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 I  

ÖZ 

Osmanlı İmparatorluğunda vuku bulan anayasal gelişmeler, alttan gelen, 

halkın talep ve baskısı neticesi gerçekleşmediği gibi; halkta böyle bir kaygı da 

görülmemektedir. Anayasal hareketlerin sebebi, devleti oluşturan çeşitli dinî-etnik 

unsurların milliyetçilik akımlarının etkisiyle iç isyanlar çıkarıp nüfuz bölgelerinde 

oldukları yabancı büyük devletlerin müdahalesiyle özerklik ya da bağımsızlık 

talebinde bulunmalarıdır. Devlet, bu iç isyanları güçlü olduğu dönemde silah zoruyla 

tenkil ederken; zayıfladığı dönemlerde yabancı müdahalesi nedeniyle tenkil 

hareketlerini zamanında bastıramadığı için, anayasa, görece nüfusun çoğunluğunu 

Hıristiyanların oluşturduğu bölgelerin elden çıkmaması için son çare olarak 

görülmüştür. II. Meşrutiyet de, bu korkunun en fazla hissedildiği imparatorluğun 

kalbi sayılan Makedonya’da dinî-etnik unsurların iç isyanları neticesi uygulamaya 

konulan reformların devletin parçalanmasını intaç edeceği korkusuyla, mensuplarının 

çoğunu subayların oluşturduğu, bölgenin şartları gereği de komiteleşen Terakki ve 

İtihad Cemiyeti’nin başlattığı, halkın katılımının bulunmadığı bir ihtilalle ilan edildi.  

Anahtar kelimeler: Anayasa, meşrutiyet, Jön Türk, yabancı müdahalesi, 

Makedonya, subay, halk, Terakki ve İttihad Cemiyeti.  

 

ABSTRACT 

 

The constitutional developments in the Ottoman Empire did not come into 

existence as a result of the demands by Ottoman public. In fact, it can be safely 

argued that Ottoman public did not posses such an agenda. On the contrary, 

constitutional developments in the Ottoman context took place in reaction to the 

requests of independence or autonomy by different ethnic groups which were 

agitated by the Great Powers in parallel to their designs to establish spheres of 

influence in the Ottoman territories. When it was powerful enough, the Ottoman state 

chose to suppress such movements by sheer force. Yet, as the weaknesses of the 

Ottoman Empire as well as the interventions by the Great Powers made such 
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solutions impracticable, the only possible option became the preparation of a 

constitution which was hoped to prevent the breaking away of these territories from 

the empire. In the same vein, the Second Constitutional Era did not came into being 

in the face of the demands by the Ottoman public but rather as a result of a rebellion 

which was carried out by the members of the Committee of Union and Progress who 

were afraid that the reforms which were carried out in Macedonia for preventing 

religious and ethnic independence movements would eventually lead to the 

dissolution of the Ottoman Empire.  

  

Key Words: Constitution, Constitutional System of Government, Jeune-Turcs, 

Foreign Intervention, Macedonia, Officer, People, The Famous Party of Union and 

Progress. 
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ÖNSÖZ 

Ülkemizde, tarihimizde ayrılıkçı nitelik taşımayan toplumsal olaylarla 

anayasal gelişmeler arasında bir paralellik kurmak imkânsız gibidir. Tarihimizdeki 

toplumsal olaylar, isyan ve kalkışma boyutuna vardığında bile, siyasî şekil ve boyut 

kazanmamaktadır. İstisnaî ama 50–60 yıl boyunca temadî eden Celalî İsyanları bile 

rejime ve devlete yönelik bir hareket değildi. Geleneğinde devletle çatışma olmayan, 

İslamiyetle birlikte devlete itaatin bir inanç haline geldiği Türklerde ve hemen hemen 

aynı inanç ve düşünce iklimine mensup Müslüman unsurlarda isyan ve kalkışma aynı 

zamanda bir dinî problemdi. Gelenekte gerçi sultana huruç etmek vardı ama bunun 

meşruiyeti, ancak sultanın dinden ve adaletten uzaklaşmasına bağlı idi. Sultanlık 

(padişahlık) müessesesinin devam ettiği sürece aynı zamanda dinî bir veçhesi 

(hilafet) de olan bu kurum, değil kalkışma, çoğu zaman eleştiriden de masundu. Bu 

nedenle 1876 Kanun-i Esasîsi’nin düşünsel temelini oluşturan Yeni Osmanlılık 

hareketinin kaynağı Kur’an ve dinî kurumlardı. Ancak, teorik arka plan neye 

dayanırsa dayansın anayasa halktan kopuk ve sınırlı sayıda aydın-bürokratın 

ürünüydü. Anayasa alttan gelen, halkın daha fazla özgürlük ve yönetime katılım 

talebinin sonucu değildi. Yabancı büyük devletler; askerî ve teknik sahada gelişmiş, 

ilerlemiş devletlerdi ve çoğu anayasalı monarşilere sahipti. Büyük devlet olmanın 

yolunun meşrutî bir rejimden geçtiği düşüncesi, ülke topraklarında test edilmeye, 

beklemeye tahammül gösteremeyecek kadar hayatî ve zarurî bir siyasî ihtiyaçtı. 

Osmanlı gibi çok sayıda dinî-etnik unsurdan oluşan bir devletin bu sisteme uygun 

olup olmadığı ciddî tartışma konusu bile olmadan, meşrutî sistemin devletin yegâne 

kurtuluş çaresi olduğu bir inanç haline geldi ki, bu sisteme karşı olanlar bile bu inanç 

nedeniyle anayasanın ilanına rıza gösterdiler. Çünkü devlet parçalanmaya doğru 

gidiyordu. Daha önceki metinler, her ne kadar anayasa benzeri düzenlemelerse de, 

Batıdaki gibi teknik anlamda anayasa metni değillerdi. Bu defa bir anayasa, çeşitli 

dinî-etnik unsurların devlete bağlılığını sağlayabileceği gibi yakın tehlike halinde 

devletin önünde duran Bosna-Hersek ve Bulgaristan’ın özerk bir idareye 

kavuşturulması baskı ve tehdidini de önleyebilirdi. Ancak beklenen olmadı. 

Anayasanın ilanı, Hıristiyan unsurların devlete bağlılığını temin edemediği gibi, kısa 
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bir müddet sonra da meşrutî sisteme son verildi. Jön Türkler ve İttihatçıların tüm 

bunlara rağmen anayasayı yine de devletin kurtuluşu için tek çare olarak 

görmelerinin nedeni, bir yıldan biraz fazla süren bu sistemin yeterince 

denenmemişliğiydi. Anayasal monarşi, tüm dertlere çare olacakken müstebit 

padişahın istibdata meyyal kişiliği nedeniyle son bulmuş, ülke istibdat idaresiyle 

yönetilmeye devam ettiği için Hıristiyan unsurlar da, rahatsızlıklarını özerklik ya da 

bağımsızlık şeklinde izhar etmeye devam etmişlerdi. Kanun-i Esasî yürürlüğe 

girerse, bu girişimler akim kalacaktı. 1908 İhtilali bu ümitle gerçekleştirildi. Bu 

ihtilal, korkuyla ümidin mecz olduğu bir hareketin adıdır. Parçalanma korkusu, 

meşrutiyetin iadesi ümidini besliyordu, ancak korkunun da ümidin de makes bulduğu 

tabaka halk değil, asker-sivil bürokratların oluşturduğu Terakki ve İttihad 

Cemiyeti’ydi. Anayasa, yine bir özgürlük değil, devletin bekası sorunuydu. Ümidin 

gerçekleşmesi, korkunun da gerçekleşmesine mani olamadı ve devlet, parçalanmakla 

eşanlamlı bir kadere mahkûm oldu. Sonuç, istibdattan daha kötüydü. İstibdatın elde 

tuttuğu yerler, istibdatla kaybedileceği endişesiyle ilan ettirilen meşrutiyetle birlikte 

kaybedildi.  

Meşrutiyet, imparatorluğun kalbi sayılan toprakları değil ama devletin 

bekasının anayasa ile temin edileceği düşüncesini sonraki kuşaklara da miras bıraktı. 

1921 Anayasası vatanın kurtuluşuna, 1924 Anayasası ise yeni bir rejimin 

kökleşmesine öncülük etti. 1961 Anayasası da aynı pencereden değerlendirilebilir. 

1921 Anayasasından sonra hakkında en fazla özgürlük vurgusu yapılan 61 

Anayasasının böyle bir imkânı tanıyıp tanımadığı bir kenara, kabulü öncesinde bu 

düşüncenin belirleyici olmadığı söylenebilir. Çünkü aynı anayasa hem Atatürk’ün, 

hem de İnönü’nün anayasasıydı. Bunu yazmak, söylemekten daha sıkıntılıdır. 

Nedeni, ülkemizde ve tarihimizdeki anayasal gelişmelerde halk unsurunun 

bulunmamasıdır. Gerek 61 Anayasasının gerekse de 82 Anayasasının halk 

oylamasında tasvibe mazhar olması, onaylanması; hazırlanmasına yönelik halk 

desteği olduğu anlamına gelmemektedir. 

İhtilalle özdeşleştirilen ilk anayasal hareket, 1908’deki meşrutiyetin ilanı 

olduğundan bu konuda halk desteğinin bulunup bulunmadığını inceleyen tezimiz, 

böyle bir desteğin olmadığını, Firzovik Toplantısı’nın da bu amaca yetmediğini iddia 
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etmektedir. Meşrutiyetin ilanına yol açan devletin bekası algısının halktan ziyade 

üçüncü ordunun mektepli subaylarında bulunduğu tespit edilmektedir. 

Yüksek Lisans sınavları 1994 yılında tam da final dönemlerine denk gelmişti. 

Sınavı kazandığımda tek düşüncem üniversitede kalıp akademik çizgide ilerlemekti. 

Kısmet olmayınca ilk sene ders aşamasını tamamlamama rağmen küskünlükten olsa 

gerek tezimi hazırlamadım. Zaman içerisinde çıkarılan aflardan yararlanmak için 

müracaat da etmedim. Kamu hukuku ile olan ilgimin hep devam etmesi ve belki de 

bir daha af çıkarılmayacağı ihtimaliyle bu son aftan yararlanıp tezimi hazırlayarak 

içimdeki ukdeye son vermek istedim.  

Af müracaatından sonra tez danışmanlığımı kabul eden sayın Prof. Dr. Oktay 

Uygun’un üniversitemizden istifasıyla tez hocası gibi tez konusu da değişti. 

Muhterem hocam Prof. Dr. Aydın Gülan olanca iş yüküne rağmen danışmanlığımı 

âlicenaplığı ile tereddütsüz kabul etti. Güler yüzü ve yardımları olmasaydı bu tez 

teslim edilemezdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde bizlere hocalık yapmış 

ve bir kısmı şu an hayatta olmayan çok değerli ilim adamlarına borcumuz büyüktür. 

Sayın Hocam Prof. Dr. Aydın Gülan’a ise ilave olarak şükran borçlu olduğumu ifade 

etmeliyim. 

Tezimi yazıp teslim etmem için devamlı baskı yaparak beni teşvik eden çok 

değerli kardeşim Dr. Cengiz Sunay’a ve tezin yazım ve kontrol aşamasında desteğini 

esirgemeyen Ömer Hakan Özalp kardeşime teşekkürü borç bilirim. 

Birçok şeyde olduğu gibi bu çalışmamda da gösterdiği hoşgörüyle tüm 

yükümü alan eşim Şehnaz Küçükkılınç’a da minnettarlığımı ifade etmek isterim. 
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GİRİŞ 

 

Tarihimizde 1876 Kanun-i Esasî’siyle başlayan anayasalı monarşiyi ifade 

etmek için kullanılan meşrûtiyetin en kapsamlı tarifini Abdurrahman Şeref’in şu 

ifadelerinde bulabiliriz: 

  “Devletin idare-i umûr-ı mesâlihi için lâzım gelen kavânîn ve nizâmâtın tanzîm 

ve icrâsı yakın vakitlere kadar hükûmete ait vezâifden add oluna gelmiş ise de 

hâiz-i kasab-üs-sabk-ı terakkî olan Avrupa ümem-i mütemeddinesi tanzîm-i 

kavânîn vazîfesini bi’t-tefrik a‘zâsı ahâli tarafından müntehab ve meb’ûs ve 

‘kuvve-i teşrî‘iyye’ nâmıyle ma‘rûf bir hey’ete tevdî etmişler ve hey’et-i hükûmeti 

‘kuvve-i icrâiyye’ nâmıyle ahkâm-ı kavanîn ve nizâmâtın tatbik ve icrâsı 

vazîfesiyle mükellef kılıb kuvve-i teşrî‘iyyeye kuvve-i icrâiyyenin ef’âl ü harekâtını 

kontrol etmek hakkını da vermişlerdir. ‘Meşrûtiyyet’ tesmiye olunan usûl-i nevîn-i 

hükûmetin sûret-i tatbîkiyyesi bundan ibârettir”.1 

 Bu tarife göre meşrutiyetin geçerli olduğu sistemde: 1. Yasama faaliyeti, halk 

tarafından seçilmiş ve yasama organı adını alan bir heyete tevdi edilmiştir. 2. 

Yasama organının çıkardığı yasaları uygulamakla yükümlü olarak bir hükümet 

bulunmaktadır. 3. Yasama organı, yürütme gücünü kontrol etmektedir. Meşrutî 

sistemde yürütmenin başı ‘monark’tır.   

 Meşrutiyet Arapça ‘şrt’ kökünden türetilen, daha sonra İran entelektüelleri 

tarafından da kullanılmasına rağmen Arapça’da kendine yer bulamayan ve anayasal 

monarşi kavramını karşılamak için bulunan bir terimdir ve sınırlandırma amacına 

işaret eder. Bu çerçevede İslam âleminde ilk anayasal düzenleme 1861 Tunus 

Düstûru, sonraki de Hidiv İsmail’in 1866 tarihli fermanı ile tesis olunan Mısır 

Meclis-i Şûra-yı Nüvvâbı’dır.2 Anayasal rejimi ifade etmek için meşrutiyetten önce 

                                                 
1 Bayram Kodaman/ Mehmet Ali Ünal (Haz.), Son Vak’anüvis Abdurrahman Şeref Efendi Tarihi-
II. Meşrutiyet Olayları (1908–1909)-, Ankara, TTK. Yayınları, 1996, s.1. 
2 Şükrü Hanioğlu, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Zihniyet, Siyaset ve Tarih, İstanbul, Bağlam 
Yayınları, 2006, s.153. Ahmet Hamdi Tanpınar, muhalled eserinde “1856’dan sonra devlet idaresinin 
garip bir manzarası vardır. Mutlakiyetle idare edilen ana vatana, Eflâk ve Boğdan, Sırbistan gibi 
millî meclisleri olan muhtariyetler tâbidir. Aziz devrinde Mısır ve Lübnan da bunlara iltihak eder. 
Mısır Nüvvab Meclisi’nin açılması ise, memlekette bir meşrutiyet idaresinin kabulü için atılmış bir 
adım gibi telâkki edilmişti. Filhakika, o zamana kadar bu eyalette yapılan birçok yenilikler, devlete 
ilk tecrübe vazifesini görmüştü. Mısır Meclis-i Nüvvabı’nın açılışı üzerinde Fuad Paşa’nın verdiği 
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kullanılan iki tabir, Mustafa Fazıl Paşa’nın Abdülaziz’e takdim ettiği ve aslı 

Fransızca olan mektubu Türkçe’ye çevirirken Sadullah Bey tarafından kullanılan 

‘nizâm-ı serbestâne’, diğeri de Yeni Osmanlılardan Namık Kemal ve Ali Suavi 

tarafından kullanılan ‘usûl-i meşveret’tir.3   

 Osmanlı tarihinde belki de hiçbir şey, Kanun-i Esasî kadar ‘kurtarıcı’ olarak 

görülmemiştir. Bütün kötülüklerin, zulümlerin kaynağı olarak Kanun-i Esasînin 

uygulanmaması gösterilmiştir. Kanun-i Esasî, ilan edildiğinde devletin 

parçalanmaktan kurtulacağına, kötülüklerin son bulacağına a priori olarak inanılan, 

bir ‘tabu’, bir ‘dogma’dır. “İşte otuz iki yıldır çekilen mezâhim, devletin uğradığı 

mesâib hep bu kânunun icrâ olunamamasından ileri gelmiş”tir.4 Kanun-i Esasî tüm 

kötülüklerin ilacıdır. Kazım Nami Duru’nun ifadesiyle: 

“Osmanlı İmparatorluğundan bir karış toprak bile feda etmiyerek, yalnız hürriyeti 

temin, bunun için de (1293) kanunu esasisini5 yeniden ilân ettirmek kâfi 

görünüyordu. Bir kere Kanunu Esasi ilân edildi, Millet hürriyetine kavuştu, Meclisi 

Mebusan açıldı mı, Cemiyetin vazifesi bitmiş olacaktı. Bundan sonrasını düşünen 

yoktu; düşünmek de lâzım gelmiyordu; çünkü her terakkinin, her saadetin, her 

kuvvetin başında hürriyet geliyordu”.6 

Kanun-i Esasînin ilanıyla gerilememize neden olan, ilerlememizi 

engelleyen mutlakiyet son bulmuş; ilerlemenin kefili olan meşrutî hükümete 

dönüşerek meşrutiyet dediğimiz sistem gerçekleşmiştir. “İşte bu kânun-ı meşrû-ı 

âdilânenin ihyâsı devletimizi mâni-i terakkî olan bunca asırlık hükûmet-i 

mutlakadan çıkarmış, kâfil-i teâli olan bir hükûmet-i meşruta hâline getirmişdir 

ki işte meşrûtiyet dediğimiz budur”.7  

                                                                                                                                          
talimat, bu ruh hâletine en iyi misaldir. Fuat Paşa, Mısır’ın gazetelerimiz tarafından bir örnek gibi 
halka ve hükûmetimize gösterilmesini ister” demektedir. Tanpınar, XIX. Asır Türk Edebiyatı 
Tarihi, s.203. 
3 Hanioğlu, OCZST, s.153. Benzer kullanımlar için Bkz.: Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, 
Haz. Ahmet Kuyaş, İstanbul, YKY, 2000, s.319–320. 
4 Ahmed Refik, İnkılâb-ı Azîm, Dersaadet, Asır Matbaası, 1324, s.120. 
5 Bazı kavramlar müellifler tarafından farklı kullanılmış olup zamanın diline göre yazılmış 
olduğundan, dizgi hatası olduğu anlaşılanlar dışında, alıntılarda bunlara müdahale edilmemiştir. 
 
6 Kâzım Nami Duru, İttihat ve Terakki Hatıralarım, Sucuoğlu Matbaası, İstanbul, 1957, s.8-9. 
7 Ahmed Refik, İnkılâb-ı Azîm, , s.121. 
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 Fakat devletin parçalanmaması, yani Makedonya’nın elden gitmemesi için 

komiteleşen ve ciddî bir risk alarak meşrutiyeti ilan ettiren çoğunluğunu üçüncü 

orduya mensup subayların oluşturduğu İttihatçılar, kısa sürede hayal kırıklığına 

uğradılar. “Maksatlarında çok idealist ve hareketlerinde çok samimi olan 

inkılâpçılar, istibdat idaresinin yıkılmasıyla vatanın kurtulacağını sanıyorlardı. 

Avrupa devletlerinde görülen ilerlemenin sırf parlamenter bir hükümetin işbaşında 

bulunmasından ileri geldiğini sanıyorlardı”.8 Oysa Makedonya için hayatlarını 

tehlikeye atan, dağlara çıkan; polis şefi, müftü, subay ve paşa öldüren cemiyet, 

bölgenin sadece bir ‘yönetim değişikliği’ ile yabancı müdahalesinden kurtulacağını, 

dinî-etnik unsurların kardeşçe bir arada yaşayacaklarını ümit etmekteydi ve bunda da 

samimîydi. Cemiyete mensup subayların çoğu aynı zamanda bölgenin insanlarıydı. 

Doğdukları, büyüdükleri toprakların ‘reform’ adı altında devletten koparılmaya 

çalışıldığını, her bir reform planının nihaî hedefe, yani bölgenin özerkleştirilmesi ve 

bağımsızlaştırılması çabasının birer aşaması olduğunu düşünüyorlardı. Makedonya, 

sadece Rumeli’nin değil, aynı zamanda devletin de kalbiydi. Fetihlerle birlikte 

Osmanlılar yönünü bu topraklara çevirmişler, gazîler ve arkasından iskânlarla birçok 

Türk de bu bölgeye yerleşmişti. Burası 500 yıllık vatan toprağıydı. Dolayısıyla 

Makedonya’nın elden çıkması, devletin yıkılmasıyla eşanlamlıydı.  

 Kanun-i Esasînin ilanı, Meclis-i Mebusanın açılması ve meşrutiyet yönetimi, 

gerçek anlamda ne bir özgürlük sorunu, ne de istibdata meydan okuyuştur. Belki 

belli bir oranda Jön Türklerde bu algının bulunduğu söylenebilir. Ancak Rumeli 

İttihatçılığı, Makedonya İttihatçılığı için bunlar, bölgeyi devletin hâkimiyeti altında 

tutacak ‘sihirli değnek’ti. İttihatçılar böyle inanıyorlar, belki de böyle inanmak 

istiyorlardı. Makedonya’da yer alan çeşitli dinî ve etnik unsurların mücadelesi, esas 

itibariyle bölgeye hâkim olma kavgasıyken, belki bu kavgayı körükleyen, 

sonlandırmayan ‘istibdat’tı ve istibdat ortadan kaldırılıp meşrutiyet ilan edilince 

‘uhuvvet’, ‘müsavat’ ve ‘adalet’ bölgenin tüm sorunlarına son verecekti. Kanun-i 

Esasî, zamanında bir defa ilan edilmişti, ancak müstebit padişah, her nasılsa bunu 

uygulamadan kaldırmış, imparatorluğun tebaası olan çeşitli dinî-etnik unsurların bir 

                                                 
8 Mustafa Ragıp, Meşrutiyet’ten Önce Manastır’da Patlayan Tabanca, Haz. Rahşan Aktaş, 
İstanbul, Bengi Yayınları, 2007, s.111–112. 
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arada kardeşçe yaşama tecrübelerinin ispatına imkân vermemişti. Bu imkân elde 

edilince, görülecektir ki, yönetime iştirak eden çeşitli unsurlar, özerklik veya ayrılık 

taleplerinden vazgeçeceklerdir.  

 İttihatçılar için geçerli olan tecrübe Kanun-i Esasî’ydi. Diğer yaşanan 

tecrübelerin hiç dikkate alınmaması, hayal kırıklığının şiddetini arttırmaktan başka 

bir işe yaramadı. Osmanlı devletinde Sened-i İttifak dışındaki tüm anayasal 

gelişmeler, hep gayrimüslim dinî-etnik unsurların özerklik veya ayrılık taleplerini 

engelleme amacına matuftu. Ancak, hangi anayasal veya buna mümasil nitelikte 

metin olursa olsun, hiçbiri bu talepleri önleyemedi. Her metin özerklik veya ayrılık 

taleplerinin çıtasını yükseltti. Üstelik bazı metinler uluslar arası anlaşmaların atıf 

hükmü haline geldiğinden aynı zamanda daha önce de var olan ‘yabancı 

müdahalesi’nin yasal zeminini oluşturdu. Bunlardan bir tek 1876 Kanun-i Esasîsi 

test edilmemişti.9 Çünkü bu metin, diğer metinlerden farklı olarak tartışmasız bir 

‘anayasa’ metniydi. Oysa bu metin uygulanarak test edilebilirlik şansına sahip 

olmamışsa da en azından ilanında belirleyici olan faktör, yine istibdat veya özgürlük 

değil; Bosna-Hersek ve Bulgaristan için yabancı büyük güçlerce talep edilen 

‘özerklik’in engellenmesi düşüncesiydi. Devlet, anayasalı büyük devletler gibi, 

sadece birkaç bölge için değil, tüm imparatorluk için ‘hak ve hürriyet’ ilan etmişti. 

Fakat Kanun-i Esasînin ilanı, Tersane Konferansı’na katılan hiçbir devlette heyecan 

uyandırmadığı gibi istihza ile karşılandı. Çünkü “Yüzyıl geçerken artık Türkiye’nin 

‘haklı’ olmaya ‘hakkı’ olmadığı kabul edilmelidir” düsturu geçerliydi.10  

                                                 
9 Hem Jön Türk, hem de önde gelen bir ittihatçı olan Said Halim Paşa, 1876 Anayasasını ilan ettiren 
mutlakiyet idaresi temsilcilerinin hürriyet taraftarı olmalarınının sebebinin taşıdıkları ‘devletin 
mümessili’ sıfatına, bir de ‘hukukun ve milletin koruyucusu’ sıfatını ilave etmek olduğunu ve böylece 
hükümdara karşı milleti kendilerine alet ettiklerini yazarak şu tespitte bulunur: “…1876 senesi 
inkılâpçılarının takip ettikleri hareket tarzının sebep ve hikmeti ne idi? Herhalde şu idi ki, onlar, 
Anayasa gereği olarak kendisine yüklenen vazifeleri milletin yerine getirmekteki aczi sâyesinde, bu 
hak ve hürriyetlerden daha birçok seneler, milletin değil, kendilerinin istifade edeceklerine kanaat 
getirmiş bulunuyorlardı”. Said Halim Paşa, Buhranlarımız ve Son Eserleri, Haz. M.Ertuğrul 
Düzdağ, İstanbul, İz Yayıncılık, 1991, s.6-7. 
10 Baron Wladimir Giesl, Zwei Jahrzehnte im nahen Orient, Ed.Generalmajor Ritter von Stainitz, 
Berlin, 1927, s.37’den aktaran Fikret Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar 
Gelişimi), çev. İhsan Catay, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1996, s.132. 

 



 5  

 Tezimiz, 1908’ten sonrası için çok kısa bir süreyi kapsamaktadır. Ancak 

meşrutiyetin ilanına çok ciddî katkı sağlayan Arnavutlar’ın hayal kırıklığına kısaca 

değinilmektedir. 

 İlk bölümde Osmanlı toplum yapısı ve sınıflar gereği kadar incelenmektedir. 

İkinci bölümde Osmanlı devletindeki anayasal gelişmeler halk unsuru öncelenerek 

incelenmekte; anayasa veya anayasal nitelikteki metinlerde halkın bu yönde bir 

talepleri olup olmadığı ele alınmaktadır. Bununla birlikte, Sened-i İttifak dışında tüm 

bu metinlerin belli bir unsurun, Hıristiyanların özerklik veya ayrılık taleplerinin 

engellenmesi için ilan edildiği ileri sürülmektedir. Anayasal gelişmelerle yabancı 

büyük güçlerin Osmanlı devletindeki Hıristiyan nüfusa nüfuz etme çaba ve 

çatışmalarının birebir ilgisi olduğundan bu konu da gereği kadar incelenmeye 

çalışılmıştır. Üçüncü bölümde meşrutî rejim için mücadele eden Jön Türkler ve bir 

halk ihtilali girişimi olduğu iddia edilen Erzurum Olayları ele alınmaktadır. 

Özellikle Erzurum Olayları’nın abartıldığı şeklinde bir sonuca varılmaktadır. 

Dördüncü bölümde esas itibariyle II. Meşrutiyetin ilanında belirleyici olan faktörler 

incelenmekte, Makedonya’nın coğrafî-dinî-etnik yapısı hakkında bilgi verilmekte; 

Osmanlı Hürriyet Cemiyeti’nin (OHC) kuruluşu, üçüncü ordu, reformlar, Reval 

Mülakatı ve Firzovik Toplantısı ele alınmaktadır. Beşinci bölümde meşrutiyetin 

ilanı, halk katılımı, Abdülhamid’in tavrı incelenerek ilandan sonraki gelişmelere 

kısaca bir göz atılmaktadır.  

 1908 Meşrutiyeti’ni kimin ilan ettirdiği hususunda sahiplik tartışması 

yanında, ihtilali gerçekleştiren cemiyetin ve hareketin isimlendirilmesinde de ciddî 

problem olduğundan bu konu da mümkün mertebe incelenmeye çalışılmıştır. Çünkü 

İttihad ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türklüğün kimleri kapsadığı konusunda 

inanılmaz bir karışıklık mevcuttur. Bu konuda bazı tartışmalara girmekten 

çekinmedik.  
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I. BÖLÜM 

OSMANLI DEVLETİNDE YÖNETİCİ SINIF VE HALKIN 

HUKUKÎ DURUMU 

 

 Osmanlı İmparatorluğu, Anadolu’da kurulan küçük bir beyliğin dinî 

motivasyonla kazandığı savaşlarla büyümüş, yönünü hep Rumeli’ye çevirmiştir. 

Devlet teşkilatının yerleşmesiyle başta asker, yönetici sınıfı da bu büyümeye paralel 

olarak değişmiştir. Savaşlarda mevcut ordunun yeterli gelmemesi üzerine önce savaş 

esirleri Anadolu’daki Türk ailelerin yanına verilerek Türkçe öğrenmenleri ve 

Müslümanlaşmaları sağlanmış, sonra da orduya alınmıştır. Fakat hızla büyüyen 

devletin asker ihtiyacı, bu yolla da giderilememiştir. Elde edilen toprakların 

Hıristiyan ahalisinin hem Müslümanlaşması, hem de asker ve yönetici ihtiyacının 

karşılanması için gürbüz ve zeki çocukların devşirilmesine başlanmıştır. Devlet, 

ordu ve yönetici elemanını bu şekilde temin ederek, bir anlamda köklerinden 

koparılmış, tamamen kendine bağlı yeni bir sınıf oluşturmuştur. Bu yeni sınıf, aynı 

zamanda devlet yönetiminde hâkim olan güçlü Türk ailelerine karşı bir denge unsuru 

da oluşturmuştur. Yine bu sayede Osmanlı devletinde birçok saray darbesine karşı 

hanedanın varlığı da sorgulama konusu yapılmamıştır.  

 Gerek Pençik kanunu, gerekse de devşirme yöntemi ile oluşturulan bu yeni 

sınıf, esas itibariyle canları bağışlanmış insanlar kabul edildiğinden kul 

kategorisinde değerlendirilmiş, bu sebeple hiçbir hukukî masuniyete sahip 

olamamışlardır. Bu sınıf her ne kadar kendi içinde yaptığı ittifaklarla padişahları hal’ 

edip zaman zaman öldürülmelerine de yol açmışlarsa da, bu fiilî güçleri hiçbir 

zaman hukukî korumayla sonuçlanmamıştır. 

 Yönetici sınıf içinde devşirme kökenli olmayan ve hukukî masuniyete sahip 

tek sınıf ulemadır. Bu, devletin dinî niteliği yanında, ulemanın aynı zamanda adaleti 

temsil etmesinden de kaynaklanmaktaydı. Şeyhülislama ait olan hal’ fetvası yetkisi, 
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ulemanın padişahlardan bile daha korunaklı bir duruma gelmesinin başlıca teminatı 

olmuştur.  

  Osmanlı İmparatorluğu, fetihlere ve toprağa bağlı bir sosyal ve hukukî 

yapıya sahip olduğundan bir ‘köylü imparatorluğu’ydu. Türk aileleri fetihlerle 

kazanılan topraklara yerleştirilmiş; fetihlerle doldurulamayan veya boş kalan araziler 

için iskânlar yapılmıştır. Arazilerin mülkiyeti devlete ait olduğu gibi, mülkiyeti 

kendine ait olmayan topraklar üzerinde de devletin mülkiyet hakkı gibi bir kontrol 

yetkisi vardı. Halk ise, toprağa bağlı tebaadır. Sistem, toprak ve toprağa bağlı gelir 

üzerine kurulduğundan bu yapının bozulmaması için reaya, yöneticilere ve yerel 

güçlere karşı korunmuştur.  

  Gerek devletin bağlı olduğu inanç öğretileri, gerekse de vergi siteminin 

toprağa bağlı olması nedeniyle halka, yönetici sınıftan daha farklı haklar tanınmıştır. 

Siyaseten katl ve müsadere, reaya için mümkün mertebe tatbik edilmemiştir. 

Yönetici sınıf, başta müsadere yöntemi olmak üzere çoğu kez miras hakkına sahip 

değilken, reaya bir nevi kiracılık ilişkisiyle işlediği toprağını, mirasçılarına 

bırakabilmektedir. Kira şartlarını yerine getiren reayanın elinden toprağının alınması 

söz konusu değildir. Ancak tüm bunlara rağmen reaya sahip olduğu hukukî 

güvencelere tezat teşkil eden malî müzayaka halinden de kurtulamamıştır. Fetih ve 

gümrük gelirleri dışında hemen hemen devletin tüm geliri reayanın üstündedir. 

Reaya adeta iktisadî bir varlık gibidir. Bu anlamda Müslüman ve Müslüman 

olmayan halk arasında bir fark görülmemektedir.  

 Toprak düzeninin ve vergi toplama usullerinin değişmesi, zaman içinde 

tamamı Müslüman olan yeni bir sınıf ortaya çıkarmıştır. Ayan denilen bu sınıf, 

yörenin ileri gelenlerini ifade etmektedir ve taşra kökenlidir. Devletle tebaa arasında 

aracılık vazifesi gören bu sınıf, devletin zayıfladığı dönemlerde veya savaş 

zamanlarında devlet erkini tehdit eder bir güce de kavuşabilmektedir. Ayanın halkla 

ilişkisi karmaşıktır. Bazen halk tarafından desteklenmekteyken, bazen de 

zulümlerinden dolayı adaletnameler yayınlanmakta, gerektiğinde de tenkil 

edilmekteydiler. Ayanlık da reaya gibi, toprağa bağlı ve hatta toprak düzeninin 

ürünü bir sınıftır.    
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1.1.Yönetici Sınıf ve Hukukî Durumu 

 

 Osmanlı toplum yapısı; esas itibariyle yönetici ve yönetilen olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Yönetici sınıfta padişah ve askerî sınıf, yönetilenlerde ise Müslüman 

ve gayrimüslim reaya vardır. Askerî sınıf, padişah dışında tüm yöneticiler için 

kullanılan bir kavramdır ve genel kabul gören tasnife göre ilmiye, kalemiye ve 

seyfiyeden oluşur.11 Askerî sınıf tabiri muhtemelen fetih ve gazâ ülküsü ile yükselen 

Osmanlı devletinin ilk örgütlenme yıllarında bu ülküyü organize eden siyasî-idarî 

yapıda yer alan yetkilileri nitelemek için kullanılmış ve sonra da devam etmiş bir 

kavramdır. Askerî sınıfa geçiş, padişahın vermiş olduğu bir berat ile herhangi bir 

devlet hizmetine tayin edilmekle gerçekleşmekteydi.12 Yönetici sınıfın askerî olarak 

nitelenmesi hepsinin askerlikle iştigal ettiği anlamına gelmemektedir. 

 Osmanlı devletinde yönetici sınıfı, esas itibariyle XIV. yüzyılın sonlarından 

itibaren devşirmeler oluşturmaktaydı. Bunların önemli bir kısmı güvenilir Müslüman 

aileler yanına verilerek seyfiyede13 ve zeki olanlar da sarayda yetiştirilerek devletin 

                                                 
11 Bu tasnif şeklinde kalemiye, genellikle ilmiye ve seyfiye dışındaki tüm bürokrasiyi ifade eder 
tarzda kullanılmakla birlikte, kalemiyenin daha üst rütbedeki yöneticileri ayrı bir sınıf olarak Mülkiye 
kategorisinde sayılmakta; kalemiye ise, devletin arazi, tevcihat gibi kayıtlarını tutan ve 
muhaberelerini idare eden ve adına hacegân denilen bürokratları ifade etmek için kullanılmaktadır. 
S.Sami Onar, İdare Hukukunun Umumî Esasları, İstanbul, Maarif Basımevi, 1952, s.496.  
12 Davut Dursun, Yönetim-Din İlişkileri Açısından Osmanlı Devletinde Siyaset ve Din, 2.Baskı, 
İstanbul, İşaret Yayınları, 1992, s.211. 
13 Orhan Bey zamanında yaya ve müsellem olarak oluşturulan ordunun fetihlerin ve toprakların 
artmasıyla ihtiyacı karşılayamaması üzerine Çandarlı Kara Halil ve Molla Rüstem’in himmetiyle 
I.Murad devrinde esirlerden istifade edilerek maaşlı bir ordu kurulmak üzere Acemi Ocağı tesis 
edilmişti. Esirler, Anadolu’da Türk çiftçilerine verilecek ve Türkleştirilecekti. Savaşlarda alınan 1/5 
oranındaki esir oğlanlara Pençik oğlanı; savaşlarda ordu mensupları tarafından esir edilerek devlet 
hesabına ve asker ihtiyacına göre kullanmayı tanzim eden kanuna da Pençik Kanunu denilmekteydi. 
Bu esirler, Anadolu’daki Türk ailelere verilir, aileler de bunlara çift sürdürür ve Türkçe öğrenene 
kadar kullanırlardı. Türkçe öğrendikten sonra bu esirler ocağa getirilirdi. Acemi ocağına alınan kişiler 
ilk defa Pençik kanunu ile toplanmıştır. Acemi ocağı teşkilatı sonraları ihtiyaç nispetinde 
genişletilmiş ve çeşitli düzenlemelerle daha sistemli hale getirilmiştir. Fetihlerin ilerlemesi asker 
ihtiyacını arttırdığından Pençik Kanunu ile ocağa yazılanların sayısı yetersiz kaldığından bu defa 
devşirme usulüne başvurulmuş, devletin Rumeli’deki Hıristiyan tebaası arasından yaşları değişik 
çocuklar yeniçeri adayı olarak toplanmıştır. Bu yeni kanunla hem Rumeli’nin tedrici olarak 
Müslümanlaşması hem de Müslüman olan bu devşirme askeri ile Türk ordusunun güçlendirilmesi 
hedeflenmişti. İşte Acemiler diye zikredilen bu askerler Pençik Kanunu ve devşirme usulü ile orduya 
alınan askerleri ifade etmekteydi. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilatından 
Kapıkulu Ocakları I Acemi Ocağı ve Yeniçeri Ocağı, 3.Baskı, Ankara, TTK Basımevi 1988, s.5–
13. Pençik, Farsça penc-i yek, beşte bir demektir. Halil İnalcık, Devlet-i ‘Aliyye- Osmanlı 
İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar I-, İstanbul, TİB Yayınları, 2009, s.57. Pençik (Penc-i yek) 
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idarî birimlerinde görevlendirilmekteydiler.14 İlmiye sınıfını oluşturanlar ise 

genellikle Türk aileler arasından seçilmekteydi.  

 Askerî sınıfın seyfiye ve kalemiye grubunu oluşturan yöneticiler, yükselme 

bakımından hiçbir zorluk çekmedikleri gibi, II. Mehmed’ten sonra Osmanlı 

devletinde padişahlıktan sonra en önemli kurum olan vezir-i azamlığa kadar 

yükseldiler. Yönetici sınıf, bürokraside yükselebildiği gibi, sahip olduğu malî 

imkânlar, vergi muafiyeti ve ihsanlarla da ciddî servetlere kavuşmuştur. Devlet 

yönetimindeki etkinlik ve güçleriyle, yapmış oldukları ittifaklarla padişahları bile 

tahttan indirebilen bu yönetici sınıf, çoğu kez aralarındaki rekabetten kaynaklanan 

sebeplerle, sahip oldukları bu güç ve servetle ters orantılı olarak çok kolay şekilde de 

tasfiyeye uğrayabilmekteydiler. Siyaseten katl ve müsadere ile can ve mal 

emniyetleri hukukî garantiden yoksundu. Çoğu kez, şeyhülislam fetvasına bile gerek 

kalmadan idam ediliyorlar; her idamla birlikte kaynaklara göre muazzam boyuttaki 

servetleri ellerinden alınıyor; başka bir yöneticiye ya da devlete bırakılıyordu.15 Bu 

                                                                                                                                          
tabiri için daha yaygın olmakla birlikte ‘hums-ı şer’î’ tabiri de kullanılmaktadır. İlber Ortaylı, 
Türkiye Teşkilât ve İdare Tarihi, Ankara, Cedit Neşriyat, 2007, s.241.  
14 Devletin idari birimlerinde kullanılan bu sınıf, esir ve devşirmeler arasından idari hizmet için 
özellikle seçilmekteydi. 14-15 yaşında ve daha büyük olarak devşirilenler memleketlerini 
unutmadıklarından ileride akrabalarıyla görüşmekteydiler. Sokullu Mehmed Paşa, 1626 senesinde 
İran’a sefer için gidilirken Payas’ta akrabalarını ziyaret eden Veziriazam Halil Paşa, Donanma ile 
Mesina’da demirleyerek annesi ve kızkardeşine Müslüman olmaları için teklifte bulunan 
Kaptanıderya Çagalezade Sinan Paşa, devşirilen ve önemli mevkilerle gelen insanlardı. Uzunçarşılı, 
Osmanlı Devleti Teşkilatından Kapıkulu Ocakları I- Acemi Ocağı ve Yeniçeri Ocağı, s.26-27; 
Devşirme, Osmanlıların kul sistemine getirdikleri bir yenilik olmakla birlikte Devşirme Oğlanı 
denilen bu çocuklar esir sayılmazlardı. İnalcık, Devlet-i ‘Aliyye- Osmanlı İmparatorluğu Üzerine 
Araştırmalar I-, İstanbul, TİB Yayınları, 2009, s.205.  
15 Ahmet Mumcu, ulema dışındaki yönetici sınıfın-ki icraî askerî sınıf olarak tarif etmektedir- 
siyaseten katl olayını çeşitli kaynaklara müracaat ederek ‘kul’ sisteminin geliştirilmesine ve Şafi 
mezhebinin verdiği imkâna bağlar. Osmanlı devletinin fethettiği yerlerdeki Hıristiyanlar, İslam’ın 
gelmesinden sonra Hıristiyanlığı kabul ettikleri için İslam’a girme, ya da ölüm seçenekleriyle karşı 
karşıyaydılar. Özellikle Slavlar ve Arnavutlar, İslamiyet’ten önce değil, bilakis sonra Hıristiyan 
oldukları için zımmî statüsünden yararlanamamaktaydılar. Fakat Osmanlı devletinin bunları 
öldürmesi devletin menfaati ve nüfus dengesi açısından uygun olmadığından bu defa Şafi mezhebinin 
görüşü yorumlanarak değişikliğe uğratılmış, Balkanlardaki Hıristiyan unsur içinde belli nispetteki 
çocuklar Müslüman yapılarak devlet hizmetine alınma karşılığında onlara da zımmîlik statüsü 
bahşedilmiştir. Fakat bu çocukların devşirilerek devlet idaresinde kullanılmaları bizatihi bir lütfun 
sonucu olduğu gibi aynı zamanda bu devşirme vakıası bu Hıristiyan teb’anın da hayatını kurtarmıştır. 
Dolayısıyla onlar padişah karşısında farklı bir statüye sahip ve hayatları lütuf ile bağışlanan köleler 
olduklarından padişah karşısında hiçbir hakları bulunmamaktaydı. Padişah, onların canı ve malı 
üzerinde tasarrufta bulunabilirdi. I.Murad döneminde başlayan devşirme sisteminin ve siyaseten katl 
uygulamasının II. Mehmed döneminde yaygınlık kazanması, özellikle tımar sahibi güçlü Türk 
ailelerinin yönetimdeki etkisini kırmak içindi. Çünkü II. Mehmet böylelikle otoritesini sağlaştırmış, 
kendisine bağlı ‘kul’larla hâkimiyetini pekiştirmiştir. II. Mehmed, Vezir-i Azam Çandarlı Halil 
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yönetici sınıf can ve mal güvenliğine sahip olmaması nedeniyle herhangi bir 

reayadan bile daha kötü bir hukukî konumdaydı. Bu sınıfın hepsi köken itibariyle 

Hıristiyan olmamakla beraber ‘kul’ statüsünde kabul edilmekteydi.16 Gayrimüslim 

kökenli olmayan Türk veya sair unsur bu sınıfa mensup olduğunda ilmiyenin17 haiz 

olduğu statünün sağladığı hukukî imkânlardan da yararlanamamaktaydı. 

 İlmiye sınıfı ise askerî sınıf içinde ‘kul’ statüsünde ve devşirme kökenli18 

olmayan, hukukî güvenceleri çoğu kez kendileri olan ve bürokraside can ve mal 

güvenliği olan tek sınıftı. Çünkü ilmiye sınıfı adaleti sağlayan ve dağıtan bir sınıftı. 

İlmiyenin görevi yargı, tedris ve fetva idi.19 Kadılar yargı, müderrisler eğitim ve 

müftüler de Müslümanların ibadetlerinde ve işlerinde dine uygun hareket etme 

bilgisini içeren ama hüküm mertebesinde olmayan tavsiyeyle açıklamalarda 

bulunma görevini yerine getirmekteydi.20 Her ne kadar padişahın nadiren 

şeyhülislamdan fetva almadan da siyaseten katl emri verdiği vaki ve bu padişaha ait 

olan örfî hukuka istinat ediyorsa da genellikle şeyhülislamın fetvası aranmaktaydı.  

 Osmanlı devletinin kuruluşundan Tanzimatın ilanına kadar carî olan 

siyaseten katl, ilmiye sınıfına yok denecek nispette uygulanmış, bu hallerde bile 

müsadere yöntemine başvurulmamıştır.  

                                                                                                                                          
Paşa’yı, kul olmadığı, güçlü bir Türk ailesinin temsilcisi olduğu için uzun müddet tasfiye edememiş, 
ancak İstanbul’un fethinden sonra ve kırk gün bekleyerek idam ettirmiştir. İdamı için Bizans’ın 
fethini istemediği ve rüşvet aldığı gerekçesine istinat etmesine rağmen çok tepki almıştır. Ancak 
dönemin güçlü vezir-i azamlarından Mahmut Paşa, ‘kul’ olduğundan daha kolay idam edilmiş, 
herhangi bir desteği olmadığı için tepki de gösterilmemiştir. Ahmet Mumcu, Osmanlı Devletinde 
Siyaseten Katl, 2.Baskı, Ankara, Birey ve Toplum Yayınları, 1985, s.60-67. 
16 Yahudiler, genellikle ticaretle uğraştıkları için devşirme sistemine tabi değillerdi. 
17 II. Bayezid, dinî ilimlerde derinleşen devşirmelerin ilmiyeye girmesine izin vermiştir. İnalcık, 
Devlet-i ‘Aliyye- Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar I-, s.208.  
18 İlber Ortaylı, kul ve devşirme sisteminin klasik dönemde kısa bir döneme ait olduğunu, 14.yüzyıl 
boyu bürokrasinin başında bulunanların, orduyu yönetenlerin devşirmeler olmadığını; Çandarlı ailesi 
gibi ilmiyeden gelen bir yerel hanedanın vezaret görevini adeta ırsen yükümlendiğini, 16.yüzyılın 
ikinci yarısında ise devşirme âdetinin kalkmasıyla birlikte, gene Anadolu-Rumili Türkleri ve diğer 
unsurların bürokrasiyi ve komuta kademelerini işgal ettiklerini; Klasik şemasıyla kapıkulu sisteminin 
Osmanlı tarihinde kısa ömürlü olduğunu ve iktidarın odak merkezi olamadığını yazmaktadır. İlber 
Ortaylı, Türkiye Teşkilât ve İdare Tarihi, s.208–209.  
19 Ortaylı, Türkiye Teşkilât ve İdare Tarihi, s.230. İlmiye Taşkilatı şeması için Bkz.: Ortaylı, 
Türkiye Teşkilât ve İdare Tarihi, s.239. 
20 Dinî kurum olarak şeyhülislamlığın yönetimle ilişkisi hakkında kapsamlı bir çalışma için Bkz.: 
Dursun, Yönetim-Din İlişkileri Açısından Osmanlı Devletinde Siyaset ve Din. 
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 İlmiye sınıfını diğer askerî sınıflar arasında ayrıcalıklı ve hukukî masuniyete 

sahip kılan en önemli etken, bu sınıfın bizatihi hukukî merci olması ve padişahın 

sadece kendilerine karşı hukuken sınırlandırılmış olmasıydı. Diğer askerî sınıflar 

tarihte görüldüğü üzere birbirleriyle ittifak yaparak padişahı tahttan indirme gücüne 

sahip olduklarında dahi bu fiilî güç, şeyhülislamın fetvası olmadığı takdirde bir 

anlam ifade etmemekteydi. Padişahların hem tahttan indirilmeleri hem de 

öldürülmeleri şeyhülislamın fetvasına bağlıydı. Şeyhülislam güçlü ve ilmiye sınıfı 

üzerinde nüfuz sahibi ise padişah her istediği fetvayı kolaylıkla alamamaktaydı.  

  Yönetici sınıfın güç ve hâkimiyetlerini sergiledikleri isyanlar her ne kadar 

çoğu kez iktisadî temele dayansa da nihayetinde yine aynı sınıfa mensup klikler 

arasındaki bir iktidar mücadelesiydi. İktidarı kaybeden hem canını hem de malını 

kaybetmekteydi.21  

 Padişahın özellikle mutlak ve tek yetkili olduğu vezir-i azam katilleri, 

yönetimin kendi iradesiyle kendini hukukî açıdan sınırlandırdığı ilk kamu hukuku 

düzenlemesi olan Tanzimatın ilanında da etkili olmuştur. İleride görüleceği üzere 

Tanzimat halk lehine bir düzenleme olmadığı gibi yönetici sınıfın bütünü gözetilerek 

getirilmiş bir düzenleme de değildir. İktidar süresince kurdukları ittifaklarla fiilî 

olarak padişahtan daha etkili olan vezir-i azam veya nişancılar, ilmiye sınıfı22 ve 

halk kadar hukukî masuniyete sahip değildi. Tanzimatın ilanını sağlayan Mustafa 

Reşid Paşa’nın iki defa siyaseten katl’den dönmesi, fermanın can ve mal güvenliğini 

niçin öncelediğinin arka planı için önemlidir.23 Tanzimatla getirilen yeni düzenleme 

                                                 
21 Askerî sınıfın katillerinde devşirme ve Türk ayrımı Kanunî devrinden sonra tamamen ortadan 
kaybolmuş ve tüm askerî yöneticiler padişahın mutlak yetkisine tabi olmuştur. Mumcu, Osmanlı 
Devletinde Siyaseten Katl, s.67. 
22 Osmanlı İmparatorluğunun tarihi boyunca, Edirne Vak’ası üzerine vuku bulan isyan neticesinde 
öldürülen Seyyid Feyzullah Efendi dışında toplam üç şeyhülislam siyaseten katledilmiştir. Bunlardan 
Ahîzade Hüseyin Efendi, IV. Murad’ı ve Hocazade Mesud Efendi de IV. Mehmed’i hal’ edeceği 
şüphesiyle siyaseten katledilmiştir. Yine Şeyhülislam Dürrîzade Seyyid Mehmed Ataullah Efendi de 
I.Abdülhamid’i hal’ ile şehzade Selim’i tahta geçirmek isteyen veziriazam Halil Hamid Paşa ile 
işbirliği yaptığı ithamı ile azlini müteakip gönderildiği Gelibolu’da zehirlenerek öldürülmüştür. 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı, 3.Baskı, Ankara, TTK Basımevi 
1988, s. 223–226.  
23 Orhan Bey’den Abdülmecid’e kadar 182 vezir-i azam’dan 23 tanesi azledilmeden, 20 tanesi de 
azledildikten sonra toplam 43 siyaseten katl olayı vardır. Bunların çoğu devşirme-kul statüsünde olan 
vezir-i azamlardır. Mumcu, Osmanlı Devletinde Siyaseten Katl, s.73. 
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eski sistemde bu bakımlardan korunaklı olan ilmiye sınıfı ve Şeyhülislamlığa karşı 

diğer askerî (idarî) sınıf lehine denge getirmiştir.  

 Devletin idare hayatına iştirak edenlerin kapalı ve düzenli bir sınıfa mensup 

olmaları, kendi işlerinde gerekli olan bilgi ve seciyeyi temin ettiği gibi, çeşitli devlet 

teşkilatı ve ricali arasında da bir dengenin kurulmasını sağlamıştır. Sadrazam 

padişahtan sonra mutlak yetkili biri olmasına rağmen, hukuk dışına çıktığı zaman 

karşısında şeyhülislamı bulduğu gibi, yeniçeriler de birçok taşkınlıklarda ilmiye 

sınıfından çekinmişlerdir.24  

 

1.2. Halk ve Hukukî Durumu 

 

 Yönetilen sınıfa çoğu kez bir tasnife tabi tutulmaksızın reaya25 denmektedir. 

Reaya bir hükümdarın idaresi altında bulunan ve vergi veren halktır. Bazen 

Hıristiyan tebaayı ifade etmek üzere de kullanılır.26 Devletin tüm malî yükü reaya 

üzerindeydi. Vergi reayadan toplanır ve devletin fetih ve gümrük dışında tüm 

giderleri bu sınıfa yüklenirdi.27 Reaya, verdiği vergi ve ödemekle mecbur olduğu 

sair malî yükümlülükler temel alınarak tarif edilmiştir. Müslümanların ödediği esas 

vergi öşür, gayrimüslimlerinki ise haraçtı. Gayrimüslim erkekler askerlikten muaf 

olmaları karşılığında ayrıca cizye ödemek mecburiyetindeydi. 

                                                 
24 Onar, İdare Hukukunun Umumî Esasları, s.497. 
25 Raiyyet tabiri ise, mirî toprakları işleten ve fiilen üzerinde oturan köy halkını ifade etmekteydi. 
Mirî toprak nedeniyle vergi mükellefi olan kimseye raiyyet denilmektedir. Şehir ve kasaba halkı, 
köydeki mirî toprağı ekip biçseler de, eğer ekip biçtikleri yere yerleşmemişlerse raiyyet 
sayılmıyorlardı. Mustafa Akdağ, Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası- Celalî İsyanları, 
Ankara, Barış Yayınları, 1999, s.46. 
26 Mumcu, Osmanlı Devletinde Siyaseten Katl, s.70. 
27 Yaylaklarda yer alan Türkmen ve Yörük aşiretlerinin vergilendirilmesi bir sorun teşkil etmekteydi. 
Kışlakları bulunan aşiretlerin vergilendirmesi daha kolay iken sadece yaylaklarda bulunan 
aşiretlerden her zaman vergi, raiyet rüsumu toplanamamaktaydı. 17. yüzyılın sonunda devlet 
politikası olarak uygulanan aşiretlerin iskânından önce de bazı aşiretler iskân edilmek istenmiştir. Bu 
durumda Türkmenler ‘Türkmânlık’tan çıkıp ziraat ile uğraşmaktaydılar. Genel olarak aşiretler iskân 
edilmek istendiğinde veya arttırılan rüsumlar yüzünden zor duruma düştüklerinde askerî yönetici 
sınıfa veya seyyidlik iddiasıyla ilmiyeye mensubiyet iddiasında bulunuyorlardı. Cengiz Orhonlu, 
Osmanlı İmparatorluğunda Aşiretlerin İskânı, İstanbul, Eren Yayınları, 1987, s.26.  
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 Padişahın reaya üzerindeki yetkisi, askerî sınıfın ‘kul’ statüsündeki 

yöneticilerinden28 daha azdı. Onlar ‘Tanrı emaneti’29 gibi değerlendirilmekte, 

siyaseten katl30 ve müsadere nadiren ve belli ölçüler içinde tatbik edilmekteydi. 

Reaya her ne kadar bu statüdeki yöneticiler gibi vergi muafiyeti ve malî haklara 

sahip değilse de can ve mal güvenliği açısından daha emniyetliydi. Reaya, kul 

olmayan ve kullardan farklı bir statüydü.31 Osmanlı devletinde reaya, esas itibariyle 

üretici ve vergi veren bir sınıfı ifade etmekle birlikte, reayanın belkemiğini toprağa 

bağlı halk oluşturmaktadır. Üretici sınıfta çiftçiler ve sanatkârlar, tüccardan ayrı bir 

statü halinde konmuş; üretimleri ve kazançları sıkı bir kontrole tabi tutulmuştur. 

Reaya, küçük köylü aileleri halinde toprağa bağlı sosyo-ekonomik bir yapıyı ifade 

etmektedir.32 Bu aynı zamanda devletle yapılan bir akittir. Devlet toprağı köylüye 

şart ve şekilleri sabit olan bir sözleşmeyle kiraya vermektedir.33 Halil İnalcık, küçük 

                                                 
28 Padişahın bunlar üzerinde mutlak hakkı olmakla birlikte, 16. yüzyılın ikinci yarısında sayısı 
80.000’i aşan kapıkulları, padişahın otoritesinin zayıflamasıyla sarayda, merkezde ve eyaletlerde 
mutlak surette hâkim oldular. Dirlikleri, devletin ve toplumun gelir kaynaklarını ele geçirdiler. Hatta 
Genç Osman’ı tahttan indirerek öldürdüler. Saray kulları da zaman zaman kapıkullarına destek 
verdiler. İnalcık, Devlet-i ‘Aliyye- Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar I-, s.215–216.  
29 Bu ibare fermanlarda geçmektedir: “ Reaya taifesi ki Tanrının bir emânetidir, onları himaye etmek 
ve kimsenin zulüm yapmasına müsaade etmemek padişahın vazifesidir”. Mumcu, Osmanlı 
Devletinde Siyaseten Katl, s.70.  
30 Reaya, askerî sınıf için geçerli olan sebepler sayılmazsa istisnalar dışında sadece eşkiyalık yapıp 
reayaya zulüm yaptığı zaman siyaseten katledilmektedir. Mumcu, Osmanlı Devletinde Siyaseten 
Katl, s.132. 
31 Mumcu, Osmanlı Devletinde Siyaseten Katl, s.71. 
32 “…Devlete ait topraklar üzerinde bir kiracı şeklinde yerleştirilen köylü, tam bir mülkiyet tarzının 
istilzam eylediği hukuktan birçoğunu haiz bulunmamaktadır: onun için tarlasını satmak, hibe, vakıf 
veya vasiyet etmek; toprağın diğer mülkler gibi, bütün mirasçılarına intikal ettiğini görmek, tarlasını 
istediği şeklilde kullanmak, istediğini yetiştirmek, toprağı işlemek veya işlememek hürriyetine sahip 
olmak gibi haklar mevzubahis değildir. Köylü umuiyetle bir çift öküzle işlenebilecek ve bir çiftçi 
ailesinin geçinmesine müsait olacak büyüklükte olan ve ‘çift’ tabir edilen işletme bütünlerinden 
birini( bütünleri parçalamak memnudur) devlet namına bu arazinin kiraya verilmesine ve idaresine 
memur olan sipahi veya emine, Tapu resmi namı altında tanınan bir peşin kira vererek kiralamış ve 
mukavele şartlarına riayet etmeyecek olursa kiraladığı toprağın elinden alınmasıyla beraber, bu tapu 
bedelinin yanmasına da razı olmuştur. Bu zimnı kira mukavelesi mucibince; çiftçi kendi vesaitiyle 
toprağı işleyerek ve mahsulden örf adetlere ve toprağın verim derecesine göre; onda birden yarıya 
kadar varan bir kısmını ve ayrıca Çift Akçesi namı altında maktu bir parayı kira olarak her sene 
devlete vermeyi taahhüt eder. Üç sene boş bırakılan bir toprak, kiracının elinden alınarak başka 
birine kiralanır. Bu vaziyette, kiracı vaktiyle taahhüdatını ifa edeceğine dair bir nevi teminat akçesi 
mahiyetinde vermiş olduğu tapu resmini ve bu resmin temin ettiği tasarruf ve istifade hukukunu da 
kaybetmiş olur”. Ömer Lütfi Barkan, Türkiye’de Toprak Meselesi, İstanbul, Gözlem Yayınları, 
1980, s.128. 
33 “ Devletle eşhas arasında aktedilen bu mukavelenin şart ve şekilleri sabittir. Hususi mukavelelerde 
olduğu gibi serbest bir pazarlık üzerine istinat edemez ve toprak müzayedeyle kiralanamamaktadır. 
Bundan başka; şartları bu suretle devletin yüksek arazi siyasetine göre ve devlet kanunlarıyla tayin 
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köylü aile işletmelerine dayanan ve mirî toprak rejimi ile çift-hane sistemine borçlu 

olunan bu sosyo-ekonomik yapının 1950’ye gelene kadar geleneksel esas karakterini 

koruduğunu söylemektedir.34 Çift-hane sistemi; ailenin emeği, bir çift öküz ve 

ikisinin birlikte işlediği arazi, tümü bir üretimsel ve malî üniteyi ifade etmekteydi. 

Vergilendirme de, sadece şahsî vergi değil, daha ziyade ünitenin vergilendirilmesi 

şeklinde, birleşik-kombine bir vergiydi.35 Bu tarımsal işletme biçiminin emek 

birimini evlenmiş, çoluk çocuk sahibi erkek köylünün simgelediği köylü ailesi 

oluşturmaktadır.36 İşletme, rakabesi (mutlak mülkiyet hakkı) devlete ait olan ve mirî 

arazi diye isimlendirilen topraklar üzerinde olmaktaydı.37 Mirî arazi, yalnız hububat 

ziraati yapılan, tarla olarak olarak kullanılan arazileri kapsamaktaydı. Bağ, bahçe 

mirî arazi sayılmadığı gibi, mirî arazi bağ ve bahçe haline de getirilemezdi.38 

Osmanlı devleti, bu anlamda toprağa bağlı olduğundan ve halkının sosyo-ekonomik 

yapısı toprağa göre şekillendiğinden bir köylü imparatorluğuydu.39 Bu sebeple 

devlet, mirî arazi ve tahrir sayesinde köylüyü ve toprağı kontrol altına almakta, 

çiftliklerin dağılmasını engellemeye çalışıp ekâbir çiftliklerinin ortaya çıkmasına 

mani olmakta, böylelikle sosyo-ekonomik yapıyı koruyarak oldukça tutucu bir 

sosyal düzen idame ettirmekteydi.40 Devlet, 18. yüzyılın malikâne-mukata‘a 

                                                                                                                                          
edilerek bir hukuk-ı umumiye müessesesi haline giren bu kiracılık ırsi ve daimidir. Toprak babadan 
oğla bir mülk gibi geçer, diğer mirasçılara intikal etmez. Yalnız, oğlu olmayan mütevaffanın kızı veya 
bir er kardeşi varsa, sipahi yeniden tapu bedeli alarak, tercihan onlara kiralamaya mecbur olur. 
Eğer bu tapuya hak sahibi olanlar, muayyen bir müddet zarfında bu haklarını istimal etmezlerse; 
toprak, evvela köyde toprağa ihtiyacı olanlara ve nihayet isteklilere verilebilir”. Barkan, Türkiye’de 
Toprak Meselesi, s.128. 
34 İnalcık, Devlet-i ‘Aliyye- Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar I-, s.245. 
35 İnalcık, Devlet-i ‘Aliyye- Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar I-, s.251. “ 
36 İnalcık, Devlet-i ‘Aliyye- Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar I-, s.246. 
37 “Osmanlı İmparatorluğu’nda toprakların yüksek mülkiyet ve murakabe hakkı(rakabe)nın 
umumiyetle devletin elinde alıkonularak bugünkü kullanılan bir tabirle nasyonalize edilmiş, yani 
millete ve Mirî’ye maledilmiş olmaları… onu işleyenler için, tasarruf şekillerini tahdit eden bir takım 
kayıtların meydana çıkmasına ve bu topraklar üzerindeki tasarrufun prensip olarak daimi ve ırsi bir 
kiracılık mukavelesi şeklini almasına sebep olmaktadır. Fakat bu tahdidat ve kayıtlar, tatbikatta, 
serbest ve mutlak toprak mülkiyeti taraftarlarını ürkütecek bir şekil almamakta ve her şey sanki köylü 
toprağın hakiki sahibiymiş gibi cerayan etmektedir. Kiranının her yerde toprağın verim kabiliyetine 
göre, mahsulden bir hisse alınmakta olması ve umumiyetle bir vergi şeklini almış bulunması ve 
toprağın babadan oğla geçmesi, kiracılığın mahzurlarını hissedilmez bir hale sokmaktadır”. Barkan, 
Türkiye’de Toprak Meselesi, s.127-128. 
38 İnalcık, Devlet-i ‘Aliyye- Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar I-, s.247. 
39 İnalcık, Devlet-i ‘Aliyye- Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar I-, s.249. 
40 İnalcık, Devlet-i ‘Aliyye- Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar I-, s.253. “ 
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sisteminde bile topraktaki rakabesini korumakta, mülkün vakıf haline geldiği 

durumlarda da toprak ve reaya üzerindeki kontrolünü bırakmamaktaydı. Ayanların 

kontrolleri altına alınan topraklar, büyük çiftlikler ve köyler müsadere yoluyla, 

tekrar devlete geçmekte ve merkezî devletle eyaletlerde toprak ve köylü emeği 

üzerinde hâkimiyet kurmak isteyen ayanların mücadelesinde kazanan hep devlet 

olmaktaydı. Ekâbirin, kudret sahiplerinin angarya ve baskıları karşısında reaya hep 

devletin himayesini görmüş; böylelikle “imparatorluk merkezî idaresi ile küçük 

köylü arasında bir güven ve bunu ifade eden bir imparatorluk ‘adalet’ ideolojisi 

ortaya çıkmıştır”.41  

 Osmanlı devletinin fetihlerle genişleyen toprakları, zamanla devletin gücünü 

de kaybetmesine paralel olarak yönetim zafiyetini getirdi. Merkezden uzak olan 

bölgelerin vergi ve rüsumlarında yapılan yolsuzluk ve haksızlık kitlesel eylemlere ve 

kaçışlara yol açtı. İsyanlar ve isyanların tenkili için yapılan mücadeleler sonucunda 

tarım ekonomisinin geçerli olduğu birçok yerleşim alanı boşaldı ve devletin 

gelirlerinde önemli kayıplar oldu.42 Her ne kadar bu adaletsizliklerin engellenmesi 

için zaman zaman adaletnameler neşredilse de bunlar da reayanın ezilmesini 

engelleyemedi. Ulaşım ve haberleşme imkânlarının kısıtlı oluşu, yerel yöneticilerin 

bu yolsuzluk ve haksızlığı aksettirmemesi gibi nedenlerle çoğu kez şiddetlenen bu 

isyanların hedeflediği tek amaç zulüm ve hukuksuzluğun izalesiydi. Bu dönem 

içinde görülen tüm isyan ve başkaldırmalar, iktisadî temele istinat etmekte, yerel 

yönetici ve mültezimlerin haksız vergi ve rüsum almalarına yönelmekteydi.  

 

 

 

 
                                                 
41 İnalcık, Devlet-i ‘Aliyye- Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar I-, s.254. 
42 17.yüzyılın ortalarından yüzyılın sonuna doğru devamlı surette boşalan yerleşim yerleri aynı 
zamanda devletin vergi gelirlerini ve asker ihtiyacını da önemli ölçüde sekteye uğrattığından Osmanlı 
devleti bu yerlerin tekrar imarı ve üretime kazandırılması için birçok tedbire başvurmak zorunda 
kalmıştır. Bunlardan en önemlisi aşiretlerin iskânıdır. Devlet, kontrol altında olmayan, askerlik ve 
vergi gibi hizmetlerle de fiilen yükümlü olmayan aşiretlerin iskânı için 17.yüzyılın sonunda karar 
almış ve bu karar şiddetle uygulanmıştır. Bu konuda kapsamlı bir çalışma için Bkz.: Cengiz Orhonlu, 
Osmanlı İmparatorluğunda Aşiretlerin İskânı, İstanbul, Eren Yayınları, 1987. 
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1.3. Yeni Bir Sınıf: Ayan 

 

 Osmanlılarda XVIII. asra kadar, her şehir ve kasabanın ileri gelenlerine eşraf 

ve ayan denilmekteydi. Hükümetle görülecek işlerde bunların devlet üzerinde kayda 

değer bir nüfuz ve tesirleri bulunmamaktaydı. Buna rağmen yörenin ileri 

gelenlerinden olmaları hasebiyle devlet gerektiğinde bunlardan istifade 

edebilmekteydi. 1682’deki Avusturya seferinin 16 yıl gibi bir süreyi bulmasıyla 

hazinenin ihtiyacı nedeniyle malî mukataat, 1694 tarihinden itibaren malikâne 

usulüyle ve kayd-ı hayat şartıyla verilmeye başladı. Malî mukataatın bu sistemle 

mahallî eşraf ve ayan tarafından alınarak idare edilmesi bu kişilerin daha da 

zenginleşmesine ve zamanla nüfuz ve güç sahibi olmalarına yol açtı. 1768 Rus 

seferinin devamı üzerine para ve askere ihtiyacı olan hükümet, kaza idaresini ele 

alan ayanlara müracaat etmek zorunda kaldı. Zamanla kazalar üzerinde hükümet 

kontrolünün de zayıflamasıyla ayanlar düzeni bozmaya başladılar. 1787 seferiyle 

birlikte de ayanların tahakkümü önüne geçilemez bir hale geldi. Ancak II. Mahmud 

döneminde nüfuz ve güçleri önemli oranda kırıldı.43  

  Ayanlar, esas itibariyle kazalarda yerel idare ile ilgilenip halk ile hükümet 

arasında aracılık yaparlardı. Kazanın asayişi, vergi toplanması ve asker sevki gibi 

konularda hükümete yardımcı olurlardı. Bu işler daha önce kadılar tarafından 

yürütülmekteyken ayanların güçlenmesiyle kendilerine tevdi edilmiştir. Ayanlık bu 

anlamda devletin de onayladığı bir kurumdu ve yerel halkın seçimiyle olmaktaydı. 

Seçim işine devlet karışmadığı gibi, seçilen ayana vali tarafından ‘ayanlık 

buyurultusu’ verilirdi. Fakat valilerin yerel dengeleri gözetip parayla buyurultu 

vermesi üzerine 1779’dan itibaren ‘ayanlık buyurultusu’ sadrazamlar tarafından 

verilmeye başladı. Yeni sisteme göre ayan seçilecek kişi iyi ahlaklı olmanın yanında 

devletçe de itimada layık olmalıydı. Halk, bu evsafı haiz şahısları seçip valiye 

bildirecek, valiler de bunların seçimini uygun görürse hükümete arzedecekti. Bu 

sistem zaman içinde değişikliğe uğramış, ayan buyurultusu verme görevi bazan 

valilere, bazan da sadrazamlara ait bir yetki olmuştur. Ayanlığın halk ve hükümet 

                                                 
43 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “Âyân”, İslam Ansiklopedisi, c.II, İstanbul, MEB Basımevi, 1970, s.41. 
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nezdinde gittikçe artan tehlikeleri üzerine 1786’da ayanlık kaldırılmış ve yerine 

‘şehir kethüdalığı’ getirilerek, kethüdaların, yörenin orta tabakasından seçilmesi 

usulü tatbik edilmiştir. Ancak yörenin ikinci, üçüncü derecedeki efradından seçilen 

kethüdalar, ayanın baskısı veya yardımı olmadan bu görevlerini gereği gibi yerine 

getirememişler ve şehir işleri yürümemiştir. 1790 tarihli bir hükümle tekrar ayan 

seçimi usulünün devamına irade çıkmıştır. Bu karar aslında ayanların kendileri 

olmadan hükümetin iş yapamayacağı algısına ve dolayısıyla da şımarmalarına yol 

açmıştır. Bu tarihten sonra ayanların tahakkümlerinde bir artış gözlemlenmiştir. 44  

  Ayanların en etkili ve nüfuz sahibi olanları Rumeli ayanlarıydı. Ayan, esas 

itibariyle bir yörenin ileri gelenleri demek olduğundan, bunlar arasında da dereceler 

bulunmakta, ikinci ve üçüncü derecedeki ayanlar da büyük ayanların emir ve nüfuzu 

altına girmekteydi. Gerek Anadolu, gerekse de Rumeli ayanlarının fenalıklarına 

rağmen bazıları devlete hizmet etmekte ve yardımcı olmaktalardı. Serez ayanı böyle 

olduğu gibi, Çapanoğlu Süleyman Bey de, III. Selim’in nizam-ı cedit uygulamasında 

Anadolu’da büyük yararlıklar göstermişti.45  

  Bu sistem birçok isyan ve kargaşalığa sebep olmasına rağmen Tanzimatın 

ilanına kadar devam etti. Ayanlık yerel bir gücü temsil ve ifade etmesine rağmen 

esas nüfuz ve etkilerini iltizam usulüyle elde etmişlerdir. İltizam usulü, devlete ait 

gelir kaynağı olan vergi ve rüsumların açık artırma ile satılması ve en çok teklifte 

bulunana bir kısmı peşin alınmakla bırakılmasıdır. 46 Önce belli sürelerle verilen 

iltizamlar, savaşların uzun sürmesi nedeniyle malî malikâne sistemine geçilip hayat 

boyu verilmeye başlanmış, bu da ayanların aracılık görevini aşan bir önem ve güce 

                                                 
44 Uzunçarşılı, Âyân, s.41. 
45 Uzunçarşılı, Âyân, s.42. 
46 Ayanlığın doğuşu tek bir sebebe indirgenemeyeceği gibi, tek bir malî sistemle de 
açıklanmamaktadır. Mesela Malikâne-Divânî sisteminin geçerli olduğu yerler, bugünkü sınırlarımız 
içindedir. Yani daha ziyade Anadolu’da görülmektedir. Bu sistemde toprağın kuru mülkiyetine sahip 
olan, siyasî ve idarî tasarruf haklarından yoksun olanlar, kökeni Hıristiyan olmayan bey ve ayanlardır. 
Bunların toprakla ilişkileri ‘serbest mülk’te olduğu gibi değildir. Bu bölgelerin devlete dâhil 
edilmesiyle bey ve ayanın daha önceden sahip oldukları toprakların önemli bir bölümüne devletin el 
koyması, ancak belli bir bölümünün mülk olarak bunların elinde kalması, mülkün sadece rakabeyle 
sınırlı olmasıyla izah edilen bu sistem, devletin güçlü olduğu dönemlerde sorun teşkil etmemişse de, 
zayıfladığı anlarda mülkiyet hakkına ilaveten sair hakların da elde edilmesiyle devlete karşı meydan 
okuyan yerli bir sınıfın güçlenmesine neden olabilmiştir. Malikane-Divânî sistemi ile ilgili Bkz.: 
Barkan, Türkiye’de Toprak Meselesi, s.151–189. 
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kavuşmalarına yol açmıştır. Bu sistem zaman içinde çoğu askerî sınıfa ve kul 

statüsüne sahip olmayan reayadan belli yöresel ileri gelen şahısların klasik yönetici 

sınıfı zorlayacak siyasal pozisyon kazanmalarına neden olmuştur. Böylelikle 

devletin yargı organları dışında yerel yöneticilerinin hiç karışamadığı, merkezin ise 

gerek güçsüzlüğünden, gerekse de iktidarını tehdit etmediği ve aşırıya gitmediği 

müddetçe müdahale etmediği bu yeni taşralı güç, merkezî hükümetle reaya 

arasındaki ilişkilerde etkin bir aracı rol oynama dışında merkeze kendini empoze 

eden yeni bir siyasî zümre haline gelmiştir. Devletin klasik yönetici yapısına 

uymayan, kul statüsünde bulunmayan ve köken itibariyle reaya sınıfına mensup bu 

yeni güç 18. yüzyılın ortasından itibaren bürokrasinin taşradaki özerk idarî yöneticisi 

görevinden zamanla devletin güçsüzlüğüne paralel olarak ‘devletle ve padişahla 

yönetim pazarlığı’ yapacak bir konuma yükselmiştir. Ayanlık bu anlamda padişahın 

ve yönetici sınıfın iradesi dışında önce iktisadî sonra da siyasî-idarî merkezi 

zorlayan yerel bölgesel güç ve yetki sahibi olan yeni bir taşra ve çoğu reaya kökenli 

sınıfı ifade etmektedir.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 Ayanlığın doğuşunda leventlerin sayısının çok olması önemli bir faktör olmuştur. Başıboş leventler 
kapılanabilecekleri bir paşa kapısı bulamadıklarından mütegallibelere sığınmışlar, onların hizmetine 
girerek mütegallibenin silahlı gücünü oluşturmuşlardır. Şer’iyye sicillerine dayanılarak yapılan bir 
çalışmada hem ayanların, hem yerli mütegallibenin, hem de ayanlık peşinde koşanların maiyetlerinde 
çok sayıda levent besledikleri, raiyyetten pek çok kişinin levent olup eşkiyalık yaptıkları yazılıdır. 
Yücel Özkaya, Osmanlı İmparatorluğunda Âyânlık, Ankara, TTK Yayınları, 1994, s.104–105. 
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II. BÖLÜM 

OSMANLI DEVLETİNDE ANAYASAL GELİŞMELER VE 

HALK İLİŞKİSİ 

 

 Anayasal gelişmeler, Sened-i İttifakla başlamakla birlikte o güne kadar kamu 

hukuku sahasında genel düzenleyici karakterde metinler olmadığı anlamına 

gelmemektedir. Anayasal gelişmeden kasıt, padişahın kendi iradesiyle de olsa 

yetkilerinin belirli bir oranda kısıtlanmasıdır. Sened-i İttifaka kadar padişahın 

yetkileri fiilî olarak çeşitli şekillerde kısıtlanmasına rağmen, bu anlamda genel 

düzenleyici bir metin görülmemektedir. Ancak devlet görevlilerine bağlayıcılık 

getiren ve reayanın vergi yükümlülüğünü belirleyen genel düzenleyici metinler 

sözkonusudur ki bunlara kanunnameler48 denilmektedir. Her padişahın tahta 

geçtiğinde veya reayanın zulüm şikâyetlerinin arttığı dönemlerde yayınlanan 

metinlere de adaletnameler denilmektedir. Fatih Kanunnamesi gibi kardeş katlini 

hüküm altına alan bazı kanunnameler her ne kadar saltanatı ilgilendirse de bunların 

hiçbirinde padişahın yetkilerine değinilmediği gibi, bilakis padişahın yetki ve 

hâkimiyeti güçlendirilmekteydi.  

 

2.1. Sened-i İttifak 

 

 Sened-i İttifak, fiilî etkisi uzun müddettir devam eden, klasik yönetici sınıfın 

dışında halkın ileri gelenlerinden oluşmuş bir grubun siyasî açıdan kendini kabul 

ettirmesi ve yönetimde söz sahibi olmasını ihtiva eden bir belgedir. Bu belge büyük 

ayanın devlet iktidarını kontrol altına alma teşebbüsünü ifade eder.49 

                                                 
48 Kanunanmeler için Bkz.: İnalcık, Devlet-i ‘Aliyye- Osmanlı İmparatorluğu Üzerine 
Araştırmalar I-, s.227-240.  
49 Halil İnalcık, Sened-i İttifak ve Gülhane Hatt-ı Hümâyûnu, Belleten, Ekim 1964, Sayı:112, 
s.603.  
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 Sened-i İttifak, padişahın mutlak otoritesini tanımakla birlikte diğer 

hükümlerle değerlendirildiğinde, bu otoritenin kabulünün daha ziyade o dönem için 

‘teberrüken’ olduğunu kabul etmek daha anlamlıdır. Çünkü bu metnin 

hazırlanmasını sağlayan Alemdar Mustafa Paşa, diktatörce hüküm sürdüğü gibi, 

İstanbul’a çağırdığı hanedan ve ayanlar da büyük kuvvetleriyle gelerek 

Kâğıthane’ye yerleşmişlerdi. Bu tavır herhangi bir saldırı ihtimaline karşı alınmış bir 

tedbirdi. Padişah II. Mahmud da, dönemin şartları gereği kerhen ve mecburen bu 

metni imzalamak durumunda kalmıştı. Padişahın her emrini yerine getirmekle 

yükümlü yönetici sınıfı yerine, tebaanın fiilî gücü olan ileri gelenlerinden oluşan ve 

yönetimde söz sahibi olmak isteyen, silahlı kuvvetlere sahip ve nispeten yöre 

ahalisinin de desteğini alan bu yerel iktidar sahibi sınıfın, yönetimde yeni ortak 

olarak kendini kabul ettirmesi; metnin rızaî değil, devrin olağanüstü şartları gereği 

mecburî olarak imzalanmasından kaynaklanmıştır. Ama metin olarak da olsa, devlet 

iktidarına, devletin isteği dışında halk içinden çıkmış yeni bir sınıfın ortak olması, 

kamu hukuku açısından bir ilki ifade etmekteydi.50 Bu metinle büyük ayanın 

kendisine tabi küçük ayan üzerindeki yetkisi ve hâkimiyeti de tasdik ediliyor, her 

birinin idare sahasının tecavüzden masun olduğu ve ayanın sahip olduğu hakların 

ırsî olarak babadan oğula geçmesi de kabul ediliyordu. Böylelikle hanedanların 

fiilen kurulmuş olan feodal durumlarına daimî bir güvence ve hukukî mahiyet 

kazandırılması hedefleniyordu.51 II. Mahmud’un çok kısa bir süre sonra ayana karşı 

harekete geçip onları tenkil etmesi, ayanın bu yeni siyasî yetkisini ortadan 

kaldırmaya yönelikti. Siyasî teşebbüsü kâğıt üzerinde kalmış ayan, metin öncesi 

durumuna dönerek yine fiilî bir güç olarak etkisini devam ettirdi. Ayanın, vali ve 

mutasarrıf olarak gördüğümüz önemli isimleri; bu resmî sıfatları kamu hukuku 

anlamında bir hakka göre değil, sahip oldukları silahlı güce dayanarak ifaya devam 

ettiler.  

