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İTTİHAD-I MUHAMMEDİ -1 

M. Ali KAYA 

İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti, 5 Nisan 1909 tarihinde İttihat ve Terakki Cemiyetine 

muhalif olanlar tarafında Volkan Gazetesi idare odasında kurulmuş bir cemiyettir. Volkan 

Gazetesi sahibi Derviş Vahdetî’nin kurucusu ve başkanı olduğu İttihad-ı Muhammedî 

Cemiyeti kuruluşunu Ayasofya Camiinde okutulan bir mevlit merasiminde ilan etmiştir. 

Bazı tarihçilere göre bu bir cemiyet olarak değil bir fırka olarak kurulmuştur ve amacı 

da siyasidir. Ancak, Tarık Zafer Tunaya’ya göre İttihad-ı Muhammedî Fırkası “parlamento 

içinde kurulan gizli ve ihtilalci eğilimli bir parti değildir.” (http://tr.wikipedia.org/wiki/ittihad-

ı_Muhammedi) Volkan ve Mizan gazeteleri “İttihat ve Terakki Cemiyeti” aleyhine yazdığı 

yazılarla muhalefet cephesi meydana getirmişti. Zira “İttihat ve Terakki Cemiyetinden çok 

büyük beklentisi olan Osmanlı aydınları uyguladıkları dine/şeriata ve “Hürriyet, adalet ve 

müsavât” gibi hürriyetçi söylemelere aykırı icraatlarından dolayı beklentilerine cevap 

bulamamışlar ve muhalefete başlamışlardı. Bunların içinde Bediüzzaman Said Nursi de vardı. 

Bediüzzaman Said Nursi de İttihat ve Terakki Fırkası kurucuları olan Jön Türkleri “Siz dini 

incittiniz, gayretullah’a dokundunuz, Şeriatı tezyif ettiniz; neticesi vahim olacaktır” diye ikaz 

ediyordu. (Tarihçe-i Hayat, 1994, s.46) 

İttihad-ı Muhammedî Cemiyetinin kurucuları arasında o zamanın meşhur simalarından 

Süheyl Paşa ve Şeyh Sadık gibi zatlar da bulunuyordu. Derviş Vahdeti İttihat ve Terakki’ye 

müfrit bir muhalefet yaptığı için Bediüzzaman tarafından “Edipler edepli olmalı, hem de 

edeb-i İslâmiye ile müteeddip olmalı. Ve onların sözleri kalb-i umumi-i müşterek-i milleten 

bîtarafâne çıkmalı. Ve matbuat nizamnâmesini, vicdanmızdaki hiss-i diyânet ve niyet-i hâlise 

tanzim etmeli” (Divan-ı Harb-i Örfî, 1993, s. 25) ifadeleri ile bizzat Derviş Vahdetî’yi kendi 

gazetesinde ikaz etmiştir. Daha sonra Divân-ı Harbî Örfîdeki müdafaasında da “Edipler edepli 

olurlar. Edepsiz bazı gazeteleri nâşir-i ağraz görüyorum” (Divan-ı Harb-i Örfî, 1993, s.53) 

diyerek kışkırtıcı yayınları tasvip etmediğini ifade etmiştir. Dolayısıyla Bediüzzaman’ın 

Derviş Vahdeti ile beraber bir cemiyet kurması mümkün değildir.  

Bediüzzaman en önemli bir vesika olan Mahkeme müdafaası olan Divan-ı Harb-i 

Örfî’deki müdafaasında “İşittim, Muhammed (asm) namıyla bir cem’iyet teşekkül etmiş. 

Nihayet derecede korktum ki; bu ism-i mübarekin altında bazılarının bir yanlış hareketi 

meydana gelsin… … Lâkin tekrar korktum, dedim: Bu isim umumun hakkıdır, tahsis ve 

tahdid kabul etmez. Ben nasıl ki, dindar müteaddid cem’iyete bir cihette mensubum. Zira 

maksatlarını bir gördüm. Kezâlik o ism-i mübareke intisab ettim” (Divan-ı Harb-i Örfî, 27) 

demektedir. Bediüzzaman’ın bu mahkeme müdafaasındaki ifadelerinde cemiyete değil isme 

intisap ettiğini belirtmektedir. Muhtelif cemiyetlere de Bediüzzaman “bir cihetle mensuptur.” 

O cihet de manevi ve dini olan “haramlarla mücadele, farz ve sünneti ihya” yönüdür. 

Bediüzzaman’ı ilgilendiren husus budur.  

Bediüzzaman “İttihad-ı Muhammedî” isminin siyasete âlet edilmesinden korkar. 

“Nihayet derecede korktum ki; bu ism-i mübarekin altında bazılarının bir yanlış hareketi 

meydana gelsin” ifadesi bunu açıkça belirtmektedir. Bediüzzaman o günün siyasi 

karışıklıklarına bu mübarek ismin karışmasının dine vereceği zararı düşünerek korkmaktadır. 

“Sonra işittim: bu ism-i mübareki bazı mübarek zevât -Süheyl Paşa ve Şeyh Sadık gibi zatlar- 

daha basit sırf ibadete ve Sünnet-i Seniyeye tebaiyete nakletmişler.  Ve o siyasi cemiyetten 

kat-ı alaka ettiler. Siyasete karışmayacaklar. Lâkin tekrar korktum, dedim: Bu isim umumun 

hakkıdır, tahsis ve tahdit kabul etmez. Ben nasıl ki, dindar müteaddit cemiyete bir cihetle 

mensubum. Zira maksatlarını bir gördüm. Kezâlik o ism-i mübareke intisap ettim. Lâkin tarif 

ettiğim ve dâhil olduğum İttihâd-ı Muhammdedînin (asm) tarifi budur ki: Şarktan garba, 

cenuptan şimâle uzanan bir silsile-i nuranî ile merbut bir dâiredir. Dâhil olanlar da bu 

zamanda üç yüz milyondan ziyadedir…” (DHÖ, 27) şeklinde devam etmektedir. Burada 



maddi bir mensubiyet ve cemiyete üye olmak yoktur. İsme sahip çıkmak ve siyasi istismardan 

kurtarmaya çalışmak ve tahdit ve tahsisten muhafaza etmek ve umuma mal etmek vardır.  

Cemiyetin kurulmasından on gün sonra 13 Nisan 1909 (Rumi 31 Mart 1325) tarihinde 

meşhur 31 Mart Vakası olarak bilinen isyan ve ayaklanma baş gösterdi. 10 gün İstanbul 

karışıklık içinde kaldı. 31 Mart vakasına adı karışan ve İttihad-ı Muhammedî Cemiyetini 

kuran Derviş Vahdetî idam edildi. Bediüzzaman bu cemiyetin kurucusu ve bir üyesi olsaydı 

somut bir delil bulunmuş olur, suç isnat edilebilirdi ve bu müdafaanın bir değeri de olmazdı.  

Bu gerekçelerden ve delillerden yola çıktığımız zaman Tarihçe-i Hayatta geçen 

“Hürriyetten sonra mücahit arkadaşlarıyla beraber İttihad-ı Muhammedî Cemiyetini 

kurmuşlar” (Tarihçe-i Hayat, 1994, s. 46) ifadesi havada kalmakta ve araştırmaya, temel 

kaynaklara inerek yeniden bu ifadeleri tashih etmeye ihtiyaç olduğu görülmektedir. Nitekim 

Bediüzzaman’ın doğum tarihi ve Tarihçe-i Hayatta geçen bazı tarihlerin yanlış olduğu 

anlaşılmış, delillere dayanarak düzeltilmiştir. (Haşiye) Bu ifadeyi de tashih edilerek yanlış 

anlaşılmalara meydan vermemek gerekir. 

Yine Bediüzzaman’ın Divan-ı Harb-i Örfî’nin başında Mahkeme reisi Hurşit Paşa’nın 

“İttihad-ı Muhammediye dahil misin?” sorusuna “Dedim: Maaliftihar! En küçük 

efradındanım. Fakat benim tarif ettiğim vecihle. Ve o ittihattan olmayan dinsizlerden başka 

kimdir? Bana gösteriniz.” (D.H.Ö, 19-20) ifadeleri de “İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti” nin 

bir parti ve fırka olarak değil bütün inananları içine alan “İttihad-ı İslam” anlamında “Sünnet-i 

Seniyeyi” ihyaya çalışan bütün Müslümanların dâhil olduğu manevi ve nuranî bir cemiyet 

olarak görmekte ve tarif etmektedir. 

Bediüzzaman daha sonra “Eskiden 31 Mart hadisesinde çendan onu da karıştırdılar, bazı 

dostlarını da ezdiler. Fakat sonra tebeyyün etti ki, mesele başkaları tarafından çıkmış. Onun 

dostları, onun yüzünden değil, onun düşmanları yüzünden belâ gördüler. Hem o zaman çok 

dostlarını da kurtardı” (Mektubat, 1994, s.405) ifadeleriyle 31 Mart olayına dostlarının 

kendisini dinlemedikleri için karıştıklarını, kendisinin ise onları kurtarmaya çalıştığını ifade 

etmektedir. 

Bediüzzaman’ın “siyasi bir cemiyet” veya “tahsis ve tahdit” altına alınan bir cemiyet 

olarak ortaya çıkmasından korktuğu “İttihad-ı Muhammedî” ve “İttihad-ı İslam”ın tarifini 

yaparak bütün inananların dahil olduğu umumî ve manevî bir cemaat ve cemiyet olarak görür. 

Dolayısıyla Bediüzzaman’ın dar alanlarda kurulan, tarafgirlik ve siyaset manası bulunan 

cemiyet ve fırkalarla alakası yoktur. Olması da mümkün değildir. Bu konuda doğru önerme ve 

düşünce “İşittim, Muhammed (asm) namıyla bir cem’iyet teşekkül etmiş” ifadesidir.           

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Haşiye: Bediüzzaman’ın Tarihçe-i Hayatta 1876 olarak geçen doğum tarihi yapılan 

araştırmalar sonucu 1878 olarak tashih edilmiştir. 

http://www.risaleinurenstitusu.org/index.asp?Section=SaidNursi&SubSection=DogumT

arihi  

http://www.risaletashih.com/index.php/tashih-cesitlemeleri/95-tashh-cetlemeler-8  
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İTTİHAD-I MUHAMMEDİ -2 

M. Ali KAYA 

İttihad-ı Muhammedî, kelime anlamı olarak “Muhammedî birlik” demektir. Bu ise 

peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav) etrafında bir araya gelen ve O’nun risaletine, 

peygamberliğine inanan bütün mü’minlerin inanç ve iman birliği anlamına gelmektedir. 

İnananların tamamı bu iman birliği etrafında bir araya gelmişlerdir. Bu durumda yeryüzünde 

bütün inananlar “İman bağı” ile peygambere intisap edenler “Muhammedî birliği” temsil 

ediyor demektir ki bu “din birliği” anlamına gelir. İmanın ve inancın kalp ve gönüllerde, akıl 

ve fikirde sağladığı bu birliği dünyanın siyasi meselelerine alet ve tabi kılmaya çalışmak ve 

bundan faydalanma yönüne gitmek dini ve inancı siyasete alet ve tabi kılmak demektir.   

Bediüzzaman’ın Divan-ı Harb-i Örfî’de mahkeme reisi Hurşit Paşa’nın “İttihad-ı 

Muhammediye dahil misin?” sorusuna “Dedim: Maaliftihar! En küçük efradındanım. Fakat 

benim tarif ettiğim vecihle. Ve o ittihattan olmayan dinsizlerden başka kimdir? Bana 

gösteriniz” (D.H.Ö, 19-20) ifadeleri Bediüzzaman’ın “İttihad-ı Muhammedi” ismine sahip 

çıktığını göstermektedir. Böyle bir cemiyete üye olduğunu ifade etmemektedir. Zaten 

Bediüzzaman “İşittim, Muhammed (asm) namıyla bir cem’iyet teşekkül etmiş. Nihayet 

derecede korktum ki; bu ism-i mübarekin altında bazılarının bir yanlış hareketi meydana 

gelsin… … Lâkin tekrar korktum, dedim: Bu isim umumun hakkıdır, tahsis ve tahdid kabul 

etmez. Ben nasıl ki, dindar müteaddid cem’iyete bir cihette mensubum. Zira maksatlarını bir 

gördüm. Kezâlik o ism-i mübareke intisab ettim” (Divan-ı Harb-i Örfî, 27) ifadeleri açık ve 

net bir şekilde göstermektedir ki Bediüzzaman İttihad-ı Muhammedî Cemiyetinin kurucuları 

arasında olmadığı gibi üyesi de değildir; ancak “O ism-i mübareke intisap etmiş” yani, tarif 

ettiği şekilde manen intisap etmiş, bütün inananları içine alan manevi bir cemiyet olarak kabul 

etmiş, dünyaya ve siyasete alet edilmemesi için gayret göstermiştir.  

