-ı harbe verildi ve idamla yargılandı ama suçsuzluğu 

görülerek berat etmiĢtir.  

TBMM 1. dönem Erzurum Mebusu idi. O da “manasız, isim ve resimden ibaret bir 

Cumhuriyete karĢı idi.” Meclisteki “ikinci gurup” diye isimlendirilen demokratların sözcüsü 

idi. Bunun için kendisi “Cumhuriyetin ilk demokratı” unvanını aldı.  

 

Ali ġükrü Bey‟in bir siyasi cinayete kurban gitmesine en çok o üzülmüĢtü. EskiĢehir‟de 

bir gazete inkılap hükümetinin icraatını tenkit eder. Mecliste Halk Fırkası bu durumu tenkit 

eder ve “Biz inkılap yapıyoruz, bu tenkitlerin sırası değil” derlerken H. Avni kürsüye çıkar ve 

“bize dalkavuk değil, bizi tenkit eden neĢriyat lâzımdır” der.  

“Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası” kurulunca hemen gider yerini alır. Fırka 

kapatılınca Hüseyin Avni Bey de idam ile yargılanır. Ġstiklal mahkeme reisi Ali Kılıç (Kel 

Ali) Hüseyin bey için uydurma bir suç isnat edemez ve beraat eder. Hüseyin Avni bu duruma 

sevinemez ve kel Ali‟ye “ġimdiye kadar namusumdan emindim; ama artık emin değilim. Zira 



idam ettiğiniz kiĢiler benden daha namuslu ve Ģerefli insanlardı. Ben de bir namussuzluk 

gördünüz ki onlara lâyık gördüğünüz idamı bana lâyık görmediniz” der.  

Tarih tekerrür ediyordu. 31 Mart‟taki HurĢit paĢa yerinde Kel Ali,  Bediüzzaman‟ın 

yerinde ise Hüseyin Avni vardı. 1938 yılında bir parti kurmak için çok gayret etti. Tüm 

demokrat bildiği dostları birer bahane ile onu yalnız bıraktılar. (Abdil Yıldırım, Yeni Asya, 

21-22 ġubat 2004) 

1935 seçimlerinde Erzurum‟dan Bağımsız milletvekili adayı oldu. Ama ne var ki 

antidemokratik metotlarla seçilmesi engellendi. 7 Temmuz 1939‟da Noter olarak görev 

yapmaya baĢladı. 1945‟de Milli Kalkınma Partisi adında bir parti kurdu. Ancak kendisine 

yardımcı bulamadı. 23 ġubat 1945‟de Ġstanbul‟da öldü. (http://www.huseyinavniulas.org) 

Hüseyin Avni UlaĢ‟ın kızı Fethiye fikir adamı Nurettin Topçu ile evlenmiĢtir. 

 

2. Hürriyetçiliği: 

Hürriyetçi ve demokratlığı ile tanınan Hüseyin Avni Bey I. Dünya SavaĢında Ruslara 

karĢı savaĢmıĢ Bitlis ve Kars‟ın kurtuluĢuna katılmıĢtır. 1918‟de Kars‟ta yapılan Milli Ġslam 

ġurası‟na katılmıĢ ve sekreterliğini yapmıĢtır. Hemen arkasından Vilâyât-ı ġarkıye Müdaa-i 

Hukuk Cemiyeti kurucuları arasında yer almıĢtır. 

Erzurum ve Sivas kongrelerine seçilerek katılmıĢ, Meclis-i Mebusan‟a seçilmiĢ ancak 

1920‟de kapatılmasından sonra Heyet-i Temsiliye kararına uyarak Ankara TBMM‟de yerini 

almıĢtır. Mustafa Kemal‟in tek parti ve dikta yönetimine karĢı çıktığı ve muhalif cephede 

yerini aldığı için 1923 seçimlerinde Mustafa Kemal tarafından veto edilmiĢtir. TBMM 

kürsüsünde M. Kemal‟e karĢı cesaretle seslenerek: “Bu milletin meclisinde hürriyet ifade 

eden bir tek kelime söylenmedi. Cumhuriyet ancak hürriyetle olur. Hürriyete istinat etmeyen 

bir Cumhuriyet iğfalkardır” deme cesaretini gösteren ender Ģahsiyetlerdendir. Bu nedenle 

TBMM‟de Mustafa Kemal‟e karĢı olan grubun liderliğini yaptı. Hürriyetçi Terakkiperver 

Cumhuriyet Fırkası içinde yerini aldığı için 1926 yılında Ġzmir Suikastı bahane edilerek 

idamla yargılandı ama beraat etti. 

Ali ġükrü Bey‟in suikasta kurban gitmesinden sonra TBMM‟de ateĢli konuĢmalar yaptı. 

Bir konuĢmasında Ģöyle diyordu: ““Efendiler! Bu Ģerefli kürsü, bugün elim bir vazifeye sahne 

oluyor. Bu Ģerefli milletin mebusları, bugün kalpleri kan bağlamıĢ zavallı biçareler gibi 

birbirlerine bakıyorlar. 

Efendiler! Ali ġükrü Bey, iki günden beri kayıptır. Memleketin sahibi, azametli bir 

tarihin sahibi, nâmusuna hâkim bir milletin nâmusu kayboluyor, hükümet ise bulamıyor. 

Allah‟tan çok isterim ki, memleketin Ģu elim zamanlarındaki bu hal, âdi bir suç olarak zuhûr 

etsin. Peki, ya mesele siyasî ise efendiler? O takdirde demek olur ki: „Bu memlekette herhangi 

bir fikrin serdarı ölecektir, öldürülecektir. 

Ey kâbe–i millet! Sana da mı taarruz? Ey milletin mümessilleri! Sana da mı taarruz? Ey 

milletin mukaddesatı! Sana da mı taarruz? ArkadaĢlar, efendiler! Asırlardan beridir, bu 

milletin kurtuluĢu için bayrağı çektik, mücadele verdik. Milletin kurtuluĢu onun 

hakimiyetidir. Hakimiyet demek, onun oyunu memleket içinde serbest kullanması demektir. 

Bir millet, sinesinden bir mebus çıkarır. O mebusun ağzı, kalemi o milletin nâmusudur. Bu 

nâmusa tecavüz eden eller kırılsın! Tecavüz sadece arkadaĢlarımıza değil, milletin 

nâmusunadır. Böyle nâmussuzlar yaĢamamalı.”  

“Cumhuriyet‟in „demokratik‟ hale getirilmesi için “hukukun üstünlüğünü” savunan ve 

Birinci Meclis‟te “Ġkinci Grup‟un” önderlerinden olan Cumhuriyet‟in ilk demokratı 

sayılabilecek Erzurum Milletvekili Hüseyin Avni UlaĢ sivil ve hukukçu olduğu için “muhalif” 

konuma düĢmüĢtü. Suçu kanun hâkimiyetini kurmak ve hukukun üstünlüğünü savunmaktı. 

(Mehmet Altan, Sabah, 23.02.2002) 

Ġzmir suikastı sebebi ile TCF üyesi olduğu için mahkemeye çıkarıldığı ve mahkeme 

reisi Kel Ali idamı için bir suç isnat edemeyip berat ettiği zaman sevinmemiĢ ve  “Hepsi de 



benden bigünah ve namuslu arkadaĢları astınız. Bende ne gibi bir namussuzluk gördünüz ki 

bu Ģerefli ölümden esirgediniz?” demiĢtir. (L. S. http://www.yeniasya.com.tr/2010/02/27) 

Hüseyin Avni UlaĢ bürokrasinin otoritarizmine takılmadan halkın hâkimiyetine ve milli 

iradenin tecellisi olan demokrasi ilkelerine sadık kalınması için mücadele vermiĢ önemli bir 

milli kahraman ve değerli bir Ģahsiyettir. Mülkiye idadisinde Ziraat bölümünde okurken Prens 

Sabahattin ve arkadaĢlarının Paris‟ten yönettikleri 1906 Erzurum Jöntürk Kıyamı‟nı bir lise 

talebesi olarak yakından izlemiĢti. Hürriyetin olmadığı yerde adalet, adaletin olmadığı yerde 

huzur ve asayiĢ olmadı. Hüseyin Avni askerî gücün yeterli olmadığını söylüyor “Cepheleri 

tutacak olan kanundur, adalettir” diyordu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. DEMOKRAT ve ŞEHİT ADNAN MENDERES (1899–1961) 

 

Giriş: 

Ali Adnan Ertekin Menderes (1899 Çakırbeyli /Aydın 

– 17 Eylül 1961 Ġmralı/Bursa) 1950–1960 yılları arası 

BaĢbakanlık yapmıĢ, Ġstiklal Madalyası sahibi demokrat ve 

hukukçu Adnan Menderes Türkiye Cumhuriyetini 

Demokrasiye geçirmiĢ, on sene içinde ülkeye çağ atlatmıĢ ve 

vatandaĢın hür iradesinin iĢlemesinin ekonomik kalkınmayı 

nasıl etkilediğini göstermiĢtir. Serbest Cumhuriyet Fırkası, 

Cumhuriyet Halk Fırkası ve Demokrat Partide siyaset 

yapmıĢtır.  27 Mayıs 1960 darbesi sonrasında 17 Eylül 1961 

tarihinde asılarak idam edilmiĢtir. 1990 yılında TBMM 

çıkardığı bir yasa ile itibarını iade etmiĢtir. 

 

1. Hayatı: 

1899 yılında Aydın‟da toprak ağası varlıklı bir 

çiftçinin oğlu olarak doğdu. Babası Ġbrahim Ethem Bey ile Tevfika Hanım‟ın oğludur. 

Ġlkokuldan sonra Ġzmir Amerikan kolejinde okumuĢtur. I. Dünya SavaĢında yedek subay 

olarak görev yaptı ama hastalığından dolayı cepheye gidememiĢtir. KurtuluĢ SavaĢına 

katılarak Ġstiklal Madalyası almıĢtır. Askerlikten sonra Ġzmir‟in ünlü ailelerinden Evliyazade 

Fatma Berrin Hanım ile evlenmiĢtir. Berrin Hanım 1905 yılında doğmuĢ 22 Nisan 1994 

yılında vefat etmiĢtir. Berrin hanımdan Yüksel, Mutlu ve Aydın isimlerinde üç erkek çocuğu 

dünyaya gelmiĢtir. Adnan Menderes milletvekilli seçildikten sonra Ankara Üniversitesi 

Hukuk Fakültesine devam ederek 1935 yılında mezun olmuĢtur.  

Adnan Menderes siyasi hayatına Aydın‟da 1930 yılında Serbest Cumhuriyet Fırkasını 

organize ederek baĢlamıĢtır. Parti Atatürk‟ün emri ile kendisini feshetmesinden sonra 

Cumhuriyet Halk Fırkası‟na geçti ve 1931 yılında Aydın‟dan Milletvekili seçilmiĢtir. Aydın 

Menderes‟in CHF içinde ilk muhalefeti Mustafa Kemal‟in ölümünden sonra CHF‟nin baĢına 

geçen Ġsmet Ġnönü‟nün bütün üretim araçlarını devletleĢtirme faaliyetine karĢı çıkması ile 

baĢlamıĢtır. Mevcut tasarıya göre toprak ağalarının elindeki toprakların 5.000 dekardan 

fazlasının kamulaĢtırılarak köylüye dağıtılmasını öngörüyordu. Menderes‟in de Aydın‟da 

30.000 dönüm arazisi vardı. Adnan Menderes Türkiye‟de bulunan arazilerin % 70‟inin zaten 

devletin mülkiyetinde olduğunu, ismet PaĢa‟nın geri kalan özel mülkiyeti de halkın elinden 

alarak devletleĢtirip Sovyetler Birliğindeki gibi KolhozlaĢtırmak istediğini açıklayarak üç 

arkadaĢı ile beraber “Dörtlü Takrir” ile muhalefetini ortaya koyar. Bunun üzerine 1945 yılında 

CHP‟den ihraç edilirler.  

CHP‟nin devletçi tek parti zihniyeti muhalefete imkân vermiyordu. 17 Kasım 1924 

tarihinde Cafer Tayyar ve Kazım Karabekir PaĢa tarafından kurulan Terakkiperver 

Cumhuriyetçi Fırka “Devrimlere muhalefet ve irtica” bahanesi ile 3 Haziran 1925 tarihinde 

hükümet tarafından kapatıldı. 12 Ağustos 1930 tarihinde CHP Genel BaĢkanı ve 

CumhurbaĢkanı olan Mustafa Kemal‟in emri yakın arkadaĢı Fethi Okyar‟a muvazaa partisi 

olması için kurdurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası da halkın partiye aĢırı teveccüh göstermesi 

ile 17 Kasım 1930 tarihinde kapatılmıĢtı. Ancak II. Dünya SavaĢı sonrası dünyada 

DemokratikleĢme rüzgârlarının esmesi ve Rusya‟nın yayılmacı politikasının Türkiye‟yi 

rahatsız ederek hükümetin NATO‟dan yardım istendi. NATO ilkeleri de “Muhalefet 

Partilerine” imkân tanınarak Demokrasi‟ye geçilme Ģartı getirdiler. Bu durumdan yararlanarak 

7 Aralık 1945 tarihinde CHP‟den ihraç edilen Celâl Bayar, Fuat Köprülü, Refik Koraltan ve 

Adnan Menderes Demokrat Parti (DP) adında yeni bir parti kurdular.  



Devlet Partisi olan CHP bu durumdan oldukça rahatsız oldu. Muhalefet partisi olarak 

kurulan DP‟nin güçlenmemesi için normalde 1947 yılında yapılması gereken seçimler bir 

sene öne alarak baskın bir erken seçim kararı aldı. 21 Temmuz 1946‟da “Açık Oy Gizli 

Tasnif” usulü, hükümetin baskı ve korkusu ile yapılan bu seçimde CHP % 85 oy oranı ile 395 

milletvekili alırken DP % 13 oy oranı ile 66 milletvekili çıkararak TBMM‟de muhalefet 

sıralarına yerleĢti.  

1946 seçimlerinden sonra muhalefet ve iktidar arasında Ģiddetli kavgalar yaĢandı. 

CHP‟nin muhalefete hiç tahammülü olmadığı için DP‟nin ilerideki iktidarını önlemek ve 

halkın gözünden düĢürmek ve bölmek planını devreye sokulur. CHP‟ye daha Ģiddetli 

muhalefet etmek amacı ile DP içinde bulunan 30 kadar dindar ve milliyetçi milletvekilleri 

Menderes ve arkadaĢlarının “Ilımlı muhalefetini” kabullenmeyerek istifa ettirildi. 19 Temmuz 

1948‟de MareĢal Fevzi Çakmak ve Osman BölükbaĢı liderliğinde Millet Partisi (MP) 

kurduruldu. Böylece DP muhalefette dahi sindirilmeye çalıĢıldı. 

DP‟nin iktidar olamayacağı var sayılarak Avrupa‟nın da baskısı ile “Gizli oy açık 

tasnif” ve “Çoğunluk Sistemi” olan bir seçim sistemi getirildi. Bölünen DP‟nin iktidar Ģansı 

hiç görülmüyordu. 14 Mayıs 1950 tarihinde yapılan genel seçimlerde DP % 52 oy ile 420 

milletvekili çıkardı. CHP ise %39 oy ile 63 milletvekili çıkarabildi. MP ise % 3.11 oy oranı 

ile ancak 1 milletvekili çıkarabilmiĢti. Bu seçim halkın oyları ile 27 yıllık CHP iktidarını 

devirerek DP‟yi iktidara getirdiği içi “Beyaz Ġhtilal” olarak tarihe geçti. 

TBMM baĢkanlığına Refik Koraltan, CumhurbaĢkanlığına DP Genel BaĢkanı Celal 

Bayar getirildiği için DP‟nin baĢına da Adnan Menderes getirildi ve BaĢbakan olarak 

hükümetini kurdu. Adnan Menderes halkın iktidarı olduğunu ve demokrasiye olan inanç ve 

güvenini göstermek için statükonun ve askerin emrine girmeyerek öncelikle Türkçe okunan 

ezanı dindar halkın istediği Ģekilde ibadet dili olan Arapça aslına çeviren yasayı çıkartarak 

halkı memnun etti. 6 Haziran 1950 tarihinde “Darbe Planladıkları” gerekçesi ile baĢta 

Genelkurmay BaĢkanı Nafiz Gürman olmak üzer bütün üst düzey komuta kademesindeki 15 

General ve 150 albayı re‟sen emekliye sevk etti. 

1951 yılında Türkiye‟nin NATO‟nun yanında yer aldığını göstermek için Kore 

SavaĢı‟nda BirleĢmiĢ Milletlerin kuvvetleri içine Türk Tugayı ile katılımına imza attı. Bu 

CHP‟liler tarafından çok tartıĢılan bir karar oldu. Bu karar ile Türkiye‟nin samimiyeti 

ispatlandığı için 1952 yılında NATO‟ya tam üye olarak kabul edildi. 1953 yılında CHP‟nin 

Tek parti iktidarı döneminde edindiği mallar haczedilerek hazineye aktarıldı. Halkevleri 

kapatıldı ve Köy Enstitüleri Öğretmen Okullarına dönüĢtürüldü.  

1950–1954 yılları arasında Türkiye ekonomide kalkınma dönemine girdi. Serbest piyasa 

ekonomisine geçiĢ baĢladı. Yabancılara petrol arama izni verildi. Yabancı sermaye akıĢı 

sağlamak üzere “TeĢvik Yasası” çıkarıldı. Gelen krediler öncelikli olarak Tarım” alanlarına 

kaydırılarak köylü ve çiftçilerin önü açıldı ve üretim artırıldı. Teknik tarım için kara sabandan 

Traktöre geçiĢ sağlandı. Marshall Planı‟nın da katkıları ile ülkede sanayileĢmeye ağırlık 

verildi. 1954 yılında Türkiye % 9 oranında büyüdü. Bu ülkede büyük bir rahatlama ve 

kalınma sağladı. Halkın refahı ve memnuniyeti arttı.  

DP refahın ve kalkınmanın da verdiği memnuniyetle 2 Mayıs 1954 tarihinde yapılan 

seçimlerde oyunu artırarak % 57‟ye çıkardı. Demokrasi ve hürriyetin ülke kalkınmasına ne 

derece etkili olduğunu gösterdi. Bu seçim sonucunda DP 502, CHP % 35 ile 31 ve CMP % 4 

oy oranı ile 5 ve Bağımsızlar 3 milletvekilliği elde ettiler. 

Dünyada ve Türkiye‟de geliĢen olaylar EOKA tarafından gerçekleĢtirilen Kıbrıs olayları 

ve DP içerisinde oynanan oyunlar sonucu DP‟den 10 milletvekili ihraç edildi. Aralarında 

Hüsamettin Cindoruk‟un da bulunduğu ve DP‟den ihraç edilen milletvekilleri 20 Aralık 1955 

tarihinde siyasal alanda liberal, ekonomik alanda devletçi bir programa sahip olduğunu iddia 

ettikleri Hürriyet Partisi‟ni (HP) kurdular. CHP‟nin yırtıcı ve yıkıcı muhalefeti ile siyasette 

sert rüzgârlar esmeye baĢladı. 7 Eylül 1957‟de Fuat Köprülü DP‟den istifa etti. Hükümet de 



seçimleri bir sene erkene alarak 27 Ekim 1957‟de seçimlere girme kararı aldı. Yapılan 

seçimlerde DP % 48 oy oranı ile 424 milletvekili çıkarak yeniden iktidara geldi. CHP % 41 oy 

oranı ile 186, HP % 3.8 oy oranı ile 4, CKMP‟de 4 milletvekili ile meclise girdiler. DP % 

50‟nin altına düĢtüğü için muhalefet “Azınlık Hükümeti” demeye baĢladılar. DP‟den ayrılan 

Hürriyet Partisi (HP) 24 Kasım 1954 tarihinde kendisini feshederek CHP‟ye katılarak bir 

CHP oyunu olduğunu ispatlamıĢ oldu. 

Adnan Menderes 1957 seçimlerinden sonra Ġstanbul‟un imarına ağırlık verdi. Vatan 

Caddesi, Millet Caddesi ve Edirne asfaltı (E-5 Karayolu) ve Barbaros Bulvarını hizmete açtı.  

Ankara‟da Ortadoğu Teknik Üniversitesi‟ni Trabzon‟da Karadeniz Teknik Üniversite‟sini ve 

Erzurum‟da Atatürk Üniversitesi‟ni kurdu. Böylece Sultan Abdulhamit‟in “Mühendishâne-i 

Bahr-i hümâyun” adıyla kurduğu Ġstanbul Teknik Üniversitesi‟nden sonra Menderes iki 

teknik üniversite daha kurulmuĢ oldu. 

17 ġubat 1959‟da Kıbrıs konusunda görüĢmeler yapak üzere BirleĢik Krallık‟a giden 

Adnan Menderes‟in uçağı Londra Gatwick Havalimanı yakınlarında alçalırken düĢer. Adnan 

Menderes bu kazadan yara almadın kurtulur. 1959 yılında Menderes Hükümeti‟nin ortaklık 

anlaĢmasını imzalaması ile Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuĢ oldu. 

   

2. Menderes’in Politikaları: 

Menderes liberal ve dıĢa açık bir iktisat görüĢüne sahipti. Özel teĢebbüse büyük önem 

verdi. Köylü ve çiftçiye yönelik politikaları toplumun büyük kesimini memnun etti. 

SanayileĢme ve ekonomik geliĢmeler köylerden Ģehirlere bilhassa Ġstanbul‟a göçleri 

hızlandırdı. Bu nedenle Ģehirlerin kenarlarında gecekondular oluĢmaya baĢladı. En büyük 

eleĢtiri de ĠMF ile yaptığı anlaĢma ve doları 2 liradan 9 liraya çıkarması ve dıĢ borç yüzünden 

almıĢtır. Menderes döneminde ekonomik kalkınma ortalama % 7.8 oranında büyüme kaydetti. 