                                                 
50 Bu vesikanın altında yer alan zeyle göre, metinde yer alan şartlar, yapılacak işlerde esas kabul 
edildiğinden zamanla değişmesini önlemek için sadrazam ve şeyhülislam olacaklar bu makamlara 
geçtiklerinde senedi imzalayacaklar ve harfi harfine uygulanmasına çalışacaklardı. Bu metnin bir 
sureti padişaha verileceği gibi, padişah da metnin uygulanmasına nezaret edecekti. İnalcık, Sened-i 
İttifak ve Gülhane Hatt-ı Hümâyûnu, s.606.  
51 İnalcık, Sened-i İttifak ve Gülhane Hatt-ı Hümâyûnu, s.607. 
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 Metnin en önemli özelliklerinden biri ayanın yetkilerinin kabul edilmesi, 

diğeri de reayanın hak ve hukukunun gözetileceğinin kayda alınmasıdır. Her 

padişahın tahta geçtiğinde veya sosyal olayların ve şikâyetlerin arttığı dönemlerde, 

reayaya zulüm yapılmaması, aksi takdirde bu zulmü ika edenlerin şiddetle 

cezalandıracağı hükmünü ihtiva eden ‘Adaletnameler’, reayanın padişah katında hep 

dikkate alındığını ihsas etmekteydi. Sened-i İttifak metni, ayanın girişimi ve 

baskısıyla kaleme alındığından, ayanlar aynı zamanda kendilerini ‘ahali’nin 

temsilcisi olarak görüp, reayaya zulüm yapılmaması, aksi halde elbirliğiyle tedip 

edileceğini özellikle kayda geçirerek bu metinle, o güne kadar padişahın 

koruyuculuğunda olan reayaya sahiplenmeyi de yasal hale getiriyorlardı. Vergilerin 

mutedil olmasına dikkat edilmesi ve asayişin sağlanması hususları da reaya 

gözetilerek dercedilmiş bir hükümdü. Bu vesika ile ayan halkın koruyucusu ve 

temsilcisi rolünü üstlendiğinden merkezî idare ve onun temsilcisi olan valinin keyfî 

hareketlerine karşı da bir genel direnme hakkı elde edilmiş olmaktaydı. 52 

 Sened-i İttifak, “bir harp ve ihtilal ortamı içinde iktidarı ele alan ayanlar 

tarafından Padişah’ın mutlak otoritesi karşısında açıkça kendilerinin durumlarını 

garanti altına almak gayesi ile kabul ettirilmiş bir vesikadır”.53 

 S. Sami Onar, Sened-i İttifakın padişahın ve hükümetin iradesi üstünde bir 

hukuk kaidesi yaratmaya çalıştığını kabul eder. Ayan ve hükümetin, metne aynı 

oranda riayet mecburiyetinin olmasıyla, hükûmetin dışında kalan ve bir kısım halkı 

temsil ettiği iddiasında olan bir zümre, hükümetin hareket tarzını kısıtlayacak üstün 

bir hukuk kaidesi yaratmaya çalışmış olmaktadır. Bu gayesi itibariyle bu metin, 

Osmanlı İmparatorluğunda ilk amme hukuku kaidesi ve hukuk devletine doğru 

gidiştir. Metin her iki tarafı da bağladığı için bir akit şeklinde ortaya çıkmıştır. 

Çünkü hem önemli ayanın, hem de önde gelen devlet ricalinin mühürlerini ihtiva 

etmektedir. Bundan dolayı Sened-i İttifak, akdî bir mahiyet arz eden mühim bir 

anayasa vesikasıdır.54 Sened-i İttifaka kadar padişah, askerî sınıfın kendi arasındaki 

                                                 
52 İnalcık, Sened-i İttifak ve Gülhane Hatt-ı Hümâyûnu, s.608. 
53 İnalcık, Sened-i İttifak ve Gülhane Hatt-ı Hümâyûnu, s.607. 
54 Onar, İdare Hukukunun Umumî Esasları, s.127. Orhan Aldıkaçtı, Sened-i İttifakla “Türk 
Anayasa Hukuku tarihinde, ilk defa Devlet Başkanı, iktidarının dokunamıyacağı sahaların varlığını 
kabul etmiş oluyordu” diyerek, 1215 Magna Charta’sı ile Sened-i İttifak arasında benzerlik kurar. 
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işbirliği ve yeniçerilerin kazan kaldırması ile baskı altında ve zor kullanılarak mutlak 

güç ve yetkisinden fiilî olarak feragat ederken, ilk defa bu metinle taraf olarak ve 

hukukî mahiyette hâkimiyetini sınırlamaktadır. Kubalı’ya göre misak ve Sened-i 

İttifak türü yazılı belgeler, monarşik anayasalar şeklindedir ve bu metinlerde 

monarjik rejimlerin zayıfladığı ve milletin hükümdar karşısında hukukî ve siyasî bir 

varlık kazanmaya başladığı görülmektedir. Ancak millet henüz güçlü olmadığından 

hükümdarla kendi arasında hükümdar lehine ağır basan bir kuvvet dengesi 

oluşmuştur. II. Mahmud zamanında başlarında Alemdar Mustafa Paşa’nın 

bulunduğu Rumeli ve Anadolu ayanları ile padişah arasında akdedilen Sened-i 

İttifak bu nevidendir. 55 Sened-i İttifakla ilk defa olarak adeta feodal sisteme uygun 

bir anlayışla ve özellikle askerî ve malî konulara ait olmak üzere karşılıklı itaat ve 

yardımla hak ve mükellefiyetler kabul edilmekteydi. Sened, taahhüt edilen karşılıklı 

hak ve mükellefiyetlere hukukî bir kimlik vermenin yanında özellikle bunlara 

uyulmaması durumunda ayanlara isyan hakkını da içermekteydi. Padişaha ait 

saltanat hakkının hukukî tahdide ve gerektiğinde fiilî mukavemete ve isyana 

başvurulacağı hükmüyle de tehdide tabi tutulması bakımından bir nevi feodal temsil 

fikrini ihtiva etmekteydi. Bu sebeplerle vesika monarşinin meşruti şekle doğru 

gelişmesinde ilk vesika olması nedeniyle önemlidir.56  

 

2.2. Tanzimat Fermanı 

 

 Tanzimat hem bir ferman57 hem de bir dönem olarak imparatorluğun yapısını 

temelinden değişikliğe uğratan, aynı zamanda bu etkiye paralel bir tepkinin 

gösterildiği ‘belge-dönem’in adıdır.58 Bu ‘belge-dönem’le devletin hem hukukî, hem 

                                                                                                                                          
Orhan Aldıkaçtı, Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi ve 1961 Anayasası, 4.Baskı, İstanbul, 
Fakülteler Matbaası, 1982, s.38. 
55 Hüseyin Nail Kubalı, Türk Esas Teşkilât Hukuku Dersleri, İstanbul, Tan Matbaası, 1960, s.49. 
56 Kubalı, Türk Esas Teşkilât Hukuku Dersleri, s.50. 
57 Ferman, ‘Gülhane Hatt-ı Hümâyunu’ ismiyle ilan edilmişse de içeriğinden yola çıkılarak 
Tanzimat daha yaygın şekilde kullanılmıştır. 
58 Tanzimat-ı Hayriye bir Hatt-ı Hümayun şeklinde ilan edilmiştir. Sultan Mahmud’un son yıllarında 
ilanı düşünülmekteyken Akif Paşa’nın muhalefeti yüzünden gecikerek Sultan Abdülmecid’in tahta 
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de toplumsal yapısı daha önceki dönemlerle kıyaslanamayacak bir dönüşüme 

uğradığı gibi, etkileri günümüze kadar uzanan modernleşme süreci de büyük bir 

ivme kazanmıştır. Tanzimat, imparatorluğun uzun müddet çöküntü halinde seyreden 

çizgisinin evvelinde, sarsıcı gailelerin akabinde vuku bulmuş bir ‘ferman-dönem’dir. 

Tarihimizin mutlakiyet, meşrutiyet, cumhuriyet şeklinde dönemlendirilen 

modernleşme sürecinde Tanzimat, devletin ve toplumun tüm katmanlarında yarattığı 

ayrıştırıcı özelliği gereği ‘dualist bir devlet ve toplum yapısının’ şekillendiği bir 

devrenin ilanıdır. Osmanlı tarihinde ilk defa bir belge, bir döneme adını 

vermektedir. O tarihe kadar gerek askerî alanda girişilen yenileşme faaliyetleri, 

gerekse de ‘uygulanabilirliği’ test edilemeyen Sened-i İttifak, bir dönemle 

özdeşleşecek etkiye sahip olmadığından, Tanzimat, gerek modernleşme ve gerekse 

de kamu hukuku metni olarak gücünü kabul ettiren ilk radikal değişimdir.  

 Tanzimat, belli bir sürecin sonunda ilan edildi. Devlet uzun yıllardan beri 

kendine yük olan, hiçbir savaşta başarı elde edemeyen ve devlete her istediğini 

yaptıran Yeniçeri Ocağı’ndan kurtulmak istiyordu. Sultan Mahmud, hükümdar 

olduğunda bu meselenin halli için devlet bürokrasisi içinde kendine ittifak aramaya 

başladı. Padişahtan sonra en etkili yönetici olan Halet Efendi’ye mevzu açıldı. 

Ancak asıl gücünü Yeniçeri Ocağı’ndan alan59 Halet Efendi’nin, askerî yenileşme 

taraftarlarını bir şekilde tasfiye etmesi,60 dikkatleri taşradaki mütegallibeye 

çevirmesi ve hep onların tasfiyesiyle uğraşması Yeniçeriler hakkındaki niyeti 

ertelemeye yönelikti. En son Tepedelenli Ali Paşa’nın61 azl ve idamını isteyip 

                                                                                                                                          
çıkışından sonra 3 Kasım 1839’da ilan edilmiştir. Abdurrahman Şeref, Tarih Musahabeleri, Sad. 
Mübeccel Nami Duru, İstanbul, Sucuoğlu Matbaası, 1980, s.44. 
59 Abdurrahman Şeref, Tarih Musahabeleri, s.32;  
60 “Defterdarlıktan sadrazam olan Mehmet Rauf Paşa(1815) genç ve çalışkan biri idi. Askeri 
alandaki islahata istekli olduğu için işinden alınarak Balıkhaneye gönderilmiş, öldürülmesi için 
Halet Efendi tarafından padişah katında büyük bir çaba harcanmıştı. Ama ‘başına kallavi çok 
yakışıyor, ben bu güzel başa kıyamam’ diyen padişahın isteğine karşı gelememiş ve paşanın sürgüne 
gönderilerek İstanbul’dan uzaklaştırılmasını sağlamakla yetinmişti”. Abdurrahman Şeref, Tarih 
Musahabeleri, s.33.  
61“ … Son Rus seferinde oğullarının kumandasında kuvvetler göndererek hizmet etmiş olduğu için 
ısyankâr vaziyetine göz yumulmuş ve ihtiyarlığından dolayı ölümü beklenmekle iktifa edilmiştir. 
Devletin kendisine karşı tenkil kuvvetleri sevketmesine sebep, meşhur ve meş’um Hâlet Efendi’nin 
entrikalarıdır: Nişancılık makamında bulunan ve ikinci Mahmud üzerindeki büyük nüfuziyle hükûmet 
ve devlete hâkim olan Mehmet Sait Hâlet Efendi Kırım tatarlarındandır... Hâlet Efendi’nin 
Tepedelenli meselesindeki entrikalarına birkaç sebep gösterilir: 1) Ali Paşadan senede bin kese 
rüşvet isteyip alamayınca ona karşı düşman kesilmiştir; 2) Yunan ihtilalinin hazırlanmasında büyük 
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başlattığı tasfiye aynı zamanda Yunan istiklaline başlangıç teşkil ettiğinden Halet 

Efendi sürgün ve idam edildi.62 

 Halet Efendi, ordunun padişah karşısında bir denge unsuru olmasını 

bürokrasi geleneği için zaruri gören ve bu sebeple Yeniçeri Ocağı’nın tasfiyesini 

engellemeye çalışan etkin yönetici tipiydi. Reşat Kaynar’ın Cevdet Paşa’dan 

naklettiği şu anekdot buna açık bir örnektir: 

    “…Derviş Paşa sadaretinde bir gün akdolunan encümen-i meşverette Rusyalu ile 

vuku‘ bulan bir münazaaya dair mübahese olundukta i‘lân-ı harbe karar verilme 

derecesine gelip meclis dağıldığı zaman Derviş Paşa Halet Efendiyi alıkoyup 

‘Efendim, siz i‘lân-ı sefere karar veriyorsunuz, kangı askerle Rusyaya mukabele 

edeceksiniz? İptida tanzîm-i asker ediniz’ dedikte Halet Efendi ‘Bu gün Yeniçeriyi 

kaldırıp asâkir-i muntazama yapmak mümkündür; lâkin arslanımı kim 

zaptedecek’ demiş olduğu meşhurdur”.63 

 Tepedelenli Ali Paşa’nın tenkili üzerine, Yunanlılar, kendilerine set işlevi 

gören en önemli tehlikeden kurtulmuşlar64 ve Osmanlı-Rus Harbi’nden sonra da 

                                                                                                                                          
bir rol oynayan Fener Rumlarının te’siri altında kalmıştır; 3) Sultan Mahmud’un Yeniçeri ocağını 
ilga tasavvuruna mani olmak üzere devletin başına bir Yanya gailesi açmak istemiştir ”. İsmail Hami 
Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, Cilt-IV, İstanbul, Türkiye Yayınevi, 1972, s.103; 
“Mora’da kargaşalık belirtileri yeteri dek açıklığa kavuştuğu zaman Halet Efendi eskiden 
fenerlilerden(Rumlardan) gördüğü iyilik yüzünden Rumlara toz kondurmak istememiş ‘ ihtilal 
söylentileri Yanya valisi Tepedelenli Ali paşanın karıştırıcılığı sonucudur. O adam o yörelerde 
kaldıkça reaya halka rahat yüzü yoktur. (Çünkü Mehmet Ali paşa ile arası açılmıştı) Yunanistan’ı 
yatıştırmak, Tepedelenli’nin başını ezmeye bağlıdır’ demiş; Yunan âsilerinin hakkından gelebilecek 
olan biricik insan olan o koca yiğidin başını yemişti” Abdurrahman Şeref, Tarih Musahabeleri, s.33. 
Ayrıca Bkz.:İnalcık, Sened-i İttifak ve Gülhane Hatt-ı Hümâyûnu, s.610. 
62 Halet Efendi, kendisiyle anlaşamadığı için azledilen sadrazam Salih Paşa’nın azledildiği gün 
padişaha nefyini tavsiye etmiş ve artık gözden de düştüğü için Konya’ya sürülmüş ve ikinci bir 
iradeyle idam edilerek kesik başı İstanbul’a getirildikten sonra teşhir edilmiş ve sonra Yahya Efendi 
dergâhına defnolunmuştur. Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, Cilt-IV, s.108. Halet 
Efendi, yıllar sonra Makedonya’nın kaybına da sebep olduğu için hatırlanacaktır. Çünkü Tepedelenli 
Mehmet Ali Paşa ile uğraştığı için Yunan ayaklanmacılar rahat bırakılmış, Yunan devletinin 
kurulması ile başımıza türlü belalar açılmıştır. Tahsin Uzer, Makedonya Eşkiyalık Tarihi ve Son 
Osmanlı Yönetimi, 2. Baskı, Ankara, TTK Yayınları, 1987, s.106. 
63 Reşat Kaynar, Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat, 3.Baskı, Ankara, TTK Yayınları, 1991, s. 25-26. 
64 Tepedelenli Ali Paşa’nın 1820’de tenkiline başlanıldıktan bir yıl sonra Yunan isyanı çıkmış, Ali 
Paşa 1822 yılında tenkil edilerek öldürülmüştür. Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, 
Cilt-IV, s.101-102.  
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bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Mısır valisi Mehmed Ali Paşa’nın devleti yenecek 

bir güç kazanmasının temelinde de bu hadise vardır.65  

 Mora İsyanının başladığı 12 Şubat 1821’den 1 Nisan 1824’e kadar 

bastırılamaması üzerine padişah Mehmed Ali Paşa’dan yardım istedi. Yardım 

karşılığında kendisine Mora valiliği verilecekti. Mehmed Ali Paşa’dan yardım 

istenmesinde Yeniçerilerin başarısızlığı yanında Hicaz’daki Vahhabi ayaklanmasının 

Mehmed Ali Paşa tarafından bastırılmasının da etkisi büyüktü.66 Mora isyanı devam 

ederken 15 Haziran 1826’da yeniçeriler, ‘vak’a-i hayriye’ diye anılan hareketle topa 

tutuldular ve iki gün sonra da ocak lağvedildi.67 Mehmed Ali Paşa’nın Mora isyanını 

                                                 
65 Reşat Kaynar, Ahmed Cevdet Paşa’nın bu husustaki şu tespitini nakletmektedir. “Yunanistan 
istiklali, Edirne musalehası Osmanlı devletinin yaşamak imkânlarını güçleştirirken, Mısırda Mehmet 
Ali Paşa’nın gittikçe artan nüfuzu ve padişahın emirlerine ehemmiyet vermeyen tavır ve hareketleri 
hükümdar ile kendisinin arasını açmağa ve anlaşmazlığın sonunda da dâhili bir harbin doğmasına 
sebebiyet verdi… Sultan Mahmud’un, Mısır valisi önünde mağlubiyete tahammül edemeyerek 
Rusyadan yardım istemesi ve Rusya devletince de bu yardımın kabul edilerek gerçekleştirilmesi 
bilhassa Rus ordusunun İstanbuldan Rusyaya avdet ederken akdolunan Hünkâr iskelesi Muahedesi, 
Avrupaca cari devletler muvazenesine bir darbe telakki edilerek, İngiltere ve Fransanın Rusya 
karşısında vaziyet almalarını intaç etti. Artık Osmanlı devleti, münhasıran kendi kuvvet ve kudret 
kaynaklarına dayanarak bekasını sağlayan bir devlet olmaktan çıkmıştı. Muvazene hesaplarında 
vaziyeti düşünülecek ve muvazenenin bozulmaması halinde yok edilmesi yahud taksimi devletlerarası 
bir mevzû, ‘şark meselesi’ diye adlandırılan bir mesele halini almıştı”. Reşat Kaynar, Mustafa Reşit 
Paşa ve Tanzimat, s.29.  
66 1821’de başlayan Yunan isyanında yeniçeri ocağının tefessühü ve yeni bir ordu kurulamaması 
üzerine 3 sene başarı elde edilememiş, bunun üzerine Sultan Mahmud, Mehmet Ali Paşa’dan yardım 
istemiştir. O da tenkil hareketinin sonuna kadar Oğlu İbrahim Paşa’ya kaptan-ı deryalık ve Mora 
valiliğinin tevcihini istemiş, sadece Mora valiliği verilmiştir. İbrahim Paşa da donanmasıyla Mora’ya 
geçmiş, 1825 yılında Mora geri alınmıştır. İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi 
Kronolojisi, Cilt-IV, s.108-9.  
67 “Bilhassa inhitat seferlerinde cepheden kaçıp karargâh yağmalamaktan ve ordunun bozulmasına 
sebep olarak üst üste ülkeler zıyâına yol açmaktan başka bir şey yapmıyan bu meş’um ocak 
İstanbul’da asırlarca bir siyasi komite rolü oynamış, teceddüdcülerin kellelerini isteyip evlerini 
yağma etmekten başka bir şey yapmamış, bütün irticâ hareketlerinde kanlı bir ön ayak olmuş, sarayla 
hükûmeti ve esnafla halkı haraca kesmiş, hamamlardan çıplak kadınlar kaldırıp sokaklarda sefâhat 
sahneleri kuracak derecelerde tefessüh etmiş ve ulûfe almaktan başka askerlikle alakası 
kalmamıştır… Ocağın azılı zorbaları Ağa-Hüseyin Paşa’nın yeniçeri-ağalığı zamanında muhtelif 
vesilelerle izale ve nefyedildiği için vaziyetin müsait bir şekle girmiş olmasından istifade edilerek 25 
Mayıs 1826 perşenbe günü teceddüdcü Şeyh-ül-islam Kadı-zâde Mehmet Tahir Efendi’nin konağında 
sadr-ı a’zamla erkân ve ulemâdan mürekkep bir Meclis-i Hâs toplanıp Garp tarzında talim istemiyen 
ve yalnız ‘Usûl-i kadîme mucibince destiye kurşun atmak ve keçeye kılınç çalmak’la iktifâ etmek 
istiyen Yeniçerilere rağmen ‘Ta’lîm-i harbin vücûbuna fetva’ ve ‘Eşkinci namiyle asâkir-i mualleme’ 
teşkiline karar verilmiştir. Bununla beraber ocağı kışkırtmamak yeni askerin elli bir Yeniçeri 
ortasından yüz ellişer kişi alınmak suretiyle teşkili kararlaşmış ve hatta bir ‘Hüccet-i şer’iyye 
yazılarak devlet erkânından başka Ocak-ağalarını da imza ettirilmiştir.” . 11 Haziran günü yeni 
askere yeni üniforma giydirilip silah verilerek et-meydanında talimlere başlanmıştır. Ancak ihtiyaten 
diğer askeri ocakların ileri gelenleri de elde edilmiş, Boğaziçinin Rumeli sahilleri muhafızı Ağa-
Hüseyin Paşa ve Anadolu sahilleri muhafızı Darendeli İzzet Mehmet Paşaların maiyetlerindeki üç bin 
civarındaki Segban’la gerektiğinde derhal İstanbul’a geçebilmeleri için her türlü tertibat alınmış ve 
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bastırması üzerine Mora ve Girit valiliği Mehmed Ali Paşa’ya bırakıldı. Ancak 

büyük devletlerin bu durumu protestoları ve Mora’dan Osmanlı kuvvetlerinin 

çekilmesi talebi Sultan Mahmud tarafından reddedilince Rusya, İngiltere ve Fransa 

müşterek donanmaları Navarin’de bulunan Osmanlı ve Mısır donanmalarını yaktı. 

Bu esnada Yunanistan’ın bağımsızlığı kararlaştırıldı. Donanmanın yakılması 

nedeniyle Osmanlı devletinin tazminat talebi üzerine Rusya, Osmanlı 

İmparatorluğuna saldırdı ve Edirne Anlaşması ile savaşa son verildi. Osmanlı devleti 

bu anlaşma ile Yunanistan’ın bağımsızlığını tanımak zorunda kaldı. Yeniçeriliğin 

kaldırılması çok kötü bir zamana tesadüf etmiş ve Rusya bundan azami surette 

yararlanarak aynı zamanda Yunanistan’ın bağımsızlığını da temin etmiştir. Fakat 

Yunan bağımsızlığı nedeni ile Mora valiliği elinden giden Mehmed Ali Paşa bu defa 

Suriye valiliğini istemiş, Padişahın kabul etmemesi üzerine Mehmed Ali Paşa valisi 

olduğu devlete harp ilan edip Konya’yı da alarak Kütahya önlerine kadar gelmiştir. 

Osmanlı devleti, Navarin’de donanmasını yakan devletlerden biri olan Rusya’dan 

yardım istemek mecburiyetinde kaldı ve Rus donanması boğazı geçerek İstanbul’a 

demirledi. Bu durumdan rahatsız olan İngiltere ve Fransa’nın baskısı ile Mehmed 

Ali Paşa, valisi olduğu devletle Kütahya anlaşmasını imzaladı. Ancak devletin bir 

valisinin elde ettiği bu başarıdan dolayı tedirgin olan ve İngiltere ile Fransa’dan 

beklediği desteği bulamayan Sultan Mahmud, muhtemel bir harp tehlikesini dikkate 

alarak 8 Temmuz 1833’de Rusya ile Hünkâr İskelesi Anlaşmasını imzaladı. Bu 

anlaşma gereğince padişah hem bir savaş esnasında güçlü bir müttefik buluyor, hem 

de kendisine yardım etmeyen Fransa ve İngiltere’ye bir mesaj veriyordu. Çünkü 

Osmanlı devleti bir saldırıya uğrarsa Rusya asker ve donanma gönderecek, buna 

                                                                                                                                          
devlet adamları da evlerine çekilmişlerdi. Yeniçeriler dört gün sonra kazan kaldırıp isyan ettiler. 
İsyana neden olarak bir neferin Mısırlı bir talim hocasından dayak yemesi gösterilmektedir. Padişah 
ve devlet erkânı bu isyan üzerine halkın mücadeleye iştiraki için ‘sancak-ı şerif’ çıkartmış, şeyhül-
islamın davetiyle ulema ve 3500 Talebe-i ulum sancak altına gelmiş, diğer ocakların katılımı ile 
külliyetli bir rakama ulaşılmış, yeniçerilerin katline fetva verilmiş ve halka silah dağıtılmıştır. 
Yeniçerilere saldırılmış ve tamamına yakını öldürülmüştür. Bu tenkil hareketine ‘Vak’a-i Hayriyye’ 
denilmiştir. Yeniçeri ocağının lağvına Vak’a-i Hayriyye’den iki gün sonra 17 Haziran günü toplanan 
erkân ve ulema meclisinde karar verilip o gün neşredilen ilga fermanı Sultanahmet camiinde 
okunmuş ve derhal her tarafa tamim edilmiştir. Yeniçeriler Hacı Bektaş’ı ocaklarının piri saydıkları, 
kışlalarında daimi surette bir Bektaşi babası bulundurdukları ve bilhassa vak’a günü babalar ocak 
propagandası yaptıkları için 8 Temmuz günü Bektaşi tarikati de ilga edilip muhtelif yerlere 
sürülmüştür. Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, Cilt-IV, s.110-111.  
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mukabil Rusya herhangi bir saldırıya uğrarsa Osmanlı devleti de Çanakkale 

Boğazı’nı savaş gemilerine karşı kapatacaktı. 

 Osmanlı imparatorluğu, görüldüğü gibi Yeniçeriliğin kaldırılmasından sonra 

ilginç gailelerle karşılaşmıştır. Yeni bir ordunun tanzimiyle uğraşıldığı ve devletin 

askerî açıdan en zayıf olduğu bir dönemde önce Rusya ile savaşılmış, Edirne 

Anlaşması ile savaş sona ermişken bu defa da devletin bir valisine karşı mağlup 

olunmuştu. Devletin valisinin öldürücü darbesinden yine en zayıf anında kendine 

savaş açmış ve galip gelmiş bir devletin yardımı ile kurtulmuştu. Tüm bunlar 

Osmanlı devletini uluslar arası güç dengelerinin odağına oturtmuş, devlet, güç 

dengelerine göre ittifak konusu olmuştu. Osmanlı imparatorluğu artık uluslar arası 

belirleyiciliği olmayan, jeopolitik konumunun önemine binaen devletlerin menfaat 

çatışmalarından kaynaklanan yardım ile hayatını idame ettirmeye gayret eden, 

edilgen bir devlet haline gelmiştir.  

 Devletin; kendine bağlı gayrimüslim unsurların bağımsızlığını kazanması, 

devlet yöneticilerinin can ve mal güvenliğinin olmaması ve özellikle bir valisinin 

karşısında almış olduğu hezimet, bizatihi devletin kendi kurumsal yetersizliğini ve 

zayıflığının dayanılmazlığını kabul etmesine ve yeniden güçlü hale gelmesi veya en 

azından ayakta durabilmesi için ağır aksak işleyen sistemini değiştirecek bir 

düzenlemeye gitmesine yol açtı. 

 Tanzimat, Osmanlı devletinin son devrinde iç siyaset, Batılılaşma, ıslahat 

hareketleri, isyanlar, dış politika ile ilgili en temelli bir hadise68 ve ilk bütünlüklü 

Batılılaşma projesidir.  

 Tanzimatın hazırlanmasına yol açan sebepler; imparatorluğun içinde 

bulunduğu durumun bir özetidir ve çoğu bizzat Mustafa Reşid Paşa’nın yaşadığı, 

tecrübe ve tespit ettiği aksaklıklardır. 

                                                 
68 Halil İnalcık, Tanzimat politikasının parolasının “İmparatorluk tebaasının hukuk müsavatına 
dayanan Osmanlı birliği” olduğunu söyler. Tanzimat, hukuk sahasında meydana getirdiği yeniliklerle 
“İmparatorluğun bütünlüğünü korumak, yeniden teşkilâtlandırmak isteyenlerin en ziyade 
güvendikleri esas, reayaya verilecek hukuk müsavatıyla İmparatorluğun ruhunu teşkil edecek bu 
vahdetçi Osmanlılık zihniyetini yaratmaktır. Reaya meselesinin İmparatorluğun ana meselesi 
olduğunu, hatta ekseriya Avrupa istismar ve istilâ siyasetinin bile onun arkasına gizlendiğini 
düşünürsek, Tanzimat’ta Osmanlılığın neden birinci plâna geldiği daha kolay anlaşılır” demektedir. 
Halil İnalcık, Tanzimat ve Bulgar Meselesi, İstanbul, Eren Yayınları, 1992, s.3-4.  
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Tanzimatın en önemli yönü kişi haklarının ön plana çıkarılmasıdır. Askerlik 

süresinin tespitinde; yaşanan acı tecrübelerin büyük etkisi vardır. Yeniçeriliğin 

kaldırılmasından sonra kaybedilen savaşlarda, yeni ordunun hazırlığı için yeterli bir 

sürenin olmaması yanında askere alma biçiminin de katkısı vardı. Vak’a-i 

Hayriye’den sonra padişahın emri ile taşraya gönderilen yetkililer, hiçbir ilke ve 

düzen gözetmeden gelişigüzel asker toplamışlar, bu da taşrada ciddi rahatsızlığa yol 

açmıştır. Askere alınan delikanlıların, şahsî ve ailevi durumları gözetilmeden ve 

süreyle kayıtlı olmadan askere alınmaları, askerlik çağındaki insanların kaçmalarına 

veya kendilerini sakatlamalarına neden olmuştur.69 Bilhassa Mısır ordusu ile yapılan 

savaşlarda Anadolu insanının Mehmed Ali Paşa safında yer alması, II. Mahmud’un 

yapmış olduğu yenileşme çabalarına ve özellikle asker toplama uygulamasına karşı 

gösterilmiş sert bir tepkiydi. 

Can güvenliğinin olmayışı, bir haftalık sadrazamın dahi öldürülmesi 

bürokrasinin bizzat kendini güvenden yoksun hissetmesi, Tanzimatın tartışmasız en 

önemli sebeplerindendir. Mustafa Reşid Paşa, iki defa ölüm tehlikesi geçirmiştir. 

Reşid Paşa’nın, Mısır Ordusu’nun Kütahya önlerine gelmesi üzerine sulh görüşmesi 

yapmak üzere görevlendirildiğinde İbrahim Paşa’nın, Adana’nın kendisine verilmesi 

talebini uygun görüp savaşın bir an önce bitmesi için Adana’nın gözden 

çıkarılmasını havi mektubunun padişaha ulaşması üzerine Sultan II. Mahmud, 

kendisinin idamını emretmiş, bilahere bu karar geri alınmıştır.70 Yine Reşid Paşa, 

Londra büyükelçiliğinden İstanbul’a geldiğinde Sadrazam Koca Hüsrev Paşa’nın, 

kendisi hakkında padişaha yaptığı idam tavsiyesini bizzat Abdülmecid’in ağzından 

işitmiş, kendini, ancak padişahın bu hükmü uygulamayacağı garantisi üzerine 

toplayabilmiştir.71 Bu bakımdan Tanzimat, bizzat devlet adamlarının aynı zamanda 

kendi hayatlarını garantiye almak şeklinde genelleşen düşüncelerine tercüman olan 

bir metindi. Metinde umumun can ve mal güvenliği garanti altına alındığı yazılıdır. 

Ancak kabul etmek lazımdır ki; bu ibare, halkı düşünmekten ziyade, yöneticilerin 

                                                 
69 Abdurrahman Şeref, Tarih Musahabeleri, s.50. 
70 Kaynar, Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat, s.61. 
71 Kaynar, Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat, s.161. 



 29  

kendi hayatlarını garantiye almak saikiyle genel prensip olarak fermanda yer 

almıştır.  

Reşid Paşa’nın, Mora isyanı ve Mısır ordusu ile yapılan savaşta barış 

görüşmelerinde vazifeli olduğu düşünülürse, devletin eski gücünden oldukça 

uzaklaşmış olduğunu yakinen tespit ettiğini söyleyebiliriz. Uzun süre Paris ve 

Londra elçiliği yaptığından bu ülkelerin Osmanlı devleti hakkındaki görüşlerini 

yakından öğrenebilmiştir. Özellikle İngiltere, eski düzenlemelerin bir tarafa 

bırakılarak ıslahat yapılmasını talep etmekteydi.72 Tanzimat fermanının yabancı 

ülkelerin kefaletine tevdii, fermandan önce İngilizlerle yapılan Ticaret Anlaşması 

tüm tarihimiz boyunca ağır eleştirileri beraberinde getirse de daha önceki ilişkilerin 

bir sonucuydu. Bu anlamda kefalet, hem fermanda yer alan hakların, hem de 

devletin bekasını garanti alma düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Hakların tüm 

millete, ayırım yapılmadan şamil olacağının fermanda yer alması, Hıristiyan 

unsurların da bu kapsamda olduğunun belirtilmesi kefaletle garanti altına alınan hak 

ve beka sorununun ne denli güçlü bir vurgu olduğuna işaret etmektedir.  

 Tanzimat’ın ilanında, Reşid Paşa’nın devletin bağımsızlığını ve toprak 

bütünlüğünü temin etmenin ve Avrupa’da varlığını devam ettirebilmenin neye 

tekabül ettiğini tam olarak anlamış ve bunu padişaha ikna edici surette anlatmış 

olmasının altı çizilmektedir.73  

 Tanzimat fermanının ilanı ve devletin bu fermana sıkı sıkıya sarılmasından 

dolayı İngiltere, Fransa ve onlara uyarak Sardunya ve Avusturya’nın Rusya 

Seferi’nde safımızda yer aldığı ve ıslahatları gerçekleştirmek için bizi serbest 

bıraktığı da belirtilmektedir.74 Ancak Abdurrahman Şeref, bu ıslahat çalışmalarının 

sekteye uğradığı, borçlanma yoluyla Avrupa’dan gelen paraların çok az kısmının 

faydalı işlere ve askerî güçlenmeye harcandığı, büyük kısmının ise israf edilerek 

Avrupa devletlerinin ilk ümit ve teveccühlerinin kaybolmaya başladığı ve “Türkler 

                                                 
72 Abdurrahman Şeref, Tarih Musahabeleri, s.53. 
73 Son Vak’anüvis Abdurrahman Şeref Efendi Tarihi-II. Meşrutiyet Olayları(1908–1909), s.2; 
Mehmed Memduh, Tanzimatın ilanıyla devletin Mısır gailesinden en iyi şekilde sıyrıldığını ve 
donanmanın geri alındığını yazar. Mehmed Memduh, Mir’ât-ı Şuûnat, Sad. Hayati Develi, İstanbul, 
Nehir Yayınları, 1990, s.17.  
74 Son Vak’anüvis Abdurrahman Şeref Efendi Tarihi-II. Meşrutiyet Olayları(1908–1909), s.3. 
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tatlı tatlı va’dler ederler, va’dlerini tutmamak için de güzel güzel yollar bulup 

kandırırlar” hükmünün Avrupa devlet adamlarında yer ettiğini, bu sebeple 93 

Harbinde Avrupa devletlerinin bize yardım etmemesi nedeniyle mağlup olduğumuzu 

söylemektedir.75 Ferman, tüm bu özelliklerinin yanında halkın da görece dikkate 

alındığı ve çeşitli düzenlemelerin yapıldığı bir metindi.76  

Yeni yapılanmada iç siyasetin en önemli göstergelerinden biri de 

merkezîleşme ve bu kapsamda aşiretlerin iskânıydı. Tanzimata kadar görülen 

aşiretlerin iskân edilmesi siyaseti, boş arazilerin tarıma açılarak devlet gelirlerinin 

arttırılması amacına yönelikken Tanzimatla birlikte merkezîleşmenin önem 

kazanmasıyla amaç, iktisadî saiklerden ziyade devlet otoritesinin tesisi olmuştur. 

Özellikle Kırım Harbi’nde Mustafa Reşid Paşa’nın rica mahiyetindeki taleplerine 

rağmen Kozanoğulları, Osmanlı ordusuna asker göndermemişti. Kozanoğulları ve 

Adana civarındaki aşiretlerin tenkil ve isyanına karar verilmesine rağmen bu, uygun 

bir zamana tehir edilmişti. 1863 yılında Fırka-i İslâhiye adıyla bir komisyon 

oluşturularak emrine bir askerî birlik verildi. Fırka-i İslâhiye hareketinin hedefi 

isyan ve karışıklık yatağı olan ve devlet nüfuzunun hiçbir zaman hâkim olamadığı 

Kozandağı ve Çukurova’daki aşiretleri tenkil ve iskân etmekti.77 1865 yılında af 

çıkarıldı ve harekâta başlanarak aşiretler tenkil ve iskân edildi.  

 Devletin kurtuluşuna çare arama düşüncesi yanında78 o zamana kadar 

yapılmış en önemli kamu hukuku düzenlemesi de olan Gülhane Hattı, padişah adına 

yazılmakla birlikte, hattı yazan ve ilan eden Reşid Paşa, Osmanlı devletinde 

kalemiye diye anılan bürokrasinin görüşlerine ve dileklerine göre hareket 
                                                 
75 Son Vak’anüvis Abdurrahman Şeref Efendi Tarihi-II. Meşrutiyet Olayları(1908–1909), s.3. 
76 “İmparatorluk içtimaî bir müvazenesizlik içinde bocalıyordu. Devlet müttehid Osmanlı camiasını, 
yeni müsavatçı Osmanlılığı tahakkuk ettirmek için her şeyden önce Anadolu ve Rumeli’de hâlâ 
kuvvetle yaşıyan vücuh ve âyanı, büyük arazi sahibi ağa ve beyleri ortadan kaldırmak zorunda idi. 
Reayayı tatmin etmenin ilk şartı bu idi”. İnalcık, Tanzimat ve Bulgar Meselesi, s.11. 
77 Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğunda Aşiretlerin İskânı, s.115. 
78 Recai G.Okandan, hattın ilanında, Mustafa Reşid Paşa’nın, devletin siyasî ve hukukî yapısında 
değişiklikler yapılması gereğinden hareket ederek bu sayede bir yandan iç kalkınmanın sağlanacağı 
ve öbür yandan da Osmanlı devletinde radikal değişiklikler yapılması için baskıda bulunan yabancı 
devletlerin tatmin edilerek milletlerarası durumu sarsılmış olan imparatorluğun yabancı devletlerin 
sevgi ve güvenini kazanarak sonuç itibariyle bağımsızlığı ve siyasî bütünlüğü daimî tartışma konusu 
olan devletin hayatî varlığının kurtulacağı düşüncesiyle hareket ettiğini yazar. Recai G.Okandan, 
Âmme Hukukumuzun Anahatları- Türkiye’nin Siyasî Gelişmesi, İstanbul, Fakülteler Matbaası, 
1971, s.67–68. 
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etmekteydi.79 Padişah saltanat hakkını kendi iradesi ile sınırlamakta; ancak Osmanlı 

imparatorluğunun yapısı gereği çoğu zaman saltanatı da kontrol eden bürokrasi güç 

kazanmaktadır. Ordunun etkisinin nispeten azaltıldığı ve ulemanın tarihî 

müttefikinden yoksun kaldığı düşünülürse bizzat saltanat tarafından atanan 

bürokratlar daha güçlü hale gelmektedir. Tanzimat bir anlamda padişahın 

otoritesinin ve yetkisinin hükümet lehine sınırlandırılmasını ifade etmekteydi.80 

Bürokrasi de gücünü milletten değil, padişahtan ve devletten almaktadır. Reşid Paşa, 

özellikle otoriteyi padişahın elinden alarak tam anlamı ile ıslahatçı bürokratların 

eline vermeyi hedefliyordu. Aynı zamanda o, bürokrasiyi ulemanın ve fiilî gücünü 

devam ettiren ayanın tahakkümünden de kurtarmak istemekteydi. Bundan dolayıdır 

ki, Reşid Paşa döneminde Gülhane Hatt-ı Hümayunu mucibince yasama faaliyeti ile 

yetkilendirilen kurulların hepsi, millet kurulları değil, devlet kurullarıydı. Meclis-i 

Vâlâ eski ve yeni bürokratların oluşturduğu, kanunları hazırlayan ve ıslahata nezaret 

eden bir birim işlevini kazandı. Bu durumda padişah sadece tasdik makamı olarak 

kalmaktaydı.81 

  Osmanlı imparatorluğunda Tanzimat ile resmî bir şekil alan yetkilerin 

sınırlandırılması ve yenilik hareketleri Batıda olduğu üzere herhangi bir toplumsal 

talep ve baskıya dayanmadığı gibi, bu yönde herhangi bir teşebbüse de tesadüf 

edilmemektedir. “Genç Osman’dan Sultan Mecid’e kadar bu fikirlerin bütün 

mümessilleriyle mürevviçleri ve hatta şehitleri Bab-ı Âlî’den yetişmiş ve bütün 

muhalefetle mukavemet de Yeniçeri ocağıyla ilmiye zümresinden ve hatta halk 

kütlelerinden çıkmıştır”.82 Padişahın kendi yetkisini sınırlandırması bile -padişah her 

ne kadar tecrübesiz ve hatt ilan edildiğinde 17 yaşında olsa da- kendi iradesine 

istinat etmektedir. Bu yönde bir gelişim çizgisinin II. Mahmud’la başladığı kabul 

                                                 
79 İnalcık, Sened-i İttifak ve Gülhane Hatt-ı Hümâyûnu, s.614. 
80 Niyazi Berkes, fermanda ölçünün hükümdar iradesi yerine şeriatın olması nedeniyle Müslümanlar 
için herhangi bir yenilik bulunmadığını, Müslüman olmayan halkın eşitliği de, devletle Müslüman ve 
Müslüman olmayan halk arasındaki yasal ilişkilerin anayasa belgesiyle kurallaştırılmamış olarak 
kalması nedeniyle “Tanzimat’ın asıl amacının yönetenle yönetilen arasındaki bağları kurmaktan çok, 
hükümdarın mutlak yetkisinin halk ya da onun temsilcileri karşısında değil, hükümet karşısında 
kısıtlanması olduğu sonucu çıkar” tespitinde bulunmaktadır. Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, 
s.215. 
81 İnalcık, Sened-i İttifak ve Gülhane Hatt-ı Hümâyûnu, s.615. 
82 Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, IV. Cilt, s.126. 
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edilirse, padişahların kendi yetkilerinden rahatsız olmalarından veya bu yetkileri çok 

görmelerinden değil, devletin kurtuluş çaresi olarak böyle bir düzenlemeyi zorunlu 

addetmelerinden bahsedilebilir. Tanzimatın hiçbir surette halk efkârına 

dayanmadığına ve hatta onu yansıtmadığına dair en güçlü delil fermana bizzat 

Müslüman ahalinin gösterdiği tepkidir.83 Çünkü Batıda bu tür anayasa şeklindeki 

düzenlemelerin homojen veya hâkim bir millete dayanması uygulanabilirliğini ve 

toplum katmanları arasında bir ahengi temin ederken, Osmanlı imparatorluğu 

kuruluşundan itibaren herhangi bir etnik kökene istinat eden millet tasavvur ve 

tatbikatını kabul etmediğinden, hâkim unsur olarak etnik kökene dayalı bir millet 

anlayışı yerine din merkezli bir ümmet anlayışını hâkim kılmıştır.84 Bu nedenle 

kendini ayrıcalıklı gören Müslüman ümmeti, gayrimüslim ümmet karşısındaki 

üstünlüğünü kaybetmiş, kapitülasyonların koruması altında olan gayrimüslim 

unsurun, ferman ile güvenceden ziyade imtiyaza malik olmuş algısının husule 

gelmesi ile sıkıntı had raddeye varmıştır. Gerektiğinde Yeniçerilerin kalkışmalarını 

aynı zamanda kendi haklarının korunması olarak gören halk kitlesi, bu unsurun 

tasfiye edilmesiyle de sessizliğe bürünmüştür. Tanzimatın getirdiği eşitlikçi sistem 

sosyal kargaşalıklara yol açtığı gibi, eşitlik prensibi Batıda olduğu gibi sosyal 

sınıfların, vatandaşların eşitliği yönünde değil, gayrimüslimlerin eşitliği şeklinde 

kendini göstermiştir.85 Din farkı gözetmeden tüm tebaa arasında eşitlik sağlama 

düşüncesi Tanzimatla birlikte giren yeni bir anlayıştı. Ümmet sistemine, dinî 

inançlara göre oluşan topluluklar, artık biri diğerlerine üstünlük tanımadan Osmanlı 

kimliği şemsiyesi ile homojen bir bütün oluşturacaklardı. Ancak Balkan Harbinin 

sonlarına kadar bir ‘umut’ olarak bel bağlanan Osmanlılık kimliği, Tanzimat’ın en 

                                                 
83 Sonraki dönemlerde Tanzimat’ın ilanının kabulünün devletin aleyhine sonuçlar doğurduğunu kabul 
edenlerden biri de II. Abdülhamid’tir. İsmail Kemal Bey’in padişahla yaptığı bir sohbette 
Abdülhamid’in şöyle dediğini nakletmektedir: “ Zat-ı Şahane, imparatorluğun tarihini gerektiği gibi 
incelememiş olmamadan üzüntü duyduğunu ifade etti ve imparatorluğun bütün talihsizliklerinin, 
babasının Büyük Britanya’nın güçlü desteğini arkasına alan Reşid Paşa’nın ilan ettiği Tanzimat’a 
boyun eğmesinden kaynaklandığını üzerine basa basa söyledi. Reşid Paşa, imparatorluğa ve 
hanedanlığa Büyük Britanya kadar düşmanlık etmiştir, dedi”. İsmail Kemal Bey, İsmail Kemal 
Bey’in Hatıratı, Editör: Sommervılle Story, Çev. Adnan İslamoğulları-Rubın Hoxha, İstanbul, Tarih 
Vakfı Yurt Yayınları, 2009 s.188. 
84 Danişmed, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, IV. Cilt, s.127. 
85 İnalcık, Sened-i İttifak ve Gülhane Hatt-ı Hümâyûnu, s.621. 
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başarısız projesiydi ve gayrimüslimlerin devletten ayrılmasını engelleyecek kadar 

cazip değildi.    

 Fermanın hukukî niteliği hususunda çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Onar’a 

göre Tanzimat fermanı, Sened-i İttifak gibi akdî mahiyet arz etmeyen, padişahın tek 

taraflı bir tasarrufudur. Fermanda sayılan subjektif hakları, Osmanlı tarihinde 

padişahın ve hükümetin tasarruflarına karşı koruyacak hukuk kaidesi ancak bu hattla 

teessüs etmiştir. Çünkü fermanda zikredilen haklara karşı devlet adamları tarafından 

karşı gelinmesi halinde bunun müeyyidesi Hırka-i Şerif’te yapılan yemin dışında 

çıkarılacak olan ceza kanunudur.86 Ferman, sadece ilan edilerek tebaaya karşı 

verilmiş bir güvence değildi. Aynı zamanda yabancı elçilere de bildirilmek suretiyle 

devlet kendisini dışarıya karşı da bağlamış oluyordu.87 Bu nokta Tanzimat 

fermanının en önemli yönlerinden biri, yani devletin kendi içişlerine dair konularda 

yabancı müdahalesine kapı aralaması ve yabancı devletlerin kefilliğine başvurulması 

açısından en çok eleştirilen noktaydı.88 Kısaca ferman, mahiyeti itibariyle padişahın 

mutlak kudretini yine kendi iradesiyle kısıtladığı bir auto-limitation olmakla birlikte 

fiillerin değil, faillerin sorumluluğunu getirip devletin hükmî şahsiyetine karşı bir 

müeyyide öngörmediği için tam bir hukuk devleti meydana getirecek kudretten de 

yoksundu.89  

Kubalı, Tanzimat fermanının memleketimizde hukuk devleti fikrinin 

başlangıcı sayılabilecek ‘Tanzimat’ devrini açmasına, bazı ana hak ve hürriyetlere 

müteallik hükümleri ihtiva etmesine rağmen bir Anayasa olmaktan uzak olduğu 
                                                 
86 Onar, İdare Hukukunun Umumî Esasları, s.129. Yeminle ilgili olarak Ahmet Hamdi Tanpınar 
muhalled eserinde şunları söyler: “Yeminin şekli, hükümdarın hakları noktasından bakılacak olursa 
âdeta meşrutiyet idaresine benzer; fakat vâzı-ı kanun cihetinden bakılacak olursa müphemdir. 
Filhakika bu yeminle 1826’dan beri sadece sarayda toplnan nüfuz ve kuvvet, birdenbire hükümdara 
karşı mesul bir kabine ile onun etrafında, istişarî mahiyetlerine rağmen az çok teşriî salahiyetler ile 
kurulmuş, yine de memurlardan mürekkep encümen ve meclislere geçiyordu. Bu suretle imparatorluk 
şahsî hükümet mahiyetinden çıkıp ir yüksek rütbeli memurlar imparatorluğu haline geliyordu. Bir 
taraftan hükümdarın nüfuzunu tahdit eden ve diğer taraftan iradenin kaynağını-yine şeriat dairesinde 
kalmak ve bu suretle devletin bir hilafet devleti mahiyeti devam etmekşartıyla- dolayısyla olsa dahi 
ikinci bir ele geçiren bu noktanın, bütün Mecid ve Aziz devirlerinde bir meşrutiyeti ilânın kolayca 
oluverecek bir şey görünmesinde âmil olduğu gibi, bizzat arzettiği noksanla da, başından itibaren 
Tanzimat’a karşı açılan mücadelelerde büyük hissesi olmuştur”. Ahmet Hamdi Tanpınar, XIX. Asır 
Türk Edebiyatı Tarihi, Haz. Abdullah Uçman, İstanbul, 2.baskı, YKY, 2007, s.127.  
87 Onar, İdare Hukukunun Umumî Esasları, s.130. 
88 Abdurrahman Şeref, Tarih Musahabeleri, s.52.  
89 Onar, İdare Hukukunun Umumî Esasları s.130–131. 
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görüşündedir.90 1839 Tanzimat fermanı anayasa karakteri taşımayan, ‘İnsan ve 

Vatandaş Hakları Beyannamesi’ karakteri taşıyan ferman şeklinde bir 

düzenlemedir.91 Yine Kubalı’ya göre Tanzimat fermanı, bir anayasada olması 

gereken şekil ve muhteva şartlarından yoksun olmasaydı ona bir anayasa mahiyeti 

tanımak mümkündü. Çünkü monarşik anayasalar kaynakları itibariyle tek taraflı 

olsalar da maddî mahiyetleri itibariyle şekil bakımından bölümler ve maddeler 

halinde sistemli bir tertibe göre yapılmış; muhteva açısından da devletle fertler 

arasındaki münasebeti hâkimiyet-hürriyet ayarlanması yönünden fertlerin lehine hak 

ve hürriyetlerinin korunması prensibine göre düzenlenmişse hukuken anayasa 

vasfını haizdir. Yoksa iki taraflı bir iradenin veya münhasıran millet iradesinin eseri 

olması mutlak bir şart değildir.92  

 Ali Fuad Başgil’e göre Gülhane Hattı, bir anayasa değil, bir ferman veya 

şartnamedir. Çünkü anayasa, hükümdar tarafından memlekete ihsan edilmiş bir 

ıslahat vaadi değil, devletin hukukunun ana kaideleridir. Gülhane Hattı, bir 

şartnamedir, çünkü daha önce mutlak dinî kudrete dayanan padişah, bu mutlak 

yetkisini, şahsî hükmetme gücünü ve saltanatını bazı şartlara tabi tutmayı kabul 

etmektedir.93 Bu fermanla halife-sultan dinî-ırsî surette haiz olduğu hükümranlık ve 

saltanat hakkının sınırlanmasına razı olmuştur. Ferman devlet teşkilatında ve idare 

tarzında birçok yenilikler ve adlî, idarî, malî sahalarda yeni bir zihniyetle çeşitli 

kanun ve nizamlar getirmesine, dönem ‘devlet hayatına tertip ve düzen verme devri’ 

olarak kabul edilmesine rağmen modern anlamda bir anayasa sözkonusu değildir.94 

Tanzimat, Kamu ve Anayasa Hukukçularının çoğu tarafından anayasa olarak 

görülmemekle birlikte, anayasa yolunda önemli bir merhale kabul edilmektedir. 

                                                 
90 Hüseyin Nail Kubalı, Esas Teşkilat Hukuku Dersleri, İstanbul, Tan Matbaası, 1957, s.37.  
91 Kubalı, Esas Teşkilat Hukuku Dersleri, s.48. Okandan ise, Tanzimat döneminin, bir ‘insan ve 
yurddaş hakları’ bildirisinin zuhurunu da sağlayamadığını iddia eder. Okandan, Âmme 
Hukukumuzun Anahatları- Türkiye’nin Siyasî Gelişmesi, s.91. 
92 Hüseyin Nail Kubalı, Türk Esas Teşkilât Hukuku Dersleri, Tan Matbaası, İstanbul, 1960, s.57. 
93 Ali Fuat Başgil, Türkiye Siyasî Rejimi ve Anayasa Müesseseleri- Ders Notları Ord. Prof.Dr. 
Ali Fuat Başgil’in Takrirleri, İstanbul, Ahmet Sayman Teksir İşleri, 1956, s.24–5. 
94 Başgil, Türkiye Siyasî Rejimi ve Anayasa Müesseseleri- Ders Notları, s.25. Yavuz Abadan 
“Gülhane Hattının, modern bir esas teşkilât kanununun bütün vasıflarını ihtiva etmemesi onun 
teşkilâtı esasiye hareketi olarak kıymetini küçültmez” demektedir. Yavuz Abadan, “Tanzimat 
Fermanının Tahlili”, Tanzimat I, Komisyon(ed), İstanbul, MEB Yayınları, 1999, s.44.  
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Tanzimatla anayasaya ve anayasacılık fikrine doğru kuvvetli bir adım atılmış, bunu 

sağlamaya yönelik yasal alt yapı oluşturulmaya çalışılmıştır. Bazı kurumlar da sanki 

anayasalı bir rejim varmış gibi işlev görmüşlerdir. Örneğin Meclis-i Ahkâm-ı 

Adliye, Tanzimat’ın yasama organı gibi işlev görmüştür.95 

Tanzimat dönemine ait bir ferman olan Islahat fermanı, getirdiği haklardan 

ziyade uluslar arası anlaşma ve müdahalelere konu olması bakımından önem 

taşımaktadır. Tanzimat fermanı, yabancı büyük devletlerin garantisine atıfta 

bulunmuşsa da, bu atıf biraz müphem tarzda olup herhangi bir uluslar arası 

zorlayıcılığı gerektirmediğinden Osmanlı devletinin ‘iç kamu hukuku’ düzenlemesi 

niteliğindedir. Ancak Islahat fermanı, Hıristiyan tebaa gözetilerek ilan edilmiş96 ve 

Gülhane Hatt-ı Hümayunu’ndan daha çok tepki çekmiştir. Osmanlı millet sisteminde 

hâkim ve üstün unsur olan Müslümanlar, bu fermanla Hıristiyan tebaanın statüsünün 

kendileriyle eşitlenmesini kabul edememişler97, hatta Kuleli Vak’ası genelde 

Tanzimat uygulamalarına ve hassaten Islahat fermanına tepki olarak ortaya 

çıkmıştır. İleriki bölümlerde de görüleceği üzere Paris Anlaşmasının atıf hükmü 

olması nedeniyle Islahat fermanı birçok müdahalenin konusu olmuş, Hıristiyan 

tebaanın ayrılıkçı isyanlarında devletin çoğu zaman hareket ve tenkil imkânını 

kısıtlayan, olayların büyümesine yol açan ve isyanların bastırılmasını güçleştiren bir 

engel haline gelmiştir.  

                                                 
95 Okandan, teşekkül tarzı itibariyle temsilî nitelikte bir yasama organı olmaktan uzak bulunmasına 
rağmen, padişahın bu kuruluşa sempati duyarak, onu onu adeta küçük çapta bir yasama organı kabul 
edip kurulla olan ilişkisini, padişahla parlamento arasındaki münasebetleri cari olan esasları hâkim 
kılmaya çalıştığını yazar. Okandan, Âmme Hukukumuzun Anahatları- Türkiye’nin Siyasî 
Gelişmesi, s.71–72.  
96 “1856 Islahat fermanı ile gayrimüslim teb’aya tanınan haklar pek çok Osmanlı devlet adamı 
tarafından, Paris Anlaşması ile Tanzimat ricalinin rüyalarını gerçek yapan Avrupa dengesinin üyesi 
haline gelme ve devletin ‘temâmiyet-i mülkiyyesi’ni bu dengenin üyelerinin kolektif garantisi altına 
sokma karşılığında ‘ödenen son bir bedel’olarak görünmüştü”. Hanioğlu, OCZST, s.193.  
97 “Bu lâyihanın bir mânâsı da, Gülhane Hatt-ı Hümâyunu’nun kendisinden sonra gelen karşısında 
muhafazakâr bir efkâr-ı umumiye yerine geçmesidir. Islahat Fermanı’nın esasını, Hıristiyan tebaaya 
verilen siyasî haklar teşkil eder. Hıristiyan tebaa onunla, bir taraftan öteden beri mevcut olan dinî 
imtiyazlarını ve cemaat haklarını muhafaza ediyorlar, diğer taraftan da Müslüman tebaanın bütün 
siyasî haklarına sahip oluyorlardı… Fakat öteden beri alışımış olan ‘millet-i hâkime’ fikrini ortadan 
kaldıran, devletin o zamana kadar dayandığı dinî prensipleri ikinci dereceye indiren yahut onunla bir 
zıt teşkil eden böyle bir esasın kabulü Müslüman efkâr-ı umumiyesinde tabiatıyla bir takım tepkiler 
uyandıracaktı”.Tanpınar, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, s.146. 
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Sonuç olarak, gerek Gülhane Hatt-ı Hümayunu ve gerekse de Islahat fermanı, 

halkın talep ve iştirak etmediği hadiselerin sonucunda ortaya çıkmış 

düzenlemelerdir.98 Kanun-i Esasî tartışmalarında görüleceği üzere herhangi bir aydın 

veya yönetici sınıfın da mücadelesi söz konusu olmadığı gibi “bir tepki, bir direnme 

sonunda ortaya çıkan belgeler de değildir”.99 Dualist bir yapı oluşturmak dışında 

başarılı olamamış bir projedir.100 

  

2.2.1. Tanzimat’a Bir Tepki Hareketi Olarak Kuleli Vak’ası 

 

Tanzimat ve Islahat fermanlarının toplum yapısında meydana getirdiği en 

önemli değişikliklerden biri ‘millet’ kavram ve kurumuna yeni bir tanım 

getirmesidir. Osmanlı devletinde ‘millet’ dinî toplulukların bir bütün içinde ele 

alınıp hukukî ve sosyal hak ve durumlarının bağlı oldukları inanç sistemine göre 

değerlendirilmesini ifade etmekteydi. Dinî topluluklar ‘ümmet’ kavramı ile 

anılmaktaydı. ‘İslam milleti’ tabiri hangi etnik unsura mensup olursa olsun bütün 

Müslümanları içine alan şemsiye kavramdı. ‘Ortodoks milleti’ Rumları; Bulgar ve 
                                                 
98 Namık Kemal, Tanzimat’ın en fazla taarruza uğradığı noktanın Avrupa kefaletine tevdii olduğunu, 
ancak her ne kadar şimdilerde efkâr-ı umumiyenin galeyanının buna hak verir nitelikte görünmesine 
rağmen, ilan zamanında efkâr-ı umumiyenin devlet adamları ve ulema olduğunu, devlet adamlarının 
bunu o zaman hilafet-i İslam için sihr-i mübîn addettiklerini, ulemanın ise şeriata aykırı yargılamasız 
ölüm cezalarına cevaz verdiği için insan hayatının garantisinin Avrupa’nın kefaletine tevdi edildiğini 
söyler. Namık Kemal’in efkâr-ı umumiye tabirinde halk yoktur. Namık Kemal, Osmanlı 
Modernleşmesinin Meseleleri-Bütün Makaleleri 1- Haz. Nergiz Yılmaz-İsmail Kara, İstanbul, 
Dergâh Yay, 2005, s.222.  
99 İlhan F.Akın, Kamu Hukuku, İstanbul, Beta Yayınları, 1993, s.304. 
100 “İçtimaî bünyenin, teşkilât ve müesseselerin, asırlarca hüküm süren zihniyetin, itiyat ve 
teamüllerin, devlet adamlarının büyük bir ekseriyeti karşısında Tanzimat ıslahatının hemen muvaffak 
olamaması gayet tabiiydi. Bundan başka Tanzimat hareketi, siyasî kaçınılmaz bir zaruret telâkki 
edilse bile yine içtimaî realite ile uyuşmaması ve tatbiki imkânsız hükümler ihtiva etmesi bakımından 
da esasen daha başlangıcında muvaffakiyetsizliğe mahkûmdu. Zira o, ne bazı haklarından mahrum 
kalmasını icap ettiren hükümdarı, ne birçok imtiyazlarını kaybedeceklerinden korkan devlet 
adamlarını, ne bütün sefalet ve ıstıaplarına rağmen hala kendilerini dinen üstün addeden Müslim 
ahaliyi ve ne de müsavatı artık çoktanberi kabul etmek istemeyen gayrimüslim tebaayı memnun 
etmişti. Bu itibarla Tanzimat, taraftarlarının zannettiği gibi, Osmanlı devletini, içinde çırpındığı 
güçlüklerden, gailelerden kurtaracak ilk makul tedbir değildi”. Mümtaz Turhan, Kültür 
Değişmeleri, İstanbul, Milli Eğitim Basmevi, 1969, s.246. Tanpınar da “Hulâsa, en ehemmiyetli 
müesseselerde Tanzimat, ne eskinin tabiî bir istihâle ile yeni icaplara göre gelişmesini sağlayabilmiş, 
ne de onu ordu meselesinde olduğu gibi tamamıyla ortadan kaldırabilmişti. Bu suretle millî hayat, 
hangi tehlikeli mıntıkalara kadar gideceği bilinmeyen bir zihniyet mücadelesine terk edilmiş gibiydi” 
demektedir. Tanpınar, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, s.133. 
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Sırp gibi Slavları ve Ermenileri kapsamaktaydı. Ortodoks olmayan Ermeniler ise 

farklı bir ‘millet’ kabul edilmekteydi. Fermanlara kadar İslam Milleti iktisadî 

anlamda olmasa bile sosyal ve hukukî statü olarak üstün konumdaydı. Fermanlar 

Osmanlı vatandaşlığı bağı tesis etmek isterken101 Osmanlı devletinin etnik bir unsura 

istinat etmediğini, tüm Müslümanların ayrıcalıklı bir millet statüsünde olduğu 

gerçeğinin yeni düzende anlamlı olmadığını ilan etti. Fermanlar sadece belli bir etnik 

kökene mensup Müslümanların değil, bütün Müslümanların üstünlük algısına son 

verdiğinden toplumsal desteği de dikkate almadı. Gayrimüslim unsurlar ise tabi 

oldukları vergi sistemi ve askerlik muafiyeti dolayısıyla görece refah içerisindeydi. 

Savaş esnasında Müslüman erkekler silah altında ve harp sahasında olduğundan 

özellikle kırsal kesimlerde ekonomik faaliyet kadınlar eliyle yürütülürken, 

gayrimüslim erkekler ise bizzat işlerinin başında bulunmanın yanında zanaat ve 

ticarette de gözle görülür bir üstünlüğe sahiptiler. Bu durumda ekonomik yapıya 

paralel olarak sosyal ve hukukî yapıda da denge bozuldu. Müslümanlar gazâ ve fetih 

ile elde ettikleri bir vatanda kurdukları devlette hiçbir hükümlerinin kalmadığını ve 

istiskal edildiklerini düşündüler. Çünkü tarihte hiçbir imparatorluk Osmanlı gibi din 

bağı ile teşekkül etmiş bir millete istinat etmemiştir. Fransa Fransızlara, Rusya ise 

Ruslara istinat ederek büyümüş, gelişmiştir. Ancak Osmanlı devleti bir Türkmen 

aşireti olarak kurulmuşken imparatorluğa geçişte bir etnik kökene istinat etmeyi 

düşünmemiştir. Ayrıca bürokrat grubunun sosyal ve ekonomik yaşantılarının 

rahatsız edici ve İslam geleneklerini dışlayıcı bir boyutta ve pervasız oluşu 

şeklindeki algı da tepki konularının başındaydı.102 Kuleli Vak’ası bu psikolojik 

                                                 
101 Osman Ergin, Tanzimattan önce Osmanlılığın Müslümanlıkla müteradif olduğunu, İslamiyeti 
kabul eden bir Bulgar veya Ulah’ın en üst mertebelere yükselebildiğini, fakat İslamiyeti kabul 
etmeyenlerin ‘Osmanlı vatandaşı’ değil, ‘Osmanlı tebaası’hükmünde olduklarını; Osmanlı 
milletinin aynı vicdana sahip bir İslam milleti olduğunu, Tanzimatın milliyet sevdasıyla hoşnutsuzluk 
gösteren gayrimüslimleri tatmin için bu mefhumu onlara da teşmil etmeye çalıştığını; böylelikle aynı 
dinî vicdana malik bir zümre kalmayıp aynı siyasî vicdana malik bir topluluk hedeflendiğini, ancak 
Hıristiyan unsurların Müslümanların sahip oldukları Osmanlı hukukuna tabi olmayı bir tuzak addedip 
‘biz Osmanlı değiliz, Osmanlı olmayacağız’ diyerek ihtilal ve ayrılık sevdasından geri 
kalmadıklarını söylemektedir. Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi, Cilt:1-2, İstanbul, Eser Matbaası, 
1977, s.420-421.  
102 “Avrupa devletler ailesine girmiş olmayı, Avrupa saray ve kibâr âleminin hayatını ve merasimini 
şöyle böyle taklit mânâsında alan yeni bir devir, hakikaten zengin ve müstahsil memleketlerin 
bütçelerinde bile bir mesele olan debdebe ve teşrifatın derhal temini uğrunda büyük masraflara 
girdi”. Tanpınar, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, s.131. 
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atmosferin hüküm sürdüğü 1859 yılında vuku buldu. Cemiyetin kurucusu Şeyh 

Ahmed’ti. Şeyh Ahmed’in böyle bir cemiyet tesisi “Gülhane hattıyle ve Islahat 

fermaniyle Hıristiyan tebaaya verilen hukuk müsavatını şeriata mugayir görerek 

şeriat ahkâmının meydana çıkarılması” gayesine istinat etmektedir.103 Uluğ İğdemir, 

ifade tutanaklarından yola çıkarak vak’anın meşrutiyeti hedefleyen bir hareket 

olmadığını, Gülhane Hattı ve Islahat fermanı ile Hıristiyan tebaaya verilmek istenen 

hukuk eşitliğini şeriata aykırı görerek şeriat hükümlerinin açığa çıkarılmasına 

yönelik “irticaî şekil ve mahiyet taşıyan” bir hareket olduğunu söyler.104 

  Teşebbüste bulunan cemiyetin en önemli isimleri Şeyh Ahmed, Ferik Çerkes 

Hüseyin Daim Paşa, Caferdem Paşa ve İmâlat Meclisi Azasından Binbaşı Rasim 

Bey’dir. “Geri kalan maznunlardan mühim bir kısmı şeyh, hoca ve medrese talebesi 

ile küçük rütbede zabit ve askerlerdir. Bir kısmı da alelâde halktan insanlardır”.105 

Hüseyin Daim Paşa ifadesinde “icra-i ahkâm-ı şer’iyye ve ıslahât-ı umur-u umumiye 

hakkında bir cemiyet teşkil etmeği Şeyh Ahmet’in kendisine teklif ettiğini, cemiyete 

bunun için dâhil olduğunu söyler”.106 Hadisenin Kuleli Vak’ası diye anılması, 

toplantıların Tophane’de yapılması ve maznunların orada gözaltına alınmasına 

rağmen sorgularının Kuleli Kışlasında yapılmış olmasındandır. Maznunlar Kuleli’ye 

götürülürken Caferdem Paşa, kendisini kayıktan atmış ve boğazın sularına 

gömülerek hayatını kaybetmiştir.  

  Yargılama sonunda verilen idam cezalarının hiç biri Sultan Abdülmecid’in 

‘meydanda fiili katil yok, tasavvurda kalmış, ben adam öldürmek istemem, cezaları 

                                                 
103 Uluğ İğdemir, Kuleli Vak’ası Hakkında Bir Araştırma, Ankara, TTK Yayınları, 1937, s.34 
104 İğdemir, Kuleli Vak’ası Hakkında Bir Araştırma, s.34–35. Burak Onaran ise yaptığı bir 
çalışmada haklı olarak Kuleli Vak’ası’nın ilericilik-gericilik temelinde ele alınmasının yanlışlığını 
vurgularken kanımızca Kuleli Vak’ası’nın niteliğiyle telif-i kabil olmayan zorlamalarda da 
bulunmaktadır. Her ne kadar olayın İğdemir’in bahsettiği gibi Tanzimat karşıtı bir hareket olarak 
kabulüne elverişli belgeler olduğunu söylerken, sadece Tophane ruznamçe odası ketebesinden Arif 
Bey’in istintakından, kişiliğinden ve ilişkilerinden yola çıkarak İğdemir’in önyargılı bakış ve yanlış 
kavramlarla ulaştığı  doğru tespitini yanlışlamaya çalışması da pek gerçekçi görünmemektedir. Yeni 
belgelerle kaleme alınan bu inceleme için bkz. Burak Onaran, “Kuleli Vakası ‘Başka’ Bir Araştırma”, 
Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, Sayı:5, s.9-39.   
105 İğdemir, Kuleli Vak’ası Hakkında Bir Araştırma, s.37. 
106 İğdemir, Kuleli Vak’ası Hakkında Bir Araştırma, s.34. 
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kalebendliğe tahvil edilsin’ emri üzerine infaz edilmemiş,107 Şeyh Ahmed de önce 

Akka’ya, sonra da Kıbrıs’a sürülmüştür. 

 Kuleli Vak’ası Yeniçeriliğin ilga ve tasfiyesinden sonra eski ulema-asker 

ittifakını andırır tarzda cereyan eden ve akim kalan bir harekettir. Tanzimatın sosyal 

algı ve dayatmasına bir itiraz şeklindedir. İğdemir’in belirttiği gibi sorgu 

ifadelerinden de anlaşılacağı üzre meşrutiyet talebini havi bir hareket değildir. 

Ancak meşrutiyet talebini havi ilk hareket olan Yeni Osmanlılık, Şeyh Ahmed’ten 

etkilenmiş, kendisiyle Kıbrıs’ta sürgünde bulunan Namık Kemal, hakkında övücü 

sözler yazmıştır.108 

 

2.3. 1876 Kanun-i Esasîsi ve İlanındaki Faktörler 

 

Tarihimizde yeniden ilanı için uzun süreli mücadele verilen, bu mücadele 

için bürokrat ve ‘yüksek mektep talebelerinin’ yurt dışına kaçtığı ve Jön Türklük 

olarak tesmiye edilen harekete ana karakterini veren bu yurt dışı muhaliflerden ve 

bunların hareketinden bağımsız bölgesel nitelikli yeni ve askerî özellikleri baskın bir 

cemiyetin, yeniden ilanında başarılı olduğu 1876 Anayasası, demokratik kabul 

edilmeyen, monarşik nitelikli tek taraflı bir tasarruf, bir ferman şeklinde bir anayasa 

olarak tarif edilmektedir.109 Bu anayasa, Ali Fuad Başgil’e göre anayasa fikrinin 

başlangıcı değildir, ama tarihimizde yapılan ilk anayasadır.110 

Anayasalı hükümdarlığa; yani hükümdarın hükümranlık haklarının kanunî 

tahdide tabi tutulduğu rejime monarşi denilmektedir. Hükümdar bu sistemde 
                                                 
107 İğdemir, Kuleli Vak’ası Hakkında Bir Araştırma, s.21. 
108 “ Erbab-ı kemalât içinde hiçbir mislini daha görmediğim Şeyh Ahmet Efendi buradadır. 
Müşarünileyh ahlâk-ı İslâmiyyenin tekva ve diyanet ve irfan ve fazilet gibi kâffe-i mehasini 
seniyyesini cami) bakiyyetüsse’ef bir seyidi sahibi şeref olarak ecdad-ı izam ve mürşidan-ı âli 
makamları gibi müptelâ oldukları eşedd-i belâya sabrı Hüseynîye bir bürhan-ı zihayat olacak 
mertebelerde kemal ibraz etmekte iseler de…” İğdemir, Kuleli Vak’ası Hakkında Bir Araştırma, 
s.26. 
109 Kubalı, 1876 anayasasının ancak 1909 Esas değişikliği ile ‘misak’ hüviyetini kazandığını 
yazmaktadır. Kubalı, Esas Teşkilât Hukuku Dersleri, s.50. 
110 Ali Fuat Başgil, Türkiye Siyasî Rejimi ve Anayasa Müesseseleri- Ders Notları, s.7. Okandan 
ise, fermanlarda padişahın sınırsız yetkilerini daha yumuşak hale sokan bir niteliğinin bulunmadığını 
yazar. Okandan, Âmme Hukukumuzun Anahatları- Türkiye’nin Siyasî Gelişmesi, s.88  
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devletin yegâne ve aslî organı olmadığı gibi kendisi hem ferdî haklar, hem de kamu 

hukuku açısından tahdide tabi tutulmuştur ve bunlara uymamanın müeyyidesi 

vicdanî ve subjektif değil, hukukî ve objektiftir. Hükümdar yanında meclis gibi 

yetkisini anayasadan alan aslî organlar mevcuttur.111 Başgil, 1839’a kadar olan 

yönetim şeklini mutlak hükümdarlık, 1839 Tanzimat fermanının ilanından 1876 

Anayasasının ilanına ve meclisin dağıtılmasına kadar olan süreci mutedil 

hükümdarlık ya da yarı dinî saltanat, 1908’te Meşrutiyetin yeniden ilanından 

Cumhuriyet’in ilanına kadar olan süreci de meşrutî hükümdarlık olarak niteler.112 

Ancak 1876 Anayasasının getirdiği meşrutî monarşi mutlak monarşiye yakın bir 

görünüm arz etmektedir. Anayasanın teşkilat sistemi, hükümdarın kuvvet ve 

yetkisine istinat eden meşrutî monarşidir. Söz yine padişahındır; güç ve yetki 

karşısında ne milletin, ne vekiller heyetinin, hatta ne de anayasanın bir kıymeti 

vardır.113 Çünkü millet meclisinin en önemli özelliği kanun yapma yetkisinde 

görülür. Ancak mevcut anayasanın getirdiği sisteme göre meclis vaz’ edeceği veya 

değiştireceği kanun için önceden sadaret makamı kanalıyla padişahtan müsaade 

almak zorundadır (53. madde). Ayrıca meclisi toplantıya çağırma veya meclisi 

feshetme mutlak anlamda padişahın yetkisindedir. 

 ‘Kaide-i meşrua-i meşveret ve meşrutiyet’ ifadelerinin yer aldığı Hatt-ı 

Hümayun ile ilan edilen 1876 Kanun-i Esasîsi modern anlamda ilk anayasadır. 

Ancak Abdülhamid’in anayasayı ilan etmesinin sebep ve saikleri ‘İngiliz siyasî 

rejimine meftun ve ancak İngiltere’de olduğu gibi Millet Meclisli bir hükûmet usulü 

ile devletin kurtulacağına kani’ olan Midhat Paşa’nın veya 1867 tarihinden itibaren 

meşrutiyet usulünün gerçekleşmesi için gösterilen memleket içi hareketler değil “… 

dış gailelerle beraber Avrupa devletlerinin Osmanlı hükûmeti işlerine müdahaleleri 

endişesi idi”.114 Anayasal gelişme hareketlerinin sebepleri arasında, Avrupa’nın 

Osmanlı devletinin işlerine müdahale endişesi başta gelir. Eğer haricî tazyik olmasa 

                                                 
111 Başgil, Türkiye Siyasî Rejimi ve Anayasa Müesseseleri- Ders Notları, s.199. 
112 Başgil, Türkiye Siyasî Rejimi ve Anayasa Müesseseleri- Ders Notları, s.14. 
113 Başgil, Türkiye Siyasî Rejimi ve Anayasa Müesseseleri- Ders Notları, s.36. 
114 Başgil, Türkiye Siyasî Rejimi ve Anayasa Müesseseleri- Ders Notları, s.27. İleride görüleceği 
üzere sadece Abdülhamid’te değil, Midhat Paşa dâhil birçok yöneticide aynı kaygı bulunmaktaydı.  



 41  

idi bu hareketler ortaya kolay kolay çıkamaz, saltanat kuvvetini kanun önünde 

eğmek için dar bir irfan ve hamiyet grubunun gayreti yeterli gelmezdi.115  

 Yeniden yürürlüğe konulmasından sonra 1909’da padişahın hal’inden sonra 

meclis tarafından esaslı değişikliklere uğrayarak padişahın onayına sunulan ‘misak’ 

mahiyetindeki bu anayasa,116 yeniden ilanında halkın da katkısının olduğu bir 

anayasa olarak değerlendirilmektedir. Halk katkısının bulunmadığını veya 

söylendiği gibi abartılı boyutta olmadığını içeren tezimiz, anayasanın yeniden ilanı 

için uzun müddet yurt dışında mücadele edenlerin sayısının azlığı ve bunların ilanda 

hemen hemen hiçbir katkılarının olmadığı; yeniden ilanın, imparatorluğu tehdit eden 

kadim korkunun yansıdığı, birçok açıdan devletin neredeyse bütünü kadar öneme 

sahip olan Makedonya’nın bölgesel şartlarının bir sonucu, bu bakımdan da 1876 

Kanun-i Esasîsi’nin ilanına etki eden faktörlerle anayasanın yeniden ilanına etki 

eden faktörlerin aşağı yukarı aynı olduğu savını da ileri sürdüğünden öncelikle 1876 

Anayasasının ilanına etki eden faktörleri incelemeye çalışacağız.  