Bediüzzaman’ın manen intisap ettiği ve tarifini yaptığı “İttihad-ı Muhammedî 

Cemiyeti” Derviş Vahdeti’nin 5 Nisan 1909 tarihinde kurduğu ve partileşme hedefine yönelik 

olan cemiyet değildir.  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri 31 Mart Olayına karıştığı suçlaması ile çıkarıldığı 

“Divân-ı Harb-i Örfî”deki müdafaasında “İşittim: İttihad-ı Muhammedî (asm) namıyla bir 

cemiyet teşekkül etmiş” (DHÖ, 27) diyerek böyle bir cemiyetin kurucusu ve üyesi olmadığını 

açıkça dile getirmiştir. Bediüzzaman bu mübarek ismin altında bazılarının yapacağı 

yanlışların bu isme mal edilmesinden korkmuş ve bilhassa tarafgirliğin odağı olan siyasete 

alet edilmesi tehlikesine dikkat çekmiştir. Sonra Süheyl Paşa ve Şeyh Sâdık gibi zatların bu 

cemiyetin üyesi olduğu ve siyasi bir cemiyetle ilgilerinin olmayacağı, ibadete ve sünnet-i 

seniyyeyi ihyaya hasretmeleri hususundaki gayretlerini duyunca rahatlamış ama umuma ait 

olan bu ismin belli bir gruba tahsis edilmesinden yine çekinmiştir. “Bu isim umumun 

hakkıdır, tahsis ve tahdit kabul etmez” diyerek belli bir kesimin tekelinde bulunamayacağını 

ifade etmiştir.  

Bediüzzaman bu endişelerini sadece “Divan-ı Harb-i Örfi”de dile getirmekle kalmamış, 

gazetelerde “İttihad-ı Muhammedî”nin ne anlama geldiğini izah eden yazılar yazmıştır. Bu 

yazılarında “İttihad-ı İslam hakikatinde olan İttihad-ı Muhammedî” (14 Mart 1325, Volkan, 

27 Mart 1909 Dini Ceride ) ifadeleri ile her ikisini bir tutmuştur. Tarifini de “Tevhid ve İman 

üzere kurulmuş, bütün mü’minlerin dâhil olduğu peygamberin sünnetini ihya etmeyi amaç 

edinen bir kurum/müessese olduğunu vurgular. Bu cemiyetin kanunları Farzları emretmek ve 

haramlardan kaçınmaktır. Amacının da “İttihad-ı İslam” yani Müslümanların birliğini 

sağlamak, tüm Müslümanları Kur’an ve Sünnet çerçevesinde dini ihya etmeye ve Kur’ânın 

emir ve yasaklarını uygulamaya davet etmektedir. Bu ittihadın meşrebi muhabbettir. Husumet 

ise cehalet, zaruret ve nifakadır. Yoksa gayr-i Müslimlere muhalefet olsun ve onlar dışlamak 



amacı ile böyle bir cemiyet altında bir araya gelinmemesi gerektiğini vurgular. (Eski Said 

Dönemi Eserleri, 2009, s.67-68) 

Bediüzzaman “İttihad-ı Muhammedi” ismini her türlü evham ve şüpheden korumak için 

siyasetten ve tarafgirlikten uzak durması konusunda büyük gayret göstermektedir. 

Bediüzzaman ayrıca “Meşrutiyetin milletin hâkimiyetini sağlayacağına” dikkatleri çekerek 

bunun milliyetçilik manasındaki çekişmeleri körükleyebileceğini ifade ile “İslam Milliyetini” 

öne çıkarmak gerektiğini de belirtir. Zira Arap, Türk, Kürt, Çerkez, Arnavut ve Lazların 

birliği kökenlerini ve ırklarını öne çıkararak sağlanamayacağını, bütün bu unsurların ancak 

“İttihad-ı İslam” ve “İttihad-ı Muhammedi” inancı etrafına sorunsuz bir araya gelebileceğini 

belirten makaleler yazmıştır. “Mademki meşrutiyette hâkimiyet milletindir; mevcudiyet-i 

milleti göstermek lâzımdır. Milletimiz de yalnız İslamiyet’tir” (ESDE, Makalat, s. 69) 

ifadeleri bunu anlatmaktadır.  

Bediüzzaman böyle bir cemiyetin bölücülük olacağını ve diğer cemaat ve gruplarla 

rekabete ve birbirinden nefret etmeye sebep olabileceği endişesini de dile getirerek “İttihad-ı 

İslam” manasındaki “İttihad-ı Muhammedi” cemiyetinin dini ve uhrevi bir cemiyet olduğunu 

ve amacının dünyaya ve siyasete bakmadığını ifade ederek “umur-u uhreviyede haset ve 

müzahemet ve münakaşa olmayacağını” ifade eder. Yapılan iş ve çalışma uhrevi bir ibadet 

olup rekabetin böyle bir ibadete riya karıştırarak ifsat edeceğini belirtir. Dini amaçla bir araya 

gelen mü’minlerin kurdukları cemaat ve cemiyetlerin amaçlarının siyaset olmaması 

gerektiğini, bu amaca hizmet eden cemaatlerin iki temel şarta sadık kalmaları gerektiğini izah 

eder. Birincisi, hürriyet-i şer’iyeyi, yani dinin sınırlarını çizdiği hürriyeti muhafaza etmek ve 

asayişi ihlal etmemek; ikincisi de muhabbet üzere hareket etmek. Başka cemiyete leke sürerek 

kendisine kıymet verdirmeye çalışmamak. Birinde bir hata görse onu ulemanın halletmesi için 

onlara havale etmektir. Bu durumda olan bütün cemiyet ve cemaatlerle bir ve beraber hareket 

etmek gerektiğini ve onların tümü ile ittifak içinde olduklarını beyan eder.  

Dini cemaat ve gazetelerin “Maksatta ittifak etmeleri gerektiğini, meslek ve 

meşreplerde ittifakın zaten mümkün olmayacağını, lazım da olmadığını belirtir. Hatta caiz de 

olmayacağını söyler. Zira her konuda bir ve beraber olmak, herkesin aynı işi yapması 

taklitçiliği ve tembelliği, işi başkasına havale etmeyi netice vereceğini bunu ise “Neme lazım 

başkası düşünsün” diye hizmetten geri kalmayı netice vereceğini izah eder. (ESDE, Reddu’l-

Evham, s. 74-75; 18-19 Mart 1325 Volkan, Sayı, 90-91)  

Bediüzzaman’ın bu makalelerini okuyanlar “İttihad-ı Muhammedi” siyasi bir cemiyet 

değil “İttihad-ı İslam” hakikatine hizmettir diye cemiyete üye olmuşlar ama Derviş Vahdetî 

gibi müfrit siyasiler maalesef bu cemiyet adına faaliyet göstererek 31 Mart olayına 

karıştırmışlardır. Bediüzzaman ise “Divan-ı Harb-i Örfî” de gerçeği dile getirerek kendisinden 

sonra pek çok dostunu da ceza ve idamdan kurtarmıştır. (Mektubat, 1994, s.405)  

İttihad-ı Muhammedi Cemiyetinin yaşadığı bu tecrübe dinin siyasete ve dünyevî 

amaçlara alet edilmemesi gerektiğini anlatan önemli somut bir olaydır. Bediüzzaman “İttihad-

ı Muhammedî” cemiyeti ile ilgili hususlarda yazdığı makaleleri, konuşmaları ve belgeli 

mahkeme müdafaaları ile Müslümanların nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda fikirlerini 

ortaya koymuştur. Müslümanların “İttihad-ı İslamı” nasıl sağlanması gerektiği hususunda yol 

gösterme imkanını bulmuştur. Bu tecrübe ve Bediüzzaman’ın yaklaşımı göstermektedir ki 

“İttihad-ı İslam” siyasi bir yaklaşım değil, tamamen dini ve İslami bir ibadet ve dini görev 

bilincinin sonucudur. 

 

 

 

 

 

 



 

MEŞRUTİYET DÖNEMİ FİKİR AKIMLARI 

M. Ali KAYA 

Giriş: 

Bediüzzaman Said Nursi “Meşrutiyet” yönetimini fevkalade alkışlar. Meşrutiyet 

döneminde meydana gelen yanlışlara ve karışıklıklara “Ehven-i Şer” olarak bakar ve bu 

yanlışların meşrutiyetten değil, uygulayıcıların yanlışlarından kaynaklandığını ifade eder. 

“Meşrutiyeti pek çok izam ediyorsunuz, büyütüyorsunuz” diyenlere de şöyle cevap verir: 

“Meşrutiyet hükümete düştüğü vakit, fikr-i hürriyet meşrutiyeti her vecihle uyandırır. Her 

nevide, her taifede onun sanatına âit bir nevi meşrutiyeti tevlit eder. Hattâ medâriste, ulemâda, 

talebede bir nevi meşrutiyeti intâç eder. Evet, her tâifeye ona mahsus bir meşrutiyet, bir 

teceddüt ilham olunuyor” (Münâzarat, 1996, s. 31) şeklinde cevap verir. Hürriyet ve 

meşrutiyet ortamında pek çok fikir akımlarının çıkması elbette kaçınılmazdır. Bu gerek 

bireyin gerekse toplumun gelişmesi ve ilerlemesi, istidat ve kabiliyetlerinin gelişmesini netice 

verir. Yaratılışın bir amacı ve insanın teklif ile mükellef tutulmasının bir hikmeti de insanın 

istidat ve kabiliyetlerinin gelişimidir ki bunu sağlayacak ortam Meşrutiyet’le oluşmaktadır.   

 

Meşrutiyet ve Hürriyetin Meyveleri: 

Meşrutiyetten (1908) sonra Osmanlı’nın pay-i tahtı olan İstanbul’da pek çok cemiyetler 

ve fırkalar/partiler kuruldu. Bunların çoğu meşrutiyet ve hürriyeti desteklemekle beraber 

meşrutiyetin sağladığı hürriyet ortamından yararlanarak ideolojik ve radikal fikirlerini fırka 

çatısı altında topluma anlatmak isteyen fırkalar da vardı. Siyasi fırkaların ve cemiyetlerin fikir 

tabanını oluşturan akımlar Osmanlıcılık, Batıcılık, Türkçülük ve İslamcılık olmak üzere dört 

temel kategoride ele alıp değerlendirmek mümkündür. Bu temel düşünceleri özetleyecek 

olursak aralarındaki farklılıkları görebiliriz. 

 

Osmanlıcılık: Osmanlı devleti içinde bulunan Müslüman, Yahudi ve Hıristiyan din 

mensuplarının ve Türk, Arap, Çerkez, Arnavut, Ermeni, Yahudi, Bulgar ve Rumların asırlar 

boyu beraber yaşadıkları gibi bundan sonra da bölünmeden beraber yaşamalarını sağlamaya 

yönelik tedbirler almak gerektiğini savunanların düşünce sistemidir. Osmanlıyı ayakta tutmak 

ve ihya etmek isteyenler bunu iki şekilde sağlayacaklarını düşünüyorlardı. Birincisi, “Kanun-i 

Esasi”ye dayanan bir “Meclis-i Mebusan” etrafında birliği sağlama düşüncesidir. İkincisi ise, 

Meşrutiyet içinde hürriyeti sağlayarak halkı hükümete ortak etmek ve halkı idareye iştirakini 

temin etmektir.  

Bu fikir III. Selim (1761-1808) ve II. Mahmut (1784-1839) tarafından da savunulmuş ve 

yapılan siyasi değişikliklerle bu düşüncenin tahakkuku için çalışılmıştır; ama ne var ki, Gayr-i 

Müslimlere bu düşünceyi kabul ettirmek mümkün olmamıştır. Zira azınlıklar ve gayr-i 

Müslimler bu projeyi “asimilasyon tuzağı” olarak yorumlamışlardır. Osmanlı içinde bilhassa 

batılılar tarafından kışkırtılan “Irkçı” düşünceler “Özgürlük” ve “Özerklik” gibi siyasi 

düşünceler bu düşüncenin kabulünü engellemiştir. Ayrıca bu düşünceyi dile getiren siyasi ve 

idari erkânın da “Ortak dil” kullanamamalarının da büyük payı olduğu gerçeğini göz ardı 

etmemek gerekir. Resmi ve devletçi bir söylem olarak algılanan bu fikirlere tepki salt 

azınlıklardan ve gayr-i Müslimlerden değil, batı ile sıkı şekilde ilişki kuran ve eğitim için 

batıya giden Osmanlı aydınları da kimi “Türkçülük” adına, kimileri de “Hürriyet ve 

meşrutiyet” adına karşı çıkmışlardır.    