Eğitim alanında “Din Eğitimine” yeniden önem verdi. Kur‟an kursları yanında 7 yıllık 

Ġmam-Hatip Liselerini açtı. 1958 yılında da Ġmam-Hatiplerin yüksekokulu olan Ġslam 

Enstitü‟lerini açtı. Bediüzzaman Said Nursi‟nin DP‟ye açıktan destek vermesini istismar eden 

CHP ve özellikle Ġsmet Ġnönü Adnan Menderes‟i “Nurcuların halifesi” olmakla ve irticayı 

hortlamakla suçladı. Bu polemik basında çok uzun süre tartıĢıldı.  

 Menderes ayrıca NATO‟ya girmiĢ olması da CHP ve sol kesim tarafından çok 

eleĢtirildi. DıĢ politikada NATO ile hareket etmesi de eleĢtiri konusu oldu. 1959 yılında 

Avrupa Birliği‟ne giriĢ teĢebbüsünde bulundu. AB yolculuğunun ilk adımı da Menderes‟in 

çabaları ile baĢlamıĢ oldu. 

 

3. İhtilal Hazırlıkları ve 27 Mayıs 1960 Askerî Darbesi: 

CHP‟nin yıkıcı ve kıĢkırtıcı politikaları ve ona destek veren sol basın ülkede halkın 

gerilmesine sebep oluyordu. DP‟liler “Vatan Cephesi” oluĢtururken CHP‟liler de “Ajans 

Haberlerini Dinlemeyenler Derneği” gibi derneklerle halkı cephelere ayırmaya baĢladılar. 

1960 yılına gelince iktidar ile muhalefet arasındaki iliĢkiler kopmaya baĢladı. Bunun sonucu 

olarak 29 Nisan 1960‟da UĢak‟ta Ġsmet Ġnönü‟ye DP TeĢkilatından atılan bir çay bardağı 

yanındaki bir gazeteciye isabet etmesi ile olaylar baĢladı. Bir diğer gerilim 9 Mayıs 1960‟da 

hükümetin ABD ile yaptığı ikili anlaĢmaların mecliste kabulü ile baĢlamıĢtır.  

CHP Güney Kore‟de askerlerin darbe yapmasını meclis kürsüsüne taĢıdı. “Türk ordusu 

Kore ordusundan daha az Ģerefi değildir” diye konuĢtu. Ayrıca “Bu böyle devam ederse ben 

de sizi kurtaramam” diye DP hükümetini tehdit etti. Bu TBMM tarafından “Askerî darbeye 

teĢvik” olarak kabul edildi. Ġsmet Ġnönü‟ye 12 Oturum TBMM‟ye girmeme cezası verildi. 

CHP grubu duruma itiraz etti ve olaylar daha da büyüdü. Üniversitelerde hükümete karĢı 

protesto yürüyüĢleri baĢladı. Ġstanbul üniversitesi öğrencisi Turam Emeksiz böyle bir 

mitingde polisin açtığı ateĢ sonucu öldü. 5 Mayıs 1960‟da Ankara Kızılay Meydanında büyük 



bir protesto mitingi düzenlendi. 21 Mayısta Harp Okulu öğrencileri ve subaylardan oluĢan 

1000 kiĢilik bir grup hükümet aleyhine sessiz bir yürüyüĢ yaptı. 

Nihayet 27 Mayıs 1960 sabaha karĢı saat 4.00 de Ankara Radyosunda Kurmay Albay 

Alparslan TürkeĢ TSK olarak yönetime el koyduklarını duyurdu. Adnan Menderes 

Kütahya‟da Albay Muhsin Batur tarafından tutuklandı ve Ankara‟ya götürüldü. Daha sonra 

tutuklanan tüm DP milletvekilleri ve DP Ġl baĢkanları ve Yönetim Kurulu üyeleri Yassıada‟ya 

götürülerek gözaltına alındılar.  

 

4. 27 Mayıs 1960 Sonrası ve Menderes’in İdam Edilmesi: 

Cemal Gürsel baĢkanlığında kurulan “Milli Birlik Komitesi” ülkeyi yönetmeye baĢladı. 

Yeni Anayasa çalıĢmaları yapmak üzere Kurucu Meclis oluĢturuldu. Diğer taraftan 

Yassıada‟da kurulan Salim BaĢol baĢkanlığındaki “Yüksek Adalet Divanı” DP yöneticilerini 

yargılamaya baĢladı.  

9 Temmuz 1961 tarihinde yazılan Anayasa için yapılan Halk Oylamasında % 61.7 oy 

çoğunluğu ile 1961 Anayasası kabul edilmiĢ oldu. 61 Anayasası aleyhinde propaganda 

yapılması yasak olmasına rağmen Aydın, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Ġzmir, Kütahya, 

Manisa, Sakarya, Samsun ve Zonguldak vilayetlerinde 61 Anayasası çoğunluk oyu ile 

reddedildi, ancak Türkiye genelinde % 61 oyla kabul edilmiĢ oldu. 

Öte yandan Yassıada‟da yargılanan Adnan Menderes‟e yöneltilen suçlamalar çok komik 

ve insafsızca idi. Bunlardan “Örtülü Ödenek Davası” sorgulanmaması gerekirken 

Menderes‟in Kıbrıs Türklerini korumak ve katliamdan kurtarmak amacı ile kurdurduğu “Türk 

Mukavemet TeĢkilatı” için harcadığı 4 milyon 877 bin 780 lirayı zimmetine geçirmekten 

suçlu bulundu ve Aydındaki çiftliğine el konuldu. Vatan Cephesi oluĢturmaktan suçlu 

bulundu. Ayrıca devlet radyosunu siyasi çıkarları için kullanmak, 1957 seçimlerini öne almak, 

CHP‟nin mallarına el koymak, döviz yasasını ihmal etmek, yargı bağımsızlığını ihlal etmek, 

Anayasa‟yı ihlal etmek gibi suçlamalarla yargılandı ve idamına hükmedildi. Ayrıca meĢhur 

“Bebek Davası” ile ilgili iftira atılarak yargılandı ancak bundan beraat etti. 

27 Mayıs darbesini yapan cuntacılar Yassıada‟da akla hayale gelmedik iĢkenceler 

yaptılar. Mahkemede konuĢturmadılar. Kimse ile görüĢtürmediler. Türkiye Cumhuriyeti‟nin 

Ģerefli baĢbakanının yüzünü tokatladılar ve aç bıraktılar. 9 ay 27 gün süren mahkeme sonunda 

Adnan Menderes, Fatin RüĢtü Zorlu ve Hasan Polatkan‟ın idamına, Celal Bayar‟ın yaĢ 

haddinden idamının ömür boyu hapsine karar verdi. Ayrıca 13 kiĢinin idamına 31 kiĢinin 

ömür boyu hapsine, 418 sanığın ise 6 ay ile 20 yıl arasından değiĢen çeĢitli hapis cezaları ile 

yargılanmasına karar verdiler. ABD Devlet BaĢkanı Kennedy, Fransa CumhurbaĢkanı Charles 

De Gaulle, Ġngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, Almanya BaĢbakanı Konrad Adenauer, Pakistan 

Devlet BaĢkanı Muhammed Eyüp Han ve Ġran ġahı Rıza Pehlevi idamların durdurulması için 

Cemal Gürsel‟e ricada bulundular. Milli Birlik Komitesi de toplanarak Adnan Menderes, 

Hasan Polatkan ve Fatin RüĢtü Zorlu dıĢındakilerin idam cezasını kaldırdı.  

Fatin RüĢtü Zorlu ve hasan Polatkan 16 Eylül 1961 tarihinde sabaha karĢı, Adnan 

Menderes ise Ġmralı Adası‟nda 17 Eylül 1961‟de alelacele öğle saatinde 13.21‟de idam edildi. 

Menderes idam sehpasına çıktığı zaman “Kimseye dargın değilim, kırgınlığım da yoktur. 

Hayata veda etmek üzere olduğum Ģu anda devletim ve milletime ebedi saadetler dilerim. Bu 

anda karımı ve çocuklarımı Ģefkatle anıyorum” dedi ve herkese veda etti. Kelime-i ġahadet 

getirerek ipi boynuna geçirdi ve Ģehit oldu.  

Menderes‟in idamından 29 gün sonra yapılan seçimlerde DP‟nin ve Menderes‟in 

devamı olduğunu söyleyen Adalet Partisi (AP) % 34.8 oy oranı ile 158 milletvekili çıkararak 

TBMM‟ye girdi. CHP ise % 36.7 oy alarak birinci parti oldu ama tek baĢına iktidara 

gelemedi. Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin “Bu millet ihtiyarı ile o partiyi baĢa 

getirmez” sözü gerçek oldu. CHP bundan sonra da hiçbir zaman tek baĢına iktidara gelme 

Ģansını yakalayamadı. Millet Partisi‟nin devamı ile Yeni Türkiye Partisi (YTP) ise % 13.7 oy 



oranı ile TBMM‟nin üçüncü büyük partisi oldu. Bu seçim sonucu CHP-AP koalisyonu 

gerçekleĢti. Bunu takip eden 1965 seçimlerinde ise Süleyman Demirel‟in baĢında olduğu AP 

% 52,87 oy oranı ile tek baĢına iktidara geldi ve DP‟nin bıraktığı yerden ülkeye hizmet 

etmeye, % 7 kalkınma hızı ve demokratikleĢme yolunda ilerlemeye devam etti.  

TBMM 11 Nisan 1990 tarihinde aldığı bir karar, ANAP ve DYP milletvekillerini oyları 

ile Menderes‟ini itibarını 29 sene sonra iade etti. 17 Eylül 1990 günü cumhurbaĢkanı Turgut 

Özal‟ın da katıldığı devlet töreni ile naaĢı Topkapı‟da yaptırılan Anıtmezara nakledildi.  

 

Demokrat Partinin Genel İcraatları:  
Demokrat Partinin 10 yıllık iktidarı boyunca Türkiye‟nin sosyal ve iktisadi yapısını 

değiĢtirmiĢtir. Bu dönem halk ile hükümet arasında buzların eridiği bir dönem olmuĢtur. Bu 

dönemde: 

 Ġstihsal, mal ve kıymetlerin tedavülünde müthiĢ geliĢmeler olmuĢtur.  

 Tarımda verim artmıĢ, kara sabandan makineli tarıma geçilmiĢtir.  

 En küçük köylere kadar yollar yapılmıĢ, binlerce köy içme suyuna kavuĢturulmuĢtur.  

 Limanlar yapılmıĢ son olarak 27 Nisan 1960 tarihinde Mersin Limanı hizmete 

girmiĢtir.  

 Dev barajlar inĢa edilmiĢtir. 3 Haziran 1955 Elmalılı Barajı, 8 Nisan 1956 Seyhan 

Barajı ve Hidroelektrik Santralı, 2 Aralık 1956 Sarıyer Barajı, 31 Aralık 1858 

Demirköprü Barajı ve Hidroelektrik Santralı ve 8 Ocak 1960 tarihinde açılan Hirfanlı 

Barajı ve Hidroelektrik Santralı bunlardan bazılarıdır. Ayrıca 6 Nisan 1956 

Tunçbilek Elektrik Santralı açılmıĢtır. 

 11 Ekim 1953 Adapazarı, 19 Eylül 1953 Konya, 24 Kasım 1953 Kütahya31 Temmuz 

1955 Adapazarı, 23 Eylül 1955 Burdur, 28 Eylül 1955 Susurluk, 6 Kasım 1955 

Kayseri ġeker Fabrikaları açılmıĢ ve faaliyete geçmiĢtir. 30 Eylül 1956 tarihinde 

Erzincan ve Erzurum‟da, 1 Ekim 1956 tarihinde ise Malatya ve Elazığ ġeker 

Fabrikaları hizmete girmiĢtir. Yine 29 Ekim 1962 tarihinde Menderes‟in temelini 

attığı Ankara ġeker Fabrikası açılmıĢtır. 

 21 Nisan 1953 yılında Ġzmit‟te 3 Kâğıt Fabrikası faaliyete geçmiĢtir. 20 Eylül 1953 

tarihinde ise Ereğli Bez Fabrikası açılmıĢtır. 

 5 Nisan 1956 Ankara, 4 Nisan 1957 EskiĢehir, 26 Mayıs 1957 Adana, 11 Ekim 1957 

Tarsus, 26 Temmuz 1958 Balıkesir, 27 Kasım 1958 Pınarhisar Çimento Fabrikaları 

kurulmuĢtur.  

 25 Nisan 1956 tarihinde Ġstanbul Tuzla Jeep Montaj Fabrikası hizmete açılmıĢ, özel 

teĢebbüs teĢvik edilmiĢ, büyük Ģehirler çamurdan kurtarılmıĢtır.  

 Ġzmir‟de bir üniversite ve 17 Kasım 1958 tarihinde Erzurum Üniversitesi açılmıĢtır.  

 31 Temmuz 1959 tarihinde Türkiye Avrupa Birliğine (AET) girmek için teĢebbüse 

geçilmiĢtir ve üyelik baĢvurusu yapılmıĢtır.  

 23 Nisan 1953 tarihinde Batman Petrol Rafinerisi faaliyete geçmiĢtir. Menderes‟in 

yaptırdığı Ġzmir AtaĢ Rafinerisi 24 Eylül 1961 tarihinde, Mersin AtaĢ Rafinerisi ise 3 

Aralık 1961 tarihinde ihtilalciler tarafından açılmıĢtır.  

 27 Ağustos 1956 tarihinde “Atom Enerji Komisyonu” kurularak bu nevi çalıĢmaların 

temeli atılır. 

 

Demokrat Partinin Dine Hizmeti: 

Demokratlar Bediüzzaman hazretlerinin duasın almıĢlar ve dine pek büyük hizmetlerde 

bulunmuĢlardır. Bunları maddeler halinde sıralayacak olursak: 

 



1. Müslümanların üzerinden baskının kaldırılması ve Ezan-ı Muhammedi’nin 

aslına uygun okunması.  

Atatürk Cumhuriyeti kurarken üç temel müessese oluĢturdu: Meclis-Ordu-Diyanet. 

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı 3 Mart 1924 de çıkarılan 429 No‟lu kanun ile birlikte kurulmuĢtur. 

(Avni ÖZGÜREL, Radikal, 12 Haziran 2003)18 Temmuz 1932‟de Diyanet ĠĢleri 

BaĢkanlığının yayınladığı bir tamim ile ezan ve kametin Arapça ibadet dili ile okunması 

yerine Türkçe olarak okunması tavsiye edilmiĢti. Arapça ibadet dili ile ezan okuyup kamet 

getirenler yakalanarak tutuklanıp mahkemelere çıkarılıyordu. Gerçi mahkeme beraat kararı 

veriyordu ama bu halk üzerinde büyük bir baskı unsuru oluĢturuyordu. Ancak 2 Haziran 1941 

tarihinde CHP‟nin çıkardığı 4055 sayılı kanun ile Arapça ezan ve kamet tamamen yasaklandı.  

DP iktidarı 15 gününü doldurmadan bu kanunu değiĢtirme çalıĢmalarına baĢladı. 13 

Haziran 1950 de konu DP gurubunda görüĢüldü. Ramazan ayının arifesine rastlayan 16 

Haziran 1950 Cuma günü tekrar ibadet dili ile okunmaya baĢladı. (M. Serhan Yücel, 

Demokrat Parti, 84) 8 Temmuz 1950 tarihinde ilk olarak Türkiye radyolarından ilk kez 

Kur‟an-ı Kerim okunmaya baĢladı. Bu da DP‟nin dine yaptığı hizmetlerinden birisidir.  

Bediüzzaman hazretleri “Menderes‟in Konya Nutkuna Dair Açıklaması”na yazdığı bir 

mektubunda Ģöyle der: “Ġslamiyet‟in bir kanun-u esasisi olan „Memuriyet, emirlik ise, reislik 

değil; millete hizmetkârlıktır.‟ Demokratlık ve Hürriyet-i Vicdan Ġslamiyet‟in bu kanun-u 

esasisine dayanabilir. Çünkü kuvvet kanunda olmazsa Ģahsa geçer, istibdat mutlak keyfî olur.” 

(Emirdağ Lahikası, 387) Bediüzzaman Demokratlardan Ģunu ister: “Nasıl Ezan-ı 

Muhammedî‟nin neĢri ile on derece kuvvet buldukları gibi, öyle de Ayasofya‟yı da 500 sene 

devam eden vaziyet-i kutsiyesine çevirmeleri ve Âlem-i Ġslamda hüsn-ü tesir yapan ve bu 

vatan ahalisine âlem-i Ġslâm‟ın hüsn-ü teveccühünü kazandıran Risale-i Nur‟un resmen 

serbestiyetini dindar demokratlar ilan etmelidirler. Ta bu yaraya merhem vurmalı. O vakit 

âlem-i Ġslâm‟ın teveccühünü kazandıkları gibi, baĢkalarının zalimane kabahati onlara 

yüklenmez fikrindeyim.” (Emirdağ Lahikas, 387) 

Ancak DP Bediüzzaman‟ın bu tavsiyelerini uygulama fırsatı bulamaz. Bediüzzaman‟ın 

23 Mart 1960 tarihinde vefatından sonra manevî desteğinden mahrum kaldığı için iki ay gibi 

kısa bir süre içinde 27 Mayıs 1960 ihtilaline maruz kalarak yıkılır.  

 

2. İmam- Hatip Liselerinin Açılması: 

DP‟yi iktidara getiren halk ondan en fazla dini konularda icraat bekliyordu. DP 

Kastamonu milletvekili Muzaffer Ali Mülka mecliste Ģöyle sesleniyordu: “Bizler DP‟den 

milleti refaha kavuĢturmasını değil, bizleri dini ve manevi sahada hürriyet ve refaha 

kavuĢtursun bu kâfidir” (Ahmet GÜL, (Ankara- 1997) Cumhuriyet Dönemi Din Eğitimi, 

31;TBMM Tutanak Dergisi, 1951, C.V.S. 766) diyor, halkın bu beklentisini dile getiriyordu.  

8 Eylül 1951 tarihinde Ġmam-Hatip Okullarının açılması konusunda bir komisyon 

kurulmasına karar verilir. Diyanet ĠĢleri BaĢkanı Eyüp Sabri HAYIRLIOĞLU 

baĢkanlığındaki komisyonda Yusuf Ziya Yörükhan, H. Fikri Kanat, Hasan Hüsnü Erdem, 

Kamil Su, (Talim Terbiye Üyesi) Faik Binal (Özel Okullar Müdürü) bulunmaktadır. Bu 

komisyon ilk devresi 4, ikinci devresi 3 yıl olan ve Ġlkokullara dayalı olarak açılacak olan 

Ġmam-Hatip Okullarına karar vermiĢlerdir. (Ahmet Gül, Cumhuriyet Dönemi Din Eğitimi, 

119) 

Bu karar üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Müdürler Komisyonu 13.10.1951 de toplanmıĢ 

ve müfredatını hazırlayarak 17.10.1951 tarihinde 601 sayılı kararı ile Ankara, Adana, 

Ġstanbul, Isparta, KahramanmaraĢ, Konya ve Kayseri‟de 7 yıllık Ġmam-Hatip Liselerinin 

açılmasına karar vermiĢlerdir. Karar aynı gün Milli Eğitim Bakanı Tevfik Ġleri‟nin imzasından 

çıkarak uygulamaya konulmuĢtur. 6 Mart 1957 tarihinde Ġmam-Hatip Okulları resmi okul 

sınıfına sokulmuĢtur. DP 1960 yılına kadar 22 Ġmam-Hatip Okulu açmıĢtır. 12 Mart 1971 

muhtırasına kadar AP Ġmam-Hatip Okullarının sayısını 72‟ye çıkararak her vilayette bir ĠHL 



açılmasını sağlamıĢtır. 12 Mart 1971 muhtırasından sonra bu okulların orta kısmı kapatılmıĢ 

ve Ġmam-Hatip Lisesi haline getirmiĢtir. Daha sonra DP – AP ve DYP hükümetleri Ġmam-

Hatip Liseleri‟nin orta kısmını da açarak sayısını 605‟e kadar çıkarmıĢtır. Ancak 28 ġubat 

1997 tarihinden sonra bu okulların orta kısmı tekrar kapatılarak gerileme sürecine 

sokulmuĢtur. 

3. Yüksek İslam Enstitülerinin Açılması: 

Ġmam Hatip Mektepleri‟nin açılmasından sonra bu okulda okuyarak mezun olan 

öğrencilerin yüksek seviyede eğitimlerini tamamlayabilecekleri Yüksek Ġhtisas Mekteplerinin 

açılmasına ihtiyaç doğmuĢtur. Bunun için DP, 7344 sayılı kadro Kanunu ile 1959 yılından 

itibaren Yüksek Ġslam Enstitülerinin açılmasına karar vermiĢtir. Ġlk olarak 19.11. 1959 

tarihinde Ġstanbul Ġslam Enstitüsü açılmıĢtır. Daha sonra AP 1976 yılına kadar Konya, 

Kayseri, Ġzmir, Erzurum, Bursa ve Samsun‟da 6 Ġslam Enstitüsü daha açarak DP misyonunu 

devam ettirmiĢtir.   

4. Okullara “Din Dersleri”nin Konulması: 

1924 yılında çıkan “Tevhid-i Tedrisat Kanunu” sonucu medreseler kapatıldı. Yeni 

açılan okullarda ise “Din Dersi” yoktu. Medreselerde okuyan öğrenciler “Ġmam-Hatip 

Mektebine” alınmıĢlardı. Bunların geleceğinin olmamasından dolayı 1930 yılına kadara 

kademeli olarak, öğrenci yetersizliğinden kapatıldı. Mevcut mekteplerdeki “Din Dersleri” de 

1927‟de Ortaokulların 1931‟de ise Ġlköğretmen (Muallim) mekteplerinden kaldırılmıĢtı. 

Böylece 20 yıl bu milletin evladı “Din Dersleri”nden mahrum kaldı. 

1950 de DP‟nin iktidarı ve Demokrasiye geçiĢ ile beraber 13 Eylül 1956 tarihinde Ġlk ve 

Ortaokullara “Din Bilgisi” dersi konuldu. Daha sonra DP‟nin devamı olan AP 1967 yılında 

Liselere seçmeli Din Dersleri koydu. Tabii ki bu dersler uzun tartıĢmalar ve mücadeleler 

sonucu okullara konulabilmiĢtir. 