 

2.3.1. Yeni Osmanlılık ve Kanun-i Esasî 

 

  Yeni Osmanlılar, literatürde genellikle bu isimle anılırlar. Jön Türk daha 

ziyade yabancıların kullandığı bir kavramdır117 ve bilahere 1889’da Askerî 

Tıbbiye’de başlayan hareket için kullanılan bir ibare olmuştur. Yeni Osmanlılar’ın 

                                                 
115 Başgil, Türkiye Siyasî Rejimi ve Anayasa Müesseseleri- Ders Notları, s.30. Okandan, Tanzimat 
dönemi ve fermanların faktörlerini, mevcut siyasî sisteme karşı fertlerin birleşmelerinde, onların ortak 
reaksiyonlarında aramanın sözkonusu olmadığını; bunu ortaya çıkaran kuvvet ve sebeplerin 
kaynağının fertler olmadığı gibi, muhatap alınanın da fertler değil, sadrazam olduğunu; fermanların 
meydana gelmesinde Osmanlı toplumunun müessir olmadığını yazar. Okandan, Âmme 
Hukukumuzun Anahatları- Türkiye’nin Siyasî Gelişmesi, s.85–86.  
116 Kubalı, Esas Teşkilât Hukuku Dersleri, s.49–50. 
117 Namık Kemal, nadir de olsa Fransızca yazılışı ile Jeune Turquie, tabirini kullanır: “Burası 
bedahattir ki, jeune Turquie, mileli gayrimüslimeyi Rusya veyahut Yunan’a verdirmek talebinde 
bulunmayacaktır”, “İşte jeune Turquie’nin mahiyeti sahihası budur” gibi ifadeler de Jön Türk 
kavramı kullanılmaktadır. Mithat Cemal Kuntay, Namık Kemal-Devrinin İnsanları ve Olayları 
Arasında I, İstanbul, Maarif Matbaası, 1944, s.184–185. “Jeunes-Turcs ünvanının, 1830 tarihine 
doğru Fransa’da Jeunes-France, İtalya’da Jeune-İtalie, Almanya’da Jeune-Alemagne, İngiltere’de 
Jeune-Angleterre adı altında politika ve edebiyatta ifrat taraftarı bazı gençlerin teşkil ettikleri gizli 
cemiyetlerin ünvanı taklit edilerek alındığı anlaşılıyor”. İhsan Sungu, Tanzimat ve Yeni Osmanlılar, 
Tanzimat II, Komisyon(ed), İstanbul, MEB Yayınları, 1999, s.777, 1 nolu dipnot. 
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ayrıca İttifak-ı Hamiyet ve Türkistan’ın Erbab-ı Şebabı diye iki ismi daha 

bulunmaktaydı.118  

 Cevdet Paşa’ya göre, Yeni Osmanlılık hareketi, Amedî odası için münhal 

olan bir yere Âli Paşa’nın, bu görevi hak eden Mektubî Odası’ndan Hafız Müşfik 

namında gayet zeki bir zat yerine kendi damadı Selâhattin Bey’i memur ataması 

üzerine, Hafız Müşfik’in kalemi terk etmesi ve tüm ricalara rağmen görevine 

dönmeyerek Ceride-i Havadis başkâtipliğini seçerek gazetenin idarehanesini ileride 

Jön Türk ismini alacak gençlere yuva yapması ve böylelikle Jön Türk efkârını 

uyandırması ile oluşmuştur.119 Bu hareketin öncülü olarak, 1865’de Belgrad 

Ormanı’nda yapılan bir piknik esnasında 6 genç tarafından İttifak-ı Hamiyyet adıyla 

kurulan cemiyet gösterilmektedir. Pikniktekiler, Osmanlı imparatorluğunun çöküşe 

doğru gittiği endişesini taşıyan ve çöküşün sebebi olarak da başını Âli ve Fuad 

Paşaların çektiği Babıâli bürokrasisini gören gençlerden oluşmaktaydı. Cemiyetin 

lideri Mehmed Bey’di.120 Aralarında Namık Kemal’in de bulunduğu ‘o günkü 

müzakere, Mutlakiyet idaresinin, Meşrutiyet idaresine çevrilmesi için alınacak ilk 

tedbirler, yani bir inkılâp cemiyeti kurmağa teşebbüs hakkında cereyan eder”.121 

Ataullah Bey, pikniğe gelirken beraberinde Carbonari inkılâp cemiyeti ile Lehistan 

gizli cemiyetine dair önemli iki de kitap getirmiştir.122 Şerif Mardin, cemiyet 

düşüncesini “Gerçekte bu, Avrupalı Büyük Güçlerle ilişkilerinde korkak 

davrandığını düşünen entrikacıları da aleyhine çevirmiş bulunan Âlî Paşa’nın her 

yerde mevcut hâkim nüfuzuna son vermek demekti” şeklinde ifade etmektedir. Çünkü 

                                                 
118 Kuntay, Namık Kemal-Devrinin İnsanları ve Olayları Arasında I, s.357. 
119 Kuntay, Namık Kemal-Devrinin İnsanları ve Olayları Arasında I, s.363. Kuntay, bu ibareyi 
İbnülemin Mahmud Kemal İnal’ın Son Asır Türk Şairleri isimli eserinin 1020. sayfasından 
nakletmektedir. Tanpınar da İbnülemin’den aynı alıntıyı yaparak “Cevdet Paşa’nın bu cümlesi, 
hürriyet ve meşrutiyet fikirlerinin yayılması değil de, münevver zümrede Âli Paşa’ya karşı ilk 
muhalefet fikrinin uyanması mânâsına alınırsa belki daha doğru olur; esasen rivayet hiçbir suretle 
sarih değildir” der. Tanpınar, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, s.142. 
120 Şerif Mardin, Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu, Çev. Mümtaz’er Türköne-Fahri Unan-İrfan 
Erdoğan, 2.Baskı, İstanbul, İletişim Yayınları, 1998, s.17–19. 
121 Ebüzziya Tevfik, Yeni Osmanlılar Tarihi, Cilt.1, Sad. Ziyad Ebüzziya, İstanbul, Kervan 
Yayınları, 1973, s.83; Mardin, YODD, s.21.  
122 Ebüzziya Tevfik, cemiyetin nizamnamesinin Carbonari esası üzerine tanzim olunmasına rağmen 
teferruatta hayli değişikliğe uğradığını, cemiyeti kısasürede genişeyerek vezirlerden, ulemadan, 
yüksek rütbeli askerlerden, mülkî memur ve halktan olmak üzere 345 kişiye ulaştığını yazmaktadır. 
Ebüzziya Tevfik, Yeni Osmanlılar Tarihi, Cilt.1, s.84–85.  
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gençlerin monarşiye yönelik muhalefetleri olmadığı gibi, bunda Namık Kemal’in, 

Sultan Aziz’i, Âli Paşa’nın kendisini korkutup yıldırmasına sessiz kalan basit 

düşünceli padişah nitelemesinin de payı vardı.123 Ancak kurucu olduğu söylenen tüm 

üyelerinin ölümünden sonra Ebüzziya Tevfik tarafından Yeni Osmanlılar’ın temeli 

olarak gösterilen İttifak-ı Hamiyyet’in kuruluşu ve ideolojik yönü ile ilgili hiçbir 

belge yoktur.124 

 Yeni Osmanlılar Cemiyeti, 10 Ağustos 1867’de Paris’te Mustafa Fazıl Paşa, 

Ziyâ Bey, Namık Kemal, Suâvî, Nûri, Mehmed Bey, Reşad Bey ve Rıfat Bey’den 

oluşan bir grup tarafından Mustafa Fazıl Paşa’nın padişaha yazmış olduğu mektupta 

zikredilen reform ilkelerine göre kurulmuş, bu yeni grubun başına Ziya Paşa 

getirilmiştir. Ali Suâvî de bu yeni grubun sözcüsü olarak Muhbir gazetesini yeniden 

çıkaracaktı.125  

Yeni Osmanlılık yekpare bir hareket değildi. Mithat Cemal Kuntay’a göre 

245 Yeni Osmanlı olduğu gibi 245 tane de meşrutiyet vardı. Çünkü her birinin 

meşrutiyetten anladığı farklıydı.126 İhtilal yaparak amcası Mahmud Nedim Paşa’nın 

sadarete gelmesini isteyen Sağır Ahmed Beyzade Mehmed Bey’in avam mintanı 

giyerek medreseleri dolaşıp, meşrutiyeti istesinler diye kandırdığı ‘sevk edilenler’ 

kategorisinde olan hocaların meşrutiyeti ile Hoca Sadık Efendi ve Ali Suavî gibi 

‘sevk edenler’in meşrutiyeti farklıydı.127  

 Yeni Osmanlılık, devlet bürokrasisine karşı ‘millet’ kavramını öne 

çıkarmasına rağmen halk desteği olmayan bir hareketti. Kamuoyundan ne 

anladıkları, içinde latife barındırmakla birlikte aşağı yukarı şöyleydi: 

                                                 
123 Mardin, YODD, s.21. Berkes de bu girişimin padişahlık kurumuna karşı olmadığı gibi, padişahın 
kişiliğine de karşı olmadığını; Tanzimat’ın padişahın istibdatını kaldırmak için onun yerine koyduğu 
paşalar isitbdatına, özellikle Âli Paşa’ya karşı olduğunu yazar. Çünkü Âli Paşa, içinde 14 millet 
bulunan imparatorlukta halkı ya da milletleri temsil edecek bir parlamento rejiminin 
kurulamayacağına inanan, milletin ve memleketin mutluluğunu 5–6 kişinin temin edeceğine inanan 
biridir. Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, s.275.  
124 Mardin, YODD, s.29. 
125 Mardin, YODD, s.54–55. 
126 Kuntay, Namık Kemal-Devrinin İnsanları ve Olayları Arasında I, s.358. 
127 Kuntay, Namık Kemal-Devrinin İnsanları ve Olayları Arasında I, s.358. 
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  “Namık Kemal, Ziya Paşa, Reşad Paşa ve Nûri Bey birgün Haydarpaşa’ya 

gitmek üzere Beşiktaş’tan iki çifte kayığa binerler; lodos esmekte olduğu için 

kayık şiddetlice sallanmağa başlar. Reşad Paşaelleriyle kayığın kenarına asılarak 

büyücek dalgalar geldikçe feryatlar koparmaktan kendinialamaz. Kemâl der k, 

‘Ne korkuyorsun Reşad? Sonu ölüm değil mi? Bugün ölmezsen yarın öleceksin. 

Kayık batarsa hep beraber ölürüz!’ Reşad Paşa derhal cevap verir: ‘Ölmekten 

korktuğum yok, kayık batarsa efkâr-ı umûmiyye batar!’”.128  

 Hareketin sadece döneminde değil, tarihimizde de önemli bir yer edinmiş 

üyesi olan Namık Kemal, halktan beklediği desteği hiçbir zaman görememiştir. Bir 

mektubunda: “İane Cemiyeti hakkındaki teşebbüsün hükümsüz kalacağını o zaman 

tahmin etmiştim. Keyfin kaçmasın diye mürevviç bulundum. Bizim memlekette umur-

i hayriyeyi değil, hattâ karı oynatmaya on kişi karar verseler, içinden sekizi kavlinde 

sadık çıkmaz” diyecek kadar ümitsizdir.129  

 Yeni Osmanlılık, esas itibariyle Namık Kemal, Ziya Paşa ve Ali Suavi’nin 

belirleyici olduğu bir harekettir.130 Bu harekete dâhil olanların vatan, millet ve 

hürriyet telakkileri aynı olmadığı gibi, cemiyete etki ve katkıları da aynı derecede 

değildir. Kayazade Reşad Bey, Fransız Ordusunda Cumhuriyet karşıtlarına karşı 

                                                 
128 Ali Ekrem Bolayır, Ali Ekrem Bolayır’ın Hâtıraları, Haz. M.Kayahan Özgül, Ankara, Kültür 
Bakanlığı Yayınları, 1991, s.406-407. Ayrıca Bkz.: Kuntay, Namık Kemal-Devrinin İnsanları ve 
Olayları Arasında I, s.571.  
129 Bosna İane Cemiyeti’nden bahseden mektubun tarihi 16 Şaban 1295’dir. Kuntay, Namık Kemal-
Devrinin İnsanları ve Olayları Arasında I, s.568.  
130 Yeni Osmanlılık hareketi içinde Şinasi’nin konumunun ne olduğuna dair çeşitli görüşler ileri 
sürülmüştür. Yeni Osmanlılar kadrosu sayılırken buna Şinasi de dâhil edilmekte ve Onun Namık 
Kemal üzerindeki etkisinden bahsedilmektedir. Namık Kemal’in Şinasi’den şiir ve dil bakımından 
etkilendiği doğrudur. Ancak düşünce ve inanç yapıları birbirine uymadığı için birlikteliklerinin uzun 
sürmediği, Şinasi’nin Yeni Osmanlılık kapsamında sayılabilecek hiçbir katkı ve faaliyetinin olmadığı, 
hatta Namık Kemal ve arkadaşlarının Fransa’da muhalefet hareketine başladığı zaman kendisi de aynı 
ülkede olmasına rağmen bu insanlarla ilişki kurmadığı, ziyaretine geldiklerinde onları terslediği; 
cenazesinde de Namık Kemal dâhil hiçbir Yeni Osmanlının bulunmadığı dikkate alındığında 
Şinasi’nin Yeni Osmanlılarla aynı safta zikredilmesinin doğru bir yaklaşım olmadığı anlaşılır. Bu 
konudaki tartışmaların özeti için Bkz.: Enver Koray, “Yeni Osmanlılar”, Hakkı Dursun Yıldız (Ed.), 
150. Yılında Tanzimat, Ankara, TTK Yayınları, 1992, s.564–565. Berkes de ‘jeune’ ve ‘Yeni 
Osmanlı’ ayırımı yaparak jeune tabirinin Batı’da ulusçuluk, meşrutiyetçilik ve hatta cumhuriyetçilik 
anlamlarına geldiğini, oysa Türkiye’de bu tabirin din ve devlet düşmanlığı anlamına geldiğinden 
dolayı bu tabiri kullanmayan başta Namık Kemal olmak üzere, Ziya Paşa, Ali Suavî gibi isimlerin 
Yeni Osmanlı, Şinasi’ninse jeune olduğunu olduğunu yazmaktadır. Berkes, Türkiye’de 
Çağdaşlaşma, s.282-283.  
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savaşmak için mektup yazmakta ve Fransız askerî üniformasıyla resim 

çektirmektedir.131 

 Vambéry’ye göre Yeni Osmanlılar “padişahçı bir ihtilal cemiyetidir, tıpkı o 

budala Almanlar gibi ki, hem cumhuriyet isterler, hem de o cumhuriyetin başına bir 

grandük geçirirler”.132 Yeni Osmanlıların muhalefeti saraya, padişaha değil; 

Babıâli’yedir. Namık Kemal’e göre sarayı bozan Babıâli idi.133 Çünkü Babıâli, daha 

önce borçlanmak isteyen Mısır Hidivi’ne verdiği cevapta, ‘çok büyük sebeplerle’ 

borç alınmasını tavsiye ederken, Sultan Abdülaziz’e yazılan tezkerede devletin 

masraf açığını kapatmak ve borçlarını tesviye etmek için müracaat edilmesi gereken 

iki yoldan birinin ‘istikraz’ olduğunu belirtmekteydi. Padişah, zalim değildi; çünkü 

padişahın zalim olmasına Babıâli’den sıra gelmiyordu. Babıâli kanun yapıyor, 

Babıâli icra eyliyor, icraata yine Babıâli nazır oluyordu. Padişah denilince Babıâli 

anlaşılıyordu.134 Mithat Cemal Kuntay da, Abdülaziz’in ‘istibdatı yakından 

bakılırsa, her zaman kendisinin değildi; bazen Âli Paşa’nın arzusuyla müstebitti” 

der.135  

 Yeni Osmanlılar, ‘şeriat isteriz’ düsturuyla yola çıkmış, Tanzimat’ın 

yetiştirdiği, ancak onun Batıcı ve seküler yapısına cephe almış136 bir topluluğun 

adıdır. Yeni Osmanlılar’a kadar sıkça ifade edilen ‘şeriat isteriz’ sözü, o zamana 

kadar haksızlığa karşı adalet talebini havi iken, “Yeni Osmanlıların şeriat isteriz 

                                                 
131 Kayazade Reşad Bey’in III. Napolyon düştükten sonra Millî Müdafaa Hükümeti Reisi olan 
General Trochu’ya 4 İlkteşrin 1870’te yazdığı mektup şöyledir: “General, Türk’üm ve vatanıma 
Fransa’nın yaptığı hizmetleri unutmadım. Minnet duygusunun ve büyük bir millete zaruri olan 
demokratik ruhun heyecanlariyle, general, sizden rica ederim, Fransız Cumhuriyetinin düşmanlariyle 
harbetmek için beni gönüllü olarak Fransız ordusuna alınız. Vatanperverliğiniz hakkındaki 
hayranlığımı ve cumhuriyetçi Fransa için beslediğim bağlılık duygularımı lûtfen kabul ediniz 
general”. Kuntay, Namık Kemal-Devrinin İnsanları ve Olayları Arasında I, s.383–384. Mektubun 
Fransızca aslı için Bkz.: Kuntay, Namık Kemal-Devrinin İnsanları ve Olayları Arasında I, s.385.  
132 Kuntay, Namık Kemal-Devrinin İnsanları ve Olayları Arasında I, s.363. 
133 Kuntay, Namık Kemal-Devrinin İnsanları ve Olayları Arasında I, s.128–130. 
134 Kuntay, Namık Kemal-Devrinin İnsanları ve Olayları Arasında I, s.128–130. 
135 Kuntay, Namık Kemal-Devrinin İnsanları ve Olayları Arasında I, s.119. 
136 Şerif Mardin, Yeni Osmanlıların, Osmanlı İmparatorluğu’nda daha önce benzeri görülmemiş bir 
protesto grubunu teşkil ettiklerini söylemektedir. Mardin, YODD, s.11. Tanpınar, Ziya Paşa ve 
Namık Kemal’in memuriyetle, Agâh Efendi ve Ali Suavî’nin de nefyedilerek İstanbul’dan 
uzaklaştırılmalarını ise Tanzimat’ın kendi yetiştirdiği nesle karşı vaziyet alışı olarak nitelendirir. 
Tanpınar, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, s.210.   
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talepleri, şeri hukukun yerine ikame edilen batılı kanunlaştırmalara yani, din dışı bir 

sahanın, meşruiyetini dinden almadan koyduğu hukuk kurallarına karşı; kısaca 

laikliğe karşı yapılmaktadır”.137 Yeni Osmanlıların esas muhalefeti Babıâli’ye 

karşıdır ve bu muhalefet şer’î muhalefettir.138 

 Yeni Osmanlıların Tanzimat bağlamındaki hukukî, sosyal, siyasî ve iktisadî 

görüşleri, Osmanlı tarihinde ilk defa anayasacılık tartışmalarını başlatmalarından, 

bunun için yurt dışına kaçıp uzun müddet mücadelesini vermelerinden; ilk 

anayasanın hazırlıklarında bulunmalarından ve sonraki anayasacılık mücadelelerinde 

bayrak olmalarından dolayı önemlidir. Çünkü Yeni Osmanlılardan Namık Kemal ve 

Ziya Paşa, gerek Kanun-i Esasî’nin ilanından önce ve gerekse de ilanı ve 

sonrasındaki faaliyetlerinden dolayı, padişahın İstanbul’dan uzaklaştırılmasını 

istediği iki isimdir. Özellikle millet askerleri teşkili, anayasa ile sıkı sıkıya bağlı bir 

faaliyettir.139 Bir ihtimale göre ‘kanûn-ı esâsî’ terimini dilimize ilk kazandıran Ziya 

Paşa’dır.140 Bu sebeple Ziya Paşa, Meclis-i Mebusan’ın açılmak üzere olduğu bir 

dönemde İstanbul’dan uzaklaşmak istememektedir. İstikbal gazetesinde İstanbul 

halkının Ziya Paşa’nın mebus olmasını istediğinden bahisle İstanbul’da kalması için 

on beş bin imzalı bir dilekçeyi Padişaha arzedeceği; böylelikle Kanun-i Esasî’nin 

müessislerinden olan bir zat hakkında gösterilen sevginin ahalinin Kanun-i Esasî 

icrasına ne derece itina ettiğinin ispatı olduğu yazılmaktadır. Bu haber üzerine 

Mâbeyn Başkâtipliğinden sadarete gönderilen bir tezkirede, Ziya Paşa’nın Kanun-i 

Esasî’nin müessisi olmadığı, bunun bir kısım hamiyet sahiplerince hazırlandığı 

ifadeleri yer almıştır. Ama bilindiği üzere Anayasa ile ilgili en önemli komitenin 

                                                 
137 Mümtaz’er Türköne, Siyasî İdeoloji Olarak İslamcılığın Doğuşu, İstanbul, İletişim Yayınları, 
1991, s.76. 
138 Türköne, Siyasî İdeoloji olarak İslamcılığın Doğuşu, s.87. 
139 Asâkir-i Milliyye Cemiyeti’nin kurulup taburlar teşkil edilmesi ve tabur efradının ‘millet askeriyiz’ 
diyerek resmî ordu emrinde çalışmamaları; irâde-i seniyyeye dayanmayan cemiyetin irâde-i 
seniyyeye dayanmayan Nâzır-ı Umumîsi Ziya Paşa’nın da sürgüne gönderilmesinin sebeplerindendir. 
M.Kaya Bilgegil, Ziyâ Paşa Üzerinde Bir Araştırma, Erzurum, Atatürk Üniversitesi Yayınları, 
1970, s.257–258. 
140 Bilgegil, Süleyman Nazif’in İki Dost kitabındaki bir bilgiden yola çıkarak bir ihtimale göre 
‘kanûn-ı esâsî’ terimini dilimize ilk kazandıranın Ziya Paşa olduğunu yazmaktadır. Bilgegil, Ziyâ 
Paşa Üzerinde Bir Araştırma, s.262. 
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reisi Ziya Paşa, üyelerinden biri de Namık Kemal’dir.141 Anayasa düşüncesiyle 

hürriyet kavramını özdeşleştiren Namık Kemal, tezimizde önemli bir yer tutan Jön 

Türklerin de ‘rehberi’dir. Tıbbiye, harbiye ve mülkiye gibi yüksek okul talebeleri 

için Namık Kemal, uğruna sürgüne gitmeyi göze aldıkları bir ‘hürriyet, vatan ve 

millet kahramanı’dır.142 Niyazi Berkes de, “Yanlış olarak Mithat Paşa’ya atfedilen 

ünlü Kanun-ı Esâsî, gerçekte Namık Kemal’in ideolojisinden geliştirilen fikirlere 

dayanır” demektedir.143 

 Yeni Osmanlılık hareketinin en önemli vasfı Tanzimat’ı hedef almasıdır. 

İtiraz, imparatorluğu yaşatmak yanında, bürokrasinin, ilmiye sınıfına dâhil olmayan 

klasik askerî sınıfın can ve mal güvenliğini garanti ve merkezîleşmeyle başlayan 

konumlarını tahkim gayesini de istihdaf ve temin eden Tanzimat ve Islahat 

fermanlarının, bizatihi devletin kendi eliyle ve bürokratlar kanalı ile Batılı yaşam 

algısının dayatılmasına yöneliktir. Yeni Osmanlılara göre Tanzimat, o güne kadar 

geçerli olan değerlerin devlet eliyle artık yeryüzünde hüküm ifade etmediğinin veya 

yetersiz kaldığının ilan edilişini ve bu değerlerin aynı zamanda sosyal yaşamdan da 

dışlanışını ifade etmektedir. Bu anlamda Yeni Osmanlılık, ilmiye kökenli olmayan 

aydın-bürokrat grubunun ulemanın yerine geçerek dinî yetersizlik ve eksikliklerine 

rağmen ‘din’ savunusu yaptıkları hareket şeklinde görünmektedir. 
                                                 
141 Kaya Bilgegil, İstikbal gazetesinin haberini ve Mâbeyn’den yazılan tezkireyi arka arka sıralayıp 
izah ettikten sonra “Ziyâ Paşa, Kanûn-ı esasî’nin müessisi olduğunu iddiâetmişse haklıdır. Türkiye’ye 
böyle bir kanûna dayanan idârî sistemin girebilmesi için, on yıla yakın müddetle yurt dışında ve 
içinde katlanmadığı sıkıntı kalmamıştır. Ayrıca diğer bir noktayı iyice belirtelim ki ilân edilmiş olan 
Kanûn-ı esâsî üzerinde de Ziyâ Paşa’nın müessisliğini iddiâ edecek kadar hakkı vardır. Zîrâ 
‘Constitution’da mevcûd kavânîni’ hazırlayacak, komisyon Bâb-ı âlî’de toplandığı zaman iş sâhâsını 
dörde ayırmışlar; bâzı kanûn lâyihalarını ilgili dâirelere hâvale etmişler: üç farklı kanûn için de 
ayrıca komisyonlar kurmuşlardı:…Bunlardan üçüncüsü de ‘Kanûn-ı esâsî tahrîriyle meşgul olan 
komite’ idi ‘ki bu komite de Meclis-i umûmînin’ dahilî nizâmnâmesiyle intihâb nizâmnâmesini 
hazırlayacaktı” tespitiyle komitenin reisinin Ziya Paşa, üyelerinin ise Namık Kemal, Sava Paşa ve 
Râmiz Efendi olduğunu yazmaktadır. Bilgegil, Ziyâ Paşa Üzerinde Bir Araştırma, s.262–267.  
142 Jön Türklerin, İttihatçıların ve Cumhuriyet kurucularının hassaten Namık Kemal eksenli Yeni 
Osmanlılık algısı ile gerçek durum bir paradoks teşkil etmektedir. Enver Koray, bunu ‘ilericilik’ 
kavramı ile açıklar. Yönetimden memnun olmayan sonraki kuşak ve hareketlerce, aralarında organik 
bir bağ bulunmamasına rağmen, geçmişte yaşanmış bir muhalefet hareketini aynı zamanda o 
hareketin temel paradigma ve kavramlarının değişikliğe uğraması, içinin boşaltılmasına rağmen 
dönemine göre ilerici addedilip tasvip ve tevarüs edilmesine yol açmaktadır. Jön Türklük akımında 
yüksek okulların hemen hepsinde Namık Kemal tebcil edilmekte, Namık Kemal için öğrenciler 
okuldan atılmakta, sürgüne gönderilmektedir. Namık Kemal isminin efsaneleşmesi, kendisinin yeteri 
kadar tanınması ihtiyacı duyulmadan muhalifliğin bayrağı haline getirilmesine yol açmıştır. Koray, 
Yeni Osmanlılar, s.553-554. 
143 Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, s.294. 
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 Tanzimat, tarihimizde en fazla Yeni Osmanlılar tarafından eleştiri konusu 

olmuştur. Yeni Osmanlıların kaleminde en ağır tenkide muhatap olan Tanzimat, 

sadece bir ferman değildir; belki de fermanın kastını aşan bir algı, bir idare, bir 

zihniyet ve dönemin adıdır. Namık Kemal, Tanzimat eleştirilerinde fermanı ve 

Mustafa Reşid Paşa’yı istisna, hatta çoğu kez tebcil eder. Çünkü Namık Kemal’e 

göre; Tanzimat fermanı ihtiva ettiği hükümler itibariyle hukuka taalluk etmeyen 

siyasî bir eserdir. Görünürde herkesin hayatına, malına, ırzına kâfil olmak için 

zannolunmasına rağmen hakikatte devletin hayatını temin maksadı ile ilan edilmiştir. 

İlân, devleti kurtarmasına rağmen bazılarının zannı aksine Devlet-i Aliye için bir 

şartname-i esasî, yani anayasa değildir. Şartname-i hakikatımız olan şer’-i şerifin 

bazı ilkelerini teyid eden ve Avrupa’nın fikirlerine uygun birkaç tedbirden ibaret bir 

beyannamedir. Eğer bu fermanla şeriat, sadece şahsi hakları kapsayacak şekilde 

değil de, fikir özgürlüğü, halk hâkimiyeti ve meşveret usulü gibi esasları da içerseydi 

ancak o zaman bir anayasa şeklini alabilirdi. Namık Kemal, fermanı Mustafa Reşid 

Paşa’nın bizatihi kendi hayatını garanti altına almak üzere ilan ettiği iddialarını 

reddederek, fermanın yabancı devletlerin tekeffülü altında bulunmasını makul 

karşılar. Fermanın efkâr-ı umumiyenin himayesine tevdiini cellât eline teslim 

kabilinden olduğunu söyler. Şeriata tevdiinin ise, şeriat zaten uygulanıyor olsaydı 

fermanın neşrine gerek kalmazdı, şeklinde ifade eder.144  

 Namık Kemal’e göre fermanda ve neşrini sağlayan Mustafa Reşid Paşa’da 

yanlış bir şey yoktur. Fakat “çırakları ise Tanzimat ve ona müteferri olan yalan 

yanlış nizâmât ve ca’lî ve hakikî bir takım ıslahat namıyla Avrupa’yı tatyîb etmekten 

başka hiçbir şey düşünmediler’. Hassaten Fuad Paşa’ya çok ağır ifadeler kullanır:  

“Hatta meşhurdur ki mazmûn-furûşlukta, nükte-gûlukta, âdem eğlendirmekte 

bayağı pederinin şöhretine halel vermek derecesine varmış olan Fuad Paşa ‘Bir 

devlette iki kuvvet olur. Biri yukarıdan, biri aşağıdan gelir. Bizim memlekette 

(yukarıdan) gelen kuvvet cümlemizi eziyor. Aşağıdan ise bir kuvvet hâsıl etmeğe 

ihtimal yoktur. Bunun için pabuşçu muştası gibi bir yandan bir kuvvet kullanmağa 

muhtacız. O kuvvetler de sefaretlerdir’ der, idi”.145 

                                                 
144 Namık Kemal, Osmanlı Modernleşmesinin Meseleleri-Bütün Makaleleri 1, s.221–222. 
145 Namık Kemal, Osmanlı Modernleşmesinin Meseleleri-Bütün Makaleleri 1, s.223. 
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   Kısaca Tanzimat; fermanı ve Reşid Paşa’yı aşan, hatta onları dışlayan, 

ondan sapan bir dönem ve anlayışı simgeler. Namık Kemal’in böyle düşünmesinde 

Reşid Paşa’nın talebeleri olan Âli ve Fuad Paşalarla ters düşmesinin ve onlara cephe 

almasının da etkisi vardır. Reşid Paşa’nın eleştiriden masun olmasının temelinde 

fermanın yetersiz de olsa şeriatın hükümlerine muvafık olmasının ve devletin 

muhafazasını istihdaf etmesinin etkisi büyüktür. Bürokrasi aslında Tanzimat’a 

uygun hareket etmemekte, onu ihlal etmekte, efkâr-ı umumiyeyi dikkate 

almamaktadır. “Mamafih yine Tanzimat sayesinde istiklâlimizi tekâfül-i umumî 

sayesinde tutabiliriz. Bu da Tanzimat’ı ihlâl edenleri Tanzimat’ın pençe-i adline 

vermekle hâsıl olur”.146  

 Ziya Paşa ise, Reşid Paşa hakkında Namık Kemal kadar müsamahakâr 

değildir. Ona göre, Reşid Paşa sefaretlere dayanmakla, büyükelçilerin kendilerini 

ağırdan satmalarına, böylelikle içişlerimize karışmalarına ve hatta sadrazam 

atamalarına burunlarını sokmalarına yol açmıştır. Bunun sebebi Reşid Paşa’nın 

hamiyetsizliğidir. Reşid Paşa’ya kadar baş düşmanımız olan Rusya’nın aslında 

sadece bizim değil, Avrupa’nın da düşmanı olduğu siyasetiyle bir denge kurulmuş 

ve Avrupa’nın bize bu anlamda desteğini sağlamak için ticaret ve kârlarını ülkemize 

çekmek maslahattan görülmüş ise de buna da dikkat edilmişti. Fakat Reşid Paşa, 

yönetimde kendisine rakip olan eski devrin adamlarına karşı bir denge unsuru ve 

dayanak olarak sefaretleri görmüş, sefaretler de bu sebeple bizim aslında dışarıdan 

göründüğü gibi güçlü olmadığımızı, bünyemizin zayıf olduğunu anlamışlar; 

dolayısıyla bundan istifadeye çalışmışlar, istedikleri imtiyazları zahmetsizce 

almışlardır. Devletin şerefi iki paralık olmuştur. Artık devlet adamlarımız, sefirlere 

ve tercümanlarına danışmadan iş göremez hale gelmişlerdir. Bizim vatandaşımız 

olup da ticaretle uğraşanlar ya da hükümetle işini göremeyenler artık yabancı 

vatandaşlığına geçerek ve sefaretlerle anlaşarak iş görmeye başlamışlardır. Ziya 

Paşa’nın hiddeti had safhadadır. Bu zilletin neticesi olarak verdiği misal anlamlıdır. 

Samatyalı Kasbar, dün bizim vatandaşımız iken, bin bir türlü yalakalık yaparken 

bugün yabancı ülke uyruğu biri olarak yanında bir Rusya tercümanı ile nazır paşanın 

                                                 
146 Namık Kemal, Osmanlı Modernleşmesinin Meseleleri-Bütün Makaleleri 1, s.224. 
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yanında ayak ayaküstüne atıp tütün kesesinden çıkardığı sigarasını nazır paşanın 

burnuna üfleyerek işini rahatlıkla görebilmektedir.147  

 Ziya Paşa, esas itibariyle Tanzimat fermanına karşı değildir. Fermanda 

şeriata aykırı bir tek kelimenin dahi bulunmadığını kabulle, bunun ilan ediliş tarzını 

ve arka plandaki gayeyi yerden yere vurmaktadır. Reşid Paşa, sanki fermanda yazılı 

hükümler şeriatın emri değil ve daha önce millet ve devlet-i İslamiye’de bunlar 

bilinmez şeyler de sadece Reşid Paşa kendisi Avrupa’yı takliden icad ve ilan etmiş; 

taassuba rağmen dirayetiyle zorla vücuda getirmiş gibi göstererek kendisini 

Avrupa’ya pahalıya satmak istemiştir. Bunun sonucunda da Avrupalılar şeriatın ve 

Müslümanların insan hak ve özgürlüklerine karşı olduğu intibaını edinmişler ve 

buna göre hareket etmeye başlamışlardır. Reşid Paşa’dan sonra göreve gelenler de 

onun talebeleri olduğu için onlar da bu algının değişmesine çalışmadıkları gibi bu 

politika ile bizatihi kendi varlıklarını da devlet için zorunlu göstermişlerdir. Artık 

Avrupalılar, mademki Müslümanlarda şeriat usulü vardır; bunlar hem ilerlemeye 

manidir, hem de Avrupa ailesine dâhil olmak için bu şeriat kanunlarının 

değiştirilmesi gerekir demeye başlamışlardır. Laik mahkeme ve idare meclislerinin 

açılmasıyla şeriat yargılamasına tabi konuların bu mahkemelere verilmesi ile şeriat 

mahkemelerine, karı koca kavgasıyla boşanma konuları kalmış olmasının verdiği 

cesaretle sanki tüm şeriatı kaldıralım da Avrupa’ya dirayetli görünelim noktasına 

gelinmiş intibaı hâsıl olmuştur,148 demektedir. 

 Reşid Paşa istisna edilirse diğer devlet ricali hakkında müşterek bir eleştiri 

tarzı vardır.  

 Yeni Osmanlıların meşveret, kanun-ı esasî, şura, istibdat gibi konularda ileri 

sürdükleri siyasî görüşlerin etkisi ve gücü, Tanzimatın laik hukuk yapısına cephe 

alışlarından kaynaklanmaktaydı. Tanzimat, şeriatı dışlayıp Batılı laik kanunları 

alarak ikili hukuk yapısı meydana getirmiştir. Bu çoğu kez fermandan değil, 

dönemden kaynaklanmaktadır. Bu bakımdan Tanzimatın ikili hukuk yapısına karşı 

                                                 
147Sungu, Tanzimat ve Yeni Osmanlılar, s.786–789. 
148 Sungu, Tanzimat ve Yeni Osmanlılar, s. 801. 
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yönelttikleri eleştiriler, onların anayasa hakkındaki görüşlerinin de temelidir. Namık 

Kemal, bu konuda şunları söylemektedir: 

 

 “Bir memlekette iki nevi kanun olmaz. Adalet hakayik-ı eşyadandır. Asla 

tagayyür kabul etmez. Kavaid-i şer’iyeye tatbikan belki Avrupadan daha 

muntazam kanunlar tanzim olunabilir ve bu davamızı bilcümle ulema tasdik eder. 

Hal böyle iken niçin yalnız muamelât-ı nasa dair bir mecelle ile iktifa olunsun da 

bir kanun-u şer’i tanzimine bakılmasın. Endülüs’ü mağbut-u cihan ve hâlâ 

dillerde destan eden şeriat, emniyet-i can ve mahfuziyet-i ırz ve namusa kâfil değil 

midir?”,149  

  “Lâyık değil midir ki elde asumanî bir şeriat ve iki yüz milyon nüfus-u İslâmiye 

içinde ve bin sene zarfında ne kadar e’âzım gelmiş ise cümlesinin ecr-i âhiret için 

vakf-ı vücut etmeleri ile meydana gelen fıkıh gibi bir derya-yı hakikat mevcut iken 

ecanipten iktisab-ı ahkâm etmeğe kendimizi mecbur bilelim?”150 

 

 Namık Kemal, bu ikili hukuk yapısıyla ilgili sadece tespitte bulunan değil, 

aynı zamanda tercihde bulunan biridir: “Şeriat gibi tagayyürden masun bir esas var 

iken niçin inkılab-ı zaruriyattan olan ef’al-i insaniyeye isnad-ı hukuk eyleyeyim”151 

diyen, bazı Avrupalıların ‘Yeni Osmanlılar iddialarını din üzerine tesis ediyorlar, 

onlardan hayır gelmez’ itirazlarına:  

 

  “İşte zuhurumuzdan beri efkârımızca bize bulabildikleri kabahat budur. Evet, biz 

din üzerine tesis-i müddea ederiz. Dinin ahkâm-ı siyasiyesinde mâni-i terakki olacak 

bir şey görmedikten başka şuna lâyıkı ile yakin hâsıl ettik ki vatanı kurtaracak, 

hürriyet-i ammeyi hâsıl edecek bir çare var ise zikrolunan ahkâma müracaattir. Bu 

bapta her kimin şüphesi var ise meydana koysun; Yeni Osmanlılar, halline müsaraat 

eder”152  

                                                 
149 Sungu, Tanzimat ve Yeni Osmanlılar, s.804. 
150 Sungu, Tanzimat ve Yeni Osmanlılar, s.805. 
151 Sungu, Tanzimat ve Yeni Osmanlılar, s.805. 
152 Sungu, Tanzimat ve Yeni Osmanlılar, s.810. 
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şeklinde cevap veren biridir. Hukukun laikleştirilmesine karşı sert yazılar kaleme 

alır:  

 

  “Şimdiye kadar mütenevvi’ mahkemeler, türlü türlü kânûnlar yapıldı. Bunlardan 

şerî’at-i Ahmediyyenin kadrini kırmaktan başka ne fâ’ide hâsıl oldu? Bu 

mahkemeler şerî’at mahkemelerinden daha âdil ve kânûnlar ahkâm-ı şerî’atten 

daha mükemmel zannolunur. Şeriat Allah’ın himayesi altında olalı beri, 

müstebitlerin en büyüğü bile onu değiştiremez. Onun bütün yapabildiği Şeriatı 

bastırmaktır. Kurtuluşumuzu onun ölçülerine uyarak aramamız gerekir”.153 

 

 Tanzimat sadece hukukta değil, sosyal yaşamda da ikilik meydana 

getirmiştir. Batılı yaşam tarzını taklit diğer ağır eleştiri konusudur. Bu, aynı zamanda 

bir medeniyet ve ahlak algısıdır. Namık Kemal, Avrupalıların, Asya’da milyonlarca 

insan çürüyor, İslam kurallarının ne olduğu bundan bellidir, şeklinde eleştirilerine, 

halkın çürümesinin bu kurallardan kaynaklanmadığını, Roma’nın çöküşünden sonra 

medeniyeti diriltenin İslam olduğunu, hatta Avrupa âlimlerinin “Avrupa’nın üstad-ı 

maarifi Endülüs Araplarıdır” diye bağırdıklarını hatırlatarak onlar, İslam değil 

miydi diye sorar ve ekler: “Eğer sizin medeniyet dediğiniz şeyler karıların açık saçık 

sokağa çıkması ve meclislerde dans etmesi ise onlar ahlâkımıza mugayirdir. Biz 

istemeyiz, istemeyiz, bin kere istemeyiz”.154  

 Ziya Paşa, sosyal hayatta başlayan ikiliğin esas itibariyle Tanzimat ricalinin 

yaşantısında somutlaştığını söyler ve Fuad Paşa’nın ölümü nedeniyle yazdığı bir 

makalede çok net ifadeler kullanır: 

 

  “Bu zatlerin familyalarından görülen emsal üzerine ekseri rical-i devlet 

familyalarından İslamiyete mahsus olan ırz ve edep ve namus ve hayâ ref oldu. 

Yaşmak, ferace kalkmak derecesine geldi. Entari yerine fistan moda oldu, Beyoğlu 

mağazalarında ve sarrafhanelerinde, çırıl çıplak fistanlarla kolkola Frenklerle 

                                                 
153 Devlet-i Aliyyeyi Bulunduğu Hâl-i Hatarnâkden Halâsın Esbâbı, Hürriyet, 24 Ağustos 1868, 
s.3’ten naklen Mardin, YODD, s.349. 
154 Sungu, Tanzimat ve Yeni Osmanlılar, s.811. 
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dans etmek ve Fransızca bonjour monsieur, merci gibi birkaç kelime ile nezaket 

satmak hüsn-ü terbiyeden, velhasıl…155 rezâil ile ittisaf zarafet-i nisvaniyeden 

madut oldu. İşte bu alafranga âdetler bu zatların familyalarından tevabiat ve 

mensubatlarına ve tevabi-i tevabiat ve hellemehümül cerrâ efrad-ı âhâda kadar 

sirayet edip şimdi İstanbulda ırzlı ve edepli familya mayup hükmünde kaldı. 

Sayelerinde umum milletin bozulan bu ahlâkına terbiye-i zemâne ismini vermekle 

iftihar gösteriyorlar”.156 

 

 Yeni Osmanlılar, Tanzimatın hukukî, sosyal yönleri dışında iktisadî 

politikalarına da oldukça ağır eleştiriler yöneltmiştir. Onlara göre Tanzimat ülkenin 

ticaret ve sanatına ciddi zarar vermiştir. Fevkalade zeki olan Osmanlılar gibi bir 

ümmet giyecek elbiselerini bile ithal etmeye mecbur olmuştur. Namık Kemal: 

 

  “Müddeamızı biraz teşrih edelim. Devlet hürriyet-i ticareti öyle bir zamanda 

ilân etti ki mülkümüzde san’at ve maarif tamamiyle inkıraz halinde idi. O yolda 

haiz-i kemal olan Avrupa halkı, vatanımıza yığıldı. Mamulâtının nefaseti ve 

bahaca ehveniyeti cihetiyle mülkümüzde yapılan şeyleri itibardan düşürdü. 

Tezgâhlar kapandı. Erbab-ı san’at harap oldu”157 

demektedir.  

 

 Dış borçlanma yöntemi, faiz ve anaparanın ödenmesiyle ülkeden külliyetli 

bir meblağın dışarıya çıkmasına yol açacağından ancak hayatî zaruretler için ve 

nadiren müracaat edilmesi lazım gelen bir usulken buna riayet edilmemiş, alınan 

borçların ödenmesi için vergiler arttırılmış ve birçok insan ot kökü ve ağaç kabuğu 

ile geçinir hale gelmiştir. Kaldı ki, alınan borçlar da faydalı hizmetler yerine 

Tanzimat ricalinin lüks yaşantısı için harcanmış, birçok konak ve köşk inşa 

edilmiştir. Hatta Yeni Osmanlılar o derece ileri gitmişlerdir ki; yeni bir borçlanma 

girişimi üzerine çok ağır bir protesto neşretmişlerdir. Bu protesto güya İstanbul’dan 

                                                 
155 İhsan Sungu’nun boş bıraktığı ve almadığı kelime oldukça ağırdır.  
156 Sungu, Tanzimat ve Yeni Osmanlılar, s.814. 
157 Sungu, Tanzimat ve Yeni Osmanlılar, s.826. 
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ikiyüz kişinin imzasını taşıyan bir protestodur, ama gerçekte kendilerinin yazıp 

yayınladıkları bir protestodur. Buna göre eğer bu borçlanma yapılırsa devlet ve 

milletin rızası olmadan yapılmış bir borçlanma sayılacaktır. Avrupalı banker ve 

sermayedar ile işbirlikçi komisyoncuları bundan müstefit olacaktır, devlete ve 

millete yük getirmekten başka bir katkısı olmayacaktır. Ancak idare usulü değişip de 

millet meclisi açılınca bu borçlanma anlaşmaları tanınmayacak, ödenmeyecek, borç 

verenler ise, bu anlaşmayı hangi yetkili imzalamışsa ancak onlara karşı ileri 

sürebileceklerdir.158   

 Yeni Osmanlıların Tanzimat’a atıf yapmadan eleştiri yönelttikleri bir kavram 

da, Tanzimat’la ortaya çıkan ‘Osmanlılık’tır. Her ne kadar onlar da zaman zaman bu 

kavramı kullansalar da onlar için ‘millet’ klasik Osmanlı tarifindeki ümmet 

anlayışına uygundur. Hatta ‘millet’ kavramıyla karşılanan klasik ümmet tabiri, 

sadece Osmanlı imparatorluğuyla sınırlı olmayan başta devletin sınırları dışında 

bulunan Türkleri ve sair Müslümanları kapsayan bir anlama sahiptir. Millet kavramı 

beraberinde yeni bir kavramın da kullanılmasına yol açmıştır. Bu, ‘vatan’ 

kavramıdır. Namık Kemal’de vatan, İslam’ın hâkim olduğu, İslam’ın yaşandığı, 

Müslümanların uğrunda cihat ettikleri toprak parçasıdır. Kısaca vatan, 

Müslümanlaşmış toprak parçasıdır. Roman, piyes ve şiirlerindeki kahramanlar, 

böyle bir toprak parçası için cihat eden Müslüman şahsiyetlerdir.  

 Namık Kemal, vatanı tartışmasız dinî bir kavram olarak kullanır. Vatan, 

Halife Ömer ve Sultan I. Süleyman tarafından ‘idare edilen yer’dir.159 Vatan 

kelimesi ‘gazâ’ ve ‘fütüvvet’ kelimelerini içeren bir anlama sahiptir. “Cây-ı ta’accup 

değil midir ki, bizim âbâ ve ecdâdımızın kanlarını dökerek kılınçlarıyla feth 

eyledikleri memleketler, Avrupa kabinelerinin beyninde kalem ile taksîm olunmak 

isteniliyor”.160 Namık Kemal’in muayyenleştirdiği vatan, öyle bir yerdir ki, ‘gazâ’ 

ile alınmış ve ancak elde tutulması ‘gazâ’ ile mümkün olan yerdir. Bu sebeple 

Evrak-ı Perişan161 kitabında teracim-i ahvallerini yazdığı üç isim bu anlayışa uygun 

                                                 
158 Sungu, Tanzimat ve Yeni Osmanlılar, s. 828–830. 
159 Mardin, YODD, s.364. 
160 Mardin, YODD, s.365. 
161 Namık Kemal, Evrak-ı Perişan, y.y. İstanbul, 1301. 
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insanlardır. Selahaddin-i Eyyubî, Fatih Sultan Mehmed ve Yavuz Sultan Selim; gazâ 

ve cihad eden, fetihte bulunan ve İslam İttihadı davasında gayret gösteren sultan ve 

komutanlardır. Kısaca vatan, Namık Kemal’de geleneksel daru’l-İslam kavramının 

yeni bir formda ve zamanın şartlarına uygun olarak yeniden tanımlanmış halidir.  

 Namık Kemal’de millet telakkisi de farklılıklar içermekle birlikte dinî bir 

temele istinat etmektedir. Millet kelimesi nation anlamında kullanılırken bile ‘hem-

milletin’ dinî bir bağlam içinde kullanıldığı görülür. Çerkezler, Türklerin ‘hem-

milleti’dir.162 Namık Kemal, Batı tipi milliyetçiliği İslam’ı referans alarak 

reddetmektedir:  

 

  “Bir kere Asya halkına mukaddemât-ı maarif ve usûl-i akaid talim olununca 

herkes tabiatıyla anlar ki şeriat-ı Muhammediye hiçbir vakit iki arşın bir dağ veya 

harita üzerinde iki karış bir çizik iki takım insanı birbirinden ayırmakla veya 

onların bir takımı meselâ ‘olmaz’ yerine ‘nebâşed’ demekle veya bir takımı yumru 

yanaklı, diğer takımı çatık kaşlı bir nesilden gelmekle aralarında olan uhuvvet-i 

insaniye ve ittihad-ı İslâmîyi unutmalarına cevaz vermez. Fıkıh ve kelâm Hanefî, 

Hanbelî veya Şafiî ve Malikî ile ve Caferîler vesâir furuk-ı İslâmiye beyninde 

‘şakk-ı asayı’ hiçbir vakit emr u tervîc eylemez”.163   

 

 Ali Suavî de aynı mülahaza ile hareket eder. La Turquie gazetesinde yer alan 

“İşte sırası geldi. Babıâli İtalyanın ve Prusyanın yaptığı gibi kavmiyet davasını tutup 

bütün Müslümanları başına toplamalı. Evvelâ, Mısırı Edirne gibi vilâyet yapmalı” 

şeklindeki yazıya “Acaba vükelâmız bilmiyorlar mı ki kavmiyet davası, 

Avrupalılarca bir mesele olup, bizde kavmiyet davası yoktur. Kavmiyet davaları 

bizim perişan olmamıza bais olur. Müslümanları başa toplamak, olsa olsa, diyanet 

meselesi olur, yoksa kavmiyet meselesi değil”164 diye cevap vermektedir.  Ali Suavî, 

                                                 
162 Mardin, YODD, s.364. 
163 Türköne, Siyasî İdeoloji olarak İslamcılığın Doğuşu, s.266–267; Mustafa Nihat Özön, Namık 
Kemal ve İbret Gazetesi, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1938, s.77; Namık Kemal, Osmanlı 
Modernleşmesinin Meseleleri-Bütün Makaleleri 1, s.86.  
164 Mithat Cemal Kuntay, Sarıklı İhtilâlci-Ali Suavi, İstanbul, Ahmet Halit Kitabevi, 1946, s.59. 
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Açe gibi yerlerdeki Müslümanlarla İslam İttihadı çerçevesinde ilgilenmekle birlikte 

devletin sınırları dışındaki Türkleri öncelemektedir.165   

 Yeni Osmanlıların Tanzimatla ilgili nihaî düşüncelerinin Ziya Paşa’nın 

tasvip ettiği birkaç noktayı zikrettikten sonra yaptığı şu tespitte bulunduğu 

söylenebilir:  

 

  “…İşte bu hususlarda ve bunların emsali şeylerde Tanzimat-ı Hayriyenin 

vücude getirdiği menafi-i maddiye ve maneviye münker olmayıp lâkin bir de onun 

vesilesiyle meydana gelen fenalıklara ihale-i nazar-ı dikkat olundukta ettiği 

hayrın ürküttüğü kurbağaya değmeyeceği tebeyyün eder”.166 

 

 Tanzimat eleştirisinde Yeni Osmanlıların anayasacılık düşüncelerinin önemli 

kodları bulunmakla birlikte, Tanzimat eleştirisinden bağımsız çok sayıdaki yazının 

konusunu da anayasa ile ilgili düşünceler teşkil etmektedir. 

 Yeni Osmanlılara göre, Meşrutiyet ve Kanun-i Esasî rejimi, despotun yahut 

siyasî iktidarın zulüm ve istibdadını kaldırmanın hem İslamca, hem de meşrû 

yoludur.167 Hükümet-i meşruta veya meşveret usulü, şeriatte vardır ve Avrupa 

kanunlarını kabul etmek anlamına gelmemektedir. Eğer şeriatte olmadığından murad 

Batıdaki gibi meclisler olmadığı ise, bizzat Peygamber, ümmetiyle meşveret 

etmiştir.168 Ancak meşrutiyet kavram ve rejimi yerine ‘usul-i meşveret’ 

kullanılmaktadır.169 

 Yeni Osmanlıların siyasî fikirlerini açıkladıkları tüm yazılarında anayasa ile 

ilgili kullandıkları kavramlar, İslâm siyaset teorisine aittir. Adâlet, biat, icmâ’-i 

                                                 
165 Türkistanla ilgili müstakil bir kitabı için Bkz.: Ali Suavî, Hive Hanlığı ve Türkistan’da Rus 
Yayılması, Haz. M.Abdülhâlik Çay, İstanbul, Orkun Yayınları, 1977. 
166 Sungu, Tanzimat ve Yeni Osmanlılar, s.817. 
167 Hüseyin Çelik, Ali Suavî ve Dönemi, İstanbul, İletişim Yayınları, 1994, s.562. 
168 Türköne, Siyasî İdeoloji olarak İslamcılığın Doğuşu, s.109–110; Çelik, Ali Suavî ve Dönemi, 
s.573. 
169 Çelik, Ali Suavî ve Dönemi, s.567. 
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ümmet, meşveret gibi kelimeler hep böyledir.170 Örneğin Namık Kemal’in ‘biat’ 

üzerinde çok durması ‘halk’, ‘halkın menfaatleri’, ‘efkâr-ı umumiye’ kavramları ile 

ilgilidir ve bunlar ‘biat’la ilgili yeni kavramlardır.171 Demokrasi yerine ‘meşveret’, 

parlamento yerine ‘şura’, modern kamuoyu yerine de ‘ehl-i hall ü akd’ kavramları 

kullanılmaktadır.172 Şura ile aynı kökten gelen meşveret şeriatin açık bir hükmüdür 

ve Yeni Osmanlıların yazılarında sıkça görülmektedir:  

 

 “Muhatarat-ı vakıanın ref’i cehaletle olmaz, adaletle olur. İşte halkın istediği de 

adalettir. Adalet müsâvattır. Müsâvatsız adalet yoktur. Bu kaide-i külliyedir. 

Adaletin icrası ise tarz-ı idaremizin değişmesiyle olur. Usul-i meşveretin vaz’ıyla 

olur. Meşrutiyet-i idarenin ilanıyla olur. Meşrutiyet-i idare şu başı açık 

istiklâllere bir had vâz’ etmek demektir. Böyle keyfî idare olmaz. Böyle devlet 

yürümez. Bizler Müslümanız, İslamiyetin hürriyet ve adalet üzere müesses 

olduğunu biliriz. İstediğimiz usul-i meşveret ve meşrutiyet kitab ve sünnet ve 

icma-ı ümmet ile sabit(tir)”.173 

 

 Namık Kemal’de egemenliğin kaynağı her ne kadar toplumsa da, çoğunluk 

şeriatin koyduğu moral hukukun sınırlarını çiğnemeye yetkili değildir.174 Namık 

Kemal’e göre halkın egemenliğinin ifadesi olan yasama yetkisi esasen kollektiviteye 

ait olmakla birlikte yetkinin doğrudan doğruya onun tarafından kullanılmasına 

imkân yoktur. Yetki temsilciler tarafından kullanılacaktır. Temsilciler de bu yetkiyi 

kullanırken şeriatin sınırlaması ile karşı karşıyadır. Kanunlar, şeriat hükümlerine 

uygun olarak yapılmalıdır. Çünkü Osmanlı devletinin içinde bulunduğu kötü durum 

şeriate riayetsizlikten doğmuştur.175 ‘Usûl-i meşveret’ kavramı ‘temsilî hükümet’ 

karşılığındadır.176 Yeni anayasada yer alacak tüm maddeler İslam Hukuku ile 

                                                 
170 Mardin, YODD, s.95. 
171 Mardin, YODD, s.328. 
172 Türköne, Siyasî İdeoloji olarak İslamcılığın Doğuşu, s.102. 
173 Ali Suavi, Muhbir, No.26, 7 Mars 1868’den naklen Türköne, Siyasî İdeoloji olarak İslamcılığın 
Doğuşu, s.109. 
174 Mardin, YODD, s.332. 
175 Okandan, Âmme Hukukumuzun Anahatları- Türkiye’nin Siyasî Gelişmesi, s.123. 
176 Mardin, YODD, s.342. 
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uyumlu olacaktır. Yoksa tek başına meşrutî bir rejimin tesisi yenilik olmadığı gibi 

Namık Kemal’in kabul ettiği bir şey de değildir.177  

 Yeni Osmanlılar, anayasa düşüncesiyle ilgili tüm kavramlarda İslamî 

terminolojiyi kullandıkları gibi sıkça Kur’an’a atıfta bulunmakta, ayetlerden bolca 

delil göstermektedirler. Onlara göre meşveret Kur’an’ın hükmü ve emridir. 

Meşveretten yola çıkarak ‘meşrutî monarşi’nin de ötesinde İslam’ın ilk döneminin 

‘cumhuriyet’ bile olduğunu söylemekte, ancak ahlakî sebepler178 veya devletin 

içinde bulunduğu sair sebepler nedeniyle cumhuriyeti uygulanabilir 

bulmamaktadırlar.179   

 Tüm bunlara rağmen Yeni Osmanlıların fikirlerinin aslında İslamî değil, 

Batılı kaynaklardan çıktığı; mesela Montesquieu’nun hukukî, Rousseau’nun siyasî, 

Smith ve Ricardo’nun iktisadî görüşlerinin Yeni Osmanlıların teorik temelini teşkil 

ettiği, hatta Tanzimat idaresi hakkındaki tenkitlerinin birçoğunda Avrupalı 

gözlemcilerin yorumlarının etkisi olduğu söylenmektedir ki,180 Ali Suavî’nin 

medrese kökenli oluşu; Namık Kemal’in meclisin tatili ve kendisinin sürgün 

hayatından ölümüne kadar İslam İttihadı davasını savunması, Ernest Renan’ın 

İslam’ın bilime ve ilerlemeye aykırı olduğu şeklindeki makalesine sürgün bulunduğu 

yerde yeterli kaynaklardan yoksun olmasına rağmen Renan Müdafaanamesi181 

eseriyle sert bir cevap vererek, anayasa gibi hukukî ve siyasî sahada değil, din-bilim-

medeniyet gibi ‘dünya görüşü’nün izhar edildiği bir sahada savunma yapması; Ziya 

Paşa’nın sadece Terci-i Bend ve Terkib-i Bend adlı manzum eserlerinin günümüzde 

bile, en İslamî eserlerden sayılması bu tespitin yanlışlığına delil olmalıdır. Özellikle 

                                                 
177 Mardin, YODD, s.343. 
178 Ali Suavî’ye göre cumhuriyet en âlâ, en şer’î hükümettir ama İstanbul halkının hepsi Gümüşhane 
şeyhi değildir. Ali Suavî, ahlâktan ‘cinsî ahlâkı’ anlamaktadır. Bunun yanında Ali Suavî, meşrûluğun 
yeterli olmadığını, uygulanabilirliğin ve fayda teminin de önemli olduğuna da işaret etmektedir. 
Türköne, Siyasî İdeoloji olarak İslamcılığın Doğuşu, s.113–114. 
179 Namık Kemal’e muarızları ‘halkın hâkimiyeti tasdik olunduğu takdirde Cumhuriyet ilanına da 
hakkı olmaz mı?” sorusuna ‘ İslam iptiday-i zuhurunda bir nevi cumhur değil miydi? Cumhurun bizi 
batıracağı başka mesele. Onu da kimse inkâr etmez. Bizde cumhur yapmak da kimsenin aklına 
gelmez” cevabını vermiştir. Sungu, Tanzimat ve Yeni Osmanlılar, s.853. 
180 Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Çev. Metin Kıratlı, 7.Baskı, Ankara, TTK 
Yayınları, 200, s.171.  
181 Namık Kemal, Renan Müdafaanamesi, Dersaadet, Mahmud Bey Matbaası, 1326. 
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yabancı bilim adamları ve Batı kökenli siyasal teori ve yöntemleri benimseyenlerin, 

Osmanlı devletinde 19. yüzyılda yaşanan tüm gelişmeleri Batılılaşma ve Batı 

tesirinde değerlendirip, bu hareketlerde özgün ve geleneksel damardan beslenen 

ögeleri bile Avrupa’daki gelişmelerden bağımsız olarak inceleyememeleri bu yanlış 

tespitin nedenlerinden biri olmalıdır.  

     

2.3.2. Nüfus ve Nüfuz Çatışması Ekseninde İsyanlar ve Dış Müdahaleler 

 

Osmanlı imparatorluğunda ‘Doğu Sorunu’ esas itibariyle ‘Hıristiyan Nüfus 

Sorunu’ydu.182 Hristiyan nüfusu,183 bu nüfus üzerinde büyük devletlerin nüfuz 

sağlamalarının da aracıydı. Ortodoks nüfus, Rusya’nın; Katolik nüfus da 

Fransızların nüfuzu altındaydı. Kırım Savaşı’na yol açan neden İngiltere, Fransa ve 

Rusya’nın ‘Makâmat-ı Mübareke’deki güç gösterileriydi. Bunun yanında Lübnan’da 

Marunîler Fransa’nın, Dürzî Müslümanlar da İngiltere’nin nüfuzu altındaydı. 

Nüfuzun kaynağı, Heteredoks Dürzîlerin özel konumu dışında Müslüman bir 

devlette Hıristiyanlık inancına bağlı tebaanın dinî his ve bağlar ileri sürülerek 

‘himaye’ talebiydi: 

 

  “Böylece padişah, her yanında siyasal ve sosyal eşitsizliğin bulunduğu, halkın 

sadece hukuksal setlerle değil fakat ırk ve din karşıtlıklarıyla bölündüğü çeşitli etnik 

unsurlar arasında kaynaşma ve bağlantı gerçekleşmesi şöyle dursun, ulus içinde 

ulusların, devlet içinde devletlerin oluştuğu bir imparatorlukta hükümdarlık 

etmekteydi”.184  

                                                 
182 Kemal H.Karpat, Osmanlı Nüfusu (1830- 1914) Demografik ve Sosyal Özellikleri, Çev. Bahar 
Tırnakçı, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2003, s.85. 
183 Mizancı Murad, Osmanlı devletindeki Hıristiyanların durumunu en iyi özetleyen Jön Türktür: “ 
Türkiyedeki Hıristiyanlar sorunu Osmanlı İmparatorluğu topraklarında gelişmiş bir meyve değildir; 
doğum yeri diplomatik elçiliklerdir. Ne garip bir rastlantı! Doğulu Hıristiyanlar bu eşsiz ve insancıl 
keşifle birlikte ıstırap çekmeye başladılar”. Mourad-Bey, La Force et la Faiblesse de la Turquie: Les 
Coupables et les Innocents, Cenevre, 1897, s.59’dan naklen E.E.Ramsaur, Jön Türkler ve 1908 
İhtilali, Çev. Nuran Ülken, İstanbul, Sander Yayınları, 1972, s.57. 
184 Paul Imbert, Osmanlı İmparatorluğu’nda Yenileşme Hareketleri-Türkiye’nin Meseleleri, 
İstanbul, çev. Adnan Cemgil, Havass, 1981, s.120. 
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İmparatorluğun yaptığı ve içte birçok tartışmalara yol açan ‘Islahat fermanı’ 

da Kırım Harbi’nin Filistin’deki kutsal yerler ve Rusya’nın tüm Ortodokslar için 

himaye talebinden çıktığından, bu durumu en azından Osmanlı devleti açısından 

daha makul bir şekle sokmak amacıyla ilan edilmiş ve Paris Anlaşmasının atıf 

hükmü ve dolayısıyla uluslar arası garanti konusu haline gelmişti.185 Güya Osmanlı 

devleti, tüm Hıristiyan tebaanın Müslümanlarla eşitliğini kabul ve ilan ettiği fermanı, 

bir baskı neticesi kabul etmemiş; bunun padişahın rızaî bir fermanı olarak ilan 

edildiğinin kabulünü talep etmiş; karşılığında da fermanın uluslar arası bir 

anlaşmanın atıf maddesi haline gelmesine itiraz etmemiştir. Islahat fermanı, Paris 

Anlaşması gereğince, büyük güçlerin, Osmanlı devletindeki Hıristiyan tebaa 

üzerindeki himayelerinin ve onların her ayaklanışında lehlerine müdahalelerinin de 

tartışmasız uluslar arası yasal dayanağı olmuştur. Artık himaye ve müdahale güç 

gösterisinden ve konjonktüre göre verilen tavizlerden değil, büyük devletlerin 

tümünün imzacı oldukları bir anlaşma ve onun atıf hükmü olan fermandan 

kaynaklanmaktaydı. Bu anlamda Tanzimat fermanı daha içeriden bir ferman iken 

Islahat fermanı sonuçları iyi hesaplanmamış bir taviz belgesiydi. Tanzimat, her ne 

kadar ferman olarak değil, fermanı aşan, hatta onu dışlayan bir süreç olarak tenkide 

uğramışsa da fermanda vergilerin belli bir sisteme ve askerliğin belli bir süreye 

bağlanması gibi Müslüman unsur için anlam ifade eden hükümler de bulunmaktaydı. 

Ancak Islahat fermanı bütün Osmanlı vatandaşlarını ilgilendiren ‘genel düzenleyici’ 

karaktere sahip değildi ve sadece gayrimüslim unsurlar lehine imtiyaz olarak 

görülebilecek iyileştirmeler getiriyordu. Gayrimüslim erkek vatandaşların 

gayrimüslim olmaları nedeniyle ödemiş oldukları cizye kaldırılmakta ve bir anlamda 

Müslim-gayrimüslim vatandaşlar arasında eşitlik sağlanmaktaydı. Osmanlı 

devletinin çöküşünün en önemli nedenlerinden olan gayrimüslimlerin askerlik 

yapmaması olgusu varlığını yine devam ettirmişti. Çünkü Islahat fermanı ile 

kaldırılan bu vergi aradan beş ay geçtikten sonra Babıâli’nin Rum Ortodoks Patriği, 

Ermeni Patriği ve Hahambaşı ile yaptığı anlaşma gereği başka bir vergi adı altında 

                                                 
185 “…Bu fermanın esaslarının Paris Muahedesi’nde bir nevi taahhüt şeklinde zikredilmesi de ileride 
bir yığın ecnebi müdahalesine yol açmıştır”. Tanpınar, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, s.146. 
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tekrar yürürlüğe girdi ve gayrimüslim erkekler tekrar askerlikten muaf tutuldular. 186 

Tanzimat dönemi ‘reaya’dan vatandaşlık sistemine geçerken eşitlik adı altında 

Müslüman unsurun ve bizatihi devletin zararına olacak bir uygulamaya da devam 

etti. Çünkü gayrimüslim unsur hakların nimetlerinden yararlanırken, vecibelerin 

külfetlerinden de muaf tutulmuş oldu. Ayrıca fermanla daha da belirgin hale gelen 

kapitülasyonların vermiş olduğu haklardan istifade ederek ticaretle187 inanılmaz bir 

üstünlük sağladılar. Bulgar isyanlarına, bu isyanı yöneten Bulgar Kilisesi-Bulgar 

burjuvazisi yanında köylü Bulgarların da fiilen iştiraki, Islahat fermanının meydana 

getirdiği hukuki ve sosyal statü değişikliğinin ulusal hareketlere nasıl ivme 

getirdiğinin somut bir örneğiydi. Islahat fermanının en çarpıcı etkisi, devlete bağlı 

gayrimüslim unsurda ‘algı değişikliğine’ yol açmasında görülmektedir. Islahat 

fermanı, Girit Rumlarının birçok talebini karşılamasına rağmen fermanın ilanından 

sonra artan isyanlara onlar da iştirak etmekten geri durmuyorlardı.188 Gayrimüslim 

unsur, devletin kendileri lehine imtiyaz sayılacak iyileştirmeler yapmasını insanî ve 

bir devletin vatandaşlarına eşit insanlar olarak muamele yaparak hukukî açıdan 

hareket ettiği inancına sahip değildi. Milliyetçilik akımlarının hızla yayıldığı, bazı 

gayrimüslim unsurların bağımsızlıklarını kazandığı bir dönemde devletin bu tür 

iyileştirmeleri güçsüz olduğu için ve taviz vererek yaptığını anlamakta gecikmediler. 

O halde devletin güçsüzlüğünden istifade edilmesi ve güçlü bir hami yabancı devlet 

bulunması için çalışmaya başladılar. 1856 tarihli Paris Anlaşması ile Osmanlı 

devletinin toprak bütünlüğü kabul edilerek, Osmanlı devleti ile herhangi bir devlet 

arasında çıkacak bir ihtilafın anlaşmayı imzalayan devletlerin aracılığı ile 

halledileceği hüküm altına alınmıştı. Ancak Avrupa dengesi değişmeye başlamış ve 

1858’den sonra da Fransa milliyet esasına dayanan bir dış politika takip etmeye 

başladığından bu değişiklik devlete bağlı Hıristiyan unsurların bağımsızlık 
                                                 
186 Adanır, Makedonya Sorunu (Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), s.39, 142 nolu dipnot. 
187 “Bir Hıristiyan tüccar tabakasının sosyal yükselişi, özünde 16.yüzyılın ortasından itibaren Balkan 
ticaretinin artışının sonucudur. Bu, Osmanlı egemenliğinde yarımadanın siyasi birliğinin 
sağlanmasına borçluydu”. Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), 
s.239.  
188 “Girit Rumları, Eflak ve Buğdan’ın muhtariyet imtiyazlarının genişletildiğini, Sırbistan emaretinin 
ve Karadağ’ın istiklâl için mücadele ettiğini, Lübnan Hıristiyanlarının bile büyük devletlerin 
yardımiyle muhtariyet imtiyazlarına kavuştuklarını görüyorlardı. Bütün bu olaylar onları da harekete 
geçmiye teşvik ve tahrik etmekte idi”. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, VII. cilt, 5.baskı, Ankara, 
TTK Yayınları, 1995, s.19.  
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mücadelesi için ayaklanmalarında önemli bir etkiye yol açtı. Ayaklanmalar ve 

isyanlar, esas itibariyle devletin iç işlerine ait sayılmakla beraber Islahat fermanı ile 

bir şekilde bağlantı kurularak anlaşmayı imzalayan devletlerin müdahalelerine yol 

açtı. Karadağ, Belgrad, Eflak ve Boğdan, Girit isyanı gibi gailelerde Osmanlı devleti 

anlaşmayı imzalayan devletlerin ferdî veya toplu müdahale ve baskıları nedeniyle 

insiyatif alamamış,189 hatta geciken askeri müdahaleler neticesi isyan ve 

ayaklanmalar, zamanında bastırılamadığı için geniş bir çevreye yayılmıştır. Zaman 

içerisinde bu isyan ve ayaklanmaları çıkaranların muhtariyet kazandığını veya zaten 

muhtar olan yerlerin imtiyazlarını genişlettiğini gören sair Hıristiyan unsurlar da 

ganimette geç kalmamak için aynı yolu takip ettiler. 1875 Hersek ve 1876 Bulgar 

isyanlarında aynı algının etkili olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü isyan ve ayaklanma 

başlıyor, sonra da büyük devletlere haber verilerek tepkileri ölçüldüğü için 

zamanında müdahale edilerek ayaklanma bastırılamıyor, isyan genişliyor; isyanı 

bastırma ameliyesine başlandığında ise geç kalınmış olunuyordu. Osmanlı devletinin 

tedip hareketleri sonuca ulaşacağı anda da yine Paris Anlaşması ve Islahat fermanı 

gereği isyanı bastırma faaliyeti sonlandırılıyordu.  

  Berlin Anlaşmasına kadar özellikle yabancı büyük devletlerin Balkanlardaki 

Hıristiyan nüfusun yazgısı olarak Osmanlı nüfusuna gösterdiği ilgi, bu yazgının 

büyük ölçüde Hıristiyanlar lehine çözülmesi üzerine azalmıştır. Berlin Anlaşmasıyla 

Osmanlı devleti, Doğu Rumeli, Bosna-Hersek ve Makedonya dışında Balkanlardaki 

tüm topraklarını kaybetmişti. Doğu Rumeli ve Bosna-Hersek’in imparatorluğa bağı 

fiiliyatta anlam ifade etmeyen ilginç bir ‘hukukî’ bağlılık boyutundaydı. Özellikle 93 

Harbi ve Berlin Anlaşmasını müteakip Tuna Vilayeti’nin -özellikle Doğu 

Rumeli’nin- nüfus dengesi190 Bulgarlar lehine değişmiş, bu bölgeden devletin 

elindeki topraklara yoğun bir göç dalgası başlamıştı. Berlin Anlaşmasından önce sair 

Müslüman unsurlar hariç, Türklerin Doğu Rumeli’deki nüfusu 210-220 bin 

arasındayken, Berlin Anlaşmasından sonra bu rakam 80-90 bin bandına 

                                                 
189 Karal, Osmanlı Tarihi, VII. Cilt, s.39. 
190 93 Harbi esnasında Rus askerleri ve Bulgar çeteleri tarafından 250-300 bin Müslüman öldürülmüş 
ve Tuna vilayetinden İstanbul’a uzanan bir bölgede 1.500.000 civarında insan yerinden yurdundan 
olmuştu. Karpat, Osmanlı Nüfusu (1830- 1914) Demografik ve Sosyal Özellikleri, s.118.  
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gerilemiştir.191 Bizzat büyük devletlerin de itibar ettiği nüfus istatistiklerine göre 

Tuna Vilayeti’nde Müslümanların çoğunlukta olduğu kabul edilen Rusçuk, Varna, 

Tulça, İslimye ve Philippopolis’te (Filibe) Bulgarlar azınlıkta olmasına rağmen 

Tulça hariç bu bölgeler de Bulgaristan’a bırakılmıştı.192 Bulgarların homojen bir 

ulus yaratma çabalarının bir sonucu olarak savaş esnasında ve sonrasında hayatta 

kalan Müslüman nüfus, bizzat İngiliz resmî kaynaklarına göre eşi benzeri 

görülmemiş zulüm ve baskıyla göçe zorlanmaktaydı.193 Bu tarihten sonra nüfus 

savaşlarının yaşandığı bölgelerden biri olan ve ileride inceleyeceğimiz Makedonya, 

etkisi bakımından en dikkat çekici olanıydı. Berlin Anlaşmasından önce büyük 

devletlerin müdahil olduğu, Berlin Anlaşmasından sonra da etnik unsurların 

yürüttüğü nüfus istatistikleri çalışması, ileride silahlarla yürütülecek savaşların ilk 

silahı olmuştu. Nüfus istatistikleri savaşı, çeşitli dinî-etnik unsurların sayısı yanında 

Osmanlı devletinin sosyal, kültürel ve ekonomik özelliklerini yansıtan birçok 

bilginin ortaya çıkmasına da yol açtı.194  

 19. yüzyılda Osmanlı imparatorluğu hakkında yapılan yabancı nüfus 

çalışmalarının çoğu etnografik nitelik taşımakta ve genellikle devletin Avrupa 

topraklarını ele almaktadır. Balkanların büyük kısmında gayrimüslim tebaanın 

bağımsızlığını kazanmasıyla da bu çalışmaların hızı büyük oranda düşmüştür. 

                                                 
191 Karpat, Osmanlı Nüfusu (1830- 1914) Demografik ve Sosyal Özellikleri, s.90. “1875’den önce 
Doğu Rumeli’de Müslümanların büyük çoğunluğu oluşturmalarına karşın Bulgarlar ve Rus 
müttefikleri tarafından yapılan toplu kıyımlar ve zorunlu göçler sonunda çoğunluk Hırisitiyanlara 
geçmişti”. Stanford J. Shaw-Ezel Kural Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, Çev. 
Mehmet Harmancı, Cilt.2, 2. baskı, İstanbul, E Yayınları, 2006, s.246.  
192 Karpat, Osmanlı Nüfusu (1830- 1914) Demografik ve Sosyal Özellikleri, s.91. 
193 İngiltere’nin Edirne Konsolos vekili E.Calvert, Bulgaristan ve Doğu Rumeli’den edindiği bilgileri 
büyükelçi Layard’a bildirdiği 16 1878 tarihli raporunda “ Normal zamanlarda Türklerin Hıristiyan 
kadınlara tecavüz etmesi ülkede sanıldığı kadar sık olan bir olay değildi. Öyle bir vaka olduğunda da 
bütün vilayette yer yerinden oynuyordu. Rus işgalinden bu yana kırsal bölgelerdeki Bulgarların Türk 
kadınlarına ve kızlarına tecavüz etmekte rekor kırdıklarını söylemek aşırı olmayacaktır. Bulgar 
köylüsünün Türk idaresi altında maddi refaha kavuştuğu kabul edilen bir gerçektir ve Türklerin hem 
insan hem de millet olarak misafirperverliklerini bilmeyen yoktur. Artık ipler Bulgarların elinde 
olduğuna göre en büyük hedefleri… Türkleri tamamen bozguna uğratmak ve Avrupa’daki 
yurtlarından çıkarmaktır. Açıkça amaçlanan şey, Müslüman köylüyü, geçimini bağımsız olarak temin 
etme yollarından, yani çiftlik hayvanlarından yoksun bırakarak ve bütün parasını ve kişisel 
malvarlığını elinden alarak işe yaramayan tarlasını elden çıkarmak ya da terk etmek zorunda 
bırakmaktır”. Karpat, Osmanlı Nüfusu (1830- 1914) Demografik ve Sosyal Özellikleri, s.116–117.  
194 Karpat, Osmanlı Nüfusu (1830- 1914) Demografik ve Sosyal Özellikleri, s.85. 
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Balkanlar’daki nüfus çalışmalarının195 en çarpıcı olanı Bulgar nüfusu ile ilgili 

olanlarıdır ve Ayastefanos Anlaşmasında büyük Bulgaristan prensliği kurulurken 

çizilen demografik sınır, Rusların ön ayak olduğu veya desteklediği harita ve nüfus 

istatistikleridir. Bu çalışmalarda sadece Müslümanların değil, Bulgarlar dışında diğer 

Hıristiyan unsurların da nüfusları gerçeğe aykırı şekilde oldukça düşük 

gösterilmekteydi.196  

 Nüfus istatistikleri her dinî ve etnik topluluk tarafından siyasî amaçla 

kullanılan maniplasyon aracıydı. Bu kurnazlık, bazan dinî veya etnik unsurun 

sayısını abartma şeklindeyken, bazan da tüm Hıristiyanların bir etnik grup içinde 

toplanması veya Müslüman unsurların farklı mezheplere ayrıştırılarak azaltılması 

şeklinde tezahür etmekteydi. Örneğin Nikola V. Mikhov’un eserindeki çalışma, 

Bulgar ulusalcılığını haklı çıkarmak ve Bulgarların Makedonya’da hak iddia 

etmelerini temin etmek gayesiyle, kısmen de Yunanlıların ve Sırpların, Bulgarları 

kendi nüfusları içinde sayma çabalarına karşı koymak için hazırlanmıştı.197 

Yabancıların ve Osmanlı devletine bağlı ayrılıkçı unsurların nüfus istatistikleri nüfuz 

ve özerklik-bağımsızlık gibi amaçlara yönelik ve bu nedenle de abartılı olması 

dolayısıyla güvenilirlikleri zayıfken, bizzat devletin yaptığı tahrirler hem bir devlet 

olmanın ciddiyeti, hem de reel ve ispatlanabilir ihtiyaçlardan doğduğundan daha 

güvenilirdi. Tanzimatla birlikte başlayan merkezîleşme, askere alma ve vergi 

toplama sisteminde yapılan esaslı değişiklikler, nüfus tahrirlerinin gerçeğe uygun 

olarak yapılmasını zorunlu kılmıştır. Askerlik yapan erkeklerin muvazzaf (görev 

süresi dört yıl), ihtiyat (görev süresi iki yıl) ve redif198 (ondört yıla kadar varan bir 

                                                 
195 Balkanlar’daki Osmanlı nüfusunun etnik ve dinî dağılımını el alan 33 kaynağın incelenmesinde 
şaşırtıcı ve ilginç farklılıklar gözlenmektedir. Avrupa eyaletlerinde Bulgarların nüfus oranı %24 ile 
%39 arasında, Yunanlılarınki %9 ile %16 arasında değişmektedir. Ravenstein’in nüfus tablosunda 
Balkanlardaki Müslümanların oranı %43’ken, Bianconi-Kiepert’in nüfus tablosunda bu oran %16; 
Ravenstein’e göre Balkanlardaki Türklerin toplamı 1.388.000; Bianconi-Kiepert’e göre ise 
750.000’dir. Karpat, Osmanlı Nüfusu (1830- 1914) Demografik ve Sosyal Özellikleri, s.84-85. 
196 Karpat, Osmanlı Nüfusu (1830- 1914) Demografik ve Sosyal Özellikleri, s. 40–41. 
197 Karpat, Osmanlı Nüfusu (1830- 1914) Demografik ve Sosyal Özellikleri, s.42. 
198 Rediflik, Müslüman Türk erkeği için adeta kâbustu: “Bazı ülkeler vardır ki, ahalinin artık 
kanıksadığı, alıştığı, teslimiyet gösterdiği salgın ve geçmez hastalıklar vardır: Hindistan’ın kolerası, 
Afrika’nın sarı sıtması gibi. Makedonya’daki zavallı Türk ve Müslüman halk için de müthiş bir Redif 
hastalığı vardı. İki, üç yılda bir durup dururken baş gösterir, daha yeni aile kurmuş, yeni çocuk 
babası olmuş bahtsızları alıp götürürdü. Bu yüzden çok zaman kadınlar dul, çocuklar yetim 
kalırlardı. Yemen ayaklanmaları, Dürzî isyanları, Makedonya komiteleri; hele bitmek tükenmek 
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süre) olarak yükümlülükleri yanında, ayrıca dört yıl da mustahfız (bölgesel nitelikte) 

olarak 24 yıla kadar varan bir süre silah altına alınıyor olmaları her şeyden önce 

Müslüman erkek nüfusunun gerçek anlamda öğrenilmesini gerektirmekteydi. 