 

Batıcılık: Abdullah Cevdet, Celal Nuri, Süleyman Nazif gibi önde gelen basının önde 

gelen fikir adamlarının savunduğu bir düşünce akımıdır. Görüş ve düşüncelerini “Mehtap” ve 

“İçtihat” gibi basın organları ile yaymaya çalışmışlardır. Batıcılık düşüncesine göre 

Osmanlı’nın gelişmesi ve ilerleyebilmesi için tek çıkar yol batılılaşmaktır. Celal Nuri batıdan 



sadece tekniği almanın yeterli olmayacağı, bilhassa teceddüt fikrinin de alınması gerektiğini 

savunuyorlardı. Alel-amya, körü körüne batı taklitçiliği değil istenen tecdit ve teceddüt 

düşüncesiydi. Bunun tek bir yolu vardı o da eğitimdi. 

Batıcılar da kendi aralarında Celal Nuri gibi “Ilımlı/kısmî batıcılar ile Abdullah Cevdet 

gibi aşırı batıcılar olarak ikiye ayrılıyorlardı. Kısmî batıcılar “Batının teknik ve teknolojik 

yeniliklerini almakla beraber kendi kültürümüzü muhafaza etmemiz gerektiğini savunurlarken 

Abdullah Cevdet gibi aşırılar ise “Medeni Hukuk” “Lâik/Lâdîni Mahkemeler” ve “Latin 

Alfabesine geçiş” gibi radikal düşünceleri dile getiriyor ve kaderci anlayışı yıkmak için de 

Tekke ve Medreselerin kapanması gerektiğini savunuyorlardı. Bunların çoğu everensel değer 

olarak Müslümanlığı kabul etmekle beraber ekonomik alanda “Liberalizmi” savunuyor ve 

Milli Sanayi’nin kurulması gerektiğine inanıyorlardı. Batıcılar bununla Osmanlı’nın birliğinin 

sağlanacağına inanıyorlardı bu nedenle ırkçılığa ve Türkçülüğe karşı çıkıyorlardı. İçlerinde 

Abdullah Cevdet gibi ateistler bulunmakla beraber dine karşı çıkmıyor, bilakis İslamiyet’i 

toplumu bir arada tutan manevi bağ olarak savunuyorlardı.  

Cumhuriyetçi kimliği ile de tanınan Celal Nuri daha sonra “Türkiye Cumhuriyeti” 

kuruluşunda TBMM’de mebusluk yapmış ve 1924 Anayasa’sının röportörlüğü görevini de 

üstlenmiştir. Batının değerleri olan “Hürriyet, Müsavat ve Adalet” gibi kavramları savunan 

birçok aydın “İttihat ve Terakki Fırkası” içinde yer almış ve pek çoğu da “İslamcı-Batıcı” 

olarak “Doğunun ahlak ve maneviyatını, Batının teknik ve teknolojisini” bir araya getirmek 

gerektiğini savunarak “sentezci” bir yaklaşım sergilemişlerdir. Bunlar batıya daha çok 

“rasyonel” bir yaklaşmışlardır ki Yeni Osmanlıların/Jön Türklerin büyük bir çoğunluğu bu 

kısımdandır. Bunların öne çıkan isimlerden birisi de Sadrazam Said Halim Paşa’dır. 

Bediüüzaman’ın bu düşünceye ve Batıya yaklaşımı ise “Ecnebilerde terakkiyat-ı 

medeniyeye yardım edecek noktaları (fünun ve sanayi gibi) maal-memnniye alacağız. Ama 

medeniyetin zünub ve mesâvisini almayacağız… Zünûb ve mesavi-i medeniyeti, hudud-u 

hürriyet ve medeniyetimize girmekten seyf-i şeraitle yasak edeceğiz. Tâ ki medeniyetimizin 

gençliği ve şebabeti, zülâl-i aynü’l hayat-ı Şeriatle muhafaza olsun. Kesb-i Medeniyette 

Japonlara iktida bize lâzımdır ki; onlar Avrupa’dan mehâsin-i medeniyeti almakla beraber, 

her kavmin mâye-i bekâsı olan âdat-ı milliyelerini muhafaza ettiler. Bizim âdât-ımilliyemiz 

İslamiyette neşv-ü nemâ bulduğu için, iki cihette sarılmak zaruridir” (Divan-ı Harb-i Örfî, 

1993, s. 79-80) ifadelerinde açıkça görülmektedir.   

 

Türkçülük: Osmanlıcılık ve İslamcılık (Pan İslamizm) akımına alternatif olarak ortaya 

çıkan “Türkçülük” (Pan Türkizm) “Turancılık” olarak da bilinen bir siyasi akımdır. 

Türkçülüğü esas alarak yeryüzünde bulunan bütün Türkleri bir bayrak altına toplamayı hedef 

olarak belirlemişlerdir. İlk Türkçü bir Leh asilzadesi olan Mahmut Celalettin Paşa’dır. (Kont 

Kostanty Polkozic Borzecki) Ahmet Vefik Paşa (Yahudi mühtedinin torunudur) Şemsettin 

Sami (Arnavut) Ömer Seyfettin (Çerkes) ve Ziya Gökalp (Kürt) gibi önde gelenlerin hiçbiri 

de Türk neslinden gelmemesi de dikkat çekicidir. Yusuf Akçura, Ahmet Ağaoğlu ve Mehmet 

Emin Resulzade Rusya’da yetişmişlerdir. 

Türkçüler 1889-1908 yıllarında azınlık oldukları için fikirlerini açıkça ortaya çıkarmak 

yerine Jön Türkleri destekler gözüküyorlardı. 1908-1913 arası milliyetçilik anlayışı değişti ve 

Türklerin hâkim olduğu merkeziyetçi bir Osmanlı oluşturmak istiyorlardı. İttihat ve Terakki 

iktidarında uygulanan Türkçü politikalar Balkanlar’da Arnavutlukta ve Arapların yaşadığı 

yerlerde uygulamaya kondu. Bu politika maalesef çok ters tepti; Arnavutluk ve Suriye 

isyanına sebep olduğu gibi Arapları da İngilizlerin safına ve yanına itti. Araplar bu yaşanan 

hadiseleri “Tetrik” yani zorla Türkleştirme olarak gördüler. 1913 yılında da Balkan Harbine 

sebebiyet verdi.   

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri bu politikayı ve ırkçılık manasındaki “Türkçülük” 

fikrini  “Frenk illeti” olarak isimlendirir ve “Avrupa, âlem-i İslam’ı parçalamak için içimize 



bu Frenk illetini aşılamış” (Emirdağ Lâhikası, 386) demektedir ki tarihin şahadeti ile 

hakikatin ta kendisidir. 

Turancılık ideali İttihat ve Terakki’nin içinde de yerleşme imkânı bulduğu için 

Osmanlı’nın I. Dünya Savaşına katılmasının en önemli sebebi olmuştur. Zira başta Talat Paşa 

olmak üzere bir kısım İttihatçılar güçlü Almanlar ile savaşa katıldığımız zaman Balkanlar, 

Kafkasya ve Orta Asya’nın sınırlarımıza katılması ile sonuçlanacağı varsayımını düşünerek 

savaşa girme kararı almışlardır. Almanların mağlubiyeti Osmanlı’nın da mağlubiyeti sayılınca 

eldeki topraklar da gitti. Ayrıca Arapların İngiltere’yi desteklemelerine ve Türkler ile 

savaşmalarına sebep oldu.  

Türkçü ve Turancı Ziya Gökalp (1875-1924) Turancıların fikir babası sayıldığı gibi 

Atatürk’ün de “Türkçülük” konusundaki fikir babası sayılır. Lâiklik ilkesinin kabulü, Şer’iye 

ve Evkaf Nezaretinin kaldırılması, İstanbul Türkçesinin resmi dil olması, Türkçe İbadet, 

Medreselerin kapatılması ve Tevhid-i Tedrisat gibi fikirlerin sahibi de Ziya Gökalp’tir. Bunun 

için M. Kemal “Bedenimin babası Ali Rıza, fikirlerimin babası Ziya Gökalp’tir” demiştir. 

Cumhuriyet döneminde de Yusuf Akçura, M. Fuat Köprülü, Şemsettin Günaltay, 

Hüseyinzade Ali gibi fikir adamları Atatürk’ün de talimatı ile “Türk Yurdu” “Türk Ocağı” 

“Türk Birliği” “Türk Derneği” gibi cemiyetlerin kurulmasına önayak olmuşlardır. Türkçülüğe 

siyasi bir mahiyet kazandıran ve siyasi bir program olarak ortaya koyan ise Yusuf Akçora 

(1879-1935) olmuştur. Yusuf Akçora “Üç Tarz-ı Siyaset” (1907) isimli makalesinde bu 

konudaki fikirlerini ortaya koymuş ve “Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük” kavramlarını 

irdelemiş ve kurtuluş reçetesi olarak “Türkçülüğü” göstermiş ve nihayet bu görüş Mustafa 

Kemal’in “Bir Türk dünyaya bedeldir” sözü ile “Türkiye Cumhuriyeti”nin kurulmasında etkili 

bir rol oynamıştır. “Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur” önermesi bu gün de Türkçülüğü 

esas alan siyasi akımların ve partilerin de temel görüşü olmaya devam etmektedir.     

 

İslamcılık: Bütün dünya Müslümanlarını “İttihad-ı İslam” adı altında bir araya toplama 

fikri ve bu alanda yapılan bütün çalışmaları içine alan siyasi akımdır. Batılılar bu akıma 

“Panislamizm” adını vermişlerdir. Osmanlı’da bu fikri ortaya atan ilk düşünür Cemaleddin-i 

Afganî’dir. (1839-1897) Afganî’nin Mısır’da ortaya attığı bu düşüncenin en büyük destekçisi 

de talebesi olan Muhammed Abduh (1845-1905) ve Reşit Rıza (v.1935) olmuştur. 

Hindistan’da Seyid Ahmed Han (1817-1898) ve Seyid Emir Ali (1849-1928) bu düşünceyi 

dile getirmişlerdir. İstanbul’da ise II. Meşrutiyetten sonra Batılılaşma ve Türkçülük 

akımlarına karşı alternatif olarak İslamcılar tarafından savunulmaya başlamıştır. Prens Said 

Halim, Şeyhülislam Musa Kâzım, İskilipli Atıf Efendi, Babanzade Ahmet Naim, Mehmet 

Akif, İsmail Hakkı, A. Hamdi Akseki, M. Ali Aynî, İsmail Fenni Ertuğrul, Hacı Fehim, M. 

Hamdi Yazır gibi ulemadan birçokları bu fikri desteklemişlerdir. Bediüzzaman Said Nursi 

hazretleri de siyasi bir düşünce olarak değil, “sebeb-i iftirak olan fırkalardan değil” bütün 

Müslümanların aynı ideal ve düşünce etrafında toplanması, iman kardeşliği çerçevesinde 

buluşması manasında bir “İttihad-ı İslam” fikrini savunmuştur. (Divan-ı Harb-i Örfi, 1993, s. 

29)  

Bediüzzaman zahiren “İttihad-ı İslam” düşüncesini de iki temel amaç için desteklediğini 

açıklar. Birincisi, “İttihad-ı İslam” ve “İttihad-ı Muhammedî” isimlerini tahdit ve tahsisten 

kurtarmak. Yani, belli bir siyasi fırka ve grubun tekelinden kurtarmak ve bütün Müslümanlara 

şumûlünü ilan etmek; ikincisi de 31 Mart hadisesine sebep olan fırkalaşma ve bölünmeye, 

siyasi bir ayrıma engel olmak amacına yönelikti. (Divan-ı Harb-i Örfî, 1993, s.29-30) 

Bediüzzaman’a göre ne “İttihad-ı Muhammedi” ve ne de “İttihad-ı İslam” fırkacılığa ve 

siyasete alet edilemeyeceği gibi tahsis ve tahdid altına da alınamazdı. Zira İslam’ın amacı 

Allah'ın dinini bütün insanlara ulaştırmak, bütün insanlığa hitap etmektir. Belli fırka ve 

gruplara, yandaş siyasilere mal etmek umuma teşmilini ve herkesin ona tarafsız ve peşin 

hükümsüz yönelmesini engellemeyebilirdi. Bu nedenle bu mübarek isimler altında gruplaşma 



ve siyasi faaliyet yapılamazdı. Diğer İslâmî değerler gibi kutsiyeti muhafaza edilmesi 

gerekiyordu. Bediüzzaman bu amaca hizmet etmek amacı ile “İttihad-ı Muhammedi” ve 

“İttihad-ı İslam” kavramlarına açıklık getirmiştir. Bu gerekçelerle “İslamcılık” siyasi ve 

ideolojik bir kavram haline getirilmemesi gerekiyordu. İslamı ve islâmi kavramları dinî 

kavram olmaktan çıkaran her anlayış ve düşünce siyasete, dünyaya ve ideolojiye alet etmek 

demektir. Böyle bir durum “dini milliyetçilikten” başka bir şey değildir. 