5. Mukaddes Emanetlerin Depolardan Çıkarılarak Layık Olduğu Mevkie 

Konması:  

Mukaddes Emanetleri depodan çıkararak bu günkü yerine koyan, sırtında taĢıyarak 

getiren, bizzat BaĢbakan Adnan MENDERES‟tir. MuĢ Milletvekili Gıyasettin Emre‟nin 

anlattığına göre, BaĢbakan Adnan MENDERES bir gece Topkapı Müzesi Müdürü‟nü yanına 

alarak müzeye gider. Saat gecenin 22–23 sularındadır. Abdestini alır ve müzenin deposundan 

çıkarır. Bu günkü yerine koydurur.  

15 Haziran 1960‟da Eyüp Sultan Camii yanına nakletmek için hazırlıklar yaptırır. 

Ancak 27 Mayıs 1960 darbesi ile bu teĢebbüsü akim kalır.  

Daha sonra DP‟nin mirasına sahip çıkan AP, 1980 yılında Ramazan ayında 

Ayasofya‟nın hünkâr Mahfilini ibadete açar ve Ayasofya‟nın minarelerinden ezan okutmaya 

baĢlar. “Mukaddes Emanetler” bölümünde de devamlı Kur‟an okuma geleneğini yeniden 

baĢlatır; ancak 12 Eylül 1980 ihtilali ile bu teĢebbüsü de akim kalır.  

Bütün bu manevi hizmetleri yapmalarından dolayı Bediüzzaman hazretleri kendi fikrine 

sahip çıkan ve uygulamaya çalıĢarak samimiyetini gösteren Demokratlara desteğini vermiĢ ve 

“ĠnĢallah o Ahrarlar istibdâd-ı mutlakı kaldırarak tam bir hürriyet-i ġer‟iyeye vesile olacaklar” 

demiĢtir. (Emirdağ Lahikası, 267)  

 

Kaynak:  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Adnan_Menderes 

 

 

 

 

 

 



 

 

16. SÜLEYMAN DEMİREL (D. 1 Kasım 1924)  
 

Sami Süleyman Gündoğdu Demirel (D. 1 

Kasım 1924 Ġslamköy-Isparta) 

ĠnĢaat ve Su Mühendisi, Hürriyetçi, Demokrat, 

Siyasetçi ve Türkiye‟nin 1965–1993 yılları arasında 

7 farklı hükümetinde 7 defa 12 yıl BaĢbakanlık 

yapmıĢ, 3 ihtilal ve 1 muhtıraya muhatap olmuĢ ve 9. 

CumhurbaĢkanı olarak görev yapmıĢtır. 31 yaĢında 

Genelmüdür, 40 yaĢında GenelbaĢkan ve 41 yaĢında 

BaĢbakan olan ender liderlerdendir. “Barajlar Kıralı” 

“Baba” “Bir Bilen” ve “Bilge” unvanları ile 

anılmıĢtır. 1961 – 2000 tarihleri arasında kesintili ve 

yasaklı da olsa 40 yıl siyaset sahnesini etkilemiĢtir ve hala daha etkilemeye devam etmektedir. 

Türkiye‟de en çok icraat yapan, en çok hizmeti geçen ve ülkenin her yerinde eserleri bulunan 

siyasi mimardır. Kendisi susan ama eserleri ile konuĢan bir kalkınmacıdır. Kırk yıl boyunca 

ülkenin bütçesini kullandığı halde kör kuruĢun hesabını verip alnının akıyla çıkan ve hiçbir 

yolsuzluk ve usulsüzlükle suçlanamayan bir ekonomisttir. Tüm siyasi partilerce en fazla 

eleĢtirilen dünyada en çok düĢmana sahip olan ama bütün bunlara karĢın hiçbir yanlıĢ icraatı 

ispat edilemeyen ve hiçbir mahkeme tarafından suçlu görülemeyen, ülkeye kazanımı ve 

yaptığı eserleri kendisi dıĢındaki bütün baĢbakanlardan daha çok olan acaip bir devlet 

adamıdır. Türkiye‟nin bütün olumsuzlukları ve yanlıĢları bütün muhalifleri tarafından 

kendisine yüklendiği ve herkes tarafından çamur atıldığı ve karalandığı, ihtilallere maruz 

kaldığı halde hiçbirine cevap vermeyen ve gülerek geçen, öfkelenmeyen ve herkesi affeden, 

hiçbirine dava açmayan, hiçbir iftira ve karalamaya değer vermeyen sabırlı ve tahammüllü bir 

devlet adamıdır. 

Her konuĢması basında ve siyaset sahnesinde gündem oluĢturan bir duayendir. Bu gün 

bile “Acaba bu konuda Demirel ne diyor? Veya “Demirel ne diyecek?” diye ağzından çıkacak 

her cümlesi Türkiye ve dünya kamuoyunca merak edilen ve sözleri manĢetlere çekilen 

gizemli bir dünya siyasetçisidir. KonuĢmadığı için Türkiye‟nin pek çok gerçekleri gizli kalan 

ve sır saklamada benzeri olmayan ketum bir yöneticidir. 

1960 ihtilalinden sonra ihtilalciler tarafından bütün milletvekilleri hapislerde idamla 

yargılanırken ve BaĢbakanı, DıĢiĢleri ve ĠçiĢleri Bakanları idam edilen DP‟nin devamı 

olduğunu söyleyerek AP‟yi kuran bir cesaret abidesidir. 1962 yılında GenelbaĢkanı olduğu bu 

partiyi CHP‟nin “Ata binen eĢekler, millet sizden ne bekler” Ģeklindeki alaylı ve tehdit kokan 

sloganlarına rağmen 1965‟de % 52 oy alarak iktidara taĢıyan cesur, yürekli, hürriyetçi ve 

demokrat bir liderdir. 

 

Hayatı: 

1 Kasım 1924 tarihinde Isparta‟nın Atabey ilçesine bağlı Ġslamköy‟de Hacı Yahya 

Demirel‟in (1893-1972) oğlu olarak dünyaya gelmiĢtir. Ġlköğrenimini Ġslamköy‟de, Ortaokul 

ve Lise‟yi Afyonkarahisar‟da okumuĢtur. 1949 yılında ĠTÜ ĠnĢaat Fakültesi‟nden ĠnĢaat 

Mühendisi olarak mezun olmuĢ ve iĢ hayatına atılmıĢtır. 

1953 yılında Seyhan Barajı inĢaatı baĢladığı zaman proje mühendisi iken BaĢbakan 

Adnan Menderes‟in dikkatini çekmiĢtir. 1954 yılında Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü‟nde 

Barajlar Dairesi BaĢkanlığına atanmıĢtır. 1955 yılında henüz 30 yaĢında DSĠ Genel 

Müdürlüğüne getirildi. Bu arada Eisenhower Vakfı tarafından burs verilerek ABD‟ye giderek 

burada eğitimini tamamlamıĢtır.  



ABD‟den döndükten sonra 1962–1964 yılları arasında serbest müĢavir-mühendis olarak 

çalıĢtı. Aynı zamanda Orta Doğu Teknik Üniversitesi‟nde ĠnĢaat Mühendisliği alanında 

dersler verdi. 

1962 yılında ihtilalciler tarafından kapatılan ve BaĢbakanı ile Ġki değerli bakanı idam 

edilen DP‟nin devamı olarak kurulan Adalet Partisi Genel Ġdare Kurulu üyesi olarak siyaset 

hayatında atıldı. Partinin Genel BaĢkanı Ragıp GümüĢpala‟nın ölümü ile boĢalan Genel 

BaĢkanlık için 28 Kasım 1964 tarihinde Adalet Partisi‟nin Genel Kongresine aday oldu. 

Saadettin Bilgiç, Tekin Arıburun ve Ali Fuat BaĢgil‟in de aday olarak yarıĢtığı bu ilk 

kongrede Süleyman Demirel Hürriyetçi ve Liberallerin adayı olarak görülüyordu. Ispartalı 

hemĢerisi olan Saadetin Bilgiç ise Milliyetçi ve Muhafazakârların adayı idi. Süleyman 

Demirel‟in seçilmemesi için Amerikancı ve “Mason” olduğu iddiasını ortaya attı. Süleyman 

Demirel ilk siyasi vefasızlığı ve acımasızlığı en yakınından görmüĢtü. Hemen bu iddiayı 

çürütmek için Türkiye Mason Locasından “Üyemiz değildir” diye bir belge alarak kongrede 

dağıttı ve iddiayı kesin dille reddetti. Ama ne var ki bu iddia Demirel‟in muhalifleri tarafından 

40 sene boyunca ellerinde ve dillerinde Demirel aleyhine kullanıldı. Ama Demirel ne bu 

iddialara cevap verdi ve ne de bu iddiayı ortaya atan Saadettin Bilgiç‟e küstü. Daima 

“Ağabeyim ve büyüğüm” diye saygı ve hürmetini esirgemedi. 

Bütün bunlara rağmen Geçici Genel BaĢkan ve Genel BaĢkan adayı Saadettin Bilgiç 

karĢısında 1679 delegenin 1072‟sinin oyunu alarak ezici bir çoğunlukla Genel BaĢkan seçildi. 

Kendisi milletvekili olmadığı için meclis dıĢından CHP-AP Koalisyonu hükümetinde 

BaĢbakan Yardımcısı olarak kabineye girdi. 1965 seçimlerinde GenelbaĢkanı olduğu AP ile % 

52.8 oy alarak 252 milletvekili ile tek baĢına iktidar oldu ve Isparta milletvekili olarak 

TBMM‟ye girdi, Türkiye‟nin 12. BaĢbakanı olarak 30. TC Hükümetini kurdu. 1. Demirel 

Hükümeti döneminde ülke 68 Olayları olarak bilinen öğrenci eylemlerine sahne oldu. 

16 ġubat 1969 tarihinde Ġstanbul Beyazıt meydanında ABD‟nin 6. Filosunu protesto 

etmek amacı ile 76 gençlik örgütü bir araya gelerek gösteri yaptılar. Komünizmle Mücadele 

Derneği üyeleri de daha önceden hazırlık yaparak halkı tepkiye çağırdılar. Ġki grup Beyazıt 

meydanında taĢlı sopalı kavga ettiler ve bu olaylarda Ali Turgut Aytaç ve Duran Erdoğan 

adında iki genç bıçaklanarak öldürüldü.  

1966‟da 1960 darbesinin lideri olan CumhurbaĢkanı Cemal Gürsel‟in TBMM tarafından 

sonra CumhurbaĢkanlığına Genelkurmay BaĢkanı Cevdet Sunay seçilmiĢti. Cevdet Sunay‟dan 

boĢalan Genelkurmay BaĢkanlığına da 16 Mart 1969‟da I. Ordu komutanı olan Org. Memduh 

Tağmaç getirildi. Bu arada TBMM‟de Demokrat Partililerin haklarının iadesi ile ilgili 

tartıĢmalar yaĢanıyordu. Mayıs ayında 218 imzalı bir Anayasa değiĢikliği teklifi verildi ve 

siyasi hakların iadesi istendi.  

14 Mayıs 1969‟da uzun yıllar kavgalı olan Celal Bayar ile Ġsmet Ġnönü bir araya geldiler 

ve barıĢtılar. Celal Bayar Ġsmet Ġnönü‟den destek istedi. Ġsmet Ġnönü de buna destek verdi. 

Genelkurmay karargâhı ise buna Ģiddetle karĢı çıkıyor ve hakların iade edilmesi halinde darbe 

yapmaya hazırlanıyordu. Buna da Milli Demokratik Devrim diyorlardı. 16 Mayıs‟ta darbe 

kararı alındı. ABD DıĢiĢleri Bakanlığı belgelerine göre 19 Mayıs 1969 akĢamı ABD‟nin CIA 

görevlisinin Washington‟a gönderdiği mesajda TSK‟nın 16 Mayıs‟ta darbe kararı aldığı 

bilgisi verilmiĢti. Aynı gün CumhurbaĢkanı Cevdet Sunay Genelkurmay BaĢkanı ve Kuvvet 

Komutanları ile uzun bir görüĢme yapmıĢtı. Ordunun Anayasa değiĢikliğine karĢı olduğu 

ertesi günkü basına da yansımıĢtı. 

20 Mayıs 1969‟da Ġsmet Ġnönü CumhurbaĢkanına bir mektup yazdı. Mektupta “Sayın 

CumhurbaĢkanı, CHP Genel BaĢkanı olarak ben ve partimin yetkili organları, siyasi hakların 

iadesi için Millet Meclisi'ne verilmiĢ bulunan 218 imzalı bir anayasa değiĢikliği teklifini 

destekleme kararı aldığımızdan beri, gerek Zatı Devletlerinin, gerek bazı yüksek komutanların 

uyarı ve ısrarlarına muhatap olmaktayız...” deniyordu.  



Süleyman Demirel 20 Mayıs 1969 grup toplantısında askerin rahatsızlığını dile getiriyor 

ve “Ordu muhtıra vermedi; ama bir rahatsızlık var. Seçimlere gidelim. Bu durumu ancak 

seçimle aĢarız. Seçimle hem meclisimiz hem de parlamentomuz yara almadan kurtulur” 

diyordu. Sonuçta Anayasa teklifi komisyona geri çekildi ve seçim kararı alınarak genel 

seçime gidildi. Askerlerin 20 Mayıs 1969 darbe teĢebbüsü de akim kaldı. 

12 Ekim 1969 tarihinde yapılan seçimlerde Adalet Partisi % 46.55 oy alarak 450 

milletvekilinden 256‟sını alarak tek baĢına iktidar oldu. CHP ise oyların % 27.36‟sını alarak 

143 milletvekili ile Ana muhalefet partisi olmaya devam etti. 

Ülkede sağ-sol olayları artarak devam ediyordu. 1970 yılı ġubat ayında Bütçe 

görüĢmelerinde partili bazı milletvekilleri eski DP‟lilerin haklarının iadesini bahane ederek 

bütçeye ret oyu verdiler ve II. Demirel hükümetini düĢürdüler. 41 milletvekili AP‟den istifa 

ederek Ferruh Bozbeyli liderliğinde Demokratik Parti (DP) adında bir parti kurdular ve AP‟yi 

bölerek zayıflattılar.  

15–16 Haziran 1970 tarihlerinde sol DĠSK ve TÜRK-Ġġ sağ sendikalar iĢçi hakları ve 

kendilerine verilecek haklar ile ilgili toplu yürüyüĢler yaparak olaylara sebebiyet verdiler. 

Ġstanbul‟da gösterilere 75 bin iĢçi katıldı. Kadıköy‟de 2 iĢçi, 1 polis ve 1 esnaf hayatını 

kaybetti. Bakanlar Kurulu 60 günlük sıkıyönetim ilan etti. DĠSK‟e bağlı birçok yönetici 

Sıkıyönetim Mahkemeleri tarafından sorgulanarak cezalandırıldı. 

 

1. 12 Mart 1971 Muhtırası ve Sonrası:   

9 Mart 1971‟de Korgeneral Cemal Madanoğlu‟nun yönettiği askerî cunta “Milli 

Demokratik Devrim” adı altında darbe kararı aldı. Cunta içine sızmıĢ olan Mahir Kaynak ve 

MĠT‟ten Mehmet Eymür durumu haber verince darbe akim kaldı ve darbeye teĢebbüs edenler 

re‟sen emekliye sevk edildiler. Genelkurmay BaĢkanı Memduh Tağmaç darbeye teĢebbüs 

eden Tüm general Celil Gürkan ve genç subayları ordudan tasfiye etti. Ancak ordu içinde 

rahatsızlık devam ediyordu. Orgeneral Muhsin Batur ve Faruk Gürler‟in de 9 Mart 1971 

darbesine destek verdikleri ama sonra deĢifre olunca desteklerini çektikleri sorgulamalarda 

açığa çıktı. Ancak ordudaki rahatsızlığı ortadan kaldırmak amacı ile Genelkurmay BaĢkanı 

Memduh Tağmaç 12 Mart 1971‟de hükümete bir Muhtıra verdi.  

12 Mart 1971 günü saat 13.00 de TRT‟den okumam muhtırada Ģöyle deniyordu: 

“Parlamento ve hükümet, süregelen tutum, görüĢ ve icraatıyla yurdumuzu anarĢi, kardeĢ 

kavgası, sosyal ve ekonomik huzursuzluklar içine sokmuĢtur. Atatürk'ün bize hedef verdiği 

çağdaĢ uygarlık seviyesine ulaĢmak ümidini kamuoyunda yitirmiĢ ve Anayasasının 

öngördüğü reformları tahakkuk ettirememiĢ olup, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği ağır bir 

tehlike içine düĢürülmüĢtür.” Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Gürler, Hava Kuvvetleri 

Komutanı Muhsin Batur ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Celal Eyicioğlu‟nun imzasını taĢıyan 

muhtırada Ģu hususlara da dikkat çekiliyordu. 

 Meclis ve hükümetin icraatı tutum ve tavırları kardeĢ kavgasını, sosyal ve 

ekonomik barıĢı bozmuĢtur. Anayasa‟nın öngördüğü reformlar yapılamamıĢtır. 

 Türk Milletinin sinesinden çıkan Silahlı Kuvvetler bu vahim durumdan kurtaracak 

çareleri partiler üstü bir anlayıĢla Anayasa‟nın öngördüğü reformları Atatürkçü bir 

görüĢle ele alacak kuvvetli bir hükümetin teĢkilini zaruri görmektedir. 

 Bunlar yapılmadığı zaman TSK kanunların kendisine verdiği TC‟yi koruma ve 

kollama görevini yerine getirerek idareye doğrudan üzerine almaya kararlıdır. 

Bilgilerinize… 

Bu durumda hükümetin yapacağı en önemli karar istifa ederek parlamentoyu açık 

tutmak ve darbeye engel olmaktır. Süleyman Demirel önce kuvvet komutanlarını emekli 

edilmesi için teĢebbüse geçer ve CumhurbaĢkanı ile görüĢür. Cevdet Sunay “Bu durum beni 

de aĢar” deyince yapacağı bir Ģeyi kalmadığını görerek istifasını sunar. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Mustafa_Kemal_Atat%C3%BCrk
http://tr.wikipedia.org/wiki/Anayasa


Süleyman Demirel‟in istifası üzerine Kocaeli Milletvekili Nihat Erim 26 Mart günü 

CHP‟den istifa ederek güya partilerüstü “Reform Hükümeti”ni kurar. Nihat Erim hükümeti 

ancak 8 ay dayanabildi. ABD‟nin istediği “HaĢhaĢ Ekiminin Yasaklanması” ve ordunun 

istediği “Ġmam-Hatip Liselerinin” orta kısmının kapatılması dıĢında hiçbir reform ve icraat 

yapamayarak 11 Aralık 1971 tarihinde istifa etmek zorunda kaldı. 

Hükümete talip çıkmayınca görev yeniden Nihat Erim‟e verildi. O da birkaç kiĢilik 

kabine değiĢikliği ile yeni bir hükümet kurarak yoluna devam etti. Ama bu da ancak 22 Mayıs 

1972‟ye kadar 4 ay dayanabildi. Bu anayasa ile reformla yapılamaz” diyen Demirel‟e inat 

“Bu Anayasa ile bal gibi hükümet idare edilir” diyen Nihat Erim Anayasa‟nın 50 maddesinde 

istediği değiĢiklikleri yapmasına rağmen hiçbir icraat yapamayarak 22 Mayıs 1972‟de istifa 

ederek BaĢbakanlıktan çekildi. Partiler üstü hükümetin hiçbir Ģey yapamayacağını ispat etti. 

12 Mart Muhtırasını Demokratik Demirel hükümetine yaparak Atatürkçü ve CHP‟li 

Erim Hükümetini kurduran muhtıracılar iĢin içine girdikleri zaman sıkıntının Demokrasiden 

ve Demirel‟den kaynaklanmadığını gördüler. Çünkü CHP‟den ve Atatürkçü görünen 

Komünizm taraftarlarının Ġsrail BaĢkonsolosunu Türkiye Halk KurtuluĢ Partisi Cephesi 

militanları tarafından kaçırılarak öldürüldü. Bunun üzerine Sokağa Çıkma Yasağı 

uygulanarak armalar baĢladı ve tutuklamalar zinciri oluĢturuldu. Bu harekâta “Balyoz 

Harekâtı” dendi. Sonuçta Yusuf Aslan, Deniz GezmiĢ ve Hüseyin Ġnan gibi militanlar 

tutuklandı. TĠP ve DĠSK kapatılmak zorunda kalındı. Askeri mahkeme Deniz GezmiĢ ve 

arkadaĢlarının idamına hükmetti ve idamlar infaz edildi. 

Nihat Erimin istifasından sonra “Geçici Hükümet” çalıĢmaları baĢladı. 22 Mayıs 1972 

Ferit Sadi Melen‟nin BaĢbakanlığında geçici bir hükümet kuruldu ve bu hükümet de ancak 11 

ay dayanabildi. 15 Nisan 1973‟de istifa ederek yerine Naim Talu hükümeti kuruldu. Bu 

hükümet de 26 Ocak 1974 tarihine kadar kalabildi.  

 

2. 1973 Yılı Cumhurbaşkanlığı Seçimleri: 

Faruk Gürler 1958 yılında Dokuz Subay Olayı‟ında DP‟ye karĢı darbe hazırlayan 

grubun içinde olmakla suçlanmıĢtı (http://www.milliyet.com.tr/Yazar.aspx?) ama delil 

yetersizliğinden berat etmiĢti. 1966 yılında Orgeneral olan Faruk Gürler Korgeralliği 

zamanında Harp Okulu Komutan Vekilliği ve Harp Akademileri Komutan Vekilliği yapmıĢ, 

MSB MüsteĢar Vekilliği görevlerini de yürütmüĢtü. Orgeneralliği döneminde de I. Ordu 

komutanı Faik Türün‟den sonra II. Komutan olmasına rağmen Harp Okulları Komutan 

Vekilliği yaptığı için genç subayların da gönlünü kazanmıĢtı. 28 Ağustos 1970‟de Süleyman 

Demirel baĢbakanlığında Kara Kuvvetleri Komutanlığına atandı. 12 Mart Muhtırasının 

müsebbibi ve en aktif generali idi. Ġhtilal yapmak isteyen ekibin içinde bulunuyordu. Ġhtilal 

deĢifre olunca geri çekilenlerdendi. Ancak Genelkurmay BaĢkanı Memduh Tağmaç‟a 

“Muhtıra” veresi konusunda baskı yapıyordu. Nihayet bunda muvaffak olmuĢ ve Demirel 

hükümetinin istifasını sağlamıĢtı.  