Bununla birlikte gayrimüslim erkeklerin Islahat fermanına kadar ödemiş oldukları 

cizyenin fermandan sonra bedel-i askerîye dönüşmesi üzerine, belli bir bedel 

karşılığında askerlikten muaf olmaya devam eden gayrimüslim erkeklerin de 

nüfusunu tam olarak öğrenmeyi zorunlu kılmaktaydı. Çünkü devletin gelir 

kaynaklarından biri de askerlikten muafiyet karşılığında ödenen bu vergilerdi. 

Dolayısıyla Osmanlı devletinin hem Müslüman, hem de gayrimüslim erkek 

nüfusunu olduğundan az veya çok göstermesi devletin askerlik ve vergi politikası 

açısından gerçekçi değildi.199 Örneğin 1866 sayımıyla amaçlanan şeylerden birinin 

de her Osmanlı tebaası için Osmanlı nüfus cüzdanı basmak olduğu dikkate alınırsa 

Osmanlı sayımlarının önemi anlaşılır.200 Bu sebeple Osmanlı istatistik çalışmaları201 

daha güvenilirdir.  

 Karpat, gayrimüslimlerin nüfusunda 1830’lardan sonra yaklaşık %2 oranında 

hızlı bir büyümenin olduğunu, buna mukabil Müslüman nüfusunun artmadığı veya 

aynı oranda kaldığını; ancak 1850 yılından itibaren doğurganlığın artmaya 

başladığını; her iki unsur arasındaki orantısız nüfus artışının nedenlerinin 

gayrimüslimlerin yararına, müslümanların özellikle de Türklerin zararına olan 

                                                                                                                                          
bilmeyen Arnavutluk karışıklıkları için durmadan redifler toplanı dururdu”. Fazlı Necip, Rumeli’yi 
Niçin Kaybettik, Hayat Tarih Mecmuası İlavesi, Sad. Şemsettin Kutlu, İstanbul, 1972, s.22.  
199 Karpat, Osmanlı Nüfusu (1830- 1914) Demografik ve Sosyal Özellikleri, s.42, 58–59. 
200 Karpat, Osmanlı Nüfusu (1830- 1914) Demografik ve Sosyal Özellikleri, s.63. 
201 Karpat, modern anlamda ilk Osmanlı sayımının imparatorluğun bütün kazalarının nüfusu 
sayılmamış olmakla birlikte 1828/29 sayımı olduğunu, Osmanlı Nüfusu (1830- 1914) Demografik 
ve Sosyal Özellikleri, s.56; Osmanlı devletinin tümü için yayınlanan ilk nüfus sayılarının da 1877–78 
yılındaki salnamede yayınlandığını yazmaktadır. Karpat, Osmanlı Nüfusu (1830- 1914) Demografik 
ve Sosyal Özellikleri, s.44. Karpat, ayrıca Berlin kongresinden önceki nüfus sayımlarında Osmanlı 
idaresinin, vergi tayini ve askerlik işlemleri nedeniyle sadece erkek nüfusu kaydetmek istediğinden 
nüfusun etnik ya da ulusal dağılımını önemsemeyip dinî dağılımını dikkate aldığını; birkaç istisna 
dışında Avrupalıların Osmanlı nüfusuyla siyasî nedenlerle ilgilendiklerini ve çalışmalarını Hıristiyan 
nüfus üzerinde yoğunlaştırarak Balkanlardaki Müslüman nüfusun yazgısı ve sayısıyla 
ilgilenmediklerini, Müslüman nüfusu düşük gösterip Hıristiyan nüfusun sayısını şişirdiklerini; 
Osmanlı nüfusunun özellikle göçler nedeniyle ve kadınların özel durumu gereği doğru sayılmadığını 
söylemektedir. Karpat, Osmanlı Nüfusu (1830- 1914) Demografik ve Sosyal Özellikleri, s.67. 
Berlin Anlaşmasından sonraki bir dönemde dahi Arnavutluk’un İşkodra bölgesinde kadın merkezli 
dinî gerekçelerle nüfus sayımına karşı çıkılmaktadır. Karpat, Osmanlı Nüfusu (1830- 1914) 
Demografik ve Sosyal Özellikleri, s.73.  
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ekonomik ve sosyal şartlardan kaynaklandığını, çünkü Türklerin en üretken 

zamanlarında askerlik hizmetinde bulunduğundan bir aile kurup ekonomik kazanç 

sağlamak için yerleşik hayata geçemediğini söylemektedir. Ancak savaşların 

nispeten azalması, Müslüman göçleri, ekilebilir arazilere Müslüman göçebe 

aşiretlerin iskânı ve nüfus memurlarının daha önceleri sayım dışı kalan bu aşiretlere 

ulaşmasıyla nüfus görece artmıştır.202 

 Rumeli’deki mücadelenin nüfuz ve nüfus olduğu dikkate alındığında çeşitli 

nüfus istatistikleri arasındaki uçurum boyutundaki farklar daha iyi anlaşılır. Hem 

yabancı büyük devletlerin kendi nüfuz bölgelerindeki iddia ve talepleri, hem de 

hemen hepsi Hıristiyan olan çeşitli unsurların muhtemel bir özerklik veya 

bağımsızlık halinde daha çok toprak parçası alma düşünceleri, nüfus 

istatistiklerindeki inanılmaz farklılıkların kaynağıdır. Yalnız bilinen bir gerçektir ki, 

bu nüfus çalışmalarının mağduru ve mutazarrırı hep Osmanlı devletidir. Örneğin 

1865 Osmanlı sayımına göre Tuna Vilayeti’nin toplam 1.021.309 olan nüfusunun, 

410.417’si Müslüman, 610.892’si Hıristiyanken,203 aradan on yıl geçmeden ve çok 

ciddî nüfus hareketliliği de olmadığı halde Ayastefanos Anlaşmasında sunulan, 

kaynaklarını Rusların hazırladığı ve Heinrich Kiepert’in de aralarında bulunduğu 

uzman istatistikçilerin sunduğu Bulgarların demografik haritası ve nüfus tabloları 

inanılmaz derecede farklıdır. Nüfus ve demografik sınır, nerdeyse bir bölgenin 

Osmanlı hâkimiyetinden çıkarılması ya da gayrimüslimler için düşünülen reformlar 

için müracaat edilen ‘resmî ve bilimsel’ bir belge niteliğinde sunulmaktadır. Bu 

gayretin temelinde her büyük gücün nüfuz bölgesini belirleme ya da var olan 

bölgenin genişletilmesi ve bu bölgelerin idarî yapısının değiştirilmesi düşüncesi 

yatmaktaydı. Balkanlardaki Hıristiyan unsurları sömürme veya etki altına alma 

düşüncesindeki büyük güçlerin, 1865–1878 yılları arasında yoğunlaşan faaliyetleri 

de nihai bir sonuca ulaşmak için hızla ilerlemekteydi. “Sonuç, nüfusun etnik ve dinî 

sadakatine bağlı olacaktı”.204 Yabancı kaynaklı nüfus istatistikleri, bir Bulgar 

prensliğinin teşkili açısından Osmanlı devletinin aleyhine olmakla birlikte, 
                                                 
202 Karpat, Osmanlı Nüfusu (1830- 1914) Demografik ve Sosyal Özellikleri, s.48. 
203 Bu nüfus sayımı erkekleri kapsamaktadır. Karpat, Osmanlı Nüfusu (1830- 1914) Demografik ve 
Sosyal Özellikleri, s.63. 
204 Karpat, Osmanlı Nüfusu (1830- 1914) Demografik ve Sosyal Özellikleri, s.65. 
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sözkonusu Bulgar olmayan gayrimüslim unsurlar olduğunda, bu unsurların tepkisini 

çekmiş ve böylelikle Osmanlı devleti dolaylı yoldan bir nebze bunun zararlarından 

kurtulabilmiştir. Yunanlılar, İngilizlerin yardımıyla kendi hazırladıkları nüfus 

istatistiklerini yayınlayarak tepkilerini ortaya koydukları gibi, Müslüman Arnavutlar 

da Berlin Anlaşması öncesi yoğun faaliyette bulunarak bir nebze başarı sağladılar; 

istediklerinin tümünü elde edemediklerinde -Arnavut nüfusun yoğun olduğu 

bölgelerin Karadağ’a bırakılması nedeniyle de- silaha sarıldılar. Berlin 

Anlaşmasında Bulgaristan’ın topraklarının sınırlanmasını isteyen İngiltere’nin gizli 

gerekçesi Osmanlı devletiyle Kıbrıs hakkındaki mutabakatı yanında, subaylarının 

Balkanlarla ilgili yapmış oldukları nüfus raporlarıydı.205 

 Osmanlı devletine bağlı ve bir bölgede dinî-etnik çoğunluğa sahip olduğunu 

iddia eden Hıristiyan tebaa, Hıristiyanlığın beslediği inanç ve din adamlarının 

liderliğiyle özerklik veya bağımsızlık amacıyla isyanlara kalkışmakta; Osmanlı 

devleti bu isyanları bastırmak istediğinde bu dinî-etnik nüfusu nüfuzuna alan büyük 

devletlerden biri müdahalede gecikmemekte; Paris Anlaşmasından sonra da Islahat 

fermanı ileri sürülerek Osmanlı devletinin eli kolu bağlanmaktaydı. Bosna-Hersek, 

Karadağ, Sırbistan, Girit ve Bulgar Hıristiyanları rahatlıkla büyük devletlerden bir 

hami bulabilmektedir. Berlin Anlaşmasına kadar Osmanlı devletine bağlı birer 

prenslik olan Karadağ ve Sırbistan, aynı zamanda diğer unsurlara da lojistik destek 

sağlamaktadır. Osmanlı devleti, ancak haklılığını büyük devletlerin bile 

reddedemeyeceği ağırlıktaki isyanları, tartışmasız ‘iç işleri’ olarak deklare edip ve 

çoğu kez bununla da yetinmeyerek büyük devletlerin aralarındaki rekabetten de 

istifade ederek tenkil edebilmektedir. 1876 Kanun-i Esasîsi, isyan eden Hıristiyan 

unsurlar için bağımsızlık anlamına gelecek reform taleplerini etkisiz bırakmak 

amacıyla çaresizce, ‘belki işe yarar ümidiyle’ girişilmiş bir kontr ataktı. 

  Osmanlı devletinden özerkliğini veya bağımsızlığını kazanan Hıristiyan 

unsurlar, özerklik veya ayrılığı, bunu elde edebilecek seviyedeki askerî güç veya 

toplumsal isyan ve devrim neticesi değil -ki hiçbir zaman böyle bir güce sahip 

                                                 
205 Karpat, İngiltere’nin haritacılık eğitimi almış subayları kanalıyla Balkanların nüfus bileşeni 
hakkındaki raporlarına dayanarak Makedonya ile Trakya’nın Bulgaristan topraklarından ayrı 
tutulmasında başarı sağladığını yazmaktadır. Karpat, Osmanlı Nüfusu (1830- 1914) Demografik ve 
Sosyal Özellikleri, s.65.  
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olmamışlardı- Osmanlı devletinin başka bir büyük güçle yaptığı savaşların 

sonundaki anlaşmalarla ve onların nüfuz ve himayeleriyle elde etmişlerdir. Benzer 

olaylar başka bir büyük ülkede meydana geldiğinde hiç eleştiri konusu olmazken 

Osmanlı devletindeki herhangi bir isyan ertesindeki tenkil hareketi müdahale sebebi 

olabilmekteydi.206 Bulgar isyanlarında da görüleceği üzere, her ne kadar ‘toprak 

rejimi’nden mustarip ve bir ölçüde de haksızlığa uğramış olan Bulgar köylülerinin 

isyanlara iştiraki, insanî-iktisadî gerekçelere istinat etmesine rağmen, bir özerklik 

veya bağımsızlık vurgusu baskın olmadığı gibi, nüfus dengesi ve sair sebeplerle 

bunu elde edebilecek güçte de değildi. Ancak İngiltere kamuoyunun Bulgar 

Hıristiyanlar lehine harekete geçirilmesi, Berlin Anlaşması’nda Bulgar prensliğinin 

teşkiline İngiltere’nin de karşı çıkmamasına yol açmışsa da Yunanlılarla meskûn 

bölgelerin Bulgarlara bırakılmasını kabul etmemişlerdi. Uzun müddetten beri Bosna-

Hersek’i nüfuz bölgesi olarak gören Avusturya-Macaristan imparatorluğu da, 

anlaşmanın birçok hükümlerine Bosna-Hersek’in kendi işgaline bırakılması şartıyla 

ses çıkarmamıştı. 

 Nüfuz mücadelesi şaşırtıcı özellikler de göstermekteydi. Yabancı devletlerin 

müdahaleleri, yalnız nüfuz bölgelerindeki gayrimüslim reayanın korunmasıyla 

kalmamış, bu nüfusun korunması adı altında isyan çıkması muhtemel bölgelerdeki 

Müslüman nüfusun kendini korumasına engel olma şeklinde de tezahür etmiştir. 

Hersek ve Bulgar isyanlarının Makedonya’ya yayılma tehlikesi üzerine Selanik 

Valisi Sabri Paşa, Müslüman ahalinin bir saldırı esnasında kendilerini korumaları 

için yeni tüfekler getirtmek için halkdan para toplamış; bunu haber alan Rus 

büyükelçisinin ‘Makedonya’da Türkleri silahlandırıyorlar; Hıristiyanlara katliam 

yapacaklar’ şeklindeki şikâyetleri üzerine diğer büyük devletler de devreye girmiş 

ve Babıâli Sabri Paşa’yı bu işten menetmiştir.207 Fakat şartlar değiştiğinde tam tersi 

gelişmeler de olmaktaydı. 1899 yılına gelindiğinde Rusya devleti, hatırına 93 
                                                 
206 “Rusya’da vaki bir katl-iâm, dehşetli istibdad-ı su-i ahval Avrupa’da bir muarız bulamaz, 
Türkiya’da vukua gelen en küçük bir mesele üzerine bütün Avrupa matbuatı heyecanlanır, mes’ul-i 
hakikî olan hükûmeti bırakırlar da ‘Türk barbarlığı’, ‘İslam taassubu’ namı altında bar, bar 
bağırmağa başlarlardı. Mesela Fransa hükûmeti, Rus hükûmet-i müstebidânesine beş milyar frank 
ikrâz eder ve bu sayede hareket-i ahrarânenin teskîn ve imhâsına muavenet eder de, iki muhtekir 
sarrafın birkaç bin lirası için bir donanma sevk ve Midilli’yi işgal etmek gibi bir küçüklüğe tenezzül 
eder”. Cevri, İnkılâb Niçin ve Nasıl Oldu, Mısır, İçtihad Matbaası, 1909, s.22. 
207 Fazlı Necip, Rumeli’yi Niçin Kaybettik, s.8. 
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Harbini başlattığı Bulgaristan’ın kendi yörüngesinden çıkma teşebbüslerini ihanet 

kabul etmiş, bu kızgınlıktan dolayı Rus Çarı II. Nikola, Petersburg’daki Türk elçisini 

huzuruna kabul ederek Osmanlı devletinin Makedonya’daki Bulgar çetelerini sert bir 

şekilde ezmesini tavsiye etmiştir. Ayrıca Rusya’nın Sofya’daki maslahatgüzarı da 

Bulgar prensliğinin Makedonya’daki Bulgar çetelerini kışkırtıp korumamasını 

hatırlatmıştı. Bu güvence üzerine Babıâli, Bulgar çetelerine sert davranılması için 

Selanik valiliğine emirler vermiş, birçok Bulgar çetecisi yakalanıp 

cezalandırılmıştır.208  

 

2.3.2.1. Hersek İsyanı 

 

 Rusya’nın Balkanlardaki faaliyeti Slav birliği projesi etrafında şekillenmiştir. 

Kırım savaşı ertesinde Paris Anlaşması ile garanti altına alınan Osmanlı devletinin 

toprak bütünlüğü için statükonun devam etmesi yanında bizatihi Osmanlı devletinin 

de güçlü olması gerekmekteydi. Özellikle Paris Anlaşmasının Karadeniz ile ilgili 

hükümleri Rusya’yı hareket edemez hale getirmişti. Ancak 1870–71 yılında vuku 

bulan Alman-Fransız savaşında Fransa’nın yenilmesi, o an için dengeler icabı 

Osmanlı’nın toprak bütünlüğünde menfaati olan Fransa’nın devre dışı kalmasına yol 

açmıştı. Rusya, bu durumdan istifade ederek Paris Anlaşmasının Rusya’nın 

Karadeniz’de savaş gemisi ve askerî tersane bulunduramayacağı ile ilgili hükmünü 

iptal ettirdi.209 Hersek ile Sırp ve Karadağ prensliklerinin ayaklanmaları bu sürecin 

sonunda meydana gelmiştir. 

 Hersek isyanı uzun zamandır ve kısa aralıklarla devam eden Slav 

Hıristiyanlarının Sırbistan ve Dalmaçya’daki Slav Birliği Cemiyeti tarafından 

hazırlanan, iki padişahın hal’i ve anayasanın ilanı ile sonuçlanan bir sürecin ilk 

kıvılcımıdır. İsyanın görünürdeki sebebi Hersek sancağının Nevesin kazası 
                                                 
208 Fazlı Necip, Rumeli’yi Niçin Kaybettik, s.44. 
209 Memed Memduh, bu durum üzerine “ anlaşmaları korumanın tek yolu kuvvettir. Yoksa yalnız 
sözle korumanın mümkün olamayacağını ve büyük devletler bir meselede birleştikleri zaman zayıfın 
sözünün fayda etmeyeceği apaçıktır. Binaenaleyh, yüksekten uçup da düşmektense yerde ayakta iken 
dengeyi kaybetmemek elbette akla ve mantığa daha uygundur” demektedir. Mehmed Memduh, 
Mir’ât-ı Şuûnat, s.53. 
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Hıristiyanlarından 360 kişinin ağnam resminin ağırlığından ve inzibat erlerinin kötü 

muamelesi iddiasıyla Karadağ prensliğine sığınmaları ve bu muamelerden dolayı 

yaptıkları şikâyetleridir. Karadağ prensi bu durumu Rusya’nın İstanbul büyükelçisi 

İgnatiyef’e bildirmiş, İgnatiyef’in Karadağ’daki bu Hıristiyanların tekrar yerlerine 

dönmesi ricası ile Sadrazam Esad Paşa’ya müracaatı üzerine bu rica devletçe kabul 

edilmiş ve 360 Hersekli Hıristiyan Nevesin’e dönmüşlerdir.210 Ancak Nevesinli 360 

Hıristiyan’ın zafer kazanmış bir şekilde karşılanmaları, isyana hazır bölgeyi 

kışkırtmış, mültezimlerin haksızlıkları ve tapu senetlerinin değiştirilmesi karşılığı 

yerel idarenin harç talebi üzerine de cemiyet kurup ayaklanmışlar, Nevesin 

müdürünü kovup üzerlerine gelen inzibat erlerini öldürmüşlerdir. Bosna valisinin 

Babıâli’den görüş isteyerek vakit kaybetmesi nedeniyle Nevesinliler isyanı 

genişleterek birçok Müslümanı öldürdüler. Babıâli isyan için asker gönderilmesinin 

Karadağ’da korkuya yol açarak Rusya ve diğer ilgili büyük devletlerin devreye girip 

meselenin büyüyeceği endişesiyle isyanın bastırılmasında gevşek davranmış ve 

böylelikle Nevesin’de başlayan isyan Hersek’in birçok bölgesiyle Bosna’nın bazı 

yerlerine kadar yayılmıştır. Osmanlı devletinin zamanında gerekli tedbirleri 

almaması, bölgeyle yakından ilgili Avusturya devletinin isyancılara yardımları 

nedeniyle isyanı tenkil girişimi yetersiz kalmış; Rusya, Avusturya ve Almanya’dan 

müteşekkil üçlü ittifakın girişimi ile isyan büyük devletlerin müdahil olduğu uluslar 

arası bir sorun haline gelmiştir. Hersek isyanının bir haftada hallolunacak bir iş 

olduğunu ve Babıâli’nin bunu büyüttüğünü söyleyen eski sadrazam Mahmud Nedim 

Paşa tekrar sadarete getirilmiş, ancak isyanın bastırılması için alınan tüm tedbirler 

büyük devletler tarafından yeterli görülmediği gibi büyük devletler konsoloslarının 

isyancıların elebaşlarına nasihat etmeleri kabul edilmiş ve nasihat esnasında 

isyancıların şikâyetlerini dinleyip not etmek üzere Şura-yı Devlet Başkanı Server 

Paşa da özel memur olarak Mostar’a gönderilmiştir.  

 Böyle bir kararın kabulü dış müdahale yolunu açtığı gibi ayrıca Hariciye 

Nazırı Safvet Paşa’nın İngiltere olmayınca diğer devlet konsoloslarının yapacakları 

nasihatlerin faydalı olmayacağı düşüncesiyle İngiltere’ye müracaatı ve İngiltere’nin 

                                                 
210 Mahmud Celaleddin Paşa, Mir’ât-i Hakîkat, Haz. İsmet Miroğlu, İstanbul, Berekât Yayınları, 
1983, s.51. 
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de isyanın yabancı devletlere müracaat edilmeden çözülmesi gereken Osmanlı 

devletinin iç işlerine ait bir eşkiyalık meselesi olduğunu belirterek sırf Osmanlı 

devletinin müracaat ve ricası üzerine bu girişime destek vereceğini ihtiva eden 

telgrafı üzerine Babıâli önceki kararından dönmek istemişse de dönememiş ve ayrıca 

İngiltere’ye vaki müracaat üçlü ittifakın tepkisini çektiğinden Rus büyükelçisi 

İgnatiyef’in şikâyeti üzerine Hariciye Nazırı Safvet Paşa azledilmiştir. Fakat 

konsolosların nasihat girişimleri fayda vermediği gibi bilakis isyancıların cesaretini 

arttırmış ve özerk bir idare talebinde bulunmalarına yol açmıştır. İsyanın bu kadar 

kısa süre zarfında yayılması, Slav Birliği tarafından genel bir isyanın başlangıcı 

olarak kararlaştırılmış olmasından kaynaklanmaktaydı. İsyan esnasında bölge 

Hıristiyanları Müslümanları öldürmeye ve köyleri yakıp yıkmaya başlamışlardı.211 

Sadece Hersekliler değil, Sırbistan’dan gönüllü birlikler de sınır köylerine saldırıyor, 

Karadağlılar da isyancılara katılıp isyanı büyütüyorlardı.  

  13 Nisan 1875 yılında patlak veren Hersek isyanının aradan 9 ay 18 gün 

geçmesine rağmen bastırılamaması üzerine Avusturya, Almanya ve Rusya devletleri 

temsilcilerinin Berlin’de bir araya gelerek Avusturya Başvekili Kont Andraşi’nin 

ismiyle anılacak bir proje düzenlenmesine karar verdiklerinin öğrenilmesi üzerine 

Mahmud Nedim Paşa, Tanzimat ve Islahat fermanlarıyla Hıristiyanlara verilen dinî 

hakların pekiştirilmesi ve vergi, askerlik, memurluk meclis ve mahkeme üyelerinin 

seçimlerinin genişletilmesi, kötü muamele yapan memurların görevden alınması ve 

şikâyet hakkı gibi birçok lehte düzenlemeyi içeren Adalet Fermanı’nı düzenleyerek 

birer suretini özel memurlarla vilayetlere gönderdiği gibi büyük devletlere de 

duyurdu. 212 Kont Andraşi de hazırlamış olduğu projeyi, Paris Anlaşmasında 

imzası olan tüm devletlerin onayını alıp İngiltere’nin talebi üzerine Osmanlı 

devletinin iç işlerine müdahale şeklinde yorumlanmaması için yazılı değil, şifahi 

olarak bildirilmesi önerisini de kabul ederek her devletin büyükelçileri kanalı ile 

Osmanlı devletine bildirdi.213 Bu projenin dikkat çekici yönü, bölge ile ilgili üçlü 

                                                 
211 Mahmud Celaleddin Paşa, Mir’ât-i Hakîkat, s.60–61. 
212 Mahmud Celaleddin Paşa, Mir’ât-i Hakîkat, s.71. 
213 Projede yer alan hükümler şunlardır:1- Hıristiyan halkın mezheplerine göre ayin yapabilme hakkı. 
2- İltizam usulünün kaldırılması. 3- Tarımla uğraşanların toprağa tasarrufları bakımından 
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ittifakın girişimiyle oluşturulması ve bu ülkelerin bölge ile ilgili politikalarının 

Osmanlı devletinin iç işlerine müdahale sayılacak şekilde düzenlenmesiydi. 

 

2.3.2.2. İsyan Süreciyle Milletleşen Etnik Unsur: Bulgarlar 

 

XVIII. asrın sonlarında dünyaca Bulgar namıyla bir millet tanınmıyordu. 

Halil İnalcık’ın çeşitli kaynaklardan aktardığına göre bu tarihlerde Balkanları 

dolaşan âlim ve seyyahlar, Tuna nehri ile Ege denizi arasında yalnız Türklerden ve 

Rumlardan bahsedilmektedir.214 Patriklik, 1767’de Bulgar mazisi ve milletinin son 

timsali olan Ohrida başpiskoposluğunu kaldırmıştı. Bulgar, tahsilsiz, kaba köylü 

manasına geliyordu.215 Uyuşmuş kalmış olan Bulgar milletinin ruhuna ilk millî iman 

kıvılcımını Paisii adında bir Bulgar keşişi atmıştır.216 Paisii’den sonra millî şuurun 

uyanmasında Sofroni adında başka bir rahibin büyük rolü olmuştur.217 Bulgar maarif 

ve edebiyatının kuruluşu ile beraber millî şuur, kuvvetli bir cereyan halini almış ve 

bunda bilhassa Bulgar tacirlerinin büyük desteği olmuştur.218 “İlk Bulgar mektepleri, 

geniş ve yüksek manasında ilim öğretmekten ziyade, bir milleti uyandırmak için 

açılmış mekteplerdi”.219 Bulgarların imparatorluktan ayrılan en son Hıristiyan unsur 

olmasında bu bölgenin İstanbul’a çok yakın olmasından kaynaklanan merkezî 

otoritenin kontrol ve tesirinin daha kuvvetli olması yanında bölgenin daha büyük 

                                                                                                                                          
durumlarının düzeltilmesi. 4-Bu düzenlemelerin yapılmasına nezaret için üyeleri Müslüman ve 
Müslüman olmayan tebaadan oluşan yerel bir komisyonun kurulması. 5- Yöreden toplanan verginin 
yine bölgenin ihtiyaçlarına harcanıp ayrılması. Mahmud Celaleddin Paşa, Mir’ât-i Hakîkat, s.73. 
214 İnalcık, Tanzimat ve Bulgar Meselesi, s.17. 
215 İnalcık, Tanzimat ve Bulgar Meselesi, s.19. Bu kanaat, Bulgar prensliğinin kurulması ve bu 
prensliğin Doğu Rumeli’yi ilhakından sonra Osmanlı devletine bağlı Makedon Bulgarları için de 
devam etmiştir. Fazlı Necip, Rumeli’yi Niçin Kaybettik, s.20.  
216 İnalcık, Tanzimat ve Bulgar Meselesi, s.20. 
217 İnalcık, Tanzimat ve Bulgar Meselesi, s.20–21. “Bulgar uyanışı 1760 senesinde Makedonya’da, 
Pirlepe’de bir Bulgar papaza kadar indirilebilir. 1762’de ‘Bulgar milletinin, çarlarının, azizlerinin 
tarihçesi’ diye ilk Bulgar tarihini yazdı”. Ali Naci, Ya Hürriyet Ya Ölüm, İstanbul, Muallim Ahmet 
Halit Kitaphanesi, 1934, s.13. 
218 İnalcık, Tanzimat ve Bulgar Meselesi, s.21. 
219 Ali Naci, Ya Hürriyet Ya Ölüm, s.17. 
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nispette Müslüman ahaliyi barındırmasının da etkisi vardı.220 Edirne, Şumnu, Niş, 

Sofya, Manastır gibi yerler de askerî birliklerin bulunduğu merkezlerdi. Herhangi bir 

isyan halinde devletin müdahalesi daha kolaydı.221 

 Bulgarların ilk ciddi isyanı olan Niş, Leskofça ve Şehirköyü’nde meydana 

gelen isyanda, Sırp tahriki ve özerklik talep edenlerin etkisi varsa da özellikle köylü 

halkın222 isyana katılmasının nedeni, vergilerin ağırlığıydı.223 İsyan nedeniyle yollar 

kesildiğinden yardım gelme imkânının olmaması, Niş Valisi Sabri Paşa’nın yanında 

o esnada çok az sayıda asker olması nedeniyle vali, Niş’te bulunan Rumeli Müfettişi 

Arif Hikmet Bey’in de görüşünü alarak Kosova, Yegovista ve Prokuple havalisinden 

‘yağmaya can atan’ 1.500 Arnavut’u, yağmacılık yapmayacaklarına dair besaları 

alınarak harekete geçildi. İsyancı Bulgarların ellerinde genellikle balta ve sopadan 

başka silah olmadığından isyan kısa zamanda bastırıldı. Ancak Arnavutlar besalarına 

uymadıklarından birçok Bulgar köyünü yakıp yıkıp yağmaladıkları gibi çok sayıda 

Bulgar’ı da öldürdüler. Arnavutların hareketlerinden dehşete kapılan Sırp 

hududundaki 28 Bulgar köyü Sırp tarafına geçti.224 Arnavut ‘başıbozukları’ 

kullanarak yolsuzluğa yol açan Niş Valisi Sabri Paşa azlolundu ve yargılanmak 

üzere İstanbul’a çağrıldı.225 Bulgarların büyük devletlerin müdahalesine yol açan ilk 

ciddi isyanları budur.226 Rusya, Hıristiyan reayaya memurların yaptığı fenalıklar 

                                                 
220 İnalcık, Tanzimat ve Bulgar Meselesi, s.26. 
221 İnalcık, Tanzimat ve Bulgar Meselesi, s.26. 
222 Tanzimat’ın vergideki adalet prensibi gereğince İmtiyazlı Müslümanlar, Avrupa tüccarları, 
Yahudiler ve Kıptîler de vergi ödeyeceğinden reayanın yükü yarı yarıya azalacaktı. Ancak şarap ve 
rakıdan vergi alınmaması gerekirken bunun alınmaya devam edilmesi üzerine bağ sahibi çorbacılar 
ve zengin Hıristiyanlar bağlarını bozacaklarını, reayaya iş vermeyip üzümlerini de almayacaklarını 
söyleyerek köylüyü tahrik ettiler. Halil İnalcık, Tanzimat’ın Uygulanması ve Sosyal Tepkileri, 
Belleten, Ekim 1964, Sayı.112, s.642. 
223 1841’de meydana gelen bu isyan, çeşitli raporlarla Meclis-i Vâlâ’da müzakere edildikten sonra 
sadrazamın padişaha müzakereyi özetleyen arz tezkiresinde “Anadolu ve Rumeli taraflarında vâki 
olan uygunsuzlukların ekseri memurların vergi maddesinde yolsuz hareketlerinden neş’et etmiş 
olacağı zahir” dir ifadeleri yer almaktaydı. İnalcık, Tanzimat’ın Uygulanması ve Sosyal Tepkileri, 
s.645.  
224 İnalcık, Tanzimat ve Bulgar Meselesi, s.30. 
225 İnalcık, Tanzimat ve Bulgar Meselesi, s.31. 
226 Bu isyanın en önemli özelliği, Tanzimat’ın ilanının gayrimüslim reaya arasında ümit doğurması, 
Padişahın vaatlerini benimseyen reayanın fırsat bulduğu zaman tanınmış hakları-ki vergi başta 
gelenidir- için direniş göstereceklerini ispatlamasıdır. Tanzimat’ın ilanının reayayı şımartacağı, 
yabancı müdahalesine yol açacağı, genel bir ayaklanmaya ve devletin parçalanmasına neden olacağı 
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yüzünden bu isyanın meydana geldiğini, tedip hareketinde çok şiddetli 

davranıldığını ve bir daha böyle uygunsuzlukların meydana gelmemesi için gerekli 

tedbirleri almak üzere bölgeye bir memur göndermeye karar verdiğini bildirdiği gibi, 

Fransa ve Avusturya da Niş’te tahkikat yaptırmak istediklerini bildirdiler. Ancak 

devletin aldığı tedbirler sayesinde mesele uzamadan yatıştırıldı.227 Bulgarlar 

arasında vuku bulan hoşnutsuzluk ve tahrikât nedeniyle II. Mahmud’tan sonra 

Abdülmecid de 1846’da Bulgaristan’a giderek bizzat tahkikatta bulundu.228  

 Kısaca Osmanlı imparatorluğu, Fransız ihtilalinin Avrupa’yı derin surette 

değiştiren şartların tesiri altındaydı. Büyük sanayi çağının aksi tesirleri, Avrupa’da 

gelişen klasik devlet telakkisini sarsan modern görüşler, milliyetçiliğin uyanıp 

yaygınlaşması, Osmanlı devletinde de etkili olmaya başlamıştı. Balkan reayası 

arasında daha önce de belirtildiği üzere, adı sanı unutulmuş, kaba saba ahmak köylü 

olarak kabul edilen Bulgar halkı din adamlarının, öğretmenlerin ve tacirlerin 

gayretleriyle millî benliklerini kazanmaya çalışmakta iseler de henüz bir bağımsızlık 

hareketine girişecek güce kavuşamamışlardı. Babıâli ise, Tanzimat fermanının 

ilanına rağmen Bulgaristan’da vergi ve toprak işlerini düzene koyamamış; ağaların, 

zaptiyelerin, tahsildarların zulmü engellenememiş; bölgedeki eşkiyalık ve benzeri 

sosyal kargaşalığa yol açan hukuk dışılık yok edilememişti. Mevcut hoşnutsuzluğu 

Sırpların ve Rusların tahrikâtı büsbütün arttırmaktaydı. Bu arka plan 1850 yılında, 

Bulgarların 1876 tarihindeki kalkışmalarından önceki en büyük isyan olan Vidin’i 

meydana getirdi.229 İsyana çok sayıda köylünün katılması, başlıca şikayet 

konularının mültezimlerin ve köy ağalarının zulmü olması,230 uluslar arası 

konjonktür ve asrın nezaketi gereği devamlı nasihatçiler gönderilmiş, isyanın 

                                                                                                                                          
şeklindeki muhafazakâr yöneticilerin endişe ve iddiaları Niş isyanı ile doğrulanmış olmaktaydı. Halil 
İnalcık, Tanzimat’ın Uygulanması ve Sosyal Tepkileri, s.645.  
227 İnalcık, Tanzimat ve Bulgar Meselesi, s.32–33. 
228 İnalcık, Tanzimat ve Bulgar Meselesi, s.43. 
229 İnalcık, Tanzimat ve Bulgar Meselesi, s.44. 
230 Köy ağalarının algısı, Bulgar Prensliğinin kurulması ve Doğu Rumeli’nin elden çıkmasından sonra 
da değişmemiştir. Makedonya’da da aynı algı devam etmiştir. Makedonya Umumî Müfettişi Hüseyin 
Hilmi Paşa’nın Rum ve Bulgarların şikâyetleri üzerine memur ve Müslüman halka sert 
davranmasının sebebi olarak, köylerde ve kasabalarda köy ağalarının kendilerini Hıristiyanlarla eşit 
olarak görmemelerinden kaynaklanan alışkanlıklar olduğu yazılmaktadır. Fazlı Necip, Rumeli’yi 
Niçin Kaybettik, s.64. 
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sebepleri öğrenilmeye çalışılmıştır. Özellikle isyan bastırılırken 1841 tarihinde 

Arnavut başıbozukların verdiği zarar hesaba katılarak askerî birliklerin 

kullanılmasına ve isyanın bir ihtilale ve uluslar arası soruna dönüşmesinin 

engellenmesi istihdaf edilmişti. Fakat devletin “lüzumsuz olarak bir ferdin burnu 

kanamamasına kemaliyle dikkat etmek” düşüncesine rağmen bölgenin vücuhundan 

(ayan) olan bazı ağaların 400–500 kişilik başıbozuk grubu, isyanı devletten önce 

harekete geçerek tamamen bastırdı. İsyana katılanların sayıca bu başıbozuk gruptan 

kat kat fazla olmasına rağmen isyanın kısa sürede bastırılmasının nedeni, 

isyancıların dağınık olması ve çoğunluğunun yine silahsız bulunmasıydı.231 İsyanın 

çıkmasının ve bu şekilde bastırılmasının nedeni aslında imparatorluğun toplum ve 

idari yapısı ile ilgiliydi. Merkezden atanan valiler, çoğu kez elinde yeterli askerî ve 

idarî güç olmadığından bölge, vücuh ve ayanın etkisinde kalmakta, bu da 

idaresizliğin Tanzimata rağmen giderilemediğine işaret etmekteydi. Bu isyanın 

büyük ölçekte uluslar arası bir mesele haline gelmemesinin en önemli nedenlerinden 

biri Avrupa’yı kasıp kavuran 1848 milliyetçilik hareket ve isyanlarının büyük 

devletleri çok uğraştırması ve özellikle bölgeye yakın olan Avusturya’nın bu 

isyandan zarar görecek olma ihtimaliydi.232 Ancak yine de İngiltere, başıbozukların 

isyanın bastırılması esnasında aşırı şiddet uygulamalarından dolayı harekete geçmiş, 

bu başıbozukların şiddetle cezalandırılmaları için Babıâli’ye ihtarda bulunmuştu. 

Bundan belli bir müddet sonra Elçi Sir Stratford tarafından yazılan bir ihtarda her ne 

kadar Babıâli’nin isyanı bastırmakta haklı olduğu belirtilmekte ise de vaadolunan 

ıslahata aykırı hareketlerden kaçınılması gerektiği, taşra memurlarının seçilmesinde 

dikkat edilmesi ve isyanların başıbozuklar tarafından değil, muntazam askerler 

tarafından bastırılması talep edilmekteydi. İngiltere’nin bu ilgisi katledilen 

Hıristiyanların haklarını savunmaktan ziyade, Balkanlardan Akdeniz’e ilerleyen 

Rusların nüfuzunun artması ve müdahalesine yol açma kaygsıydı. Bu isyanlar ve 

müdahalelerin yol açtığı dış baskılar Tanzimatta ıslahatlara hızlandırıcı bir etki 

yapmıştır.233 Bulgarların millî benliklerini kazanmalarında ve özerklik taleplerinde 

başat rolü oynayan Bulgar din adamları, bu isyanlarda da temel belirleyici ve 
                                                 
231 İnalcık, Tanzimat ve Bulgar Meselesi, s.50–55. 
232 İnalcık, Tanzimat ve Bulgar Meselesi, s.60. 
233 İnalcık, Tanzimat ve Bulgar Meselesi, s.72–73; 
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kışkırtıcı olmaktaydı. Üsküp, Niş ve Vidin metropolitleri ve vekilleri bu hareketin 

içindeydi.234 Ayrıca gayeleri bütün Bulgaristan’ı ayaklandırarak hiç olmazsa 

Sırbistan gibi özerk bir idare haline getirmek isteyen ayrılıkçı komiteler hem 1841, 

hem de 1850 Vidin isyanında etkili olmuşlardır.235 Bunun yanında Tanzimatla 

birlikte valilerin yetkileri azaltılmış ve vilayetin idaresi bölgelerin Müslüman ve 

Hıristiyan ileri gelenlerinden oluşan bir yerel meclisin eline geçmişti. Özellikle 

müftü, kadı ve defterdarı kolayca yanına alan Müslüman üyenin, yani Vidin 

ayanının yetkisi oldukça genişti. Ancak sadece Müslüman ayan değil, aynı zamanda 

Hıristiyan knezler de devlet için tehlike teşkil etmekteydi. Nasıl ki, ayanlar bölgenin 

ileri gelen Müslüman vücuhu ise, çorbacılar da Hıristiyan ileri gelenleriydi. 

Çorbacılardan seçilen Kocabaş, reayanın cizyesini topladığı gibi, Tanzimattan sonra 

sayıları köyün nüfusuna göre üç ila beş arasına çıkarıldığından bunlar meclis haline 

gelip ufak nizalara da bakar olmuşlardı. Çorbacılardan seçilen ve temsil yetkisi olan 

Başknezin konumu da tehlike arz etmekteydi. Çünkü Sırp Beyi’nin de ünvanı 

Başknez olduğundan bağımsızlık düşüncesi ve halkın fikrini bozma ihtimali devlet 

için bir korku sebebiydi. Vidin isyanının reisi, Belgradçık knezi Todorof’tu.236 Vidin 

gibi devamlı tahrikât merkezi olan bir bölgede Hıristiyanlara kontrolsüz bir yerel 

yetki verilmesi isyanın hazırlanmasında büyük rol oynamıştır.237  

 Halil İnalcık, Vidin Bulgar isyanının gerçek sebebinin, bölgedeki arazilerin 

hemen hemen hepsinin Müslüman ağaların eline geçmiş olması ve Hıristiyan 

reayanın asırlardan beri işlediği topraklar üzerindeki iktisadi durumunun gittikçe 

kötüleşmesi olduğunu; isyanın, angaryaya tabi topraksız reayanın, arazileri elinde 

toplamış Müslüman ağalara karşı giriştiği bir ayaklanma olduğunu yazar.238 Rumeli, 

Tımar sisteminin ve mirî arazinin en geniş şekilde yayıldığı bir bölgeydi. Bölge 

halkı fetihten önceki durumundan daha iyi olmakla ve ırsî kiracılık hakkına sahip 

olmakla birlikte, tımar sisteminin bozulması etkisini bu bölgede de göstermişti. 
                                                 
234 İnalcık, Tanzimat ve Bulgar Meselesi, s.65. 
235 İnalcık, Tanzimat ve Bulgar Meselesi, s.67. 
236 Hıristiyan çorbacılarının isyana liderlik etmelerinin sebebi, eğer Osmanlı hâkimiyeti yıkılır ve 
Müslümanlar memleketten çıkarsa ağaların yerlerini kendilerinin alacağı umuduydu. İnalcık, 
Tanzimat’ın Uygulanması ve Sosyal Tepkileri, s.646.  
237 İnalcık, Tanzimat ve Bulgar Meselesi, s.76–79. 
238 İnalcık, Tanzimat ve Bulgar Meselesi, s.83. 
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Tımar sisteminin bozulması, birçok tımarın mukataaya ayrılarak devletin elinde 

toplanması; devletin ihtiyaç için bunları mülk olarak satması sebebiyle birçok arazi 

belli bir zümre elinde toplanmış bulunmaktaydı. Yine de mukataalar büyük bir 

yekün tutmakta, bunlar da ancak bölgenin ileri gelenleri olarak nitelenen ayanlar 

tarafından ihalede alınarak sınırlı sayıda elde toplanmaktaydı. Vidin’deki sistem de 

esas itibariyle böyleydi. Mukataalar ‘icare-i muaccele’ denilen peşin bir kira ve 

yıllık bir hisse alınmak suretiyle ihale edilmekteydi. Bu yerleri maddî imkânları 

bulunanların alması nedeniyle devletle reaya arasında bir sınıf ortaya çıkmıştı. Bu 

sınıfa zaman zaman ‘ağa’, ‘vücuh’ ve ‘ayan’ denilmektedir. Özellikle II. 

Mahmud’un ayanları tenkilinden sonra, bu kavram esas itibariyle terkedilmiş, vücuh 

ve ağa tabiri daha ziyade kullanılır olmuştu. Klasik tımar sisteminden çok farklı olan 

bu yapıda ağalar, merkezî otoritenin zayıflamasıyla reaya karşısında mirî arazinin 

gerçek sahipleri durumuna gelmişlerdi. Bunlar, bölgenin ileri gelenleri olması 

hasebiyle nüfuz ve kudretlerine dayanarak siyasî güç haline gelip, zamanla devletle 

halk arasında aracı ve yerel idareyi yöneten insanlar haline gelmişlerdir. Rumeli’nin 

serhad bölgesi olması nedeniyle ihalelere sadece Müslümanların girmesine izin 

verilmiş ve böylelikle bu topraklar esas itibariyle Müslüman bir zengin zümrenin 

eline geçmişti.239 Hıristiyan reaya ise, bu toprakları ya devletten, ya da ağalardan 

kiralamak durumundaydı. Fakat ağaların kanunnamelerle belirlenen vergi ve 

rüsumdan daha ziyade bedel talep etmeleri, bunun yanında memurların yolculukları 

esnasında reayaya yasal olmayan şekilde yük olmaları, şikâyetin ve isyanın bu 

sisteme yönelik olduğunu göstermektedir.240 Tanzimatla birlikte angarya 

kaldırılmasına rağmen, angaryalarla anlamını bulan bedeller, bu defa resmî bedelin 

içine dâhil edilmişti. Dolayısıyla 1850 Vidin isyanı, reayanın, Müslüman ağalar 

elinde toplanan arazilerin kendilerine verilmesi amacına yönelikti.241 Vidin 

isyanından sonra İstanbul’da Meclis-i Vâlâ-yi Ahkâm-ı Adliye’de kurulan 

                                                 
239 İnalcık, özellikle Vidin’de arazilerin belli bir Müslüman ağa zümresi elinde toplanmasının sebebi 
olarak, ekseriyetle eski kale sahiplerinin ve sipahilerin çocukları olan ağaların, zaman içinde tımar 
sisteminin bozularak mukataa -ve özellikle ırsî bir tasarruf hakkı tanıyan ‘icare-i muaccele’li 
mkataalara- dönüşmesinin büyük etkisi olduğunu yazmaktadır. İnalcık, Tanzimat ve Bulgar 
Meselesi, s.92.  
240 İnalcık, Tanzimat ve Bulgar Meselesi, s.94–95. 
241 İnalcık, Tanzimat ve Bulgar Meselesi, s.97. 
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komisyonda, bölge ağalarının ıslahatı fırsat buldukça çiğneyip reayayı kendi esirleri 

hükmüne koymuş oldukları itiraf edilmektedir.242 İsyan esnasında isyancıların ilk 

saldırdıkları, ağalar ve onların adamları olan subaşılar olmuştur. Halil İnalcık’ın 

dediği gibi: 

 

  “İsyan doğrudan doğruya devlete karşı bir hareket olmaktan ziyade ağalar ve 

tevabii ile reaya arasında bir mücadele şeklini almış, asileri dağıtan ve isyanı 

bastıran kuvvet, bildiğimiz gibi, muntazam Devlet kuvveti değil, ağaların teşkil 

ettiği başıbozuk çeteleri olmuştur”.243 “Millî şuurun uyanması, millî edebiyatların 

doğması, garp fikirlerinin gittikçe geniş nisbette nüfuzu ve nihayet umumî siyasî 

vaziyet bu ayaklanmalarda şüphesiz kuvvetle müessir sebeplerdendir; fakat köylü 

kitlelerinin büyük kıyam hareketlerinde, asıl sebebi, vakıaların gösterdiği gibi, 

daima toprak ve vergi meselelerinde aramak lazımdır”.244 

 

Meclis-i Vâlâ-yi Ahkâm-ı Adliye’nin başlıca işi gospodarlık rejimini 

kaldırmak olmuştur.245  

 1841 isyanının merkezi Niş ve 1850 isyanının merkezi olan Vidin, 1875 

yılına kadar süren isyanların da merkezlerinden olmuş ve isyan sebeplerinden biri de 

yine arazi meselesi olmuştur.246  

 Tanzimat fermanı, birçok bakımdan yenilik ve iyileştirme getirmesine 

rağmen, fermana yönelik itiraz, Rumeli’de Hıristiyanlar arasında derhal millî-siyasî 

ayaklanma ve uluslar arası siyasetin ilgilendiği, müdahil olduğu bir konu olma 

özelliği kazanmıştır. Tanzimatla birlikte Balkanlarda millî uyanış hareketleri 

genişlemeye başlamıştır.247  

 

                                                 
242 İnalcık, Tanzimat ve Bulgar Meselesi, s.98. 
243 İnalcık, Tanzimat ve Bulgar Meselesi, s.100. 
244 İnalcık, Tanzimat ve Bulgar Meselesi, s.101. 
245 İnalcık, Tanzimat ve Bulgar Meselesi, s.101. 
246 1850–1875 arası isyanlarla ilgili kapsamlı bir çalışma için Bkz.: Hüdai Şentürk, Osmanlı 
Devleti’nde Bulgar Meselesi (1850- 1875), Ankara, TTK Yayınları, 1992. 
247 İnalcık, Tanzimat’ın Uygulanması ve Sosyal Tepkileri, s.649.  
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2.3.2.2.1. Bulgar Kilisesinin Kuruluşu 

 

  Bulgarların yeniden doğuşu olarak nitelenen “Bulgar Eksarhlığının kuruluş 

tarihi, Bulgar ulus oluşumunun tarihiyle hemen hemen aynıdır”.248 Ancak Bulgar 

kilisesinin kurulması kolay olmamıştır. Bulgar milli hareketini meydana getiren 

öncülerin milli ve bağımsız bir kilise teşebbüsleri Osmanlı devletinden önce Fener 

patrikhanesinin muhalefetine maruz kaldı.249 Kilisenin kuruluşu Bulgarların ayrı bir 

etnik köken olarak kendi farklarına varışlarının bir sonucuydu. Adanır, 18. yüzyılda 

Balkanların kent halk bileşiminde önemli etnik değişiklerin olduğunu, taşrada 

yaşayan Slavların Müslümanların meskûn olduğu şehirlere doğru aktığını; sebep 

olarak da Osmanlı-Avusturya savaşında (1683–1699) Müslümanlarla meskûn 

Belgrad, Saraybosna, Vidin, Üsküp gibi şehirlerin Avusturya askerlerince işgal, 

yağma ve harap edilmesini gösterir. Bu sebeple çoğunluğu taşrada yaşayan Slavlar, 

şehirlere doğru akın etmişler ve çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu bu 

yerlerde belli bir nüfus yoğunluğuna erişmişlerdir. Özellikle Bulgaristan şehirlerine 

nüfus akımının olması daha başka sebepler olmakla birlikte ekonomiktir. İş bölümü 

açısından yoğunlaşan ve gelişen zanaatlar 18 ve 19. yüzyıl başında Bulgar ekonomik 

hayatının en belirgin özelliği haline gelmiştir. Dokuma işçiliğinin gelişmesi ve 

Yeniçeriliğin kaldırılmasından sonra yeni askerî üniforma için gerek duyulan büyük 

orandaki bez üretimin bir hayli artmasına neden olmuştur. Üretim için çok sayıda iş 

gücüne ihtiyaç olduğundan Bulgarlar kentlere akmaya başlamışlardır. Zanaatların 

gelişmesi ile birlikte esnaf birliklerinin siyasi ağırlıkları da artmış, sonuçta malî 

özellikli birlikler olmaktan çıkarak siyasî ve sosyal nitelikli kurumlar haline 

dönüşmüşlerdir. Bu dönüşüm hem Bulgar kilisesinin kurulmasına, hem de Osmanlı 

egemenliğinden kurtularak bağımsızlığın kazanılmasında önemli bir rol 

oynamıştır.250 1848 yılında Bulgarlar, devam ettikleri Rum Ortodoks kilisesinde 

ayinlerin Rumca yapıldığından anlayamadıklarını ve İstanbul’a ticaret için çok 

sayıda Bulgar’ın geldiğini belirterek bir kilise açmak için izin istediler. Bu talep her 

                                                 
248 Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi),s. 61. 
249 Ali Naci, Ya Hürriyet Ya Ölüm, s.20. 
250 Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), s.61–63. 
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ne kadar Tanzimat fermanına uygun idiyse de İstanbul’un fethinden sonra yeni bir 

kilise yapılması şer’î açıdan yasaklanmış, hatta kilise tamirleri bile sıkı bir denetime 

tabi tutulmuş olduğu için kilise talepleri reddedilerek Fener’de bir ‘papaz evi’ 

açmalarına Mustafa Reşid Paşa tarafından izin verildi.251 Böylelikle hem Fener Rum 

Ortodoks kilisesinden ayrılmanın, hem de bağımsız Bulgaristan’ın kurulmasına yol 

açacak ve büyük Bulgaristan için Makedonya’yı kana boyayacak olan Bulgar 

Eksarhlığının da yolu açılmış olacaktı. Bir Bulgar kilisesinin açılması aynı zamanda 

Bulgar milletinin ruhani sahada tekrar dirilişi anlamına gelmekteydi. İlk Bulgar 

kilisesinin idarecileri Fener tarafından atanmıştı. Derhal bir Bulgar cemaati 

oluşturuldu.252 Bu cemaat arkasından bir Bulgar mektebi ve bir de Bulgar gazetesi 

çıkararak millîleşmenin üç saç ayağı253 da tamamlanmış oldu. Bulgar kilisesinin 

açılmasına izin verilmesinin en önemli sebebi Fener Patrikhanesinin Yunan 

bağımsızlığında oynadığı rol ve Osmanlı devletinin Rus dengesinden dolayı 

Bulgarların üzerine daha fazla gidememesi idi. Bulgar kilisesine izin verildikten 

sonra Bulgarların yoğun olduğu yerde baş gösteren ardı arkası kesilmeyen 

olaylardan sonra Babıâli yeni açılacak Bulgar kiliselerine Bulgar piskoposlar tayin 

edilmesine karar verdi. Fakat Ohri’deki Bulgar piskoposluğuna bir Bulgar’ın tayin 

edilmemesi üzerine Bulgar cemaati Fener’le tüm ilişkisini kesti.254 Paris 

Anlaşmasında belirtilen Islahat fermanı gereğince ruhanî cemaatlerin yeniden 

yapılanması hükmüne dayanarak 1860’da Babıâli’ye heyet yollayarak Rum 

Ortodoks kilisesinin ruhani reisini tanımayacaklarını deklare ettiler. Patrik bu 

hareketi engelleyemediği için istifa ettiği gibi Bulgar ruhani liderleri yeni patriğin 

seçimine de iştirak etmediler.255 Aradan on yıl geçtikten sonra Bulgarlara mezhep 

özgürlüğü tanımanın ruhani liderlerinin yetkili merci haline geleceği ve 1821 Mora 

isyanında Rum papazlarının isyanı başlatıp Yunan bağımsızlığını kazandırdıkları 

gibi Bulgarların da aynı yola tevessül edeceği hesap edilmesine rağmen Bulgar 

Kilisesi meselesinin başta Rusya olmak üzere büyük devletlerin müdahale sebebi 

                                                 
251 Karal, Osmanlı Tarihi, VII. Cilt, s.91-92. 
252 Ali Naci, Ya Hürriyet Ya Ölüm, s.21.  
253 Ali Naci, Ya Hürriyet Ya Ölüm, s.22.  
254 Ali Naci, Ya Hürriyet Ya Ölüm, s.23. 
255 Karal, Osmanlı Tarihi, VII. Cilt, s.92. 



 81  

olmaktan çıkarılması için 11 Mart 1870 tarihli fermanla Ekserhane kurulmasına izin 

verildi.256 Rumeli’deki 74 piskoposluktan 25 tanesi Bulgar kilisesinin emrine 

verildi.257 “Bulgar Ekserhanesi de tıpkı Fener Patrikhanesi gibi muayyen coğrafî bir 

hacim üzerine kurulmuş, muayyen coğrafî hudutları olan, ruhanî örtüye bürünmüş 

bir devlet teşkilâtı nüvesinden başka bir şey değildi”.258 Bu fermanla Bulgarlar 

esasında teşkilatlı olarak mücadelelerinin semeresini görmüşler ve bunun gereği 

olarak Osmanlı devletinin idarî taksimatına göre vilayet, sancak ve kaza 

merkezlerinde hızlı bir kiliseleşmeye ve organize olmaya başlamışlardır.259 Bulgar 

kilisesinin kurulması ile Bulgar bağımsızlık hareketleri de hız kazandı. Bütün 

teşkilat İstanbul’daki Ekserhane’nin talimatlarına göre hareket etmekteydi. Bulgar 

milliyetçiliğinde Bulgar papazları önemli bir rol oynadı. 260 Rusların panislavist 

politikalarına gösterilen ilgi ve onların da desteği ile Bükreş’te kurulan bir komite261 

kendini gayrimeşru Bulgar hükûmeti olarak ilan ederek mücadeleye başladı.  

 Kiliselerin bu anlamda bağımsızlık mücadelelerinde etkili olmaları aynı 

zamanda bu hareketlerin merkez olmalarına da yol açtı. Bulgar ihtilali de Yunan 

ihtilali gibi İstanbul’da kararlaştırıldı. 

 

2.3.2.2.2. 1875–1876 Bulgar İsyanı 

 

Hersek isyanının başlangıcı, Slav Birliği’nin genel bir isyan projesine uygun 

olarak devam ederek Bulgar isyanı ile iyice netleşmeye başladı. 1875’te Filibe 

Sancağına bağlı Kızanlık, Eski-Zağra, Çırpan ve Hasköy kazalarında Rus 

konsoloslarının teşviki ile Bulgarlar isyana kışkırtılmış ve çeşitli cemiyetler 

kurularak Müslümanlar tehdit edilmeye başlanmıştı. Ancak yetkililerin uyanıklığı 

                                                 
256 Karal, Osmanlı Tarihi, VII. Cilt, s.93. 
257 Ali Naci, Ya Hürriyet Ya Ölüm, s.24.  
258 Ali Naci, Ya Hürriyet Ya Ölüm, s.25. 
259 Ali Naci, Ya Hürriyet Ya Ölüm, s.27. 
260 Karal, Osmanlı Tarihi, VII. Cilt, s.86. 
261 Ali Naci, Ya Hürriyet Ya Ölüm, s.28. 
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sayesinde isyancılar yakalanarak hapsedildi ve ihtilalin önü alındı.262 İsyancılarda 

ele geçirilen evraklarda Rusya’nın dahli açıkça görülmekle birlikte Rus büyükelçisi 

İgnatiyef’in bu olayın kendi kışkırtmalarına yorulmaması, bozgunculara aldanan saf 

kişilere isyancı gözüyle bakılmaması ve sert tedbirlere başvurularak asayişin 

bozulması halinde Rusya’nın ve diğer devletlerin sessiz kalamayacağı şeklindeki 

sözleriyle Edirne Valisi Hurşid Paşa, Filibe Mutasarrıfı, Zağra ve Kızanlık 

kaymakamlarının görevden alınması ve hapsedilen Bulgarların serbest 

bırakılmalarını ısrarla talebi üzerine sadrazam Mahmud Nedim Paşa adı geçen 

yetkilileri görevden aldı.263 Bu esnada Hersek isyanının şiddetle devam etmesi, 

Sırbistan hududundan Hersek’e devamlı saldırılar olması, Bulgaristan tarafına 

haydutlar salıp bozgunculuk yapması ve Sırbistan’ın harbe hazırlanması gibi 

nedenlerle Sırp hududuna yerleştirilen askerî birliklerin çekilmesi yönünde 

İgnatiyef’ten gelen talep kabul edilmedi. Hersek isyanının bastırılması için 

Sırbistan’a yapılacak bir askerî hareketin Paris Anlaşmasının 21 ve 29. maddelerine 

göre anlaşmada imzaları olan devletlerle ortaklaşa kararlaştırılacağından dolayı 

zamanında gerekli müdahale yapılamadı. 1875 Bulgar isyanı küçük çaplı olmasına 

rağmen bölgede meydana gelen karışıklığın olduğundan fazla gösterilmesine neden 

oldu. 

 1875 yılındaki küçük çaplı isyan, Slav Birliğinin tüm bölgede isyan çıkarma 

kararının tatbiki olmasına rağmen geniş bir alana yayılmadığı gibi kolayca da 

bastırılmıştı. Ancak bu isyanın yeterli hazırlık yapılmadan girişilmiş bir isyan 

hareketi olması nedeniyle Bulgarlar, daha geniş çaplı bir isyan için Filibe’nin Rus 

konsolosu Nayden Gerof öncülüğünde faaliyetlere başladılar. 1876’nın Mayıs 

ayında planlanan genel isyan 20 Nisanda başladı. Bulgar isyanının çıkacağı 

hakkında Babıâli’ye verilen raporların önemsenmemesi ve yeterli asker 

gönderilmemesi üzerine bu isyanın tenkili yerel yetkililerin gayreti ve sivil halkın 

kendilerine yönelik Bulgar saldırılarını engellemek için örgütlenip harekete 

geçmeleriyle sağlanmıştı. Filibe’de Otluk köyünde meydana gelen Bulgar isyanının 

şiddet ve önemi Babıâli’ye ısrarla bildirilmişken İgnatiyef’in de müdahalesiyle olaya 

                                                 
262 Mahmud Celaleddin, Mir’ât-i Hakîkat, s.64. 
263 Mahmud Celaleddin, Mir’ât-i Hakîkat, s.64. 
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yerel bir isyan nazarıyla bakılmış ve bu suretle isyan genişleyerek Filibe ve Pazarcık 

kazalarında toplam 23 Müslüman ve Hıristiyan köyünün yanmasına yol açmış,264 

olayların genişlemesinden sonra İstanbul’dan Edirne’ye yeterli sayıda asker ve 

batarya gönderilmiş, isyan bastırılırken bazı bölgelerde aşırıya kaçılmıştır ki, 

sonraları devletin başını ağrıtan şikâyetlere konu olmuştur.  

 Kısaca medrese talebelerinin de ayaklanıp Mahmud Nedim Paşa’nın azline 

yol açan Bulgar isyanı Nisan ayının sonlarında başlayıp 2 Mayıs 1876 tarihinde 

genel isyan halini almıştır. Bu isyan, zamanında hükümete bildirildiği halde 

sadrazam tarafından İgnatiyef’in etkisinde kalınarak önemsenmemiş, telgraf hatları 

ve köprüler kesilmiş, demiryolları tahrip edilmiş, karakollar basılmış, 3.000 

civarında ev yakılmış ve 1.000 kadar da Müslüman öldürülmüştür. İsyanın 

vehametinin anlaşılmasından sonra isyanı bastırmak için ‘Serdar-ı Ekrem’ sıfatıyla 

Çırpanlı Abdülkerim Paşa görevlendirilmiş, 2 Mayısta başlayan isyan, Abdülaziz’in 

hal’inden sonra 9 Haziran’da bastırılmıştır. 

 

2.3.3. Selanik Vakası ve Berlin Memorandumu 

 

Hersek isyanının yayıldığı ve Bulgar isyanının patlak verdiği bir sırada 

İstanbul’da da Bulgaristan’da olduğu gibi Müslüman ve Hıristiyanlar birbirine 

saldıracak; böyle bir durum olduğunda padişah Rusya’ya eğilimli olduğu için Rus 

askeri getirtip himayesine sığınacak ve “sadrazam da Rusya delisi olduğundan 

devletin ve ülkenin hukukunu kolayca feda edecek” şeklinde dedikoduların yayılması 

üzerine Slav ve Hıristiyan tebaa silahçı dükkânlarına giderek ne kadar silah varsa 

hepsini aldıklarından gece tetikte beklemek ve gündüz de silahlı gezmek gibi bir 

durum ortaya çıkmıştı.265 Bu esnada Selanik vak’ası meydana geldi. 6 Mayıs 

1876’da Avrat-hisarı kazasından Müslüman olan bir Bulgar kızı ihtida merasimi için 

Selanik’e geldiğinde üç zaptiye kendisini hükümet konağına götürmek için alırlar. 

Ancak Bulgar kızı trende gelirken ihtida niyetini dillendirdiği için bu durum bir 

                                                 
264 Mahmud Celaleddin, Mir’ât-i Hakîkat, s.85. 
265 Mahmud Celaleddin, Mir’ât-i Hakîkat, s.88.  
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Yahudi ve bir Rum memur tarafından Amerikan konsolosluğuna telgrafla 

bildirilmiştir. Kız, Amerika’nın Rus asıllı konsolosu Perıklı Lazari tarafından Rum 

ve Bulgarlardan oluşan yüzelli adamı ile askerlerin elinden alınarak kaçırılır; kızın 

yaşmak ve feracesi yırtılarak Amerikan konsolosluğuna götürülür.266  

Kızın Müslüman olduğundan bahisle feryadı dikkate alınmamış ancak 

bundan etkilenen Müslümanlar ertesi gün yaklaşık 3–5 bin civarında bir kalabalıkla 

vilayet önünde toplanmışlar, hareketi bir namus meselesi sayarak kızın hükümete 

teslimini istemişler, valinin verdiği teminatı yeterli görmeyerek Selim Paşa veya 

Saatli camiinde toplanmışlardır. Kalabalığı teskin etmek için erkânıyla camiye gelen 

Vali Baytar Mehmed Refet Paşa kalabalık tarafından alıkonarak caminin 

medresesine hapsedilmiştir. Bunu haber alarak Müslüman ahalinin kızı geri almak 

için toplandığı camiye merak saikasıyla gelen Fransa konsolosu Labout ve Alman 

konsolosu Cerniye Müslüman ahali tarafından öldürüldü.  Tarihte bu olaya ‘Selanik 

Vak’ası’ denilmektedir. Ne zaman ki İngiliz konsolosunun girişimiyle Bulgar kız, 

hükümete teslim edilmiş, olaylar yatışmıştır. Olay üzerine Rus elçisi İgnatiyef’in 

girişimiyle İstanbul’da toplanan büyükelçilerin müşterek kararı ile Fransa, Almanya, 

Rusya, Avusturya ve İtalya Selanik limanına birer filo göndermiş, karaya çıkma 

teşebbüsleri ise hükümetin zamanında aldığı tedbirlerle akim kalmıştır. Ayrıca, Vali 

Mehmed Refet Paşa ile bazı askerî görevlilerin en ağır şekilde cezalandırılmaları da 

teklif edilmiştir. Olayla ilgisi görülenlerden altı kişi267 hemen idam edilmiş, diğerleri 

de çeşitli cezalara çarptırılmıştır. Ancak yine Rus elçisi İgnatiyef’in bu olayı sadece 

dinî taassupla Müslümanların Hıristiyanlara saldırması şeklinde ilan edip 

büyükelçiliği Hırvatlarla korumaya başlaması, aynı zamanda saltanat merkezinde de 

asayişin tehlikede olduğunu çeşitli kanallarla yayması üzerine Beyoğlu, Galata gibi 

Hıristiyan nüfusun yaşadığı bölgelerdeki yerli-yabancı tüccar ve sarrafların korkuya 

kapılarak ailelerini Avrupa ve adalara göndermelerine yol açtı.268  

                                                 
266 Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, Cilt-IV, s.253; Uzer, Makedonya Eşkiyalık 
Tarihi ve Son Osmanlı Yönetimi, s.109–110. 
267Bu vak’a nedeniyle nedeniyle idam edilenlerden biri de 1903 Bulgar ayaklanmasının başladığı 
bölgede kaymakamlık yapan ve bizzat elinde silahı ile bu çarpışmalara katılan ve isyan ile ilgili en 
önemli birinci kaynak durumunda olan Tahsin Uzer’in dayısıdır ve Uzer idam edilenlerin sayısının 14 
olduğunu yazar. Uzer, Makedonya Eşkiyalık Tarihi ve Son Osmanlı Yönetimi, s.112. 
268 Mahmud Celaleddin, Mir’ât-i Hakîkat, s.89. 
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 İstanbul halkının heyecanı ve Selanik vak’asının tesiri üzerine Rusya 

imparatoru Berlin’e gitti. Oysa ki Selanik vak’asına yol açan, Amerika’nın Rus asıllı 

konsolosunun din taassubuydu. Kendi rızasıyla Müslüman olmuş bir Bulgar kızının 

ihtida merasimi için Selanik’e gelmesi trende bu olaydan haberdar görevliler 

tarafından istasyona bildirilmiş, yine istasyonun Hıristiyan görevlisi tarafından 

konsolos haberdar edilmiş, Bulgar kızı Osmanlı askerlerinin elinden zorla, 

Müslüman olduğunu bildirmesine rağmen yakışıksız bir şekilde sürüklenerek 

kalabalık bir grup tarafından götürülmüştü.269 Osmanlı devleti, olayda kusuru 

olmayan ve kendisi de Müslüman ahali tarafından tahkir edilerek caminin medrese 

odasına kilitlenen valiyi azletmiş ve olayda ihmalleri görülen bazı zabitleri 

tutuklamıştı. Olayın vehameti nedeniyle acele bir yargılama ile olayda dahli 

olmayan insanlar da dâhil 6 veya 14 Müslüman idam edilmiş, birçoğu da çeşitli 

cezalara çarptırılmıştı. Osmanlı devleti, bir devletin yapması gereken tüm hukukî 

muameleleri yapmasına rağmen bu hadise gerekçe gösterilerek fiilî müdahalede 

bulunulmasına karar verilmiştir. 

 Hersek ve Bulgar isyanının bastırılması esnasında isyancıların can kayıpları 

ve Selanik Vak’ası Avrupa matbuatında Osmanlı devletinin ve Müslümanların 

Hıristiyanları yok ettiği şeklinde yansıtılmıştır. Andraşi notasının kabul edilmemesi, 

Selanik Vak’ası ve halen süren Bulgar isyanı nedeniyle 11 Mayısta Berlin’de Rus 

başvekili Gerçakof, Alman başvekili Bismark ve Avusturya-Macaristan başvekili 

Andraşi toplanarak iki gün sonra müşterek bir karar alırlar. Alınan kararlar, Paris 

Anlaşmasında imzası bulunan devletlerin onayından sonra Osmanlı devletine 

bildirilecektir. Bu kararda Bulgar isyanına değinilmemektedir. Selanik’te meydana 

gelen olayın İzmir ve İstanbul’da da meydana gelebilme ihtimali üzerine büyük 

devletlerin bu illere filo göndermeleri, Bosna-Hersek sorununun Andraşi layihası 

çerçevesinde çözümü, Bosna-Hersek’te iki aylık mütareke ilanı ile Türk 

kuvvetlerinin muayyen bir bölgeye çekilmesi ve bu süre içinde gerekli reformların 

yapılması, mütareke süresi içinde bunlar yapılmadığı takdirde devletlerin fiilî 

                                                 
269 Selanik Vilayetinin resmî gazetesindeki bilgiye göre, Bulgar kızının alınması esnasında, elebaşı 
gayrimüslimler İslam’a ağır hakaret ederek, çevredekileri de tahrik ederler, bunun üzerine kalabalık 
zaptiyelere saldırarak kızın feracesini yırtıp sürükleyerek götürürler. Ahmed Midhat Efendi, Üss-i 
İnkılâp, Cilt.1, Haz. Tahir Galip Seratlı, İstanbul, Selis Yayınları, 2004, s.259.  
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müdahalesi kararlaştırılır. Bu müşterek karar İtalya ve Fransa’nın onayını almışsa da 

hem İngiltere tarafından kabul edilmediği, hem de memorandumun Osmanlı 

devletine bildirileceği gün olan 30 Mayıs’ta saray darbesi olduğu için tatbik imkânı 

bulamamıştır.270  

   

2.3.4. Karadağ ve Sırbistan İsyanı 

 

 Hersek isyanının Osmanlı devletinin tahmininden öte büyüyüp uluslar arası 

bir müdahaleye yol açacak şekilde genişlemesinin sebebi, yapılan çarpışmalarda 

yakalanan ve öldürülenlerden de anlaşıldığına göre başta Karadağlılar olmak üzere 

bölgeye dışarıdan çok sayıda isyancının gelmesiydi.  

  1875 Hersek isyanı nedeniyle memleketinin iktisadi ve manevi zararlara 

uğradığını ve başıbozuk kuvvetlerin sınırlarına tecavüzde bulunduğunu ve bu 

sebeplerle Bosna-Hersek’in Sırp askerleri tarafından işgalini isteyen Sırp Prensi 

Milan ile Hersek’in bir kısmını isteyen Karadağ Prensi Osmanlı devletine savaş ilan 

ettiler.271 Osmanlı birlikleri Sırbistan’ın iç bölgelerine kadar ilerledi. Her ne kadar 

Sırplara galip gelindiyse de Karadağ’da aynı başarı elde edilemedi. Büyük 

devletlerin araya girmesiyle Sırbistan mütareke istedi. Ancak Osmanlı devleti 

Sırbistan’ın kendisine bağlı bir prenslik olması nedeniyle onları isyancı sayıyor ve 

savaşa neden olan hadiselerle ilgili olarak teminat şart koşuyordu. Osmanlı devleti 

bu yöndeki şartlarını büyük devletlere gönderdi. Ancak cevap beklerken İngiliz 

elçisi Londra’dan telgrafla aldığı talimat gereğince Osmanlı devletinin teklif ettiği 

şartları reddederek, barışa esas olmak üzere, Sırp ve Karadağ prensliklerinin 

savaştan önce sahip olduğu imtiyazların yenilenmesini, Bosna-Hersek’e özerklik 

verilmesini ve Bulgaristan’da Kont Andraşi Layihası esasına göre ıslahat 

yapılmasını istedi.272 Tüm bu isyan ve savaşlar iç siyasî gelişmeler olurken devam 

etmekteydi. Bu olaylar esnasında iki padişah hal’ edildi, Abdülhamid tahta geçerek 

                                                 
270 Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, Cilt-IV, s.255-6. 
271 Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, Cilt-IV, s.282–283. 
272 Mahmud Celaleddin, Mir’ât-i Hakîkat, s.173. 
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Kanun-i Esasî ilan edildi. İleride de görüleceği üzere Kanun-i Esasî’nin ilanında en 

önemli etken, bu iç isyanlar ve savaşlar olmuştur. 

 

2.4. Halk Unsuru Olarak Medrese Talebelerinin Ayaklanmaları ve 

Abdülaziz’in Hal’i 

 

 Yeniçeriliğin ilgasına kadar halkın iştirak etmediği yeniçeri-ulema ittifakı ile 

beliren ve padişah ve yönetici değişikliği ile son bulan ayaklanmaların meşruluk 

kaynağı ulema idi. Çünkü asker, ulemanın destek vermediği hiçbir ayaklanmanın 

neticeye varamayacağının bilincindeydi. Yeniçeriliğin ilgası, ulemanın tek başına 

hareket etmesini engellediği gibi, yeni Batılı tarzda modern mekteplerin ve eğitim 

sisteminin benimsenmesi ile de medreselerin önemi azalmıştı. Ulema, yeniçeriliğin 

ilgasına kadar ayaklanmaların ortağı pozisyonundayken, bu tarihten sonra yan unsur 

olarak kullanılarak sınırlı bir etkiye sahip olmuştur. Yeniçeriliğin ilgasına kadar 

ayaklanmaların kitle gücü yeniçeri askerleri iken, bu tarihten sonra görülen belli 

başlı iki ayaklanmanın kitle gücünü medrese talebeleri teşkil etmiştir. Ulema ile 

medrese talebeleri arasında, Abdülaziz’in hal’i olayında daha net görüldüğü üzere 

organik bir ilişki mevcuttu. Kırım Harbi’nin sona erdirilmesi nedeniyle Mustafa 

Reşid Paşa aleyhinde baş gösteren medrese talebelerinin ayaklanması, bizzat 

Mustafa Reşid Paşa’nın rakibi eski sadrazam tarafından planlanmıştı. Bu 

ayaklanmanın nedeni, devletin başarısının ve kazanacağı toprakların sulh yoluyla 

engellenmesine duyulan tepki şeklindeydi. Ayaklanma herhangi bir fikrî arka plana 

sahip olmadığı gibi bir yönetim değişikliğini de içermemekteydi. Bu kalkışma, 

yeniçeriliğin ilgasından önce de baş gösteren yöneticilerin, devleti iyi yönetemediği 

veya belli sınıfların menfaatlerini haleldar ettiği şeklindeki iki temel gerekçenin 

harmanlanmış halinin tezahür ettiği bir ayaklanmaydı.  

 Ulemanın etkin ve belirleyici olduğu ama kitlesel destekten yoksun olduğu 

tek ayaklanma girişimi Kuleli Vak’ası aynı zamanda bir yönetim değişikliği talebini 

havi bir ayaklanmaydı. Başarısız olan bu girişim, Tanzimat fermanı ile hukukî bir 

karakter kazanan, Islahat fermanı ile netleşen ve tarihimizde Tanzimat dönemi ile 
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adlandırılan bir sürece ve algıya yönelmiş tepkiydi.  Ancak 10 Mayıs 1876’da baş 

gösteren medrese talebelerinin ayaklanması, hem ortamın uygun olması ve hem de 

ayaklanmayı planlayan yönetici ittifakının temel amaçlarını gerçekleştirmesi 

bakımından her ne kadar yönetim tarzına değil yöneticilere yönelik bir hareketken 

bir yönetim değişikliğine yol açmış; iki padişahın hal’i ve anayasanın ilanı ile 

sonuçlanmıştır. 

 Midhat Paşa ve Hüseyin Avni Paşa, Sadrazam Mahmud Nedim Paşa’nın 

sadareti esnasında ikbalden düştükleri ve zaman zaman sürgüne gönderildikleri için 

hem sadrazama ve hem de sadrazamı koruduğu gerekçesiyle padişaha karşı harekete 

geçmek konusunda ittifak ettiklerinden, Hersek ve Bulgaristan isyanları ile tenzil-i 

faiz kararının halk üzerinde nispeten doğurmuş olduğu etkiden istifade amacıyla 

harekete geçtiler. Bu faaliyet sonucu özellikle Midhat Paşa ile ilişkilendirilen ve 

sayısı binleri bulan medrese talebeleri İstanbul’da ayaklandılar.273 Görünürdeki 

sebep sadrazamın ve padişahın Rus yanlısı oluşu nedeniyle Rumeli’de baş gösteren 

Hıristiyan ayaklanmalarına Rus büyükelçisi İgnatiyef’in ricası ve tavassutu ile 

gerekli ve yeterli müdahalenin yapılmadığından birçok Müslüman köylerinin yakılıp 

yıkılması ve binlerce Müslüman’ın öldürülmesiydi. Sadrazamın iş başında kalması 

halinde bu politikanın devam edeceği, Müslümanların halinin giderek daha da 

kötüleşeceği ve Müslümanlarla meskûn birçok yerin elden gideceği de konuşulup 

tartışılmaktaydı. Sultan Abdülaziz’in rızasıyla İstanbul’a Rus askerlerinin geleceği 

şayiası da ahali ve talebe arasında yayılma başladı.274 İstanbul medreselerinde 

okuyan öğrencilerin büyük çoğunluğunun Rumeli ve özellikle Bulgar nüfusun yoğun 

bulunduğu Tuna vilayetinden olması, her gün çok sayıda Müslüman’ın 

öldürüldüğüne dair haberlerin büyütülerek yayılması üzerine 10 Mayıs 1876 

Çarşamba günü Fatih, Beyazıt ve Süleymaniye gibi büyük camilerin medreselerinde 

oturan binlerce talebe dersleri bıraktılar ve:  
                                                 
273 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Mahmud Nedim Paşa’nın aleyhtarlarının medrese talebelerini nasıl elde 
edip ayaklandırdıkları hususunda şunları söylemektedir: “ Mahmud Nedim Paşa’nın sadareti bir 
müddet daha devam edecek olursa İstanbul’a Rus askeri gelecektir propagandası yapıldığından bu 
hal nihayet elde edilen softaların ayaklandırılmasına vesile oldu”. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Midhat 
Paşa ve Yıldız Mahkemesi, 2.Baskı, Ankara, TTK Yayınları, 2000, s.13.  
274 M.Kaya Bilgegil, ahali ve medrese talebeleri arasında yayılan bu propagandanın Midhat Paşa 
konağında hazırlanmış olabaileceği ihtimalinden bahsetmektedir. Bilgegil, Ziyâ Paşa Üzerinde Bir 
Araştırma, s.219. 
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  “Devlet ve memleketin hakları ve bağımsızlığı düşmanların ayakları altında 

çiğnendiği bir zamanda derslerle uğraşmak dindarlık ve yiğitliğe uygun değildir. 

Her tarafta Müslümanlar Hıristiyanların hakaret ve kıyımları altında eziliyor. 

Buna yol açan devlet büyüklerini ortadan kaldırmak şer’an hepimize düşen bir 

vazifedir”275  

diyerek mitingler yapıp özellikle Şeyhülislam Hasan Fehmi Efendi’yi dile doladılar. 

Bu, medrese talebelerinin Mahmud Nedim Paşa hükümetine karşı gösterdiği bir 

ayaklanma idi. Medrese talebelerinin başında ilmiye sınıfına mensup Şirvanizade 

Ahmed Hulusî ve Gürcü Şerif Efendi gibi yüksek rütbeli din adamlarının 

bulunmasının yol açtığı galeyanla halktan bir kısım insanlar da başlarına sarık 

takarak bu topluluğa katıldı ve silahlı dolaşmaya başladı. Ancak tüm bunlara rağmen 

hiçbir Hıristiyan’a zarar verilmedi. Ayaklanmanın saraya aksetmesi üzerine padişah 

Serkurena Hafız Mehmed Bey ve Seryaver Halil Paşa’yı medrese talebelerinin 

toplandığı camilere göndererek taleplerinin gereğine bakılacağını haber verdi.  