Sultan II. Abdulhamid Han “Osmanlıcılık” fikrinin tutmadığını görünce devletin 

birliğini “İslamcılık” fikri ile sağlamaya çalıştı. “Hilafet” bütün Müslümanların birliğini 

sağlayan önemli bir değerdi ve bu Osmanlı’ya aitti. Bu nedenle Sultan Abdulhamid “Hilafeti” 

Osmanlı’nın birliğini sağlayacak esas olarak değerlendirmiş ve Müslümanları “İslâmî Devlet” 

etrafında toplamaya çalışmış ve 33 sene bunu başarmıştır; ancak bu düşünce gerçekte fıtrata 

ve fıtrat dini olan İslam’ın özüne ve yönetime ait prensiplerine uygun olmadığı için devam 

etmemiştir.  

Bediüzzaman Said Nursi yukarıda ifade edilen “Bu mübarek isimleri” tahdit ve 

tahsisten kurtarmak, siyasete ve ideolojik kutuplaşmalara alet edilmesini engellemek amacı ile 

kurucu ve üye olmadan içlerinde bulunmuş ve gerçeği onlara anlatma amacı ile onlarla 

münasebet içinde olmuştur. Gerçekte ise “Meşrutiyetin adalet, hürriyet, kanun hâkimiyeti, 

meşveret” prensiplerinin uygulanması ile “İttihad-ı Muhammedi” ve “İttihad-ı İslam” 

manalarının da kalplerde ve gönüllerde yerleşerek hayata hâkim olacağını anlatmıştır. 

 

Genel Değerlendirme ve Sonuç: 

Osmanlı Devletinin Kanun-i Esasi’nin kabulü ile başlayan 23 Aralık 1876 – 13 Şubat 

1878 yılları arasındaki döneme I. Meşrutiyet, 23 Temmuz 1908’den 16 Mart 1920 yılları 

arasına ise II. Meşrutiyet dönemi adı verilir. Her iki Meşrutiyet dönemi olan 1878 ile 1908 

yılları arasında geçen 30 senelik döneme ise “İstibdat Dönemi” adı verilir. 

Kanun-i Esasi’nin kabulü ve “Hürriyet” rüzgârının esmesi ile başlayan bu dönem 

Osmanlı’da her nevi fikir ve düşünce tohumlarının atıldığı, siyasi ve sosyal pek çok dernek ve 

fırkaların oluştuğu bir dönemdir. Meşrutiyeti anlamadan ve Osmanlı’nın bu dönemde 

geçirdiği fikrî ve siyasi inkılâbı bilmeden ve anlamadan günümüz siyasi ve sosyal hadiselerini 

ve fikir akımlarını doğru ve gerçekçi olarak değerlendirerek sağlıklı sonuçlara ulaşmak ve 

geleceği yorumlamak doğru bir yaklaşım değildir.  

Meşrutiyet’te Osmanlı’nın fikir ve düşünce dünyasında ihtiyaçtan doğan ve tohumları 

atılan, istibdat döneminde toprak altında kalarak mayalanan ve II. Meşrutiyette gün yüzüne 

çıkan pek çok fikir ve siyasi akımların genel amacı ve ortak yönleri “Osmanlı Devletini” 

yıkılmaktan kurtarmak, Avrupa’nın “fen ve sanayi silahı ile kurduğu istibdad-ı manevisinden 

kurtulmak”, asırlardır yatmış ve uyumuş olan İslam dünyasını uyandırmak ve Müslümanların 

birliğini sağlayarak yeniden maddi ve manevi terakkisini temin etmekti. Ama ne var ki bu pek 

kolay olmamış ve sayılamayacak kadar çok sebeplerden dolayı hiçbirisi ideallerini ve 

amaçlarını gerçekleştirememişlerdir.  

Ziya Gökalp gibi Türkçülük ve Turancılığı esas alan bir düşünürün amacı da buydu. 

Nitekim “Türkleşmek, İslamlaşmak ve Muasırlaşmak” isimli eseri ve tezini “Türk 

milletindenim, İslam ümmetindenim ve Garp medeniyetindenim” cümlesi ile özetlemesi 

göstermektedir ki amaç ve hedef bir olmakla beraber çözüm önerileri farklılık arz ediyordu. 

Ne ki çözümde birlik sağlanmadığı ve doğru çözüm üretilemediği için bütün bu çalışmalar ve 

fikirler Osmanlı’nın yıkılmasını ve 22 milyon km
2 

olan Osmanlı devletini 814.578 km
2 

ye 

düşürmekten kurtaramamıştır.  

Anadolu’nun kurtuluşu ve Cumhuriyetin kuruluşu bütün kesimlerin çabası ile 

sağlanarak dünyaya parmak ısırtacak büyük bir başarı kazanılmışken 1923’ten sonra 

Cumhuriyete hâkim olan ve Ziya Gökalp’ın Türkçülüğü öne çıkaran “Türk-İslam Sentezi” ve 

“Lâiklik Süreci”, Batılılaşmak adına yapılan “Devrimler” de Celal Nuri gibi Batıcıların 



Cumhuriyete hâkim olduğunu ve 1950 yılında Demokrasiye geçilene kadar geçen 30 senelik 

dönemde ikinci bir “İstibdad” dönemini yaşatmıştır. Bu dönemde batılaşma ve Türkçülük 

Felsefesi devlet eliyle zorla kabul ettirilmeye çalışılmış, Osmanlıcılık ve İslamcılık düşüncesi 

saf dışı bırakılmakla kalınmayarak devlet eliyle bu düşüncelerle mücadele edilmiştir. 

1950’den sonra “Demokrasiye” geçilmesi ile beraber Osmanlıcılık fikrinin takipçileri 

olan “Ahrarlar / Hürriyetçiler” Meşrutiyet içinde Hürriyeti sağlamak ve Meclisin çalışması ile 

Kanun hâkimiyeti” düşüncesi yeniden devlete hâkim olmuştur. Bu durum II. Meşrutiyet’in 

fikir akımlarını ortaya çıkarması gibi hürriyet ortamında İslamcılık ve Türkçülüğün yeniden 

canlanmasına ve partileşme sürecine girmesine zemin hazırlamıştır. İttihatçıların batıcı kanadı 

ve devletçi/ırkçı kanat ile Lâikliği kendilerine kalkan olarak kullanan inançsız kesimin de 

şiddetli muhalefetini körüklemiştir.  

Demokratların elinden seçimle iktidarı alarak hükümete gelmekten ümit kesmeleri de 

Irkçıları yanlarına alarak “İhtilallerle” ve zorla hükümeti ele geçirme döneminin başlamasına 

sebep olmuştur. Demokratların zorla ve darbelerle 1960-1971 ve 1980’de iktidardan 

uzaklaştırılması ve nihayet 1997 sürecinin yaşanması sonuçta toplumun “İslamcıları” iktidara 

getirmelerini netice verdirmiştir. İslamcıların uzun dönem iktidara hâkim olmaları 

“demokrasi”ye sahip çıkma ve demokrasiyi koruma görüntüsü sebep olmaktadır. Bu da 

göstermektedir ki “Demokrasi” “Hak ve Hürriyetler” insanlığın vazgeçilmez siyasi değeridir. 

Bu sürecin sonu “Hukukun Üstünlüğü ve Demokrasinin” bütün kurum ve kuruluşlara tam 

olarak hâkim olmasıdır.  
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MEŞRUTİYET DÖNEMİ CEMİYET VE SİYASİ PARTİLERİ 

M. Ali KAYA 

Osmanlı Devletinin Kanun-i Esasi’nin kabulü ile başlayan 23 Aralık 1876 – 13 Şubat 

1878 yılları arasındaki döneme I. Meşrutiyet, 23 Temmuz 1908’den 16 Mart 1920 yılları 

arasına ise II. Meşrutiyet dönemi adı verilir. Her iki Meşrutiyet dönemi olan 1878 ile 1908 

yılları arasında geçen 30 senelik döneme ise “İstibdat Dönemi” adı verilir. I. Meşrutiyetin 

ilanı ile beraber Osmanlı fikir akımları ortaya çıktı. İstibdat döneminde bu fikir akımları yer 

altına çekildi. II. Meşrutiyetin ilanı ile su yüzüne çıkarak cemiyet haline geldi ve zamanla 

birçoğu siyasi fırka/partilerin oluşumu ile sonuçlandı. 

 Bunları ele alacak olursak: 

 1. İttihat ve Terakki Fırkası: 3 Haziran 1889’da “İttihad-ı Osmanî” olarak 

teşkilatlanan cemiyet daha sonra “Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti” olarak kendisini 

geliştirmiş ve gerek Harbiyeliler içinde gerekse Mekteplerde ve bilhassa Tıbbıye bünyesinde 

büyük bir taraftar bulmuştur. 1908 II. Meşrutiyetin ilanı ile gerek Meclis-i Mebusan’da 

gerekse Osmanlı bürokrasisinde büyük destek görmüş ve 1913 de “İttihat ve Terakki Fırkası” 

şeklinde partileşmiş ve 1920’ye kadar ülkeyi idare etmiştir. Girdiği seçimleri baskı ve korku 

ile muhalefeti sindirerek ve seçimlere sokmayarak alması ile iktidarı döneminde devletçi ve 

tek partili bir rejim haline dönüştürmüştür.  

2. Fedâkarân-ı Millet Cemiyeti: 1908 Ağustos ayında kurulmuş ve hiçbir seçime 

katılmamıştır. 31 Mart Olayı’ndan sonra siyasi hayattan çekilmiştir. 

3. Osmanlı Ahrar Fırkası: 14 Eylül 1908 tarihinde kurulmuş, seçim öncesi 

partileşmesini tamamlamış ve sadece İstanbul’da 1908 seçimlerine katılmıştır. Seçim 

sonrasında bir başarı gösterememiş, İttihat ve Terakki’nin tutumunu protesto ederek siyasi 

hayattan çekilmiştir.  

4.  Fırka-i İbad:  6 Şubat 1909 tarihinde kuruldu 1911 seçimlerine katılmış ve hiçbir 

varlık gösterememiştir.  

5. İttihad-ı Muhammedî Cemiyeti: 5 Nisan 1909 tarihinde bir cemiyet olarak 

kurulmuş 31 Mart olayından sonra kapatılmıştır. Cemiyet olarak en çok bir ay veya kırk gün 

kadar sosyal hayatta yer almış ve 31 Mart Olaylarına sebebiyet verdiği ithamı ile kurucuları 

ve üyeleri idamla yargılanmış ve bir kısmı asılmışlardır. 

6. Heyet-i Müttefika-i Osmaniye: 17 Nisan 1909 tarihinde kurulmuş ve kısa bir zaman 

sonra kapanmıştır. 

7. Mutedil Hürriyetperveran Fırkası: Kasım 1909 da 1908 seçimlerinde mebus 

olarak seçilenler tarafından kurulmuş daha sonra “Hürriyet ve İtilaf Fırkası”na iltihak 

etmişlerdir.  

8.  Islahat-ı Esasiye-i Osmaniye Fırkası: 1909 da ülke dışında kurulmuş 1913 yılında 

Hürriyet ve İtilaf Fırkası’na katılmıştır.  

9. Ahali Fırkası: 21 Şubat 1910’da İttihatçılardan ayrılanlar tarafından kurulmuştur. 

1911 yılında Hürriyet ve İtilaf Fırkasına katılmışlardır. 

10. Osmanlı Sosyalist Fırkası: 1910 yılının sonlarında kurulmuştur. Hiçbir genel ve 

ara seçime katılmamıştır. Eşitsizlik ve adaletsizliğe karşı üretim ve dağıtım araçlarının 

millileştirilmesini savunan, işçilerden vergi alınmaması, basın özgürlüğü gibi hürriyetleri 

savunmaktaydı. Laikliği savunuyor ve uluslar arası Enternasyonal’e bağlı hareket ediyordu.  

11. Hürriyet ve İtilaf Fırkası: 21 Kasım 1911 tarihinde kurulmuştur. II. Meşrutiyetin 

en güçlü muhalefet partisidir. Kuruluşundan 20 gün sonra İstanbul’da yapılan ara seçimi 

kazandığı için İttihat ve Terakki’nin öfkesini çekmiş 1912 seçimlerinde büyük baskı görerek 

çok az sayıda mebus çıkarabilmiştir. Sonraki seçimlere ise İttihat ve Terakki’nin büyük 

baskıları sonucu katılmamışlardır. 