28 Mart 1973 yılında Cevdet Sunay‟ın görev süresi dolunca CumhurbaĢkanı olmak için 

Süleyman Demirel‟in bir oyunu ile AP milletvekillerinin kendisine oy vereceğine inanarak 5 

Mart 1973 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığından kendi isteği ile emekli oldu ve 

CHP‟nin adayı oldu. Amacı Çankaya KöĢküne hâkim olmak ve Milli Güvenlik Kurulunu 

idare ederek hükümeti yönlendirmekti. TBMM “Ya Gürler ya da Askerî Darbe” seçeneği ile 

karĢı karĢıya idi. (http://www.taraf.com.tr/haber/cumhuriyet-in-kurulusunda-katiller-var.htm) 

Süleyman Demirel son anda Tekin Arıburun‟un AP‟nin adayı olduğunu açıkladı. 

CumhurbaĢkanlığı için oylama baĢlayınca Genelkurmay BaĢkanı Semih Sancar ve 52 General 

TBMM‟de seçimi izliyordu. I. Ordu komutanı olan Faik Türün ise Faruk Gürlerin 9 Mart 

1971 Darbe teĢebbüsü içinde olan sol tandanslı Milli Demokratik Devrimcisi olarak gördüğü 

için Faruk Gürlerin seçilmesine karĢı çıkmıĢtı. Ankara‟da cuntacılar Gürler seçilmedi diye 



darbe yapacak olursa TBMM‟yi Ġstanbul‟da toplayacağını Süleyman Demirel‟e bildirmiĢ ve 

destek vermiĢti. 

AP‟li Meclis BaĢkanı Sabit Osman Avcı‟nın yönettiği TBMM‟de yapılan ilk tur 

oylamada AP adayı Tekin Arıburun 282 Faruk Gürler ise 175 oy alınca Faruk Gürler oyuna 

geldiğini anladı ve oturduğu koltuğa yığılıp kaldı. Demokratik Parti ise kendi lideri Ferruh 

Bozbeyli‟yi aday göstererek ne Gürlere ve ne de Arıburun‟a destek vermedi. Böylece darbeci 

Gürler seçilmemiĢti ama AP adayı Arıburun da seçilememiĢti. Turlar böyle devam edip seçim 

çıkmaza girince Süleyman Demirel Ecevit ile görüĢerek 6 Nisan 1973‟de Emekli Orgeneral 

Fahri Korutürk‟ü seçtiler ve Korutürk Türkiye‟nin 6. CumhurbaĢkanı oldu. Faruk Gürler ise 

bu hayal kırıklığı ile hastalandı ve 23 Ağustos 1975‟de Ġstanbul‟da öldü. 

Süleyman Demirel 1971‟in rövanĢını 1973 yılında böyle almıĢtı.  

 

3. 14 Ekim 1973 Genel Seçimleri ve Sonrası: 

12 Mart sonrası kurulan CHP tabanlı asker denetimindeki hükümetlerin bir önemli 

görevi de DP‟nin devamı AP‟yi yıpratmak Demirel‟in yeniden iktidara gelmesini ve 

BaĢbakan olmasını önlemekti. Hatta 12 Mart muhtırasından sonra CHP‟li Kocaeli milletvekili 

Ġsmail Hakkı Arar “Demirel bir daha baĢbakan olursa ben bıyıklarımı keserim” diye iddialı bir 

cümlesi basına yansımıĢtı. Askerî cunta bununla kalamayarak AP‟yi bölmek için yeni bir sağ 

Ġslamcı parti kurulmasını öngördüler.  

Bunun için de 1960‟da Cemal Gürsel‟e “Devrim Otomobili Projesini” sunan ve 

bakanlık isteyen, bu isteği kabul görmeyince 1969‟da AP‟den milletvekili olmak için 

baĢvuran ancak Süleyman Demirel tarafından kabul edilmeyen ve Konya‟dan bağımsız 

milletvekili olarak TBMM‟ye giren Necmettin Erbakan uygun bir isimdi. Erbakan 17 Ocak 

1970‟de 17 arkadaĢı ile Siyasal Ġslamcı söylemlere sahip Milli Nizam Partisi‟ni (MNP) 

kurmuĢtu. MNP hakkında 12 Mart 1971 askerî muhtırası üzerine “Laikliğe aykırı çalıĢmalar 

yürütmekten” dava açıldı ve 20 Mayıs 1971‟de Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmıĢ ve 

yöneticiler hakkında herhangi bir dava açılmamıĢtı. Buna rağmen Prof. Necmettin Erbakan 

kendisine bir zarar gelmemesi için Ġsviçre‟ye gitmiĢti. 14 Ekim 1973 seçimleri öncesi AP‟yi 

bölmek amacı ile Hava Kuvvetleri komutanı Muhsin Batur ile Turgut Sunalp tarafından ikna 

edilerek Türkiye‟ye getirildi. Erbakan da 11 Ekim 1972 tarihinde MNP kadrolarıyla Milli 

Selamet Partisi‟ni (MSP) kurdu. 1973 seçimlerine girerek % 11.80 oy alarak 48 milletvekili 

çıkarımıĢlardır. AP‟den ayrılan Ferruh Bozbeyli‟nin Demokratik Parti‟si (DP) % 11.89 oy 

oranı ile 45 milletvekili çıkarınca AP % 16.71 oy kaybı ile % 29.82 oy alarak 149 milletvekili 

çıkarmıĢtır. CHP ise sağ oyların bölünmesi ile % 33.29 oy alarak birinci parti olmuĢ ve 185 

milletvekili çıkararak en fazla milletvekiline sahip oldu ve hükümeti kurmakla 

görevlendirildi.  

Hükümeti kurmakla görevli olan CHP GenelbaĢkanı Bülent Ecevit doğrudan Erbakan‟a 

giderek kendisine destek olmasını istemiĢtir. Erbakan da Muhsin Batur‟a verdiği sözün gereği 

olarak Ecevit hükümetine ortak olarak CHP‟yi iktidara taĢımıĢ ve Demirel‟in iktidarına engel 

olmuĢtur. Erbakan Ecevit hükümetinde Devlet Bakanı ve BaĢbakan Yardımcısı oldu. CHP-

MSP koalisyonu döneminde 1971 muhtırası sonrası ilk icraat olarak “Balyoz Harekâtı” ile 

hapishaneleri dolduran AnarĢistlerin affı gündeme geldi. Erbakan‟ın “AnarĢistlerin affına 

taraftar olup evet demesi MSP‟de çatlak meydana getirdi ve 24 Milletvekili MSP‟den istifa 

etti. 20 Temmuz 1974‟de Kıbrıs BarıĢ Harekâtı yapıldı. Ecevit “Kıbrıs Fatihi” unvanını alınca 

bu unvanı Erbakan ile paylaĢmak istemedi ve 17 Kasım 1974‟de hükümet dağıldı. 

Ecevit‟in istifasını vermesi üzerine hükümeti kurma görevi tekrar Demirel‟e verildi.  

 

4. I. Milliyetçi Cephe Hükümeti: 

Süleyman Demirel Sol ve CHP hükümetlerinin ülkede yaptığı maddi ve manevi 

tahribatı bildiği için Sol hükümetlere ülke yönetimini vermenin vebalini çok iyi hesap 



ediyordu. Bu nedenle ne bahasına olursa olsun kendisine rakip ve düĢman da olsalar, AP 

seçmenini ifsat da etseler, devlet imkânlarını siyasi ve ideolojik çıkarlarına alet de etseler 

MSP, MHP ve CGP‟yi “Ehven-i ġer” olarak görüyordu. Bu nedenle MSP, MHP ve CGP‟yi 

de yanına alarak yakın bir tehlike olarak gördüğü “AnarĢizm ve Komünizme” karĢı Milliyetçi 

Cephe” olarak anılan 31 Mart 1975 tarihinde MC Hükümetini kurdu ve TBMM‟den 

güvenoyu alarak çalıĢmaya baĢladı. Böylece “Demirel bir daha iktidar ve BaĢbakan olamaz” 

diyenleri ĢaĢkına uğrattı. Bu arada DP‟den ayrılan 9 milletvekili de Süleyman Demirel 

hükümetine desteklerini verdiler.  

Necmettin Erbakan, Alparslan TürkeĢ ve Turhan Feyzioğlu I. MC Hükümetinin hem 

Devlet Bakanı hem de BaĢbakan Yardımcısı olarak görev yapıyorlardı. Ayrıca milletvekili 

sayısı oranına göre de bakanlıkları paylaĢmıĢlardı. Bu hükümet 31 Mart 1975‟den 5 Haziran 

1977 tarihine kadar ülkeyi idare etti ve seçime götürdü. 

5 Haziran 1977 seçimleri sonucunda CHP oylarını % 8 artırarak % 41, 39 oy oranı ile 

213 milletvekili çıkararak birinci parti durumu daha da güçlendirdi. Bu oy artıĢında Bülent 

Ecevit‟in “ĠĢçi Babası Karaoğlan” ve “Kıbrıs Fatihi” imajının payı büyüktü. AP ise oylarını % 

7.05 artırmıĢ ve % 36.89‟a yükselterek 189 milletvekili çıkarmıĢtı. MSP % 3.24 oy kaybetmiĢ 

ve % 8.57 ile 24 milletvekili çıkarabilmiĢti. MHP oylarını % 3.04 artırarak 16 milletvekilliği 

kazanmıĢtı. CGP 3 milletvekili kazanmıĢ, DP ise tamamen silinerek ancak Konya‟dan Faruk 

Sükan‟ı meclise taĢıyabilmiĢti. Partinin Genel BaĢkanı Ferruh Bozbeyli daha seçilememiĢti. 

AP‟den ayrılan DP oyları bu seçimde tekrar yuvasına dönmüĢtü. 

1977 seçimlerinde Bülent Ecevit liderliğindeki CHP % 41 oy almasına rağmen elde 

ettiği 213 milletvekili ile Güvenoyu alabilecek salt çoğunluk olan 226 milletvekili 

kazanamadığı için hükümeti kuramadı. Hükümeti kurma görevi yine Süleyman Demirel‟e 

düĢtü.  

 

5. II. MC Hükümeti ve Ecevit’in İktidar Hırsı: 

1977 seçimlerinden sonra 213 milletvekili ile güvenoyu alamayan Ecevit‟in CHP‟si 

hükümeti kurmada baĢarısız olunca Süleyman Demirel MSP ve MHP‟yi de yanına alarak 229 

milletvekilinin güvenoyunu alarak II. MC olarak anılan hükümetini kurdu. 21 Temmuz 1977 

tarihinde göreve baĢlayan hükümet 31 Aralık 1977‟de verilen bir gensoru önergesi sonucu 

oylamada 228 olumsuz oya karĢılık 218 olumlu oy alınca güvenoyu alamayarak düĢürüldü.   

Hükümet kurma görevini alan Bülent Ecevit bakanlık vaadi ile AP‟den 11 milletvekili 

ile pazarlık yaparak CHP‟ye transfer etti. Bu transferler “GüneĢ Motel Olayı” olarak tarihe 

geçti. Bu nedenle bu hükümet 5 Ocak 1978 tarihine kadar ancak 6 ay görev yapabildi. Bunun 

nedeni CHP‟nin iktidar olmak için 13 milletvekili bulmaya çalıĢması ve bunu da otellerde ve 

motellerde çetin pazarlıklar sonucu AP‟den 11 milletvekili transfer etmesiydi. Bu sağlanınca 

hükümete verilen bir gensoru ile II. MC hükümeti düĢürüldü. Bu transfer olayı da siyaset 

tarihine kara bir leke olarak geçti. 

1978 Ocak ayında Ecevit‟in tek baĢına iktidar olmak için AP‟den transfer edilen Tuncay 

Mataracı (Gümrük ve Tekel Bakanı) Hilmi ĠĢgüzar (Sosyal Güvenlik Bakanı) Orhan Alp 

(Sanayi ve Teknoloji Bakanı) Mete Tan (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı) GüneĢ Öngüt 

(UlaĢtırma Bakanı) Mustafa Kılıç (Devlet Bakanı) ġerafettin Elçi (Bayındırlık Bakanı) Enver 

Akova (Devlet Bakanı) Ali Rıza Septioğlu (Devlet Bakanı) bakanlıkları verildi.  Oğuz Atalay 

ve Ahmet Karaaslan‟a bakanlık verilmedi. Ecevit‟in verdiği bu tavizler ayrıca yolsuzluk 

söylentilerine konu oldu ve bu durum daha çok CHP‟ye ve ülkeye zarar verdi.  

Bu arada Türkiye‟nin ekonomik durumu oldukça kötüye gitti. Bunda her ne kadar 1974 

Kıbrıs BarıĢ Harekâtı sonrası ABD‟nin uyguladığı Ambargo‟nun etkisi varsa da en büyük pay 

Ecevit hükümetinin yönetim konusundaki beceriksizliği ve yanlıĢ politikalarıydı. Bu nedenle 

TUSĠAD gazetelere tam sayfa eleĢtiri ilanları veriyordu. Türkiye adetâ yokluklar ülkesi haline 

gelmiĢ benzin ve yağ kuyrukları her yerde görülmeye baĢlamıĢtı. AnarĢi ve Terör ise oldukça 



ĢiddetlenmiĢ ve daha tehlikeli bir hal almıĢtı. Kahraman MaraĢ, Çorum ve Sivas olayları 

olarak bilinen meĢhur toplu terör olayları meydana gelmiĢti. Ülkede enflasyon tavan yapmıĢ 

ve % 120‟lere fırlamıĢtı. 

14 Ekim 1979 tarihinde Cumhuriyet Senatosu üçte bir yenileme ve 5 ilde de Milletvekili 

ara seçimi yapıldı. Bu seçimde AP % 54.33 oranında oy alarak 33 senatörlük ve Konya, 

Manisa, Edirne, Muğla ve Aydın‟daki tüm milletvekillerini almıĢtı. Bu seçimde CHP 12, 

MSP 4 ve MHP 1 senatörlük elde etmiĢlerdi. Bunun üzerine 16 Ekim 1979‟da Bülent Ecevit 

“Milletin iradesi AP yönünde tecelli etmiĢtir” diye istifa etti ve hükümeti kurma görevi 

yeniden Süleyman Demirel‟in üzerinde kaldı. 

 

6. AP Azınlık Hükümeti ve 12 Eylül Darbesi: 

Süleyman Demirel daha önceki MC tecrübelerinden yola çıkarak “Azınlık Hükümeti” 

kurmak için MSP ve MHP‟den güvenoyu istedi. Onlar da “Ecevit‟i istifaya zorlayan anarĢi, 

terör ve ekonomik bunalımların altından AP azınlık hükümeti kalkamaz ve CHP gibi baĢarısız 

olur. Bu fırsatı ona vererek siyasi istikbalini söndürelim. Bu Demirel‟den baĢka Ģekilde 

kurtulamayız” düĢüncesi ile hükümete girmeden parlamento desteği vermeyi kabul ettiler. 

Böylece Süleyman Demirel 12 Kasım 1979‟da AP azınlık hükümetini kurdu. Bu hükümet 12 

Eylül 1980 ihtilaline kadar tam 9 ay görev yaptı.  

AP azınlık hükümeti 25 Kasım 1979‟da güvenoyu alarak görevine baĢladı. AP azınlık 

hükümeti DPT‟nin baĢına Turgut Özal‟ı getirdi ve almıĢ olduğu 12 Ocak 1980 Ekonomik 

kararları ile 100 gün içerisinde enflasyonu kontrol altına aldı ve yoklukları, kuyrukları ve 

kıtlıkları kaldırdı. Buna karĢın Ocak ayı içinde TSK tarafından ordu adına CumhurbaĢkanı 

Fahri Korutürk‟e “Anayasal KuruluĢların bir araya gelmeleri için” bir uyarı mektubu verildi. 

CumhurbaĢkanı bu mektup ile ilgili olarak BaĢbakan Süleyman Demirel‟i kabul ederek bilgi 

istedi. Demirel mektubun muhatabının kendisi olamayacağını ifade ederek kabul etmedi. 

Henüz bir aylık bir hükümetin hiçbir meseleden sorumlu tutulamayacağını belirtti. 

1980 yılında da anarĢi ve terör can almaya devam etti. Eski baĢbakanlardan Nihat Erim, 

Tekel Bakanı MHP‟li Gün Sazak ve Maden-ĠĢ Genel BaĢkanı Kemal Türker gibi önemli 

kiĢiler suikastlarla öldürüldü. 

CumhurbaĢkanı Fahri Korutürk‟ün görev süresi dolunca Süleyman Demirel vekâleten 

Ġhsan Sabri Çağlayangil‟i teklif etti ve meclis kabul etti. 114 tur oylama yapılmasına rağmen 

yeni CumhurbaĢkanı seçilemedi. Meclis ve AP hükümeti içerden dıĢardan sıkıĢtırılmaya 

çalıĢılınca Demirel meclisten güvenoyu istedi. 2 Temmuz 1980 tarihinde yapılan Güven 

Oylamasında 214 ret oyuna karĢı 227 oy ile güven tazeleyerek bir takım oyunları boĢa çıkardı. 

CHP Genel BaĢkanı Bülent Ecevit ile anlaĢarak “Erken Seçim” yapılması ve yeni 

CumhurbaĢkanının bu yeni meclis tarafından seçilmesini önerdi ise de kabul ettiremedi. 

Bülent Ecevit bir türlü diyaloga yanaĢmıyordu. CumhurbaĢkanı vekili Ġ. Sabri Çağlayangil‟in 

liderleri bir araya getirerek çözüm araması da fayda vermedi. AnarĢi ise gittikçe tırmanıyordu. 

MSP‟nin Konya‟da yaptığı miting ve çıkan olaylar da iĢin tuzu biberi oldu. Ordu “AnarĢi ve 

Ġrtica” bahanesi ile 12 Eylül 1980 tarihinde darbe yaparak meclise el koydu.  

12 Eylül Askeri hareketi AP Hükümetinin görev yapmasına ve çalıĢmasına engel oldu. 

Anayasa‟yı yürürlükten kaldırdı. Meclisi kapattı. Partileri, Sendikaları, Dernek ve Vakıfları 

kapatarak çalıĢmalarına son verdi. AP Genel BaĢkanı ve Türkiye Cumhuriyeti BaĢbakanı‟nı 

11 Eylül gecesi evinden alarak Çanakkale‟de bulunan Hamzakoy‟a sürgüne gönderdi. Ekim 

1981‟de AP kapatıldı ve mal varlıklarına el konuldu ve hazineye devredildi.  

Türk siyasi hayatına 1946 yılında baĢlayan DP‟nin devamı olan AP‟de askeri bir darbe 

ile siyasi hayattan uzaklaĢtırıldı. Bunun tek bir sebebi vardı. O da DP‟nin devamı olması idi. 

AnarĢi, Terör ve Ekonomik istikrarsızlık olsaydı CHP yüz defa daha ihtilali hak etmiĢti. Ama 

O Cumhuriyetin kurucusu ve Atatürk devrimlerinin muhafızı olduğu için ihtilalciler devamlı 

onu korunmuĢlar, hatta ihtilali “Atatürk Ġlke ve Ġnkılâplarını ihlal etmek, devrimlerden 



uzaklaĢmak ve Atatürkçü yoldan ayrılmak” bahanelerine bina edilmiĢtir. Bunun suçlusu da 

elbette CHP değil, DP ve AP olacaktı. Bunun için darbeler AP‟yi iktidardan uzaklaĢtırmak 

için yapılacaktı. Ve öyle oldu. 

AP daima Demokrat Parti‟nin (DP) devamı olduğunu vurguladı ve adaylarını hep 

Demokratları aday gösterdi. Menderes‟e ve icraatlarına daima sahip çıktı ve felsefesini 

savundu. Sağ kanatta bulunan Nurcuları ve cemaatleri savunduğu için liberaller ve 

Atatürkçüler tarafından devamlı tenkide uğradı. 

Atatürkçü CHP‟liler ve ihtilalciler DP‟yi bölmek için Milliyetçi ve dindar görünen 

Fevzi Çakmak ve arkadaĢlarına Millet Partisi‟ni (MP) kurdurarak DP‟yi siyasi olarak bölmeye 

çalıĢtıkları gibi cemaatlerin, tarikatların ve dindarların oylarını AP‟den koparmak için 

Erbakan‟a MSP‟yi kurdurmuĢlardır. MP Daha sonra 1960 darbesinin baĢ mimarı olan 

Alparslan TürkeĢ tarafından Milliyetçi Hareket Partisi‟ne (MHP) dönüĢtürüldü ve 

milliyetçilerin oyları AP‟den kopartıldı. Aynı Ģekilde 12 Mart Muhtırası sonrası ihtilalci 

Muhsin Batur ve Turgut Sunalp tarafından Erbakan Ġsviçre‟den getirilerek dindar görünümlü 

siyasal Ġslamcı MSP kurdurulmuĢtur. Bu defa cemaat ve tarikatçıların oyları AP‟den MSP‟ye 

yönlendirilmiĢtir. Ayrıca DP ve AP‟nin açtığı Ġmam-Hatip Liseleri, Ġslam Enstitüleri ve 

Kur‟an Kurslarında okuyanlar siyaseten kasıtlı olarak MSP‟ye yönlendirilmiĢ ve din siyasete 

alet edilmiĢtir. Bu da yine Atatürkçü ihtilalcilerin CHP‟yi iktidar yapmak için kurdukları 

planın bir parçasıdır. 