 Bab-ı Fetva’da toplanan kalabalığın şeyhülislamın konuşmasına rağmen 

dağılmaması üzerine Sadrazam Mahmud Nedim Paşa, saraya giderek ayaklanmanın 

Midhat Paşa tarafından çıkarıldığını, kendisinin İstanbul’dan uzaklaştırılmasını, 

şeyhülislamın azledilmesini ve yerine Gürcü Şerif Efendi’nin getirilmesini Valide 

Sultan’a rica etti. Ancak gerektiğinde ayaklanmanın bastırılması için Hüseyin Avni 

Paşa’nın kabine üyeliğiyle İstanbul’a getirilmesi ve yerine Midhat Paşa’nın 

Hüdavendigar valiliğine atanması için irade çıkması üzerine sadrazam Mahmud 

Nedim Paşa, Hüseyin Avni Paşa’nın kabineye alınmasının padişah için tehlikeli 

olacağını söylemesine rağmen Valide Sultan’dan destek göremedi. Hüseyin Avni 

Paşa’nın saraydaki yakın adamı olan Serkurena Hafız Mehmed Bey’in Valide Sultan 

ve padişah nezdinde ‘tehlikeli ve korkunç’ sözlerle girişimde bulunarak Mahmud 

Nedim Paşa’nın azledilmesi ve Gürcü Şerif Efendi’nin de ilmiyenin ileri gelenleri ve 

talebeler tarafından sevilmediğinden bahisle şeyhülislamlığa getirilmemesi için 

yaptığı girişimler üzerine Mahmud Nedim Paşa sadaretten azledildi.276  

                                                 
275 Mahmud Celaleddin, Mir’ât-i Hakîkat, s.93.  
276 Mahmud Celaleddin, Mir’ât-i Hakîkat, s.96. 
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 Mahmud Nedim Paşa’nın azli, padişahın rızasıyla yaptığı bir azil değildi ve 

sadrazam, padişahın istediği tarzda hareket eden bir devlet adamıydı. Mahmud 

Nedim Paşa’nın sadareti birçok gailenin de baş gösterdiği bir dönemdi. 1875 malî 

yılında gelirlere oranla giderlerin 5 milyon fazla açık olması nedeniyle gerek gelir-

gider dengesini kurmak ve gerekse de askerî harcamalara kaynak bulmak için 

Mahmud Nedim Paşa, dış borçlar ve genel hisse senetlerine karşılık olarak ayrılan 

parayı yarıya indirerek bunu 6 Ekim’de bildirilerle resmen ilan etmişti. Ancak bu 

kararın ilanından önce Fransız ve İngiliz büyükelçilerine haber verilerek görüşleri 

alındığında onlar yalnız kendi devletlerinin kefaleti altında bulunan borçların ayrı 

tutulması şartıyla itiraz etmeyeceklerini sözlü ve yazılı olarak beyan ettiler. 

Hükümetin kararına göre bütün muntazam borçların faizlerinin beş yıl içinde yarısı 

nakden, diğer yarısı da %5 faizli senetle ödenecekti. Nakden ödenecek faizlerin 

taksitleri için de tuz, gümrük ve tütün gelirleri ile Mısır’dan gelecek vergiler teminat 

olarak gösterilmekteydi.277 Her ne kadar Osmanlı devletinin malî yapısı özellikle bu 

faiz borçlarını ödeyecek durumda değil, bu husus İngiltere’nin İstanbul büyükelçisi 

tarafından resmî yazılarla da bildirilmiş ve hatta birinde “Osmanlı Devleti’nin büyük 

malî güçlüklerden kurtulması için ya iflas ettiğini göstermekten veya faiz ödeme 

indirimi tedbirini kabullenip bu yola gitmekten başka çare bulamayacağı” 

yazılmışsa da, İngiltere’de ellerinde hisse senetleri bulunanlar bu tespite itibar 

etmemişler;278 sadrazam da herhangi bir uluslar arası girişimde bulunmadan bu 

kararı aldığından Osmanlı devleti iç isyanlar nedeniyle baş gösteren uluslar arası 

müdahalelerde bu kararın etkisini uzun müddet hissetmek zorunda kalmıştı.  

                                                 
277 Mahmud Celaleddin Paşa, kararın açıklanmasıyla ortalığın birbirine girdiğini, birçok kişinin 
zenginken fakir olduğunu “halk bu beklenmedik muameleyle dertliyken, danışma kurulu üyelerinin 
çoğu(nun) bir gün önce verilen karar üzerine Galata borsasında düşük bedelle gizlice satın almış 
oldukları tahvillerin fiyat farkından binlerce altın kazanmakla meşgul oldu”klarını, danışma 
kurulunun aldığı bu kararın üç gün sonra kabineye de imzalatıp kararname hükümlerini yorum 
sadedinde yayınladığı bir bildiride hisse senetleriyle ödemesi geriye bırakılan yarı faizin beş senelik 
müddeti içinde ödenmezse en önce müddeti bitecek bir dış borcun ödeme süresi sonuna kadar 
uzatılarak, o borç için gösterilmiş teminattan ödeneceği hususunun öğrenilmesiyle işin renginin 
değiştiğini, bu yorum üzerine dış borçlar genel hisse senetleri ve demiryolları tahvillerinin değerinin 
birdenbire düşüp bu indirimden sonra belirlenmiş taksitlerin dahi teminatlarına hiçbir güvenin 
kalmadığını, özellikle ellerinde senet bulunan İngiliz ve Fransızların feveran ettiklerini, “Türkler bizi 
dolandırıp altınlarımızı savurganlık uğrunda tükettiler. Bunların varlığının devamı Avrupa’ya 
zararlıdır” şeklinde yazılarla da İngiliz kamuoyunu Osmanlı taraftarlığından çıkarttıklarını 
yazmaktadır. Mahmud Celaleddin, Mir’ât-i Hakîkat, s.69.  
278 Mahmud Celaleddin, Mir’ât-i Hakîkat s.70. 
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  Rivayete göre Midhat Paşa, veliahd Murad Efendi’nin sarrafı Hristaki’den 

tedarik etmiş olduğu altın paraları İstanbul’daki medrese talebelerine gizlice 

dağıtmış279 ve 10 Mayıs 1876 tarihinde medrese talebeleri ayaklanmıştır. Midhat 

Paşa ve arkadaşları hükümette olmadıkları için ancak bazı ulemanın elde edilerek 

iktidara gelineceği şeklinde bir kanaatle harekete girişmişler ve bu ulema da medrese 

talebelerini kışkırtarak ayaklandırmıştır. Medrese talebelerinin çoğunluğunu 

Rumelili öğrenciler oluşturmaktaydı. Hersek isyanı Bosna’ya sirayet etmiş, Bulgar 

isyanı ile çok sayıda Müslüman aile hayatını kaybetmiştir. Sadrazam Mahmud 

Nedim Paşa, İgnatiyef’in etkisinde kalarak isyanı bastırmak için zamanında askerî 

birlik göndermemiş, ancak olay genişlediği zaman askerî birlik gönderilmiş, bu 

zamana kadar da Bulgarlar çok sayıda müslümanı öldürerek, saldırdıkları köyleri 

yakıp yıkmışlardır. Medrese talebelerinin ayaklanması için gerekli psikolojik 

atmosfer mevcuttu.280 Mahmud Nedim Paşa’nın Avni Paşa’yı sürgüne göndermesi, 

Midhat Paşa’nın da istifa etmesi meydanın Mahmud Nedim Paşa’ya kalacağı 

korkusunu doğurmuş, Midhat Paşa bu durumdan kurtulmak için böyle bir 

ayaklanmayı planlamıştır. Ancak mevcut şeyhülislam Hasan Efendi yerine, 

Hayrullah Efendi’yi istemeleri de Midhat Paşa’nın zekâ ürünü bir taktiğidir. Yeni 

kabineyi Mütercim Rüşdü Paşa kurduğunda Hayrullah Efendi de şeyhülislam 

olmuştur. Kabinede hem Hüseyin Avni Paşa, hem Mithat Paşa, hem de Hayrullah 

Efendi bulunmaktadır. Bu isimler sadrazamla birlikte padişahın hal’ini kararlaştıran 

insanlardır. Abdülaziz, Hayrullah Efendi’yi istemeye istemeye Mütercim Rüşdü 

                                                 
279 “...Mahmud Nedim Paşa’yı Sadrâzamlık’tan ve Hasan Fehmi Efendi’yi Şeyhülislâmlık’dan 
düşürmek için İstanbul’da bir taşkınlık çıkarmanın çâresine bakılması yolunda Şehzâde Murad 
Efendi’nin sarrafı Hristaki, Midhat Paşa’nın aracılığı ile medreselere gizlice para dağıtıp talebeler 
ayaklandırılmış, ...vekiller arasında değişiklik yapma yoluna gidilerek Hüseyin Avni Paşa 4. defa 
olarak Seraskerlik mevkiine erişmiş, Midhat Paşa da vekiller arasına katılmıştı”. Mahmud 
Celaleddin, Mir’ât-i Hakîkat, s.106. Ahmed Cevdet Paşa “Midhat Paşa ise el altından talebe-i 
ulûmu Mahmud Paşa aleyhine tahrîk etmekte idi” demektedir. Cevdet Paşa, Tezâkir 40-Tetimme, 
Haz. Cavid Baysun, Ankara, TTK Basımevi, 1991, s.151.  
 
280 Medrese talebelerinin içinde bulundukları psikolojik durum yanında, cihad kavramını da 
önceleyen bir inanca sahip olmaları onların elde edilmesini kolaylaştırıcı faktörlerdir. Nitekim Harbin 
başlamasından sonra da Ardahan’ın düşmesi üzerine, meclisi basarak Harbiye nazırının ve Damad 
Mahmud Paşa’nın azillerini istemişlerdir. Ancak bu olayda da bir komplo olup olmadığı araştırılmış, 
hatta İsmail Kemal Bey’in Kütahya’ya sürgününde dahli olduğu şüphesi etkili olmuştur. İsmail 
Kemal Bey, İsmail Kemal Bey’in Hatıratı, s.113–114. 
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Paşa’nın ricası üzerine şeyhülislam yapmış, ‘İnşaallah yanlış bir yola tevessül 

etmez’ diyerek de endişesini dile getirmiştir.281   

 Sultan Abdülaziz, medrese talebelerinin ayaklanmasını halk ayaklanması 

olarak kabul edip, halkın yatıştırılması ve kaygılarının giderilmesi için sadaret 

Mütercim Rüşdü Paşa’ya, seraskerlik Hüseyin Avni Paşa’ya, şeyhülislamlık Hasan 

Hayrullah Efendi’ye ve bilahare adliye nazırlığı da Midhat Paşa’ya verildi.282 

Padişahın yeni kabineyi huzuruna kabul ettiğinde Rüşdü Paşa’ya hitaben “Sizi halk 

istediğinden görev verdim” demesi, kısa bir müddet sonra kabineyi değiştirmek için 

girişimde bulunması ve bunun Serasker Hüseyin Avni Paşa’nın adamı olan ama 

padişahın en yakın bürokratı konumundaki Serkurena Hafız Mehmed tarafından 

Seraskere bildirilmesi üzerine bu isimler, uzun müddettir unutulan hal’ için girişime 

başladılar. 

 Midhat Paşa, medrese talebelerini ayaklandırmakla esas itibariyle amacına 

ulaşmıştı. Hal’e karar veren dört isim de padişahtan memnun olmayan ve çeşitli 

zamanlarda azl ve sürgün edilmelerini padişaha bağlayan ve bu sebeple padişaha kin 

besleyen yöneticilerdi. Sadrazam Mütercim Rüşdü Paşa, sürgüne gönderilmemekle 

birlikte Abdülaziz döneminde 11 yıl açıkta kalmıştı. Şeyhülislam Hasan Hayrullah, 

daha önce padişah tarafından şeyhülislamlıktan azledilmişti. Serasker Hüseyin Avni 

Paşa, saray kadınlarına sarkıntılık yapmasından dolayı görevden alınmak istenmiş, 

Âli Paşa tarafından korunmuştu. Âli Paşa’nın vefatından sonra 1871 tarihinde birinci 

defa sadarete getirilen Mahmud Nedim Paşa tarafından görevden alınarak memleketi 

Isparta’ya sürgüne gönderilmişti. Padişah saray eğlencelerinde Hüseyin Avni 

Paşa’nın kaba bir şekilde taklitlerini yaptırarak eğlenmişti. Ancak tüm bunlara 

rağmen padişah daha önce hem Mütercim Rüşdü Paşa, hem Hüseyin Avni Paşa ve 

hem de Midhat Paşa’yı sadarete getirmişti. Özellikle padişaha yakın olan 

şeyhülislam Hasan Fehmi Efendi’nin azli ve Mahmud Nedim Paşa’nın teklif ettiği 

Gürcü Şerif Efendi’nin de atanmaması, padişahın hal’ine fetva vermeyecek 

olmalarından kaynaklanmaktaydı. Kabineye şeyhülislam olarak giren Hasan 

                                                 
281 Mehmed Memduh, Mir’ât-ı Şuûnat, s.75–6. 
282 Uzunçarşılı, bu dört ismin muhtelif sebeplerle birbirlerini sevmediklerini, ama hal’ hususunda 
birleştiklerini yazar. Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Yıldız Mahkemesi, s.23. 
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Hayrullah Efendi, Mütercim Rüşdü Paşa’nın teklifi üzerine padişahça uygun 

bulunmuştu. Hatta padişah Hasan Hayrullah Efendi hakkında şüphesini izhar etmiş 

ve ‘Allah vere de yanlış bir iş yapmasa’ demişti. Padişahın hal’ine karar verilmesi 

memleketin idaresinin düzeltilmesi veya yönetim değişikliği gibi bir niyete 

dayanmamakta, padişaha yönelik şahsî garaz ve kinden kaynaklanmaktaydı. 

Hüseyin Avni Paşa, daha önce de padişahı hal’ etmek istemiş, buna imkân ve fırsat 

bulamamıştı.  

 Abdülaziz’in hal’inde Midhat ve Hüseyin Avni Paşaların görev bölümü 

yaptıklarını söyleyebiliriz. Midhat Paşa mütereddit davranan sadrazam Mütercim 

Rüşdü Paşa’ya “Eğer bu maksatta işbirliğinden ayrılırsan, Bayezid Meydanı’nda 

milletin seni parça parça edeceğini düşünmelisin” diyerek ikna etmiştir. 

Şeyhülislam’ın ikna edilmesini de Midhat Paşa üstlenir. Osman Nuri, şeyhülislamın 

padişaha henüz sadakat yemini etmişken hal’ işine müdahil, hatta öncü olmasını 

Midhat Paşa’ya atfeder. Midhat Paşa, şeyhülislamı makam-ı meşihata atanması 

nedeniyle tebrik ziyaretine gittiğinde üç gün sonra şer’î bir mesele için tekrar ziyaret 

edeceğini söyler ve muayyen günde yanında müderrislerden ve ulemadan oluşan bir 

ekiple tekrar gelir. Sohbet esnasında Midhat Paşa, söze hiç karışmaz ve kendisiyle 

birlikte gelen müderrislerden biri söze başlayarak, padişahın iktidarsızlığının yalnız 

devlet-i Osmaniye’nin değil, İslam’ın da şeref ve haysiyetinin, itibarının günden 

güne azalmasına sebep olduğunu, padişahın hal’ini ima ederek buna cevaz 

verilmesini ister. Şeyhülislamın cevap vermekte tereddüt göstermesi üzerine, 

müderrislerden birinin ayağa kalkarak ‘selefini de makamından biz tard ettik, 

İslam’ın payidar olması için acil bir cevap vermezsen seni de tard ederiz’ ihtarı 

üzerine Şeyhülislam, ‘hükûmet-i Osmaniye’ye başka bir şekl-i idare vermek’ ve 

‘icab ederse başka bir hükümdarı işbaşına getirmek’ için yardımda bulunacağını 

söyler. Bunun üzerine Midhat Paşa, sadece yardım etmenin yeterli olmayacağını, 

aynı zamanda bu işe liderlik etmesi gerektiğini, çünkü eğer bir başarısızlık söz 

konusu olursa makam-ı meşîhatın itibarı için kendisinin ‘mes’ul ve muatep’ 

olmayacağını, gerekirse medrese talebelerinin kendisini padişahın hışmından ve 

gazabından koruyacaklarını söyler. Şeyhülislam kendisinden istenilen her şeyi 
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yapacağını ifade eder.283 Şeyhülislam ikna edildikten sonra Midhat Paşa, Anadolu 

Kazaskeri pâyelilerinden Fetva Emini Kara Halil Efendi’yi konağına çağırıp 

“Pâdişâh mülkü ve milleti yıkıma uğrattı ve Müslümanların beytülmâlini saçıp 

savurdu. Milletin durumunun düzeltilmesi için düşürülmesi düşünülüyor. Buna şer’î 

cevâz var mıdır?” diye koyu dindarcasına sözlerle hal’ sırrını ifşa edince Fetva 

Emini’nden aldığı cevap “bu hayırlı işe çarşaf kadar fetvâ veririm” oldu.284  

 Padişahı oyalamak ve hal’ işini belli etmemek için şeyhülislam ve sadrazam 

saraya giderek Midhat Paşa’nın da kabineye girmesini teklif ettiler. Teklifin kabulü 

üzerine Midhat Paşa, bera-yı teşekkür saraya gitti. Onun arkasından Midhat Paşa’nın 

kabineye alınmasından duyulan şükranı ifade ve padişahın uzun ömürlü olmasına 

yönelik duada bulunmak için ulemadan seçilmiş bir heyet saraya gönderildi. 

Padişah, ulemanın dua ve sözlerinden dolayı memnuniyetini ifade etti.285 

 Yeni kabinenin işbaşına gelmesinden dolayı medrese talebeleri de 

yumuşamış, aşırı taleplerinden vazgeçmişlerdi. Ancak yine de padişahı değil, 

vükelayı kontrol için bir Kanun-ı Esasî ile memleketin içinde bulunduğu müzayaka 

ve ihtiyacı dikkate alınarak padişahın servetinin bir kısmının hazineye devri 

istenmişti. Padişah, bu taleplere sonra cevap vereceğini söyleyerek geçiştirmiş, 

bilahere de sadrazama ve şeyhülislama cevap olarak, bütün medreseleri kapatarak 

öğrencileri İstanbul’dan uzaklaştıracağını; eğer muhalefete devam ederlerse onları 

mahvedeceğini tebliğ etmişti. Padişah bunun için Bulgaristan’dan gelecek bir 

galibiyet haberi bekliyordu. Sadrazam ve şeyhülislam da padişahı onaylıyor, hatta 

medrese talebelerine yönelik hareket gününü birlikte tayin ediyorlardı. Padişahın 

beklediği telgraf Serdar-ı Ekrem Abdulkerim Paşa’dan geldi. Ancak padişahı 

yanıltan, belki de medrese talebeleri hakkında daha yumuşak hareket etmesini 

                                                 
283 Osman Nuri, Abdülhamid-i Sâni ve Devr-i Saltanatı-Hayatı Hususiyesi ve Siyasiyesi-, Cilt. I, 
İstanbul, Kütübhane-i İslam ve Askerî, 1328, s.17–18.  
284 Mahmud Celaleddin, Mir’ât-i Hakîkat, s.107.  
285 Osman Nuri, Abdülhamid-i Sâni ve Devr-i Saltanatı-Hayatı Hususiyesi ve Siyasiyesi-, Cilt. I, 
s.19. 
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engelleyen bu telgraf düzmece bir telgraftı ve Abdülkerim Paşa da bu komiteye 

dâhildi.286  

 Hüseyin Avni Paşa ise darbenin fiilen gerçekleştirilmesi işini üzerine almıştı. 

Ancak “Hüseyin Avni Paşa tahttan düşürme ve tahta çıkarma işinde kullandığı 

askeri, görevlerinin şehirde çıkmış olan bir bozguncu hareketi bastırmak ve 

Pâdişâhı koruyup kollamak olduğunu açıklamak suretiyle kışladan çıkarmıştı”.287 

Askerî Mektepler Nazırı Mirliva Süleyman Paşa da Dolmabahçe yakınlarında 

bulunan Gümüşsuyu Kışlası ile Taşkışla’da bulunan nizamiye askerlerinin tabur 

subaylarını elde ederek onlara “istenildiği vakit saray üzerine harekete geçilmesini 

ve birliklerdeki erlerin saraya karşı bir hareketi önlemekle görevli oldukları 

söylenmek suretiyle kandırılmalarını tavsiye etmiş, taburlara ve mektep talebesine 

gerekli cephâneyi tâlim bahânesiyle hazırlayıp denklemişti”.288  

                                                 
286 Osman Nuri, Abdülhamid-i Sâni ve Devr-i Saltanatı-Hayatı Hususiyesi ve Siyasiyesi-, Cilt. I, 
s. 19–20. 
287 Mahmud Celaleddin, Mir’ât-i Hakîkat, s.108. 
288 Mahmud Celaleddin, Mir’ât-i Hakîkat, s.111; Osman Nuri, Abdülhamid-i Sâni ve Devr-i 
Saltanatı-Hayatı Hususiyesi ve Siyasiyesi-, Cilt. I, s.22. Bu taburlardan birinin kumandanı olan 
Binbaşı İzzet Bey, Yıldız yargılamaları esnasında zanlılar arasında olduğu için tutuklanmıştır. 3 
Haziran 1881 tarihli sorgusunda, Süleyman Paşa ile temasından bahsetmeyerek kendilerine gelen 
tamimle softa ve Hırvatlara karşı hazırlıklı olmalarının emredildiği, Abdülaziz’in hal’ günü de 
taburuyla Dolmabahçe’ye indiğini söylemiştir. Uzunçarşılı, Süleyman Paşa’nın hal’ işinde kullanılan 
askerlerin işin iç yüzünü bilmeden elde ettiğini yazar. Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Yıldız 
Mahkemesi, s.28, 31 nolu dipnot. Ayrıca hal’ işinden haberdar olmayan askerlerin hadisenin 
kendilerine söylendiği gibi olmaması üzerine muhafazasını üstlendikleri padişaha karşı yapılmış bu 
hareketten dolayı aralarında dedikodu baş göstermiş ve iğfal edildiklerini anlayarak ‘biz böyle 
olacağını bilseydik’ gibi sözler sarfetmeleri üzerine bu askerler Hüseyin Avni Paşa ve Redif Paşa’nın 
kararları üzere dışarıya gönderilerek yerlerine başka askerler getirilmiş; bunların da bir sızıltı 
çıkarmamaları için hal’den sonra Abdülaziz’den müsadere edilen seksen beş veya doksan bin altın 
bunlara cülûs bahsişi olarak verilmiştir. Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Yıldız Mahkemesi, s.109-110. 
Darbe teşebbüsünden sadece askerlerin değil, bazı vükelanın bile haberi yoktur. Cevdet Paşa “Ol 
esnâda Rüşdi Paşa ve Şeyhülislâm ve Serasker ve Kapudan ve Reîs Paşa’lar miyânelerinde gayet hafî 
müzâkereler cereyân etmekte idi. Neye dâir olduğunu bilmeyip ahvâl-i harbiyyeye dâir zann ederdik. 
Anlar ise hal’-i Sultân hakkında gizli müşâvere ederlermiş. Hâricden kimesnenin haberi yok idi ve 
ba’zan böyle bir söz işidilse bile ehemmiyet verilmiyordu. Çünkü Avni ve Midhat Paşa’ların öyle bir 
emr-i hatîre cür’etleri melhûz olsa dahi makam-i Sadâret’te bulunan Rüşdi Paşa gayet ağır ve dûr-
endîş bir zât olduğuna ve Hayrullah Efendi Sultan Abdülaziz Han hazretlerinin çırağ-ı hâssı 
bulunduğuna mebnî böyle hatarlı ve âkıbeti mechûl bir fi’l-i nâ-be-câya muvâfakatları ihtimâlden 
ba’îd görünürdü… Yevm-i mu’ayyene birkaç gün kala Fetvâemini Kara Halil Efendi’yi celb ile 
kendisinden istiftâ etmişler. O dahi fetvâ vereceğini va’d etmiş ve bir gün kala Safvet Paşa gibi ba’zı 
zevâtı âgah etmişler. Bizlerden ise bu niyetlerini gayet mektûm tutarlardı” demektedir. Cevdet Paşa,  
Tezâkir 40-Tetimme, s.154.     
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 Komite, hal’ işini İngiliz elçisine de açmış, elçi de elinden gelen her türlü 

yardımı yapacağını vaat etmişti.289 

 Abdülaziz’in hal’i meşrutiyet gerekçesiyle yapılmamakla birlikte hal’ 

meşrutiyetin ilanına yardımcı olmuştur. Hal’in gerçekleşmesinde en fazla katkısı 

olan Serasker Hüseyin Avni Paşa, meşrutiyete karşı olduğu gibi kaynakların hemen 

hemen tamamının belirttiği üzere buna şahsî kin ve nefretinden dolayı ön ayak 

olmuştur.290 Abdülaziz’in hal’inde sadece Midhat Paşa’nın meşrutiyet niyeti 

vardır.291 Meşrutiyetin ilanının Abdülaziz tahtta olduğu müddetçe 

gerçekleşemeyeceği, şehzade Murad Efendi’nin ise meşrutiyeti ilan etmekte istekli 

olduğu şeklinde beliren tavrı nedeniyle hal’de ısrarlı olmuştur. 

 Mehmed Memduh; Sadrazam Mütercim Rüşdü Paşa, Midhat Paşa, Avni Paşa 

ve Şeyhülislam Hayrullah Efendi’nin292 ittifakı neticesi padişahın hal’ edilmesine, 

padişah nazarında devlet kadrolarının kıymet ve itibarı gözetilirken Âli Paşa’nın 

                                                 
289 Osman Nuri, Abdülhamid-i Sâni ve Devr-i Saltanatı-Hayatı Hususiyesi ve Siyasiyesi-, Cilt. I, 
s.20. Hüseyin Avni Paşa, daha önce de hastalığı nedeniyle Avrupa’ya yaptığı bir seyahat nedeniyle 
Abdülaziz’in 1867’de Avrupa’ya yaptığı seyahatte kendisine iştirak eden veliahd Murad Efendi’nin, 
görüştüğü yabancı devlet adamları üzerinde bıraktığı etkiyi öğrenerek onlardan veliahdın padişah 
olması halinde ne gibi tepki göstereceklerini öğrenmek istemiştir. Rus elçisi İgnatiyef’in Osmanlı 
devletindeki nüfuzundan rahatsız olan İngiliz devlet adamları, bu değişiklikten memnun olacaklarını 
ifade etmişler, bu da Hüseyin Avni Paşa’nın padişahı hal’ hususundaki derin arzusunu 
kuvvetlendirmişti. Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Yıldız Mahkemesi, s.10, 7a nolu dipnot. Cevdet 
Paşa da hal’den ve Serasker Hüseyin Avni Paşa’nın öldürülmesinden sonra meydanın Rüşdü ve 
Midhat paşalara kaldığını, Rüşdü Paşa’nın Midhat Paşa’yı def’e muktedir olduğunu “lâkin Midhat 
Paşa’yı İngiliz sefâreti pek ziyâde tasahhub ve iltizâm ettiği cihetle Rüşdi Paşa anı hüsn-i idâre 
etmeği icâb-ı hâlden gör”düğünü yazmaktadır.  Cevdet Paşa,  Tezâkir 40-Tetimme,160-161. Ahmed 
Cevdet Paşa, daha da ileri giderek Kanun-i Esasî layihasının müzakeresi esnasında da “Sadrazam 
Rüşdi Paşa Midhat Paşa’nın efkârına mu’teriz olduğu hâlde İngilizlerin hâtırlarına ri’ayeten Midhat 
Paşa’ya bir şey demeyip dâimâ bizi ileri sürerdi. Nihâyet ba’zı mevâddın lüzûm-ı tashîhini Rüşdi 
Paşa’ya ihtar ettim: ‘Beis yok. Ben anları Zât-i şâhâne’ye ihtâr ile oradan tashîh ettiririm’ dedi” 
demektedir.  Cevdet Paşa,  Tezâkir 40-Tetimme, s.168. 
290 Mehmed Memduh, “ Serasker... Ahlâkının saflık ve sağlamlığına inandığı ve servetinden 
faydalandığı Mısırlı Prens Halim Paşa’ya :‘Padişahın hayatına son verecek bir fedaî bulmak 
mümkün olmaz mı?’ teklifinde bulunduğunu, buna: ‘ Dünya halkını bana kâtil gözüyle baktırmak mı 
istiyorsunuz?’ cevabını verdiğini bizzat Halim Paşa’dan duymuştum” demektedir. Mehmed Memduh, 
Mir’ât-ı Şuûnat, s. 59. Abdülaziz, hal’edildikten sonra talebi üzerine Topkapı sarayından Çırağan’a 
getirilirken, kendisinin Serasker Hüseyin Avni Paşa’ya hediye ettiği beş çifte kayıkla Avni Paşa’nın 
Kuzguncuk’taki yalısından geçirilerek tahkir edilmiştir. Mehmed Memduh, Mir’ât-ı Şuûnat, s.87–8. 
291 Uzunçarşılı, Midhat Paşa’nın meşrutî idare kurulmasını samimiyetle istediğini ve bu idealini elde 
etmek için İngiliz elçisiyle temas edip meşrutî idareye ait fikirler aldığını belirtmektedir. Uzunçarşılı, 
Midhat Paşa ve Yıldız Mahkemesi, s.26. 
292 Şeyhülislam Hayrullah Efendi daha önce de Şeyhülislamlığa getirilmiş, ancak Avni Paşa 
nedeniyle azledilmişti. Memduh, Mir’ât-ı Şuûnat, s.104. 
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ölümü üzerine sadarete gelen Mahmud Nedim Paşa’nın sürgün, azil ve hakaret gibi 

birçok hareketinin heyet-i vükela ve devlet ricalini kırdığını, bu kadroların da buna 

izin verilmesi sebebiyle sorumluluğu saraya yüklemelerinin sebep olduğunu 

yazar.293 

 Padişahın ‘muhtellüşşuûr’ ve ‘umûr-i siyasiyyeden bîbehre’ olduğu 

gerekçesiyle294 tahttan indirilmesinden sonra özellikle bu olayın gelişmesinde etkisi 

olan medrese talebeleri Midhat Paşa ve Hüseyin Avni Paşa’nın konakları önünde 

silah sıkarak ve tezahüratta bulunarak memnuniyetlerini ifade etmişlerdi.295 

 Medrese talebelerinin ve ulemanın Abdülaziz’in hal’inde bu denli müdahil 

olmaları, Abdülhamid’in padişahlığı esnasında statülerini kaybetmelerine 

yolaçmıştır. Ulemanın belli bir oranda saygınlığına dikkat edilmesine rağmen, 

onların Tanzimat’la başlayan etki ve belirleyiciklerinin zayıflaması, Abdülhamid 

döneminde son raddeye varmıştır. Medrese talebelerinin eğitim sisteminde herhangi 

bir iyileştirme yapılmadığı gibi, onlar adeta kaderlerine terkedilmiş; modern usulde 

eğitim gören rüşdiye, idadî ve âli gibi okulların sayısı arttırılmış, idarede olduğu 

gibi, sosyal hayatta da statü üstünlüğü mektep mezunlarına geçmeye başlamıştır. 

İsmail Müştak Mayakon, Abdülhamid’in, Abdülaziz’i taht-ı saltanattan düşüren 

kuvvetin Dolmabahçe sarayını kuşatan asker olmadığını, Hüseyin Avni Paşa ve 

rüfekasının ne büyük ihtiras ile hal’i hazırladıklarını, Bab-ı Fetva saltanat 

değişikliğinin lüzumunu emir ve tasvip etmeseydi devlet erkânının öyle bir işe 

girişemeyeceğini bildiğini; bu sebeple en büyük meşgalesinin fetva yolunu 

kapatmak, fetvahaneyi her taraftan muhasara ve tarassut altına alarak onun her 

harekât ve muamelâtına muttali olmak olduğunu, “Babı Meşihatte bir hareket, bir 

ses olmazdı ki Yıldızın malûmu olmasın”296 ve “Şeyhülislamın arabasından 

konağına, hususî odasından resmî makamına kadar her yerde takib memurları 

                                                 
293 Memmed Memduh, Mir’ât-ı Şuûnat, s.97. 
294 Enver Ziya Karal, şuuru muhtel olan ve siyasî işlerden anlamayan bir padişahın nasıl olup da bu 
fetvayı veren ve padişahı hal’ eden insanları göreve getirebildiğini belirterek verilen fetvanın 
garipliğini ortaya koymaktadır. Karal, Osmanlı Tarihi, VII. Cilt, s.108. 
295 Mahmud Celaleddin, Mir’ât-i Hakîkat, s.117.  
296 İsmail Müştak Mayokan, Yıldızda Neler Gördüm, İstanbul, Semih Lütfi Kitabevi, 1940, s.160. 
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vardır”297 diyerek de şeyhülislamlığın298 çok sıkı kontrole tabi tutulduğunu, yazar. 

Fetva makamı yanında medrese talebeleri ve tekke şeyhleri de sıkı kontrol altında 

tutulmuştur.299 Abdülhamid, ulema sınıfından her zaman çekinmiş, Abdülaziz’in 

hal’ vak’asındaki gibi bir olaya girişebilecekleri ihtimalinden hep endişe etmiştir.300 

  

2.5. V. Murad’ın Cülusu ve Kanun-i Esasî Teşebbüsleri 

 

  Sultan V. Murad’ın cülusu üzerine Midhat Paşa, okunacak hattın 

düzenlenmesini konuşmak istediğinde sadrazam Mütercim Rüşdü Paşa, Hüseyin 

Avni Paşa ve mabeyn başkâtibi Sadullah Bey: 

 “Pâdişâhımız Millet Meclisi teşkil etmek istemiyor. Milletimizin görgü ve 

terbiyesi buna elverişli değildir. Ancak orta yerdeki emniyetsizliği gidermek için 

                                                 
297 İsmail Müştak Mayakon, Yıldızda Neler Gördüm, İstanbul, Semih Lütfi Kitabevi, 1940, s.161. 
298 Abdülhamid döneminde en uzun süre bu makamda kalan ve 1905’de Ermenilerin suikastında 
padişahın canını kurtarmasına vesile olan ve bu sebeple padişah nezdinde özel bir yeri olan 
Şeyhülislam Cemaleddin Efendi’nin bile sıkı kontrol altında bulundurulduğuna dair damadı Cemil 
Topuzlu şu bilgileri vermektedir. “ Bu padişah gayet vehimliydi. Daimi korkusu hal’ edilmek idi. 
Sultan Murad’ın, hastalığından ötürü bir fetva ile tahttan indirildiğini hiç unutmazdı. Bu yüzden 
şeyhülislâm olanlardan hem çekinir, hem de onları tazyik eder ve tarassut altında bulundururdu. 
Nitekim 18 yıl ‘Makam-ı İftâ’da bulunan kayınpederim şeyhülislâm Cemaleddin Efendi de hiç rahat 
yüzü görmeden yaşamıştır. Efendinin daimi endişesini sürülmek teşkil etmiştir. Onun on sekiz yıllık 
‘Makam-ı İftâ’yı işgal zamanı da âdeta bir mahpus hayatı şeklinde geçmiştir. Çünkü irade-i seniyesiz 
Süleymaniye’deki eski Şeyhülislâm kapısından sokağa çıkamazdı. Yalnız haftada bir kere, Cuma 
günleri selâmlık resminde bulunmak üzere araba ile Yıldız’daki camiye kadar giderdi. Açıkçası 
‘tahtelhıfz’götürülürdü. Padişah, çok itimat ettiği Çerkes Mehmet Ağa’yı arabacı tayin etmişti. 
Mehmet Ağa’nın yanında bir Arnavut silahşor bulunurdu. Arabayı da ayrıca iki atlı silahşor takip 
ederdi. Araba daima aynı yoldan giderdi ve hiçbir yerde de durak yapamazdı. Cemaleddin Efendi, 
veliahde ve diğer şehzadelere rastladığı takdirde, hemen araba perdelerini indirmeye ve hanedan 
mensuplarından tek kimseyi selamlamamaya mecburdu! On sekiz sene içinde, kayınpederim, 
Üsküdar, Kadıköy semtlerine geçmek şöyle dursun; Beyoğlu ve Boğaziçi semtlerine dahi ayak 
basmamıştı. Padişah, Şeyhülislâmların Cuma namazında mutlaka hazır bulunmalarını arzu eder, 
Cemaleddin Efendi camiye gelinceye kadar saraydan çıkmazdı! Hatta biraz gecikmiş olsa dahi… 
Kayınpederim, meşrutiyetin ilanından sonra bir müddet serbest kalabildi”. Topuzlu, İstibdat-
Meşrutiyet-Cumhuriyet Devirlerinde 80 Yıllık Hâtıralarım, s. 51-53. 
  
299 “Abdülhamid’in Babı Meşihatte ciheti fetvadan sonra ikinci derecede ehemmiyet verdiği cihet 
talebei ulûm ile tekke meşayihidir”. Mayakon, Yıldızda Neler Gördüm, s.161. 
300 “Hulasa Abdülhamid zahiren hürmet ve himaye eder gibi göründüğü sınıfı ülemadan pek fena 
korkar, onların bir günnagihan feveran ederek Abdülaziz vak’ası gibi bir vak’aya delâlet edecekleri 
ihtimaliyle daima endişenak olurdu. Babımeşihatte bilhassa itimat ettiği birkaç kimse için ibzal 
etmeyeceği atifet, reddedeceği niyaz ve istirham yoktu”. Mayakon, Yıldızda Neler Gördüm, s.163. 
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devletin idâresini kuvvetli kanunlarla güçlendirmeli ve bunlar arasında mâlî işleri 

düzeltmelidir. Pâdişâhımızın arzusu budur”301  

cevabını almıştır. Ancak Hatt-ı Hümayun’da devlet yönetimi ile ilgili vaatler 

doğrultusunda prensiplerin belirlenmesi için Midhat Paşa’nın ısrarı ile Bâb-ı 

Fetvâ’da bir vekiller toplantısı yapıldı; bu toplantıya ayrıca fetva emini Kara Halil 

Efendi, kazaskerlerden Seyfeddin Efendi ve Dâr-ı Şûra-yı Askeriye Reisi Redif Paşa 

ve Askerî Mektepler Nazırı Süleyman Paşa da davet edilmişti. Midhat Paşa’nın 

Abdülaziz’in tahttan indirilmesindeki gayesi Kanun-ı Esasî yaparak sarayın 

otoritesini kırmak ve devlet gücünü Babıâli’de toplamaktı. Midhat Paşa, tüm ısrar ve 

gayretlerine rağmen Hatt-ı Hümayun’da Kanun-ı Esasî vaadinin yer almasını 

sağlayamadı.302 Yapılan toplantıda Midhat Paşa ‘Divan-ı Memleket’ adında bir genel 

meclisin kurulmasını istemiş, fetva emini buna şiddetle karşı çıkmış, sadrazam da 

millet meclisi kurmayacaklarını, lazım olanın malî savurganlığı engelleyecek bir 

meclis olduğunu söylemiştir. Bunun üzerine Askerî Mektepler Nazırı Süleyman Paşa 

“ Mâdem ki gâye buymuş ve Kanûn-ı Esâsî yapılmayacakmış, biz niçin bu işe âlet 

olduk? Eski hâlin ne fenâlığı vardı?” demiş; Serasker Hüseyin Avni Paşa da “Siz 

askersiniz; asker olanların dilinden böyle sözlerin çıkması hiçbir memlekette olağan 

bir şey değildir” şeklinde sözlerle Süleyman Paşa’yı azarlamıştır.303  

 30 Mayıs 1876’da tahttan indirilen Sultan Abdülaziz, 4 Haziran günü intihar 

ederek veya öldürülerek hayatını kaybetmiştir.304 Padişahın hal’ fetvasında şuurunun 

yerinde olmadığı belirtilmesine rağmen mahlu’ padişahın, yeğeni yeni padişaha 

                                                 
301 Mahmud Celaleddin, Mir’ât-i Hakîkat, s.119. Padişahın kendi başına hareket edip edemediği 
hususunda Uzunçarşılı Abdülaziz’e yapılanlardan yola çıkarak şöyle demektedir: “ Kendisine yapılan 
bu muameleden V.Murad’ın bir dahli yoktu; çünkü yeni padişah hal’ erkânının elinde oyuncak gibi 
olup hal’ erkânı da Serasker’in emrine tâbi idiler”. Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Yıldız Mahkemesi, 
s.60. 
302 Mahmud Celaleddi Paşa, ayrıca Midhat Paşa’nın bu suretle kamuya şan ve şöhretini arttırmak 
istediğini de eklemektedir. Mahmud Celaleddin, Mir’ât-i Hakîkat, s.126. 
303 Mahmud Celaleddin, Mir’ât-i Hakîkat, s.126–127. 
304 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, ilk tetkiklerinde kendisinin de Abdülaziz’in öldürüldüğüne dair bir 
kanaate sahip olduğunu, ancak Yıldız’da bulunan tüm evrakı okuyunca zanlıların sorgularının biri 
resmî, diğeri de gayri resmi olarak iki türlü yapıldığını; fakat bu gayri resmi sorguların asıl katil ile 
maznun olan Pehlivan Mustafa Çavuş, Hacı Mehmed ve Cezayirli Mustafa ile Fahri Bey’e tatbik 
edildiğini, sorgu evrakı ile ilgili belge ve jurnallerin incelenmesiyle yapılan ilk tahkikatın ‘hatalı ve 
gayr-ı âdilâne’ olduğu sonucuna vararak, fikrini değiştirdiğini yazmaktadır. Uzunçarşılı, Midhat 
Paşa ve Yıldız Mahkemesi, s.XV-XVII.  
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yazdığı mektubun gazetelerde yayınlanması üzerine kamuoyunda bir tepki belirmiş, 

özellikle hal’e rızaları dışında ve kandırılarak iştirak eden askerler arasında 

homurdanmalar başlamıştı. Birçok birliğin yeri değiştirildi. Abdülaziz’in yerine 

geçen V. Murad’ın, cülûsun akabinde muhtellüşşuur olduğu gibi; cinnet alametleri 

göstermediği ilk günlerde de yönetimde söz sahibi olamamıştır. Tahta geçer geçmez 

şair Ziya Bey’in başkâtipliğe tayinini irade etmesine rağmen Hüseyin Avni Paşa’nın 

karşı çıkması üzerine yine Avni Paşa’ya yakınlığı söylenen Ticaret Nazırı Sadullah 

Paşa başkâtip oldu. V. Murad ismen padişah olduğu gibi bütün işler hal’ erkânının 

elinde ve padişah bunlara danışmadan özel işlerini dahi yapamaz durumdaydı. 

Mabeyn ikinci kâtipliğine atadığı Hacı Hüsnü Bey’i bile Midhat Paşa ve sadrazam 

Mütercim Rüşdü Paşa’nın müdahaleleri yüzünden tayinin ertesi günü değiştirmeye 

mecbur olmuştu.305 Hal’ erkânının sarayın işlerine ayrıntısına kadar baskıcı bir 

surette müdahaleleri üzerine V. Murad, saltanatı bırakacağını dahi söylemiştir.306 

Şuurunun kaybolduğu zamanlarda padişahın Cuma selamlığına çıkmayışı, Kılıç 

alayının yapılmayışı ve mazeret olarak da padişahın amcasının vefatı nedeniyle 

duyduğu üzüntü veya sırtında şirpençe çıktığı gibi oyalayıcı beyanlar artık inandırıcı 

olmamaktaydı. Sultan V. Murad’ın şuurunun bozulması üzerine sadrazam her 

istediğini yapmakta serbest kalmıştı. Midhat Paşa, şehzade Abdülhamid’i tahta 

geçirmedikçe Kanun-i Esasî’yi kabul ettiremeyeceğini anlamış ve bu hususta 

çalışmalara başlamıştı. 

 Bunun üzerine V. Murad “İmamü’l-müslimîn cünûn-ı mutbik ile mecnun 

olmağla, imametten maksud fevt olsa uhdesinden akd-i imamet münhal olur mu? 

Beyan buyurula. el-Cevap: Allâhu a‘lem olur” fetvasıyla tahttan indirildi. Aynı gün, 

30 Ağustos 1876’da Abdülhamid tahta geçti.  

 V. Murad’ın padişahlığı esnasında meydana gelen ve Kanun-i Esasî’nin 

ilanında Midhat Paşa’nın elini güçlendiren en önemli olay, Serasker Avni Paşa’nın 

öldürülmesidir. Midhat Paşa’nın konağında vükela toplantısı esnasında meydana 

gelen bu olayı tüm safahatıyla günümüze aktaranlar, aynı zamanda bu toplantıda 

Âmedcilik vazifesi nedeniyle bulunan Mahmud Celaleddin Paşa ve sadaret 
                                                 
305 Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Yıldız Mahkemesi, s.116. 
306 Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Yıldız Mahkemesi, s.117. 
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mektupçusu olarak bulunan Mehmed Memduh Paşa’dır. Eserlerinde yazıldığı 

şekliyle Abdülaziz’in dördüncü haremi Neşerek Kadınefendi’nin kardeşi307 kolağası 

Çerkes Hasan, 15 Haziran 1876’da konağın üst kısmında görüşmeler devam ederken 

hızla içeri girmiş ve ‘davranmayınız’ diyerek Hüseyin Avni Paşa’nın göğsüne bir 

kurşun sıkmış, seraskerin hareketlenmesiyle de üzerine kurşun yağdırmıştır. 

Hariciye Nazırı Raşid Paşa’yı ise tabanca ve kama ile öldürmüştür.308  

 

2.6.  Abdülhamid’in Cülusu, Kanun-i Esasî’nin İlanı, Meclisin Süresiz Tatili ve 

Sonrası Gelişmeler 

 

 Abdülhamid tahta geçtiğinde iç isyanların yarattığı karışıklık ve büyük 

güçlerin isyanlara müdahaleleri devam etmekteydi. Kont Andraşi layihasını temel 

alarak İngiliz sefirince hazırlanmış ve diğer sefirlerin de tasvibinden geçmiş olan 

barış şekli, vekillerin ve bazı ulema, ümera gibi ricalin katıldığı bir umumi mecliste 

görüşüldü (26 Eylül 1876). Bu toplantıda Abdülhamid’in tahta çıkışı esnasında ilan 

edilen hatt-ı hümayunda Kanun-i Esasî kararlaştırılmışken bazı sebeplerle bu 

geciktirildiği için Midhat Paşa, bunun ilanını, büyük devletlerin yapmış olduğu 

tekliflerin savuşturulması için son çare olarak görmüş ve: 

  “İşte Osmanlı Devleti Meşrûtiyet idâresini ve diğer meşrûtiyet hükûmetlerinin 

benimsedikleri idâre tarzını kabul etti. İstediğiniz idârî muhtariyetin iki üç 

vilayete tahsis edilerek, bu vilâyetler halkı açısından sağlanması istenilen 

emniyet, böyle sağlam bir meşrûtiyet idâresinin sağlayacağı emniyetten daha 

garantili olmaz. Osmanlı devleti yapacağı icraâtı muayyen bir bölge için değil, 

her sınıf halkı kapsayacak şekilde yapmak ister” 

demiştir. 

                                                 
307 Danişmend, Çerkes Hasan’ın Neşerek kadın efendinin kardeşi olduğunu güçlü ihtimal olarak 
söylemekle birlikte, yakın akrabası olduğu şeklinde bir rivayeti de aktarır. Ancak Çerkes Hasan, 
Abdülaziz’in büyük oğlu Yusuf izzeddin Efendinin yaveri olduğuna göre yakın birisi olmalıdır. 
Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, Cilt-IV, s.280.  
308 Mahmud Celaleddin, Mir’ât-i Hakîkat, s.128-131; Mehmed Memduh, Mir’ât-ı Şuûnat, s.108-
112. Ayrıca Bkz.: Tarihçe-i İnkılap Yahud Çerkes Hasan’ın Tercüme-i Hali, y.y., t.y., s.11-15. 
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Bunun üzerine Meşveret Meclisi bu düşünceyi uzun uzun tartışmış ve 

sonunda Kanun-i Esasî’nin lüzumunu başta ulema olmak üzere herkese tasdik 

ettirmişti. Ancak toplantıda, bu meclis açılırsa sadece Müslümanlardan müteşekkil 

olması tartışıldığında bunun büyük devletler nezdinde meydana getireceği tepkinin 

giderilmesi için Midhat Paşa özellikle kendisine yakın ulemaya söz vermiş, onlar da 

meşrûtiyet rejiminin Kur’an’ın emri olduğunu ‘Veşâvirhum fi’l-emr= iş hususunda 

onlarla müşâvere et’ ayetini delil olarak gösterdiklerinde fetva emini Karar Halil 

Efendi gibi muhalifler ‘hum’ zamirinin kimleri kastettiğini ısrarla sormuş, ancak 

muvafık âlimler meşrûtiyet sistemi için getirdikleri delillerle hazır bulunanları bir 

uzlaşma noktasında toplamışlardır.309 2 Ekim 1876’da aynı kişilerle tekrar toplanan 

mecliste Midhat Paşa’nın idarî muhtariyet teklifinin reddine karşılık yapılacak bazı 

ıslahatların yabancı elçilere bildirilmesine dair kendisinin kaleme alıp padişaha arz 

ettiği tezkire okunmuş ve kabul edilmiştir. Buna göre, Bosna ve Hersek’te daha önce 

Kont Andraşi layihasına göre hareket edileceği, Rumeli’de bozgunculuk yaptıkları 

hakkında çokça şikâyet olan Çerkeslerin Rumeli’ye haddinden fazla 

yerleştirilmeyeceği, isyanların tenkilinde başıbozuk kuvvetler kullanılmayacağı, 

kanun ve nizamların uygulanmasının kontrolü için vilayet meclislerine yetki 

verileceği yazılmakta idi. Daha önceki toplantıda meşrutiyet sisteminin kabulüne 

dair alınan karar padişah tarafından onaylandı. Kanun-i Esasî tasarısının 

hazırlanması için Midhat Paşa’nın başkanlığında bir komisyon oluşturuldu. İlk 

toplantıda meşrutiyet karşıtı görüş belirten muhaliflerin çalışmaları ise şiddetlendi. 

Özellikle Rumeli payelilerinden Gürcü Şerif ve Dağıstanî-zade Muhyiddin Efendiler, 

hem kendilerine bağlı olanları, hem de bazı medrese talebelerini kışkırttılar. Hatta 

Ramazan ayında padişahın kendisiyle birlikte Ayasofya camiine gelen sadrazam ve 

Midhat Paşa ile sohbetini gören hocalar “Sadrazam ve Midhat Paşa kâfirdir, 

Padişah da onları karşısına almış ve arkasına Frenk gömleği giymiş, câmide sohbet 

ediyordu. Müslümanları, gayrimüslim vatandaşların meb’uslarının reyi ile güçsüz 

bırakacaklar” diye çeşitli yerlerde konuşmaya başladıkları gibi sokaklara kâğıtlar 

atıp, halkın geçtiği yerlere geceleyin bildiriler yapıştırarak muhalefetin dozunu 

                                                 
309 Mahmud Celaleddin, Mir’ât-i Hakîkat, s.175–176. 
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arttırmışlardı.310 Bunun üzerine bu hareketin önde gelenleri olarak görülenler 

sürgüne gönderildi.311 Sürgüne gönderilen 20 ileri gelen şahıstan üçü hariç hepsi 

ilmiye sınıfına mensuptu. Ayrıca şüpheli görülen medrese talebeleri de 

uzaklaştırıldı.312  

 Kanun-i Esasî’nin ilanına yönelebilecek böyle bir muhtemel tehditi de 

bertaraf eden Midhat Paşa, anayasanın ilanını dış müdahalenin önlenmesi için 

yegâne çare kabul ettiğinden kendi başkanlığında kurulan komisyonda öncelikle 

mebusların seçilme usullerine ve mart ayında toplanmalarına dair geçici bir 

yönetmelik hazırlatarak kabineye kabul ettirdikten sonra sıra padişahın iradesini alıp 

                                                 
310 Mahmud Celaleddin, Mir’ât-i Hakîkat, s.176. 
311Mahmud Celaleddin Paşa, aralarında kendisinin de bulunduğu Dolmabahçe’deki toplantıda 
sadrazam, Midhat Paşa, Serasker Redif Paşa ve bazı ileri gelen vekillerin Paşa Dairesinde bir araya 
geldiklerini, tahkikat evrakı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu tahrikçilerin ve fesatçıların her 
birinin değişik yerlere sürgüne gönderilmesine karar verildiğini, bu hususun Damad Mahmud Paşa 
kanalıyla padişaha arz edildiğini, ancak padişahın bu kimselerin alelade kimseler olmadığından tepki 
çekeceği ihtimali gerekçesiyle ‘meseleyi etraflıva müzâkere etsinler’ diye cevap gönderdiğini; bunun 
üzerine hep birlikte mabeyne giderek tahkikat raporlarını Said Paşa’ya verdiklerini, Said Paşa’nın 
padişahın huzurundan çıkınca sadrazama hitaben “Efendimiz, sürülmesi istenilenlerin muhâkeme 
edilmeden vatanı terk cezâsına çarptırılmalarını uygun görmüyorlar ve yapılan tahkikat kendilerini 
tatmin etmediğinden, eğer Vükelâ verdikleri kararda ısrar ederlerse, yerime başka bir padişah 
arasınlar, buyurdular” dediğini, vükelanın hayretler içinde kalarak “biz, Efendimiz gibi padişah 
bulamayız, fakat kendileri bizden muktedir vükelâ bulabilirler” diyerek aksi halde istifa edeceklerini 
söyleyerek Said Paşa’yı gönderdiklerini, diğer yandan Gürcü Şerif ve Muhyiddin Efendilerle, 
bunların arkadaşları denilen mirimirandan Ramiz Paşa’yı, Babıâli Evrak Müdürü Rıza Bey’i, Kıbrıslı 
Mehmed Paşa kethudası Kamil Efendi’yi evlerinden aldırarak Tophanede hazır bekleyen vapura 
bindirmek üzere evlerine subaylar gönderdiklerini, nihayet padişahın kendilerini davet ettiğini, bu 
davette de görevi icabı bulunduğunu, padişahın bu kimselerin sürgününe karşı olmadığını, ancak 
içlerinde hacı hoca bulunması nedeniyle yargılamasız sürgüne gönderilmelerinin kendisini üzeceğini, 
oysa yargılamanın çok uzun sürmeyeceğini ifade ettiğini; sadrazam, şeyhülislam, Serasker ve Midhat 
Paşa’nın sırayla söz alarak sügüne gönderilecek kişilerin fesatçı ve devletin kötülüğünü isteyenler 
tarafından elde edildiğini, uzun uzun sorguya vaktin müsait olmadığını, bu şekilde sürgünlerinde 
mahzur bulunmadığı gibi gittikleri yerde de yargılamalarının yapılabileceğini demeleri üzerine 
padişahın vükelanın kararlarından dönmesinin mümkün olmadığını anlayarak ve istemeyerek 
muvafakat verdiğini yazmaktadır. Mahmud Celaleddin, Mir’ât-i Hakîkat 177–8. Mehmed Memduh 
da, Kanun-i Esasî’nin ilanında önce Rumeli kazaskerlerinden Gürcü Şerif ve Muhyiddin Efendiler, 
Kastamonu valisi mir-i mirandan Ramiz Paşa ve sadaret evrakı eski müdürü Rıza Bey’in meşrutiyetin 
aleyhinde konuşmaları nedeniyle meclis-i vükelanın bir toplantısında bu zatların sürgüne 
gönderilmesi için Şuray-ı Devlet Başkanı Midhat Paşa’nın teklif ve şiddetli ısrarı üzerine padişahtan 
ferman alındığını yazmaktadır. Mehmed Memduh, Mir’ât-ı Şuûnat, s.12. 
312 Mahmud Celaleddin Paşa, “ Abdülmecid Hân devri sonlarında yani 1859 tarihinde, Sultan 
Abdülmecid’in öldürülmesi gibi büyük bir hadiseyi üstlenmiş, elebaşıları ve taraftarları sayıca 
bundan çok olan gizli bir cemiyet meydana çıkarıldığı halde, Kuleli Kışla’sında sorguları yapılarak, 
bu işte ne derece ilgileri ve niyetleri olduğu tetkik edilmeksizin ve haklarında bir hüküm 
verilmeksizin, bu gizli cemiye dâhil olanların hiç biri sürgün edilmemişti ve bu kanunî muamelelerin 
devâmı müddetince, onların tutuklu olarak İstanbul’da bulunmalarından hiçbir zarar gelmemişti” 
demektedir. Mahmud Celaleddin, Mir’ât-i Hakîkat, s.178. 
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anayasayı ilan ettirmeye gelmişti. Bu esnada İngiltere’nin talebiyle Sırbistan’la 

resmî mütareke yerine askerî harekâtın durdurulması müddetinin eylül ayına kadar 

uzatılması Osmanlı devleti tarafından kabul edilmişken Sırbistan tarafından 

reddedildi ve Osmanlı birlikleri Sırp mevzilerine saldırarak başarı elde etti. Her ne 

kadar İngiltere’nin mütareke teklifi danışma meclisi tarafından reddedilmişse de 

yapılması devletçe mümkün şeyler için özellikle Midhat Paşa bizzat kendisi 

vaatlerde bulunmuş ve askerî hareket de durdurulmuşken Sırplar tekrar saldırmış ve 

bunun üzerine Osmanlı birliklerinin savaşı kesin bir zaferle bitirmesi ihtimali 

üzerine Rusya devreye girmiş, savaşın tahmin ettikleri gibi gelişmemesi üzerine de 

Osmanlı devletinin sulh şartlarını kabul etmemesi durumunda Avusturya ve 

İngiltere’ye; Bosna ile Bulgaristan’a Rus ordusunun, Boğaziçi’ne de müttefik 

devletler donanmasının gönderilmesini teklif etmişti. Rusya, Sırbistan’ı savaşa 

teşvik ettiği gibi asker ve mühimmat yardımı da yapmaktaydı. Bu durumun 

kendilerine bildirilmesi üzerine verdikleri cevap, bu hususta hükümetlerinin 

herhangi bir teşviki olmadığı, halkın Sırplara olan sempatisinden dolayı çeşitli 

yardımlar yapıldığı ve subayların istifa ederek Sırp ordusuna geçtikleri şeklindeydi. 

Dolayısıyla Osmanlı devletini barışa zorlamak için gösterdikleri çaba, Sırpların 

savaşta yenilmesi durumunda Slavlar nezdinde uğrayacakları siyasî itibar kaybı 

ihtimalinden kaynaklanmaktaydı. Osmanlı devletinin resmî mütarekeye zorlanması, 

savaş öncesi statükoya dönülmesini içermekteydi. Oysa ki Osmanlı devleti 

Sırplardan yeterli ve gerekli garantileri almadan mütarekeyi bu şartlarla kabul 

etmenin Sırbistan’ın bölgede yol açtığı yayılmacı ve Hıristiyan unsurları tahrik edici 

davranışlarının devamını kabul ettiği anlamına geleceğini ileri sürmekteydi. 

İngiltere, Rus baskısıyla Osmanlı devletine resmî mütareke teklifinde ısrarcı oldu. 

Sonunda büyük devletler adına İngiltere mütareke ve barış şartlarını kesin bir şekilde 

Babıâli’ye bildirmiş ve teklifleri kabul edilmediği takdirde elçilerine İstanbul’u terk 

etmesi için emir verdiklerini söylemiştir. Ancak daha önce mütareke için İngiltere 6 

aylık bir süreyi makul bulmuşken bu süre Rusya’nın baskısı ile 6 haftaya 

indirilmişti. Bu durumda 6 haftalık bir sürede mütareke gerçekleşmezse hem 

mevsimin kışa gelmesi ve hem de bu esnada Rusya’dan Sırbistan’a yüklü miktarda 

yardım yapılacağından bu sürenin kabulü sıkıntılı oldu. Büyük devletler ayrıca 
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İstanbul’da bir konferans yapılmasını kararlaştırmışlar ve bunu da Babıâli’ye 

bildirmişlerdi.  

 

2.6.1. İstanbul Konferansı, Meşrutiyetin İlanı 

 

 İstanbul’da bir konferans toplanması teklifinin ortaya çıkması ile Kanun-i 

Esasî’nin ilanına hız verildi. Konferans müzakerelerinden önce Kanun-ı Esasî 

ilanının öne alınışının nedeni “konferansta bahis konusu edilecek idarî ıslahat 

karşısına, Kanûn-ı Esâsî çıkarılarak, ona uymıyan tekliflerin reddi hususunda 

devletler temsilcilerinin susturulacağı düşüncesi”ydi.313 Hatta sadrazam Mütercim 

Rüşdü Paşa’nın “eğer dış teklifler sırasında böyle bir jest yapılmak mecburiyeti 

olmasaydı, Kanûn-ı Esâsî’ye muvafakat etmeme imkân yoktu”314 ifadesi bunu teyit 

etmektedir.315 Kaldı ki, Kanun-i Esasî’ye ‘meşrûtiyet hükûmeti içinde istibdât’ 

olarak nitelenen 113. maddesinin konulması anayasa taraftarlarının çok olmaması 

yanında, anayasanın ilanından gözetilen amacın da esas itibariyle yabancı teklif ve 

müdahalelerinin önlenmesi olduğuna işaret etmektedir. Kanun tasarısı görüşülmekte 

iken sadrazam Mütercim Rüşdü Paşa istifa ederek 21 Aralık’ta sadarete Midhat Paşa 

getirildi. Kanun-ı Esasî’nin Babıâli’ye 23 Aralık’ta gönderilmesi üzerine ilanına dair 

hatt-ı hümayun kalabalık bir topluluk huzurunda Mahmud Celaleddin Paşa 

tarafından okunup konuşmalar yapıldıktan sonra donanmadan toplar atılarak toplantı 

halinde olan konferans temsilcilerine de bunun Kanun-ı Esasî’nin ilanı olduğu 

söylenmiştir.  

 Konferans üyeleri Kanun-i Esasî’nin ilanını önemsemedikleri gibi daha önce 

teklif ettikleri şartları değiştirmeden Sırbistan, Karadağ, Bosna-Hersek ve 
                                                 
313 Mahmud Celaleddin, Mir’ât-i Hakîkat, s.203. “Kanun-ı Esasî’nin ilanında amaç, Hariciye Nazırı 
Saffet Paşa’nın dediği gibi ‘inkılâb-ı mühim karşısında Tersane Konferansı’nı ‘zaid’ kılmaktı”. 
Ahmed Saib, Abdülhamid’in Evail-i Saltanatı, Kahire, 1326, s.74’den naklen, Cemil Oktay, 
“Hum” Zamirinin Serencamı, İstanbul, Bağlam Yayınları, 1991, s.45.  
314 Mahmud Celaleddin, Mir’ât-i Hakîkat, s.203. 
315 Cemil Oktay, Kanun-ı Esasînin ilanının bir hikmet-i hükümet işi yani, Bosna-Hersek ve 
Bulgaristan’a yarı özerk bir idare isteyen Tersane Konferansına inandırıcı bir öneri götürmek siyaseti 
olduğunu; hiç değilse Osmanlı yönetiminin büyük çoğunluğu açısından kanun-ı esasî ilanının 
amacının bu olduğunu yazmaktadır. Oktay, “Hum” Zamirinin Serencamı, s.45.  
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Bulgaristan ile ilgili kararları alarak Osmanlı devletine bildirdiler. Midhat Paşa’nın 

yeni Osmanlı hükümeti, meşrutiyetin ilanının Avrupalıların Osmanlı’nın iç işlerini 

düzenlemesinin sadece Osmanlıların hakkı olduğunu kabule yanaşacaklarını 

zannetmekteydi.316 Ancak ortaya çıkan sonuç, farklı din ve etnik unsurlardan 

müteşekkil bir yapıda herkesin eşitliği temeline dayanan Islahat fermanı gibi 

anayasanın da yeterli görülmediği, her etnik ve dinî unsurun bunun dışında kendisine 

imtiyaz istediğiydi. Hanioğlu: 

“1875 Hersek ve 1876 Bulgar buhranları sonrasında Osmanlı devletine, Bosna- 

Hersek Hıristiyanları ve Bulgarlar’a topluluk bazında haklar verilmesi ve bu 

bölgelere kendilerinin onaylayacağı valiler atanması yönünde savaş tehdidi 

baskısı yapan Avrupa liberalleri, 1876 Kanun-i Esasîsi’ni ve bu yolla herkesin 

eşitlenmesini yetersiz bir adım ve hatta kafa karıştırmaya yönelik bir hareket 

olarak görmekteydiler. Midhat Paşa’nın, Odyan Efendi tarafından İngiliz 

Dışişlerine ulaştırılan, ‘Kanun-i Esasî’nin uygulanmasının İngiltere’nin ya da 

Düvel-i Muazzama’nın kolektif garantisi altına konulması’ teklifi bile kabul 

görmeyerek topluluk bazında haklar verilmesi ve kota uygulanması talepleri 

tekrar edilmişti”  

diyerek Kanun-i Esasî’nin büyük devletlerce imtiyaz dışında hiçbir şartta kabul 

edilmeyeceğini belirtmektedir.317 Osmanlı devleti her ne kadar Kanun-i Esasî’nin 

ilanını öne sürerek en azından kararların bazı maddelerinde değişiklik çaresi 

aradıysa da şartların yumuşatılmasını sağlayamadı. Buna rağmen devletler nezdinde 

konferans şartlarının hafifletilmesi için girişimler yapılması kararlaştırılırken 

medrese talebeleri de gruplar halinde sarayın önüne gönderilip “yabancıların 

tekliflerini kabul etmeyiz; hepimiz ölünceye kadar bu fikirden dönmeyiz” gibi sözler 

söyletildi.318 Midhat Paşa konferans tekliflerine karşı kesin bir cevap vermek yerine 

ilmiye ve kalemiye ricali ile askerî ümeradan oluşan bir komisyonun kurulması için 

padişahın iradesini aldı. Yapılan toplantıda gayrimüslim temsilciler dâhil herkes 

teklifleri devletin varlığını tehdit eder nitelikte görüp savaş istediklerinden konferans 

                                                 
316 Adanır, Makedonya Sorunu (Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), s.87. 
317 Hanioğlu, OCZST, s.177. 
318 Mahmud Celaleddin, Mir’ât-i Hakîkat, s.216. 
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kararlarının kesinlikle reddedilmesine dair mazbata Mahmud Celalaeddin Paşa’ya 

yazdırılıp, mecliste bulunanlarca mühürlenerek padişaha takdim edildi.319 

  Teklifin Osmanlı devleti tarafından kabul edilmemesi320 üzerine temsilciler 

ülkelerine gittikleri gibi toplantıya katılan devletlerin büyükelçileri de İstanbul’u 

terk ettiler. 

 Konferansa katılan bütün devletler tekliflerinde ısrarcı olmalarına rağmen 

Midhat Paşa sadrazam olduktan sonra belki İngiltere ve Fransa halkının destek ve 

sempatisini alırız ümidiyle ülke ekonomisi çok kötü durumda olmasına rağmen 

Mahmud Nedim Paşa tarafından alınan yarı faizlerin kesilmesi hakkındaki kararı 

feshettiğini bildirdi. Ancak ödeneceği söylenen diğer yarı faizin ödemesinde güçlük 

çekildiğinden bu karar herhangi bir yarar sağlamadı. 

 Konferans kararlarının kesin bir şekilde reddine ve Osmanlı devleti galip 

olmasına rağmen yine de uluslar arası dengeleri de hepten dışlamayarak Karadağ ve 

Sırbistan’ı telgrafla sulh görüşmelerine davet etti. Bu esnada Avlonyalı İsmail 

Bey321 gibi Midhat Paşa taraftarlarının paşa lehine yaptığı propagandalar, Ziya Bey 

ve Namık Kemal’in savaş için cemiyet kurarak ‘millet askeri’ toplamaya başlamaları 

ve cemiyetin başkanlığının Midhat Paşa’ya verilmesi, Midhat Paşa’nın maliye nazırı 

Galip Paşa’yı görevden almak için ısrar etmesi ancak Galip Paşa’nın Ayan üyeliğine 

atanması şartıyla görevden azline irade çıkması, Midhat Paşa’nın, maliye nazırının 

her ne kadar dürüst bir insansa da millet meclisinde sorguya çekilmesi ihtimalinden 

                                                 
319 Mahmud Celaleddin, Mir’ât-i Hakîkat, s.219. 
320 Mahmud Celaleddin Paşa, konferansın toplanmasından beş altı gün sonra İngiltere baştemsilcisi 
Salisbury tarafından padişaha takdim edilen raporda, Rusya’nın çok güçlü bir ordu hazırlayarak 
sınırlara yığdığını, bir saldırı esnasında özellikle Bulgaristan olayları nedeniyle İngiliz kamuoyunun 
Osmanlı devleti aleyhine döndüğünden İngiltere’nin yardımının beklenmemesini, idarî muhtariyete 
karşı çıkmaktan dolayı başta İngiltere ve bazı devletlerin birçok yeri kaybettiğini, bu durumda savaşın 
kaçınılmaz olduğunu, ülkenin ve saltanatın tehlikeye sokulmuş olacağının yazıldığını; ancak 
“Sadrazam Midhat Paşa, halkın hissiyâtını galeyâna getirmek temâyülünde olduğundan, konferansın 
alacağı kararları mutlaka reddetmeyi, daha temsilcilerin ilk toplantısında kafasına koymuş ve 
Serasker Redif Paşa ve Damad Mahmud Paşa gibi halkı savaşla oyalamak sevdâsında olan 
pehlivanların(!) fikirleri” nedeniyle konferans teklifinin reddedildiğini yazmaktadır. Mahmud 
Celaleddin, Mir’ât-i Hakîkat, s.214–215.  
321 İsmail Kemal Bey ise, bütün suçu Ziya Paşa ve Namık Kemal’e atmakta, onları devrin en militan 
ve tehlikeli adamları olarak nitelemekte ve hatta “bir akşam Midhat Paşa’nın evindeyken Kemal Bey’i 
bir kenara çektim ve onu, Midhat Paşa’ya zarar vermesi muhtemel fiillerinde makul olmaya ikna 
etmeye çalıştım, ama nafile!” diyerek kendisine abartılı bir paye çıkarmaya çalışmaktadır. İsmail 
Kemal Bey, İsmail Kemal Bey’in Hatıratı, s.97.  
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bahsederek bu iradeyi uygulamaması ve padişaha yazdığı ağır âriza322 üzerine 5 

Şubat 1877 tarihinde Midhat Paşa İstanbul’dan uzaklaştırıldı.323 Midhat Paşa’nın 

İstanbul’dan uzaklaştırılarak İtalya’nın Napoli şehrine gönderilmesi üzerine, bu 

olayın etkisini azaltmak için Osmanlı Umumî Meclisi’nin açılmasına karar verildi ve 

Miladî 19 Mart’ta meclis açıldı. Sırbistan’la yapılan müzakerelerde anlaşma 

sağlanmasına rağmen Karadağ prensliğine ‘İmtiyaz Hattı’ dışında hiçbir şekilde 

toprak verilmemesine Osmanlı Umumî Meclisi oybirliği ile karar verdi. Bu karar 

üzerine Karadağ ile tekrar savaş başladı. İstanbul Konferansı’nın kararlarını 

reddetmekle birlikte Osmanlı devleti Sırbistan ve Karadağ’ı sulh için davet etmiş, 

Şark meselesinin büyük bir savaşa meydan vermeden halledilmesi yolunda bir adım 

atmıştı. Karadağ’ın istediği belli bir arazinin bırakılması kaydıyla bir sulh anlaşması 

Rusya’nın da savaş girişimini engelleyecek bir girişimdi. Ancak bu yola gidilmedi. 

Karadağ sulh anlaşması için daha önceki tüm kararlarda yetkili olan hükümet, bu 

defa Karadağ tekliflerini yeni açılan Meclise getirerek reddettirdi. İstanbul 

Konferansı’nın kararını hükümranlık haklarına aykırı saydığı için Osmanlı devleti, 

her ne kadar bunu kabul etmemişse de savaşı önlemek için son bir girişim olarak 

hazırlanan Londra Konferansı protokolünün324 meclis tarafından reddedilmesi325 

                                                 
322 Kuran, bu arizanın yazılma nedeni olarak, askerî mekteplere gayrimüslim talebe alınması 
hususundaki tekerrür eden maruzatına bir türlü cevap verilmemesi olduğunu yazar. Ahmed Bedevi 
Kuran, Osmanlı İmparatorluğunda İnkılâp Hareketleri ve Milli Mücadele, İstanbul, Çeltüt 
Matbaası, 1959, s.118. Arizanın metni için Bkz.: Kuran, OİİHMM, s.119. 
323 Midhat Paşa, ayrıca, Namık Kemal’in bir memuriyetle İstanbul dışına gönderilmesi şeklindeki 
talepleri de yerine getirmediğinden pozisyonu oldukça sarsılmıştı. Mahmud Celaleddin, Mir’ât-i 
Hakîkat, s.239. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Kanun-ı Esasînin ilanındaki başarının Midhat Paşa’yı hayli 
kabarttığını ve bunun neticesinde patavatsızca hareketlere başladığını, meclisine devam edenlerin 
kendisinden aldıkları ilham ve mecliste duydukları sözler üzerine, paşanın memleket ve millet 
kurtarıcısı şeklinde propagandaya başladıklarını, tüm bunların aleyhinde jurnal olarak saraya 
iletildiğini; Namık Kemal ile Avlonyalı İsmail Kemal’in İstanbul’dan uzaklaştırılması şeklindeki 
iradeyi de uygulamadığı için padişahla arasının açıldığını yazmaktadır. Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve 
Yıldız Mahkemesi, s.128; Midhat Paşa yaratılış olarak pohpohlanmadan ve koltuklanmalardan 
hoşlandığı için daimi surette bunların üzüntüsünü çekmiştir. Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Yıldız 
Mahkemesi, s.133.  
324 31 Mart 1877 tarihli protokolde öne çıkan husus Karadağ ile sınır düzenlemesi yapılması ve 
Osmanlı Devleti’nin vaat ettiği ıslahatın ne şekilde yapılacağının Konferansa katılan devletlerin gerek 
İstanbul’daki büyük elçileri ve gerekse de mahallî memurları vasıtasıyla kontrol edilmesiydi. 
325 Abdurrahman Şeref, Mithat Paşa’nın Paris’te görüştüğü kişilere Londra protokolünün onaylanması 
gerekirdi, benim İstanbul Konferansı kararlarına karşı durmaktaki amacım önerilen şartları 
hafifletmek içindi, Londra konferansında ise şartlar hafiflemiştir, dediği söylentisinin çıktığını, 
‘ancak İstanbul’da bulunduğu zaman zarfında devletin meşru haklarını koruması amacıyla savaşı 
göze almak gerektiği konusunda halkı ve sarayı o denli isteklendirmişti ki, Londra protokolünün 
imzalanması sırasında işbaşında bulunsa idi, tuttuğu bu yolu değiştirebileceği o dönemi yaşayanlar 
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üzerine Rus Çarı II. Aleksandır’ın 24 Nisan 1877’de Osmanlı devletine karşı harp 

ilan etmesiyle tarihimizde 93 Harbi diye bilinen Rus-Osmanlı savaşı başladı.326 

Abdurrahman Şeref, savaşın sebebi olarak Midhat Paşa’yı göstermektedir.327 Ali 

Fuad Türkgeldi ise, Cevdet Paşa’nın savaştan sonra padişaha takdim ettiği bir 

layihada “Daima kulları derim ki, tüfengi Midhat Paşa doldurdu, Mahmud Paşa üst 

tetiğe yetirdi, Redif Paşa ateş etti; olan oldu” dediğini yazmaktadır.328 

  Yeni Osmanlılar, Kanun-i Esasî’nin teorik çerçevesi için Kur’an merkezli 

çalışmalar yapmışlar; bu çaba ve çalışmalarının bir karşılığı olarak anayasa 

komisyonunda bulunmuşlar ve metnin yazımında görev almışlarsa da, anayasanın 

ilanında çok etkili olamamışlardır. Bazı ulema ve müderrislerin anayasa konusunda 

Yeni Osmanlıları bildiklerini, takip ettiklerini ve etkilendiklerini kabul etsek bile bu, 

oldukça dolaylı bir etkidir. Kanun-ı Esasî’nin ilanı tamamen Midhat Paşa’nın 

eseridir.  

 Okandan, “Kanun-u Esasînin tanziminde, muayyen ve kendisini 

gerçekleştirecek kadar kuvvetli bir sosyal, siyasî ve hukukî cereyan, kendisini bütün 

kuvvetile empoze eden bir sosyal, siyasî, hukukî telakki(nin) sözkonusu 

olma”dığını,329 93 Anayasasına veya meşrutiyetin oluşturulmasına millî bir 

ayaklanmanın, millî bir teşebbüs ve baskının sonucu denilemeyeceğini; bu nedenle 

memleketin içinde bulunduğu güçlük ve günün şartlarının farkındaki kütlenin az ve 

zayıf oluşunun 93 Anayasasını millî bir hareketin sonucu olma niteliğinden yoksun 

bıraktığını; dolayısıyla I. Meşrutiyetin, aşağıdan gelen bir hareket değil, yukarıdan 

gelen ve kendisini empoze eden bir hareketin sonucu olduğu için de çürük olduğunu 
                                                                                                                                          
için varsayılmaz. Konferans kararını onaylaması veya karara karşı çıkılmasını kararlaştırmak için 
Babıâli’de topladığı danışma meclisinin görüşme biçimi kendisinden esinlenmişti’ demektedir. 
Abdurrahman Şeref, Tarih Musahabeleri, s.156. Londra Protokolü ve bu protokülün reddine dair 
telgrafın metni için Bkz.: Ali Fuad Türkgeldi, Mesâil-i Mühime-i Siyâsiyye, Haz. Bekir Sıtkı 
Baykal, Cilt. II, 2.baskı, Ankara, TTK Yayınları, 1987, s.261–270.  
326 Rusya’nın savaş ilanı, İstanbul konferansının reddedilmesi, Sırbistan’ın savaşta mağlup olması ve 
Bulgaristan isyanının yatışması nedeni ile Slavlar karşısında zayıf bir pozisyona düştüğünde Londra 
protokolünün hazırlanması için gayret sarfetmesine yol açtı. Savaşın Rusya tarafından ilanı ve diğer 
büyük devletlerin savaşa müdahil olmaması sorununun Slav sorunu olmasından kaynaklanmaktaydı.  
327 “Midhat Paşa tutum ve davranışı ile içerde savaş eğilimine canlılık vermişti” Abdurrahman Şeref, 
Tarih Musahabeleri, s.156. 
328 Türkgeldi, Mesâil-i Mühime-i Siyâsiyye, s.24. 
329 Okandan, Âmme Hukukumuzun Anahatları- Türkiye’nin Siyasî Gelişmesi, s.145. 
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söylemektedir.330 Böylelikle tam, mükemmel ve orijinal bir hukukî eser yerine, 

kaynağını Fransız ve Belçika anayasalarında bulan, her yönden eksik, hükümleri 

arasında siyasî ve hukukî bir ahenk bulunmayan bir anayasa meydana gelmiştir.331 

Okandan, Kanun-ı Esasî’yi esas itibariyle günümüzün ulaştığı anayasa algısına göre 

değerlendirmekte; şekil ve içerik açısından anayasa niteliği bulunmadığını 

söylemektedir.332 

 Yücekök, Osmanlı toplumunda ilk parlamento deneyimi olan 1876 Anayasa 

döneminin, Batı toplumlarında görülen farklılaşmış sosyo-ekonomik çıkarlara sahip 

sınıfların siyasal gücüyle sınırlanabilecek bir toplumsal gelişme düzeyinde 

olmadığından mutlak monarşiyi Tanrı hukuku ile sınırlandırmaya kalkıştığını; belirli 

bir toplum yapısının ürünü olan parlamentonun, Tanrı hukukunun veya Osmanlı 

toplum yapısının doğal ürünü olamayacağı için Yeni Osmanlılar tarafından yapılan 

parlamento ‘ithali’nin, yabancı bir toplum yapısının gereksinim duymadığı bir aşının 

yapılması olduğundan başarısızlığa uğradığını söylemektedir.333  

 Meclisin kapatılması ile genel kanaat Abdülhamid’in istibdada eğilimli bir 

kişilik olduğu ve müstebit idare tarzını terviç ettiğidir. Sarayda buna uygun bir 

kadronun oluşması ve uygun ortamın bulunmasıyla meclis tatil edilmiş, anayasa 

askıya alınmıştır. Hanioğlu, parlamentonun kapatılmasıyla ilgili daha farklı bir görüş 

ileri sürmektedir. Buna göre bürokrasinin tüm arzularına karşın, Meclis-i 

Mebusan’ın temsil niteliğinin altını çizerek nâzır paşaları sorgulamaya cüret etmesi, 

devlet işi olarak görülen hassas alanlara burnunu sokmaya çalışması, adeta devlete 
                                                 
330 Okandan, Âmme Hukukumuzun Anahatları- Türkiye’nin Siyasî Gelişmesi, s.197. Jön Türkleri 
incelerken Yeni Osmanlılar ve 93 anayasası ile ilgili konuları da inceleyen Petrosyan, ülkenin çeşitli 
bölgelerindeki Rus konsoloslarının bildirdiğine göre, taşradaki Türk ahalinin meşrutiyetin ilanını 
heyecansız karşıladığını yazmaktadır. Yuriy Aşatoviç Petrosyan, Sovyet Gözüyle Jöntürkler, Çev. 
Mazlum Beyhan, Ayşe Hacıhasanoğlu, İstanbul, Bilgi Yayınevi, 1974, s.101.  
331 Okandan, Âmme Hukukumuzun Anahatları- Türkiye’nin Siyasî Gelişmesi, s.145. 
332 93 Kanun-i Esasîsi, meşrutî yönetimin ülkemize sokulmasına yönelik bazı hükümleri ihtiva 
etmesine rağmen, hükümdarın kendisine ait hükümranlık haklarının yine kendisinin istediği şekil ve 
şartlarda tanzim ve ilan edilen, bu hususta bazı objektif kuralların vaz’ını sağlayan tek taraflı bir 
tasarruf, berat, ferman ve ‘ihsan olunmuş bir hükümdar şartnamesi’ niteliğindedir. Kanun-i Esasî 
toplum tarafından, toplumun temsilcilerinin oluşturduğu bağımsız bir yasama meclisi veya kurucu 
meclis tarafından tanzim ve kabul edilmiş değildir. Ne fertlerin temel hakları, hatta ne de Kanunu-i 
Esasînin bizzat kendisi herhangi bir siyasi ve hukuki müeyyideye bağlanmış değildir. Okandan, 
Âmme Hukukumuzun Anahatları- Türkiye’nin Siyasî Gelişmesi, s.146-147. 
333 Ahmet N.Yücekök, Siyaset Sosyolojisi Açısından Türkiye’de Parlamentonun Evrimi, Ankara, 
AÜSBF Yayınları, 1983, s.73. 
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meydan okumaya kalkması hazin sonunu hazırlayan nedenleri oluşturmuştur. 