12. Halaskâr Zabitan Grubu: 1912 yılında yapılan “Sopalı Seçimlerden” sonra İttihat 

ve Terakki’nin baskısına tepki olarak kurulmuş ve Arnavutluk İsyanı bahane edilerek 16 



Temmuz 1912 tarihinde bir muhtıra vererek İttihat ve Terakki yanlısı Sait Paşa hükümetini 

istifaya zorlamış ve Ahmet Muhtar Paşa sadrazamlığında partiler üstü bir hükümetin 

kurulmasını sağlamışlardır. 1913 yılında dağılmıştır. 

13. Milli Meşrutiyet Fırkası: 5 Temmuz 1912 tarihinde kurulmuş “Milliyetçi” kimliği 

ile öne çıkmış ancak hiçbir seçime katılmamış, kısa süre içinde kapanmış ve dağılmıştır. 

Meşrutiyet döneminde siyasi yapılanma günümüzdekinden farklı olmadığı 

görülmektedir. Siyasi oluşumlar fikir akımlarına uygun bir şekilde dört temel üzerine 

yapılanmıştır.  

Birincisi, Demokratik değerleri savunan ve samimiyetle inananlar. Bunlar “Demokrat 

Parti” etrafında toplanmışlardır. Meşrutiyet döneminin “Ahrar/Hürriyetçi” partileri bunlardır. 

Osmanlı Ahrar Fırkası, Mutedil Hürriyetperveran Fırkası, Islahat-ı Osmaniye Fırkası ve 

Hürriyet ve İtilaf Fırkası “Ahrar/Demokrat” çizgiyi oluşturan partiler olarak görebiliriz. 

Nitekim bu fırkalar sonuçta “Hürriyet ve İtilaf Fırkasına” katılmışlardır. Bununla beraber 

“Hürriyet ve İtilaf Fırkasının” iktidara gelemeyeceğini anlayan bir kısım “Ahrarlar” İttihat ve 

Terakki içinde meclise girerek yine “Ahrar”ları temsil etmişlerdir. Bu bakımdan Ahrar ve 

demokrat düşüncede olanlar sadece “Ahrar Fırkası” içinde olanlardır denemez. Kendisi ahrar 

olduğu ve hürriyetleri savunduğu halde çeşitli sebeplerle farklı yerlerde olmaları mümkündür.   

İkincisi, devletçi, baskıcı ve istibdat yanlısı olup iktidar için her şeyi istismar etmeyi 

siyaset olarak kabul eden, iktidar hedefini takip edenlerin oluşturduğu “İttihat ve Terakki” 

zihniyetidir. Bu zihniyet halkçı, sosyal demokrat, milliyetçi ve devletçi bir yapıyı temsil 

etmektedir. Günümüzde bu zihniyet “Cumhuriyet Halk Partisi ve AKP” bünyesinde devam 

ettiği görülmektedir. İçlerinde ahrar, milliyetçi, dindar ve demokrat unsurları da barındırırlar 

ve bunlar sayesinde iktidarlarını muhafaza ederler; ancak devletçi ve baskıcı bir yapı ile kendi 

varlıklarını devam ettirirler.  

Üçüncüsü, milliyet ve ırk unsuru üzerinde siyaset yapmayı esas kabul eden ve ırk 

kimliğini öne çıkaran siyasi oluşumdur. Meşrutiyet döneminin “Milli Meşrutiyet Fırkası” ve 

kısmen “İttihat ve Terakki” içindeki bir kısım siyasiler bu zihniyeti temsil etmişlerdir. 

Günümüzde ise Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisini bu zihniyetin devamı ve 

temsilcisi olarak görmek mümkündür. 

Dördüncüsü: “İttihad-ı İslam” ve “İttihad-ı Muhammedi” isimleri altına “dini siyasetin 

bir parçası” olarak gören ve dini değerleri siyasetin hizmetine sokan siyasiler heyetidir. 

Günümüzde “Siyasal İslam” olarak ifadesini bulan bu anlayış Meşrutiyet döneminde “İttihad-

ı Muhammedî Cemiyeti” olarak teşkilatlanmış, İttihat ve Terakkiye, Meşrutiyete ve diğer 

siyasi akımlara karşı çıkmışlardır. Kurtuluşun “Allah'ın hükmünde ve dininde olduğunu” 

savunurlar. Siyasi oluşumları ve fırkaları “bölücülük” olarak gören ve gösteren bir anlayışı 

temsil etmektedirler. Şeriatı kendilerine has olarak gören bu zihniyetin tarihteki temsilcileri 

“Hariciler” ve “Şia” olarak ortaya çıktıkları ve idarecilerle mücadele ettikleri tarihin şahadeti 

ile sabittir. Söylemeleri dine dayandırdıkları için doğru olmakla beraber dini değerleri tehdit 

ve tahsis ile kendilerine has kıldıkları ve kendileri gibi inanmayanları dine karşı olmakla 

itham ettikleri için uygulamada ve pratikte yanlış yapmaktadırlar. Günümüzde bu siyasi 

oluşumun ve akımın temsilcileri kısmen AKP içinde parti idaresinde bulunakla beraber 

radikal ve müstakil parti olarak MSP, Refah ve Saadet Partisi çizgisinde devam etmektedir 

denebilir.  

Bu dört temel çizgi dışında marjinal ve bu çizgiye uymayan Sosyalist partiler, Çevre ve 

Kültür partileri ile yöresel, mezhep ve köken partileri bulunabilir; ancak bunların hiçbir 

zaman iktidar hedefi yoktur, belki koalisyonlar içinde anahtar ve kilit rolü oynayarak 

amaçlarına hizmet etme başarısı gösterebilirler. Bu bakımdan müstakil bir siyasi kimlik ve 

çizgi oluşturmazlar.               

 

 



MEŞRUTİYET DÖNEMİ SEÇİMLERİ 

M. Ali KAYA 

1876 Kanun-i Esasinin kabul ve ilanından sonra Osmanlı “Meşrutiyet” yönetimine 

geçmiş oldu. Bu bakımdan 1876 Osmanlı tarihi bakımından dönüm noktasıdır. İslam 

Tarihinde peygamberimizin (sav) M. 632 yılında “Medine Sözleşmesi” ile Anayasal sistemi 

fiilen uygulamasından 1244 sene sonra ilk defa “Anayasal Sisteme” geçilmiş oldu. Ayrıca 

Kanun-i Esasinin kabulü ile halkın seçtiği temsilcilerden oluşan bir Meclis-i mebusan ile 

yönetilmeye başlamış oldu.  

Meclis-i Mebusan’ın çalışmaya başlaması ile ülkede meydana gelen olumsuzlukların 

sorumluluğu da “Meclise ve Kanun-i Esasiye” yüklenmeye başlanmıştır. Gerçekte ise ne 

Kanun-i Esasi’nin tam olarak uygulanmasına ve ne de “Meclis-i Mebusan”ın düzgün bir 

şekilde çalışmasına fırsat verilmemiştir. Gerek alaylı askerler, gerekse bir takım bürokratlar 

meşrutiyeti şeriata aykırı gören mutaassıp medrese ve ulema kesimi ülkenin olumsuz 

gidişatından “Meclis-i Mebusanı” ve “Kanun-i Esasi’yi suçlayarak büyük bir muhalefet 

cephesi oluşturmuştu. Bu durum Meclisin işlemesine ve çalışmasını oldukça zora sokuyordu. 

Bu durumdan rahatsız olan bir diğer kesim de “henüz şartların tam olarak oluşmadığı” tezini 

dile getirerek “Meclisin açılışının ve meşrutiyetin ilanının” daha sonraya bırakılması gerektiği 

düşüncesini dillendiriyorlardı. 

Kanun-i Esasinin uygulanması, Meclisin teşekkülü ve seçimlerin yapılması bu siyasi ve 

sosyal şartlar içerisinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Osmanlı’nın çöküşünü hazırlayan 

sebeplerin, iç ve dış etkenlerin farkında olan aydınlar, bu çöküşe dur diyebilmek ve devleti 

ayakta tutabilmek için samimi bir çaba içine girmediklerini kimse iddia edemez. Bütün 

çabalar devletin ebed müddet bekasına dönüktü. Ama ne var ki çözümde birliği sağlamakta 

zorlanıyorlardı. Osmanlı’nın yeniden ihyasını “Hürriyet, adalet ve eşitliği sağlayarak” 

mümkün olacağını savunan aydınlar bunun ancak “Meclis eliyle mümkün olacağı görüşünde 

fikir birliği içindeydiler, ama bunu toplumun tüm kesimlerine kabul ettirmek gerçekten zordu. 

Osmanlı’nın savaş cephelerindeki kayıpları meclisin ve aydınların işini daha da zora 

sokuyordu. Bu nedenle hükümetin ve parlamento üyelerinin zaferlere, toplumunda zafer 

haberlerine büyük ihtiyacı vardı. Almanların yanında yer alarak I. Dünya savaşına katılma 

kararı alınmasında bu sosyolojik ve siyasi başarı beklentisi ve ümidinin büyük payı olduğu 

inkâr edilemez. 

Kanun-i Esasi: 

Meşrutiyetçi, demokrat padişah II. Abdülhamit Han “Kanun-i Esasi”nin hazırlanmasını 

kendi iradesi ile talep etmiştir. Abdulhamid’in bu teşebbüsü göstermektedir ki Abdulhamid’e 

isnat edilen “müstebit” padişah sözü tamamen yanlıştır. 1878 yılından 1908 yılına kadar süren 

30 senelik “istibdad dönemi” ise Bediüzzaman’ın ifadesi ile “mecbur kaldığı bir istibdadıdır.”  

(Eski Said Dönemi Eserleri, 2009, s. 238, 287) Bu konuda doğru fikir yürütebilmek için o 

günün şartlarını çok iyi değerlendirmesi gerekir. 

31 Ağustos 1876 tarihinde tahta geçen Sultan Abdülhamit istişareye ve yeniliklere açık 

olan padişah her kesimden insanlarla ve aydınlarla bir araya gelir ve halk ile Cuma namazı 

kılar, yerli yabancı devlet adamları ile görüşür ve fikirlerine müracaat ederdi. Hürriyet 

kahramanı Namık Kemal’e beraber çalışmayı teklif edecek kadar da hürriyet sevdalısı idi. 

Kanun-i Esasiyi hazırlamak üzere 10 Eylül 1876’da cülus merasiminden sonra Anayasa 

hazırlanması için “Cemiyet-i Mahsusa” adına bir encümen kuruldu. 28 kişiden oluşan bir 

komisyon teşekkül ettirdi. Mithat Paşa’nın başkanlığındaki bu komisyonun 16’sı bürokrat ve 

10’u ulema, 2’si de asker sınıfındandı. Bunların 12’si Gayr-i Müslim olup 6’sı Hıristiyan, 3’ü 

Ermeni, 3’ü de Rum’du. Komisyon üyelerinin içinde Namık Kemal ve Ziya Paşa’da vardı. 

Komisyonun en önemli kararlarından birisi de “Meclis-i Mebusan”ın kurulması kararı idi. 

Kanun-i Esasi 12 bölüm ve 119 maddeden oluşmaktaydı. 



Namık Kemal’in telkinleriyle oluşturulan ilk taslaktan sonra Mithat Paşa’nın sekreteri 

hukukçu Krikor Odyan’ın Fransa ve Belçika Anayasalarından da istifade ederek Anayasa 

metnini kaleme aldı. Anayasa’ya “Devletin resmi dili Türkçe” olduğunu belirleyen 18. 

Maddesi ve Padişaha mahkemesiz sürgün cezası verme yetkisini düzenleyen 113. Madde de 

ilave edilerek tamamlandı.  

19 Aralık 1876 tarihinde Mithat Paşa Sadrazam olarak atandı ve 23 Aralık’ta Bâb-ı Âlî 

önünde kurulan kürsüde bu hazırlanan Anayasa “Kanun-i Esasi” adı altında halka ilan edildi 

ve 101 pare top atışı ile kutlandı. 

Anayasa’yı hazırlayan ulema gerek Meşrutiyeti gerekse Kanun-i Esasi’nin İslam’a 

uygun olduğunu Kur’ân-ı Kerimden ve Hadis-i Şeriflerden deliller getirerek savunmaya 

çalışmışlardır; ama ne ki komisyonda gayr-i müslimlerin bulunması mutaassıp ulema ve ehl-i 

tariki ikna edememiştir. İçerde ve dışarıda çıkan olaylar sonuçta 13 Şubat 1878 tarihinde 

“Meclis-i Mebusan”ın dağıtılması ve meclisin yetkilerinin padişahın almasını netice vermiştir. 