 

7. Süleyman Demirel’in AP Dönemi İcraatları ve Ülkeye Kazanımları: 

Türkiye 1965 yılından sonra Planlı Kalkınma Dönemine girmiĢtir. BeĢer yıllık kalkınma 

planları yapılmıĢ ve bunlar baĢarı ile uygulanmıĢ, böylece devamlı bir kalkınma sağlanmıĢtır. 

Bu dönemde yıllık %5 enflasyon ve % 7 kalkınma hızı ile dünyada örnek bir ülke olmuĢtur.  

10 Ekim 1965 genel seçimleri ile AP % 53 oy ile tek baĢına iktidara gelince Türkiye 

DP‟nin 1950 yıllarında izlediği ekonomi siyasetine yeniden döndü. 12 Haziran 1966 tarihinde 

Fırat Nehri üzerinde Keban Barajı‟nın temeli atıldı. 5 Ekim 1967 tarihinde Tokat Almus 

Barajı hizmete girdi. 29 Aralık 1966 tarihinde Ambarlı Santralı hizmete açıldı. 29 Mayıs 1967 

tarihinde Kesikkaya Baraj ve Santralı hizmete girdi. 5 Ağustos 1967 tarihinde Altınapa Barajı 

hizmet vermeye baĢladı.  

Bu dönemde özel sektöre öncelik tanıyan, ancak kamu sektörünü de yer yer devreye 

sokan bir büyüme ve yatırımı hedef alındı. “Büyük Türkiye” AP ve onun genel baĢkanı 

Demirel‟in temel sloganı oldu. AP hükümetinin ilk dört yıllık dönemi ekonomik bakımdan 

ülkenin hızlı bir kalkınma içinde olduğu bir dönemdir. Bu dönemde pek çok yatırım yanında 

20 ġubat 1970 yılında Ġstanbul Boğaz köprüsünün temeli atıldı. En önemlisi de 14 Mayıs 

1969 tarihinde DP‟nin iktidara geldiği gün DP‟lilerin hakları geri verildi.   

Yine bu dönemde AP 12 Mart 1971 muhtırası ile hükümetten uzaklaĢtırılmıĢ ve 

istikrarsız partiler üstü hükümet denemelerine sahne olmuĢ ve 1974–75 yılı CHP-MSP 

koalisyonu ve 1978 hileli CHP (Ecevit) hükümeti kurulmuĢ ise de plan ve program olarak AP 

programı uygulanmıĢtır. S. Demirel‟in baĢlatmıĢ olduğu “Planlı Kalkınma Modeli” döneme 

damgasını vurmuĢtur. “Devlette devamlılığın esas olması” da bu modelin devamını 

sağlamıĢtır. Ecevit‟in devamlı olarak vurguladığı “Köykent Projelerinin” bu kalkınma 

dönemine sağladığı bir artısı olmadığı gibi yatırımlara sekte vurmanın ötesinde bir faydası da 

olmamıĢtır. Diğer koalisyon partilerinin beylik sloganlar dıĢında ne projeleri ne de planları 

yoktu. 1971 yılında I. Boğaz Köprüsünün temeli atıldığı zaman Ecevit‟in “Boğaz köprüsü 

lükstür. Buradan zenginler geçecektir” diyerek “Zap suyuna köprü yapalım” kampanyası 

baĢlatması gibi komik icraatlarının ne derece ülke kalkınmasına fayda sağladığı ve 

sağlayacağı düĢünülmelidir. 

1965 yılında Türkiye‟nin 3 barajı vardı. 1980 yılına gelince 150 büyük baraj ve 200 

küçük baraj (Gölet) yapılmıĢtır. Bunlar hem sulama, hem de elektrik üretimi sağlamıĢlardır. 



1965 yılında Türkiye‟nin 508 köyünde elektrik varken bu sayı 1980 yılında 18.345‟e çıkarak 

köylerin % 80‟ine ulaĢmıĢtır.  

Sadece Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde yapımı planlanan GAP PROJESĠ dünyanın 

önemli projelerinden birisi olma özelliğini hala daha korumaktadır. Bu proje Cumhuriyet 

döneminin ihmal edilen Doğu ve Güneydoğu Anadolu kalkınmasında ilk ciddi projedir. 

Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, ġanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Siirt illerinin tamamını 

kapsamaktadır. 22 baraj, 19 hidroelektrik santral yapımı ile sulama ve enerji ihtiyacı yanında 

ulaĢım, havaalanı, tarım, eğitim, sağlık ve inĢaat sektörünün motorunu teĢkil etmektedir. Ġlk 

olarak 18 Ekim 1976 yılında Keban barajı ile yapımına baĢlanmıĢtır. 3 Nisan 1977 yılında ise 

Urfa Harran Ovasına su götürecek Urfa Tünelleri‟nin temeli atılmıĢtır. Burada 1.693.027 

hektar arazi sulanacak ve 27 milyar 345 milyon kilovat/saat elektrik üretilecektir.  

Bu gün “Atatürk Barajı” adı verilen “Karababa Barajının” inĢaatına 24 ġubat 1980 

tarihinde baĢlama talimatı verilmiĢ ve 4 milyar liralık kredi bulunarak 23 Temmuz 1980 

tarihli Resmi Gazete ile ilan edilmiĢtir. Ancak 12 Eylül 1980 ihtilalinden sonra ihtilalcilerin 

“Biz borç ödeyemeyiz” demesi ile rafa kaldırılmıĢtı. 3 Kasım 1983‟de aynı kararlara 

dayanılarak yeniden inĢasına baĢlanmıĢ ama aradan geçen 22 yıldır yapımı devam etmektedir.  

Bir ülkenin kalkınmasında altyapı asla inkâr edilemez. Altyapısı olmayan bir ülke önce 

bu altyapıyı oluĢturması gerekir ki buna dayanarak kalkınma trendine geçsin. Altyapı yoldur, 

barajdır, elektriktir, üniversitedir. Almanya‟nın, Japonya‟nın, Fransa‟nın altyapısı vardı. 

Bunun için 1945 yılında savaĢla yerle bir olsa da kısa zamanda kalkındı. Çünkü yolu vardı, 

üniversitesi vardı ve mühendisi vardı. Bir insan en az 40 senede yetiĢir. Yol olmadan hiçbir 

Ģey yapılamaz, ticaret olmaz, madenler iĢlenmez, dolaĢım olmaz, üretim olmaz. 1965 yılına 

kadar Türkiye‟de yol yoktu, okul yoktu ve üniversite yoktu. Sadece 3 üniversite ve 3 tane 

barajı vardı. Enerjisi yoktu ve yetiĢmiĢ mühendisi yoktu. Önce bunların oluĢması gerekiyordu. 

1950 yılında her Ģeyi dıĢarıdan alan Türkiye 1980 yılına gelince 600 kalem mal üretip 

dıĢarıya ihraç edecek seviyeye çıkmıĢtır. Buna göre de ihracatta ilerleme kaydetmiĢtir. 1965 

yılında I. Plan döneminde 2 milyar dolar ihracat öngörülmüĢtü. Bu rakam 1980 yılına gelince 

20 milyar dolara çıkmıĢtır.  

1950 yılında 400 bin ton çimento üreten Türkiye 1980 yılına gelince 20 milyon ton 

çimento üretmeye baĢlamıĢtır. 1950 yılında 100 bin ton olan demir üretimi 1980 yılına 

gelindiğinde 3 milyon 100 bin tona çıkmıĢtır. (S. Demirel, Türkiye‟nin Siyasi ve Ġktisadi 

Panoraması, 30, 45, 57 vd.  (1978 yılı Meclis Bütçe GörüĢmeleri.) Bunun sebebi yapılmıĢ 

olan yeni 50 çimento fabrikasıdır.  

Eğer 12 Eylül 1980 ihtilali yapılarak yatırımlar durdurulmamıĢ olmasaydı GAP, DAP 

(Doğu Anadolu Sulama Projesi) Büyük Konya Ovası Sulama Projesi, Iğdır, ÇarĢamba, Bursa, 

Manisa, Antalya, Aksaray, Aras Ovası, Menderes Havzası ve Ceyhan Ovası Sulama Projeleri 

hayata geçecekti.  

1923 yılında Türkiye‟de bir Üniversite mevcut. 1950 de 3 üniversite varken 1980 yılına 

gelince bu sayı 57 ye çıkıyor. Daha bunlar gibi yapılan yatırımlar ile büyük bir imar ve inĢa 

hareketine baĢlanmıĢ ve bitirilmiĢtir. Türkiye‟nin her yeri yol ağları ile örülmüĢtür. 

Türkiye‟de gidilemeyen yer kalmamıĢtır. Bu döneme Türkiye‟nin kalkınma dönemi denebilir. 

1980 sonrası elle tutulur bir yatırım hamlesi yapılamamıĢ yapılanların gelirleri bölüĢülmüĢtür. 

Dini Hizmetler olarak bu dönemde diyanete bütçeden büyük paylar ayrılmıĢ ve yüzlerce 

Kur‟an kursu açılmasına müsaade edilmiĢtir. Yine binlerce Cami yapılmıĢ ve yapılan her 

camiye kadro tahsis edilerek 60.000 camiye kadro verilmiĢtir. Bu dönem içinde cami sayısı 

okul sayısını aĢmıĢtır. Ġmam-Hatipler kadrolarına kavuĢturulmuĢtur. Ġmam-Hatip Liselerinin 

sayısı 450‟ye çıkarılmıĢtır. 10 adet “Ġslam Enstitüsü” açılmıĢ Ġmam-Hatip Lisesi öğrenci 

mezunlarına ihtisas yapma ve yüksekokul mezunu olma imkânı sağlanmıĢtır. 12 Eylül 

sonrasında bunların ikisi Yozgat Ġslam Enstitüsü ve Erzurum Ġslami Ġlimler Akademisi 

kapatılmıĢtır.  



AP‟nin dine yaptığı hizmetlerin en büyüğü 1979 Ramazan ayında Ayasofya‟nın 

“Hünkâr Mahfili”ni ibadete açarak minarelerinden Ezan okutması ve “Hırka-i ġerif”te 24 saat 

Kur‟an okutma geleneğini yeniden baĢlatmıĢ olmasıdır. 12 Eylül ihtilali ilk olarak bunu 

kapatmıĢtır.  

DP lideri Menderes “Bu millet Müslüman‟dır, Müslüman kalacak” diyordu. Süleyman 

Demirel ise “Herkes göğsünü gere gere, „Ben Müslümanım!‟ diyecektir” diyerek Laiklik 

politikasını bu sloganlar üzerine bina etmiĢtir. Bunda da baĢarılı olmuĢlardır. 

Sosyal güvenlik bakımından “Bağ Kur” müessesesi ile esnafların emekli olmaları 

sağlanmıĢtır. Yine kimsesiz dul ve garipleri korumak amaçlı olarak “65 YaĢ MaaĢı” 

bağlanmıĢtır. Bu hizmetlerle milyonlarca insana devletin Ģefkat eli uzatılarak sosyal devlet 

anlayıĢı yaĢatılmıĢtır.  

DıĢ politikada AP Ġslam Ülkelerine dostane münasebetleri geliĢtirmeye yönelik bir 

politika izlemiĢtir. 1969 Arap-Ġsrail savaĢında Müslüman Arapları açıktan destekleyerek 

Müslüman devletlerin sempatisini kazanmıĢ, 22–25 Eylül 1969 tarihinde ilk olarak Fas‟ın 

baĢkenti Rabat‟ta toplanan Ġslam Devletleri Zirvesinde ülkemizi DıĢ ĠĢleri Bakanımız Ġhsan 

Sabri Çağlayangil temsil etmiĢtir. (Prof. Fahir ARMAOĞLU, 20. Yüzyıl Tarihi, (1983-

Ankara) s. 629 ve 845) Bu da bizi Ġslam dünyasına yaklaĢtırmıĢtır. 

 

8. 12 Eylül Darbesinden Sonra Süleyman Demirel 

12 Eylül 1980 ihtilalinin gecesinde evinden alınarak bir müddet Çanakkale Hamzakoy 

askerî tesislerinde tutuklu kalan Demirel bir müddet sonra Ankara‟ya evine gönderildi. Ama 

ihtilalciler tarafından 10 sene siyaset yasağı getirildi. Bu arada konuĢmaları, tüm çalıĢmaları 

ve görüĢmeleri kayıt altına alınıyor ve göz hapsine alınarak takip ediliyordu. Zira Demirel 

“Tapulu arazimin üzerine gecekondu kurdurmam” diye siyasetin içinde olduğunu ve 

faaliyetlerine perde arkasından da olsa devam edeceğini ifade etmiĢti. 

12 Eylül ihtilalini yapan Kenan Evren sırtında Genelkurmay BaĢkanı Üniforması ile 

cuntanın diğer üyelerini de yanına alarak Ģehir Ģehir dolaĢıp mitingler yaparak siyasetçileri 

“tencereyi kirletmekle” suçluyor ve “eskiye rağbet olsa bitpazarına nur yağardı” diyordu. 

Kur‟andan ayetler okurken bir taraftan da halkı “Ģeriat tehlikesine karĢı uyanık olamaya” 

davet ediyor ve Ramazan ayında Erzurum gibi dindar bir vilayette gündüz ortasında halkın 

huzurunda su içiyor ve “Benim babam da hocadır. Ben seferi olduğum için oruç tutmuyorum” 

diyordu. AnarĢi ve terör suçundan masum gençlere iĢkenceler yapılıp ve idam cezaları ile 

yargılanırken “ne yapalım yani asmayalım da besleyelim mi?” diye halka soruyor ve uzun 

süren alkıĢlar alıyordu. 

Ġhtilalciler 1982 Anayasasını yapmak üzere bir “Kurucu Meclis” oluĢturarak Anayasa 

çalıĢmalarına baĢladı. Anayasa‟ya geçici 15. Maddeyi ekleyerek “5 Generalin çıkardığı 

yasaların Anayasa‟ya aykırı olduğu iddia edilemeyeceği ve asla sorgulanamayacağını” 

yasalaĢtırdılar ve kendilerini garantiye aldılar. Kapattıkları siyasi partilerin merkez 

teĢkilatlarında çalıĢanlarına 10 yıl il ve ilçe teĢkilatlarında çalıĢanlarına da 5 yıl siyaset yasağı 

getirdiler. Böylece siyasilerin hakları ellerinden alınmakla kalmadı seçmenlerin de onları 

seçme hakları gasp edilmiĢ oldu. Böylece siyasette asker kafası ile “mıntıka temizliği” 

yapılmıĢ oluyordu. Böylece 12 Eylül öncesinin “Karizmatik” liderlerin tümü yasaklı hale 

getirilmiĢ oldu. 

1982 Anayasası 23 Eylül 1982 tarihinde DanıĢma Meclisi tarafından 18 Ekim 1982‟de 

Milli güvenlik Konseyi tarafından onaylanarak 7 Kasım 1982 tarihinde Referanduma sunuldu. 

“Evet” demenin zorunlu, “hayır” demenin de yasak olduğu bu referandumda % 92,17 “Evet” 

oyu ile “Anayasa” yürürlüğe girmiĢ ve Anayasa‟nın kabulü ile Cunta lideri Kenan Evren de 

otomatik olarak 7 yıllığına CumhurbaĢkanı seçilmiĢ sayıldı. Anayasa‟ya “Hayır” diyen 

Hürriyetçi Ahrarlar olan Demokratlar ve lider Demirel ile Yeni Asya Nurcuları ve Anayasaya 

karĢı çıkan Solcular da “Vatan haini” ilan edildi. 



 

8.1 Siyasi Partilerin Kurulması ve 1983 Seçimleri: 

1982 Anayasası ile “Siyasi Partiler Kanunu” da köklü değiĢikliklere gidilmiĢ ve seçim 

sistemine güya istikrarı sağlamak için % 10 seçim barajı getirilmiĢti. Buna göre bir partinin 

meclise girebilmesi için en az % 10 ülke barajını aĢacak oya sahip olması gerekmekteydi. 12 

Eylül öncesi var olan “Senato” kaldırıldı. 

24 Nisan 1983‟te siyasi faaliyetler serbest bırakıldı. 6 Kasım 1983 seçimlerine partilerin 

girebilmesi için 30 kurucu üyesinin MGK tarafından onaylanması, en az 34 ilde ve bu illere 

bağlı ilçelerin en az yarısında örgütünü kurmuĢ olması gerekiyordu. Konsey 12 Eylül öncesi 

partilerin hiçbirisine seçime girme Ģansı vermek istemiyordu. Ġcazetli partiler dıĢında hiçbir 

partinin seçime girme Ģansı yoktu. Ġlk olarak merkez sağın temsilcisi olma iddiası ile 16 

Mayıs 1983 tarihinde Turgut Sunalp liderliğinde Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) kuruldu. 

20 Mayıs 1983‟de Demirel‟in onayı ile Ali Fethi Esener‟in liderliğinde Büyük Türkiye 

Partisi (BTP) kuruluĢ dilekçesini verdi. Parti kurucuları Demirel‟e yakınlığı ile tanınan 

Hüsamettin Cindoruk, Mehmet Gölhan, Necmettin Cevheri, Nahit MenteĢe ve diğer bir kısım 

AP yöneticileri yürütmüĢtü. Partinin kurulmasının ertesi eski DıĢiĢleri Bakanı Ġhsan Sabri 

Çağlayangil ve 143 arkadaĢı BTP‟ye katıldılar. Partinin yönetiminde Melih Esenbel, Tevfik 

Fikret Alpaslan, Mehmet Dülger, Nadir YüzbaĢıoğlu, Mehmet Ahçıoğlu, Emin Bilgiç, Orhan 

MenteĢe, Kemal Demiralay, RüĢtü Naiboğlu, Baki Tuğ, Hasan Türkray, Mustafa 

Derin, Nezihe Sönmez, Aziz GümüĢ, Hasan Sağlam, Vehbi Parlar, Necip Güngör 

Kısaparmak, Orhan Keçeli, Berkan YaĢar, Mustafa Demir, ġeref Cevheri bulunuyordu. Bir 

hafta içinde bütün illerde teĢkilatlandı. 

MGK BTP‟nin AP uzantısı olması gerekçesiyle 79 Nolu bildiri ile 16 Temmuz 1983‟te 

partinin kapatıldığını duyurdu. Süleyman Demirel, Ġ. Sabri Çağlayangil, Hüsamettin Cindoruk 

ve Mehmet Gölhan‟ı gözaltına alarak Zincirbozan‟a askeri tesislerine sürgün etti. Süleyman 

Demirel Zincirbozan‟a giderken Necmettin Cevheri‟ye “Doğru Yol Partisi” (DYP) adı altında 

yeni partinin kurulması talimatını verdi. Böylece BTP kuruluĢundan 26 gün sonra kapatılmıĢ 

oldu. Yine 20 Mayıs 1983 tarihinde Turgut Özal Anavatan Partisi (ANAP) ve Necdet Calp‟in 

liderliğinde Halkçı Parti (HP) kuruldu. 

Ġlk olarak MGK tarafından geçici hükümetin BaĢbakanı olan Bülent Ulusu parti 

kurmakla görevlendirilmiĢti. Ulusu Süleyman Demirel‟in desteğini almak istiyordu. Ancak 

Demirel ihtilalcilere istedikleri desteği vermiyor ve “Tapulu arazime gecekondu yaptırmam” 

diyordu. Bu nedenle Bülent Ulusu 13 Nisan 1983 günü parti kurmayacağını açıklayrak siyasi 

hayattan çekildi. Bunun üzerine Turgut Sunalp isminde mutabık kalındı. (Kenan Evren‟in 

Anıları, 4 1991 s. 136–137) Sunalp‟in MDP‟sinde Süleyman Demirel muhalifi AP‟li üyeler 

bulunmaktaydı. Demirel‟in siyasi hayatının sona erdiğini düĢünen bazı eski AP mensupları 

konseyin Merkez Sağı temsil etsin diye kurdurdukları Turgut Sunalp‟in MDP‟sinde yer 

almıĢlardı.  

Turgut Özal 1977 seçimlerinde Necmettin Erbakan‟ın MSP listesinde Ġzmir adayı olarak 

siyaset sahnesine atılmıĢ ama seçilememiĢ bir bürokrattı. Süleyman Demirel 1979 AP azınlık 

hükümeti kurduğu zaman Özal‟ı DTP müsteĢar vekilliği ve BaĢbakanlık MüsteĢarlığı 

makamına getirerek 24 Ocak Ekonomik Kararlarını ona hazırlatmıĢtı. Bu kararlar ekonomik 

bunalıma giren ülkeyi 3 ay içinde rahatlatmıĢ, yoklukları kaldırmıĢ ve enflasyonu kontrol 

altına almıĢtı. Bu kararlar Süleyman Demirel‟e büyük prestij kazandırdığı gibi Turgut Özal‟ın 

da tanınmasını sağlamıĢtı. Demirel ekonomik kararları anlatmak için Özal‟ı Genelkurmay‟a 

göndermiĢ ve brifing verdirmiĢti. Askerler de kendisinden etkilenmiĢlerdi. 12 Eylül sonrası 

askerler Bülent Ulusu hükümetinde BaĢbakan Yardımcılığı görevi vermiĢler o da kabul 

etmiĢti. Ancak Maliye Bakanı Kaya Erdem‟in istifası üzerine yerine Adnan BaĢer Kafaoğlu 

geleceğini öğrenince istifa etmiĢ ve önce Side‟ye gitmiĢ, oradan da sağlık nedeni ile ABD‟ye 

gitmiĢti. ġubat 1983‟de ABD‟den dönerek parti kurma çalıĢmalarına baĢlamıĢtı. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Melih_Esenbel
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Özal‟ın Anayasa oylamasından önce Eylül ayında MBK üyeleri ile görüĢerek siyasete 

girme kararını onaylatmıĢ, konsey üyeleri de kararını olumlu karĢılamıĢlardı. (Yavuz Donat, 

1978 s.239) Bundan anlaĢılıyor ki Konsey tarafından Turgut Özal‟ın iktidarı ve 12 Eylül‟ün 

korunması konusu önceden planlanmıĢ ve Özal bu nedenle BaĢbakan Yardımcılığından istifa 

ederek ABD‟ye gitmiĢtir. Yine bu nedenle Özal Bülent Ulusu ve MDP ile birleĢme önerilerini 

kabul etmemiĢti. AP tabanına “Konsey AP‟nin devamı olacak bir partiye müsaade etmeyecek 

bu nedenle gelin bana destek olun” mesajlarını Hüsamettin Cindoruk ve Ekrem Ceyhun 

aracılığı ile göndermiĢti.  