Bürokratik modernleşmeye yardım ve sınırlama isteğiyle yaratılan kurum, Babıâli 

bürokratlarının pek çoğuna göre tehdit edici bir nitelik kazanmış, nitekim bu 

bürokratlar, II. Abdülhamid rejiminin kendilerini iş takipçisi durumuna düşürerek 

ülkeyi sarayda kurduğu komisyonlar yardımıyla yönetmesinden duydukları tüm 

hoşnutsuzluğa karşın, mücadelelerini meclisin ya da temsilin yeniden ihyası değil 

de, Babıâli’nin mutlu günlerine yani Mustafa Reşid, Fuad ve Âli Paşalar 

dönemindeki bürokrasi diktatörlüğüne dönme zemininde yapmışlardır.334  

 İlber Ortaylı, Abdülhamid döneminin ruhu itibariyle anayasal gelişmeyi 

durduran bir dönem olduğunu, ancak bu dönemde yapılan uygulamaların Kanun-ı 

Esasî metninin lafzıyla uyum sağlamadığını iddia etmenin güç olduğunu, dolayısıyla 

anayasanın kaldırıldığının söylenemeyeceğini yazmaktadır.335  

  

2.6.2. Meclisin Süresiz Tatili ve Abdülhamid’i Hal’ Teşebbüsleri 

 

 19 Mart 1877’de açılan meclis, 13 Şubat 1878’de toplantı devresini henüz 

tamamlamamışken tatil edilmiştir. Meclisin süresiz tatil edilmesi aynı zamanda 

güçlü bir destekten yoksun olduğunun da işareti sayılmalıdır. Osmanlı devletinin son 

vak’anüvisi Abdurrahman Şeref: 

  “Kanûn-ı esâsî’yi tanzim ve usûl-ı meşrûtiyyeti te’sis eyleyenler ki reisleri 

Midhat Paşa’dır, sadakat ve hamiyetlerine ve maksatlarının ulviyetine hiç diyecek 

yoksa da mikdarları ekall-i kalîl olup ekseriyet-i azîme-i millet bu şeyleri idrâkten 

âciz ve milletin bu acz ü cehli pâdişah-ı zamanın hulk-ı mesleğine muvâfık ve 

mülayim olduğundan önü alınamayan Rusya muhârebesinin başlaması 

münâsebetiyle iki küçük tecrübesi yapılan meclis-i meb’ûsân muvakkaten 

dağıldı”336  

                                                 
334 Hanioğlu, OCZST, s.154. 
335 Ortaylı, Türkiye Teşkilât ve İdare Tarihi, s.535. 
336 Abdurrahman Şeref, Son Vak’anüvis Abdurrahman Şeref Efendi Tarihi-II. Meşrutiyet 
Olayları(1908–1909), s.4. 
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diyerek meclisin tatili için dört sebep göstermektedir: Kanun-i Esasî’yi ilan 

edenlerin azınlıkta kalması,337 milletin büyük çoğunluğunun bu gibi şeyleri 

anlamaktan aciz oluşu, padişahın huy ve yaradılışının milletin bu acizliği ve 

bilgisizliğine uygun olması ve Rusya savaşı.338 Ancak görünürdeki sebep, 

Abdülhamid’in, sadaretin ilgası ile Ahmed Vefik Paşa’yı başvekil olarak atamasının 

mebuslardan Yusuf Ziya Efendi’nin Kanun-i Esasî’ye aykırı telakki etmesi sebebiyle 

mecliste başlayan tartışmalardır.339 O dönem meclis zabıt kâtibi olan, Namık 

Kemal’in damadı, II. Meşrutiyette Ayan Meclisi Reisliği yapan Rıfat Bey, Ahmed 

Vefik Paşa’nın meclis encümenlerini teker teker dolaşarak bu muhalefetin meclisin 

feshine neden olacağını anlatmasına rağmen, onları ikna edemediğini beyan 

etmiştir.340  

 Hüsamettin Ertürk, hatıratında Abdülhamid’in Selanik’te Alâtini köşkünde 

ikamete mecbur olduğunda muhafazası ile görevlendirilen sınıf arkadaşı Yüzbaşı 

Debreli Zinnun Bey’e: 

  “1293 Moskof Harbinin patlamasına taraftar değildim. Sulh müzakereleriyle buna 

bir çare bulunacağına kani idim. Fakat Mithat Paşa harb istiyordu. Meclisi 

                                                 
337 Petrosyan, hareketin yenilgisini pek çok tarihi nedenlerin hazırladığını, ancak asıl nedenin 
hareketin sosyal temelinin son derece zayıf ve dar oluşunun olduğunu yazar. Petrosyan, Sovyet 
Gözüyle Jöntürkler, s.107. 
338 N.N.Tepedelenlioğlu, Abdülhamid’in, Midhat Paşa’nın tesiri altındaki Mecliste harp taraftarlığının 
belirmesinden ürktüğünü, Türk ordusunun kahramanlığından şüphesi olmamakla birlikte tamtakır 
hazine ile harp yapılamayacağından şüphesi olmadığını; bununla birlikte meşrutî hükümdar gibi 
hareket ederek Meclisin harp isteğine itiraz etmediğini; ama Rus ordusunun Ayastafanos’a dayanınca 
ilk işinin Meclisi dağıtmak ve Kanun-i Esasîyi muvakkaten yürürlükten kaldırmak olduğunu 
söyleyerek “ İkinci Abdülhamid’in, tahta çıkar çıkmaz memleketin bir harbe sürüklenişini 
affedemediği anlaşılıyor” diye yazmaktadır. Nizamettin Nazif Tepedelinlioğlu, İlân-ı Hürriyet ve 
Sultan II. ci Abdülhamit Han, İstanbul, Yeni Matbaa, 1960, s.24. Ancak özellikle 31 Mart Vak’ası 
ve Abdülhamid’in hal’inden sonra 93 harbi’nin ilanı ve savaşın kaybedilmesi Abdülhamid’e 
atfedilmiştir. Bu görüşü iddia eden eserlerden birinde “O zamanın ilcâatına göre kat’iyyen gayr-i 
lâzım olan Rusya Muharebesi Saray-ı Hamîdi’den tedvîr edilen devâlib-i mefsedetle i’lân edildi. 
Muharebenin muhakkak olan netice-i zaferi sarayın müdahalât-ı hainânesi eseri olarak devlet ve 
millet için telafisi müstahil zâiyat ve hasarât ile kasden mağlubiyete iktirân ettirildi” denilmektedir. 
Yunus Nadi, İhtilâl ve İnkılâb-ı Osmanî (Hadisât, İhtisasât, Hakayık), Dersaadet, Matbaa-i Cihân, 
1325, s.7.     
339 Us, Namık Kemal’in Rıfat Bey’e yazdığı bir mektuptan ve Rıfat Bey’in kendisine o günlere dair 
verdiği bilgilerden yola çıkarak meclisin kapatılmasının gerçek nedeninin bu muhalefet olduğunu 
yazmaktadır. Mektup için Bkz.: Asım Us, Gördüklerim Duyduklarım Duygularım-Meşrutiyet ve 
Cumhuriyet Devirlerine Ait Hâtıralar ve Tetkikler, İstanbul, Vakıt Matbaası, 1964, s.187-188. 
340 Us, Gördüklerim Duyduklarım Duygularım-Meşrutiyet ve Cumhuriyet Devirlerine Ait 
Hâtıralar ve Tetkikler, s.186-191.  
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mebusanı da bir tazyik altında bırakmıştı. Bu harb, bizi pek müşkül vaziyete 

sokacaktı. Malî takatimizi mahvedecekti, nitekim de öyle olmuştur. Meclisi 

Mebusana lâf anlatmak kabil olamadı. Bir müddet yalnız başıma kalarak 

düşündüklerimi tahakkuk ettirmek istedim. Meclisi mebusanı kapattım”341  

dediğini naklederek padişahın meclisin kapatılması için hangi sebeple hareket ettiğini 

farklı bir pencereden anlatmaktadır.  

 Meclisin mebus yapısı, sonraları tatilinin gerekçelerinden biri olarak sıkça 

tekrarlanmıştır. Çünkü mecliste gayrimüslim ve Müslüman mebusların sayısı 

birbirine oldukça yakındır. 117 mebustan 69’u Müslüman, 48’i ise gayrimüslimdi.342 

Mecliste parti grupları yerine etnik unsurlar etrafında kümelenen bir yapı oluştuğu 

ve bunların devletin bütünlüğünden ziyade kendi etnik amaçlarına çalıştığı 

söylenmiştir. Meclisin sekizinci celsesinde Nutk-ı Hümâyûna verilecek cevap 

müzakere edilirken İstanbul mebusu Rum Vasilâki Efendi, Osmanlı devletinde 

yalnız mezhepler ve milliyetlerin değil, anâsır dillerinin de korunmuş olduğuna dair 

kayıt düşülmesini istemiş, meclis reisi Ahmed Vefik Paşa, oldukça sert bir tepki 

göstermiştir. On ikinci celsede Erzurum mebusu Ermeni Hamazasp Efendi “Kanun-ı 

Esasîden maksat her kavmin hukukunu muhafâzadır” demiş, yine aynı mebus, on 

altıncı celsede “Hıristiyan köylerinde kâtip tutup da lisân-ı resmîyi yazdırmak içün 

külfet edilecek; köylerde çok kimse okumak yazmak bilmez: Her karye kendi lisânı 

üzre yazsun!” diyerek sair dillerin de resmî dil statüsüne alınmasını talep etmiştir.343 

Bu sebeplerle Kanun-ı Esasî ve meclis hakkında “siyasî hayatta alınan kararların 

kıymeti zaman ile neticeleri ile ölçülür. Bir karar alındığı zaman çok faydalı 

görüldüğü halde zaman ile kıymetten düşebilir. 93 Kanunu Esasîsinin ilânı ve bu 

kanun ile bir Millet Meclisinin toplanması muhakeme edilirken verilecek hükümde 

                                                 
341 Hüsamettin Ertürk (Anlatan), İki Devrin Perde Arkası, Samih Nafiz Tansu (Yazan), İstanbul, 
Pınar Yayınevi, 1964, s.22. 
342 Tepedelenlioğlu, İlân-ı Hürriyet ve Sultan II. ci Abdülhamit Han, s.30. Asım Us, mebus 
sayısının 115; 69’unun Müslüman, 46’sının da gayrimüslim olduğunu yazmaktadır. Asım Us, 
Gördüklerim Duyduklarım Duygularım-meşrutiyet ve Cumhuriyet Devirlerine Ait Hâtıralar ve 
Tetkikler, Vakıt Matbaası, İstanbul, 1964, s.219. Berkes de 69-46 sayısını vermektedir. Berkes, 
Türkiye’de Çağdaşlaşma, s.336. 
343 Danişmend, Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, Cilt-IV, s.310. 
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tereddüt etmemek mümkün olmuyor” şeklindeki tespitlerin344 kaynağı genellikle 

imparatorluğun çok parçalı yapıda olmasının meşrutî bir rejimin uygulanmasına 

mani olduğu savıydı.345 Çünkü Kanun-i Esasî’nin ilanı, meclisin toplanması her ne 

kadar gayrimüslimlerin devletten ayrılmasını önleme düşüncesinin ürünüyse de, 

Osmanlılık kavramı ve ideolojisi ile devlete bağlanacakları inancıyla daha önce ilan 

edilen metinlerden bir sonuç alınamamıştı. Asım Us, bu sebeple 93’teki meşrutiyet 

rejiminin yaşama imkânının olmadığını söylemektedir.346  

Meclisin tatilinden sonra Abdülhamid’e yönelik iki hal’ girişimi 

bulunmaktadır. Bunlardan biri Çırağan Vak’ası, diğeri de Skalyeri-Aziz Bey 

Komitesidir. 

                                                 
344 Us, Gördüklerim Duyduklarım Duygularım-Meşrutiyet ve Cumhuriyet Devirlerine Ait 
Hâtıralar ve Tetkikler, s.204. Us, 93 meclisi toplanmasıydı harbin önüne geçilebileceğini, çünkü 93 
Harbinin çıkmasına birinci amilin meclis olduğunu; Karadağ Prensliği için sulh görüşmelerine 
başlanmasına ve sulh yapma ve harp ilân etmenin padişahın mutlak yetkilerinden olmasına rağmen 
Millet Meclisi toplandığından Abdülhamid’in sulh şartlarını tek başına belirlemeye cesaret 
edemediğini yazmaktadır. Us, Gördüklerim Duyduklarım Duygularım-Meşrutiyet ve 
Cumhuriyet Devirlerine Ait Hâtıralar ve Tetkikler, s.205. 
345 “93 Kanunu Esasîsinin ilanına muhalefet edenler hep şeraitten bahsetmişlerdir. Meşrutiyet 
usulüne mâni olan şeriat değil, İmparatorluk camiasına dâhil olan çeşitli unsurların ileride siyasî 
ihtiraslara kapılarak ayrılık yollarına sapmaları ihtimali idi. Balkan Harbi sırasında, Abdülhamit’in 
Selânik menfasından İstanbul’a Beylerbeyi Sarayına getirildiği zaman Ali Fuat Cebesoy’un babası 
İsmail fazıl Paşa ile görüştüğü bir sırada kendisini müdafaa ettiği ve İmparatorluk camiası içindeki 
gayri Türk unsurlar olmasından ve 93 Kanunu Esasîsinin Türk hâkimiyetini tehlikeye koymasından 
endişe ederek 93 Meclisini dağıttıktan sonra bir daha kendi arzusu ile toplamadığını söylediği rivayet 
edilir”. Us, Gördüklerim Duyduklarım Duygularım-Meşrutiyet ve Cumhuriyet Devirlerine Ait 
Hâtıralar ve Tetkikler, s.194. Ayşe Osmanoğlu da babası Abdülhamid’in kendisine şöyle dediğini 
nakleder: “Biliyorsunuz ki İlk Meşrutiyeti ben ilân etmiştim ve daima Meşrutiyet taraftarı olarak 
kaldım. Lâkin biz Japonlar gibi millet-i vahide değiliz. Muhtelif unsurlardan müteşekkil olan 
İmparatorluğumuzda yıkılmak tehlikesi bizi çok korkutmuştu. Bu sebepten bir zaman için kaldırmaya 
lüzum görüldü”. Ayşe Osmanoğlu, Babam Sultan Abdülhamid, İstanbul, Selis Kitaplar, 2007, 
s.136. 
346 Us, Gördüklerim Duyduklarım Duygularım-Meşrutiyet ve Cumhuriyet Devirlerine Ait 
Hâtıralar ve Tetkikler, s.191. Said Halim Paşa da Kanun-i Esasî’nin hata olduğunu iddia 
etmektedir: “Hâlbuki bu memleketi ve Kanûn-ı Esasî’i bilenler, kabul ederler ki: Bu Anayasa büyük 
bir hatadır. Memleketin siyâsî ve sosyal durumu, hâlet-i ruhiyesi, inanç ve gelenekleri ile asla 
uyuşmaz. Hattâ Osmanlı millî varlığı için ciddî bir tehlike halini almıştır. Zaten başak türlü de 
olamazdı. Çünkü Kanûn-i Esâsî’yi tertip ve vaz’edenler, memleket, asla nazar-ı itibare almamışlar, 
hâfızalarında nasılsa kalabilmiş bazı dağınık bilgi ve nazariyelerin, memlekete saadet temin edeceği 
kuruntusuna düşmüşlerdi. Gerçek bir kıymetten ve hakikatlerden uzak, değersiz bir eser meydana 
getirmeye mahkûm idiler. Çünkü memleketlerine, batı anaysalarının noksan bir kopyasını ithal 
etmekten başka bir şey yapmak, tabiî olarak, onlar için mümkün değildi. İşte görülüyor ki, bütün 
febalıkların asıl kaynağı bir tanedir. Bu da: ‘ Yabancı kanun ve müesseseleri alıp kabul ettiğimiz 
takdirde, yenilik ve ilerlemeye mazhar olacağımıza inanmak’hatasıdır”. Sadi Halim Paşa, 
Buhranlarımız ve Son Eserleri, s.17.  
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 Çırağan Vak’ası 20 Mayıs 1878’te vuku bulmuştur. Ali Suavî ve yanındaki 

Filibeli muhacirlerin amacı, Abdülhamid’in yerine tahta V. Murad’ı geçirtmektir. 

Ancak olay yerine gelen Beşiktaş Muhafızı 7-8 Hasan Paşa’nın sert müdahalesiyle 

baskın neticesiz kalır, Ali Suavî ve birçok Filibeli göçmen öldürülür. Suavî, Çırağan 

baskınını hürriyet veya meşrutiyet için değil, 93 Harbi nedeniyle Rumeli 

muhacirlerinin perişan hallerinden etkilenip, Müslümanların meskûn olduğu birçok 

bölgenin Ruslara bırakılacağı endişesi ile tertiplemişti. Çünkü Ayastefanos 

Anlaşmasıyla padişah halifelikten kaynaklanan gücünü kullanamamış; padişahlığa, 

Müslümanlığa ve halifeliğe yakışmayan bir şekilde hareket etmiştir; mütarekeye 

rağmen savaşa devam eden Kırcaali Türkleri kadar bile olamamıştır. Abdülhamid 

Müslümanların koruyuculuğu sıfatına artık sahip değildir. Fakat Suavî, Abdülhamid 

hakkında böyle düşünürken mizacının da bir gereği olarak kendine çok güvenmekte, 

V. Murad’ı ikna ederek bu mütareke ve anlaşmadan vazgeçirebileceğini 

düşünmektedir.347 Ali Suavî’nin hareketindeki en etkili amilin Bulgar Türklerinin 

feci durumu olduğunu söyleyebiliriz. Kendisiyle birlikte hareket edenlerin hemen 

hemen tamamının Filibeli muhacirler olması bu duruma delil olmalıdır.348  

 Skalyeri-Aziz Bey Komitesi, Mason cemiyeti üstadlarından Kleanti 

Skalyeri’nin başını çektiği, Sultan V. Murad’ı tekrar tahta çıkarmak için teşebbüse 

geçen harekettir. Komitenin faal üyeleri Skalyeri, Nakşıbend Kalfa, Aziz Bey ve 

Seniha Sultan kethüdası Bekir Efendi’dir.349 Komiteyi ihbar eden, Sultan V. 

Murad’ın padişahlığı esnasında ikinci kâtipliğe getirdiği, ancak bilahare görevden 

aldığı Hacı Hüsnü Bey’di. Komite üyelerinin sorgu ve yargılamaları 18 Temmuz 

1878’den 13 Ekim 1878’e kadar devam etmiş; mahkûm olanlar Çırağan Vak’ası 

                                                 
347 Çelik, Ali Suavî ve Dönemi, s.430–440. 
348 Mithat Cemal Kuntay, Ali Suavi’nin kendisinin padişahçı, Namık Kemal’in padişah karşıtı olduğu 
şeklindeki beyanlarından yola çıkarak yaptığı analiz ilginçtir: “Suavi’nin bu hareketleri menfaat 
vakası değildi, çünkü menfaatçi adam 38 yaşında bir dâva bayrağının altında şehidolmaz. Prensip 
vakası da değildi, çünkü prensip her gün değişmez. Bunlar öfke mizaç vakasıydı. Suavi, çabuk karar 
veren adamdı. Hayatı zıt kararlarla onun için tıka basa doludur. Bir de kendisiyle dolu adamdı. 
Yalnız ölüleri beğeniyordu. Yalnız çabuk ölecek kadar kendinden yaşlı olanları kıskanmıyordu, bir de 
başka milletlerdeki adamların büyük adamlığına tahammül edebiliyordu. Ayrı adam olmak en büyük 
hırsıydı”. Kuntay, Namık Kemal-Devrinin İnsanları ve Olayları Arasında I, s.501.  
349 Kuran, OİİHMM, s.141. 
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mahkûmlarıyla sürgüne gönderilmişlerdir.350 Komite üyelerinden Skalyeri, Ali 

Şefkatî Bey ve Nakşıbend Kalfa kaçmışlar, tevkif ve yargılama sonunda idama 

mahkûm edilenlerin de bu mahkûmiyetleri hafifletilmiştir. Komiteye Seniha Sultan 

dâhil olduğu gibi kethüdası Bekir Bey de onun emriyle Damad Mahmud Paşa’nın da 

komiteye dâhil olduğunu yaymıştır.351 Çırağan Olayına adı karışan Üsküdarlı Nuri 

ve Ortaköylü Esad Efendi’nin bu komiteye de katılmaları nedeniyle Suavî’nin bu 

komiteyle ilgisi araştırılmış ve hiçbir bağlantıya rastlanmamıştır.352 Bu hareket de 

Ali Suavî Vak’ası gibi, meşrutiyet talebine yönelik olmayan hanedan içi çekişme ve 

Sultan V. Murad’ın yakınlarının kendisini tekrar tahta geçirmek için giriştikleri bir 

hareket görünümündedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
350 Kuran, OİİHMM, s.141. 
351 Kuran, OİİHMM, s.143. 
352 Çelik, Ali Suavî ve Dönemi, s.445. 



 117  

 III. BÖLÜM 

MEŞRUTİYET İÇİN YENİ BİR MÜCADELE: JÖN TÜRKLÜK 

 

 Jön Türklük, II. Abdülhamid’in Kanun-i Esasî’yi yürürlükten kaldırmasından 

ve Meclis-i Mebusan’ı kapatmasından yaklaşık on yıl sonra meşrutiyet rejimini 

istirdat için yürütülen mücadeleye; Jön Türk tabiri de, bu harekete katılanlara verilen 

isimdir.353 Jön Türk, Yeni Osmanlılar için de kullanılmaktaysa da, bu kullanım 

yaygın olmadığı gibi, Yeni Osmanlıların kendilerini tarif için benimsedikleri bir 

tabir de değildir. 

 Jön Türklük, Yeni Osmanlılardan farklı olarak bürokrasiyi değil, II. 

Abdülhamid’i hedef alan bir muhalefet hareketidir. Muhalefetin kaynağı, Yeni 

Osmanlılarda görüldüğü gibi dinî hassasiyetler değil, çoğu yüksek okul talebesi ve 

mezunu olan insanların almış oldukları eğitimle de uyumluluk gösteren pozitivist ve 

seküler umdelerdir. Bu anlamda, Yeni Osmanlılar, Tanzimatla ortaya çıkan 

‘yeniliğin’ yetiştirdiği fakat bu yeniliğin yöneliş tarzına itiraz eden bir grupken; Jön 

Türkler yine ‘yeniliğin’ yetiştirdiği ancak aynı zamanda ‘eski’ye mesafeli bir akımı 

ifade etmektedir. Hürriyet ve meşrutiyet kavramları Yeni Osmanlılar için dinî bir 

içerik ve anlama sahipken, Jön Türkler’de daha ziyade yerlileşememiş seküler bir 

algıyı ve anlamı ifade etmekteydi. İstibdat kavramı de böyledir. Yeni Osmanlılar 

için istibdat padişahın değil, Bâb-ıali’nin idare tarzıyken, Jön Türkler için müstebit 

sadece padişahtı. Her iki akımın da halk desteği bulunmazken en önemli muhalefet 

araçları ‘basın’dır. Ancak Yeni Osmanlılar, geleneğe de bağlı olmalarının etkisiyle 

şiddeti bir muhalefet aracı olarak düşünmemişlerdir. Dolayısıyla sadece meşrutiyet 

ve hürriyet kavramlarına vurgu yapmalarından yola çıkılarak, yetişmiş oldukları 

çevre, savundukları inanç ve düşünceler ile mücadele ve muhalefet yöntemlerini 

                                                 
353 “Jeunes-Turcs ünvanının, 1830 tarihine doğru Fransa’da Jeunes-France, İtalya’da Jeune-İtalie, 
Almanya’da Jeune-Alemagne, İngiltere’de Jeune-Angleterre adı altında politika ve edebiyatta ifrat 
taraftarı bazı gençlerin teşkil ettikleri gizli cemiyetlerin ünvanı taklit edilerek alındığı anlaşılıyor”. 
Sungu, Tanzimat ve Yeni Osmanlılar, s.777, 1 nolu dipnot. 
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dikkate almayıp Yeni Osmanlılar ile Jön Türkler arasında bir süreklilik ilişkisi ve 

fikrî yakınlık kurmak mümkün görünmemektedir.354 

 Jön Türklük, İstanbul’da başta tıbbiye olmak üzere yüksek okullarda 

başlayan, ancak asıl renk ve şeklini yurtdışında alan bir harekettir. İmparatorluğun 

merkezi olan İstanbul’da herhangi bir muhalefet hareketinin yaşamasının fiilî 

imkânsızlığı karşısında Jön Türkler, Paris ve Cenevre gibi Avrupa şehirlerine 

kaçmış; faaliyetlerin hemen hemen hepsi yurt dışında yürütülmüştür.  

 Jön Türklüğün en önemli muhalefet aracı basındır. 1895’lerde İstanbul’da 

birkaç broşür dışında herhangi bir faaliyeti görülmeyen Jön Türkler, yurt dışında 

sayısız gazete ve dergi çıkarmış, bunları yabancı postaneler kanalıyla yurda sokmaya 

çalışmışlardır. 

 Yurtdışına resmî görevle gidip yurda dönmeyerek kaçak duruma düşen 

Ahmed Rıza ve Ahmed Rıza’ya oranla tanınırlıkları daha fazla olan Mizancı Murad, 

Damad Mahmud Paşa ve onun ölümüyle oğlu Sabahaddin Bey, Jön Türklerin 

liderliğini yapmış; Jön Türklük hareketi de liderler etrafında klikleşmişdir.  

 Jön Türkler, yurtdışında çok etkili bir muhalefet sergileyecek sayıya 

ulaşamadıkları gibi homojen bir görünüme de sahip değillerdir. Birbirleriyle 

mücadeleleri çoğu kez, Abdülhamid’le mücadelelerinden daha sert ve ağırdır.  

 Jön Türklük, esas itibariyle halktan kopuk ve seçkinci bir harekettir. Yüksek 

okullardaki eğitimle toplum değerleri arasındaki derin uçurum, halka inecek 

kanalları kapatmış; savundukları değerlerle toplum nezdinde herhangi bir başarı elde 

edilemeyeceğinin anlaşılmasıyla dini siyasete alet edecek bir din söylemini terviç 

etmişlerdir. Bu yeni stratejiye uygun olarak gazete ve dergilerde pozitivist söylem 

azalmış, Abdülhamid’e muhalefet sınırsız bir din sömürüsü üzerinden 

yürütülmüştür. Abdülhamid’in padişahlığı üzerinden değil, halifeliği üzerinden 

                                                 
354  Jön Türklüğü ‘Birinci İttihat ve Terakki hareketi’ olarak nitelendiren, Suavi Aydın, Yeni 
Osmanlılar’ın ‘1877’de II. Abdülhamid tarafından dağıtıldıktan sonra, faaliyetlerini Avrupa’da ve 
gizli biçimde yurtiçinde sürdürerek İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin temelini oluşturdu’nu iddia 
etmektedir ki, başka yazarların da ileri sürdüğü bu tez, abartıdan başka bir şey değildir. Yeni 
Osmanlılığı meşkûk Ali Şefkatî’den yola çıkarak böyle bir iddiada bulunmak gerçekçi değildir. Bu 
görüşe örnek olarak bkz. Suavi Aydın, “İki İttihat-Terakki: İki Ayrı Zihniyet, İki Ayrı Siyaset”, 
Modern Türkiye’de Siyasî Düşünce (Tanzimat ve Meşrutiyet’in Birikimi), Cilt 1, Mehmet Ö. 
Alkan (ed), İstanbul, İletişim Yayınları, 2001, s.117. 
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eleştiriler öncelenmiş; halifenin tesettürü yasakladığı, içkiyi mübah gördüğü, 

Tanrı’ya ait sıfatları kendine münasip gördüğü için dinsiz ve kâfir olduğu şeklinde 

çok sayıda fetvalar yayınlamışlardır.  

 Jön Türklerin halk nezdinde hemen hemen hiçbir etkisi yokken 1906–1907 

Erzurum Olaylarının kendilerine mal edilmesi, olayların niteliğinin tam olarak 

kavranamamasından kaynaklanmıştır. Osmanlı imparatorluğunda vergi 

adaletsizliğinden kaynaklanan isyanlarla aynı görünüme sahip olan Erzurum 

ayaklanması, bu verginin kaldırılmasıyla son bulmuş, buna rağmen olayları devam 

ettirmek isteyen içlerinde birkaç Jön Türkün de bulunduğu elebaşıları halk 

tarafından yalnız bırakılmış, hatta kınanmıştır. 

   

3.1. Bir Mektep Hareketi, Kuruluş Tarihi ve Kurucular 

 

Yeniçeriliğin kaldırılmasından sonra ulema en önemli müttefikinden yoksun 

kalmış ve gücünü devletin dinî özelliğiyle medreseden alan ulema, devlet 

yönetiminde ağırlığını hissedilir oranda kaybetmişti. Ulema, saraya yöneltilen 

kalkışmanın meşruiyetini, yeniçeriler de eylemliliği temsil etmekteydi. Özellikle 

ulemanın hal’ fetvaları vererek isyana meşruiyet sağlaması nedeniyle askerî kuvvet 

ne denli güçlü olursa olsun kendileri olmadan bir netice sağlamamaktaydı. Osmanlı 

devlet sisteminde padişaha karşı hal’i hedef alan bir isyan veya darbe için hal’ 

fetvası, hareket için ön şarttı. Abdülaziz’e karşı yapılan darbede, Midhat Paşa’nın 

tüm gayreti bir askerî darbe yapıldığı takdirde padişah hakkında hal’ fetvası alınıp 

alınamayacağının tetkikine yönelmiş, şeyhülislam ikna edildikten sonra da darbe 

girişimine başlanılmıştır.  

 Amcası Sultan Abdülaziz’in ve ağabeyi V. Murad’ın hal’ fetvaları ile tahttan 

indirildiğini gören Sultan Abdülhamid, medreselerin ve ulamanın bu gücünü ve 

etkisini sınırlandırmak ve hatta yok etmek için medreseleri ve ulemayı kendi haline 

bıraktı. Birçok sahada yenilik ve iyileştirme faaliyetlerine girişilmesine rağmen 

medreselerin işleyişi ile ilgili herhangi bir düzenlemeye gidilmediği gibi maddi 

anlamda durumlarının oldukça kötüleşmesine de sessiz kalındı. Başka kurumlarla 
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kıyaslanması kabil olmayan görülmedik bir kontrole tabi tutuldular. Böylelikle 

imparatorlukta, artık ulema ile medresenin aktif unsur olarak bulunduğu bir isyanın 

çıkması imkânsız hale getirildi. Jön Türklük hareketine belli oranda ulemanın iştirak 

etmelerinin ve özellikle Abdülhamid karşıtlığının arka planında takip edilen bu yeni 

siyasetin etkili olduğunu söyleyebiliriz.  

 Padişaha veya hükümete karşı girişilen hareketlerin hem meşruiyet kaynağı, 

hem de çoğu kez icracıları arasında yer alan ulemanın, zaman içinde devlet 

yönetiminde azalan ağırlıklarına paralel güçlerinin de Abdülhamid’in aldığı sert 

tedbirlerle etkisiz hale gelmeleri artık bu cepheden gelebilecek herhangi bir tehlikeyi 

tamamen ortadan kaldırmasa bile zayıf ihtimal haline getirmişti. 

 Medreselerin isyan ve hal’ hareketlerindeki pozisyonu iki türlüydü. Ulema 

hem bir sınıf olarak hem de etkisi ve ağırlığı zamana göre farklılıklar göstermesine 

rağmen meşruiyetin yegâne kaynağıydı. Talebeler ise, isyan ve hal’ girişimlerinin 

halk hareketini oluşturmaktaydı. Siyasî sisteme yönelik her hareketin halk unsuru 

olarak göze çarpan kitle sadece medrese talebeleriydi. Medrese talebeleri, sayıca 

ciddî bir yekûn tutmaları yanında, mobilize edilirlikleri de hayli yüksekti. Özellikle 

adalet taleplerinin yükseldiği veya savaşların çıktığı dönemlerde medrese 

talebelerinin harekete geçirilmesinde hemen hemen hiçbir zorlukla 

karşılaşılmamaktaydı. Kırım Harbi’nin devamı tartışmalarında ve Bulgaristan 

olaylarında da yaşandığı üzere, medrese talebeleri askerlik hizmetinden muaf 

olmalarına rağmen aynı zamanda ‘cihad’ için birlikler oluşturmaktaydı. Daha önceki 

olaylardan farklı olarak Bulgaristan isyanı sonrasında baş gösteren ayaklanmanın 

nedeni, talebelerin çoğunun Tuna vilayetinden olmaları ve yakınlarının da saldırıya 

uğradığı şeklinde aldıkları haberlerdi. İsyanların meşruiyet kaynağı olan ulema ile 

hoca-talebe çerçevesindeki yakın ilişkilerin bir araya gelmesiyle, çoktan beri 

haklarında Rus yanlısı olduğu şeklinde şayialar bulunan sadrazam ve şeyhülislama 

karşı başlayan hareket, iki padişahın hal’ edilmesi ve anayasanın ilanıyla 

sonuçlanmıştı. 

 19. yüzyılın ortalarında Kuleli Vak’ası ile görülen klasik ulema-asker 

ittifakını andırır son hal’ girişiminden sonra temelde Babıâli’yi hedef alan muhalefet 

hareketini yeni bir sınıf yürütmüştü. 1876 darbesinde de nisbî oranda pay sahibi olan 
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bu hareket, ulemanın devlet yönetiminde azalan ağırlığına paralel güç kazanan 

bürokrasinin farklı bir unsuruydu. ‘Aydın-bürokrat’ olarak nitelenen bu unsur, Yeni 

Osmanlılar hareketinde de incelediğimiz üzere, dinî argümanlara istinat eden, halk 

ve millet lehine, saray ve bürokrasinin yetkilerinin kısıtlanmasını isteyen ama çağın 

ve şartların özelliği gereği halka inip destek göremeyen yeni ve farklı bir gruptu. 

Bunlar, devlet bürokrasisi içinde yetişen ancak ileride başlayacak ‘mektep’ 

hareketlerinin sinyallerini veren yeni bir kuşağın temsilcileriydi ve esas itibariyle 

aynı zamanda okul da olan devlet dairelerinde yetişmiş bir kuşağı ifade 

etmekteydiler. Rum İsyanı’yla Babıâli Tercüme Odası’ndan Rumların 

kovulmasından sonra burası Türk ve Müslümanlara açılmış, odanın mektebî 

programına Arapça, Farsça, tarih dersleri konulmuş, tercüme odasında da Fransızca, 

Genel Tarih ve Fennî hesap okutularak Babıâli Tercüme Odası bir nevi orta mektep 

haline gelmişti. Ziya Paşa ve Namık Kemal de, bu odada eğitim görmüşler, 

Fransızca öğrenmişlerdir.355  

 Eğitimde modernleşme, Osmanlı devletinin Batılılaşma çabasıyla ve en 

önemlisi de askerî modernleşmeyle atbaşı giden bir görünüm arzetmektedir. Nizam-ı 

Cedit ordusunun kurulduğu dönem, aynı zamanda Deniz ve Kara 

Hendesehanelerinin kurulduğu dönemdir. Yeniçeriliğin kaldırılıp Asakir-i Mansure-i 

Muhammediye ordusu kurulduktan sonra eğitimde modernleşme hızlanmış; Tıbbiye 

(1836’da, daha önce ayrılan cerrahhane ile birleşerek Mekteb-i Tıbbiye adını 

almıştır), Harbiye (1834’de kurulmuştur) ve Müzıka okulları açılmıştır.356 1845’te 

Ordu merkezlerinin bulunduğu yerlerde birer idadî açılmasına karar verilmiş, 

1846’da Mekteb-i Harbiye, Pangaltı’daki Harbiye binasına taşınmış, 1864’den sonra 

da Erkân-ı Harbiye sınıfları açılmıştır.357 1875’te de askerî rüşdiyeler açılmıştır. 

Tanzimatla okullaşma sayısında ciddî bir artış olmuş, 1859’da kurulan Mekteb-i 

Mülkiye başta olmak üzere birçok sivil yüksek okul açılmış, devletin memur ihtiyacı 

artık bu okullardan mezun olanlardan karşılanmıştır.   

                                                 
355 Ergin, Türk Maarif Tarihi, Cilt:1–2, s.72.  
356 Ergin, Türk Maarif Tarihi, Cilt:1–2, s.315. 
357 Ergin, Türk Maarif Tarihi, Cilt:1–2, s.426. 
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 İttihad ve Terakki Cemiyeti’nin kurulduğu dönemde yüksek mektepler başta 

olmak üzere İstanbul’da çok sayıda modern tarzda eğitim yapan okullar vardı. İTC 

de bir yüksekokul hareketi olarak başlamıştır. 

 İTC’nin ne zaman ve kimler tarafından kurulduğu hakkında tartışma vardır. 

Genel kabul 2 Haziran 1889’da Namık Kemal hayranı Mekteb-i Tıbbiye-i Askerî 

öğrencileri tarafından kurulduğudur.358 Örgüt İtalyan Carbonari Cemiyeti örnek 

alınarak hücre biçiminde kurulmuştur. Bu konuda cemiyetin kurucularından kabul 

edilen Mehmed Reşid’in Cevrî mahlasıyla 1909’da yazdığı İnkılâp Niçin ve Nasıl 

Oldu isimli eseriyle diğer kurucularından İbrahim Temo’nun İttihad ve Terakki 

Anıları’nda detaylı bilgiler yer almaktadır. Konyalı Hikmet Emin, Diyarbekirli İshak 

Sukutî, Ohrili İbrahim Edhem, Arapkirli Abdullah Cevdet, Kafkasyalı Mehmed 

Reşid ismini taşıyan beş arkadaş: 

  “1305 senesi mayısının yirmi birinci günü gurupdan takriben bir saat sonra 

mekteb-i tıbbiyenin hamamı önündeki odun yığınları üzerinde içtima ederek, 

istikbal-i vatanın parlak bir ferdası olduğunu tebşir eden güzel bir mâh-tâb 

altında, birkaç sene sonra ‘İttihad ve Terakki’ ismini alan ‘İttihad-ı Osmanî’ 

cemiyetinin temelini attılar. Tedricen daire-i muarefelerinde bulunanları irşad 

etmek, devletin takip ettiği tarik-i inkırazı anlatmak, mes’ul-i hakikiyi teşhir 

etmek, vatan ve milleti içinde bulunduğu mevki-i hatar-nâkdan kurtarmak 

hususunda hiçbir fedakârlıktan kaçınmamak, cemiyetin maksad ve efkârını son 

derecede hafi tutmak, hiçbir suretle -ölüm ve işkence tehdidi altında bile- ihvanı 

ele vermemek üzere yemin ettiler”.359 

 Mehmed Reşid’e göre, cemiyetin yüksekokulda kurulmasını sağlayan 

değerler: 

                                                 
358 “Ben karyolanın baş üzerine duvara Osmancıktan itibaren birkaç sultanın resimlerini, 
Barbaros’un ve daha bir takım meşhur Türk Gazanferlerinin, Midhat’ın, Suavi’nin, Namık Kemal’in 
ve sairenin fotoğraflarını tedarik ederek, bir ay şeklinde dizip asmıştım”. İbrahim Temo, İbrahim 
Temo’nun İttihad ve Terakki Anıları, 2.Baskı, İstanbul, Arba Yayınları, 2000, s.31. “Türkiya’nın 
en vatanperver edibi olan hazret-i Kemali” Cevri, İnkılâp Niçin ve Nasıl Oldu, s.25. Namık Kemal, 
bütün talebeler için böyledir. Bkz.: Selim Sırrı Tarcan, Hatıralarım, İstanbul, Türkiye Yayınevi, 
1946, s.23; Ahmed Bedevî Kuran, Harbiye Mektebinde Hürriyet Mücadelesi, İstanbul, Çeltüt 
Matbaası, t.y., s.31-32. 
359 Cevri, İnkılâp Niçin ve Nasıl Oldu, s.26-mükerrer 27. Ahmed Bedevi Kuran, kurucular arasında 
Hüseyinzade Ali Turan’ın da bulunduğunu yazmaktadır. Ahmed Bedevi Kuran, İnkılâp Tarihimiz 
ve Jön Türkler, İstanbul, Tan Matbaası, 1945, s.30. 
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  “Gözleri yılmamış gençlerde, bahusus nur-ı ilm ü ma’rifetle dimağları 

beslenmiş mekâtib-i âliye talebesinde bulunuyordu. Filhakika vatanın düçar 

olduğu şu musibeti, milletin çekmekte olduğu mezalimi, arkadaşları arasında neşr 

etmek, bu fikre iştirak eden efrad çoğalınca istibdat aleyhinde faaliyete başlamak 

üzere vücuda gelen ilk teşebbüs mekteb-i tıbbiye-i askeriyede vücud bulmuştur. 

Muhtelif memleketlerde doğmuş ve fakat müşterek bir hiss-i necib ile mütehassis 

beş talebe, beş samimi arkadaş 1304 senesinden beri hükûmetin su-i muamelâtını, 

halkın istibdat ve mezalim altında inlediğini görmüşler, hissetmişler, fakat bu 

genç dimağlar seyyiâtın menbaını ta’yin hususunda tereddüde düşmüşlerdi. 

Mevcut fenalık re’s-i kârdaki zatın eseri midir? Yoksa vazifelerini ifa etmeyen 

nüzzar ile padişaha hakayık-ı ahvali bildirmeyen mukarreblerin midir? Bir sene 

kadar bu meseleyi etrafiyle tetkik ve muhakemeden sonra, nüzzar ve mukarrebin 

seyyiatdan hissedar olmalariyle beraber, onları intihab eden padişahın her halde 

mes’ul-i hakikî olduğunda şübheleri kalmadı. Binaenaleyh doğrudan doğruya 

mes’ul-i hakikiye, onun vasıta-i cinayâtı olan mukarrebîne, vazifelerini su-i 

istimâl eden nüzzara, hâsılı hükûmet-i istibdadiyeyi teşkil eden hey’ete karşı 

hareket etmek üzere bir cemiyet-i hafiye teşkiline karar verdiler”.360 

 Temo’ya göre cemiyet, İshak Sukûti, Abdullah Cevdet, Mehmed Reşid ve 

kendisi tarafından 1304 senesi bir mayıs gününe tesadüf etmiş ve cemiyet 

kurulmuştur. Mehmed Reşid’in kendilerini yetersiz görmesi üzerine Yunanistan 

istiklalini kazandıran ‘Etniki Eteria’ cemiyetinin kurucularının Odesa’da ticaretle 

meşgul bir meyhaneci, bir bakkal çırağı ile amcası zengin bir tüccarın yeğeni üç 

Rum çırağı olduğunu söyleyerek onları ikna etmiş ve bu ilk ahd-i misakla cemiyet 

kurulmuştur.361 Kurucular, cemiyete İttihad-ı Osmanî Cemiyeti adını vermişlerdir. 

Mektep hamamının önünde bulunan odun yığınlarında cemiyete üye olmayan 

talebeleri kazanmak ve mektup memurlarının gözünden uzak olmak için bu 

yığınlarda yapılan toplantılara ‘Hatap Kıraathanesi toplantıları’ ismini 

vermişlerdir.362 Okul dışında yapılan ve cemiyetin ilk toplantısı olarak kabul edilen 

ve ‘İnciraltı’ içtimaı adı verilen bu toplantıda cemiyetle ilgili bazı kararlar alınmış, 

üyelere sıra numarası verilmiş, Temo ise kullanılacak sıra numaralarının 1/1 serisi 

başı olmuştur. Bu toplantıda İslam olmayanların cemiyete alınıp alınmayacağı 
                                                 
360 Cevrî, İnkılâp Niçin ve Nasıl Oldu, s.26-mükerrer 26. 
361 İbrahim Temo, İbrahim Temo’nun İttihad ve Terakki Anıları, s.15.  
362 İbrahim Temo, İbrahim Temo’nun İttihad ve Terakki Anıları, s.16. 
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tartışılmış ve ‘iş görebilecek ve itimat edilecek her Osmanlı’nın, gayet ihtiyatkârane 

ve her türlü tecrübeden geçirilerek kabulü’ ile İslam olmayanların da cemiyete 

alınmasına karar verilmiştir. Bu toplantıda cemiyetin reisliğine yaşlı ve sarıklı 

olduğu için Ali Rüşdi Efendi, zabıt kâtipliğine Şerafeddin ve kasadarlığa da Asaf 

Derviş getirilmiştir.363 Temo, kendi anlatımına göre, ilk önce medreselilerden 

Kosovalı ve ‘Hürriyette’ İTC mebusu olan İbrahim Efendi’yi, mülkiye 

mezunlarından Necip Bey Draga’yı ve sonraları Görice mebusluğu yapan Şahin Bey 

Kolunya’yı cemiyete almıştır.364 Cemiyet kurucularının kuruluş tarihi olarak 1889 

tarihini ifade etmelerine rağmen Ali Birinci, bu tarihte bir cemiyet kurulmadığını, 

kurulduğu yönündeki bir haberin yayıldığını, bu haberin cemiyetin kuruluşunu 

hızlandırması bakımından cemiyetin kurulduğu haberi kadar etkiye sahip olduğunu 

belirtmektedir.365 Birinci’ye göre 1895’e kadar yapılan faaliyetler İTC’nin 

kuruluşunu kabul etmeye yeterli değildir. Ancak 1895, cemiyetin kurulduğu, isminin 

konduğu, nizamnamesinin yazıldığı, sesinin duyulduğu, Jön Türklük âlemine 

doğduğu yıldır.366 Kısaca cemiyetin Askerî Tıbbiye’de 1889’da kurulduğu şeklinde 

bir dedikodu, cemiyetin 1895’de kurulmasına yol açan en önemli etkendir. Cemiyet 

bu tarihte tıbbiye, mülkiye ve harbiye gibi yüksek mektep talebeleri tarafından 

kurulmuştur. Bu okullardan hiçbirine üstünlük verilemezse de Mülkiye’ye ağırlık 

verilebilir.367 Ali Birinci, cemiyetin 1895 senesinde ve yüksek okullar arasında 

‘ağırlık’ verdiği mülkiye öğrencileri tarafından kurulduğunu söylerken bu tezinde 

dayandığı kaynaklar mülkiyeli iki öğrencinin hatıratıdır. Leskovikli Mehmed 

Rauf’un İttihad ve Terakki Ne İdi adlı eseri ile Ali Münif Yeğenağa’nın hatıralarıdır.  

 Bu iki eserin incelenmesinden böyle bir sonuç çıkmamaktadır. Yeğenağa: 

  “Tıbbiye’de İbrahim Temo, İshak Sükûti, Asaf Derviş, Cevdet, İbrahim Naci 

(Derviş Yema), vesairenin teşkil ettikleri gizli cemiyet ruhunu Mülkiye’de bizler 

genişletmiştik. Şimdi bu cemiyet fikrinin, ordunun mihrakı olan Harbiye’ye 

                                                 
363 İbrahim Temo, İbrahim Temo’nun İttihad ve Terakki Anıları, s.16–7. 
364 İbrahim Temo, İbrahim Temo’nun İttihad ve Terakki Anıları, s.18. 
365 Ali Birinci, Tarih Yolunda- Yakın Mazinin Siyasi ve Fikri Ahvali-, İstanbul, Dergâh Yayınları, 
2001, s.47.  
366 Birinci, Tarih Yolunda- Yakın Mazinin Siyasi ve Fikri Ahvali-, s.48. 
367 Birinci, Tarih Yolunda- Yakın Mazinin Siyasi ve Fikri Ahvali-, s.53. 
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sirayeti lazımdı. Bunu da hemşehrim Mehmet Hilmi üzerine aldı. Harbiye’de 

bulunan Şeyh Zafir’in yeğeni zâdegândan Hamit Bey’i imale eyledi. Leskovikli 

Rauf da görüşerek cemiyetin gayesini açıkladı. Hamit Bey’in himmet ve gayretiyle 

gizli cemiyetin ruhu fiilen Harbiye’ye girdi”368 

 demektedir. Ancak bir nizamname için faaliyete girişilmektedir:  

  “Tıbbiye ve Harbiye’de de artan gizli talebe teşekküllerinin bir nizamname ile 

ve programlı bir surette çalışmaları fikri ortaya atıldı. Yapılacak bu 

nizamnamenin yalnız mektepler için değil, bütün memlekete şamil bir hüviyet 

taşıması düşünülüyordu. Bunun lüzumu üzerine arkadaşlarla fikir teatisinde 

bulunduk. Tıbbiye’deki arkadaşlar nizamname yapılması fikrine taraftar 

olmadılar. Mülkiye’liler ısrar eylediler. Hatta hatırımda kaldığına göre Beyrut’lu 

Emin Aslan, Mülkiye’lilerin ayrı bir cemiyet kurarak faaliyetlerine devam 

edebileceklerini ileri sürdü. Bu fikir ileride bir ayrılığa sebep olabilir endişesiyle, 

Tıbbiye’liler telaşa düştüler. Bunun üzerine Tıbbiye’deki arkadaşlar, fikirlerini şu 

surette hülasa ederek bildirdiler: Bu gizli cemiyetleri birleştirmek, büyütmek 

maksad-ı tesis ve gayelerini bir nizamnameye bağlamak uygun olur. Ancak, bu 

suret-i hareket hafiyelerin gözlerine hedef verebilirdi. Bu esbab-ı mucibe üzerinde 

Tıbbiye’liler musirr idiler. Bizimkiler ise mutlaka bir nizamnameye taraftar 

olduklarından, işi konuşmak için gizli bir kongre akdi karargir oldu”.369  

Bu karar üzerine Yeğenağa ile Mehmed Rauf nizamnameyi hazırlamak için 

görevlendirilir.370 

 Yeğenağa, Avrupa’dan gelen gizli beyannameleri ve risaleleri tetkik ederek 

cemiyet bünyesine uygun bir nizamname taslağı hazırlar ve tıbbiyelilerin 

mütalaasını almak üzere İbrahim Temo’ya teslim eder. İbrahim Temo’nun uygun 

görmesi üzerine nizamname tam şeklini alır. Nizamnamenin İstanbul’da basılması 

ihtimalinin olmaması üzerine Paris veya Mısır’da bastırılması düşünülür. Bir 

kopyası tıbbiyeden Cevdet vasıtasıyla harice çıkartılır ve bir nüshası da kendinde 

                                                 
368Taha Toros, Ali Münif Bey’in Hatıraları, İstanbul, İsis, 1996, s.20. 
369 Toros, Ali Münif Bey’in Hatıraları, s.20–21. 
370 “Nihayet verilen karar üzerine, nizamname hazırlanmasına Rauf’la ben memur edildik. Bu 
nizamnameyi hazırladıktan sonra dahi, Tıbbiye’dekilerle, nifaka düşmeksizin, işbirliğine devama 
karar vererek dağıldık. Toplantımız üç saat sürmüştü”. Toros, Ali Münif Bey’in Hatıraları, s.21. 
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kalır.371 Yeğenağa’da kalan nüshanın güvenli bir yerde saklanması gereği üzerine 

Şevket isimli mülkiye öğrencisinin kalmış olduğu yerin güvenli olması düşüncesiyle 

orada saklanmasına karar verilir. Ancak kahvenin hafiyelerin uğrak yeri olması 

sebebiyle kendinden şüphelenilen Şevket’in odası basılarak nizamname ele geçirilir 

ve Yeğenağa ile ilişkili olduğu arkadaşları Şevket, Selanikli Osman ve Leskovikli 

Rauf tutuklanır. 55 gün tutukluluk süresinden sonra Şevket hariç diğerleri serbest 

bırakılır.372 

Leskovikli’nin hatıratında da cemiyetin mülkiyede ve 1895 yılında 

kurulduğuna dair bir emare yoktur. Leskovikli “Cemiyete girişimden sonra cemiyet 

arkadaşlarından şeref-i mülakatıyla müşerref olduğum kişilerden biri de 

kuruculardan sayılan ve aşırı hamiyeti tüm hürriyetçiler tarafından kabul edilmiş 

bulunan doktor yüzbaşısı Ohrili İbrahim Edhem (Temo) Beydir”373 diyerek 

cemiyetin daha önceden kurulmuş olduğunu ifade etmektedir. Leskovikli, mülkiyeli 

arkadaşlarıyla yapmış oldukları toplantılarda sanılanın aksine olarak mevkice önemli 

kişilerin cemiyete dâhil olmadığını, fakat henüz serbest düşüncelere ısınmamış olan 

heveslileri soğutmamak için Murad Bey ve İsmail Kemal Bey gibi önemli kişilerin 

cemiyete dâhil oldukları şayiasının İshak Sukûti ve arkadaşları tarafından 

yayılmakta olduğunu ancak belli bir müddet sonra mülkiyeli Adanalı Hilmi 

Efendi’nin eski Maarif Nazırı Münif Paşa’yı Şeyh Zâfir’in biraderzadesi zadegân 

sınıfı ‘hamiyetkâr’ öğrencisi Hamid Bey’in de Murad Bey’i cemiyete kazandırdığını 

yazar.374 Fakat cemiyet, kendilerinin dâhil olduğu tarihe kadar pek varlık 

gösterememiş, kendileriyle birlikte bir nizamname hazırlanmasına karar verilmiştir. 

Ancak tıbbiye ‘fikrin beşiği’dir: 

  “Cemiyetin ilk kuruluşundan bizim girişimize kadar aradan geçen sürede Sukûti 

merhum ile bazı diğer arkadaşlar tarafından rivayet olunan dört sene zarfında 

cemiyet pek az faaliyet göstermiş hatta denilebilir ki mühim olarak bir iş 

görmemiştir, bunun için muntazam bir program tanzimine bile gerek 

                                                 
371 Toros, Ali Münif Bey’in Hatıraları, s.21–22.  
372 Toros, Ali Münif Bey’in Hatıraları, s.23. 
373 Leskovikli Mehmed Rauf, İttihat ve Terakki Ne İdi, Haz. Bülent Demirbaş, 2.Baskı, İstanbul, 
Arba Yayınları, 1991, s.22  
374 Leskovikli Mehmed Rauf, İttihat ve Terakki Ne İdi, s.24–25. 
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görülmeyerek olaylara göre icrayı muamele edilmekte idi. Fakat fikrin beşiği olan 

Mekteb-i Tıbbiye’nin kucağında münhasır kalmaktan kurtulup da vasıta-ı 

acizanemle mekteb-i Mülkiye’ye Hamid Bey ile o zaman erkân-ı harp sınıfında 

bulunan Binbaşı Batumlu Mustafa Efendi gibi erbab-ı hamiyet sayesinde Mekteb-i 

Harbiye’ye yayılması üzerine İttihad ve İttifakın rabıtasının muhafazası için 

cemiyetin maksad-ı tesisiyle hareket biçimini açıkça gösterecek bir nizamname 

veyahut bir programının oluşturulması her taraftan hissolunmaya başladı. Bunu 

ilk önce teklif eden mektebimiz öğrencisinden ve iktidar ve liyakat sahibi olan ve 

şimdi Draç mutasarrıflığında bulunan Beyrutlu Emin Aslan Bey oldu. Fakat Emin 

Aslan Beyle arkadaşlarından cemiyet efradının vazifesini ve cemiyetin maksadını 

tayin edecek bir program meydana konmadığı takdirde kendilerinin ayrı bir 

cemiyet tesis edeceklerini, hele iane vermeye375 yanaşmayacaklarını açıkça ifade 

ettiklerinden genişlemenin başlangıcında cemiyeti ayrılığa düşürmek uygun 

görülmediğinden çoğunlukla bir karar verilmek üzere bir ‘miting’ yapılmasına 

karar verilerek Tıbbiyeliler de teklif olundu ise de her ne düşünceye dayanıyor ise 

kendileri buna katılmadılar”.376  

 Nizamname için mülkiyelilerden Murad Fuad, Ali Münif, bir aşağı sınıftan 

Emin Aslan, Selanikli Mithat Şükrü Bleda, Bekir Fahri, Selanikli Ahmed ve daha 

başkaca öğrencilerle Rumelihisarı’nda bir toplantı yapılması kararlaştırılmıştır.377 Bu 

toplantıda alınan karar üzerine tıbbiyelilere bir tasarı kaleme aldırdıktan sonra bir 

nizamname yapılması için Leskovikli Mehmed Rauf ile Adanalı Ali Münif 

görevlendirilmiştir.378 Leskovikli nizamnamenin hazırlanması için de şunları yazar:  

  “Bir hafta sonra Tıbbiyeliler tarafından kaleme alınan tasarı merhum İshak 

Sukûti tarafından bana teslim olundu. Ertesi günü Ali Münif Beyle odamıza 

kapanarak tüzüğü düzenlemeğe çalıştık. Bir hafta geçmeden tüzük hazırlanmış idi. 

Arkadaşlardan bazılarına gösterdikten sonra gerekli düzeltmelerin yapılması ve 

bastırılmak üzere dışarıya gönderilmesi için İshak Sukûti merhum ile onun gibi 

                                                 
375 İaneden kasıt aidattır. Daha sonraki yıllarda da aidat tıbbiyeye verilmiştir. “Aidatımızı 
muntazaman tıbbıyeye verdiğimiz gibi, aramızda özel olarak topladığımız bağışlarla da, 
Paris’tekilere yardım ediyorduk”.Uzer, Makedonya Eşkiyalık Tarihi ve Son Osmanlı Yönetimi, 
s.10.  
376 Leskovikli Mehmed Rauf, İttihat ve Terakki Ne İdi, s.29–30. 
377 Leskovikli Mehmed Rauf, İttihat ve Terakki Ne İdi, s.30. 
378 Leskovikli Mehmed Rauf, İttihat ve Terakki Ne İdi, s.33. 
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rahmet-i rahmana mazhar olduğunu sonradan öğrendiğim Diyarbekirli Doktor 

Cevdet Efendiye bıraktık”.379  

Leskovikli “Şimdiye kadar arz ettiğim durumlar cemiyetin az çok gelişmekte 

olduğunu gösteriyor fakat bu durum ancak cemiyetin bir şubesini teşkil eden mülkiye 

talebesinin gösterdiği eserler ve teşebbüslerden ibarettir”380 ifadeleriyle daha önce 

gerek üye, gerekse de faaliyet bakımından oldukça zayıf da olsa bir cemiyetin 

kurulduğunu, ancak kendilerinin dâhil olmalarıyla aktif bir duruma geçildiğini, hatta 

mülkiyelilerin cemiyetin bir şubesini teşkil ettiğini söylemektedir.  

 Ali Münif ve Mehmed Rauf’un beyanları, Ali Birinci’nin iddiasının tam 

tersine cemiyetin daha önce kurulduğunu teyit ettiği gibi başka mülkiyeliler de aynı 

minvalde şeyler söylemektedir. Mülkiye idadisi talebeliği yapan ve daha sonra 

İstanbul Sultanisine gönderilen Tahsin Uzer, cemiyetin tıbbiyede kurulduğunu 

yazar.381 Yine cemiyetin mülkiyeli üyelerinden olan ve sarayla yapılan anlaşma 

gereği yurda dönmeyi kabul eden Mithat Şükrü Bleda da cemiyetin 1889’da 

tıbbiyeliler tarafından kurulduğunu söylerken cemiyetin ilk dört kurucusunun 

Temo’nun belirttiği isimler olduğunu yazar.382 Kazım Karabekir de, Mülkiye’den 

1305 tarihinde mezun olan ağabeyinin 1892’de 121. şubenin 11 numaralı (121/11) 

üyesi olarak cemiyete girdiğini söylemektedir.383 

 Cemiyet kurulduktan sonra 1309’da yapılan ihbar üzerine ‘tahkikat icrası 

hakkında irade-i padişahî sadır’ olur. Dokuzuncu sınıf talebelerine mahsus odalar 

basılır, bulunan evrak ve kitaplar toplanır. Derhal bir divan-ı harb teşkil edilerek 

dokuz talebe sorguya alınır. Yargılama sonunda tutukluların okuldan tardına ve 

kalebendliğine hüküm verilir.384 Sürgün cezası henüz işletilmediği ve öğrencilerin 

faaliyeti de ciddiye alınmadığından birkaç gün içinde serbest bırakılırlar.385 

                                                 
379 Leskovikli Mehmed Rauf, İttihat ve Terakki Ne İdi, s.33. 
380 Leskovikli Mehmed Rauf, İttihat ve Terakki Ne İdi, s.34. 
381 Uzer, Makedonya Eşkiyalık Tarihi ve Son Osmanlı Yönetimi, s.22. 
382 Mithat Şükrü Bleda, İmparatorluğun Çöküşü, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1979, s.59. 
383 Kâzım Karabekir, İttihat ve Terakki Cemiyeti 1896–1909, Haz. Faruk Özerergin, 5.baskı, 
İstanbul, Emre Yayınları, 2000, s.46. 
384 Cevri, İnkılâp Niçin ve Nasıl Oldu, s.29. 
385 Cevri, İnkılâp Niçin ve Nasıl Oldu, s.30. 
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 Cemiyet, 1310’dan itibaren nispeten hareketli bir faaliyete başladı. Önce 

Ahmed Verdani’yi, sonra da Dr. Nazım’ı ve Ali Zühdi’yi Avrupa’ya kaçırdı. 

Paris’de bulunan Ahmed Rıza ile konuşmak ve onu cemiyete almak için Nazım 

görevlendirildi. Ahmed Rıza, cemiyete dâhil oldu. Ahmed Rıza’nın teklifi ve 

cemiyetin muvafakatı üzerine cemiyetin unvanı olmak üzere ‘İttihad ve Terakki 

Cemiyeti’ tabiri kabul olundu.386 Halil Menteşe ise anılarında sanki tıbbiyede 

kurulan cemiyetten farklı yeni bir cemiyet kurulmuş intibaı bırakacak ifadeler 

kullanmaktadır.387 Cemil Topuzlu ise başka hiçbir kaynağın bahsetmediği, teyid 

etmediği bir iddiada bulunarak kendisi ile bazı arkadaşlarının Paris’te Jön Türklüğün 

temelini attığını yazmaktadır. Topuzlu’ya göre Saint-Cloud’da bir restaronda 

Müslüman öğrenciler bir araya gelmişler, kimi istibdat lehine, kimi de aleyhine 

görüş bildirmiş, hafiye olmayanlar sonra bir araya gelerek Jön Türklüğün temelini 

atmışlardır. 388 

 

 

 

 

 

                                                 
386 Cevri, İnkılâp Niçin ve Nasıl Oldu, s.30. Ahmed Bedevi Kuran’a göre, Cemiyet, muntazam bir 
teşekkül haline geldikten sonra kurucular, cemiyeti hariçte temsil etmesi için Ahmed Rıza’dan ricaya 
karar verip bu işe de Arap Ahmed Verdanî’yi memur etmiş, ancak Selanikli(Dr.)Nazım’ın Paris’e 
kendisinin gönderilmesini rica ve seyahat masrafını da bizzat karşılayacağını ifade etmesi üzerine her 
ikisinin de Paris’e gönderilmesini uygun bulmuştur. Kuran, İTJT, s.30–31.  
387 “… Bir cemiyet kurmayı düşündük. Dr. Nazım, cemiyetin isminin ‘terakki ve İttihad’ olmasını 
teklif etti. Bu namda bir cemiyet 1305( 1899) de Tıbbiye’den İshak Suküti ve birkaç arkadaşı 
tarafından kurulmuş ve sivil mektepler arasında da oldukça genişlemişti. Fakat kendileri nefyedilmiş, 
cemiyetleri de dağıtılmış. Ahmed Rıza Bey ‘Nizam ve Terakki’ olmasını istedi. Yani posivistlerin 
dövizinin cemiyetin ismi olmasını teklif etti. Dinsiz bir cemiyete intisap rengile memlekette bir 
muvaffakıyet elde etmek imkânı olmadığı anlatıldı. Kelimenin yerleri değiştirildi. ‘İttihad’ başa, 
‘Terakki’ sona alındı. ‘İttihad ve Terakki’ adında ittifak hâsıl oldu”. Halil Menteşe, Osmanlı 
Mebusan Meclisi Reisi Halil Menteşe’nin Anıları, , İstanbul, Hürriyet Vakfı Yayınları, 1986, s.112. 
388 “Saint-Cloud vak’asından sonra hafiyelik etmedeiklerine emin olduğumuz Ubeydullah Efendi, 
Doktor Besim, Esat Cemal, Ahmet ve son senelerde tahsil için Paris’e gelen Cenap Şahabeddin, 
Neş’et Beyler ve birkaç Mısırlı ile arasıra Sen-Mişel bulvarında kâin ‘Café Sufflot’nun üst katında 
gizlice toplanırdık. İstibdadın aleyhinde mücadele ederdik. Bu suretle bu kahvede Jön Türklük 
temelini attık”. Topuzlu, İstibdat-Meşrutiyet-Cumhuriyet Devirlerinde 80 Yıllık Hâtıralarım, 
s.37-38. 
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3.2. Yurtdışı Jön Türk Hareketi ve Liderler 

 

 Jön Türklük hareketi kapsamında yurtdışına ilk giden Dr. Nazım ve Ahmed 

Verdanî’dir.389 Ancak 1892’den itibaren kaçışlar çoğalır. Yurtdışına firarlar aynı 

zamanda devletten para koparmanın bir yolu haline gelir. Avrupa’ya firar eden 

gençlerin Abdülhamid’in vehmine dokunduğu için bunlara dönüş bedeli olarak 

rütbe, nişan, ihsan, memuriyet gibi menfaat temin edildiğinden birçok sahte firarînin 

bu yolu bir geçim kapısı olarak kullandığı ve menfaat temin ettiği belirtilmektedir.390 

Bu durum Jön Türk liderleri tarafından da eleştiri konusudur. Ahmed Rıza, İbrahim 

Temo’ya yazdığı 6 Teşrinievvel 1897 tarihli mektupta ‘İşe yaramayan bir takım 

efradın Avrupa’ya firarine hiç razı değilim. Cemiyete bâr oluyorlar. Amedî’yi (İshak 

Sükûti’yi) bekliyoruz. O gelirse bize burada çok muaveneti olur. Ben 

yetiştiremiyorum, işler geri kalıyor, bazı fırsatlar kaçırılıyor’ demektedir.391 İbrahim 

Temo da, Avrupa’da firarî veya tahsilde bulunan öğrenciler içinde serseri ve tembel 

kısmı olduğu gibi, her türlü zarurete ve felakete uğradıkları halde tahsiline devam 

eden gayretli öğrencilerin de bulunduğunu anlatmaktadır.392 Kaçanların büyük 

çoğunluğunu talebeler oluşturmaktaysa da Maarif Müdürü Emrullah Efendi, Dr. 

İbrahim Temo gibi isimler de bulunmaktadır.393 Yurtdışında Jön Türklük 

                                                 
389 Mehmed Rauf yurtdışına kaçışlar için şöyle demektedir: “Payitahta gelince Tıbbiyelilerden 
ahiren Derviş Yema takma adıyla cemiyete hizmet eden İbrahim Naci ile Selanik Mekteb-i İdadisi 
sınıf arkadaşlarımdan iken daha sonra Tıbbiyeye girmiş olan ve bugünkü mutlu hürriyetimizin en 
parlak erkânından bulunan Selanikli Doktor Nazım bey Avrupa’ya firar ettikleri gibi o zaman Aydın 
maarif müdüriyetinde bulunan muhterem Kırkkilise Mebusu Emrullah Efendi de Avrupa’ya firar 
ederek hürriyet bayrağını açmışlardı” Leskovikli Mehmed Rauf, İttihat ve Terakki Ne İdi, s. 35. 
390 Abdurrahman Şeref, Son Vak’anüvis Abdurrahman Şeref Efendi Tarihi-II. Meşrutiyet 
Olayları(1908–1909), s.9. “Artık bu sırada bir Avrupa’ya firar modasıdır çıktı: Sıhriyet, evlâdiyet, 
ubûdiyet gibi vesait-i mensû biyetten biri ile temin-i tefeyyüz edemeyen bir takım değersizler veya 
hakikî mağdurlar Avrupa’ya gidip vaadler alarak avdet ettiler. Her biri birer suretle kayrıldılar; 
taltif olundular. Kendi halinde kalan ashâb-ı iktidar ve namusa bir şey yok!”. Ahmed Refik, İnkılâb-ı 
Azîm, s.11. 
391 İbrahim Temo, İbrahim Temo’nun İttihad ve Terakki Anıları, s.69. 
392 İbrahim Temo, İbrahim Temo’nun İttihad ve Terakki Anıları, s.153. 
393 İbrahim Temo’nun dördüncü defa tutuklanması ve tutukluğunun ondördüncü gecesi esnasında 
daha önce ikna edici beyanlar ve saray hakkındaki övücü sözleri nedeniyle serbest bırakıldığı 
kendisine 7–8 Hasan Paşa tarafından tebliğ edilir. Ancak dördüncü defa tutuklanmanın sonucu olarak 
Ergani Madeni Redif Taburluğuna tayin olur. Temo, bu tayin üzerine firar eder ve 1895 senesinin 1 
Kasım günü Romanya’ya ayak basar. İbrahim Temo, İbrahim Temo’nun İttihad ve Terakki 
Anıları, s.49–51 
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faaliyetinde bulunanların hepsi yurtdışına firar etmiş yüksek okul talebelerinden 

müteşekkil değildir. Bunların içinde Osmanlı devletinin eğitim için yurtdışına 

gönderdiği öğrenciler de bulunmaktadır. Berlin Şubesini oluşturan Asaf Derviş, 

Kerim Sebati ve Raşid Tahsin Beyler 1891 yılında Almanya’ya gönderilen 

öğrencilerdir.394 

 Jön Türklük hareketi, esas itibariyle yurtdışından yürütülen bir harekettir. 

Yurtdışına eğitim için gönderilen öğrenciler, firarî öğrenciler, bilahere menfadan 

kaçan sürgünlerin de iştirakiyle, 1889’da Paris’e gelmiş olan Ahmed Rıza’nın 

etrafında bir grup oluşturarak faaliyetlere başlamış ve zamanla genişlemişlerdir. İlk 

başlarda öğrencilerin çoğunlukta olduğu yurtdışındaki Jön Türkler, kalabalık bir 

kitle olmadıkları gibi türdeş de değildirler.395 Şerafeddin Mağmumî’nin Ahmed Rıza 

hakkında “matrud ve merdud”la başlayıp “denâat ve alçaklık” ithamıyla devam 

ettiği ağır yazısında “Paris’de ve Avrupa’nın sair bilâdındaki adedi elliyi geçen 

mensubîn-i cemiyetden” ifadesiyle cemiyetin sayısı hakkında bilgi, cemiyet 

üyelerinin türdeşliği hakında da fikir vermektedir.396 Aslında ilerleyen yıllarda da 

cemiyet şubelerinin üye sayısı artmış değildir. Jön Türklerin toplandığı ve görece 

ekonomik açıdan da rahat oldukları Mısır’da üye sayısı ile ilgili Dr. İsmail 

İbrahim’in, İbrahim Temo’ya yazdığı mektupta yer alan Serhafiye Ahmed 

Celaleddin Paşa ile cemiyetin anlaşması nedeniyle Mısır Şubesi’ne ödenecek 

harcırah meselesinden bahseden satırlar bir ipucu vermektedir:  

  “Nihayet Hidiv’e İstanbul’dan bir emir gelir. Bu da, buradaki efrad İstanbul’a 

giderlerse harcırahlarının tesviye olunması babında imiş. Bir gün Hidiv’in 

başkâtibi beni çağırdı, şöylece ifade-i kelâmda bulundu: Doktor bey, burada 

cemiyetten kaç kişi var ve reisleri kimlerdir, dedi. Ben de: altı yedi kişi kadar 

olup, eskiden reisleri bendim fakat istifamı verdim, reislerinin kim olduğunu 

bilmem, dedim”.397  

                                                 
394 İbrahim Temo, İbrahim Temo’nun İttihad ve Terakki Anıları, s. 103. 
395 Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, Cilt.1, İstanbul, İletişim Yayınları, 1998, s.52. 
396 Şerafeddin Mağmumî, Hakikat-i Hal, s.33’den naklen M.Şükrü Hanioğlu, Bir Siyasal Örgüt 
Olarak Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türklük (1889–1902), İstanbul, İletişim 
Yayınları, 1986, s.234.  
397 İbrahim Temo, İbrahim Temo’nun İttihad ve Terakki Anıları, s.88. 
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 Ahmed Rıza ve Mizancı Murad yurtdışı Jön Türklük hareketinin önemli iki 

ismi olduğu gibi aynı zamanda etkili iki lideridir de. Ahmed Rıza, askerî tıbbiyede 

İTC’nin kurulduğu yıl, Paris Sergisi nedeniyle gittiği yurtdışından ancak 

meşrutiyetin ilanı ile dönmüştür. Meşveret gazetesini çıkararak yayın hayatına 

başlayan Ahmed Rıza, birçok konuda Jön Türklerle aynı şeyi düşünmesine rağmen 

bağlı olduğu pozitivist ilkeler gereği devrim değil evrim yanlısı bir hareket tarzını 

benimsemiştir.398 Ahmed Rıza’nın Auguste Comte’un ilkelerine bağlılığı ve 

cemiyetin emir ve taleplerine boyun eğmeyerek ben-merkezci bir kişiliğe sahip 

oluşu, İstanbul’dan kaçarak Avrupa’ya gelen Mizancı Murad’ın kurtarıcı gibi 

karşılanmasına yol açmıştır.  

Ahmed Rıza’nın Meşveret’te pozitivist ilkeleri ve takvimi kullanması çok 

ciddi eleştirilere konu olmaktadır.399 İbrahim Temo’ya Cenevre’den yazılan bir 

mektupta:  

  “Ey, Türkçede olursa buna ne demeli? Benim korktuğum şey, İstanbul bunu 

zaten cahil olan ahaliye ilan ederse, bize karşı olan ufak bir teveccüh de mahvolur 

ve bundan sonra hiç bir şey yapamayız. Zira İstanbul’da kimsemiz kalmadı. Vakıa 

şimdiye kadar âlemi aldattık, ama kendimizi hiçbir zaman iğfal edemedik... Yahu, 

insaf edelim, bizim ahalimizin hali malûm, bunu hükûmet böylece bizim 

gazetelerde ilân ederse ve ispat olarak işte gazetelerindeki tarih diye ortaya 

koyarsa husule getireceği tesiri şimdiden düşünüyorum da aklım başımdan 

gidiyor. Yoksa her ne tarih olursa olsun, ahbabtan birisi sormuş, şöyle cevap 

almış: meçhulsûz, aslı faslı belli olmayan bir adamın tarihini istimalden ise böyle 

bir hekimin tarihini istimal elbette hayırlıdır diye cevap alır… 

Bir kişinin keyfine tabi olmuş gidiyoruz. Eğer bir kişinin keyfine tabi olmak bizce 

hoş bir şey olmuş olsaydı, 600 senelik hânedanın keyfine tabi olurduk. Mademki 

onun keyfine tabi olamıyoruz, niçin Ahmed Rıza’nın keyfine tabi olalım? Biz 

müsavat istiyoruz, bir kayıdla mukayyed olmamak talebinde bulunuyoruz. Niçin 

Ahmed Rıza’nın kaydiyle mukayyed olalım?”400 

 denilerek Ahmed Rıza’dan duyulan rahatsızlık açıkça dile getirilmektedir.  
                                                 
398 Ahmed Rıza, Paris’e geldiğinde bu konudaki bilgilerini arttırmak için Fransız Pozirivistlerinin 
başında bulunan Pierre Lafitte’in derlerine devam etmeye başlamıştı. Şerif Mardin, Jön Türklerin 
Siyasî Fikirleri, 4.baskı, İstanbul, İletişim Yayınları, 1992, s.175. 
399 Ahmed Rıza’nın fikirlerine pozitivistimin etkisi için Bkz.: Mardin, JTSF, s.180-182.  
400 Temo, İbrahim Temo’nun İttihad ve Terakki Anıları, s.71–72. 
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Ahmed Rıza’nın yanında Mizancı Murad’ın da tuttuğu yolun tasvip 

edilmediği ve cemiyet içinde tartışmalara yol açtığı mektuplaşmalardan 

öğrenilmektedir. Cemiyetin Kahire Şubesi’nin reisi Dr. İsmail İbrahim’in Temo’ya 

yazdığı mektupta her iki liderden de şikâyet edilmektedir: 

  “… Murad’ın ‘Figaro’ya yazdığı ve muhteviyatı Türkiye’yi ecnebi mürakabası 

tahtına vaz’etmek gibi denaet-âmiz bir makalesini arzettikten maada, Ahmed Rıza 

Bey’in de her nasılsa ‘Meşveret’te, ben Müslüman değilim, doğru bir adamım 

diye yazmış olduğu bendleri Hidiv’e arzederler. Hidiv bundan daha ziyade 

gadabnâk olur. Bana bunları söyledikten sonra dedi ki: Ben bu cemiyete mahza 

İslam oldukları için muavenet ediyorum, bunların en büyükleri, birisi İslam 

değilim, diğeri devleti ecnebilerin himayesi altına sokmak istiyor, lânet olsun 

bunlara. Senin bu gibi adamlara aldandığına teessüf ederim. Nafile yere kendini 

harap ediyorsun dedi”.401  

 Böylelikle Hidiv, pozitivist olan Ahmed Rıza’dan uzaklaştığı gibi, Mizancı 

Murad’ın Hidiv’i ziyaret isteğinin kabul edilmemesi üzerine gösterdiği tepki, Hidiv’i 

Jön Türklerden soğutmuştur.402 

 Her şeye rağmen Ahmed Rıza, birçok kaynakta ve bazı Jön Türklerin 

anılarında ‘mücessem bir feragat timsali’ olarak anlatılmaktadır.403 

Duyun-ı Umumiye Komiseri olan Mizancı Murad Bey ise, saraya verdiği 

layihaların dikkate alınmaması üzerine 20 Kasım 1895’te İstanbul’dan firar etti. 

Kendisi memlekette ıslahat yapılmasını ve nisbî bir meşrutiyet tatbikini 

istemekteydi.404 Sivastopol’a geçtiğinde kendisini Gaspıralı İsmail karşılamıştır. 