Sultan Abdülhamit meclisin yetkilerini üzerine almakla beraber “Kanun-i Esasi”yi askıya 

almamış, aldığı bütün kararları bu kanunların kendisine verdiği yetkiye dayanarak ve 

uygulayarak almıştır. Bu da Abdulhamid’in meşrutiyetçi ve demokrat olduğunun bir başka 

delilidir.  

Meclis-i Mebusan dağıtılmış olmakla beraber Meşrutiyetin ilanı ile başlayan dönem 

zamanla vatandaşın zihninde “Hürriyet, müsavat, adalet, meşveret ve kanun hâkimiyeti” gibi 

kavramlara alışmasını ve zihninde yer etmesini sağlamıştır. İstibdat dönemi denen dönem de 

Meşrutiyetin öneminin anlaşılmasını sağlamıştır.              

  

Kanun-i Esasi’nin Önemli Maddeleri: 

Madde 1: Osmanlı devleti bir bütün olup hiçbir şekilde ayrılık kabul etmez. 

Madde 2: İstanbul başkent olmakla beraber diğer şehirlerden bir ayrıcalığı ve muafiyeti 

yoktur. 

Madde 3: Osmanlı saltanatı halifeliğe haiz olup eskiden olduğu gibi sultanlık hakkı 

büyük evlada aittir. 

Madde 5: Padişah halifeliği itibariyle İslam dininin koruyucusu ve tüm Osmanlıların 

hükümdar ve padişahıdır. 

Madde 7: Bakanların atanması; azil, rütbe ve nişan verilmesi, antlaşmaların akdi, savaş 

ve barış ilanı, ordunun kumandası, yönetmeliklerin düzenlenmesi, kanunlar gereğince 

verilmiş bulunan cezaların hafifletilmesi veya affedilmesi, meclisin toplantıya çağrılması veya 

dağıtılması Padişahın kutsal haklarındandır. 

Madde 8: Osmanlı tabiiyetinde bulunan herkese “Osmanlı” denir. 

Madde 9: Osmanlıların tümü şahsi hürriyetlere sahip ve başkalarının hürriyetlerine 

tecavüz etmemekle mükelleftirler. 

Madde 10: Şahsi hürriyet her türlü taarruzdan korunmuştur. Kanunların belirttiği 

sebepler dışında hiç kimse hiçbir bahane ile cezalandırılamaz. 

Madde 11: Devletin dini İslam’dır. Osmanlı memleketinde tanınan tüm dinlerin icrası 

serbest olup mezheplerin imtiyazları devletin himayesindedir. 

Madde 17: Osmanlıların tümü din ve mezhep halleri dışında hak ve vazife yönünden 

eşittir. 

Madde 20: Vergiler mükellefin gücüyle oranlı olarak salınacaktır.  

Madde 21: Özel mülkiyete yeterli tazminat ödenmeden el konulmayacaktır. 

Madde 22: Yasaların kararlaştırdığı durumlar dışında yetkililer meskene zorla 

girmeyeceklerdir. 

Madde 25: yasa gereği olmaksızın kimseden vergi, resim veya bir başka ad altında para 

alınmayacaktır.  



Madde 26: İşkence ve eziyet kesinlikle yasaktır. Hâkimler azlolunmayacak, mahkemede 

yargılama aleni ve savunma hakkı verilerek yapılacaktır. 

Madde 33: Memuriyetlerinin haricinde her türlü davada bakanların (nazırların) diğer 

vatandaşlardan asla farkı yoktur. 

Madde 47: Mebuslar oy ve mütalaalarında hür olup asla kayıt altında bulunamazlar, 

verdikleri oylardan ve müzakereler sırasındaki beyanlarından dolayı itham edilemezler. 

Madde 49: Üyelerden her biri oyunu bizzat kullanır ve müzakere edilen maddelerin 

kabul veya reddedilmesine dair oylamalarda serbesttirler. Çekimser oy kullanma yoktur. 

Madde 60: Ayanın başkan ve üyeleri, Meclis-i Mebusan’ın 1/3’ünü geçmemek kaydıyla 

doğrudan Padişah tarafından seçilir. 

Madde 61: Ayana seçilebilmenin şartları; herkesin itimadını kazanmış, devlet 

hizmetinde başarıya ulaşmış, tanınmış ve 40 yaşından aşağı olmamaktır. 

Madde 62: Ayan üyeliğine; kazaskerlik, elçilik, patriklik, hahambaşılık, görevlerinde 

bulunmuş olanlar, kara ve deniz feriklerinden gerekli şartları taşıyanlar seçilir. 

Madde 64: Ayan, Mebuslar Meclisi’nce gönderilen kanun tasarılarını inceleyip 

müzakere ederek; dinin esaslarına, padişahın hukukuna, hürriyete, vatanını müdafaa ve 

muhafazasına, genel ahlaka zarar verir bir şey görürse mütalaasını da ilave ederek kesin red 

veya değişiklik ve düzeltmeler yapılmak üzere Meclis-i Mebusan’a iade eder. Kabul edilenleri 

ise tasdik ettikten sonra Başbakana sunar. 

Madde 65: Mebuslar Meclisi’nin miktarı her 50.000 Osmanlı vatandaşı için bir vekil 

seçilerek tertip edilir. 

Madde 66: Seçim gizli yapılır. 

Madde 67: Bir kimsede mebuslukla memuriyet bir arada bulunamaz. Ancak, vekil 

birinin tekrar seçimi geçerlidir. Mebus olan birisi seçilir ise kabul edip etmemekte serbesttir. 

Kabul ederse memuriyeti düşer. 

Madde 68: Mebusluğa engel olan şartlar: Osmanlı uyruğu olmayan geçici olarak 

yabancıların imtiyazını alan, Türkçe bilmeyen, 30 yaşını tamamlamayan, seçim sırasında bir 

kimsenin hizmetkârlığında bulunan, iflasla mahkûm olduğu halde henüz itibarı iade 

edilmemiş bulunan, medeni hukuktan istifade edemeyen, yabancı uyruğu iddiasında bulunan 

kimseler mebus olamazlar. Dört yıl sonraki seçimde Türkçe okumak ve mümkün mertebe 

yazmak da şart olacaktır. 

Madde 69: Seçim dört yılda bir yapılır ve bir kerede uygulanır. Mebusluk süresi 4 yıldır. 

Ancak, tekrar seçilebilirler. 

Madde 71: Her mebus sadece seçildiği bölgenin, dairenin değil, tüm Osmanlıların vekili 

hükmündedir. 

Madde 72: Seçmenler seçecekleri mebusları mensup oldukları vilayetin ahalisinden 

seçmek zorundadırlar. 

Madde 73: Padişah tarafından feshedilen meclisin en geç altı ayda toplanması için 

seçime başlanır. 

Madde 74: Çeşitli sebeplerden dolayı boşalan ve-kilin yerine yenisi seçilir. 

Madde 77: Meclis başkanlığı ve 1. 2. başkanlıklara üçer aday olmak üzere Meclis 

tarafından 9 aday tespit edilerek padişaha sunulur. Padişah bunların arasından başkan, 1. ve 2. 

başkanları tayin eder. 

Madde 113: Ülkenin bir tarafında isyan zuhur ederse hükümet orada geçici olarak 

sıkıyönetim ilan etme hakkına sahiptir. Meclis-i Mebusanı feshetme yetkisi padişaha aittir. 

Sadrazam, Şeyhülislam padişah tarafından atanıyordu. Meclis-i mebusanın üye sayısı 

Osmanlı uyruğundaki her 50 bin erkeğe bir mebus üye olmak üzere hesap ediliyordu. Seçim 

gizli oyla yapılıyor ve 4 senede bir defa yenileniyordu. Meclis-i Mebusana seçilmek için 30 

yaşını doldurmuş olmak ve Türkçe bilmek şartı aranıyordu. Meclis üyelerine yıllık 20. 000 

kuruş, ayrıca aylık olarak da 5.000 kuruş yolluk veriliyordu. 
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İlk Osmanlı Meclis-i Mebusanı: (19 Mart 1877- 28 Haziran 1877)  

Kanun-i Esasi’nin kabulünden sonra “Seçimle” ilgili maddeleri yürürlüğe girdiği için 

ilgili maddeler gereği “Seçim Kanunu” hazırlanarak Osmanlı Devleti 29 bölgeye ayrıldı. Bu 

bölgeler;  İstanbul, Ankara, Aydın, Adana, Bağdat, Basra, Bosna-Hersek Cezayir, Diyarbakır, 

Erzurum, Edirne, Girit, Halep, Hicaz, Hüdavendigar, İşkodra, Konya, Kosova, Elazığ, 

Selanik, Manastır, Sivas, Suriye, Trablusgarb, Trabzon, Tuna, Van, Yanya ve Yemen 

vilayetleridir. (E. Ziya KARAL, Osmanlı Tarihi, Ankara 1983, 8:232) Nüfus sayımı yapıldı 

ve her 50.000 erkeğe bir vekil düşecek şekilde seçim kararı alındı. Böylece her bölgenin 

seçeceği milletvekili sayısı belirlendi. Buna göre 71 Müslüman, 44 Hıristiyan, 4 Yahudi vekil 

meclise girmiş oldu.  

Padişah Sultan Abdülhamit ayrıca 21’i Müslüman olan 26 kişilik bir de “Meclis-i 

Ayan” oluşturdu. Her iki meclisin vekilleri belirlendikten sonra 19 Mart 1877 tarihinde 

Dolmabahçe Sarayı’nın kabul salonunda açılış yapıldı. Meclis-i Mebusan’ın açılış töreninde 

padişahın nutku Said Paşa tarafından okundu. Böylece Meclis resmen görevine başladı. 

Meclisin açılması ile eleştiriler de yapılmaya başlandı. Osmanlı devletinin bu 

parlamentosu her kesimden halkı temsil eden tam demokratik bir meclisti. Dünyaya örnek 

olacak bir meclisti. Dini, ırkı, kültürü ve anlayışı farklı olan unsurların temsilcilerinden oluşan 

çok mükemmel bir meclisti. Dünyada bunun benzeri de yoktu. Günümüz pek çok dünya 

parlamentolarından daha demokratik ve hürriyetçi bir meclisti. Seçilen mebuslar da 

vilayetlerin meclis üyelerinden seçilmiş oldukları için memleketin eşrafını temsil ediyorlardı, 

varlıklı ve kültürlü idiler. Bundan dolayı meydana gelen meclis de tarihin en demokratik ve 

kültür seviyesi yüksek bir meclisti. (Karal, s. 233) 

Birinci Meclisin çalışmalarını 28 Nisan 1877 (Rumi 1293) tarihinde Eflak ve Buğdan’a 

girerek Osmanlı’ya karşı savaş açtı. Osmanlı da Tuna ve Kafkasya cephesinde Rusya’ya karşı 

savaşa girmiş oldu. Bu savaş Meclis-i Mebusan’a çok sıkıntılı günler yaşattı. Bu nedenle 

meclis yeniden seçim kararı almış oldu. Dolayısıyla ilk meclis 56 oturum toplanmış ve normal 

süresi içinde 28 Haziran 1877’de yeni seçim kararı alarak dağılmıştır. (R. Ekrem KOÇU, 

Türkiye'de Seçimin Tarihi 1877-1950, Tarih Dünyası Dergisi, 1:5-6, İstanbul 1950, s. 180) 

 

II. Meclis:  

Birinci meclisin aldığı karar çerçevesinde yeniden yapılan seçimlerde 96 üye meclise 

girme hakkı kazandı. Seçilen milletvekilleri partileri değil, yörelerini temsilen seçiliyorlardı, 

seçildikten sonra da “Kanun-i Esasi”nin 71. maddesi gereği tüm Osmanlı’yı temsilen görev 

yapıyorlardı. Bu şartlar dâhilinde seçilen 56’sı Müslüman 96 üye 13 Aralık 1877’ de yeniden 

göreve başladılar. Meclis-i Ayan’da ise üye sayısı 26’dan 28’e çıkarılmıştır. 