Turgut Özal parti kurma çalıĢmalarına baĢladığı zaman Türkiye‟de önemli görevlerde 

bulunan ABD büyükelçisi Hupe ve Ġstanbul BaĢkonsolosu Daniel Newberry ile görüĢtü. ABD 

eski DıĢiĢleri Bakanı Alexadr Haig Türkiye‟ye gelerek Turgut Özal‟a destek vermiĢ ve 

konsey nezdinde tavsiyelerde bulunmuĢtu. (YaĢar, 1990, 197–201) Özal DTP MüsteĢarı 

olduğu dönemde tanıĢtığı Veysel Atasoy, Mustafa TaĢar, Kazım Oksay, Vehbi Dinçerler, 

Hüsnü Doğan, Adnan Kahveci, Mehmet Keçecileri kurucu listesine aldı. ANAP‟ın hiçbir 

partinin devamı olmadığını deklare etti ve “Biz dört eğilimi birleĢtiren yeni bir partidir” 

demiĢti. Mitinglerde de ellerini havada birbirine kavuĢturarak bu dört eğilimi birleĢtirdiğini 

selamlama ile de teyit ediyordu. 

6 Kasım 1983 seçimlerine kurucularının üç defa üst üste veto yemesinden dolayı DYP 

sokulmadığı gibi, Erdal Ġnönü‟nün kurduğu Sosyal Demokrat Parti (SODEP) Milliyetçi 

kanattan Millet Partisi (MP) ve MSP‟nin devamı olan Refah Partisi (RP) sokulmadı. MDP, 

HP ve ANAP‟ın katıldığı seçimlerde ANAP % 45,15 oy alarak 211 milletvekili alarak tek 

baĢına iktidar oldu. 1983 seçimlerine girmeyi hak eden MDP lideri Turgut Sunalp emekli 

askerdi. HP lideri Necdet Calp ise askeri hükümette BaĢbakanlık müsteĢarıydı. Bu seçimlerde 

oy verme durumunda olan halk ve özellikle DP ve AP tabanı asker kökenli liderlerin olduğu 

MDP ve HP yerine sivil ve Demirel Hükümetinde müsteĢar olan ANAP lideri Turgut Özal‟ı 

tercih etmiĢti. 

SODEP 3 Kasım 1985 tarihinde Halkçı Parti (HP) ile birleĢerek Sosyal Demokrat 

Halkçı Parti (SHP) adını almıĢtır. Ali Koç tarafında kurulan MP daha sonra MÇP adını 

almıĢtır. MDP ise siyasi sahada baĢarısız oldu ve devamlı oy kaybetti. Nihayet 4 mayıs 

1986‟da kendisini feshetti ve siyasi hayattan çekildi. Böylece icazetli olarak seçime giren 

iktidar olmayan HP ve MDP siyasi parti olma Ģartlarını taĢımadığı için kısa zamanda 

sahneden silindi. ANAP ise iktidar nimetleri sayesinde varlığını devam ettirdi. Ne zaman ki 

iktidardan düĢtü kısa zaman içinde dağılarak kayboldu ve nihayet DYP ile birleĢerek yeniden 

DP adı altında siyasi hayatını tamamladı. 

 

8.2 Adalet Partisi (AP) ile ANAVATAN Partisinin Karşılaştırılması: 

AP MeĢrutiyet dönemi Ahrar Fırkasının devamı olan DP‟nin devamı olarak 

kurulmuĢtur. DP‟nin devamı olduğunu daima haykırmıĢ ve Demokrasi mücadelesinde 

Ġhtilallerin karĢısında yer almıĢ ve bundan dolayı da ihtilal ve muhtıralara hedef olmuĢtur. 

ANAP ise AP‟nin devamı olan BTP‟nin kapatılmasından ve devamı olarak kurulan DYP‟nin 

12 Eylül ihtilal konseyi tarafından 11983 seçimlerine sokulmamasından dolayı AP ve Merkez 

Sağ tabanına talip olmuĢ icazetli ve fırsatçı bir partidir. Hiçbir zaman DP ve AP‟nin devamı 

olduğunu söylememiĢ ve “dört eğilimi birleĢtiren ve yeni kurulan bir parti” olduklarını her 

platformda iddia etmiĢtir.  

ANAP‟ın kurucuları ve siyasi kadrosu 12 Eylül felsefesine uygun olarak “Dört eğilimi” 

birleĢtirmeyi hedef alan AP, MSP, MHP ve CHP kökeninden oluĢmaktaydı. Bununla beraber 

ANAP içinde ağırlıklı olarak “Muhafazakârlık” ve “Siyasal Ġslam” eğilimi daha ön plandadır. 

Bu nedenle kitlelere mal olan bir parti olmaktan ziyade iktidar nimetlerinden istifade etmek 

için “menfaat odaklı” kendisine destek verilen, ama iktidardan düĢünce terk edilen bir 



konumda kalmıĢtır. Bu nedenle iktidardan düĢünce varlık sebebini kaybederek siyasi hayattan 

çekilmiĢtir.  

AP‟nin felsefesi ve misyonu Demokrasi ve demokratlıktır. ANAP‟ın ise bir felsefesi 

yoktur ve misyonu 12 Eylül‟ün devamını sağlamaktır. Zira her parti kuruluĢ amacına hizmet 

eder.  AP‟nin kuruluĢ amacı Demokrasinin devamlılığını sağlamak, ANAP‟ın kuruluĢ amacı 

ise 12 Eylül‟ün ve ihtilal Anayasasının korunmasını ve ihtilalcilerin hukukunu korumaktır. Bu 

amaca hizmet etmiĢtir. Zaman içinde ANAP‟tan ayrıĢmalar yaĢanmıĢ ve Mesut Yılmaz ile 

dört eğilimi birleĢtirme fikrinden vazgeçilmiĢ ve AP tabanından gelen DYP‟ye kaymıĢtır. Bu 

nedenle Çiller döneminde DP ve AP‟ye sahip çıkarak Merkez sağı temsil etme iddiası ortaya 

atılmıĢtır. DYP ile ANAP‟ın mücadelesi her iki partiyi de zaafa uğratmıĢ ve nihayet 

Hüsamettin Cindoruk ANAP ile DYP‟yi birleĢtirerek DP‟yi yeniden merkez sağa oturtmaya 

çalıĢmıĢ ANAP ile DYP birleĢerek DP adını almıĢtır. 

ANAP hiçbir zaman DP ve AP misyonuna hizmet etmediği ve 1987‟deki Yasakların 

kaldırılması ile ilgili referandumda görüldüğü gibi demokrasi, hak ve hürriyetlerden ve 

hukuktan yana değil, 12 Eylül ihtilalinin yasaklarını savunan, demokrasi ve hukuku ayaklar 

altına alan bir tutum sergileyerek demokrat olmadığını ispat etmiĢtir. Yasakların kalkması 

AP‟nin devamı olan DYP ve Demirel‟in mücadelesi ile sağlanmıĢtır. Bununla beraber halkın 

ANAP‟a teveccühü özellikle 1983 seçimlerinde ANAP lideri Özal‟ın “Demirelin çırağı” 

imajından kaynaklanmıĢ ve bunu istismar ederek DYP‟ninde seçime sokulmamasını fırsat 

bilerek AP tabanının oyunu almıĢ ve iktidara gelmiĢtir. Burada da fırsatçı ve menfaatçi 

yönünü görmek mümkündür.  

Ekonomik yönden her ikisi de liberal ekonomiyi savunmakla beraber demokrasi, hak ve 

hürriyetler açısından bakıldığı zaman AP‟nin ve devamı olan DYP ve DP‟nin hürriyetçi ve 

demokrat, ANAP‟ın ise ihtilalci ve anti-demokrat ve hukukun üstünlüğü yerine çıkarcı olduğu 

görülmüĢtür. 

 

8.3 DYP’nin Kuruluşu ve Seçimlere Sokulmaması: 

BTP‟nin kapatılmasından sonra S. Demirel, H. Cindoruk, Mehmet Gölhan, Ġ. Sabri 

Çağlayangil, Yiğit Köker, Saadettin Bilgiç, Ekrem Ceyhun ve Nahit MenteĢe, “Zincirbozan” 

da ikamet etmek üzere evlerinden alınır ve gözetim altında tutulurlar. Siyasi yapılanma içinde 

olunmasına, hatta fikirlerinin alınmasına engel olunur. Ancak Süleyman Demirel kendisini 

Zincibozan‟a uğurlamaya gelen Necmettin Cevheri‟ye “Yeni Kurulacak partinin adı „Doğru 

Yol Partisi‟ olmalıdır” diyerek DYP‟nin kurulması talimatını verir.  

Yeni CumhurbaĢkanı halkı aydınlatmak üzere yollara çıkar ve 1 Haziran 1983 tarihinde 

Çorum‟da toplanan kalabalığa ve TRT aracılığı ile tüm Türkiye‟ye BTP‟nin kapatılmasını 

Ģöyle yorumlar: “BTP adında bir parti kurmuĢlar. Amblemi de “El iĢareti.” Oy vermeye 

gidenler demir mührü ellerine alacaklar ve el‟e basacaklar. Böylece “Demirel” olacak. Biz 

bunu anlamıyor değiliz. 12 Eylül öncesinde tencereyi kirletenler ve ülkeyi uçurumun kenarına 

getirenler yeniden söz sahibi olacaklar. Biz bunu engellemek için BTP‟yi kapattık” diyecekti.   

23 Haziran 1983 tarihinde 34 kurucu iye ile tüzel kiĢilik kazanan Doğru Yol Partisi 

(DYP) kurulur. Demokratlar DYP çatısı altında birleĢirler. DYP‟nin ilk kurucu üyeleri Genel 

baĢkanı Ahmet Nusret TUNA dâhil 30 kurucu üye 7 Temmuz 1983 tarihinde MGK vetosu ile 

parti kuruculuğundan uzaklaĢtırıldı. Bunun üzerine Dr. Yıldırım AVCI baĢkanlığında bir 

diğer liste çıkarıldı. Bu listede 30 Temmuz 1983 tarihinde 15 üyesi veto edilerek kuruluĢuna 

müsaade edilmedi. Listenin yarısına yakını konseyin vetosuna takılarak elendi. 6 Kasım 1983 

tarihinde seçim yapılacaktı. Bunun için parti kuruluĢunu tamamlayarak teĢkilatlarını kurup 

seçimlere hazırlanması gerekiyordu. Veto edilenlerin yerine yenileri ilave edilerek 19 

Ağustos1983‟de yeniden müracaat edildi ancak bu listenin de 9 üyesi veto edildi. 8 Eylül 

1983 tarihinde 3 üyesi daha veto edildi. 29 Eylül 1983 tarihinde yeni listenin 2 üyesi daha 

veto edilince DYP 1983 seçimlerine girme hakkını kaybetti. Yıldırım Avcı Manisa‟da “Türk 



Demokrasi tarihinde iki kara leke vardır. Birisi 1946 seçimleri, diğeri 6 Kasım 1983 

seçimleri” deyince soluğu mahkemede aldı.  

Nihayet konseyin istediği liste 29 Eylül 1983 tarihinde MGK‟nın uygun gördüğü 32 üye 

ile kuruluĢunu tamamlayabildi. Böylece DYP‟nin 91 kurucu üyesinden 59 üyesi sakıncalı 

görülerek MGK vetosuna takılmıĢ oluyordu. Seçime sokulmayan DYP ile Demokrat oylar 12 

Eylül partilerine yönlendirilmiĢ ve geri dönülmesi imkânsız bir hale getirilmesi amaçlanıyor 

ve Demokrat zihniyet eritilmek isteniyordu. 

Zincirbozan‟a sürgün edilerek ikamete mecbur tutulan Süleyman Demirel, 

Zincirbozan‟dan komutanlara Ģöyle bir mektup göndermiĢti. Tarihi bir vesikadır. Bu belge 

“Ġnsan Hakları” adına nesillere dehĢet ve ibret belgesi olarak intikal edecektir. Bunun için 

buraya almayı uygun gördük.  

 

Demirel’in Zincirbozan’dan Konsey Üyelerine Yazdığı Mektubu: 

“YetmiĢ günü aĢan bir süredir hak ve hürriyetlerden mahrum ve ihtilattan men edilmiĢ 

bir halde bulunmaktayız. Bu durum yargısız, süresiz, sınırsız bir cezanın infazından baĢka bir 

Ģey değildir.  

Hak arama yolları kapatılmıĢtır. Kamuoyuna “Ġkamete tabi tutulma” gibi gösterilmek 

istenen bu olay, emsali görülmemiĢ (Sui generis) bir tutukluk halidir. Söylenen baĢka, yapılan 

baĢkadır. Savunma hakkı ise söz konusu değildir.  

“Ġhtilaldir, olur böyle Ģeyler” diyenler çıkabilir. Onlara “Ġhtilal mi? Kendi iddiasıyla 

haksızlıklar yaratmak olmayıp, haksızlıkları önlemek değil mi idi?” demek gerekecektir. 

Üstelik üzerinden otuz beĢ ay geçtikten sonra, referandumla yürürlüğe giren yeni bir Anayasa 

yapıldıktan sonra hala ihtilal Ģartları içinde yaĢandığını, haksızlıkların gerekçesi yapmak 

müĢkülatı ortadadır.  

Kendilerinden rahatsız olunanları, öfke veya haset duyanların ya da jurnalcilerin 

etkisiyle, suça ve yargıya dayanmadan, siyasi hayatın dıĢına itmek sürgünden baĢka bir Ģey 

değildir. Bu yol bir kere açıldı mı her siyasetçinin, her yöneticinin baĢına günün birinde böyle 

bir akıbetin gelmesi mukadderdir. Bu haliyle “Taif” ve “Fizan” vakalarının yeni bir halkası 

olarak Türk siyasi tarihinde yer alacaktır. 

Zincirbozan‟a itibarlardan rahatsız olmayı önlemenin çaresi diye bakmak da son derece 

muhataralıdır.  

Böyle bir yolu kendileri için yararlı sayanları, bir gün aynı biçimde öz itibarlarını 

yitirdikleri görülmemiĢ değildir.  

Zincirbozan vakası, Atatürk ilkeleriyle de bağdaĢtırılamaz. Ülkenin en zor Ģartlarında 

bile Atatürk‟ün kendine muarız saydıkları kimseleri askeri bir garnizona kapattığı 

görülmemiĢtir.  

Devlet yönetimini ellerinde tutanların taraf olmamaları, devletin gücünü keyfiliğe 

kaçmadan adil ölçüler içinde kullanmaları, husumet ve garazdan uzak kalmaları gerekir.  

Bu hem yeminlerinin, hem de vicdanlarının icabıdır. Yargının tatbiki dıĢındaki siyasi 

akımlar arasında tefrik ve tercih yapma hakkına yalnız millet sahiptir. Millet iradesine baskı 

ile yön verme halinde, bu yolla oluĢturulacak parlamentonun çıkaracağı hükümetin baĢının 

dik ve ömrünün uzun olacağı söylenemez. Zincirbozan Olayı‟ndan beklenen bu ise, fevkalade 

yanlıĢtır.  

Yapılanların bir haksızlık olduğu, Anayasa‟nın sarih bir ihlali bulunduğu açıktır. 

Ülkenin yönetimini elinde tutanların bu kadar kısa bir sürede kendi yaptıkları Anayasa‟nın 

dıĢına çıkmaları hazindir. “Devlet biziz, istediğimizi yaparız” zihniyetinin bu ülkeyi Tanzimat 

Fermanı‟ndan önceki devirlere iteceği muhakkaktır. Böyle bir durum Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti‟ni, Anayasa ve hukuk devleti olmaktan çıkaracaktır.  



Hür, demokrat, adaletin ve hukukun hâkim olduğu, müreffeh, mamur, birlik, beraberlik 

içinde milli ve manevi değerlere sahip, güçlü ve kudretli büyük Türkiye‟ye mutlaka 

ulaĢacağına olan inancımızdan hiç bir Ģey kaybetmedik.  

Zincirbozan bizi ne Türkiye‟den, ne de inançlarımızdan koparamaz.  

Zincirbozan‟da tel örgü içinde kafese konan bizler değil, Anayasa, hak hukuk ve 

adalettir.  

Haksızlık ve adaletsizlik karĢısında sessiz kalmak, ona ortak olmak demektir. 

GörüĢlerimizi dile getirmek ihtiyacı, bu inançtan doğmuĢtur.  

Bu ülkenin ömrünü milletin refahına harcamıĢ bir kiĢi olarak, vicdanımın sesini, halin 

icabı ölçüsünde değerlendirmeyi, gerçek bildiklerimi söylemeyi milli bir görev saydım.  

Ülkeyi idare etme hakkı kendisine ait olan Türk milletinin rızasına ve hür iradesine 

dayanmayan hiçbir iktidarın payidar olamayacağı kanaatimi muhafaza ediyorum. Türkiye 

muhakkak velayet ve vesayetten arınmıĢ bir idare altında yaĢayacaktır. Millet sağ olsun, Allah 

devlet ve millete zeval vermesin.  

ġerre maruz kalanların Allah‟a sığınmak ve millete güvenmekten gayri yapacakları 

hiçbir Ģey kalmamıĢ demektir.  

Allah‟a ve millete sığınırım. 

Saygılarımla...” 

Süleyman DEMİREL    

 

8.4. DYP’nin İktidar Mücadelesi:  

5 Ocak 1984‟de DYP, SODEP ve RP‟nin 25 Mart 1984 yerel seçimlerine katılmasını 

öngören bir yasa teklifinde bulunuldu. Bu teklif kabul edilerek seçime katılmaları lütfedildi. 

DYP 25 Mart seçimlerine girerek 13,2 oy alarak 3. parti konumuna yükseldi. Ama mecliste 

temsil edilmiyordu.  

6 Nisan 1984 tarihinde DYP‟nin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesine dava 

açılır. Anayasa Mahkemesi iddiaları geçerli görmeyerek 28 Eylül 1984 tarihinde kapatılmayı 

reddederek davayı kapadı. Ancak “DYP‟nin siyaset yapmasına ve TBMM‟ye girmesine asla 

müsaade edilmeyecek” propagandası ile kitleler DYP‟den uzaklaĢtırıldı.  

DYP bütün bu yıpratma politikaları içinde geçirdiği iki sene içinde büyük yaralar aldı. 

1985 yılında yapılan ilk büyük kongresinde Hüsamettin CĠNDORUK partinin Genel 

baĢkanlığına getirildi. DYP bundan sonra bütün politikalarını ANAP‟ı yıpratmak ve siyasi 

yasakları kaldırmak üzerine kurdu. Bunda baĢarılı da oldu. 1982‟de konulan bu yasaklar 

ANAP‟ın baĢını ağrıtır duruma gelince BaĢbakan Turgut ÖZAL konuyu meclise taĢıdı ve eski 

siyasilerden tamamen kurtulmak için yasakları halkoyuna, yani referanduma götürme kararı 

aldı. Amacı kamuoyunu ikna ederek yasakların devamını sağlamaktı. Devlet gücünü ve 

imkânlarını da kullanarak “yasakların kaldırılmasına hayır” dedirtmekti. Böylece halk sizi 

istemiyor, öyle ise bu iĢ burada bitmiĢtir” diyerek iĢi demokratik bir Ģekilde halletmiĢ 

olacaktı. Böylece Özal “AP‟yi ben bitiririm, Demirel‟in hakkından ben gelirim” diye Konseye 

vermiĢ olduğu sözü de yerine getirmiĢ olacaktı. Bunun için “Yasakların kalkmasına hayır 

mitingleri düzenledi. DYP de Süleyman Demirel ile beraber yasakların kalkması ve 

Demokratik yapının tekrar iĢlemesi için yurt gezilerine çıktı. Ancak her gittiği yerde savcılık 

tarafından dava açıldı. Çünkü konuĢması yasaktı. Ama o konuĢuyordu. “KonuĢan Türkiye” 

istiyordu. Nihayet 6 Eylül 1984 tarihinde yapılan Referandumda Demokrasi aĢığı Türk halkı 

tercihini yasaklardan yana değil, Hürriyetten yana kullandı. %51 oy oranı ile kıl payı yasakları 

kaldırdı. Bunun üzerine DYP ve Demirel hakkında açılan davalar düĢmüĢ oldu.  

DYP 1986 yılında 11 milletvekilliği için yapılan ara seçimde 4 milletvekilliği kazandı. 

24 Eylül 1987 tarihinde olağanüstü kongreye gitti. Hüsamettin Cindoruk adaylıktan çekilerek 

emaneti Süleyman Demirel‟e devretti. 1987 yılında yapılan baskın seçimde ise DYP 59 

milletvekilliği elde ederek parlamentoya girdi ve etkin muhalefet görevini yerine getirdi.  



DYP 20 Ekim 1991 milletvekilliği seçimlerinde 182 milletvekili kazanarak TBMM de 

birinci parti konumuna yükseldi. Süleyman Demirel baĢbakanlığında DYP-SHP hükümetini 

kurarak 21.11.1991- 25.6.1993 tarihleri arasında hükümet oldu.  

 

9. Süleyman Demirel’in Cumhurbaşkanlığı: 

8. CumhurbaĢkanı Turgut Özal‟ın ölümü üzerine 16 Mayıs 2003 tarihinde meclis 

tarafından CumhurbaĢkanı seçilince 13 Haziran 1993 tarihinde yapılan olağanüstü kongrede 

Prof. Dr. Tansu Çiller diğer adaylardan (Köksal Toptan ve Ġsmet Sezgin) daha fazla oy alarak 

DYP Genel baĢkanı seçildi. Böylece DYP ilk olarak bir kadın adayı genel baĢkanlığa ve 

BaĢbakanlığa taĢıyarak kadına verdiği değeri gösterdi.  