                                                 
401 İbrahim Temo, İbrahim Temo’nun İttihad ve Terakki Anıları, s.85. 
402 Ramsaur, Jön Türkler ve 1908 İhtilali, s.55. 
403 “Ahmed Rıza’nın Meşrutiyeti istihsal edinceye kadar ihtilal bayrağını ondan ayrılmaz dostu 
Doktor Nazım’la birlikte Paris’te dalgalandırması bütün tazyiklere, bütün sarsıntılara rağmen 
memleket dâhilinde ihtilal heyecanını yaşatmıştır. Bu bakımdan hürriyet mücadelesinde onun mevkii 
müebbed ve üstündür” Menteşe, Osmanlı Mebusan Meclisi Reisi Halil Menteşe’nin Anıları, s.113; 
“Murad bey avdet etti. Fakat Ahmed Rıza Bey’le rüfeka-yı sairesi hiçbir şeyle ıtma’ edilemediler. 
Sebat edip yıllarca kaldılar. Ne şayan-ı takdir bir sebat ve metanet!”. Ahmed Refik, İnkıâb-ı Azîm, 
s.9. Ahmed Rıza, bu metanetinin karşılığını meşrutiyetin ilanından sonra görmüş, Ayan reisi 
olmuştur. Ali Birinci de “ Ahmet Rıza’nın II. Meşrutiyet’in ilanından sonraki siyasî hayatında da en 
büyük sermayesi fikirleri değil, Yıldız’ın dönüş tekliflerine taviz vermez tutumuolmuştur” demektedir. 
Ali Birinci, Tarih Uğrunda-Matbuat Âleminde Birkaç Adım-, İstanbul, Dergâh Yayınları, 2001, 
s.65–66. 
404 Kuran, İTJT, s.41. 
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Oradan önce Viyana’ya geçerek Abdülhamid’e mektup gönderir ve sonra da Paris’e 

gider. Ahmed Rıza’nın kendisini soğuk karşılaması üzerine Londra’ya,405 ardından 

da Mısır’a geçer. 16 Ocak 1896’da Mizan’ı yeniden yayınlamaya başlar. Yaptığı 

yayın nedeniyle sarayın kendisini gıyaben idama mahkûm etmesi ve Hidiv’den 

İstanbul’a göndermesi istenince 16 Temmuz 1896’da tekrar Paris’e döner. 

14 Kanun-ı evvel 1896’da yayınlanan Mizan’da yer alan bir ilanda Osmanlı 

İttihad ve Terakki Cemiyeti’nin, İstanbul Meclis-i İdare-i Merkeziyyesinin mutlak 

vekâletini haiz bulunmak ve mevcut durumun değişmesiyle idarenin tamamen 

İstanbul’a taşınmasına kadar vatandaki ve vatan dışındaki şubelerine nezaret için 

yeni bir Heyet-i Teftiş ve İcra teşkil olunduğu belirtilmektedir. Bu ilanda Paris 

Meclis-i İdaresinin, Heyet-i Teftiş ve İcranın teşkili dakikasından itibaren vekâlet 

sıfatını kaybettiği ve heyete bağlı bir şube halinde kalacağı yer almaktadır. 

Oluşturulan yeni heyetin ancak İstanbul Meclis-i İdare-i Merkeziyyesi önünde mesul 

olacağı ve merkezin kararıyla azl ve tebdil olunacağı yazılıdır. Çoğunluk oyuyla da 

Murad Bey reis seçilmiştir. Bu yeni düzenlemeden sonra Mizan, cemiyetin yayın 

organı haline gelmektedir. Murad Bey’in yardımcılığına ve Paris Şube Müdürlüğüne 

Çürüksulu Ahmed Bey, Paris Şubesi sandık eminliğine İshak Sukûti ve muhasebe 

kâtipliğine de Dr. Nazım getirilmiştir.406 Bu kararlarla Ahmed Rıza sadece 

Meşveret’in yayınından sorumlu hale getirilmiş, cemiyette bir resmî görevi 

kalmamıştır. Meşveret’in kadrosunda yer alan Rum Aristidi Bey’in Ümid 

müstearıyla yazdığı bir makalede Yunan tarafını tutması, Ahmed Rıza’nın ricalara 

aldırış etmeden bu yazıyı yayınlaması ve bilahere özür de dilememesi üzerine 

Mizan’ın 31 Mayıs 1897 tarihli nüshasında yayınlanan bir mazbata ile Ahmed Rıza 

cemiyetten ihraç edilmiştir. 

Murad Bey, 20 Temmuz 1897’de cemiyet reisliğinden istifa ederek407 

Ahmed Celaleddin Paşa ile anlaşır ve 2 Ağustos 1897’de İstanbul’a döner. Cemiyet 

de Paşayla anlaşır ve Mizan’ın neşriyatı 19 Temmuz’da sona erer. 1 Aralık 1897 

                                                 
405 Kuran, İTJT, s 41. 
406 Muammer Göçmen, İsviçre’de Jöntürk Basını ve Türk Siyasal Hayatına Etkileri, İstanbul, 
Kitabevi Yayınları, 1995, s.161-3. 
407 Kuran, İTJT, s.58. 
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yılında Osmanlı gazetesi neşriyata başlar.408 Bu anlaşma ile cemiyetin yetkilisi ve 

önde gelenleri Serhafiye Ahmed Celaleddin Paşa ile anlaşmışlar409 ve yurtdışı Jön 

Türklük hareketi bitme noktasına gelmiştir. Hareketin varlığını devam ettiren 

Ahmed Rıza olmuştur.410 Mizancı Murad, İstanbul’a döndükten sonra, Ahmed 

Celaleddin Paşa ile yapılan anlaşmanın siyasî mahpus ve sürgünler hakkındaki 

kararları ise uygulanmamıştır.  

Mizancı Murad gerektiğinde yabancı müdahalesinin gerekli olduğunu 

söyleyen biridir. “Tebdil-i hükümet vaki’ olursa müdahale-i ecnebiyeye hacet kalmaz 

ise de tebdil vaki’ olmadığı takdirde gaile-i hazıra ancak Avrupa’nın müdahalesiyle 

tesviye-pezîr olabilecekdir…”411 demektedir. 

 Ahmed Rıza’nın cemiyetten tard edilişinde Murad Bey’in daha alttan aldığı 

ve bunun Türk-Yunan Harbi nedeniyle Rum Aristidi’nin Yunanlıları savunan 

yazısından kaynaklandığı bir gerçekse de Ahmed Rıza, tard edilişiyle birlikte 

özellikle dinsizlik suçlamasıyla dinî hislerine düşmanlık duyulmasından 

rahatsızlığını dile getirmiştir. Dr. Nazım’ın ifadesiyle “Rıza Bey Mizan’ın kendisini 

cemiyetden tard edişinden alelhusus hissiyât-ı diniyesine agrâz eylemesinden 

fevkâlâde mütehassıs olmuş”tur.412 Fakat Serhafiye ile anlaşarak yurda dönen 

Mizancı Murad’ın kendisi de benzer suçlamalara maruz kalmıştır. Bahaeddin Şakir 

Bey’in evrakı arasında bulunan ve kimliği meçhul olan bir zatın mektubunda “… 

Murad Bey (Mizan)’a derc etdiği makâlât-ı diniyenin hiçbirine itikadı olmadığı 

halde ahalinin, milletin uyuşmuş kanlarını tahrik edecek vesaitin en âlâsı bu 

olduğunu bildiğinden kendisini gayet mu’tekid gösterir ve gazetesinde bu fikri terviç 

eder”413 ifadeleri yer almaktadır.  

                                                 
408 Göçmen, İsviçre’de Jöntürk Basını ve Türk Siyasal Hayatına Etkileri, s.178. 
409 Paşa ile anlaşma protokolünü cemiyet namına Ahmed, sükuti ve Hilmi Beyler imzalamışlardır. 
Kuran, OİİHMM, s.223. 
410 Kuran, İTJT, s.61. 
411 Mehmed Murad, Yıldız saray-ı Hümayûnu ve Bâb-ıâli Yahud Şarkın Derd-i Aslisi, 1313, 
s.94’den naklen M.Şükrü Hanioğlu, Bir Siyasal Düşünür Olarak Doktor Abdullah Cevdet ve 
Dönemi, İstanbul, Üçdal Yayınları, 1981, s.230.  
412 Hanioğlu, OİTCJT, s.267. 
413 Hanioğlu, OİTCJT, s.267. 
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 Sarayla yapılan 1897 anlaşmasından sonra cemiyet yurtdışında da çökme 

noktasına gelir. Ahmed Rıza, sarayın her türlü girişimine olumsuz cevap vererek 

hareketi devam ettirmeye çalışır. Ancak padişahın eniştesi ve iki yeğeni Avrupa’ya 

firar eder. Damad Mahmud Paşa, oğulları Sabahaddin ve Lütfullah’la yurtdışına 

kaçıp Abdülhamid’e muhalefet hareketine başlamakla sönmeye yüz tutan yurtdışı 

Jön Türk hareketini de adeta yeniden canlandırmıştır. Mizancı Murad’ın yurda 

dönmesi, İstanbul’daki büyük çaplı tutuklamalar ve Türk-Yunan Savaşı’nın her ne 

kadar görünürde bir kazanç sağlamasa da galibiyetle sonuçlanması halkta bir moral 

kaynağı olmuş, Abdülhamid’in prestiji artmış ve muhalefet hareketleri bitme 

noktasına gelmişti. Padişahın eniştesi ve iki yeğeninin yurtdışına kaçışları ve 

Abdülhamid hakkında çok ağır yazılar kaleme alarak muhalefete başlamaları 

yurtdışı Jön Türk hareketine bulamayacakları bir moral desteği olmuştu.  

 Damad Mahmud Paşa’nın kâhyası Hacı Bekir Efendi’nin Skalyeri-Aziz Bey 

Komitesi ile ilgili olması; Damad Mahmud Paşa’nın bu komiteden haberi olmasa da 

Abdülhamid’i eniştesi hakkında şüpheye düşürmüştü.414 Damad Mahmud Paşa, 

adliye nazırlığından azledilmiş, komiteyle münasebetinin tespit edilememesi üzerine 

kendisine evkaf nazırlığı teklif edilmiş, fakat paşa bu görevi kabul etmemişti. 

 Kuran, Damad Mahmud Paşa ve oğullarının yurtdışına kaçışının Sultan 

Abdülhamid’ten istenen Bağdat Şimendiferi imtiyazının reddine bağlanmasının bazı 

muarızların iddiaları olduğunu, bunun doğru olmadığını yazmaktadır.415 Paşa, 

şimendifer imtiyazının İngilizlere verilmesini kendisinin değil, ülkenin menfaatini 

gözeterek istemektedir.416 

                                                 
414 Kuran, İTJT, s.64. Kuran başka bir eserinde Seniha Sultan’ın alaka ile takip ettiği komite 
faaliyetinden eşini haberdar etmediğini yazmaktadır. Kuran, OİİHMM, s.255. 
415 Kuran, İTJT, s.66. 
416 Sabahaddin ve Lütfullah beylerin müzik hocası, bir gün ders esnasında bir İngilizin kendileriyle 
görüşmek istediğini söylemiş ve İngilize randevu verilmiştir. Maymon isimli şahıs beylerle 
görüşürken bir İngiliz grubunun vekili olduğunu, Bağdat demiryolu imtiyazının bu grup adına 
alınması için ciddiyet ve namusuyla şöhret bulmuş bir Türk’ün tavassutunu aradıklarını ve Damad 
Mahmud Paşa’nın bu işle ilgilenmesini rica etmiştir. Beyler, teklifi babalarına iletmiş, Damad 
Mahmud Paşa da durumu inceledikten sonra kayınbiraderi nezdinde teşebbüste bulunmuştur. Fakat 
padişah eniştesinin yıllardır politikayla ilgilenmediğinden siyasî düşüncelerle imtiyazın şu veya bu 
gruba verilmesi için tavassutta bulunmasının doğru olmadığını; ayrıca imtiyazın verilmesi için 
gösterdiği menfaatlerin de var olacağı iddiasının yersiz olduğu gerekçeleriyle bu işlerle uğraşmaması 
gerektiğini kendisine bildirilmiştir. Kuran, İTJT, s.67.  
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  Yurtdışı Jön Türklük hareketi 1902’de bir kongre düzenleyecek boyuta gelir. 

Bu kongreden önce cemiyet, ilk defa 1899 tarihinde La Haye’de toplanan ‘Sulh 

Konferansı’na Ahmed Rıza Bey’in girişimiyle katılabilmişti.417 1902 kongresi 

Damad Mahmud Paşa’nın reisliğinde yapıldı.418 Tüm Jön Türkleri bir çatı etrafında 

toplaması beklenmekteydi.419 Ancak yabancı müdahalesinin kabul edilip edilmemesi 

konusunda Ahmed Rıza grubu ile paşanın taraftarları arasında çok ciddi tartışmalar 

oldu.420 Ermeni temsilcilerin Berlin Anlaşmasının 61. maddesinin uygulanmasının 

kongrede kabul edilmesini talep etmeleri tartışmaları şiddetlendirdi.421 Ahmed Rıza 

Bey’in aşırı tepkisi kendisindeki dönüşümü göstermesi açısından da oldukça çarpıcı 

idi. Çünkü Ahmed Rıza Bey Osmanlı-Yunan Harbinde Rum Aristidi’nin Meşveret’te 

Osmanlı devletini suçlayan, Yunanlıları haklı gösteren yazısının yayınlanması, 

yayınlandıktan sonra da özür dilememesi üzerine cemiyetten ihraç edilmişti. Kaldı 

ki, Meşveret’in yayın kurulu da hep gayrimüslim unsurlardan oluşmaktaydı. İlginç 
                                                 
417 Osmanlı devletinin Cemiyetin bu kongreye katılmasını engelleme çabasının iki sebebi vardı. 
Birincisi bu konferansla cemiyet ilk defa uluslararsı sahnede varlığını göstermişti. İkincisi ise 
cemiyetin ilk kez Ermeni örgütleriyle işbirliği yapmasıydı. Hanioğlu, OİTCJT, s.315.  
418 Kongrenin 2 Şubat 1902’de yapılması kararlaştırılmış olmasına rağmen Damad Mahmud Paşa, 
Hoca Kadri Efendi ve Şair Hüseyin Siret hakkında İstanbuk İstinaf Mahkemesince ahz ve girift 
müzekkeresi çıkarılmış ve hiyanetle itham edilmişlerdi. Bu sebebple Paris Polis Müdürünün 
müdahalesiyle kongre ancak iki gün sonra 4 Şubatta Mösyö Leter Postalis’in himaye ve hususî 
ikametgâhında ve kendisi Napoli’de olduğundan Damad Mahmud Paşa’nın fahrî riyasetinde 
yapılmıştır. Kuran, OİİHMM, s.347. 
419 Kongreye katılan 47 delege arasında yer alan Türk, Arap, Rum, Kürt, Ermeni, Arnavut, Çerkez ve 
Musevi herkesin tek ortak görüşü Abdülhamid’in Osmanlı devletine padişahlık edemeyeceğiydi. 
Ramsaur, Jön Türkler ve 1908 İhtilali, s.84. 
420 Kongre müzakereleri esnasında şu iki nokta üzerinde durulmuştur:1. Yalnız propaganda ve 
neşriyat ile inkılâbın yapılamayacağı ve askerî kuvvetlerin de ihtilal hareketlerine iştiraklerinin 
teminine çalışılması. 2.Yabancı devletlerin müdahalesini davet ederek memlekette ıslahat icrasına 
tevessül edilmesi. Birinci teklifi önemli bir askerî kuvveti temsilen kongreye iştirak ettiğini söyleyen 
İsmail Kemal Bey ortaya atmış; ikinci teklif de Ermenilerden gelmiştir. Kuran, OİİHMM, s.348. 
421 İlginç olan bir nokta da kongredeki bu tartışmalar Fransızca yapılmaktaydı. Kürdistan 
Gazetesi’nin 14 Nisan 1902 tarihli nüshasında yabancı müdahalesine de karşı olan Abdurrahman 
Bedirhan’ın kaleme aldığı iddia olunan imzasız bir yazıda: “ Kongrede en çok üzüntüye neden olan 
bir durum da, delegeleri tümüyle Osmanlı olan bu kurulda birkaç Ermeni delegenin Türkçe 
bilmemesi haklı bir neden sayılarak, görüşmelerin resmî dilimiz olan Türkçe’den çok Fransız diliyle 
yapılmasıydı. Orada bulunan birkaç delege, Fransızca bilmediklerinden dolayı, yapılan görüşmelerin 
çevrilebilen ancak küçük bir bölümünü anladılar ve büyük bölümüne hepten yabancı kalarak, 
görüşlerini dahi açıklayamadılar. Fransızca bilmeyenler, Türkçe bilmeyenlerden daha çoktu; aslında 
kongre de Osmanlı ümmetine özgü bir kongreydi; söz konusu ümmetin resmî dili de Türkçe olduğuna 
göre, başkanlık makamı tarafından görüşmelerin Fransızca yapılmasına izin verilmesi pek çirkin 
görüldü ve Fransızca bilen ve bilmeyen birçok delegenin ümitsizliğe düşmelerine vedüş kırıklığına 
uğramalarına neden oldu”ğu yazılıdır. Abdullah Kıran, “Kürdistan Gazetesi ve 1902 Jön Türk 
Kongresi”, Tarih ve Toplum, Sayı:221, s.7. 
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olan, kongrede tartışma ve çatışmanın öncüleri ayrı etnik kökene mensup çeşitli 

gruplardan değil, Türklerden müteşekkil gruplar arasından çıkmıştı. Çatışma ise, 

kongrenin sonuç bildirisine eklenmesi teklif edilen ‘büyük Avrupa devletlerini 

Osmanlı imparatorluğunun zulüm altında ezilen halklarına yardıma çağıran’ 

paragraftı.422 “Kongreye katılan Ermenilerin büyük bir şevkle onayladıkları biricik 

nokta, ‘kardeş Osmanlılar’la fikir birliğine vardıkları tek konu, Ahmet Rıza’nın 

Kongre’yle çatışmasına yol açan yabancı müdahalesi konusuydu”.423 

İmparatorluğun sıkıntılı olduğu bir dönemde yabancı müdahalesi görüşünün Ahmed 

Rıza grubu tarafından değil kabul edilmek, makul karşılanması bile mümkün değildi. 

Bu iki grup arasında ciddi bir ayrılık sözkonusuydu. Başta Arnavutlar ve diğer 

Müslüman etnik unsurlar da milliyetçilik rüzgârının etkisine kapılmaktan kendilerini 

alıkoyamamış olsalar da Hıristiyanlarla aynı muameleye tabi tutulmak sözkonusu 

olduğunda bu emelleri zayıflama göstermiştir.424 Kongre sonrasında Damad 

Mahmud Paşa çoğunluğu sağladı. Aslında bu Sabahaddin Bey’in hâkimiyeti 

anlamına gelmekteydi.425 Mizan’dan sonra kurulan Osmanlı gazetesini ellerinde 

tutmaya devam ettiler.426 Kongre sonrasında Damad Mahmud Paşa etrafında 

toplanan çoğunluk ‘Osmanlı Hürriyetperverân Cemiyeti’ adı altında örgütlenmeye 

başladı. Azınlık temsilcileri dışında cemiyetin tüm üyeleri Osmanlı gazetesinin yazı 

kadrosundan seçilmişti. Ancak Damad Mahmud Paşa etrafında oluşan çoğunluk 

türdeş bir yapı arzetmiyordu. Kısa bir süre sonra Ermeniler desteğini çekti. İsmail 

Kemal öncülüğündeki Arnavutların ayrılıkçı özlemleri olan kesiminin dışında etnik 

unsurların desteklerinin devamlılığı da bulunmamaktaydı. Damad Mahmud Paşa’nın 

ölümünden sonra ise oğlu Sabahaddin Bey’in liderliğinde Teşebbüs-i Şahsî ve 

Adem-i Merkeziyet ismiyle yeni bir yapılanmaya gidildi. Damad Mahmud, her ne 

                                                 
422 Ramsaur, Jön Türkler ve 1908 İhtilali, s.86. 
423 Ramsaur, Jön Türkler ve 1908 İhtilali, s.88. 
424 Ramsaur, Jön Türkler ve 1908 İhtilali, s.90. 
425 “Anlaşılıyor ki, Prens Sabahattin bütün soylu duygularına ve yüce ülkülerine rağmen, karşısındaki 
sorunun ne denli karmaşık olduğu gerçeğini kavrayamamış, iyi niyetli, saf bir delikanlıydı. Belki 
Ermenilerle uzlaşarak, zamanla onları kendi tarafına çeleceğini hesaplamıştı ama Ermeni 
komitelerinin onun saflığından yararlandığını düşünmek daha doğru olur”. Ramsaur, Jön Türkler ve 
1908 İhtilali, s.91.  
426 Hanioğlu, DACD, s.45. 



 139  

kadar konumu nedeniyle bir lider görüntüsündeyse de oğlu Sabahaddin Bey, daha 

aktif bir pozisyon almıştır.  

Ahmed Rıza grubu daha türdeş olup ağırlığını da Türkler oluşturmaktaydı.427 

Kongreden sonra Şura-yı Ümmet’i yayınlamaya başladılar. Ahmed Rıza grubu da bu 

kongreden belli bir müddet sonra cemiyetin ismindeki kelimeleri yer değiştirerek 

Terakki ve İttihad Cemiyeti428 olarak faaliyetlerine devam etti.  

Jön Türkler arasında tartışma konusu olan yabancı müdahalesi yanında 

yabancı ülkelere bakış da bazen aynı grup içinde problem olabilmekteydi. Midhat 

Paşa’nın oğlu Ali Haydar Midhat, 1902 Kongresinde Sabahaddin Bey grubunun en 

önemli isimlerinden biri olmasına rağmen 1906 yılına kadar Terakki ve İttihad 

Cemiyeti içinde faaliyetlerini yürütmüştür. Ama aşırı İngiliz yanlısıdır. Buna sebep 

İngiltere’nin babasına ve babasının ölümünden sonra da kendisine gösterdiği 

yardımlardır. Ali Haydar Midhat’ın ikamete mecbur olduğu İzmir’den kaçışından 

sonra İngiltere doğrudan müdahil olmuştur. Fakat cemiyetten ayrıldığı tarihten önce 

de cemiyetin İngiliz yanlısı olmamasını eleştirmektedir. Abdullah Cevdet’e yazdığı 

14 Mart 1904 tarihli mektupta Ahmed Rıza hakkında: 

  “Selâmet-i devlet hatırasını Rusya’nın dost ve müttefiki olan Fransa’da yalnız 

Fransız lisanı üzere tab’ ettiği Meşveret gazetesinde mi bulacak yoksa Kıbrıs 

muahedesinin suret-i akdini ve tarihini bilmeyen ve kendisi kanun-u esasî 

tarafdarı olduğu halde müddet-i devamını öğrenemeyen ve şu cehaletini Paris’de 

inikad eden kongrede alenen serdeden tavil bir ahmak mı millete rehber olacak. 

Doğrusu bendeniz böyle bir adamın sözlerine mukabele edilmesini hata-i azîm 

addederim. Ahmed Rıza Bey’in İngiltere politikasına ve vükelâmızın bazılarına 

olan taarruzatına gelince: hasûd bir cahilin efkâr-ı siyasiyesinden bahs etmeye 

tenezzül etmem…” 429 

demektedir.  

                                                 
427 Hanioğlu, DACD, s.47. 
428 Kuran, bu kongreden sonra azınlık grubu dediği Ahmed Rıza ve ekibinin ilk hareketinin Osmanlı 
İttihad ve Terakki ismini ‘Osmanlı Terakki ve İttihad Cemiyeti’ne dönüştürdüklerini; Mısır’da Şura-
yı Ümmet gazetesinin neşri ve bazı gazetelerin kapanması kararı olduğunu yazmaktadır. Kuran, 
OİİHMM, s. 351. Yeni cemiyetin nizamnamesi için Bkz.: Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, 
C.1, s. 76–80. 
429 Hanioğlu, DACD, s.242. Ayrıca Bkz.: Kuran, OİİHMM, s.430–431. 
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Bahaedin Şakir Bey’in “tah. no./265” numaralı tarihsiz mektubunda430 

İngilizlerin Türkler hakkında garazkârâne politikaları aleyhine Şura-yı Ümmet’te 

yayınlanmak üzere gönderilen bir mektubun yayınlanıp yayınlanmaması hususunda 

müzakere yapıldığı, İngiltere hükümetinin ve özellikle İngiliz matbuatının tavrı 

dikkate alınarak aleyhte bir tutum takınılmasına karar verildiği, büyük çoğunluğun 

makalenin yayınlanmasını istediği; bir grubun İngiliz politikasının Türklerin 

yararına olmamakla birlikte İngilizleri daha fazla gücendirmemek için makalenin 

yayınlanmamasını istediği, bunun üzerine makalenin aynen yayınlanarak aynı 

zamanda İngilizleri okşayacak surette başka bir makalenin bilahare ilavesine karar 

verildiği, Ali Haydar Midhat’ın ise her ne surette olursa olsun İngilizler aleyhine tek 

satır yazılmamasını istediği ve makalenin yayınlanmasına karar verilmesi üzerine de 

istifasını gönderdiği yazılmaktadır.  

  Her iki grup arasında sonraları çıkan diğer bir tartışma da merkeziyet ve 

adem-i merkeziyet tartışmalarıdır. Bu tartışma, Bahaeddin Şakir’in her iki grubu bir 

araya getirerek bir program dâhilinde hareket etme teşebbüsüyle açığa çıkmıştır. Bu 

amaçla Sabahaddin Bey’e bir program hazırlanması görevi verildi. Sabahaddin 

Bey’in hazırladığı taslakta adem-i merkeziyet ibaresinin yer alması üzerine Nazım 

ve Bahaeddin Şakir bu kelimeye itiraz etmişler, Sabahaddin Bey de bunun 93 

Anayasasının 108. maddesinde bulunduğunu söylemiştir.431 Sina Akşin, Bahaeddin 

                                                 
430 İttihad ve Terakki Cemiyeti Merkezinin 1906–1907 Senelerinin Muhaberat Kopyası, 
İ.Belediye Kütüphanesi, Belediye Yazma, O.30, s.263–4’den naklen Hanioğlu, DACD, s. 242–243. 
431 Kuran, 93 anayasasında böyle bir maddenin bulunup bulunmadığının tartışma konusu olması 
üzerine bir Fransızca Kanun-i Esasi nüshası getirtilip ilgili maddenin okunduğunu, bunun üzerine 
Dr.Nazım’ın “Ben onbir senedir, buradayım; ilk defa Kanun-u Esasîyi okuyorum; binaenaleyh bu 
kelime pek tuhaf!...Madem iş böyledir; müsaade edin de meseleyi kendi aramızda bir defa daha 
müzakere edelim” dediğini yazmaktadır.Kuran, OİİHMM, s.368. Kuran’ın anlattığı olay, Jön 
Türklerin ilanı için mücadele ettikleri Kanun-i Esasî hakkında pek bilgilerinin olmadığını ortaya 
koyduğu gibi Sabahaddin Bey’in ya pek dürüst davranmadığı, ya da Kanun-i Esasînin o maddesini 
doğru anlamadığı da anlaşılmaktadır. Çünkü bir anayasanın maddeleri yazıldığı dile göre yorumlanır. 
108.madde metni şöyledir: “Vilâyâtın usûl-i idaresi tevsi-i mezuniyet ve tefrik-i vezaif kaidesi üzerine 
müesses olup derecatı nizam-ı mahsus ile tâyin kılınacaktır”. Tarhan Erdem, Anayasalar ve Seçim 
Kanunları 1876-1982, İstanbul, Milliyet Yayınları, 1982, s.13; Suna Kili-A.Şeref Gözübüyük, Türk 
Anayasa Metinleri(Sened-i İttifaktan Günümüze), 2.baskı, İstanbul, TİB Yayınları, 2000, s.54. 
Metinde yer alan ifade ‘tevsi-i mezuniyet’tir. Karşılığı yetki genişliğidir. Bu tabir Fransızcaya 
çevrilirken ‘decentralisation’ olarak çevrilmiş ve karşılığı da Sabahaddin iddia ettiği gibi ‘adem-i 
merkeziyet’tir. Ancak metnin kendinde yer alan tabirin hem Türkçe’de, hem de devlet idaresinde 
ifade ettiği anlam ve uygulama ile bu tabirin Fransızca olarak Osmanlı devletinde anlam ve 
uygulaması olmayan bir kavramla karşılanması Sina Akşin’in ifadesiyle ‘karakuşî’ mantığın 
ürünüdür. Sina Akşin, Jön Türkler İttihat ve Terakki, 2.baskı, Ankara, İmge Yayınları, 1998, s.64. 
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Şakir’in dağınık Jön Türkleri bir araya getirme çabasının 1905 sonu ya da 1906 

başlarında olduğunu, ancak adem-i merkeziyet tartışmaları neticesi Jön Türklerin 

kesin olarak bölündüğünün anlaşılması üzerine Sabahaddin Bey ve arkadaşlarının 

Teşebbüs-i Şahsî ve Adem-i Merkeziyet Cemiyetini kurduklarını, kuruluş tarihinin 

de muhtemelen 1906 olduğunu yazmaktadır. 432 

 Damad Mahmud Paşa’nın 1903’te ölümünden sonra lider olan Sabahaddin 

Bey, Fransız Edmond Demolins’in etkisinde kalarak fikirlerini ve tezlerini 

oluşturmuş, bu tezlerin devletin ve ülkenin kurtuluşu için yegâne çare olduğunu 

savunmuş bir Jön Türk lideridir. Demolins’e göre Anglo-Saksonlar, evde aldıkları 

eğitimin de etkisiyle bireyin topluluk içinde bağmsızlığını savunan, bireyin kendi 

çabasıyla yükseldiği ve bireysel eylemin yüceltildiği bir yapının sahibidirler. Bu 

yapıya sahip bireyler, geçimlerini, başarılarını ve geleceklerini merkezî idare ve 

kamuya geniş yetkiler tanıyan toplumlarda olduğu gibi devlete ve devletten gelecek 

maaşa bağlamadıkları için vatanseverlikleri de farklıdır. Anglo-Saksonların 

vatanseverliği özel hayatın bağımsızlığı üzerine kuruludur ve birey kendi 

özgürlüğünü korumak için anavatenını savunmaktadır. Onun için anavatan, insan 

için yapılmıştır. Bu sebeple bir İngiliz memleketinden kolaylıkla ayrılabilmekte, 

kendine özgürlük tanıyan herhangi bir ülkeyi veya herhangi bir yeri vatan olarak 

kabul edebilmektedir. Kısaca bu teze göre Anglo-Saksonlar, adem-i merkeziyetçilik 

ve bireycilik gibi birbirine bağlı bu iki unsurdan yola çıktıklarından dolayı hızla yol 

almaktadırlar.433 Ramsaur’a göre Sabahaddin Bey, Demolins’in kitabını okumakla 

İncil’ini ve Ahmed Rıza’nın Auguste Comte’u gibi o da filozofunu bulmuştu. 

Demolins’in yaptığı gibi “coğrafî, çevresel, tarihsel ve bir ülkenin kaderini çizen 

benzer bütün etkenleri bir kenara atıp” onun kitabını eksen alarak bir örgüt kurmaya 

                                                                                                                                          
Sabahaddin Bey de daha sonraları ‘tevsi-i mezuniyet’ ve ‘adem-i merkeziyet’ kavramlarının 
farklılığı, Kanun-i Esasî’de ‘adem-i merkeziyet’ ifadesinin bulunmadığı itirazlarına karşı, Teşebbüs-i 
Şahsî ve Tevsi-i Mezuniyet Hakkında Bir İzah isimli eserinde “…(Adem-i Merkeziyet), (tevsi-i 
Mezuniyet) ve (Tefrik-i Vazaif) ten başka bir şey değil. Ancak (Tevsi-i Mezuniyet), (İdarî Adem-i 
Merkeziyet)in ismi değil, tarifidir. Bu iki tabir arasında hiçbir mübayenet bulunmamakla beraber, 
matbuatımızda ekseriyetle tabirle tarif karıştırıldığı için, efkâr-ı umumiyede yanlışlığa sebebiyet 
veriyor” diyerek, Nezahet Nurettin Ege, Prens Sabahaddin (Hayatı ve İlmî Müdafaaları), İstanbul, 
Fakülteler Matbaası, 1977, s.165. ‘adem-i merkeziyet’ tabirinin siyasî değil, idarî anlamı içerdiğini 
tasrih ve tavzih etmek mecburiyetinde kalmıştır.  
432 Akşin, Jön Türkler İttihat ve Terakki, s.64-65. 
433 Ramsaur, Jön Türkler ve 1908 İhtilali, s.100–102. 
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teşebbüs etmiştir. Sabahaddin Bey’e göre sadece padişah değil, sessizce boyun eğen 

halk da kötü gidişattan sorumluydu. Toplumsal zaafın kaynağı ise, eğitimde ve bu 

eğitimin bireysel teşebbüse yer vermemesindeydi. Alt tabakalar hem cahil, hem de 

ekonomik yetersizlik nedeniyle durumunu düzeltememekte; orta tabaka ise devlet 

memurluğu ve askerlik gibi mesleklere yönelmektedir. İktidarı ele geçirmek için 

yapılan mücadelede de, dürüst ve atılgan memurlar devre dışı kalmaktadır. Bu 

sistem ise, idarenin daha da yozlaşmasına yol açmakta ve bu durum fertlerin 

yaşayışına kadar yayılmaktadır. Bu beladan kurtulmanın yolu Batı uygarlığından 

nasiplenmiş aydın gençlikten geçmektedir. Bu aydın gençlik üretken mesleklere 

yönelerek halka örnek olacaktır. Bunun için de her şeye el koyarak bireyin 

özgürlüğü karşısında sürekli engel çıkaran merkeziyetçi sistemin yerine adem-i 

merkeziyetçi bir meşrutiyet getirilmelidir.434 Ramsaur’a göre Prens Sabahaddin, hem 

kendi ülkesini tanımayan, hem de Demolins’in tezlerini bambaşka bir uygarlık 

düzeyine uygulayarak Türk sorunu hakkında dahi bilgisi olmayan, eğitimi sonucu 

Türk’ten ziyade Avrupalı’ya benzeyen biridir.435 Çeşitli unsurları bir araya getirmek 

düşüncesi ve bunun için öz dayısı olan padişaha cephe alışı Ramsaur’a göre 

saygıdeğer bir çabaysa da “hasta döşeğindeki Osmanlı İmparatorluğu’na bireycilik 

ve teşebbüs aşılamak üzere önerdiği yöntemi övmek” bir yana bu, “olsa olsa, saf ve 

ilkel” bir şeydir.436  

  1907’de Cenevre’deki Ermeni Taşnaksutyon cemiyetinin hem Prens 

Sabahaddin, hem de Ahmed Rıza’ya yazdığı mektupta ‘mühim bazı meselelerin 

müzakeresi için’ bir murahhaslarının kabulünü istemiş; Malûmyan adındaki 

murahhas Prens Sabahaddin Bey’in yazıhanesine gelerek bir kongre akdi ile bazı 

icraat şekillerini teklif etmiştir.437 Taşnaksutyon cemiyetinin gayretiyle Terakki ve 

İttihad ile Teşebbüs-i Şahsî grubundan murahhaslar seçilerek Prens Sabahaddin’in 

yazıhanesinde ilk toplantı yapılmıştır. Her üç grup, her cemiyetin kendi kimliğini 

korumakla birlikte prensiplerini öne çıkarmamak, diğerlerinin tenkidiyle meşgul 

                                                 
434 Ramsaur, Jön Türkler ve 1908 İhtilali, s.103–104. 
435 Ramsaur, Jön Türkler ve 1908 İhtilali, s.105. 
436 Ramsaur, Jön Türkler ve 1908 İhtilali, s.106. 
437 Kuran, OİİHMM, s.443. 
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olmamak ve çalışma tarzını bu üç cemiyetin gizli surette seçecekleri delegelerin 

tayin etmesinde anlaşmışlardır.438 Komite çalışmalarında anlaşma sağlanması 

üzerine 1907’nin Aralık ayında II. Jön Türk Kongresi olarak adlandırılan kongre 

toplantılarına başlanmış ve hazırlık komitesinin ruznamesi okunurken Ahmed Rıza, 

‘hukuk-ı Hilafet ve Saltanatın’ kongre tarafından kabul edildiğinin hemen ilanını 

istemiştir.439 27, 28, 29 Aralık tarihlerinde akdedilen kongrenin yayınladığı 

beyannamede, Abdülhamid’i tahttan feragata icbar ve meşrutiyetin ilanı talebiyle; 

hükümete karşı silahlı mücadele, vergi vermeme, ordu arasında faaliyetle onların 

isyana kalkışacaklara karşı hareket etmemesi ve siyasî ve iktisadî grevler yapılması 

tavsiye edilmiştir.440   

 II. Jön Türk Kongresinde üstü örtülen gruplar arasındaki ayrılık geçiciydi. 

Her iki grubun birbiri hakkındaki ithamları oldukça ağırdı. Terakki ve İttihad 

Cemiyeti gerek kendi yayın organlarında ve gerekse de gizli yazışma ve 

broşürlerinde hem Prens Sabahaddin, hem de cemiyetin ilk kurucularından Abdullah 

Cevdet hakkında çok ağır ifadeler kullanmaktaydı. Örneğin 365 tahrirat nolu, 4 

Eylül 1907 tarihli Dr. Bahaeddin Şakir’in imzasının olduğu bir mektupta441 

Abdullah Cevdet hakkında “Bu sefilin Avrupa’da bulunanlar ne âdi, ne rezil bir 

mahlûk olduğunu bilirler. Onunla münasebet mucib-i ar ve lekedir”, Prens 

Sabahaddin hakkında da: 

   “Sabahaddin Bey’in mazisi şâyân-ı istikrahdır. Bu zât pederi ile beraber 

Bağdat bataklıklarını bir İngiliz kumpanyasına yüz bin lira mukabilinde ve 

imtiyazını istihsal etmek içün sarayda çalışmış ve muvaffak olamayınca tehdid 

maksadıyla meydan harbine atılmış adamlardandır. Buradaki hareketleri 

memleketin selâmetine değil felâketine muavenet etmektedir. Vasi bir adem-i 

merkeziyet ile bizden ayrılmak Ermeniler’in programını kabul ederek onlarla 

çalışmayı bize tercih etmiştir. Kendisi boş olduğu kadar muzır olan bir fikr-i 

hürriyet ile perverdedir. Burada kendisine para tedariki içün teslihât eden 

ecnebilere mümâşât etmekden başka bir şey yapmıyor”.  

                                                 
438 Kuran, OİİHMM, s.444. 
439 Kuran, OİİHMM, s.445. 
440 Kuran, OİİHMM, s.448. 
441 İttihad ve Terakki Cemiyeti Merkezinin 1906–1907 Senelerinin Muhaberat Kopyası, 
İ.Belediye Kütüphanesi, Belediye Yazma, O.30, s.414’den naklen Hanioğlu, DACD, s.208. 
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denmektedir. 

   

3.3. Jön Türk Muhalefeti 

 

 Jön Türklerin meşrutiyeti hedef alan, istibdata son vermek ve Kanun-i 

Esasî’yi yeniden yürürlüğe koymak için giriştikleri yurtiçi ve yurtdışı faaliyetleri üç 

ana başlık altında toplanabilir. Bunlar nispeten başarılı oldukları yayın, düşünce 

aşamasında kalan tedhiş ve başarısız kalan darbe girişimleridir. Cemiyetin yurtiçi 

faaliyeti Ermeni olaylarından sonra artmıştır. Cemiyetin kuruluşunun ilk yıllarında 

yurt içinde yayın dışında ciddî herhangi bir faaliyet görülmemekle birlikte cemiyet 

kurucularının bazılarının çeşitli sebeplerle tutuklanmaları sözkonusudur. İbrahim 

Temo, tıbbiyeli arkadaşlarından Şükrü Kamil Bey’in kendisine, babası Ohri Redif 

Taburu Kumandanı Kamil Bey’in Abdülaziz’in hal’i münasebetiyle oraya 

sürüldüğünü anlattığını, kendisinin de bu binbaşıyı cemiyete üye kaydetmek için 

tatile gittiğinde ziyaret ederek cemiyetten bahsettiğini, kendini garantiye almak için 

cemiyetten bahseden uydurma bir mektup verdiğini fakat binbaşının kendisini 

tutuklatıp İstanbul’a ihbar ettiğini anlatarak ilk tutuklanmasıyla ilgili şöyle devam 

etmektedir: 

  “…Diğer bir gün, İstanbul’dan gönderilen ve Kamil Bey’in iddia ettiği 

mektubun, okunabilecek derecede mevcud ve mazbut olduğundan, bunun inkârına 

mahal kalmadığını söyledikleri sırada, sorgu odasının bir köşesinde küçük bir 

masanın başında oturan genç bir kâtip, tam karşımda olduğu için kaş ve 

gözleriyle bu mektubun mevcud olmadığını bana işaret eder etmez, ben: efendim, 

bunlar hep uydurma ve yalandır, binbaşıya ne bir mektup verip okuttum ve ne de 

öyle bir mektuptan haberim var, deyip reddettim. Saraydan çıktıktan sonra 

öğrendim ki, o genç kâtip, Namık Kemal Bey’in oğlu imiş ve hamiyetten bu 

işarette bulunmuş”.442 

   Temo, 1893’te İstanbul depremi nedeni ile yazdığı Abdülhamid’i eleştiren 

bir şiirden dolayı tekrar tutuklanır. Şiir kendisinden kopye edilmiştir, kopye edenler 

                                                 
442 İbrahim Temo, İbrahim Temo’nun İttihad ve Terakki Anıları, s.25. 
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kendi ismini vermesine rağmen şiir kendi el yazısı ile yazılmadığı halde, şiirin 

sahibinin Abdullah Cevdet olabileceği ihtimali üzerine tekrar tutuklanır.443  

 Bu gibi istisnalar sayılmazsa cemiyetin ilk yıllarındaki tek faaliyeti; bazı 

gazetelerin yayınlanması, içerde kâh el yazısı, kâh fotoğraf usuliyle tek yapraklı 

bildiriler yazmak ve dağıtmak şeklindedir.444  

 Tutuklamaların kahir ekseriyeti gazete, dergi ve broşür dağıtma neticesi 

meydana gelmiştir.445 Ermenilerin 1894’teki Sason,446 1895’deki İstanbul isyanları, 

Babıâli’ye hücumları ve 1896’da447 Osmanlı bankasına taarruzları, İngiliz ve Fransız 

hükümetlerinin tavrı üzerine, o zamana kadar taraftar edinmeye ve mensuplarını 

arttırmaya önem vermeyen, hiçbir fiilî harekâta girişmeyen İTC, ilk eylemini bu 

vesileyle yapmış ve bildirilerde gadre uğrayanların sadece Ermeniler olmadığını, 

bütün Osmanlıların istibdattan şikâyetçi olduklarını ve büyük devletlerce alınacak 

kararların sadece küçük bir azınlığa değil, bütün Osmanlılığa şamil olması 

                                                 
443 İbrahim Temo, İbrahim Temo’nun İttihad ve Terakki Anıları, s.35. 
444 Leskovikli Mehmed Rauf, bu çerçevedeki faaliyetlere ek olarak Harbiye’de zadegân sınıfında 
bulunan Hamid Bey’in bastırdığı Mizancı Murad’ın ‘Turfa mı Turfanda mı’ romanı Ali Münif Beyle 
dağıttıklarını söylemektedir. Leskovikli Mehmed Rauf, İttihat ve Terakki Ne İdi, s., 44. 
445 Uzer, Makedonya Eşkiyalık Tarihi ve Son Osmanlı Yönetimi, s.18-20. 1896’da Şevket adlı bir 
öğrencide evrak-ı muzırra yakalanması üzerine bütün bildiklerini açıklar ve Ali Münif, Osman Nuri, 
Kastamonulu Mustafa Hulusi ve Mehmet Rauf yakalanırlar. Yapılan sorgu neticesinde Mehmet Rauf 
ve Osman Nuri Selanik’e sürgün gönderilir. Toros, Ali Münif Bey’in Hatıraları, s.61.  
446 Ramsaur, 1894 Ermeni isyanının şiddetle bastırılacağının bilinmesine rağmen, Ermenilerin bu 
hadiseleri çıkarmaktaki amacının Avrupalı güçlerin dikkatlerini çekmek olduğunu yazar. Ramsaur, 
Jön Türkler ve 1908 İhtilali, s.26.  
447 1896 Osmanlı Bankası baskını ve sonrası gelişen olaylar da Sason isyanı gibidir. Son yıllarda 
Ermeni tezlerini konu alan ve çoğu objektiflikten uzak çalışmalara nazaran dengeli olan bir 
incelemede baskın sırasında banka müdür yardımcılarından Gustave Wülfing’in tedhişçi grubun 
hayatta kalan lideri Armen Garo ile yaptığı konuşmayı ve bizzat ondan aldığı bilgiyi raporunda  “asıl 
niyetlerinin yeni ayaklanmalara neden olarak İstanbul’u ticarî ve malî olarak çökertmek ve oluşan 
kriz karşısında geçimini tehdit altında gören ‘aşağı sınıfların’ daha da kapsamlı ve radikal bir isyana 
yönelmelerini sağlamak olduğu” şeklinde belirttiği bilgisi bulunmaktadır.  Ayrıca Wülfing, Gora ile 
yaptığı tartışmada, giriştikleri eylem neticesinde muhtemel bir ayaklanma ve binlerce kişinin 
ölümüne yol açacağını hatırlattığında Gora’nın verdiği ‘sakin’ cevap ilginçtir: “ Ne kadar çok ölü 
olursa, davamız için o kadar iyi olur”. İncelemenin yazarı bu bilgilerden yola çıkarak “Modern 
anlamda tedhiş eylemlerinin en erken örnekleri arasında yer alan bu baskının terör/tehdit/şantaj 
boyutunun ötesinde ( ne kadar gerçekçi olursa olsun) ekonomik ve malî krize bağlı devrim kurgusuyla 
birlikte düşünülmüş olması, tedhiş ve sosyal hareketler tarihi açısından önemli bir olgudur” 
tespitinde bulunmaktadır. Edhem Eldem, 26 Ağustos 1896 ‘Banka Vakası’ ve 1896 ‘Ermeni 
Olayları’, Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, Sayı:5, s.120. 
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gerektiğini Avrupalılara anlatmak istemiştir.448 Kuran, Ermeni olaylarının İTC’nin 

bir an önce fiiliyata geçmesine etki eden sebeplerden saydığı gibi, yüksek 

mekteplerde başlayan diğer inkılâp hareketlerine de bir dereceye kadar müessir 

olduğunu; hatta daha sonraları tıbbiyede idamesine çalışılan inkılâp hareketleriyle 

harbiyede vücut bulan birliklerin hep bu Ermenilerin hasmane nümayişlerine yol 

açan nedenleri ortadan kaldırmak ve Osmanlılık birliğini korumak emeline atfen 

vücut bulduğunu söylemektedir.449 Temo olayları şöyle anlatmaktadır:  

  “… Ermenilerin Babıâli’ye baskın yapmaları dolayısıyla vukua gelen isyan, 

İstanbul’u altüst etmişti. Ahali büyük bir heyecan içinde idi. Kürtler, Türkler, 

hamallar, işçiler, softalar ellerinde kalın sopalarla her tarafı dolaşıyor, rast 

geldikleri Ermenilerin kafalarını parçalayarak telef ediyorlardı. 

Bu hallerin hükumetin vaziyet ve akibeti için fena olacağını düşünerek bir Türk ve 

Müslüman nümayişi yapmağa karar verdim. 

Bizim şubemize mensup Fatih ile civarı teşkilatına nezaret eden en faal 

arkadaşlarımızdan ve mekteb-i Mülkiye hekimlerinden Dobrucalı Dr. İsmail 

İbrahim Efendiyi ve İshak Sukûti ile beraber gidip gördük. Vaziyeti anlatarak bir 

ufak beyanname neşri hususunda bir taş basması bulmasını söyledik”.450  

Bin nüsha kadar bildiri basılır.451 Daha sonra saraya mensup Şeyh Zafir 

Efendi’nin biraderi Şeyh Hamza Efendi’nin oğlu Trabluslu Mülazım Abdülhamid 

Efendi, bu bildirinin sarayda meydana getirdiği etkiyi anlatarak, sarayı tehdit edecek 

biçimde yazılmasını ve bu konuda yardım edeceğini söylemesi üzerine bildiri 

                                                 
448 Kuran, İTJT, s.31. 
449 Kuran, OİİHMM, s.207. 
450 İbrahim Temo, İbrahim Temo’nun İttihad ve Terakki Anıları, s.41. 
451 Bildiri şöyledir: “ Müslümanlar ve ey sevgili vatandaşlarımız Türkler! Ermeniler devletimizin en 
büyük makamı olan ve bütün Avrupalılarca tanılıp hürmet gören babıâliye basmağa kadar cür’et 
ettiler. Payitahtımızı sarstılar. Ermeni vatandaşlarımızın bu küstahane hareketleri mucibi 
teessüfümüzüdür; lâkin hakikatte zulüm, istibdat ve idaresizlik, bu mucib-i teessür ve teessüf 
hadiseleri doğurmaktadır. Biz Türkler de umum Osmanlılar gibi bu müstebid hükümetten ıslahat ve 
hürriyet isteriz. Cemiyetimiz bu maksadla çalışıyor. Biz bugün, Ermenileri tedibe çalışacağımıza 
idaresizliğin, zulüm ve istibdadın merkezi olan Babıâli’yi, Şeyhülislam kapısını, Yıldız’ı basarak bu 
daireleri müstebidlerin başına yıkalım, elele verelim, toplanalım, çoğalalım. Bizim de hürriyete, 
serbestîye âşık ve müstehak olduğumuzu âlemi medeniyete gösterelim.  Osmanlı İttihad ve 
Terakki Cemiyeti”. İbrahim Temo, İbrahim Temo’nun İttihad ve Terakki Anıları, s.42. Kuran, 
bildirinin Abdulah Cevdet tarafından kaleme alındığını yazar. Kuran, OIIHMM, s.158–159. 
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yeniden düzenlenmiş ve daha da kısaltılarak iki yüz adet bastırılıp uygun yerlere 

dağıtılmış, hatta Yıldız’a kadar sokulmuştur.452 Temo; 

  “Görülüyordu ki, cemiyet hayli kuvvetlenmiş bu faaliyet sarayı dehşetli surette 

telaşa (düşürmeye) ve rahatsız etmeğe başlamıştı. Paris’le de muhaberemiz vardı. 

Tam sırasıdır, taşradan da Abdülhamid’i korkutalım ve ecnebilerin dikkat gözünü 

bu harekete çevirelim dedik ve kaleme aldığımız Fransızca açık mektubu büyük 

devletlere ve saraya yolladık” 

demektedir.453  

 Zamanla hem yurtiçinde hem de yurtdışında genişleyen cemiyet, 

Abdülhamid’i tahttan indirmek için darbe teşebbüslerinde bulunur. 1897 tarihine 

kadar faaliyetler yurtiçi ve yurtdışından ayrı ayrı yürütülür, ancak 1896 ve 1897 

yıllarındaki darbe girişimlerinde zayıf da olsa aralarında bir ilişki vardır.  

 Yurtdışı Jön Türklük hareketinden farklı olarak sorunu bir darbe meselesi 

olarak gören ve Bâb-ı Seraskerî’de kuvvetli olan İstanbul’daki merkez, Galata 

Mevlevî tekkesi aracılığıyla veliaht Reşad Efendi’yle temasa geçerek ondan darbe 

için olumlu bir cevap alır. Darbe sırasında mukavemet ihtimaline karşı da saraydan 

ihsanlar alan Şeyh Abdülkadir aracılığıyla fedai birlikleri oluşturulur. Darbe için 

Paris’ten istenen onaylara önce Dr. Nazım, sonra da Ahmed Rıza müphem cevaplar 

verince Ahmed Rıza cemiyetten ihraç edilir. Kendi insiyatifiyle harekete geçmeye 

karar veren İstanbul merkezi, hareketten bir gün önce Nadir Bey’in planı İsmail 

Paşa’ya anlatması üzerine aralarında İstanbul Komutanı Kazım Paşa, Polis Müdürü 

Hüsnü Bey, Jandarma komutanı Salih Paşa, Şeyh Abdülkadir ve Şeyh Naili’nin 

bulunduğu çok sayıda insan tutuklanır. 454 Bu tutuklamalarla sadece darbe önlenmiş 

olmamış, aynı zamanda cemiyetin İstanbul merkezi de hemen hemen çökmüş; 

yeniden toparlanma faaliyetlerine girişmişse de 1896’daki gücüne hiçbir zaman 

erişememiştir. Tutuklama ve sürgünlerden sonra cemiyet üyeleri sadece insaniyet 

namına başta İngiltere sefareti olmak üzere yabancı elçiliklere müracaat etmişler, 

                                                 
452 İbrahim Temo, İbrahim Temo’nun İttihad ve Terakki Anıları, s.44–45. 
453 İbrahim Temo, İbrahim Temo’nun İttihad ve Terakki Anıları, s.45. 
454 Hanioğlu, OİTCJT, .214–219;Ramsaur, Jön Türkler ve 1908 İhtilali, s.46-49. 
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herhangi bir yardım ve karşılık da görememişlerdir.455 1896 tutuklamalarından sonra 

İstanbul örgütüne yüksek mektep talebeleri hâkim olur. Harbiye’de teşekkül eden ve 

kollarına Hüseyin Avni Paşa ve Süleyman Paşa isimleri verilen bir komite 

yakalanarak Taşkışla’ya getirilmiştir. Daha önce tutuklananlarla beraber burada 102 

gün süren tutukluluk ve yargılamaların sonucu aralarında Dr. Mehmed Reşid gibi 

kurucuların da olduğu 78 kişi456 27 Ağustos 1313 (8 Eylül 1897) tarihinde Şeref 

vapuru ile Trablusgarb’a sürülmüş;457 buradaki gevşek kontrolden istifadeyle 

birçoğu Avrupa’ya iltica etmiştir.458 Abdülhamid, bu tür siyasî hiçbir suça idam 

cezası verdirmemiş, verilenleri de infaz ettirmemiştir.459  

 Taşrada da bazı girişimlere rastlanmaktadır. İstanbul’daki tutuklamadan 

sonra Selanik’e sürgün olarak gönderilen Leskovikli Mehmed Rauf, Selanik 

teşkilatını kurduktan sonra icraî faaliyete geçmeye karar verdiklerini söyler:  

  “İcraatın eksikliği hakikaten büyük bir kusur idi, bu nedenle Tahir Bey de hazır 

olduğu halde heyetçe ceryan eden müzakerede o zaman önem kazanmaya 

başlayan Bulgar ve Sırp komiteleri gibi hemen icraata girişmek için Paris 

Şubesinden izin istemeye karar verildi”. 

Fakat Paris şubesinin izin vermemesi üzerine Selanik şubesi, bu karardan 

müteessir olarak izin almadan bu işi yapmaya teşebbüs eder. İstanbul’da suikast 

teşebbüsünde bulunacak fedailerin seçimi hususunda eğilim Arnavutlardan yana 

                                                 
455 Hanioğlu, OİTCJT, s.214–219. 
456 Ağababa (Fahri Bey) in Emel Yolunda isimli kitabından alınan sürgünlerin listesi için Bkz.: 
Kuran, OİİHMM, s. 165–166.  
457 Kuran, İTJT, s.35–36.  
458 “Taşkışla Divan-ı harbinden sonra sürülen 88 sürgünden pek çoğu Trablus’ta bulunan Müşir 
Matlı recep Paşa, o büyük hamiyetli ve temiz yürekli askerin yardım ve göz yumması neticesi etrafa 
serbest olarak dağılmışlar ve bir kısmı da Avrupa’nın muhtelif yerlerine iltica etmişlerdi”. İbrahim 
Temo, İbrahim Temo’nun İttihad ve Terakki Anıları, s.102. 
459 Ramsaur “Abdülhamit’in bu sürgün politikasında izlediği mantık çizgisini saptamak hayli güç. 
Kanunen, 1896 komplocuları vatana ihanet suçu işlemiş bulunuyorlardı ve Abdülhamit gibi kıyıcı bir 
hükümdarın idam kararı aldırması işten bile değildi. Bu sıralarda Ermeni katliamının zaten 
gereğinden fazla dikkat çektiğini düşünmüş olması mümkünse de, hükümdarlığı boyunca aynı 
politikayı sürdürmesi gariptir” demektedir. Ramsaur, Jön Türkler ve 1908 İhtilali, s.50. “Sultan 
Hamid adam öldürmekten kat’iyen müteneffir hattâ fıtraten merhamete mâil idi; fakat bu asırda temîn 
ü idâme-iistibdat için idam cezâsının tatbîkıne ihtiyaç var mıdır? Hapis ve nefy ile insanların şerlerini 
izâle etmek kabil olamaz mı?”. Bolayır, Ali Ekrem Bolayır’ın Hâtıraları, s.403.  
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iken dil problemi için Türkler üzerinde karar kılınır. Ancak çıkan Türk-Yunan Harbi 

üzerine bu teşebbüs akim kalır.460 

 Yurtdışı Jön Türk hareketinde yayın faaliyetleri daha ciddîdir. Paris, Cenevre 

ve Mısır başta olmak üzere çok sayıda dergi ve gazete çıkarılmıştır. Avrupa’da yasal 

bir engelin bulunmaması zengin bir yayıncılık faaliyetinin doğmasına yol 

açmıştır.461 Üzerinde ittifak olmamakla birlikte yurtdışında çıkarılan dergi ve 

gazetelerin sayısı 152’dir. Meşveret, Osmanlı, Şura-yı Ümmet, Kânûn-ı Esâsî, Mizan 

ve İçtihad dışında diğerleri uzun ömürlü olmamış, birçoğu birkaç sayı çıktıktan 

sonra kapanmıştır.462 Bu dergi ve gazeteler yabancı postaneler kanalıyla yurtiçine 

gönderilmektedir.  

 Yayın faaliyetleri dışında tedhiş teşebbüsü sıkça görülen bir faaliyet türüdür. 

Başlıca düşünülen tedhiş eylemleri bomba, dinamit ve silahla bazı yerlerin havaya 

uçurulması ve suikasttır. Örneğin İbrahim Temo’nun mektuplaşmalarında bomba 

meselesi önemli bir yer tutar. Kendisine Murîi Hicranî müstearıyla 22 Şubat 1897 

tarihinde gönderilen bir mektupta: 

 “Tüccarın göndereceği eşyayı (Cenevre’den istediğimiz bombaları) buraca kabul 

pek müşkül. İyi bilirsin ki bunu ben yalnız beceremem, bir kişiye daha açmalıyım. 

Bu bir kişi bulunsa bile olamıyor, çünkü bu herifler benim gibi rakıdan 

kalkmıyorlar, iş görmeyi hatırına bile getirmiyorlar. Beni kabullerinden dolayı 

pişman bile olanlar var… Bu gibi işler tek başa olmaz. Bir de şurasını 

anlamadım, bu malları gümrüğe mi göndermek istiyorsunuz? Gümrüğe 

gönderdiğiniz halde ben nasıl alabilirim? Saklayacak mahallim ise mefkud. Ben 

burada damgalı eşek gibiyim”463 

ifadeleri geçmektedir. Bomba işini koordine eden İbrahim Temo’ya Mısır’dan 23 

Mayıs 1897 tarihinde Berkî ismiyle gönderilen mektupta Murîi’nin kabahatli 

olduğunu, kuvvetle muhtemel Vidin’in güzel kızlarıyla ilgilenmekle bu işi 
                                                 
460 Leskovikli Mehmed Rauf, İttihat ve Terakki Ne İdi, s. 99–101. 
461 Ali Birinci, Jön Türk neşriyatının temel hedefinin meşrutiyet değil, ilk bakışta dikkat çekmemiş 
olsa bile İngiliz dostluğunu elde etmek olduğunu belirtir. Meşrutiyet bunu sağlamaya yarayan bir 
araçtır. Birinci, Tarih Yolunda- Yakın Mazinin Siyasi ve Fikri Ahvali-, s.121–122. 
462 Göçmen, İsviçre’de Jöntürk Basını ve Türk Siyasal Hayatına Etkileri, s.91–95. Yurtdışında 
çıkan gazete ve dergilerin isim ve çıktıkları şehirlerin listesi için Bkz.: Göçmen, İsviçre’de Jöntürk 
Basını ve Türk Siyasal Hayatına Etkileri, s. 97-106. 
463 İbrahim Temo, İbrahim Temo’nun İttihad ve Terakki Anıları, s.73–75. 



 150  

savsakladığını, mektuplarındaki taleplerin birbirini tutmadığını, bir mektupta malın 

(bombanın) İstanbul’a ya sevkini, ya getirilmesini; başka bir mektupta hem malın 

sevkini, hem para gönderilmesini; üçüncü mektupta da Mısır veya Osmanlı 

pasaportu ile malın emniyetli bir yere sevkini istediği, üstelik mal tedarikinin 

imkânsız olduğunu yazdığını anlatmaktadır. Üstelik bu bomba işinin becerilemediği 

için İstanbul’a mahcup olunduğu da belirtilmektedir.464 İbrahim Temo’nun İshak 

Sukûti ile mektuplaşmasında bomba konusu farklı bir şekilde ele alınmaktadır. İshak 

Sukûti’nin Amidî mahlasıyla 19 Nisan 1897 tarihinde gönderdiği mektubunda 

bomba icraatına davet olunduğunda kimsenin icabet etmediği, bombanın tedarik 

edilemediği mazeretinin söylendiği, kaldı ki bomba işinin önemli olmadığı gibi, 

kötülüğünün de çok olduğu, bu kötülüğün cezalarından birini Ermeni cemiyetinin 

çektiği belirtildikten sonra: 

  “Biz kararımızı şubelere bildirdik. Daha şubelerden muvafık bir cevap 

alamadık. Fedailerin roververle hareket etmesini ve daha çabuk kurtulabileceğini 

ve bombadan ziyade Avrupa’ya tesir bahşedeceğini buradaki erbab-ı siyaset 

söylüyorlar. Çünkü: bombayı herkes menfur görüyor. Bugün umum Avrupa, Jön 

Türklerin lehinde iken, birdenbire aleyhine dönmek ihtimali var. Her halde gayet 

tedbirli hareket edip yalnız tabanca, roverver ticaretiyle meşgul olsak daha iyi 

olur zannederim”465 

demektedir.  

 Dr. İsmail İbrahim’in 27 Ocak 1897 tarihli mektubunda, evvelden beri 

Yunanistan’da beslediğini söylediği Baytar Maraz Mehmed adlı birini fedailik için 

İstanbul’a nasıl gönderdiğini yazmaktadır:  

  “Kendisine bir mektup yazdım. Süratle bir bomba elde etmesini beyan ettim. Bir 

hafta sonra Yunan vapurlarından bir bomba elde ettiğini ve hemen masarif-i 

rahiyesinin gönderilerek İstanbul’a gideceğini bildirdi. O vakitler pederin ağır 

hastalığı, elimde bulunan 7–8 lirayı tamamiyle İstanbul’a göndermiş ve ötede 

beride bulunan birkaç yüz kuruş alacağımı da alamamıştım. Hemen Mısır’da 

ihvana bir mektup yazdım. Bu mektup gayet sûznâk idi. Süratle para 

                                                 
464 İbrahim Temo, İbrahim Temo’nun İttihad ve Terakki Anıları, s.79-80. 
465 İbrahim Temo, İbrahim Temo’nun İttihad ve Terakki Anıları, s. 90. 
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gönderilmesini ve benim de Hidiv’in yanından istifa vereceğimi beyan ettim. Rauf 

Efendi ile 28 lira kadar gönderdiler.  

Ben o günü istifamı verdim. Doğruca bankaya giderek paraları banknota tebdil 

ettirdim, bir mektupla mahalline gönderdim. Mehmed İstanbul’a gider, biçare 

elinde bomba ile yakalanır. Şimdi mehterhanede imiş”.466  

 Tedhiş hareketlerine başvurmak fikri ilerleyen yıllarda da cazibesini 

kaybetmemiştir. İbrahim Temo, cemiyetin bir aralık gevşemeye başladığını, bunun 

önüne geçmek için ciddi çalışmaya başlama zarureti icap ettiğinden arkadaşlarıyla 

haberleştiğini, onların da muvafakatiyle Abdülhamid’e suikast gerçekleştirmeye 

karar verdiklerini yazmaktadır. Kendisi gibi firari olan Bahriye zabiti Kırımî Ali 

Rıza ile taş ocaklarında taş bloklarını kırmak için kullanılan kuvvetli dinamit 

fişekleri aramaya başlarlar. Temo, taşocakları işçilerinin doktoru olduğundan 

kalfalardan birini kandırarak fişek elde eder. Bu fitili Kırımî Ali Rıza ile tecrübe 

ettiklerinde binaların temeline konulursa havaya uçuracağını anlarlar. Ancak bu 

fişeklerin elle taşınır olmaması, fitilli ve ağır olması nedeniyle, elle atılacak 

bombada karar kılarlar. Bunun üzerine Cenevre Şubesine durumu bildirirler. 

Cenevre Şubesi de elle atılan ve kapsanın patlamasıyla ateş alan iki güçlü el bombası 

yollar. Suikastı gerçekleştirmek için de çoluk çocuğu olmayan tıp fakültesi 

firarilerinden Arif Hikmet gönüllü olur. Arif Hikmet, suikastı gerçekleştirmek için 

Fatih’te Cuma Selamlığını beklerken tıbbiyeli bir arkadaşı tarafından tanınır. 

Kendisinin firari olması ve İstanbul’a gelirken garip bir kıyafete bürünmesi 

nedeniyle arkadaşı şüphelenir, takip edildiğini anlar. Yakalanacağı endişesi üzerine 

Üsküdar’a gidecekmiş gibi bir kayığa biner ve kayıktayken bombaları denize atar.467  

Jön Türklerin tedhiş ve darbe faaliyetlerinden medet ummalarının en önemli 

sebebi toplumsal destek azlığı ve Osmanlı toplum yapısının ihtilâl gibi yöntemlere 

pek rağbet etmemesidir. Mektuplaşmalarda yeteri kadar üyeye sahip 

olunamadığından şikâyet edilmektedir. Temo’ya 28 Eylül 1896’da Cenevre’den 

Şişman Hasan Arif’in gönderdiği mektupta bu açıkça dile getirilmektedir: 

                                                 
466 İbrahim Temo, İbrahim Temo’nun İttihad ve Terakki Anıları, s.86. 
467 İbrahim Temo, İbrahim Temo’nun İttihad ve Terakki Anıları, s.132-135. 
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  “Aman Allahım, sen Muhammed ümmetine selâmet ihsan buyur. Ne iştir aklım 

ermiyor. Yahu erenler, bir milletin içinde canından, malından vazgeçecek on kişi 

olsun bulunmazsa, hakikaten o millet mahvolmalıdır. Zira canı, malı tatlı 

olanlardan istifade edilemediği gibi, millet de sayılamaz”.468 

Bu mektupta başka bir ilginçlik göze çarpmaktadır. İstanbul’da cereyan eden 

Ermeni meselesi nedeniyle Ermeni komitelerinin suçu kabul edilip, bu isyana karşı 

gösterilen mukavemette kusurun İstanbul halkında değil hükümette olduğunun 

Avrupa’da görece tanınan Murad Bey tarafından konferanslarla anlatılması -bundan 

istifade mümkün görünmemekle birlikte en azından teselli kaynağı olacağı- 

yazılmaktadır. ‘Zira Avrupalılar bizim Türklerden daha ziyade mutaassıp 

adamlardır. Ehl-i salip hâlâ devam ediyor. Şimdiki ehl-i salibin silahları demir 

kalemlerdir ki, bunların yarası hiçbir zaman iltiyam bulmayacaktır’.469  

Tahsin Uzer: 

“1892 Ramazanında, Bahriye Nazırı Hacı Hasan Paşa’yı öldürmek üzere Cemiyetçe 

ayrılacak heyet için yapılan kuraya ben de dâhil olmuştum. O zaman daha tam 17 

yaşındaydım. Bu davranışım Kızıl Sultan Abdülhamit’e olan düşmanlığımı ve nefret 

derecemi gösterir” 

diyerek öğrencilerin de bu tür tedhiş faaliyetleri için komitelere dâhil olduğunu 

söylemektedir.470 

Damad Mahmud Paşa da, yayın faaliyetleri yanında Yıldız’da 

gerçekleştirilecek bir suikast için girişimlerde bulunmuş ve İtalyan anarşistleriyle 

ilişkiye girmiştir. Resmî yazışmalardan anlaşıldığına göre Damad Mahmud Paşa, 

Lafrova adlı biri ile anlaşmış, bu şahıs suikast için İstanbul’a gitmiş ama eylemi 

gerçekleştiremeden yakalanmıştır. Fakat Damad Mahmud Paşa, başka bir şahısla 

daha anlaşmıştır.471 Yine yazışma içeriklerinden472 Damad Mahmud Paşa’nın, Mısır 

Şubesi reisi Boşnak Hoca Kadri ile Ramazan ayında Yıldız Sarayı yakınında 

                                                 
468 İbrahim Temo, İbrahim Temo’nun İttihad ve Terakki Anıları, s.78. 
469 İbrahim Temo, İbrahim Temo’nun İttihad ve Terakki Anıları, s.77. 
470 Uzer, Makedonya Eşkiyalık Tarihi ve Son Osmanlı Yönetimi, s.12. 
471 Hanioğlu, DACD, s.261.  
472 Hanioğlu, DACD, a.g.e., s.261-265. 
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dinamitle saldırı gerçekleştirmeyi kararlaştırdıkları, bu amaçla Hüseyin Siret’i 

dinamit temin etmesi için Avrupa’ya gönderdikleri, ancak bu bilginin Mısır Hidivi 

tarafından saraya bildirilmesi üzerine sarayın bu şahısların anarşist olduğu 

gerekçesiyle haklarında anarşistlerle ilgili Roma Kongresinde alınan kararların 

uygulanması için bu insanların bulundukları devletler nezdinde teşebbüse geçtiği, 

Korfu adasında bulunan Damad Mahmud Paşa’nın sınırdışı edilmesi için 

Yunanistan’a müracaat edildiği, Yunanistan’ın bu talebi kabul etmediği, fakat 

bilahere bu üç şahsın da İtalya’da olduklarının öğrenilmesi üzerine İtalya devletine 

müracaat edildiği, bu müracaata ise İtalyan devletince olumlu cevap verildiği 

anlaşılmaktadır. Bu sebeple anarşist damgası yememek için Jön Türkler oldukça 

temkinli hareket etmeye başlamışlardır. Ancak bu suikast girişimleri de diğerleri gibi 

ya düşünce safhasında kalmış ya da eylem gerçekleştirilmeden teşebbüste bulunanlar 

yakalanmıştır.  

 Yukarıda görüldüğü gibi 1902 I. Jön Türk Kongresinde başlıca 

tartışmalardan biri yabancı müdahalesiydi. Kongrede yabancı müdahalesi ile bir 

netice alma amacını taşıyan bir hükmün mevcut olması da dikkate alınarak, Prens 

Sabahaddin ve Avlonyalı İsmail Kemal’in ön ayak olduğu bir darbe teşebbüsü 

planlanmıştır. Buna göre, “Arnavutlara layık bir cesarete sahip” olan Trablusgarp 

kumandanı Müşir Recep Paşa ile yaveri aracılığıyla bağlantı kurulmuştur. Planlanan 

harekete göre Recep Paşa’nın kumandasında bir kısım asker Selanik’e götürülecek 

ve Recep Paşa “bütün Arnavut soydaşlarını yanına çekebilir”se Bolayır’a çıkarma 

yapılarak Çanakkale denetim altına alınacaktır.473 Avrupa devletleri de bu duruma 

müdahale edecek ve zaten korkak olan Abdülhamid de ileri sürülen şartları kabul 

edecektir.474 Bu plana destek için İsmail Kemal,475 başta İngiltere ve Yunanistan’da 

                                                 
473 İsmail Kemal Bey, İsmail Kemal Bey’in Hatıratı, s.220. 
474 Ali Haydar Midhat, gemiler Çanakkale boğazından geçerken, askerin ambarlarda saklandıktan 
sonra vapurların Ahırkapı önünde demirleyip askerler İstanbul’a çıkar çıkmaz İsmail Bey’in okumak 
üzere kaleme aldığı beyannamenin de olduğu beyannamede “Bugün, Yıldız tepesinde oturan 
Abdülhamid’i yerinden yıkmazsanız, şu diğer tepede bulunan Ayasofya ve Sultanahmed camilerinin 
kubbelerine haç dikilecektir” ibarelerinin olduğun yazmaktadır. Ali Haydar Midhat, Osmanlı’da 
Cumhriyet’e Hâtıralarım 1872–1946, İstanbul, Bengi Yayınları, 2008, s.177.  
475 Ali Haydar Midhat, gemilerin temin edilememesinin Napoli’de anlaşılması üzerine İsmail Kemal 
Bey’in Arnavut Recep Paşa’ya “Askeri Arnavutluk’a göndermek ve Arnavutluk’un istiklalini temine 
çalışmak daha doğrudur. Bu suretle, Abdülhamid de tehdit edilmiş olur” dediğini nakletmektedir. 
Midhat, Osmanlı’da Cumhriyet’e Hâtıralarım 1872–1946, s.178.  
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çeşitli temaslarda bulunursa da -özellikle Yunanistan’dan asker taşıması için gemi 

temin edilememiştir-476 gerekli desteği göremez. Bu plan ve teşebbüsün başarısızlığı, 

sadece buna ciddiyetle inanan Prens Sabahaddin’in oldukça yüklü masraf yapmasına 

yol açar.477 

 

3.3.1. Abdülhamid’e Muhalefetin Özelliği 

 

 Jön Türklük hareketini belirleyen en önemli yan Abdülhamid muhalifliğidir. 

Bu muhaliflik, hareketin temel karakteristiğini oluşturduğu gibi, yayın faaliyetleriyle 

de devamlı dile getirilmektedir. Bütün kötülüğün başı Abdülhamid’tir ve onun hal’ 

edilmesiyle istibdat sona erecek, ülkeye özgürlük gelecektir. Jön Türklerin başarılı 

olamamasının ve sosyal taban bulamamasının da en önemli nedenlerinden biri 

budur. Ülke yararına olan şeyler, Abdülhamid’in elini güçlendirdiği için bir savaş 

galibiyeti bile harekete vurulmuş bir darbe olarak nitelenmektedir. Mehmed Rauf, 

Osmanlı devletinin Türk-Yunan Harbi’nden galip çıkması üzerine teessürlerini şu 

şekilde ifade etmektedir:  

  “Yunan Muharebesi bütün emellerimizi alt üst ederek zavallı milletin velev pek 

az olsun beslediği kurtuluş umuduna veda etmek mecburiyeti hâsıl eyledi. 

Muharebenin ilanı üzerine hükümeti harice karşı serbest bırakmak için dışarıdaki 

hürriyet mücahidleri faaliyetlerini tatil eyledikleri gibi içerde de muharebenin 

bitimine kadar muhafaza-yı sükut etmek lüzumunu bize bildirdiler… Denilebilir ki 

hürriyetçi harekata vurduğu darbe dolayısıyla Yunanistan’a karşı kazandığımız 

galibiyet vatanın gerçek menfaatleri açısından en büyük mağlubiyetlerden daha 

yıkıcı olduğu gibi Murad Bey’in malum biçimdeki dönüşü manevi mağlubiyetin 

asar-ı elimesini arttırmıştı”.478 

Bu tespit birçok eserde yer almaktadır.479  

                                                 
476 İsmail Kemal Bey, İsmail Kemal Bey’in Hatıratı, s.222. 
477 Ramsaur, Jön Türkler ve 1908 İhtilali, s.97. 
478 Leskovikli Mehmed Rauf, İttihat ve Terakki Ne İdi, s.103–104. 
479 Kuran da, Yunan Harbinden sonra muhalefetin bir hayli zayıfladığını yazmaktadır. Tesalya zaferi 
halk tabakalarında sevinç ve heyecan uyandırdığı gibi sultanının kredisini de yükseltmiştir. Kuran, 
OİİMM, s.211. “Jön Türk hareketlerinin Osmanlı-Yunan Harbi(1897)gevşemesinin esas sebebi ise 
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 Abdülhamid muhaliflerinin belli bir kısmında duygusallık ön plandadır. 