Sultan Abdülhamit açılış konuşmasında Kanun-i Esasi’nin uygulanmasının önemine 

dikkat çekerek “Kanun-u Esasi’nin çok mükemmel surette işlemesi ve tesir yapması 

devletimizin selameti için tek çaredir. Kanun ve siyaset meselelerinde gerçeği bulmak ve 

memleketin çıkarını sağlamak mebusların hürriyet ile fikirlerini bildirmelerine bağlıdır” 

demiştir. (Karal, Osmanlı Tarihi, 8:238) 

93 Harbi’nin dehşetli zamanlarında açılan ve faaliyete başlayan II. Meclis-i Mebusan, 

çok daha gürültülü ve sert tartışmaların yaşandığı bir meclis olmuştur. Bir müddet sonra 

Osmanlı-Rus savaşı ile ilgili tartışmalar ve konuşmalar o dereceye varmıştır ki asıl görevi 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Kanun-iesasi
http://www.belgenet.com/arsiv/anayasa/1876_01.html
http://www.osmanli700.gen.tr/olaylar/olayk3.html
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olan yasa yapma ve kanun çıkarma görevini bir tarafa bırakarak hükümetin icraatlarını tenkit 

etmeye ve savaşla ilgili kararlar almaya başlamıştır. Meclislin çalışmalarını ve oturumlarını 

yakından izleyen padişah da bu durumu ve politikacıların entrikalarını izliyordu. Savaşın 

felaketinin mecliste oluşan grupların çatışmalarına bağlayan meclis dışındaki muhalif 

grupların da kışkırtmaları ile meclis aleyhinde olumsuz bir havanın meydana geldiğini gören 

padişah bu haliyle meclisin devamında fayda yerine zarar ihtimalinin yüksek olmasını dikkate 

alarak “Kanun-i Esasi”nin kendisine tanıdığı yetkiye dayanarak “Meclis-i Mebusan”ın süresiz 

feshine karar verdi.  

Halife ve Sultan Abdulhamid’in “İrade-i Seniyyesi” ile 18 Şubat 1878 tarihinde Meclisi 

tatil edildi. Padişahın bu kararı Meclisin Feshi ve Meşrutiyetin kaldırılması değildi. Zira 

“Kanun-i Esasi” yürürlükteydi ve meclisin yeniden toplanmasına kadar sadece “Meclis-i  

Mebusan” tatil edilmişti. Savaş şartları ortadan kalktığı zaman yeniden açılacaktı. Ancak bu 

tatil 30 sene boyunca devam etmiştir. Bu 30 sene içinde sultan Abdülhamit’in aldığı bütün 

kararlar “Kanun-i Esasi”ye uygun olup kullandığı yetkiler de Anayasa tarafından kendisine 

verilen yetkiye dayanıyordu. Tabii ki memurların, askerlerin ve bürokratların yanlışları Sultan 

Abdülhamid’e yıkıldığı için Abdülhamit “mecbur kaldığı istibdadının” bütün icraatlarından 

sorumlu tutulacaktı.   

 

II. Meşrutiyet ve Partiler Demokrasisine Geçiş: 

“İktidar her yerde vardır; iktidarı demokratik yapan muhalefetin bulunmasıdır” kuralına 

göre yeniden daha gelişmiş bir Meşrutiyet yönetimine geçmek için “Ahrarların/Hürriyetçilerin 

içeride ve dışarıda gösterdikleri büyük gayretler sonucu Sultan II. Abdülhamit meclisin 

yeniden açılmasına karar verdi.  

II. Meclisin tatil edilmesinden sonra yeniden toplanmasına kadar geçen 30 sene zarfında 

büyük gelişmeler yaşanmıştı. Meşrutiyeti isteyenler önce illegal olarak sonra da legal 

cemiyetler şeklinde teşkilatlanmış ve nihayet partiler demokrasisine geçmek için gereken 

altyapı hazırlanmıştı. Meşrutiyet/Demokrasi lehinde oluşan bu müspet gelişme yanında bütün 

olumsuzlukları Meşrutiyet ve Hürriyette “Hürriyet kâfirlere mahsustur / Bunun için 

cehenneme layıktır” (Eski Said Dönemi Eserleri, 2009, Münazarat, s.238) diye hürriyeti 

küfürle eş değer gören mutaassıp dindarlardan oluşan büyük bir muhalefet cephesi de 

oluşmuştu.  

Bilhassa “İttihat ve Terakki Cemiyeti”nin gerek askeriye, gerekse başta “Tıbbıye” ve 

“Mülkiye” içinde illegal olarak yapılanması ve yaptığı faaliyetler ile hükümetler üzerindeki 

baskısının “Partiler Demokrasisi” anlamındaki “II. Meşrutiyetin” ilanını ve “Meclis-i 

Mebusan”ın yeniden faaliyete geçmesini sağlamıştır. 

 

1908 Seçimleri ve III. Meclisin Faaliyete Geçmesi: 

19 Temmuz 1908 tarihinde Padişah’ın “İrade-i Seniyyesi”ni yansıtan “Hatt-ı Hümayun” 

yayınlandı. Padişah Sultan Abdülhamit söz konusu “Hatt-ı Hümayun”da şöyle diyordu: 

“Umumi işlerin meşrutiyet usulüyle yapılmasının kendi fikrimiz olarak Kanuni Esasi ilan 

olunmuş iken, muhtelif felaketler umumun menfaatlerine galebe etmesinden, söz konusu 

kanunun tatili hakkında ihtarlar artmış ve nihayet Saffet Paşa’nın sadareti zamanında bu tatil 

devletçe kararlaştırılmıştır. O günden bu güne kadar geçen zaman zarfında gelişen durum, 

fikir ve genel temayüller neticesinde memleketin meşrutiyet idaresine kabiliyetinin görünmesi 

ile Kanun-ı Esasi’nin tüm hükümlerinin yürürlüğe konması ve Meclis-i Mebusan’ın her sene 

toplanmasına müsaade edilerek Bâb-ı Âlimizce her tarafa bildirildiği...” (Suna Kili - A. Şeref 

Gözübüyük, Türk Anayasa Metinleri, Ankara 1985) ifadeleri ile Meclis-i Mebusan yeniden 

faaliyete başlamıştır.  

30 yıl önce hazırlanmış olan “Seçim Kanunu”na göre seçimler “Sancak” esasına göre 

yapılacaktı. Buna göre nüfusu 25.000 ile 50.000 arasında değişen yerleşim birimleri 50.000 



kabul edilerek 1 mebus seçebileceklerdi. 75.000 ve üzeri nüfusa sahip bölgeler ise 2 mebus 

seçeceklerdi. 18 yaşını dolduran her vatandaş seçime katılarak “Delegeleri” tespit edecekler, 

delegeler de adaylar arasından mebusları seçecekler; böylece seçim iki aşamalı olarak 

yapılacaktı. Seçmen yaşı 18, mebus seçilme yaşı ise 25 olarak tespit edilmişti. (R. E. Koçu, 

Age. S. 181)  

Bu şartlar altında yapılan 1908 seçimlerine “Siyasi Parti” olarak yalnızca 14 Eylül 1908 

tarihinde kuruluşunu tamamlayarak partileşme sürecini tamamlayan Liberal görüşleri ile 

bilinen “Osmanlı Ahrar Fırkası” yalnızca İstanbul bölgesinden katılmış “İttihat ve Terakki 

Cemiyeti” yandaşları ve sempatizanlarının baskısı ile hiçbir mebus çıkaramamıştır. İttihat ve 

Terakki mensupları ise seçime parti olarak girmemiş, taraftarları ve sempatizanları ile seçimi 

etkilemiş ve seçimi “İttihat ve Terakki” sempatizanı mebuslar kazanmıştır. 

Nihayet meclis 17 Aralık 1908 tarihinde görkemli ve muhteşem bir törenle çalışmaya 

başlamıştır. Meclis-i Mebusan’da padişah’ın açılış nutkunu Cevat Bey okumuştur. Padişah da 

açılışta bulunmuş ve kısa bir selamlama konuşması yapmıştır. Meclis ilk oturumuna İstanbul 

mebusu Ahmet Rıza Bey’i Meclis Başkanı seçerek başlamıştır. Ali Rıza Bey bu görevini 1912 

yılına kadar aralıksız devam ettirmiştir. 

İttihat ve Terakki Cemiyeti mensuplarının çoğunlukta olduğu III. Meclis çıkardığı 

yasalarla padişahın pek çok yetkisini kısmış ve Hürriyet’in ilanı ile istibdat ve baskının 

kalkması hürriyeti ibahe mesleği ve bir nevi “Bolşevizm” olarak kabul eden cahiller 

tarafından sosyal ahlakın bozulmasına sebep olmuştur. Ayrıca İttihat ve Terakki’nin ordu 

içinde yapılanmış olması da orduyu ister istemez siyasetin içine sokmuştu. Bu da ordunun 

siyasete fiili müdahalesini ve askerin arasında “İttihatçılar” ve İttihatçı olmayanların 

mücadelesine dönüşerek askerî disiplini bozmuş, sınırlarda bozgun haberleri de milletin 

moralini ve meclise olan itimadını sarsarak nihayet 13 Nisan 1909 (Rumi, 31 Mart 1325) 

tarihinde meşhur “31 Mart İsyanını” netice verdirmiştir. Bu isyan bahane edilerek Mahmut 

Şevket Paşa’nın Harekât Ordusu Selanik’ten gelerek 24 Nisan’da kanlı bir şekilde isyanı 

bastırmıştır. 27 Nisan 1909 tarihinde meclis-i mebusan toplanarak ihtilalcilerin gölgesi altında 

aldığı kararla Padişah Sultan II. Abdulhamid’i tahttan indirmiş ve kendi istibdadını kurmuştur. 

Meşrutiyetin “Hürriyet” havasından en çok istifade edenler ırkçılığı öne çıkaran 

azınlıklar olmuştur. Osmanlıya tabi unsurlar arasından milliyetçilik adı altında “ırkçılığın” bir 

virüs gibi yayılmasından sonra Türkler de bu virüse yakalanmışlardır. Ermeniler, Rumlar ve 

Yunanlılar “Kanun-i Esasi” den istifade ederek gizli kapalı yürüttükleri milli amaçlarını daha 

legal ve yasal olarak yürütmeye ve daha rahat çalışmaya başladılar. Patrikhane dahi 

kuruluşundan itibaren bu kadar rahat çalışma imkânı bulamamıştı. Azınlıklar kendilerine 

tanınan hürriyeti kötüye kullanmaktan çekinmediler. Bu durum da Türkler ve muhafazakâr 

toplumda “Meşrutiyet ve Hürriyete” karşı büyük bir tepkiye sebep oldu. Zira onlara bu 

imkânları veren hürriyetti.     

Nihayet “Hürriyet ve İtilaf Fırkasının” partileşmesini tamamlayarak güçlene muhalefeti 

ve 1911 İstanbul ara seçimini kazanması “İttihat ve Terakki Cemiyeti”ni oldukça 

telaşlandırdı. 1911 Eylülünde Osmanlı ile İtalya arasında baş gösteren Trablusgarp Savaşının 

bunalımlı günlerinde İttihat ve Terakki içinde de hoşnutsuzluk ve ayrılmalar baş gösterdi. Bu 

durumda seçimden başka çarenin kalmadığını gören İttihat ve Terakki Cemiyeti henüz 

partileşememiş olmasına rağmen “Cemiyet” gücünün baskısı ile Said Paşa’yı seçim kararı 

almaya zorlamışlardır. Meclis-i Ayan’ın da onay vermesi ile 18 Ocak 1912 tarihinde padişah 

Sultan Mehmet Reşad’ın da “İrade-i Seniyyesi” ile meclisin feshine gidildi. 

 

1912 Seçimleri ve IV. Meclis-i Mebusan:    

1912 seçimlerinde İttihat ve Terakki’nin karşısında “Osmanlı Ahrar Fırkası” 

mensuplarının da bulunduğu organizeli bir siyasi parti ve 1911 İstanbul ara seçimini de 

kazanmış olan “Hürriyet ve İtilaf Fırkası” vardı. Bu nedenle İttihat ve Terakki seçimi 



kazanmak için her türlü hile ve zorbalığa başvurdu. Hürriyet ve İtilaf Fırkası mensuplarını ve 

onlara destek olanları tehdit ve şantajlarla susturdular. Bu nedenle bu seçimler tarihe “Sopalı 

ve Dayaklı Seçim” adı verilmiştir. Askeri, mülkî ve idârî erkân genellikle “İttihat ve Terakki 

Cemiyeti” mensubu veya sempatizanı idiler. Dolayısıyla seçmenler büyük baskı ve tehdit 

altında ister istemez İttihat ve Terakki’ye destek olmak zorunda kaldılar. İttihat ve Terakki bu 

şartlar altında 1912 seçimi kazandı. 4 Mayıs 1912’de ilk toplantısnı yapmış ve nihayet 5 

Ağustos 1912 tarihinde “İrade-i Seniyye” ile feshedildi. Bu nedenle ömrü 4 ay gibi çok kısa 

olmuştur.  

İttihat ve Terakki seçimi kazanmıştı ama itibarını ve toplumun teveccühünü yitirmişti. 