Tansu Çiller 25 Haziran 1993 tarihinde SHP ile yeniden koalisyon oluĢturdu. 24 Aralık 

1995 tarihinde yapılan genel seçimlerde % 19.20 oy oranı ile mecliste 135 milletvekili ile yer 

aldı. Önce ANAYOL hükümeti kuruldu. Ancak 3 ay sürdü. Sonrasında REFAHYOL 

hükümeti kuruldu. Ancak MGK‟nın “Ġrtica” bahanesi ile baĢlattığı 28 ġubat 1997 sürecinde 

iktidar nimeti elinden zorla ve meclise yapılan baskılar sonucu alındı. Eski genel baĢkan 

Hüsamettin Cindoruk‟a Demokrat Türkiye Partisi (DTP) kurdurularak DYP bölünme süresine 

sokuldu. ANAP-DTP-DSP hükümeti kurduruldu.  

Bu yıpratılma sürecinde 18 Nisan 1999 seçimlerine giren DYP % 12.01‟lik oy oranı ile 

85 milletvekili çıkarabildi. Yine muhalefette kalmak durumunda kaldı. ANA-SOL-D ve 

ANA-SOL-M hükümetleri döneminde devamlı olarak ekonomik ve siyasal yönden irticaya 

taviz vermek, irticayı artırmakla suçlanarak linç edilme süresine sokuldu. Bütün 

olumsuzlukların müsebbibi olarak ilan edildi.  

DYP bu Ģartlarda yapılan 3 Kasım 2002 seçimlerinde % 9.55 oy oranı ile meclis dıĢında 

kaldı. Bunun üzerine genel baĢkan Tansu Çiller istifa etti. Parti genel kongreyi toplayarak 

Mehmet AĞAR‟ı yeni genel baĢkan ilan etti. Daha sonra ANAP ile birleĢerek DP adını alan 

DYP yine meclis dıĢında kalınca Mehmet Ağar da istifa etti ve yapılan kongrede Namık 

Kemal Zeybek Genel BaĢkan oldu. 2012 yılında yapılan kongrede ise Gültekin Uysal DP 

Genel BaĢkanı seçildi.  

DYP‟nin kısa süre ve koalisyon dönemlerindeki icraatlarına kısa bir göz atacak olursak 

biri sosyal devlet açısından “YeĢil Kart” uygulaması getirilerek hiçbir güvencesi olmayan en 

az 2,5 Milyon vatandaĢa devlet imkânı ile tedavilerinin sağlanması Türk vatandaĢına yapılan 

en büyük hizmetlerden birisidir. Böylece fakir fukara hastane kapılarından kovulmaktan ve 

hastanelerde rehin tutulmaktan kurtarılmıĢtır. Ġkincisi de 150 Ġmam-Hatip Lisesi açılarak bu 

milletin evlatlarına devlet eliyle “Din Eğitimi” verilmiĢtir. Böylece Ġmam-Hatiplerin sayısı 

450‟den 605‟e çıkarılmıĢtır.  

 

10. 28 Şubat Sürecinde Demirel: 

Önce “28 ġubat 1997‟de ne oldu?” sorusu ile baĢlamak gerekir.  28 ġubat‟ta Milli 

Güvenlik Konseyi (MGK) CumhurbaĢkanı Demirel baĢkanlığında toplanmıĢ ve 9 saat süren 

müzakereler yapılmıĢ ve ülke meseleleri görüĢülerek konuĢulmuĢtur. MGK üyeleri içinde 

kuvvet komutanları, BaĢbakan Necmettin Erbakan‟ın bulunduğu toplantıda “Laiklik prensibi 

ihlal edilmiĢtir” denilerek bir dizi tedbirler alınmıĢtır. Tedbirleri alanlar MGK üyeleri ve 

BaĢbakan ile beraber tüm üyeler “Ġrtica ve rejim aleyhtarı faaliyetlere karĢı alınması gereken 

tedbirler” adı altında bir dizi kararlara imza atmıĢlardır.  

Bu kararlara BaĢbakan olarak Necmettin Erbakan ve tüm hükümet üyeleri imza atmıĢ ve 

uygulanması kararı almıĢ ve itiraz etmemiĢlerdir. CumhurbaĢkanı Süleyman Demirel MGK 

baĢkanı olarak kurulun çalıĢmasını sağlamıĢtır ve kararları dikte eden bir konumda 

olmamıĢtır.  

 



Kararlar Şunlardır: (Milli Güvenlik Kurulu‟nun 28 ġubat 1997 tarih ve 406 Sayılı 

Kararına EK-A) 

1-Anayasamızda cumhuriyetin temel nitelikleri arasında yer alan ve yine anayasanın 

4'üncü maddesi ile teminat altına alınan laiklik ilkesi büyük bir titizlik ve hassasiyetle 

korunmalı, bunun korunması icin mevcut yasalar hiçbir ayrım gözetmeksizin uygulanmalı, 

mevcut yasalar uygulamada yetersiz görülüyorsa yeni düzenlemeler yapılmalıdır. 

2-Tarikatlarla bağlantılı özel yurt, vakıf ve okullar, devletin yetkili organlarınca denetim 

altına alınarak Tevhid-i Tedrisat Kanunu gereği Millî Eğitim Bakanlığı'na devri 

sağlanmalıdır. 

3-Genç nesillerin körpe dimağlarının öncelikle cumhuriyet, Atatürk, vatan ve millet 

sevgisi, Türk milletini çağdaĢ uygarlık düzeyine çıkarma ülkü ve amacı doğrultusunda 

bilinçlendirilmesi ve çeĢitli mihraklarin etkisinden korunması bakımından: 

a-8 yıllık kesintisiz eğitim, tüm yurtta uygulamaya konulmalı. 

b-Temel eğitimi almıĢ çocukların, ailelerinin isteğine bağlı olarak, devam edebileceği 

Kuran kurslarının Millî Eğitim Bakanlığı sorumluluğu ve kontrolünde faaliyet göstermeleri 

için gerekli idari ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

4-Cumhuriyet rejimine ve Atatürk ilke ve inkılaplarına sadık, aydın din adamları 

yetiĢtirmekle yükümlü, milli eğitim kuruluĢlarımız, Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun özüne 

uygun ihtiyaç düzeyinde tutulmalıdır. 

5-Yurdun çeĢitli yerlerinde yapılan dini tesisler belli çevrelere mesaj vermek amacıyla 

gündemde tutularak siyasi istismar konusu yapılmamalı, bu tesislere ihtiyaç varsa, bunlar 

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı'nca incelenerek mahalli yönetimler ve ilgili makamlar arasında 

koordine edilerek gerçekleĢtirilmelidir. 

6-Mevcudiyetleri 677 sayılı yasa ile men edilmiĢ tarikatların ve bu kanunda belirtilen 

tüm unsurların faaliyetlerine son verilmeli, toplumun demokratik, siyasi ve sosyal hukuk 

düzeninin zedelenmesi önlenmelidir. 

7-Ġrticai faaliyetleri nedeniyle Yüksek Askerî ġûra kararları ile Türk Silahlı 

Kuvvetleri'nden (TSK) iliĢkileri kesilen personel konusu istismar edilerek TSK'yi dine 

karĢıymıĢ gibi göstermeye çalıĢan bazı medya gruplarının silahlı kuvvetler ve mensupları 

aleyhindeki yayınları kontrol altına alınmalıdır. 

8- Ġrticai faaliyetleri, disiplinsizlikleri veya yasadıĢı örgütlerle irtibatları nedeniyle 

TSK'dan iliĢkileri kesilen personelin diğer kamu kurum ve kuruluĢlarında istihdamı ile teĢvik 

unsuruna imkan verilmemelidir. 

9- TSK'ya aĢırı dinci kesimden sızmaları önlemek için mevcut mevzuat çerçevesinde 

alınan tedbirler; diğer kamu kurum ve kuruluĢları, özellikle üniversite ve diğer eğitim 

kurumları ile bürokrasinin her kademesinde ve yargı kuruluĢlarında da uygulanmalıdır. 

10-Bu maddenin tam metnini Turkiye'nin uluslararası iliĢkilerini ilgilendirdiği için 

yayınlayamıyoruz. 

11-AĢırı dinci kesimin Türkiye'de mezhep ayrılıklarını körüklemek suretiyle toplumda 

kutuplaĢmalara neden olacak ve dolayısıyla milletimizin düĢmanca kamplara ayrılmasına yol 

açacak çok tehlikeli faaliyetler yasal ve idari yollarla mutlaka önlenmelidir. 

12-T.C. Anayasası, Siyasi Partiler Yasası, Türk Ceza Yasası ve bilhassa Belediyeler 

Yasası'na aykırı olarak sergilenen olayların sorumluları hakkında gerekli yasal ve idari 

iĢlemler kısa zamanda sonuçlandırılmalı ve bu tür olayların tekrarlanmaması için her 

kademede kesin önlemler alınmalıdır. 

13-Kıyafetle ilgili kanuna aykırı olarak ortaya çıkan ve Türkiye'yi çağdıĢı bir görünüme 

yöneltecek uygulamalara mani olunmalı, bu konudaki kanun ve Anayasa Mahkemesi kararları 

taviz verilmeden öncelikle ve özellikle kamu kurum ve kuruluĢlarında titizlikle 

uygulanmalıdır. 

http://tr.wikisource.org/wiki/1982_Anayasas%C4%B1
http://tr.wikisource.org/wiki/Siyasi_Partiler_Kanunu
http://tr.wikisource.org/wiki/T%C3%BCrk_Ceza_Kanunu


14-ÇeĢitli nedenlerle verilen, kısa ve uzun namlulu silahlara ait ruhsat iĢlemleri polis ve 

jandarma bölgeleri esas alınarak yeniden düzenlenmeli, bu konuda kısıtlamalar getirilmeli, 

özellikle pompalı tüfeklere olan talep dikkatle değerlendirilmelidir. 

15-Kurban derilerinin, mali kaynak sağlamayı amaçlayan ve denetimden uzak rejim 

aleyhtarı örgüt ve kuruluĢlar tarafından toplanmasına mani olunmalı, kanunla verilmiĢ yetki 

dıĢında kurban derisi toplattırılmamalıdır. 

16-Özel üniforma giydirilmiĢ korumalar ve buna neden olan sorumlular hakkında yasal 

iĢlemler ivedilikle sonuçlandırılmalı ve bu tür yasadıĢı uygulamaların ulaĢabileceği vahim 

boyutlar dikkate alınarak, yasa ile öngörülmemiĢ bütün özel korumalar kaldırılmalıdır. 

17-Ülke sorunlarının çözümünü "Millet kavramı yerine ümmet kavramı" bazında ele 

alarak sonuçlandırmayı amaçlayan ve bölücü terör örgütüne de aynı bazda yaklaĢarak onları 

cesaretlendiren giriĢimler yasal ve idari yollardan önlenmelidir. 

18-Büyük Kurtarıcı Atatürk'e karĢı yapılan saygısızlıklar ve Atatürk aleyhine iĢlenen 

suçlar hakkındaki 5816 sayılı kanunun istismar edilmesine fırsat verilmemelidir. 

(http://tr.wikisource.org/wiki/28 ġubat_Kararları) 

Bu kararların altında CumhurbaĢkanı Süleyman Demirel, BaĢbakan Necmettin Erbakan, 

BaĢbakan Yardımcısı Tansu Çiller, Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan, ĠçiĢleri Bakanı 

Meral AkĢener, Genelkurmay BaĢkanı Ġsmail Hakkı Karadayı, Kuvvet Komutanları Hikmet 

Köksal, Güven Erkaya, Ahmet Çörekçi ile Jandarma Genel Komutanı Teoman Koman‟ın 

imzaları bulunmaktadır. Karara imza atan tüm üyeler ne kadar sorumlu ise Süleyman Demirel 

de o kadar sorumludur. Necmettin Erbakanı aklayıp Demirel‟i suçlamak hakperestlik 

sayılmaz.  

BaĢbakan Necmettin Erbakan 14 Mart 1997‟de “gereği yapılmak” üzere ilgi kararları 

bakanlıklara gönderdi. Bununla ilgili genelgeler de ĠçiĢleri Bakanı Meral AkĢener ve Adalet 

Bakanı ġevket Kazan tarafından yayımlandı.   

 

10. 1. Kararların Arka Planı: 

1995 Genel Seçimlerinde Refah Partisi I. Parti olarak parlamentoya girmiĢti. 1996 

yılında DYP Genel BaĢkanı Tansu Çiller “Demokrasinin gereği ve halk iradesinin sonucu 

olarak parlamentoda en çok sandalyeye sahip olanın hükümet olması gerekir. Demokratik 

olan en çok oy alan liderin baĢbakanlık makamını temsil etmesidir” diye demokratik bir 

kararla Refah-Yol hükümetinin kurulmasına karar vererek hükümete ortak oldu ve Erbakan‟ın 

BaĢbakanlığını onayladı. 54. Hükümeti oluĢturarak 8 Temmuz 1996‟da TBMM‟den güvenoyu 

aldılar. CumhurbaĢkanı Süleyman Demirel‟de bu hükümeti onayladı. 

RP Genel BaĢkanı Necmettin Erbakan hükümet olduktan sonra öncelikle 2–7 Ekim 

1996‟da Mısır, Libya ve Nijerya‟yı ziyaret ederek dıĢ gezilere baĢladı. Erbakan‟ı çadırında 

kabul eden Libya lideri Kaddafi‟nin sözleri muhalefette ve basında ağır eleĢtiri konusu oldu. 

Zira Necmettin Erbakan Türkiye Cumhuriyeti Devletine hakaret eden Kaddafi‟ye gereken 

cevabı verememiĢ ve kendisini, dolayısıyla temsil ettiği hükümetini küçük düĢürmüĢtü. 

3 Kasım 1996‟da Susurluk‟ta meydana gelen kazada mafya-siyaset ve polis iliĢkileri 

açığa çıkmıĢ ve bu olayı eleĢtirenlere Erbakan “fasa-fiso” demiĢ, Adalet Bakanı ġevket Kazan 

da yapılan eylemleri “mum söndü oynuyorlar” diye hafife almıĢtı. 

10 Kasım 1996‟da Kayseri Belediye BaĢkanı ġükrü Karatepe Refah Partisi Ġl Divan 

Toplantısındaki konuĢmasında Kemalizm‟i eleĢtirerek ülkede demokrasi olmadığını ve RP‟li 

olarak bu düzeni değiĢtirmeliyiz” Ģeklinde özetlenecek bir konuĢma yapmıĢ ve bu çok büyük 

tepki toplamıĢtı. Karatepe de bu konuĢmasından dolayı özür üstüne özür dilemiĢti ancak 

hakkında açılan davada 1 yıl hapis ve 420.000 Lira para cezasına çarptırılmıĢtı.  

11 Ocak 1997‟de Necmettin Erbakan BaĢbakanlık Konutunda tarikat liderleri ve 

Ģeyhlere iftar yemeği verdi. Bu da henüz “tarikatların yasal olarak yasak olduğu” için büyük 

bir tepki nedeni olmuĢ, laikler, muhalefet ve askerler bundan çok rahatsız olmuĢ ve bunu da 



CumhurbaĢkanına iletmiĢlerdi. CumhurbaĢkanı Süleyman Demirel bu nedenle BaĢbakanı 

yanına çağırarak uyarısını yapmıĢtı.  

22 Ocak 1997‟de Gölcük‟te toplanan yüksek rütbeli komutanlar irticanın iktidar 

olduğunu dile getirerek uyarıda bulundular. Buna rağmen 30 Ocak 1997 gecesi Sincan 

Belediyesi Kudüs Gecesi düzenledi. Ġsrail lanetlendi ve Kudüs‟ün kurtarılması ile ilgili 

konuĢmalar yapıldı. Bu geceye Sincan Belediye BaĢkanı Bekir Yıldız Ġran Büyükelçisini de 

davet etti ve beraber izlediler. Bunun üzerine Bekir Yıldız tutuklandı. 4 ġubat 1997‟de 

askerler Sincan‟da 20 tank ve 15 zırhlı araçla geçiĢ yaparak hükümete gözdağı verdiler.  

BaĢbakan‟ın umursamaz davranması üzerine CumhurbaĢkanı Süleyman Demirel 

BaĢbakan Erbakan‟a uyarı mektubu gönderdi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya 

“Ġrtica PKK‟dan daha tehlikelidir” dedi ve askerlerin rahatsızlığını dile getirdi. 11 ġubat 

1997‟de ġeriat tehlikesine karĢı Laikçi Kadın KuruluĢları Ankara‟da bir yürüyüĢ yaptılar ve 

tepkilerini gösterdiler. 

 

10. 2. 28 Şubat Sonrası Gelişmeler:  

28 ġubat 1997 günü yapılan MGK toplantısı 9 saat sürdü. Sonuçta yayınlanan bildiride 

“Lâikliğin Türkiye demokrasisinin ve hukukun teminatı olduğu sert bir Ģekilde vurgulandı.” 

BaĢbakan Erbakan bu kararları imzalamamak için direndi. 4 Mart‟ta kararlar yumuĢatılmasını 

istedi. 13 Mart 1997‟de imzalamak zorunda kaldı. Ġmzalamayarak istifa hakkını kullanabilirdi 

kullanmadı. Ġktidar hırsı buna engel oldu. Nihayet hükümet de alınan kararların altına 

imzasını atarak BaĢbakan Erbakan‟ın imzası ile bakanlıklara uygulanması için gönderildi. 

Ama Erbakan daha sonra kararları değil, uygulaması için gönderdiği üst yazıyı imzaladığını 

söyleyecekti. 

BaĢbakan‟ın bakanlıklara gönderdiği yazılarda “Cemaatlere bağlı okulların denetimi ve 

“Tevhid-i Tedrisat Kanunu” gereği MEB‟e devredilmesi, 8 Yıllık kesintisiz eğitim kanunu 

çıkarılması, Kur‟an Kurslarının denetlenmesi, Tarikatların kapatılması, derilerin Türk Hava 

Kurumu‟na verilmesi, Medya‟nın kontrol altına alınması, Kılık-kıyafet kanununun 

uygulanması, Atatürk aleyhinde iĢlenen eylemlerin cezalandırılması” gibi hususların 

uygulanması istendi. 

21 Mayıs 1997‟de Yargıtay BaĢsavcısı Vural SavaĢ “Ülkeyi savaĢa sürüklediği” 

gerekçesiyle RP‟nin kapatılması için dava açtı. 7 ay aradan sonra 3 Haziran‟da DGM‟de 

Susurluk Davası baĢladı. 

7 Haziran 1997‟de Genelkurmay irticai faaliyetleri desteklediğini iddia ettiği firmalara 

ambargo uygulamaya baĢladı. 10 Haziran 1997‟de Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, DanıĢtay 

üyeleri ve Genelkurmay BaĢkanlığını çağırarak kendilerine irtica konusunda bilgi verdi. 

18 Haziran 1997‟de Necmettin Erbakan baĢbakanlıktan istifa dilekçesini vererek 

koalisyon Ģartnamesinde belirlendiği bir BaĢbakanlığı Tansu Çillere devretmek olduğunu 

belirtti. Ancak prosedür gereği istifasını CumhurbaĢkanı‟na verdiği için CumhurbaĢkanı 19 

Haziran‟da yetkisini kullanarak hükümeti kurma görevini Tansu Çillere değil, ANAP Genel 

BaĢkanı Mesut Yılmaz‟a verdi.  

30 Haziran 1997‟de Mesut Yılmaz Bülent Ecevit ve Hüsamettin Cindoruk‟la beraber 

ANASOL-D hükümetini kurdu ve TBMM‟den güvenoyu alarak icra-i hükümet etmeye 

baĢladı. (http://tr.wikipedia.org/28Ģubat_süreci) 

 

10. 3. Değerlendirme: 

Süleyman Demirel 28 ġubatla ilgili olarak her zaman “28 ġubat‟ta hukuka, kanunlara 

aykırı hiçbir Ģey yoktur. Parlamentoyu kapanmaktan, demokrasiyi kesintiye uğramaktan 

korumak için, hükümetin de bulunduğu Milli Güvenlik Kurulu‟nda alınmıĢ bir karardır. Asker 

gelmiĢ “Laiklik prensipleri ihlal edilmiĢtir” diyerek MGK‟nın önüne sebepler getiriyor. “Ġhlal 



edilmemiĢtir” diyecek hal yok zaten, 3–4 ay sonra Anayasa Mahkemesi partiyi kapatıyor” 

demektedir. 

Demirel devamında “Burada taviz de yoktur, MGK‟nın aldığı kararlar askerin dikte 

ettirdiği Ģeyler değildi. Hükümet asker baskısıyla düĢürülmüĢ değildi, 4 ay sonra bırakmıĢtır 

ve hükümetin de hiçbir itirazı olmamıĢtır. Aksine hükümet daha sonra orada alınan kararları 

icra etti. „Askeri idare edemediniz‟ diyorlar oysa asker de „Rejimi koruyalım‟ dedi. Asker de 

rejimin askeridir, bugün çok Ģey değiĢiyor olabilir ama o gün var olan Anayasa‟da yeri vardır, 

gerektiğinde Cumhuriyetin-laik rejimin korunması ona bırakılmıĢtır. 4 ay hiçbir Ģey 

değiĢmedi, 4 ay sonra BaĢbakan istifa ederek „yerime yardımcım baĢbakan olsun‟ dedi. Niye 

istifa ettiğini sordum, „gerginlik var‟ cevabını verdi. O zaman, yardımcın gelince gerginlik 

gider mi? „Kim kurabilirse ona veririm‟ kararıyla görevlendirme yaptım ve o hükümet 

güvenoyunu da aldı. 28 ġubat‟ta olup biten budur. 28 ġubat MGK tutanakları açılsın. O 

zaman her Ģey açığa kavuĢur.” Demirel‟in dediği budur. Olan biten de zaten budur. 