Meclisteki gücünü korumak ve halkın desteğini de kazanmak için partileşme sürecine girmek 

gerektiğini anlayarak 1913 yılından itibaren “İttihat ve Terakki Fırkası” adını aldı ve siyasi 

yapılanmasını tamamladı. İttihat ve Terakki ileri gelenlerinden Sadrazam Mahmut Şevket 

Paşa’nın 11 Haziran 1913 tarihinde Beyazıt Meydanında makam arabası içinde öldürüldü. 

Bunun üzerine sıkıyönetim ilan edildi, siyasi yasaklar getirildi ve muhalefet sindirildi.  

Bunlarla beraber ağırlaşan dünya şartları ve Osmanlı devletinin büyük bir buhran içine 

girmiş olması ülkenin dört bir tarafından İttihat ve Terakki’den kopmalara ve istifalara sebep 

olmuş ve taraftarları yanında da itibar kaybına uğramıştır. Balkan Savaşının patlak vermesi ile 

seçimler gecikmiş ve ertelenmek zorunda kalmıştır. 

Balkan Savaşlarında Bulgaristan, Rusya, Sırbistan ile yapılan savaşlar, asker in siyasete 

bulaşmış olması ve subaylar arasında “İttihatçı-İtilafçı” çekişmelerinin baş göstermesi Edirne 

dâhil Rumeli topraklarının tamamının elimizden çıkmasını netice vermiştir. Arnavutluk İsyanı 

ve Balkan Savaşının başlaması ve muhaliflerin meclis dışında kalması ordu içinde de şiddetli 

bir tepki doğurarak “Halaskaran-ı Zabitan” (Kurtarıcı Subaylar) adı altında muhalefetin bir 

araya gelmelerine sebep olmuştur. Bu hareketin bel kemiği ordu içinde yapılanmış olması 

yanında Prens Sabahattin ve Rıza Nur gibi etkili isimlerin de sivil desteğini alarak 16 

Temmuz 1912 de bir muhtıra ile İttihat ve Terakki yanlısı Sait Paşa hükümetini istifaya 

zorlamış ve Ahmet Muhtar Paşa başkanlığında partiler üstü bir hükümetin kurulmasını 

sağlamışlardır. Bir müddet sonra Ahmet Muhtar Paşa istifa etmiş ve yerine Kâmil Paşa 

kabinesi kurulmuştur. 

İttihat ve Terakki mensupları iktidardan uzaklaştırılmalarını kendilerine 

yedirememişlerdir. Bulgar kuşatması altında bulunan Edirne’yi kurtarma bahanesi ile 

“Hürriyet Kahramanı” olarak öne çıkardıkları Enver Paşa önderliğinde bir grup İttihat ve 

Terakki fedaisi “Bab-ı Âli”de toplantı halinde olan Bakanlar kurulunu basarak Harbiye Nâzırı 

(Savuma Bakanı) Nazım Paşayı öldürmüşler ve Sadrazam Kâmil Paşa’yı istifaya zorlamışlar 

ve Erkân-ı Harbiye Reisi (Genelkurmay Başkanı) Mahmut Şevket Paşa’yı sadrazam ilan 

etmişlerdir. (23 Ocak 1913) Ama ne var ki 30 Mayıs 1912 tarihinde imzalanan Londra 

Antlaşması ile kendileri de Edirne’yi Bulgaristan’a bırakmak zorunda kalmışlardır. Böylece 

ilk askeri darbe olan Bâb-ı Âlî Baskını başarısızlıkla sonuçlanmıştır.  

11 Haziran 1913 tarihinde Sadrazam Mahmut Şevket Paşa makam arabası içinde 

suikasta kurban edilir. Bu durum üzerine ülkede olağanüstü bir durum yaşanır ve iktidarda 

olan İttihat ve Terakki Partisi Şevket Paşa cinayeti ile ilgili 15 kişiyi idam eder, pek çok 

gazeteci ve fikir adamını Sinop Kalesine sürgün edilir. Halaskarlar ve Hürriyet ve İtilaf 

Fırkası taraftarları dağıtılırlar. 

Mahmut Şevket Paşanın öldürülmesi üzerine Said Halim Paşa sadrazamlığa getirilir. 

Devlet bundan sonra Enver, Talat ve Cemal Paşa üçlüsünün beraberliğinde yönetilmeye 

başlar. 1913 Eylülünde Bulgaristan ile Edirne’nin Osmanlı’da kalması ve Meriç nehrinin sınır 

olarak kabul edilmesini sağlayan anlaşmayı imzalaması üzerine padişah tarafından “İmtiyaz 

Nişanı” ile onurlandırılır. 1914 yılında Said Halim Paşa Yalısında Almanya Sefiri Baron 

Wangenheim ile ittifak anlaşması imzalanarak Almanların safında I. Dünya Savaşına katılma 

kararı almışlardır. 



 

1914 Seçimleri ve V. Meclis-i Mebusan: 

1914 yılında gecikmeli olarak yapılan seçimleri de İttihat ve Terakki büyük bir 

çoğunlukla kazandı. Birinci Dünya Savaşı’na bu meclisle girilirken, savaşın kaybedilmesi 

sonucunda imzalanan mütareke’yi müteakiben bu meclis de feshedilmiştir. Dolayısıyla bu 

meclis 1918 yılı sonlarına kadar devam ederek, Osmanlının uzun ömürlü ikinci meclisi 

olmuştur. 

Said Halim Paşa 1915’de Hariciye Nâzırlığın’dan ve 1917’de Sadrazamlıktan çekilir. 

Yerine Talat Paşa Sadrazam olur. İttihat ve Terakki yönetimi bu dönemde birçok cephede 

kaybedilen toprakları geri almak için çalışırlar ancak daha çok toprak kaybının önüne 

geçemezler. 1918 yılına kadar Kanun-i Esaside altı kez değişiklik yapıldı ve bunların çoğu 

“Seçim Kanunu” ile ilgiliydi. 

 

VI. ve Son Osmanlı Meclisi: 

1918 yılı sonlarında meclis feshedilip hemen seçimin yapılması istenmişse de bu karar 

hemen gerçekleşmemiş, Mondros Mütarekesi’ni bahane ederek yurdun dört bir yanının işgale 

uğraması ülkeyi büyük bir bunalımın içine sürmüştür. Bu istikrarsız dönemde bir türlü 

istikrarlı kabine oluşturulamamıştır. Beşinci meclisin feshi sırasında Tevfik Paşa kabinesi 

bulunurken daha sonra Damat Ferit ve Ali Paşa kabineleri kurulmuştur. Ali Paşa döneminde 

seçim çalışmaları hızlandırılarak Aralık 1919 seçimlerin yapılması sağlanmıştır.  

Seçimi şaibeli duruma sokmak ve dış müdahaleyi sağlamak maksadıyla Ermeniler ve 

Rumlar bu seçime katılmamışlardır. Bu seçimde İttihatçı ve İtilafçı birçok kişi kazanarak 

mebus olmuşlardır. Çok zor şartlar altında kurulan bu meclis ilk toplantısını 12 Ocak 1920’de 

gerçekleştirdi. Padişah Vahdettin’in rahatsızlığı sebebiyle açış nutku dâhiliye nazırı Damat 

Şerif Paşa tarafından okundu. Bu ilk toplantıya sadece 72 mebus iştirak edebildi.  

İstanbul’un işgal tehdidi altında bulunduğu ve mebusların can güvenliğinin olmadığı bir 

ortamda toplanan meclis çok kısa ömürlü olmuştur. Misak-ı Milli’yi (28 Ocak 1920) 

kabulünden kısa bir süre sonra (16 Mart 1920) İstanbul işgal edilerek meclis dağıtıldı ve 

yakalanan bazı mebuslar Malta adasına sürgüne yollandı. Çok zor şartlar altında görev yapıp, 

Kurtuluş Savaşı’nı verecekler için çok büyük önem taşıyan Misak-ı Milli’yi kabul ederek 

yayınlanması bu meclis için büyük iftihar vesilesi olmuştur. Daha sonra Ankara’ya geçebilen 

mebuslar TBMM’inde hizmetlerine devam edeceklerdir. 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi: (23 Nisan 1920) 

Son Osmanlı Meclisi olan VI. Meclis Ankara’da toplanarak TBMM adını almıştır. 

İstanbul’un işgali ile Meclis-i Mebusan’ın İngilizler tarafından dağıtılması üzerine mebuslar 

Anadolu’ya geçerek Amasya, Erzurum ve İzmir’den gelen seçilmiş delegelerle beraber 

Ankara’da toplanmışlardır. 23 Nisan 1920 Cuma günü Cuma Namazından sonra dualarla 

TBMM açılmıştır. Kurtuluş mücadelesini başlatan bu meclis 1877 ve 1908 yıllarında açılmış 

olan I. ve II. Meclis-i Mebusan gibi çok sesli ve tam demokratik bir meclis olmuştur. 

TBMM aldığı kararlarla Kurtuluş Mücadelesini başlatmış ve 30 Ağustos 1922 zaferi ile 

gücünü ve başarısını ispatlamıştır. Bu başarının altında yatan en önemli husus askeri, dini ve 

mülkî erkânın birlikteliği ve ortak hareket etmiş olmalarıdır. TBMM’de bulunan mebusların 

hemen hemen tamamı Kurtuluş Savaşını “Saltanat ve Hilafetin” yeniden tesisini ve Osmanlı 

Hanedanının yönetimi altında “Meşrutî” bir sistemi savunuyorlardı. Hilafetin ve dolayısıyla 

350 milyon Müslüman’ın halifesi olan padişahın devletin başında kalmasını düşünüyorlardı. 

Padişah günümüz İngiltere’de kraliyetin devam etmekte olduğu gibi, padişahın hem 

Osmanlıyı, hem de İslam dünyasını temsil ederek meclisten çıkan yasaları onaylama 

makamında kalmasını düşünüyorlardı. (Feroz Ahmed, Modern Türkiye’nin Oluşumu, İstanbul 

1995, s. 79) 



 

Sonuç:  

Sultan Abdülhamit Han’ın iradesi ve Kanun-i Esasi’nin kabulü ile başlayan Osmanlı 

Devletinin parlamenter meşrutî/demokratik sistemi dünyada azınlıklara temsil hakkı veren ilk 

parlamento olma özelliğine sahiptir. Dünya demokrasilerinde Osmanlı dışında azınlıklara ve 

farklı inançlara temsil hakkı tanıyan ve kabinede görev veren böyle bir parlamentoya 

rastlamak mümkün değildir.  

Osmanlı Meclis-i Mebusanı her ne kadar uzun süre tatil edilmiş de olsa 1876 yılından 

1920 senesi Ankara’da açılan TBMM’ye kadar hep Meclis-i Mebusan’ın devamı 

niteliğindedir. Dolayısıyla TBMM dağıtılan Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın Ankara’da 

toplanması ile oluşmuştur; tek farkı Anadolu’da seçilen Kongre üyelerinin de bu meclise 

iştirak etmiş olmaları ve Kurtuluş Savaşını beraberce yaparak başarmış olmalarıdır. Ama ne 

var ki CHF’nin kurulmasından ve 1923 yılında yapılan seçimlere başka parti sokulmayarak 

veya başka partilerin kurulmasına fırsat verilmeyerek tek başına iktidara gelmesinden sonra 

1950 yılında çok partili Demokratik Sisteme geçilmesine kadar 27 sene “Tek Parti 

İktidarı”nın ve gerçek bir İstibdat dönemini yaşatmıştır. 1950’den sonra 2009 yılına kadar 

geçen 60 yıllık süreçte her dört senede bir seçim yapılmasına rağmen 1960, 1971, 1980 

Askerî Müdahaleleri ve 1997 Post-modern Askerî müdahalesiyle Demokrasi’nin bütün kurum 

ve kuruluşları ile yerleşmesine ve benimsenmesine fırsat verilmemiştir. 

Ve maalesef “Demokrasi Süreci” günümüzde de devam etmektedir. Ama şurası bir 

gerçektir ki 1876 yılında Halife Sultan Abdülhamit tarafından hazırlanan “Kanun-i Esasi” adı 

verilen Anayasa gibi demokratik bir Anayasa aradan geçen bunca zamana rağmen 

yapılamamıştır. Yine 1876 yılında açılan dünyanın en demokratik meclisi olan “Meclis-i 

Mebusan” gibi demokratik bir meclisi de oluşturamadığımız kesindir. Günümüzde Kürtlerin 

dahi mecliste temsiline tahammül edilemediği düşünülürse I. Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın 

ne derece özlenen ideal bir demokratik meclis olduğunu daha iyi anlaşılmaktadır.          

        

 
 