Gerçekten de 21 Mayıs 1997‟de Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcısı Vural SavaĢ iktidarda 

iken RP hakkında “Lâiklik ve Cumhuriyet ilkelerine aykırı eylemleri gerçekleĢtirdiği” 

gerekçesiyle dava açtı. Refah Partisi 8 ay süren dava sonunda 16 Ocak 1998‟de Anayasa 

Mahkemesi tarafından kapatıldı. Anayasa Mahkemesi Necmettin Erbakan, ġevket Kazan, 

Ahmet Tekdal, ġevki Yılmaz, Hasan Hüseyin Ceylan ve Halil Ġbrahim Çelik‟e 5 yıl siyaset 

yasağı getirdi. Mevcut yasalara göre suçlu görüldüğü için kapatılmıĢ olduğu için bu gün Vural 

SavaĢı ve Anayasa Mahkemesini hiç kimse suçlamamakta ve Demirel‟i yargıladıkları gibi 

yargılamamaktadırlar.  

Yine Demirel‟in dediği gibi “28 ġubat‟ta ne olmuĢtur? Parlamento fesh mi edilmiĢ? 

Hükümet alaĢağı mı edilmiĢ? Siyasi partiler mi kapatılmıĢ? Milletvekilleri mi tutuklanıp 

götürülmüĢ? Ne yapılmıĢ? Bunlar yapılmamıĢ, 28 ġubat‟ta Milli Güvenlik Kurulu toplanmıĢ, 

kararlar almıĢ. Bunları herkes imzalamıĢ ve sonra da uygulanmıĢ. Hükümet görevinin baĢında 

kalmıĢ. 3,5–4 ay sonra istifa etmiĢ. Anayasaya göre yenisi kurulmuĢ. Buna darbe denilmez.” 

ġayet Süleyman Demirel Necmettin Erbakan‟ın istifasından sonra hükümet kurma 

görevini Mesut Yılmaz‟a vermemiĢ olsaydı huzursuzluk daha da artacak ve askerler gerçekten 

ihtilal yaparak 12 Eylül 1980‟den daha dehĢetli bir ihtilal ile Demirel‟in de gayreti ile 

yumuĢatılan 28 ġubat kararları ile kalmayacak parlamento ve partiler feshedilecekti. Kur‟an 

Kursları, Ġmam-Hatip Liseleri kapatılacak, tarikatların ve vakıfların tüm mal varlıklarına el 

konulacak, haksız yargılamalar ile binlerce insan zarar görecekti. Çıkarılacak yeni yasalarla 

neler yapılacağını da kimse kestiremezdi. Bu nedenle iki ihtilal ve bir muhtıraya muhatap olan 

Süleyman Demirel ihtilali önleyerek, etkisini ve yetkisini kullanarak parlamentonun açık 

kalmasını ve yasalar çerçevesinde yeni hükümetin kurulmasını sağlayarak ülkeye büyük bir 

iyilik yapmıĢ ve AKP‟nin önünü açmıĢtır. Demirel burada “Ehven-i Ģer” kuralına göre siyasi 

kararlarını almıĢ ve Demokrasiyi koruma konusunda baĢarılı da olmuĢtur. Türkiye‟nin 

sorumlu bir CumhurbaĢkanı olarak ülkenin asayiĢ ve huzuruna hizmet etmiĢtir. Daha sonra 

“Balyoz Darbe Planı” soruĢturması ile ortaya çıkan davalarda görüldüğü gibi darbeciler 

ülkede nasıl bir darbe yapacaklarını planlamıĢlardı. ġayet böyle bir darbe gerçekleĢmiĢ 

olsaydı 12 Eylül 1980 darbesinden daha dehĢetli olacağı açıktı. Nitekim o gün asker 

“Nizamiyeden geri dönmüĢtür.”  

Gerçekte 28 ġubat askerin değil STK‟lar, MEDYA, Sendikalar ve TÜSĠAD, ĠSO gibi iĢ 

çevrelerinin tamamı iĢin içindeydi ve hepsi Mesut Yılmaz‟ın BaĢbakan olmasını ve 28 ġubat 

Kararlarının uygulanmasını istiyordu. 

 

10. 4. İhtilal Nasıl Yapılır? 

Ġhtilali elinde silah olan asker yapar ve bu tarih boyunca böyledir. Ġhtilal Anayasa‟ya 

elbette aykırıdır ve hiçbir Anayasa kendisine uyulmamasını ve ihtilal yapılmasını meĢru 

göremez; ancak ihtilale kalkıĢanlar baĢarılı olurlarsa mevcut Anayasa‟yı da değiĢtirerek yeni 



Anayasa yaptıkları için kahraman olurlar. Ġhtilal bir Ģekilde baĢarısız olursa bu durumda 

mevcut anayasa hükümlerine göre yargılanarak cezalandırılırlar. Ġhtilallerin kaderi budur. 

Ancak ihtilal sadece askerin yapacağı bir Ģey değildir; kamuoyu Ģayet ihtilali istiyorsa ihtilal 

yapılır.  

Bu nedenle 12 Eylül ihtilali yine ihtilalci Org. Bedrettin Demirel‟in de itirafı ile 

olgunlaĢsın diye bir sene beklenilerek yapılmıĢtır. Asker hükümetin sıkıyönetim kararını 

uygulamayarak ve görevini aksatarak bir senede 5 bin gencin ölümüne seyirci kalmıĢtır. 

Gerçekte asker duruma el koyacaksa Ecevit Hükümeti zamanında Kahraman MaraĢ, Sivas ve 

Çorum olayları gibi toplu olayların olduğu, ekonomik olarak kuyrukların ve kıtlıkların 

yaĢandığı dönemde duruma müdahale etmesi gerekirken müdahale etmemiĢtir.  

Ancak 1989 yılında Demirel‟in azınlık hükümeti 24 Ocak kararları ile ülkede yoklukları 

kuyruk ve kıtlıkları kaldırıp enflasyonu kontrol altına aldığı ve istihbaratı çalıĢtırarak AnarĢi 

ve Terör odaklarını tam tespit etmiĢtir. Hükümet anarĢiyi durma noktasına getireceği zaman 

askerler müdahale ederek hem durumdan vazife çıkarmıĢ, hem de istikrarı askerin sağladığı 

imajını vererek halkın güvenini kazanmayı amaçlamıĢ ve zamanlamayı buna göre yapmıĢtır. 

Ayrıca ihtilali yapa askerler kendi aralarında tam bir mutabakat sağladıkları zaman buna 

karar verirler. ġayet aralarında ikna edemedikleri kuvvet komutanları ve ordu komutanları 

olursa buna teĢebbüs edemezler. Bu nedenle Menderes döneminde Talat Aydemir ve 12 Mart 

1971 Muhtırası öncesi 9 Mart‟ta Faruk Gürler bu mutabakatı sağlayamadıkları için ihtilal 

yapamamıĢlar ve 12 Mart‟ta I. Ordu komutanı Faik Türün Faruk Gürler‟e “Siz meclisi 

kapatırsanız ben Ġstanbul‟da toplarım” diye TBMM‟nin kapatılmasına karĢı çıktığı için ihtilali 

muhtıraya dönüĢtürmek durumunda kalmıĢtır. Gürler askerliği bırakıp siyasete girdiği zaman 

da siyaset dâhisi Süleyman Demirel tarafından periĢan edilerek yaptıklarına piĢman edilmiĢtir. 

Türkiye Cumhuriyeti askeri vesayetle ve askerlerin çalıĢması ile kurulmuĢtur. Bu 

nedenle asker vesayeti altındadır. Esasen askerlerin siyasete müdahalesi Osmanlı döneminde 

“Yeniçeri Ġsyanları” ile baĢlar. Asker her istediğini almıĢtır. II. Mahmud bu duruma müdahale 

ederek Yeniçeri ocağını kapatmıĢ ve bu olaya tarihte “Vak‟ay-ı Hayriye” (M. 1825) yani 

“hayırlı olay” denilmiĢtir. Ama yeni kurulan “Asakir-i Mansure-i Muhammediye”  (M. 1826) 

adı verilen orduda da bu gelenek devam etmiĢtir. Nihayet MeĢrutiyetin ilanında olsun 31 Mart 

1909‟da “Harekât ordusunun Ġstanbul‟a girerek isyanı bastırması ve Sultan Abdülhamid‟i 

tahttan indirerek Sultan ReĢad‟ı tahta çıkarması gibi olaylar hep asker kökenlidir. Ordumuz bu 

ordunun devamıdır. Harekat Ordusu içine YüzbaĢı rütbesi ile Ġstanbul‟a giren Mustafa Kemal 

daha sonra CHP‟nin kurucusu ve TC‟nin ilk CumhurbaĢkanı olmuĢtur. Bu nedenle askerin 

siyasete müdahalesi ve çekidüzen vermesi bir gelenek haline gelmiĢ ve halkımız tarafından da 

yadırganmayarak büyük destek bulmuĢtur. Bu nedenledir ki askerlerin yaptığı 1982 Anayasası 

halkımız tarafında % 92 gibi ezici bir çoğunlukla kabul görmüĢ, hatta Anayasa‟yı demokratik 

bulmayan % 8‟lih hayır diyen kesim “Vatan haini” ilan edilebilmiĢtir.  

1982‟den günümüze 30 sene geçtiği halde Türkiye Cumhuriyeti henüz Ġhtilal 

Anayasa‟sından ve askeri vesayetten kurtulabilmiĢ değildir. Demokrasinin vazgeçilmez 

unsurları olan siyasi partiler ihtilalcilerin yaptığı ant-i demokratik ve halkın seçme hürriyetini 

kısıtlayan % 10 barajın bulunduğu “Seçim sistemini” değiĢtirmeye bir türlü cesaret 

edememekte ve bunu da “istikrar” kılıfı ile savunabilmektedir. Son on sene içinde Ergenekon 

ve Balyoz Mahkemeleri ise yine ordu içinde bulunan farklı yapılanmaların birbirlerini 

suçlayarak ihbar etmeleri ve Genelkurmay‟ın müsaadesi ile göstermelik olarak yapılmaktadır. 

Ayrıca 12 Eylül Anayasa‟sı üzerinde değiĢtirmeye yönelik müdahaleler de yine asker-

hükümet mutabakatı ve beraberliği ile yürütülerek 12 Eylül askeri rejimi ve Anayasası 

değiĢen ve geliĢen Ģartlara uydurularak halkın ve hükümetin desteği ile devam ettirilmektedir.  

Ġttihat ve Terakki liderlerinden ve ihtilalci kanattan olan Enver PaĢa‟nın “Osmanlı 

devletinde yapılan yapısal, siyasi reformlar askerler eliyle yapılmıĢtır; bundan sonra da asker 

eliyle yapılmaya devam edecektir” sözü geçerliliğini korumaktadır. 



Bu durum demokrasinin önündeki en büyük engellerden birisidir ve bu durum 

düzelmediği sürece gerçek demokrasi ve sivil idareden bahsetmek mümkün değildir. 28 ġubat 

1977‟den sonra aslında gömlek değiĢtiren AKP ve Siyasal Ġslam değildir; gömlek değiĢtiren 

ihtilalci ve Kemalist zihniyet ve yapıdır. Konjonktür ve değiĢen dünya ve Türkiye Ģartları ve 

toplumun yapısı ve beklentileri doğrultusunda 12 Eylül zihniyeti ve Kemalizm “Dindar 

Kemalizm” Ģeklinde gömlek değiĢtirerek devam etmektedir. Zaten gömlek değiĢtirme 

kavramı beden ve zihniyet değiĢikliği anlamına gelmemektedir. DeğiĢen gömlektir ve 

görüntüdür.  

 

10. 5. AKP’nin 12 Yıllık İktidarında 28 Şubat Kararlarının Uygulanması: 

2002 tarihinde günümüze iktidar olan ve güya 12 Eylül ve 28 ġubat ile kavgalı 

görüntüsü veren AKP hükümeti gerçekten bunu yapmıĢ mıdır? 12 Eylül Anayasa‟nı 

değiĢtirme ve 28 ġubat kararlarına aykırı olarak görüntüyü koruma dıĢında hiçbir gerçekçi 

değiĢimi yoktur. Tüm icraatları 28 ġubat kararlarını uygulamaya ve zaman içinde değiĢmesi 

gereken yasaları değiĢtirmeye ve esası korumaya yöneliktir.  

28 Şubat Kararlarına baktığımız zaman: 

1. 8 yıllık kesintisiz eğitim, 12 yıllık kesintili eğitim haline getirilerek zorunlu eğitim 

12 yıla çıkarılmıĢtır. Bu 8 yıllık kesintisiz eğitimin daha da geliĢtirilerek 

uygulanmasıdır. Müfredat ise değiĢmemiĢtir. Ancak 12 Eylül‟ün Anayasa‟ya 

koyduğu zorunlu “Din Kültürü” dersine Kur‟an ve Siyer ilave edilmiĢ, Arapça 

dersi ile seçmeli yapılmıĢtır. 30 sene Din Kültürü dersini alan gençlerimizin din 

anlayıĢında geliĢme değil gerileme olduğu, dinde ve ahlakta yozlaĢma çöküĢ 

olmadığını kimse iddia edemez. Ġman Eğitimi olmayınca Ġman Hakikatlerinden 

yoksun bir din “Münafıklığı” artırmaktan baĢka bir Ģeye yaramaz. 

2. Tarikatlar, vakıflar ve cemaatlerin faaliyetleri daha fazla denetim altına alınmıĢ ve 

devletin denetim ve gözetimi, hatta desteği ile devlete bağımlı olarak 

yapılmaktadır. 28 ġubat bunu istiyordu; Ģu anda tam bir denetim hâkimdir. 

3. Ġrticacı denen basın ve yayın kontrol altına alınması istenen husustu. Bu gün hiç 

kimse basın ve yayının hür ve özgür olduğunu iddia edemez ve daha Ģiddetli bir 

Ģekilde denetim altındadır. 

4. “Ġrticai faaliyetleri nedeniyle Yüksek Askerî ġûra kararları ile Türk Silahlı 

Kuvvetleri'nden (TSK) iliĢkileri kesilen personel konusu istismar edilerek TSK'yi 

dine karĢıymıĢ gibi göstermeye çalıĢan bazı medya gruplarının silahlı kuvvetler ve 

mensupları aleyhindeki yayınları kontrol altına alınmalıdır” kararı askerlikten 

atılanlara baĢka kurumlarda çalıĢma hakkı verilerek uygulanmıĢ ve hakları iade 

edilerek askere alınmamıĢlardır. Verilen hak sadece mağduriyetinin giderilmesi 

ile iĢe girmelerinin sağlanmasıdır. Bu da askeri ve 28 ġubatı yapan orduyu 

töhmetten kurtarmak içindir.  

5. Kur‟an Kursları denetim altına alınsın kararı Diyanetin denetimine verilerek 

uygulanmıĢtır. Kurslar çoğalmıĢ ancak kesintisiz eğitimle ve bunu 12 seneye 

çıkararak öğrencilerden yoksun bırakılarak içleri boĢaltılmıĢtır. 

6. Atatürkçülük diyanetin de gayretleri ile Cami kürsülerine kadar taĢınarak ve 

Kur‟an Dersi, Siyer Dersi kitaplarına taĢınarak daha yaygın hale getirilmiĢ ve 

getirilmeye devam etmektedir. 

7. Kılık Kıyafet Yönetmenliği “BaĢörtüsü yasağı” için çıkarılmıĢtır; aynen 

korunmaktadır. BaĢörtüsü dıĢında ise gevĢetilmiĢtir o kadar. 

8. Atatürk aleyhine iĢlene suçları düzenleyen 5816 sayılı kanun aynen yürürlükte 

olup devam etmektedir.  



9. Derileri THK tarafından toplanmaya devam edilmektedir. Ancak zaman içinde 

deriler para etmediği için genel bir gelir kaynağı olmaktan çıkmıĢtır ve üzerinde 

fazla durulmamaktadır.  

28 ġubat Kararları denen kararlar bunların uygulanmasını istemektedir. Aradan geçen 

15 sene içinde varlığını aynen devam ettirdiği gibi AKP hükümeti de bunları korumaya 

devam etmektedir ve değiĢen hiçbir Ģey yoktur.  

Bu durumda 28 ġubat‟ın sorumlusu neden Süleyman Demirel olmaktadır? Neden?    

 

28 Şubat İle İlgili Görüşler: 

 

1. Hüsamettin Cindoruk: “Niyetleri yargılamak hukukun iĢi değildir; hukuk sonuçları 

yargılar. Darbe silahla ve cebir unsuru ile olur. Silahsız darbe olmaz. “Post Modern” darbe 

diye bir kavram olmaz. Bu mizahi bir durum değerlendirmesidir.” 

(http://haber5.com/roportaj/28-subat-demirelin-basarisidir)  

 

2. Mesut Yılmaz: “28 ġubat bir darbe değildir, hükümet değiĢimidir. 28 ġubat ve bir 

sonraki MGK tutanakları yayınlansın mesele tavazzuh eder. 28 ġubat süreci dönemin 

CumhurbaĢkanı Süleyman Demirel ve dönemin Genelkurmay BaĢkanı Ġsmail Hakkı 

Karadayı‟nın süreci çok iyi yönetmesi, sürecin darbeye gitmesini engellemiĢtir. Bu yönetim 

sayesinde hem ileride olası bir darbe tehlikesi ortadan kalkmıĢ hem de TBMM, yani siyaset 

kurumu iĢlemeye devam etmiĢtir.” (http://www.aydinlikgazete.com/mansetler/18322-demirel-

ve-karadayi-iyi-yonetti.html) 

 

3. Hasan Cemal: “CumhurbaĢkanı Demirel'i o dönem yakından izledim. Açık darbenin 

önlenmesinde rolü göz ardı edilmemelidir. Dönemin Genelkurmay BaĢkanı Karadayı'nın, 

Ġsmet Sezgin'e söylediği, 'Nizamiyeden döndük' lafı vardır. Hakikaten askerin nizamiyeden 

dönmesinde Demirel'in rolü vardı. Darbeyi Demirel ve Genelkurmay BaĢkanı Karadayı 

önledi.” (http://www.ntvmsnbc.com/id/25388598) 

 

4. Nazlı Ilıcak: “Süleyman Demirel o dönemin en etkili ismi. Sıcak darbeye doğru 

gidiliyordu. Gerçek bir darbe gerçekleĢtirilebilirdi. Ġsmail Hakkı Karadayı‟yı etkiledi. Sıcak 

darbeye engel oluĢturdu. Onları “Erbakan istifaya doğru gidiyor” diye uyardı. Darbeyi teĢvik 

etmedi; aksine askerleri yumuĢatmaya çalıĢmıĢtır.” (http://www.ensonhaber.com/ilicak-

demirel-sicak-darbeyi-onledi-2012-04-24.html)   

 

5. Refahyol hükümetinin yıkılmasında en önemli dönemeç sayılan 28 ġubat 

sürecinde, dönemin CumhurbaĢkanı Süleyman Demirel‟in, Genelkurmay BaĢkanı Orgeneral 

Ġsmail Hakkı Karadayı‟yı ikna ettiği ve olası bir darbe giriĢimini önlediği belirtildi. Tempo 

dergisindeki habere göre, Necmettin Erbakan‟ın baĢbakanlıktan ayrılmasıyla sonuçlanan 

süreçte Demirel, Karadayı ile sürekli ikili görüĢmelerde bulundu. Demirel‟in çabaları sonucu 

28 ġubat anayasal çerçevede kaldı, mevcut parlamenter ve siyasal sistem içinde değiĢim 

sağlandı. Üst düzey bir komutan da, konuya iliĢkin olarak, "ġayet Demirel, Karadayı‟yı ikna 

etmeyi baĢaramasaydı, ordu koalisyonun devrilmesini beklemeden yönetime el koyacaktı" 

dedi. Dönemin TBMM BaĢkanı Mustafa Kalemli de, 28 ġubat‟ı değerlendirirken, Demirel‟in 

darbeyi önlemedeki rolüne dikkat çekti. (http://www.habervitrini.com/haber/darbeyi-demirel-

onledi-15610/)  

 

6. İsmail Hakkı Karadayı ile ilgili “Nizamiyeden döndük” sözü: “28 ġubat‟la ilgili 

önemli tartıĢma konularından biri de Karadayı‟ya atfedilen, “nizamiyeden döndük” sözleridir. 

Demirel‟in 28 ġubat süreciyle bir darbeyi önlediği görüĢü de Karadayı‟nın bu sözlerine 



dayandırılır. Demirel, Karadayı‟ya atfedilen bu sözle ilgili soruyu da Ģöyle yanıtlamıĢtı: 

“Evet. Sayın Karadayı, bunu bana söylemiĢtir. Genelkurmay BaĢkanı olarak TSK‟nın 

sıkıntısını aktarmıĢtır. CumhurbaĢkanı‟nın görevi zaten kurumların, doğru, sağlıklı iĢleyiĢini 

sağlamak, sıkıntılarına çözüm bulmaktır. Ben de bunu yaptım” demiĢtir. (Fikret Bila / Yön) 

 

11. Cumhurbaşkanlığından Sonra Demirel 

1993 yılında baĢladığı CumhurbaĢkanlığı görevi yedi yılını 2000 yılında doldurunca 

görev süresinin 3 yıl daha uzatılması gündeme geldi. Görev süresinin bitmesinden sonra DYP 

ve CHP‟nin desteklemesine rağmen özellikle RP‟nin itirazı ile bu gerçekleĢmedi. Anayasa‟nın 

101 maddesinde yapılacak değiĢiklik 5 Nisan 2000 tarihinde reddedildi. RP‟liler daha sonra 

CHP‟nin adayı olan Ahmet Necdet Sezer‟i Demirel‟e tercih ettiler. 16 Mayıs 2000 tarihinde 

görevini Ahmet Necdet Sezer‟e devretmiĢtir.  

2000 yılından itibaren de 12 senedir siyasete karıĢmamaktadır. Buna rağmen AKP ve 

özellikle Genel BaĢkanı ve BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan aradan 12 sene geçmesine 

rağmen ülkedeki tüm olumsuzluklardan Süleyman Demirel‟i sorumlu tutarak bütün siyasi 

platformlarda kendisine laf atmakta ve evinde oturduğu yerde taciz etmektedir. 

Allah uzun ömürler versin. Hayatı hürriyet ve demokrasi, adalet ve hukuk mücadelesine 

kendisini adayanlara örnek olsun… 
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