Kazım Karabekir, Sultan Abdülaziz’in katledildiği gerekçesiyle başlatılan Yıldız 

yargılamasında cinayeti işledikleri ithamı ile yargılanan ve yargılamalar sırasında 

“Sultan Aziz’in kol damarlarını keserek öldürdüğünü itiraf ettiği” mahkeme 

kayıtlarına geçen Mustafa Pehlivan’ı Sultan Aziz’e kimin gönderdiğinin 

araştırılması üzerine, İskilip’te görevliyken babasının gönderdiği anlaşıldığından 

“Pehlivan Mustafa’yı gönderen bu adam terfi hakkından mahrum bırakılsın ve 

İstanbul’a sokulmasın, en uzak yerlerde vazife verilsin ve bir yerde çok da 

oturtulmasın” emriyle mağdur ve mutazarrır edildiklerini, birkaç yılı maaşsız olmak 

üzere oradan oraya sürüldüklerini, babasının 25 yıl terfi alamadığını; Midhat 

Paşa’nın feci akibeti hakkında dinlediklerinin da etkisiyle ‘daha sekiz yaşlarında bir 

çocuk iken Sultan Hamid’e karşı kalbi(n)de müthiş bir nefret ve kin uyan”dığını 

söylemektedir.480 Hasan Amca da, “Sultan Hamid aleyhtarı bir zümreye çok kin ve 

az bir bilgi ile katıldım” itirafında bulunur.481 Osmanlı gazetesinde 15 Mart 1898 

tarihinde yer alan bir yazıda da Abdülhamid’in bir katil olduğu yazılıdır. Midhat ve 

Damad Mahmud Paşa’yı boğdurttuğu gibi -hiçbiri hakkında ispat veya emare 

gösterilmeden- hapishanelerde ve sürgünde yüzlerce masum insanı öldürttüğü 

yazılmaktadır.482 1897 yılı tutuklamaları ile ilgili Tahsin Uzer’in anılarında bu 

konuyla ilgili ilginç bir anekdot yer almaktadır: 

  “Bu haber derhal çevreye dağıldı ve hatta gençlerin Marmara’ya atıldıkları da şayi 

oldu. Bu üzücü söylentileri izleyen günlerden birinde genç vatanseverlerin Fizan’a 

gönderilmek üzere Trablusgarb’a sevk edildikleri anlaşıldı”.483 

                                                                                                                                          
bu harbin Sultan Abdülhamid’e prestij kazandırmış olmasıdır”. Birinci, Tarih Uğrunda-Matbuat 
Âleminde Birkaç Adım-, s.66. 20 Temmuz1897 yılında Serhafiye Ahmet Celaleddin Paşa ile 
Mizancı Murat ve diğer Jön Türkler arasında yapılan anlaşma gereği bütün firarilerin affedilmesi, 
ülkede genel af ilanı ile bazı reformların yapılması şartı ile Mizancı Murad yurda dönmüş ve Mizan 
da kapanmıştı. Bu anlaşmanın en önemli amillerinden biri Yunanistanla yapılan harbin galibiyetle 
sonuçlanmasıydı 18 Nisanda harb ilanı ile başlayan savaş 19 Mayısta sona ermiş ve bir gün sonra 
Osmanlı devleti kazandığı yerler elinde kalmak kaydıyla mütareke muvakelesi imza edilmiştir. Savaş 
32 gün sürmüştür.  
480 Karabekir, İttihat ve Terakki Cemiyeti 1896–1909, s.38–39. 
481 Hasan Amca, Doğmayan Hürriyet- Bir Devrin İçyüzü 1908-1918-, İstanbul, Arba Yayınları, 
1989, s.18.  
482 Göçmen, İsviçre’de Jöntürk Basını ve Türk Siyasal Hayatına Etkileri, s.199 
483 Uzer, Makedonya Eşkiyalık Tarihi ve Son Osmanlı Yönetimi, s.13. 
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Fakat Uzer de, Trablusgarb vali ve kumandanı Recep Paşa’nın sürgünlerin 

bir kısmını himayesine aldığını, bir kısmının da kaçmasına göz yumduğunu 

söylemesine rağmen belge ve delil göstermeyerek birçok gencin Fizan’da ve 

Trablusgarb’da öldürüldüğünü yazmaktadır.484 İbrahim Temo da Yıldız’da tutuklu 

bulunduğu ilk iki gün zehirlenme korkusuyla yemek yemediğini anlatmaktadır.485 

Yine Temo, bir tutukluğun ertesinde serbest bırakıldığında “Yürüyerek İstanbul 

tarafına geçerek ‘Maritsa’ otelinde kaldım. Orada tanıdıklarımdan öğreniyorum ki, 

beni denize atıp boğmuşlar, daha neler neler!” diyerek bu kanaatin yaygınlığına 

işaret etmektedir.486 Abdülhamid’in istibdatı etrafında gerçekle, gerçek dışının ayırt 

edilemediği bir korku edebiyatı gelişmiştir. “Çuvala doldurulup denize atılan 

insanlar teması”, ispat sadedinde tek bir delil ve örnek dahi ortaya konulamamış 

olmasına rağmen sıkça dile getirilmiştir.487 Meşrutiyetin ilanından sonra da Harbiye 

Nazırı Recep Paşa’nın öldürülmediği, eceliyle öldüğünün ancak doktor raporuyla 

ispatlanmasıyla İttihatçılar arasında baş gösteren kızgınlık son bulmuştur.488     

                                                 
484 Uzer, Makedonya Eşkiyalık Tarihi ve Son Osmanlı Yönetimi, s.13. 
485 “Saraydan büyük tepsiler içinde yemekler gelmekte idi. İlk iki gün yemedim. Nöbetçi askerlerin 
hissemi yediklerini görünce, ötedenberi söylendiği gibi sarayda adam zehirlenmediğine kani olarak 
yemeğe başladım”. İbrahim Temo, İbrahim Temo’nun İttihad ve Terakki Anıları, s.24. 
486 İbrahim Temo, İbrahim Temo’nun İttihad ve Terakki Anıları, s.49. 
487 Orhan Koloğlu, İttihatçılar ve Masonlar, 2. baskı, Eylül Yayınları, İstanbul, 2002, s.39. 
Meşrutiyetin ilanından sonra verilen nutuklarda istisnaen de olsa Marmara’yı dolduran hürriyet 
şehitlerinin hesabı sorulmaktadır. Ahmet Semih Mümtaz, Sultan II. Abdülhamid ve Zamanı, Haz. 
İsmail Dervişoğlu, İstanbul, Kapı Yayınları, 2008, s.278. Osman Nuri Lermioğlu da bu konuyla ilgili 
olarak “ ‘Kızıl’ Sultan, otuz üç sene içinde meğerse ne zulûmler yapmış da haberimiz yokmuş. 
Marmara Denizini adamla doldurmuş; hürriyet âşıklarını, binlerce vatansever günahsızları sürgüne 
göndermiş, birçoğunu sorgusuz sualsiz, mahkemesiz Marmara Denizine demirlemiş. Peki, ama 
bunları yalnız başına bizzat Abdulhamid mi yapmış? Âlet olanlar, emri icra edenler nerde, kimler? 
Bu mühim ve can alacak suali kimse sormuyor. Aklından geçiren oluyor mu? Meçhul. İsnadların 
asılsız, düpedüz yalan ve iftiradan ibaret olduğu, meşrutiyetin ilânına, ‘hürriyet’e (!) kavuşulduktan 
sonra hiç kimsenin, evlât, koca veya kardeşinin, Marmara Denizinde boğdurulmuş veya muhakemesi 
yapılmadan başka sûretlerle ifnâedilmiş bulunduğunu iddia etmemiş olmasıyla sâbittir. Meşrutiyetin 
ilânından sonra bir ‘siyasî mağdurlar komisyonu’ kurulmuş, mağdurların şikâyetleri dinlenmişti. Bu 
komisyona her Nezaretten birer âzâ verilmişti. Meselâ, Bahriye Nezaretinden Hüseyin Rauf(Orbay), 
Maarif Nezaretinden İhtifalci Ziya Bey gibi zatlar. Komisyon, ayrıca, mağdurları dinledi. Sürgüne 
gönderilmekten, hapsedilmekten şikâyet edenler bulundu. Fakat evlâdının, babasının, akrabasının 
öldürülmüş, boğdurulmuş olmasından şikâyet eden bir tek kimse çıkmadı. (Hüseyin Rauf ve İhtifalci 
Ziya Beylerden menkuldür)” demektedir. Osman Nuri Lermioğlu, Halkın istemediği İnkılap, 
İstanbul, Sabah Kültür Yayınları, 1976, s.31-32. 
488 Talat ve Cavit Beyler Topuzlu’nun evine ansızın gelip Recep Paşa’nın hastalandığını söyleyerek 
kendisini nezarete götürürler. Nezarete vardıklarında Recep Paşa’yı ölmüş halde bulduklarından 
Cemil Topuzlu’nun ısrarıyla orada otopsi yaparlar. Topuzlu şöyle devam eder: “Kalbi çok büyümüş 
olduğunu, aort denilen büyük damarda peyda olan anevrizm’in patlıyarak göğsün içine üç litre kadar 
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3.3.2. Muhalefette Halka Yöneliş: Sosyal Taban Arama Teşebbüsleri 

 

 Jön Türkler, muhalefet hareketlerine başladıklarında bir öğrenci hareketi 

olduklarını bildiklerinden hep ünlü ve devlet idaresinde yetkili insanların 

cemiyetlerine katılmasını arzulamışlar ve buna uygun bir takım faaliyetlerde de 

bulunmuşlardır. Ali Münif Yeğenağa Maarif Nazırı Antepli Münif Paşa’nın 

himayesinde okuyan hemşehrisi Mehmed Hilmi’nin gayretiyle cemiyete dâhil 

olduğunu yazar.489 Ancak Osmanlı imparatorluğunda ‘memur’ sınıfından bağımsız, 

ekonomik gücü olan bir sınıfın olmaması ve memurların devlete bağlılığının daha 

ziyade maddi bir olguya istinat etmesi sebebiyle ‘bürokrat’ sınıfından da çok 

destekçi göremeyecekleri ortadadır.490 Bu durumda hem belli bir kültür düzeyinde 

olmak,491 hem de nisbî bir maddi refaha sahip olmak hasebiyle muhalefet hareketine 

iştirakları temenni edilen bir sınıftan dahi destek göremeyen Jön Türklerin halk 

tabakasından destek görmelerini beklememek anlaşılır bir şeydir.492 Kaldı ki, Jön 

                                                                                                                                          
kanın toplanmış olduğunu gördük. Ve Recep Paşa’nın âniden öldüğüne dair, rapor verdik. Fakat 
Recep Paşa’nın padişah tarafından öldürüldüğüne dair, akşama doğru bir şayia yayıldı. Bunun 
üzerine her tarafta yeniden nümayişler başladı; galeyan, teheyyüç azami dereceyi buldu. Harbiye 
Nezaretinden çıkışımda halkın arasından büyük güçlüklerle geçebildim. Ertesi gün raporumuz aynen 
gazetelerde neşredilince, İttihatçılar; Talat, Cavit Beyler gibi fırkanın ileri gelenleri de hakikate 
inandılar. Nümayişler birdenbire kesildi”. Cemil Topuzlu, İstibdat-Meşrutiyet-Cumhuriyet 
Devirlerinde 80 Yıllık Hâtıralarım, İstanbul, Güven Basım ve Yayınevi, 1951,  s.86.  
489 Toros, Ali Münif Bey’in Hatıraları, s.20. 
490 “Maaş! Hâlâ bugün de –evet vicdânımın en acı teessürüyle itirâf ederim, her sâhib-i vicdan da 
benim gibi itirâf eder!- hepimizi en cezzâb ü sehhâr bir kuvvet ve mutlakıyetle etrâfına toplayan tek 
bir kelime kalb ü vicdânımıza hâkimdir: Maaş!”. Bolayır, Ali Ekrem Bolayır’ın Hâtıraları, s.407.  
 
491 Jön Türklerin halka yönelik yayına başladıkları döneme kadar kaleme aldıkları metinler daha çok 
aydınların anlayabileceği bir dille yazılmıştı. Sabri Ateş, Tunalı Hilmi Bey Osmanlı’dan 
Cumhuriyet’e Bir Aydın, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2009, s.9. 
 
492 Mehmed Rauf, Selanik’in durumunu şöyle anlatmaktadır: “… İtiraf etmelidir ki şubemiz de 
dışarıdan hürriyetçi evrak getirerek dağıtmak ve buna karşılık içeride yardım toplamaktan fazla bir iş 
görmüyordu. Fakat yine itiraf eylemelidir ki o zaman bundan fazla iş görmek de mümkün değildi. 
Çünkü kamuoyunu kazanmaktan uzak olduğumuz gibi içimizde bile birçok vatan hainleri mevcud 
olduğu her gün vukuat ile sabit oluyordu”. Leskovikli Mehmed Rauf, İttihat ve Terakki Ne İdi, 
s.92. Jön Türklerin halka bakışı ve Jön Türklüğün merkezi Paris ile ilgili bir örnek olarak Yahya 
Kemal’in ifadeleri ilginçtir: “ Memleketi zindan, Avrupa’yı nurlu bir alem gibi görüyordum…bilhassa 
Asya ahlâkından müteneffirdim;gençlere vapurda, sokakta, tramvayda, Köprü’de her yerde, bıçkın 
takımından sözde güzîde zümreye kadar eski Şark’ın göreneklerini kollayan binlerce insan tarafından 
dikilen bakışları beni isyan ettiriyordu; kendi millî muhîtimin cenderesinden kurtulmak, Tevfik 
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Türkleri muhalefete iten nedenlerden biri de bilimin Osmanlı düşüncesinde almış 

olduğu yeni rolün etkisiyle meydana gelen ‘değer uyuşmazlığı’ydı.493 Bu olgunun 

farkında olan Jön Türkler de halka inme düşüncesine önem vermeye başlarlar. 

Özellikle İstanbul gibi sıkı denetim altındaki bir yerde medrese talebelerinden dahi 

bir yardım ve desteğin zorluğu onları böyle bir düşünceye atmış olması 

muhtemeldir. Yeğenağa özellikle Mülkiye öğrencilerinin tutuklanmasından sonra: 

  “ Tıbbiye’de başlayıp Mülkiye’lilerin yardım ve alakasiyle Harbiye’ye ve 

nihayet yurdun her köşesine yayılan gizli cemiyetlerin takibi kesb-i şiddet eyledi. 

Bu durum karşısında Mülkiye’deki cemiyet mensuplarının kararı şu oldu: her 

birimiz mektebi ikmal edince, devlet dairelerine yerleşmek suretiyle faaliyetimizi 

resmi teşkilat içerisinde yürütecek ve zamanla yüksek makamlara kesb-i ehliyet 

edip, gayelerimizin tahakkukuna çalışacaktık. Diğer taraftan, buna ilaveten hafiye 

teşkilatının kesif bulunduğu İstanbul’dan uzaklaşarak taşralarda vazife alacaktık. 

Zamanla halkın uyanıklığını beslemek hedefe erişmek için en emin bir yoldu. 

Birçok arkadaşlar hakikaten böyle yaptı”494 

diyerek bu gerçeğe işaret etmektedir. 

 Jön Türkler, Osmanlı toplum yapısı içinde sosyal taban elde edebilmek için 

halkın dinî hissiyatına hitap edecek bir söylem geliştirmenin gerekliliği üzerinde 

durmuşlar ve Abdülhamid muhalifliğinde ‘din’den bir araç olarak yararlanmaya 

çalışmışlardır.495 Çünkü toplum nazarında ‘din’ ve ‘padişah’ düşmanı olarak 

tanınmaktadırlar. Jön Türklerin Bulgaristan’da yayılma çabalarında halk, Jön 

Türklerle münasebeti olanlara hakaret etmekte, Jön Türklere ilgi 

göstermemektedir.496 Hatta daha sonraları Talat Paşa’nın eniştesi olan İsmail 

Yörükoğlu, Bulgaristan’da Lumpalanka’da yurtdışı Jön Türk gazetelerini dağıtarak 

                                                                                                                                          
Fikret’in şiirinde ve Hâlid Ziyâ’nın nesrinde ve bu iki müceddidin peşine takılmış gençlerin 
eserlerinde, Fransızca’dan tercüme edilmiş romanlarda gördüğüm âleme atılmak istiyordum. 
Bilhassa Paris hayâlimin fevkınde bir yıldız gibi parlıyordu”. Yaya Kemal, Çocukluğum Gençliğim 
Siyâsî ve Edebî Hatıralarım, İstanbul, İstanbul, Fetih Cemiyeti, 1999, s.74-75. 
493 Hanioğlu, OİTCJT, s.604–605. 
494 Toros, Ali Münif Bey’in Hatıraları, s.27. 
495 “...Bir Cuma günü merhum İshak Sukûti idare-i yönetimin gayr-ı meşruiyetine dair birçok ayetler 
ve hadisleri içeren fotoğraf ile nüshası teksir edilmiş bir beyannameden beş nüsha verdi. Bunları 
kesinlikle dağıtmak lazım gelirdi”. Leskovikli Mehmed Rauf, İttihat ve Terakki Ne İdi, s.59. 
496 Karabekir, İttihat ve Terakki Cemiyeti 1896–1909, s.167. 
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faaliyetlerini arttırdığında bölgenin ihtiyar heyeti ve ileri gelenleri tarafından tehdit 

edilmekte, hareketlerinin İslamlığa ve hükümetseverliğe yakışmadığı gerekçesiyle 

bu işten vazgeçmesi söylenmektedir.497 Bu gazetelerin ve muhabere evraklarının 

Bulgar hududundan Türk hududuna sokulmasına, Bulgar hükümeti kendi lehine ve 

Osmanlı aleyhine gördüğü için kolaylık göstermektedir. Jön Türklerin, başta 

İstanbul, ülkenin hiçbir yerinde halkla temas eden ciddî bir faaliyeti olmadığından 

başkaca bir örneğin gösterilememesi, o esnada Osmanlı devletinden ayrılmış 

Bulgaristan Türklerinin gösterdiği tepkinin muhtemelen ülkenin her yerinde 

gösterilebilecek olduğu gerçeğiyle çakışmaktadır. 

 Yeni Osmanlılar kültürel olarak geleneksel, inanç olarak da dinî değerleri 

öne çıkaran bir hareketken Jön Türkler, Tanzimat’ın Batılılaşma temayülüne uygun, 

Batılı değerlerle barışık bir çizgi takip ederler. Başta tıbbiye olmak üzere yüksek 

okullarda verilen eğitimin de katkısıyla önemli miktarda Jön Türkte pozitivist, dine 

mesafeli ve belli oranda muhalif bir damar oluşur. Tıbbiyede bilimin ve deneysel 

eğitimin çarpıcılığı, felsefî bir kopuşu da beraberinde getirmiştir. Tıbbiyeliler başta 

olmak üzere bu pozitivist eğitim sistemi498 aynı zamanda Jön Türklerde ‘elitizm’ 

fikrinin oluşmasına yol açmıştır. Çünkü tabii bilimlerin sosyal olaylara uygulanması 

düşüncesi en fazla Darwin’in ‘doğal eleme’ tezi ile somutlaşmaktaydı. Nasıl ki 

doğada ‘eleme’ varsa aynı şekilde toplumda da bir ‘eleme’ vardı. Dolayısıyla bilimle 

en fazla ilgili olan tıbbiyeliler bu eleme ile seçkinleşmiş öncü bir sınıftır.499 Toplumu 

yönetecek, yönlendirecek ve eğitecektir.  

  Jön Türklere hâkim olan bu pozitivist anlayışa göre din, yerini bilime 

bırakmıştır. Pozitivizm hayranlığı ve dine kayıtsızlık yüksek okullarda ve bir kısım 

                                                 
497 Karabekir, İttihat ve Terakki Cemiyeti 1896–1909, s.168. 
498 Tıbbiyede hâkim olan pozitivist anlayışın geçmişi daha öncelere dayanmaktadır. 1847’de 
tıbbiyede incelemelerde bulunan MacFarlane, Batı’daki gibi son derece gelişmiş tıp kitapları, 
deneyler için gerekli araçlarla donatılmış laboratuar bulunduğunu gözlemleyip okulun kitaplığıyla 
ilgili olarak da “Çoktan beri bu kadar düpedüz materyalizm kitapları toplayan bir koleksiyon 
görmemiştim” diyerek hayretini ifade etmektedir. Bu kitapların genç öğrenciler tarafından 
okunduğuna da şahit olmaktadır. Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, s.232. Ali Birinci, materyalist 
ve pozitivist eğitimin tıbbiye ile sınırlanamayacağı kanaatindedir: “Bize kalırsa Osmanlı aydınlarında 
yeni teşekkül eden materyalist görüşleri batı’dan aktarılan pozitif ilimlerin bir ürünü veya tezahürü 
olarak görmek daha yerinde olur. Yoksa matertalist olmak için Tıbbiye’de öğrenim görmek 
gerekmemektedir”. Birinci, Tarih Uğrunda-Matbuat Âleminde Birkaç Adım-, s.65. 
499 Hanioğlu, DACD, s.15–18. 
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subay arasında belirginleşmeye başlayan Jön Türk hareketinin alamet-i 

farikalarından biri olur. Ancak Ahmed Rıza’nın yurt dışına kaçarak pozitivist 

Auguste Comte’un ilkelerini de içselleştirerek muhalefet hareketine başlaması nisbî 

bir canlılık getirirse de Jön Türklüğün dar bir çerçeve dışında yayılmasına katkı 

yapmaz. İmparatorluğu kurtarmak çabası ile Batılı bir yaşam ve düşünce tarzının 

harmanlanması şeklinde tebellür eden Jön Türklük muhalefeti çözüm önerisi ve 

hazırlığı olmayan,500 fikir bazında kalan ve istibdat idaresinin meşrutî idareye 

dönüşmesiyle her şeyin hallolunacağına inanan, Batı’yı ve Batılı değerleri de 

yeterince tanımayan sığ bir yapı halinde kalır. Pozitivist telakki ve umdeler o kadar 

baskın ve belirleyicidir ki, din yerini bilime terk ettiği gibi hâlâ sosyal yaşam içinde 

bir anlam ifade eden din, sosyal yaşamın da çok yakında pozitivist sosyal bilim 

anlayışının mekanik materyalizmle tatbiki ile anlamsız hale gelecektir.501 Bilimdeki 

süreç, sosyal yaşamda da etkin olacaktır, çünkü bilim tek doğru yoldur ve sosyal 

yaşam da bilime uymak mecburiyetindedir. Millet bilgilenirse kendini dinden 

kolaylıkla dışlayabilecektir. Ancak tüm gayretlere rağmen müspet bir netice 

alınamayınca, hatta Jön Türklüğün dinsizlik ithamı nedeniyle hareketi 

genişletemediği tespit edildiğinde bu tıkanıklığı aşmak için ‘din’den bir araç olarak 

yaygın şekilde kullanılma yoluna gidilecektir. Çünkü Ahmed Rıza’nın da sıkça 

dillendirdiği pozitivizmin ve bilimin dünyada geçerli ve dinin kutsallarını üstlenen 

maddi din niteliğine dönüşeceği iddiasına rağmen Müslüman toplumlarda sınırlı ve 

                                                 
500 “Ben kendisiyle sıkça görüştüğüm, hukuka devam eden Babanzadelerden Hikmet Bey’le Ahmed 
Rıza Bey’in odasına gittim. Ona en ziyade gelen vatandaşlardan Dr.Nazım, Kazanlı Yusuf Akçura, 
şimdi büyük bir elçiliği işgal eden Ferit beyleri orada buldum. Bu toplantıda dedim ki: Yahu, biz 
toplanıp hasbihal ediyoruz ve dertleşiyoruz. Osmanlı idaresini, başımızda bulunan bu istibdat 
belasını tenkit edip duruyoruz. Ya birgün Abdülhamid insafa gelir, tuttuğu yolun çıkmaz bir sokak 
olduğunu anlar ve etrafındaki muzır mikropları temizleyerek, buyurun efendiler, bu idare arabasının 
dizginlerini elinize vereyim, geliniz islahata başlayınız, vatanı kurtarınız derse? Biz yalnız kuru bir 
tenkidle vakit geçirdiğimiz için bir hazırlığımız, ciddi bir programımız yoktur. Vatana dönüşümüzde 
iş başına geçersek ne yapabiliriz? Biz her şubede, birer program dâhilinde iş görmek ve ıslahata 
başlamak için şimdiden hazırlanmalı ve adam yetiştirmeliyiz”. İbrahim Temo, İbrahim Temo’nun 
İttihad ve Terakki Anıları, s.157.  
501 Pozitivist ilkelere göre hareket eden Ahmed Rıza, her ne kadar dinsiz ithamına maruz kaldığı 
dönemlerde de pozitivizme uygun olarak dinin sosyal yönüyle ilgilenmekteyse de onu Yeni 
Osmanlılardan ve Namık Kemal’den ayıran en önemli nokta “İslam dinini ve akidesini toplum 
mekanizmasını meydana getiren ‘şey’lerle bir sayması vahyin ilahi kıymetini dikkate almamasıydı”. 
Mardin, JTSF, s.186-187. 
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radikal bir elit dışında bu yaklaşımın itibar görmemesi,502 halkın nefret dolu 

ifadelerle suçlanması,503 çaresiz olarak dinin sosyal yönünden istifade imkânını akla 

getirmiştir.504 Jön Türklük de aynı zamanda milletin ittihadını öngördüğünden bu 

düşünce cazip ve makul bulunmuştur. Jön Türkler aldıkları eğitimle inanç haline 

getirdikleri pozitivist-materyalist telakkilerin toplumda karşılık bulmadığını, hatta 

güçlü şekilde karşı çıkıldığını test ve tespit ettikten sonra daha saygılı bir dil 

kullanmaya ve ancak bu aşamadan sonra İslam’a bir kıymet vermeye başladılar. 

İmparatorluğun aslî nüfusunu Türkler, Kürtler, Araplar ve Arnavutlar 

oluşturmaktaydı. Mademki, bu insanlar Müslüman ve Müslümanlık da sosyal 

dayanışmayı ve birlikteliği sağlayan en önemli amildir; öyleyse İslam’dan 

faydalanılmalıydı. İslam’ın akla, bilime aykırı olmadığını, bilimle İslam’ın 

çelişmediğini ispat hususunda kazı çalışmalarına başlandı ve çok sayıda ayet ve 

hadis bulundu. Pozitivist ve materyalist ilkeler İslamî kelime ve kavramlarla 

makyajlanarak sunulmaya başlandı. Madem bu cahil millet, halifeye bağlıdır, o 

halde halifeye muhalefet din üzerinden ve dinî ıstılah ve emirlerle yapılmalıdır. Jön 

Türklerin yazılarında en fazla yer tutan hususlardan biri halifeyi hal’ etmenin dinî bir 

vecibe ve emir olduğudur. İslam tarihi ve kaynaklarından bolca delil getirilmektedir. 

Şer‘-i şerife göre halife Abdülhamid, hilafetin gereğini yerine getiremeyen ve bu 

hakkı zorla elinde tutan bir gâsıptır. Bu düşünce Jön Türklerin bütün kanadında 

bulunmaktadır. Jön Türklükle telifi ister kabil olsun, ister olmasın çok az sayıdaki 

din adamının aynı söylemi, bu kadar sert olmamakla birlikte, dillendirmesi Jön 

Türklüğün işini kolaylaştırmaktadır. Birkaç isim bu görüşlerinde aynı zamanda 

                                                 
 502 “Halk, gerçekleri görebildiği ve bu ‘tenvir-tenevvür’ ilişkisinden yararlanabildiği sürece Jön 
Türklerin kurgusu mükemmel işleyecekti. Fakat kısa sürede, talebenin istenilen alanda hiç de 
kabiliyetli olmadığı görüldü. Bunun öğretmenlerde yarattığı şaşkınlık ve üzüntü ise çok fazla oldu”. 
Hanioğlu, OİTCJT, s.611. 
503 “…Alçaklığın bu derecesine miskin, miskin bakan halka lânet, başka bir şey diyemeyiz…”. 
Osmanlı, no.142, 8 Kânûn-ı evvel 1904, s.3’den naklen Hanioğlu, OİTCJT, s.612. Tunalı Hilmi, 
gerektiğinde halka karşı şiddet kullanılmasının ve zalimden önce mazlum kanı dökülmesinin halkın 
şerrine değil, hayrına olduğunu iddia edebilmektedir. Tunalı Hilmi’nin bu yöndeki ifadeleri için bkz. 
Ateş, Tunalı Hilmi Bey Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bir Aydın, s.160-161. 
504 Hanioğlu, Jön Türklerin kısa süre içinde toplumun gelişmesi önünde engel olarak gördükleri dinin, 
sözkonusu ‘İslâmiyet’ olduğunda, kendilerine Mekteb-i Tıbbiye’de tesir eden kitaplardan farklı bir 
işlevi olduğunu fark ettiklerini, geniş anlamdaki bilim tariflerinin ‘din’in yerini dolduramadığını, bu 
sebeple hem bilimi hem de dini kapsayan yeni teorilere yöneldiğini yazmaktadır. Hanioğlu, OİTCJT, 
s.612. 
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samimidir. Çünkü istibdat, dine aykırı bir tatbikattır ve Abdülhamid zalim bir 

halifedir. Jön Türklüğün Mısır kanadının bir dönem lideri olan ve Damad Mahmud 

Paşa ile anarşist faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle Yıldız’ın talebi üzerine 

İtalya’dan sınırdışı edilen Hoca Kadri Efendi de bu söylemi dile getirenlerdendir.505 

Jön Türkler, mümkünse inandıkları gibi yazmak ve hareket etmek istemişler, ancak 

fikirlerinin, ulaşmak istedikleri halkta karşılık bulmadığını tecrübe ettiklerinde506 

dinden yararlanma yoluna başvurmuşlardır.507 Halktan kasıt, esasında yurdun çeşitli 

bölgelerindeki bu işlere eğilimli belli sayıdaki okur-yazar tabakasıdır. Dinin 

kullanımı bir zorunluluğun sonucu olmuştur ve bunda İslam’ın kitleleri muhalefete 

iten bir araç olarak algılanmasının rolü büyüktür.508 

 Ahmed Rıza bile, bu yeni anlayışa göre pozitivistler tarafından eleştirilmeye 

başlanacaktır.509 Çünkü Ahmed Rıza, kız kardeşinin namaz kılmasıyla alay edecek 

kadar pozitivisttir. Oruç da, ona göre insanın aç kalmasından ibaret faydasız bir iş ve 

hurafedir. Bu görüşler tepki çektiğinden artık Ahmed Rıza da, dinî hassayiyetlere 

dikkat etmeye başlamıştır. Zaten onun pozitivizminde İslam diğer dinler gibi senteze 

mani bir kategoride değerlendirilmiyordu. Ancak yayınladığı Meşveret gazetesinin 

                                                 
505 “Balkanlar’daki mahalli komitelerin Ahmed Rıza Bey’in dinsizliğinden şikâyet ettikleri bir sırada 
Hoca Kadri’nin yazılarının Meşveret’te çıkması bu dergiye muhtaç olduğu dinî prestijin cilasını 
sağlıyordu”. Mardin, JTSF, s.194. 
506 Hanioğlu, Jön Türklerin Le Bonist anlamda halka inebilmenin ve onu ikna edebilmenin tek 
şartının, İslâmî bir uslûp kullanmak olduğu düşüncesini kabul ettiklerini, bunun başkaca bir nedeninin 
de hareketi meşrulaştırabilecek ulemayı etkilemek olduğunu, hangi eğilim ağır basarsa bassın bu 
konunun kısa sürede Jön Türk neşriyatının ana temalarından birini oluşturduğunu yazmaktadır. 
Hanioğlu, OİTCJT, s.622. İshak Sukûtî’nin 20 Eylül 1899’da Tunalı Hilmi’ye yazdığı mektupta şu 
satırlar bulunmaktadır: “Hak gazetesine dini yazınız. Kanun-ı Esasî’den daha güzel olmasına gayret 
ediniz. Abdülhamid’e çok sövüp saymayınız. Öyle olursa makbule geçer, hariç ve memalikte rağbet 
bulur. Kanun-ı Esasî gibi istavrozlu halife bilmem ne olmasın. Böyle şeyler ahaliyi bizden nefret 
ettirmeye sebep oluyormuş. Bulgaris’dan gelen ressam Yunus Bekir Efendi’nin ve Muvazene Müdürü 
Ali Fehmi Bey’in mütalâaları böyle”. Ayşe Aydın, Tunalı Hilmi Bey: Hayatı, Faaliyetleri ve 
Eserleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Gazi Üniversitesi, 1995, s. 37’den naklen 
Ateş, Tunalı Hilmi Bey Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bir Aydın, s.59. 
507 “Jön Türklere göre yapılması gereken; kitleye, kendi benimsedikleri değişiklikleri icabında bir 
dinî elbise içinde halka malettirmekten ibarettir. Pek çok modern fikrin İslâmi bir şekilde, hadiseler 
desteğiyle ortaya konmasının nedeni budur. Bunun bir diğer görüntüsü materyalist eski İslam 
düşünürlerinden ilginç parçalar bularak dini toplumsal içeriği dışında, kullanılması anlamlı 
gözükmeyen bir kurum haline getirmekti”. Hanioğlu, OİTCJT, s.624. 
508 Hanioğlu, OİTCJT, s.625. 
509 “Meşveret gazetesinin başına ‘ben görmediğim için Allah’a inanmam’ diyen Auguste Comte gibi 
bir adamın ibaresini koyacağınıza bir ayet veya hadis koymayışınız Meşveret’i gören Ümmet-i 
Muhammedi dilgir ediyor.” Hanioğlu, DACD, s.135. 
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künyesine pozitivizmin ‘nizam ve terakki’ prensiplerini koymuşken hakkındaki 

dinsiz ithamından dolayı 1897 yılında bu ibareyi çıkarmak mecburiyetinde 

kalmıştır.510 Jön Türklerin bir bölümünde revaçta olan ‘seçkincilik’ anlayışının belli 

bir müddet sonra karşılık bulamadığının anlaşılması üzerine bu Darvinist prensip 

Kur’an ayetleri ile ve Abdullah Cevdet’in “Hazret-i Allah Kur’an-ı Kerîminde … 

âlimlerle cahiller hiç müsavî olabilir mi, buyuruyor” ifadeleriyle 

makyajlanacaktır.511 

 Dinin gerek sosyal, gerekse de siyasi olarak öneminin tespiti ve dinin 

dışlanarak bir başarı elde edilemeyeceğinin anlaşılmasıyla söylem daha da zarurî 

hale gelmiştir. Ayrılıkçı gayrimüslim unsurlara karşı din, toplumu bir arada tutan en 

önemli faktörlerin başında gelmektedir. Ermeni olayları ve Türk-Yunan Savaşı dinî 

söylemin gereklilik ve faydasını ortaya koymaktadır. Bu sebepledir ki, kız 

kardeşinin namazı ve orucu ile alay eden Ahmed Rıza, gayrimüslimlerin, özellikle 

Ermenilerin tedhiş eylemlerinden sonra yeni bir tavır belirleyerek hedefini daraltır 

ve ittihadı, neredeyse Müslümanlara hasreder. Bununla da kalmaz, II. Jön Türk 

Kongresinde Ermeni temsilcilerinin saltanata ve hilafete bağlılıklarını arar.512  

  İslam ittihadı söylemi özellikle Jön Türklerin Ahmed Rıza grubunda önemli 

bir yer tutar. İslam, ittihadın da aracıdır. Rusya’yı, İngiltere’yi karıştırmak ve 

Osmanlı devleti üzerindeki baskıyı hafifletmek için Müslümanlar elverişli bir 

vasıtadır. Dolayısıyla İslam ittihadı bir zarurettir. 513 

 Bazı Jön Türklerin ‘din’den yararlanma ve ‘din’i kullanma boyutları oldukça 

ilginçtir. Ahmed Rıza gibi en meşhur pozitivistlerden olan Abdullah Cevdet: 

  “…Sultan Hamid dinsizdir. Çünkü din-i mübeyyin-i İslam’ın ahkâm-ı 

mübeccelesinden olan ‘veşavirhüm fi’l emr’ (onlar işlerini aralarında birbirlerine 

danışarak yaparlar İ. K.) ferman-ı ilâhisiyle müeyyed hükm-i bülend-i furkanı 

istihfaf etdi. Meclis-i meşvereti dağıtdı. Sultan Hamid kâfirdir. Zira feteva-yı 

şerife ile müeyyed olduğu üzere asrımız padişahlarına âdil demek küfr iken (ilm-i 

hâl) Abdülhamid kendisine âdil sıfatını verdiriyor. Velinimet-i âlemiyânım diyerek 
                                                 
510 Hanioğlu, DACD, s.160, 5 nolu dipnot. 
511 Hanioğlu, DACD, s.163. 
512 Kuran, OİİHMM, s.445–446 
513 Kuran, OİİHMM, s.419–423. 
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sıfat-ı kudsiye-i ilâhiyeye iştirak etmek gibi küfr-i azîmi de irtikâp ediyor. Buharî-

yi şerifi ve şerh-i muvafıkı ihk(r?)âk ve kütüb-i diniyeyi tahrif etdiriyor”  

diyerek Abdülhamid’in ‘dinsiz’ ve ‘kâfir’ olduğu gerekçesiyle, var olduğunu iddia 

ettiği bir fetva mucibince Abdülhamid’in idamının farz olduğunu ileri sürüyor:  

  “…Ulemâ-yı din hazerâtı tarafından verilen feteva-yı şerife mucibince 

Abdülhamid’in idamı lazım geliyor… bu fetevanın icra-yı hükmü umum âlem-i 

İslâm üzerine farzdır…”.514    

  Abdülhamid hakkında yayınlanan başka bir hal’ fetvasında da 

Abdülhamid’in ‘örtünme’yi yasakladığı ve ‘içki’yi serbest ve meşrû görmesinden 

dolayı dinen hal’ edilmesi gerektiği yazılıdır. Osmanlı gazetesinin 15 Nisan 1900 

tarihli nüshasında yer alan fetva şöyledir:  

  “Zeyd, şurb-ı hamrı ibahe etse ve tesettür-i nisvân-ı İslamiyeyi selb etse ve 

beytülmal-i müslimîni kendi huzûzâtı uğurunda itlaf etse ve müslimînin âlât-ı 

gazâsından ma’dut olan bir kısm-ı mühimmi -ki donanmadır- evhâmına teba’an 

mahvetse ve hürriyet-i ahrârı esarete kalbetse, hilafetten hal’i vacib olur mu? el-

Cevâb –OLUR. Ketebehü’l-Müftiyyü’l-müslimîn”.515 

   

 Tunalı Hilmi de yayınladığı fetvalarda aynı çizgiyi takip eder. Beşinci 

Hutbe’de İstanbul’da İkinci Fırka’daki askerlere, Moskof’tan daha zararlı ve 

padişahım diye mağrurlandığı için firavun olarak tavsif ettiği Abdülhamid’i süngü 

ile tepelemelerini, eğer bu kutlu vazifeyi yerine getitirken ölürlerse de şehit 

sayılacaklarını ve yerlerinin Hz.Hamza ve Hz.Cafer’in yanı olacağını yazar.516 

Padişaha karşı dinî motiflerin kullanıldığı en ağır hakaretâmiz ifadeler Tunalı 

Hilmi’ye aittir.517  

                                                 
514 Hanioğlu, DACD, s.142. 
515 Göçmen, İsviçre’de Jöntürk Basını ve Türk Siyasal Hayatına Etkileri, s.207. 
516 Ateş, Tunalı Hilmi Bey Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bir Aydın, s.22. 
 
517  Altıncı Hutbe’de şu ifadeler yer almaktadır: “Bilmiyorsak, iyice bilmiş olalım ki çehresine verdiği 
saffet-i cemile ile bütün dünyayı aldatmış, üzerimize gaflet gibi çökmüş, sinirlerimizi uyuşturmuş, en 
saf hayatı bozmuş! Kâffeten maneviyatı şekavet gibi, zulüm gibi, kül edip bitirmiş… Esatiri bir yılan 
gibi hepimizin boynuna sarılmış ve nice kahramanlarımızın kanını emmiş! Elhasıl Moskof’tan bin 
beter bir hakşinas-ı zalimane ile başımıza musallat olmuş emsalsiz bir düşman-ı İslamiyet varsa, o da 
şeytancasına hileleriyle, iblisi hayrette bırakacak şeytanlıklarıyla (hınzıranesiyle), istibdadıyla anlı-
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 Jön Türkler, geniş gruplara yayılabilmek için siyasal muhalefete geçişle ve 

belli oranda muhalif sayısı artmakla birlikte muhalefet yapısı türdeş olmayan bir 

görünüm arz etmiştir. İçinde ulemâdan biyolojik materyalistlere, pozitivistlerden 

ayrılıkçılık peşinde koşan etnik milliyetçilere518 kadar değişik birçok yaklaşıma 

mensup insanların oluşturduğu bu oluşumun hepsini birden kapsayacak bir Jön Türk 

tarifi mümkün olmamakla519 birlikte Abdülhamid’i devirmeye yönelik belli bir 

dönemde beliren mektep kökenli harekettir diyebiliriz. Bu hareket, felsefî düşünüş 

ve halk katmanlarıyla ilişkisinin zayıflığı nedeniyle herhangi bir toplumsal destek 

bulamadığı gibi, bu nedenlerle saray darbeciliği dışında herhangi bir ihtilalci pratik 

de üretememişdir.520 

 

 

3.4. Erzurum Ayaklanması ve Niteliği 

 

 1908 İhtilalinden sonra Osmanlı imparatorluğunda vuku bulan bazı iktisadî 

menşeli kalkışmaların siyasî rejime karşı, hatta onu değiştirmeye yönelik olduğu 

                                                                                                                                          
şanlı, koskoca bir Osmanlı tahtını adeta çökertmiş, makam-ı hilâfeti de bin türlü fena-yı zalimane ile 
lekelemiş, binaenaleyh, hükkam-ı hitam-ı Şer-i Şerife, hatta bilcümle kavanin-i mukaddese-i 
insaniyeye göre hüküm ve nüfuzun, yalnız üzerimizden değil, her ne sûretle olursa olsun vücudunun 
bile dünya yüzünden kaldırılması sabit olmuş olan Padişah ve halifemiz, efendimiz hazretleridir; yani 
asrın belki de mazinin, müstakbelin, zalim-i ekberi ocabbar ABDÜLHAMİD!”. Tunalı Hilmi, Altıncı 
Hutbe, Cenevre, y.y., 1315, s.6-7’den naklen  Ateş, Tunalı Hilmi Bey Osmanlı’dan Cumhuriyet’e 
Bir Aydın, s.169. 
 
518 Kurucuların ilk başta farklı etnik kökenlere sahip olmaları Osmanlılık ortak paydası ile 
hareketlerine mani değilse de ilerleyen zamanlarda özellikle Arnavut unsurun aynı zamanda kendi 
etnik özelliklerini öne çıkararak hem Osmanlılık ve hem de Arnavut Ulusçuluğu çabasını aynı anda 
sergilediklerini görüyoruz. Arnavutluğa mensup olmakla övündüğünü söyleyen Leskovikli Mehmet 
Rauf, Arnavutların içinde bir takım milli cereyanların ortaya çıkmasını ve önemli bir kütlenin 
devletten ayrılmak gibi bir emele sahip olmalarını tenkit ederken, Leskovikli Mehmed Rauf, İttihat 
ve Terakki Ne İdi, s.12; yine Arnavut olan İbrahim Temo’nun Romanya’ya firarı o zamana kadar 
beslediği fikr-i ittihadın tersine Arnavudluk bağımsızlığı için çalışmak fikrinde olduğuna delil olduğu 
için Sukûti ve diğer arkadaşları tarafından eleştirildiğini söylemektedir. Leskovikli Mehmed Rauf, 
İttihat ve Terakki Ne İdi, s.69. Bir anlamda tabii karşılanacak bir husus da cemiyetin ilk kurucuları 
birbirine yakın etnik menşee sahip öğrencilerdir ve bu husus çok vurguludur. Leskovikli Mehmet 
Rauf, Tıbbiye’de vuku bulan cemiyetten kendisi gibi Arnavud olan Şahin Taki kanalı haberdar 
olduğunu yazar. Leskovikli Mehmed Rauf, İttihat ve Terakki Ne İdi, s.19.  
519 Hanioğlu, DACD, s.274. 
520 Hanioğlu, OİTCJT, s.648. 
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şeklinde bir iddia bazı yazarlarca dile getirilmektedir.521 Özellikle bazı eserlerde522 

Anadolu’da meydana gelen ve başını Erzurum’un çektiği yeni vergilere yönelik 

isyan hareketlerinin; kimi yerlerde Ermenilerle yapılan ittifaklarla, birtakım vali ve 

devlet görevlilerinin merkez tarafından görevden alınmasına yol açan hadiselerin her 

ne kadar mahallî özelliklerine vurgu yapılsa da; yerelliği aşan, meşrutiyet talebini 

havi güçlü, etkili ve 1908 devrimini tetikleyen bir görünüme sahip olduğu şeklinde 

abartılı; hadiseler ve gelişmelerle tetabuk etmeyen tezler ileri sürülmektedir.523 

Üstelik 1908 yılının ilk aylarında, Anadolu’nun en ücra köşelerinde bile kurulu 

düzene karşı çeşitli isyanların olduğu; devletin taşra yetkililerine karşı sürekli 

devrimci kışkırtma ve gösterilere girişilmesiyle ciddi bir otorite boşluğunun 

doğduğu şeklindeki görüşler, abartıdan ziyade gerçekliği olmayan indî mütalaalar 

olmalıdır.524 Ayrıca bu eylem ve kışkırtmaların İttihad ve Terakki Cemiyeti’nin 

haberleşme ağı nedeniyle koordine ettiği eylemler olarak tavsifi de her şeyden önce 

İTC’nin yapısının tam olarak anlaşılamadığına işaret teşkil etmelidir. Bu yerel 

olayların tüm halka teşmili yanında, anayasa ve meşrutiyet talebine yönelik, planlı, 

örgütlü ve meşrutiyetin ilanına yol açan zincirin tetikleyici halkası olan kitle 

hareketleri şeklinde tez konusu yapılması, adeta 1789 Fransız İhtilali’nin bir 

benzerinin Osmanlı devletinde de vuku bulduğu gibi bir algıya yol açar ki, bunun 

tarihî olay ve gelişmelerle bağını kurmak, hayal gücünü zorlamakla da kabil olmaz 

kanaatindeyiz. Hele ‘İttihad ve Terakki Cemiyeti’nin desteğiyle özellikle vergi 

ayaklanmaları şeklinde baş gösteren örgütlü halk direnişlerinden’ ve ‘bu vergi 

                                                 
521 Zafer Kars ve Aykut Kansu, bunu aynı zamanda bir tez halinde savunmaktadır. 
522 Aykut Kansu, 1908 Devrimi, İstanbul, İletişim Yayınları, 2.baskı, 2001. 
523 İlhan Tekeli- Selim İlkin, isyan nedeniyle Erzurum’la Selanik arasında bir karşılaştırma yaparak 
Erzurum’da Selanik’te olduğu gibi hareketin başarılmasında gerekli olan ‘özel çevre koşullarının’ 
bulunmadığını söylerler. İlhan Tekeli-Selim İlkin, “İttihat ve Terakki Hareketinin Oluşumunda 
Selânik’in Toplumsal Yapısının Belirleyiciliği”, Osman Okyar-Halil İnalcık (Editör), Türkiye’nin 
Sosyal ve Ekonomik Tarihi (1071–1920), Ankara, Meteksan Limited Şirketi Yayınları, 1980, s.352. 
Shaw-Shaw da 1908 ihtilalinin “ideolojik nedenlerden çok mali bunalımlar sonunda 1907’den beri 
imparatorluk içinde yer alamkta olan bir dizi küçük isyanın sonuncusuydu” derken aynı zamanda 
Erzurum isyanına atıfta bulunuyor olmalıdır. Shaw-Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern 
Türkiye, s.321. 
524 Kansu’nun abartılı tespit ve yorumları için Bkz.: 1908 Devrimi, s.35–95. 
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ayaklanmaları(nın) varolan mutlakiyetçi düzeni neredeyse temelinden sars’tığını 

söylemek525, bir bilimsel eserin serbestlik sınırını zorlayan tespitler olmalıdır.  

   İbrahim Temo’dan526 Mehmed Reşid’e527 kadar meşrutiyetin ilanında etkisi 

olmayan birçok Jön Türkün de bahsettiği Erzurum’daki olaylar ‘rüsum-ı şahsiye 

(vergi-i şahsî)’ ve ‘hayvanat-ı ehliye rüsumu’ isimleriyle konulan vergiye halkın 

tepkisi şeklinde başlamıştır. Erzurum’da halk ve eşraf, yeni konulan vergilerin 

şeriata aykırı olduğunu iddia eden ulema ile birlikte hareket etmiştir.528 Ayrıca 

tüccarlardan müteşekkil ‘can verir’ adlı bir örgüt de kurulmuştur. Meşveret’in bir 

haberine göre bu örgüt aynı zamanda siyasî faaliyetlerinden dolayı saray tarafından 

tehlikeli bulunmaktadır.529 1906 yılında Erzurum’da baş gösteren olaylar üzerine adı 

geçen vergilerin bütün ülkede toplanmasının önüne geçilmiş; böylelikle hem 

hükümetin itibarı kırılmış, hem de malî açıdan devlet zarara uğramıştır.530 Ancak 

özellikle meşrutiyetin ilanından sonra yazılan bazı eserlerde isyana ihtilal niteliği 

kazandırma gayreti yanında, ihtilal şekline döndürülen bu isyandan yola çıkılarak 

meşrutiyetin ilanına toplum desteği bulma çabası arandığı görülmektedir. Prens 

Sabahaddin Bey grubunun buraya gönderdiği Hasan Tosun Bey’in harekete siyasî 

bir karakter verdiği anlatılır. Bu, gerçeklik payı olan ama olabildiğince abartılan ve 

sonuna kadar kullanılan bir katkıdır.  

 Erzurum olaylarının olduğu esnada süvari yüzbaşısı göreviyle menfî olarak 

Erzurum’da bulunan Hüsamettin Ertürk: “Meşrutiyetin ilânına tekaddüm eden 

günlerde eğer orada bulunan Vali Arnavud Abdülvahhab Paşa, Örfî İdareyi ilân 

etmemiş, Erzurumlu vatanperverleri Sinop kalesine sevketmemiş olsaydı, Erzurum 

hürriyetin ilânı şerefini, Manastır ve Selaniğin elinden almış olacaktı”531 gibi 

abartılı bir ifade kullanmaktadır. Ertürk de kendisi gibi Taşkışla Divan-ı Harbisi’nde 
                                                 
525 Kansu, 1908 Devrimi, s.97. 
526 İbrahim Temo, İbrahim Temo’nun İttihad ve Terakki Anıları, s.170. 
527 Cevrî, İnkılâp Niçin ve Nasıl Oldu, s. S.35. 
528 Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılâbı Tarihi, Cilt:1-Kısım.1, 4.Baskı, Ankara, TTK Basımevi, 
1991, s.338.  
529 Komitenin 1907 yılında dağıttığı bildiri, bilinen tek siyasî faaliyetidir. H.Zafer Kars, 1908 
Devrimi’nin Halk Dinamiği, 2.baskı, İstanbul, Kaynak Yayınları, 1997, s.42. 
530 Bayur, Türk İnkılâbı Tarihi, Cilt:1-Kısım.1, s.338. 
531 Ertürk, İki Devrin Perde Arkası, s. 61. 
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yargılanan ve Şeref vapuru ile Trablusgarb’a sürülen Hasan Tosun’un bu olayda 

etkisi olduğunu ve Sarıkamış Rus hududunda Çerkez kıyafetine bürünmüş bir 

Ermeni olduğu şüphesiyle yakalandığını, kendisine Rus tebaası olarak Kafkasya’ya 

geldiğini, hududu geçerek Erzurum’a gelmek ve teşkilat kurmak istediğini 

söylediğini anlatmaktadır. Hüseyin Tosun, Rusya’da Kars şehrinin postane müdürü 

Ermeni Çarpan’ın Rus kuryesi olduğundan muhaberatın onun vesilesiyle 

yapılacağını, kendisinin de Erzurum’da kalpak derileri gibi Rus emtiası satacak bir 

dükkân açacağını söylediğini yazar. Hüseyin Tosun Bey’i görevlendirip, talimat 

verenlerin Ahmed Rıza ve Bahaeddin Şakir olduğunu; kendilerine özellikle 

Meşveret’in geldiğini, bunları Van, Muş, Bitlis, Diyarbakır ve Erzincan’a 

gönderdiklerini; isyan esnasında cemiyetten olan Nizamiye tabur kumandanı Binbaşı 

Saffet Bey’in göz yumması ile zabit ve vaizlerden müteşekkil bir kalabalığın 

postaneyi işgal ettiğini, Yıldız telgrafhanesi bulunarak makine başına gelen İzzet 

Paşa’dan Erzurumluların meşrutiyetin ilanı hususunda duymuş oldukları güçlü istek 

ve heyecanın padişaha arzının istendiğini, Arap İzzet Paşa’nın telgrafla bu meşrû 

isteğin padişaha arz edileceğini ve temennilerinin yerine getirileceğini bildirdiğini 

yazar. Fakat kısa bir zaman sonra vali Nazım Paşa’nın azledilerek yerine 

Abdülvahhab Paşa’nın atandığını ve padişahı telgraf başına çağıranların hepsinin 

tutuklandığını ve zorla söylettirildiğini, birçok sivil şahsın Sinop’a sürüldüğünü; 

ancak kumandan ve zabitlerle ilgili talebinin Erzincan’daki 4. Ordu Müşiri Çerkes 

Zeki Paşa tarafından kabul edilmediğini yazar.532  

 Jöntürklerle ilgili çalışmasında tarihî sürecin altyapı-üstyapı ilişkilerini tarihî 

materyalizm ilkelerine göre inceleyen Petrosyan da Erzurum olaylarını oldukça 

abartılı bir biçimde yansıtmaktadır. Rus elçi ve konsoloslarının yazışmalarından yola 

çıkarak hadisenin Rusya’daki 1905-1907 yılları arasındaki devrimci ayaklanmayla 

benzer olduğunu iddia etmiştir. Erzurum olayları ile Rusya’daki olaylar arasında sıkı 

sıkıya ilişki olduğu şeklindeki yazışmaları eleştirmeden kabul ettiği gibi 5 Ağustos 

                                                 
532Ertürk, İki Devrin Perde Arkası, s.61–63; Vali atamalarını Ertürk karıştırmaktadır. Olaylar 
esnasında vali olan Nazım Paşa’dan sonra, Diyarbakır Valisi Ata Bey, sonra da Ma’mmuretü’l-aziz 
Valisi Nuri Bey vali olarak atanmış; Nuri Bey’in istifasını istemesi üzerine Abdülvahhab Paşa 
atanmıştır. Bkz.: Muammer Demirel, İkinci Meşrûtiyet Öncesi Erzurum’da Halk Hareketleri 
(1906-1907), Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1990. 
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1906’da meşrutiyetin ilanıyla sonuçlanan İran’daki olayların da Erzurum isyanında 

etkisi olduğunu ifade eder.533 

 Erzurum olaylarına halkın bir nebze destek vermesi meşrutiyet amacına 

yönelik değildir. Erzurum’un 93 Harbi’nde ağır tahribata uğraması, son senelerde 

ticaretin zayıflaması ve görülen kuraklık halkın ekonomik durumunu sarsmıştı. 

Hayvanat-ı ehliye rüsumu, özellikle bölgenin hayvancılıkla geçimini temin ettiği 

dikkate alınırsa, halkın ekonomik yaşamını oldukça ağırlaştırmaktaydı. Vergi-i 

şahsî’nin herkesten alınacak olması da zor geçinen halk üzerine ağır bir yük 

getirmekteydi.534 Her ne kadar Prens Sabahaddin grubuna bağlı Hüseyin Tosun ve 

sürgün olarak bu bölgede bulunan bazı subayların harekete desteği görülmekteyse 

de, hareketin hedefi meşrutiyetin ilanı değil, vergilerin kaldırılmasıydı. İsyanın, 

Erzurumluların sevdiği ve Erzurum’un her türlü yarasını sarmaya gayret gösteren535 

vali Nazım Paşa döneminde başlaması, isyanın halk merkezli olmayan bir tertip 

olduğunu göstermektedir.536 Hareket 1906 ve 1907 yılları arasında kesintilere 

uğrayarak devam etmiş; bunda da telgraf hattını evine bağlayarak, gönderilen 

telgrafları İstanbul’a ulaşmış da bunlara cevap veriliyormuş gibi hareket edip, cevabî 

telgrafları kendisi yazan vali Nazım Paşa’nın işgüzarlığı etken olmuştur. Vilayetle 

vali kanalıyla iletişim kuran saray ve hükümet, valinin verdiği bilgilerden yola 

çıkarak yeni konulmuş olan vergilerle bölgenin o esnadaki özel ekonomik şartları ve 

ahalinin sıkıntısı arasında bağ kuramamıştır. Mart 1907’de her iki verginin padişah 

tarafından kaldırıldığının ilanı ve ayaklanmayı başlatan komitenin zahire istiflediği 

iddiasıyla bazı tüccarları öldürmesi üzerine halk desteği kalmamıştır.537 

Abdurrahman Paşa’nın vali atandığı tarihe kadar olaylara pek karışmayan Dördüncü 

Ordu Kumandanı Zeki Paşa’nın, kudretli bir vali karşısında pasif durumunu 

değiştirmesi ve Abdurrahman Paşa’nın il dışından getirdiği redif askerlerinin 

                                                 
533 Petrosyan, Sovyet Gözüyle Jöntürkler, s.234–243. 
534Demirel, İkinci Meşrûtiyet Öncesi Erzurum’da Halk Hareketleri (1906-1907), 58. 
535 Orhan Türkdoğan, “1906-1907 Erzurum Hürriyet Ayaklanması ile İlgili Yeni Belgeler”, Türk 
Dünyası Araştırmaları, Sayı:47(Nisan 1987), s.7-8’den naklen Demirel, İkinci Meşrûtiyet Öncesi 
Erzurum’da Halk Hareketleri (1906-1907), s.21. 
536 Demirel, İkinci Meşrûtiyet Öncesi Erzurum’da Halk Hareketleri (1906-1907), s.21. 
537 Demirel, İkinci Meşrûtiyet Öncesi Erzurum’da Halk Hareketleri (1906-1907), s.60.  
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yardımı ile yapılan bir baskında komitenin tüm elebaşları yakalanarak 

yargılanmışlardır.  

 Erzurum merkezli vergi kaynaklı yerel hareketler bir isyan vasfında olduğu 

gibi, buna belli bir oranda halkın katıldığı da doğrudur. Ayrıca bu hareketlere belli 

sayıda, bu bölgelerde -özellikle Erzurum’da- menfî olan memur ve subayların iştirak 

ettiği, yurtdışı Jön Türk hareketiyle bağlantılı Hüseyin Tosun’un medhaldar olduğu 

da bir vakıadır. Fakat tüm bunlar, vergi kaynaklı ve belli oranda halkın iştirak ettiği 

isyan hareketlerinin tolere edilebilir sınırlar dışında ve oldukça abartılı, heyecanlı bir 

üslupla anlatılarak, Osmanlı devletinde de ‘devrimci hareketler’ olduğu, 

meşrutiyetin ilanının ‘devrim’le elde edildiği ve dolayısıyla her devrimci hareketin 

temelinde bir halk hareketi olduğu düşüncesiyle hareket edildiği iddiasını 

doğrulamaz. Özellikle devrim kavramının çağımızda kazandığı anlamla geçmişteki 

vergi merkezli bazı hareketlerin de bu niteliğe sahip olduğu iddiası her şeyden önce 

anakronik bir yaklaşımdır. Osmanlı devletinde sadece iki yıl sürmüş değil, altmış 

yılı bulmuş olan Celalî ayaklanmaları da vergi merkezli ve üstelik halk hareketleri 

olmasına rağmen bu isyanlarda herhangi bir ‘kurulu düzen’ itirazı görülmediği gibi 

ekonomik düzen değişikliği talebine de tesadüf edilmemektedir. Osmanlı 

imparatorluğunda savaş ganimeti ve gümrük geliri dışında temel gelir ve vergi 

sisteminin dayandığı ‘toprak rejimi’ bile bu isyanlarda değiştirilmesi istenilen 

unsurlar arasında değildir. Merkezin taşra yetkilileri, mültezimler ve yerel eşrafın 

haksız vergi taleplerinden bizar olan toğrağa bağlı Anadolu köylüsünün uzun yıllar 

boyu süren isyanlarında en önemli talep, gelirle geçim arasındaki dengedir. Osmanlı 

toprak rejiminin, zaman içinde çeşitli değişikliklere uğramasına rağmen 1950’li 

yıllara kadar Anadolu köylüsünün geçim, vergi ve işletme sisteminin temeli olarak 

hayatiyetini devam ettirdiği düşünüldüğünde isyanlarla geçim sıkıntısı arasındaki 

illiyet rabıtasının daha kolay anlaşılacağı kanaatindeyiz. Her devrimin ekonomik 

merkezli olduğu iddia edildiğinde ise 1908’te meşrutiyetin ilanının temel 

parametrelerinden birinin toprak rejimi olduğu söylenebilirse de; bu ancak Bulgar 

unsuru için belli bir oranda geçerli olabilecek bir argüman niteliği taşır. Ancak 

Meşrutiyetin ilanında en etkisiz parametre ‘vergi’ ve ‘ekonomik’ durumdur. Sonraki 

bölümlerde detaylı olarak inceleyeceğimiz üzere meşrutiyetin ilanında halk 
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unsurunun belirleyiciliği olmadığı gibi, halkın belli bir oranda meşrutiyetin ilanına 

yönelik hareketlerindeki etki ve katkısı da kesinlikle ‘ekonomik’ değildir. Fransız 

devriminin bile temelinde iktisadî bir sınıf olan burjuvazinin ekonomik gücüne 

paralel bir siyasî pozisyon talebi bulunmasına rağmen,538 ihtilalin sloganları iktisadî 

değil, siyasî kavramlar olmuştur. Devrimi yapan ve bundan en kazançlı çıkan 

burjuvazi olmuştur. Burjuvazi, devrimi yapmasa kendisi kabuğunu kıramayacak, 

ezilecekti. Burjuvazinin yetenekleri, parası, kültürü vardı ama bunlar, onların 

toplumda sağlaması gereken yasal yere bir türlü gelmesine yetmemekteydi.539 

Sieyés’in yazdığı Üçüncü Sınıf Nedir risalesinde en can alıcı soru ‘Üçüncü Sınıf ne 

istiyor?’ sorusuydu. Cevap ‘Bir şey olmak’ şeklinde verilmekteydi. Üçüncü sınıfı 

oluşturanlar; Kral, Aristokratlar ve Kilise dışındaki herkesti: Köylüler, zanaatkârlar 

ve burjuvazi. Burjuvazi, önderliği sağlayıp kavgayı öteki gruplar yaptığı için 

devrimden istediğini alan tek gruptu. Devrim bitince politik iktidarı burjuvazi 

kazandı. Soyluluğun kaldırılması, kilisenin etkisini kaybetmesi ve sonunda 

‘Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik’ gibi bütün devrimcilerin dilindeki halk sloganları, 

üçüncü sınıfın tümü için geçerli olmasına yetmedi; bu ancak burjuvazi için geçerli 

oldu.540 Fransız ihtilalinde ‘kavga edenler’in, Kral-Aristokrasi-Kilise’nin toprakların 

çoğunu ele geçirmesinden uzunca süredir rahatsız olan, gelirinin %80’ini vergiye 

veren ve ekonomik şartların ağırlığı altında ezilen köylüler ve yoksullar olması; 

Osmanlı devletinde de ihtilal beklentileri olan sınırlı sayıdaki aydının açlıkla ihtilal 

arasında paralellik kurmasına yol açmamış değildir:  

  “İtikadımızca bizde ihtilal açlık sâikasıyla vuku’ bulacaktır. Hiss-i hayvaniyle 

hissolunan ancak açlıktır. Tamamen ve hakkıyla zulmü hissederek kıyam etmek 

içün hal-i hâzırda ahalinin gördüğü zulm kâfi derecede olmadığı yine hâl-i 

hazırın sükûnetiyle sabittir. Halkın son derece muti’, sabûr ve mütehammil 

olmaları itibariyle ihtimâl ki bizde tuğyana sebeb olabilecek açlık vaki’ 

olmayacakdır. Bu sebebden açlığı tezyide ve binaenaleyh isyanı tesri‘ içün vesait-

                                                 
538 Leo Huberman, Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla, Çev. Murat Belge, İstanbul, İletişim 
Yayınları, 1995, s.170. 
539 Huberman, Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla, s. 169. 
540 Huberman, Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla, s.171-172. 
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i mukteziye ve hâl-i hâzır için de hürriyeti muhafazaya medar olmak üzere zulmü 

ekseriyetin hissedeceği dereceye çıkarmağa teşebbüs olunmalıdır…”541 

 Erzurum isyanının başlangıcından beş sene evvel yazılmış bu makalede 

ihtilale ancak açlığın sebep olacağı belirtilmektedir. Ancak Osmanlı toplumunda 

objektif tüm kaynakların kabul ettiği üzere istisnaî ve çok bileşenli bir toplumsal 

hareket olan Celalî isyanları542 dışında açlığa yol açacak bir ekonomik-toprak düzeni 

bulunmamaktaydı. 1841, 1850 Bulgar isyanlarında Bulgar köylüsünün bu isyanlara 

belirli ölçüde destek vermesinin sebeplerinden birinin toprak rejimi olması -yerel 

eşraf ve yöneticilerin bazı haksız vergi talepleri bir kenara bırakılırsa- Bulgar 

köylüsünün daha kötü durumda olmasından değil, daha fazlasını istemesinden, 

toprağı bizzat devletten kendisinin kiralaması amacından kaynaklanmaktaydı. Ancak 

Bulgar prensliğinin kurulması, Bulgar halkının isyanının değil, 93 Harbi’nin yol 

açtığı mağlubiyetin neticesiydi.  

 Osmanlı toplum yapısını kendi bağlamından ve tarihî gelişim sürecinden 

kopararak, başka bir toplum yapısının ürünü olan sınıfsal kavramlarla açıklama 

çabasının bir diğer örneği, Erzurum’la başladığı iddia edilen 1908 ihtilalinin burjuva 

nitelikli bir devrim olduğu savıdır. Burjuva kavramının ortaya çıktığı şartlar; insan 

faktörü, kırsal alandan şehirlere göç ve macera peşindeki işsizlerin inanılmaz 

yaratıcılıkları ve ticaretin farklı bir görünüm sergileyen yapısıyla; bir iki üyesi hariç 

hemen hemen hepsini küçük rütbeli subayların oluşturduğu insanlar ve bunların 

gerçekleştirdiği hareketle ‘burjuva’ ve ‘burjuva hareketi’ denilerek benzerlik 

                                                 
541 “Reşad Efendi İstibdatı Nasıl Muhafaza Edebilir?”, Hak, No:39, 1 Nisan 1901, s.2’den naklen 
Hanioğlu, OİTCJ, s.606. 
542 Mustafa Akdağ sarsıcı tespit ve iddiları dile getirdiği kitabında aslında ilginç şeyler söylemektedir: 
“…Ortada devlete ya da hanedan’a karşı bir zümre veya halk ayaklanması bulunmadığı gibi, 
Osmanlı İmparatorluğunun siyasî yapısını hep Enderunlu kadro çıkarına geliştirmiş ve devletin 
yönetimini de kendi tekelinde tutmayı Türk halkına iyice benimsetmiş bulunan Hıristiyan kökenli ve 
Osmanlı köle-gulâm ocaklarında eğitilmiş dönmelere karşı da milliyetçi bir düşün güdücülüğü 
olmamıştır. Celali isyanları denince, aslında en az XVI. Yüzyılın başlarından beri imparatorlukçu 
Osmanlı düzeninin değiştirmeye başladığı siyasî ve sosyal koşullarla atbaşı yürüyen ekonomik 
darlığın üzerine çöktürdükleri ağır bunalımın bütün Türkiye üzerinde yarattıkları büyük bir 
karışıklığın her sınıftan insanları birbirleriyle kanlı kavgaya tutuşturmasından çıkan olayları 
anlamak gerekir”. Mustafa Akdağ, Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası- Celalî İsyanları, 
Ankara, Barış Yayınları, 1999, s.14. 
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kurulması garipsenecek kadar gerçek dışıdır.543 İttihatçı subayların eşkiya 

kovalamaktan fırsat bulup felsefî-siyasî-iktisadî incelemeler ve sınıfsal analizler 

yaptıklarını kabul etsek bile bunların hiçbir zaman dile getirilmemiş olmasının izahı 

güçtür. Meşrutiyet hakkında hiçbir teorik çalışması olmayan subayların; teorik alt 

yapı ile bu işe giriştiklerini söylemek; niçin devletin farklı ordu birliklerindeki 

subayların, örneğin Şam’da meşrutiyeti ilan etmediklerini izahta çaresizdir. 

Makedonya, sınıfsal argüman ve teorilerle değil, elden gideceği endişesi ile bir 

hareketin merkezi olmuştur ve burjuva hareketi için şart olan hemen hemen hiçbir 

vasfı taşımamaktadır. Meşrutiyetin ilanından sonraki gelişmeler, ilandan önce 

varlığını hissettirmiş vakıalar değildir.  

 Osmanlı devletinde kitlesel halk hareketlerinin çoğunun temel gerekçesi 

ekonomik özellik taşıması yanında, yöneltildiği merci de devlet rejimi değildir. 

Gerek I. Meşrutiyetin ilanında, gerek Jön Türk hareketinde ve gerekse de 

Makedonya merkezli İttihad ve Terakki hareketinde geniş halk tabakalarının bu 

hareketlere katılmamasının en önemli nedeni rejimi temsil eden padişahın aynı 

zamanda halife sıfatını da haiz olmasıdır. Halifeliğin resmî kullanımından önce de 

padişah emîrü’l-mü’minîndir. İsyanlarda muhatap padişah olmadığı gibi, 

padişahların tahttan indirilmesinde de söz sahibi olan halk değil, askerî sınıftır. Bu 

durumda bile padişahın hal’i için dinî gerekçeye ve şeyhülislamın bunu fetva 

şeklinde resmî-hukukî tarzda karar altına almasına ihtiyaç vardır.  

 Özellikle 1906–1908 yılları arasında görülen vergi kaynaklı isyanlarda, 

İstanbul’a çekilen telgraflarda kullanılan lisan ve üslûbun niteliği, devam edegelen 

resmî yazışma kurallarına riayet boyutunu aşan, perişanlığın sade ve olabildiğince 

saygılı bir üslûpla dile getirilmesi yanında, göze çarpan en önemli husus bu 

vergilerin ‘bid’at’ olduğu, yani dinî kurallara ve şeriata aykırı olduğudur. Bu 

anlamda Arnavutlar arasında ve özellikle dinî hassasiyetin oldukça güçlü olduğu 

Kuzey Arnavutlarında her yeni vergiye itirazın kesinlikle dinî gerekçelere istinat 

ettiğini söylemeliyiz. Konulan her vergi dinde, şeriatte yeri olmayan, uyulmaması 

                                                 
543 Osmanlı toplumunda, Batıdaki gibi ehemmiyetli sosyal amil olan bir burjuva sınıfının olmadığı, 
Batı toplumuna has burjuva sınıfı ve fonksiyonlarıyla karşılaştırılabilecek tek sınıf olan Osmanlı 
memur sınıfının da aynı kategoride değerlendirilemeyeceği, daha önce çeşitli eserlerde ifade 
edilmiştir. Örnek olarak bkz. Said Halim Paşa, Buhranlarımız ve Son Eserleri, s.21-22.  
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gereken bir bid’at şeklinde değerlendirilmektedir. Erzurum isyanında, vilayet 

müftüsünün ve ulemanın dahi isyancılar safında yer alma gerekçesi yeni konan 

hayvanat-ı ehliye ve vergi-i şahsînin ‘bid’at’ oluşuna dair inançtır. Bölgelerin 

muhafazakâr yapıları kısa sürede oluşmadığı gibi, birçok bölgenin muhafazakârlığı 

da tarihî sürekliliğe istinat etmektedir. Erzurum; medreseleri, uleması ve halk 

katmanlarının sosyal ve kültürel dokusu gereği, halifeye isyanı önceleyecek bir 

görünüm arz etmemektedir. Ancak, halka göre, idareciler, şeriatte yeri olmayan, 

bid’at olan vergilerle kendilerine zulmetmekte, onlar da buna karşı nisbî bir itiraz 

yöneltmektedir. Ne zaman ki, bu vergiler tamamen kaldırılmakta, o zaman halkın 

belli orandaki isyana iştiraki de son bulmakta, Erzurum isyanını yönlendirenlerin 

gayretlerinin devam etmesini de anlamamaktadır.544 Ata Bey’in yerine atanan Vali 

Nuri Bey’in girişimlerinin de etkisiyle sözkonusu vergilerin önce hafifletilmesi, 

sonra da tamamen ilgasını havi telgraf Erzurum halkına okunduğunda “halk da 

kemâl-i memnuniyyetle kurbanlar zebhederek şehrayin’ yapmaktadır.545 Bu nokta 

gözden kaçırıldığında sadece Erzurum isyanı değil, Abdülhamid’in hassaten 

koruduğu Kuzey Arnavutlarının vergi merkezli itiraz ve isyanlarının da anlaşılması 

mümkün olmaz kanaatindeyiz.  

 Erzurum isyanını İttihad ve Terakki Cemiyeti’nin organize ettiği, 

yönlendirdiği şeklindeki tespitler ise İTC’nin gelişim sürecine hiç de tetabuk 

etmeyen, yanlış tespitler olduğu gibi cemiyet hakkındaki bilginin de problemli 

oluşuna işaret eder. 

 Jön Türklerin hepsini İttihad ve Terakki Cemiyeti adı altında toplamak 

eskiden beri kullanılan, biraz da dil alışkanlığından kaynaklanan yaygın bir yanlıştır. 

Her şeyden önce İTC, gerek askerî tıbbiyede kurulmuş cemiyetin, gerekse de 

Paris’te yeniden kurulmuş cemiyetin adı olsun, 1902’den sonra her Jön Türkün 

tartışmasız kullandığı, mensubiyetini ifade ettiği bir cemiyet değildir. Çünkü 1902 I. 

Jön Türk Kongresi’nden sonra yırtdışı Jön Türklük hareketi ikiye bölünmüş; Jön 

                                                 
544 “Bu esnada beynennas dedikodu çoğalmaya başlayarak ‘Herşey hitama erdi, vergi ise affolundu, 
bu ihtilalciler artık ne istiyor?’ diye serzenişlerde bulunuyorlar ki bu gibi sözleri an kast hükümet 
icad ediyor, efvah-ı nâsa neşir ediyordu”. Mehmed Nusret (Som), Tarihçe-i Erzurum (Yahud 
Hemşerilerime Armağan) Haz. Ahmet Fidan, İstanbul, Erzurum Kitaplığı, 2005, s.87.  
545 Mehmed Nusret (Som), Tarihçe-i Erzurum (Yahud Hemşerilerime Armağan), s.87. 
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Türklerin çoğunluğunu oluşturan Prens Sabahaddin’in Adem-i Merkeziyet ve 

Teşebbüs-i Şahsî’si ile başını Ahmed Rıza ve Dr. Nazım’ın çektiği İTC’nin 

kelimelerinin yer değiştirmesiyle oluşan Terakki ve İttihad Cemiyeti ortaya 

çıkmıştır. Prens Sabahaddin ekibi her ne kadar sayıca daha çoksa da bunların içinde 

Ermeniler, bir kısım Arnavutlar ve Rumların yer aldığı ayrılıkçı emeller besleyen 

şahıs ve cemiyetler bulunmaktaydı. Ahmed Rıza grubu sayıca daha az olmasına 

rağmen homojen bir görünüm arz etmekteydi.546 Erzurum olaylarında müdahil 

olduğunda kuşku bulunmayan, ancak olaylara dahli fazlasıyla abartılan Hüseyin 

Tosun,547 Prens Sabahaddin grubuna yakındır ve bu grup, Ahmed Rıza ekibinin 

şiddetle karşı çıktığı Ermeni cemiyetleriyle ortak hareket etmektedir. Her ne kadar 

Ahmed Rıza grubunun da Erzurum olaylarını dikkate aldığı ve Bahaeddin Şakir’in 

yazışmalarında görüldüğü üzere yakınlık gösterdiği vaki ise de, Erzurum olaylarını 

sıklıkla dile getirenler Prens Sabahaddin ekibidir. 1909’da Cevrî mahlasıyla yazdığı 

İnkılâp Niçin ve Nasıl Oldu kitabında Erzurum Olaylarını ve Hüseyin Tosun’un 

faaliyetlerini abartan Mehmed Reşid’in, Hüseyin Tosun’un kardeşi ve bu dönemde 

Prens Sabahaddin ekibinde olduğu; yine bu hareket hakkında abartılı yazılar kaleme 

alan Dr. Abdullah Cevdet’in de aynı ekipte bulunduğu dikkate alınırsa, Erzurum 

olaylarındaki görece Jön Türk katkısının Prens Sabahaddin grubunda olduğu 

anlaşılır. Yine Erzurum olayları hakkında sitayişkâr bilgiler veren Ahmed Bedevi 

Kuran da bilindiği ve kendisinin ifade ettiği gibi Prens Sabahaddin’in ‘muakkib’idir. 

 Selanik’te 1906’da kurulan Osmanlı Hürriyet Cemiyeti, sonraki bölümde 

görüleceği üzere bambaşka ve tamamen farklı bir yapıda kurulmuş, Makedonya’nın 

nev’i şahsına münhasır şartlarının meydana getirdiği bir cemiyettir. 1907’de 

                                                 
546 İsmail Kemal Bey anılarında I.Jön türk Kongresinde, Ahmed Rıza grubunun merkeziyetçi 
tezlerine kongrenin büyük çoğunluğunun karşı çıktığını, yabancı müdahalesi içinse “ daha sonra 
Osmanlı’daki ihtilâlci hareketin başını çekecek olan azınlık” grubunun bu önergeye karşı çıktığını 
söyleyerek, ayrışmayı net olarak ifade etmektedir. İhtilalin başını bu azınlık grubun çekip 
çekmemesinden ziyade ihtilalde Prens Sabahaddin grubunun dahlinin olmadığı, bu gruba mensup bir 
Jön Türk tarafından da teyid edilmektedir. İsmail Kemal Bey, İsmail Kemal Bey’in Hatıratı, s.219. 
547 Mehmed Nusret, her ne kadar Valilik tarafından çıkarılsa da halk arasında itibar gören vergiler 
kaldırıldı, ihtilalciler artık ne istiyorlar sözlerinin hükumet tarafından yayılma gayesinden 
ihtilalcilerin gafil bulunduğunu söyleyerek şöyle eklmektedir: “ Vakıa bunların mianesinde ‘Çerkes 
Hüseyin Tosun Bey’ bulunuyorduysa da, bu zat ihvan-ı mesaisi arasında o derece nüfuzlu 
olmadığından rüfekasını içtihad-ı zatiyesine teşvik edemiyordu”. Mehmed Nusret, Tarihçe-i 
Erzurum (Yahud Hemşerilerime Armağan) s.55-71.  
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gerçekleşen birleşmenin Ahmed Rıza’nın temsil ettiği Terakki ve İttihad 

Cemiyeti’yle olduğu; birleşmede de TİC isminin alınmasının bu cemiyetin 

etkisinden ziyade daha çok ‘tanınır’ olmasından kaynaklandığı548 düşünüldüğünde 

Erzurum olaylarında İTC’nin dahli ve katkısı iddiası problemli bir iddiadır. Sonraki 

olayların da gösterdiği gibi Prens Sabahaddin’in toplumsal desteği olmadığı gibi 

subay ve memurlar arasındaki desteği de çok etkili ve belirleyici değildir. Kaldı ki, 

Prens Sabahaddin’in ileri sürdüğü tezler, İTC’nin zerrece itibar etmediği, şiddetle 

karşı çıktığı; ülkenin parçalanmasını kolaylaştıran, gerçekçi olmayan nitelikte 

görülen tezlerdir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
548 “Bu bütünleşmede Selânik’teki ‘Osmanlı Hürriyet Cemiyeti’ adını değiştirerek ‘Osmanlı Terakki 
ve İttihat Cemiyeti’ adını almasına rağmen Avrupa hareketinin bir parçası haline gelmemiş, ona 
karşı bağımsızlığını korumuştur”. Tekeli-İlkin, İttihat ve Terakki Hareketinin Oluşumunda 
Selânik’in Toplumsal Yapısının Belirleyiciliği, s.375.  
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IV. BÖLÜM 

II. MEŞRUTİYETİN İLANINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER 

 

 II. Meşrutiyetin ilanı, daha önceki hareketlerden bağımsız olarak kurulan, 

gelişen yeni bir cemiyetin başarısıdır. Bu yeni cemiyet, Makedonya’nın kendine 

özgü şartlarında neşvünema bulmuş, bölgesel bir cemiyettir. Cemiyetin birkaç 

önemli isim dışında mensuplarının tamamını üçüncü ordunun mektepli subayları 

oluşturmaktadır. Çok parçalı bir toplum yapısına sahip olan Makedonya’da, görece 

nüfusun çoğunluğunu oluşturan dinî-etnik unsurların özerklik ya da bölgeye komşu 

dinî-etnik benzerliklerinin olduğu devletlere bağlanma düşüncesi gereği iç isyanlar 

çıkararak yabancı müdahalesiyle bu amaçlarına ulaşmak için mücadele etmeleri, çete 

faaliyetine girişmeleri; bunun neticesinde bölgede reform programlarının 

uygulanmasına yol açmıştır. Her reform programının uygulandığı bölgenin devletten 

koparılmasının aracı olduğunu bilen subaylar da bunu engellemek için Talat Bey’in 

öncülüğünde bu tehlikeyi önlemeyi hedefleyen bir cemiyet kurmuşlardır. Bu 

cemiyetin adı Osmanlı Hürriyet Cemiyeti’dir. Çete müsademeleriyle komiteleşmeye 

başlayan cemiyet, bölgedeki kargaşanın meşrutiyetin ilanıyla son bulacağı 

düşüncesiyle faaliyetlere başlamış, bölgede beklenmeyen hadiselerin gelişmesi ise 

faaliyetlerin artmasına ve meşrutiyetin ilanına yol açmıştır. 

 Meşrutiyetin ilanında en önemli faktörler, dinî-etnik unsurların iç isyanları ve 

reform planlarıdır. Bunların sonuncusu görünümündeki Reval Mülakatı, olayları 

inanılmaz bir şekilde hızlandırmış, adeta bu mülakatla senkronik bir görünüm arz 

eden ve bambaşka amaçlarla vuku bulan Firzovik Toplantısı da Arnavut unsurun 

meşrutiyete yönelik siyasî talebi haline dönüşmüştür.  

 

4.1. Osmanlı Hürriyet Cemiyeti 

 

 İleride önce Terakki ve İttihad Cemiyeti, sonra da İttihad ve Terakki 

Cemiyeti adını alacak Osmanlı Hürriyet Cemiyeti’nin kuruluşunda birçok faktör yer 
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almakla birlikte cemiyetin kurulduğu bölgede uyanan millî hislerle birlikte dış 

tesirler önemli bir rol oynamıştır.549 Galip Vardar’a göre cemiyet 1889’da tıbbiyede 

kurulmamıştır, bu hareketler yüksek okullarda Abdülhamid’e duyulan kızgınlıktan 

mütevellit reaksiyonlardan başka bir şey değildir. İttihad ve Terakki hakikî bünyesi 

ile Makedonya’da kurulmuş, mühim şahsiyetler burada çıkmış, cemiyete hedefi 

burada tayin edilmiştir.550 Kazım Karabekir, İttihad ve Terakki Cemiyeti’nin kuruluş 

sebebi olarak büyük güçlerin Osmanlı topraklarını paylaşmak için savaşa gerek 

kalmadan adım adım bu işi ilerletecek formül bulduklarını, en çok Makedonya’da 

uyguladıkları formülün Türk olmayan unsurlara ihtilaller yaptırmak, sonra da orayı 

nüfuz bölgelerine ayırarak jandarma ve idari kontrol altına almak ve asayiş 

bozulduktan sonra kesin işgallere başlamak olduğunu ve İTC’nin bunu engellemek 

için kurulduğunu söyler.551 Ramsaur da: 

  “Öte yandan, yabancı müdahalesinin en fazla Makedonya’da görülmesi de bir 

eylem merkezi olarak seçilmesinde rol oynamış olabilir. Genç Türk subayları 

arasında Makedonya’nın kurtarılması gerektiği hayli yaygın bir duyguydu. 

Kuşkusuz, eyleme geçildikten sonra diğer unsurlar da rol oynamaya başladılar ve 

genç subaylar bunlardan yararlanmakta bir sakınca görmediler” 

demektedir.552 

 OHC’nin kurucu liderinin Talat Bey olduğu tartışmasız kabul edilmektedir. 

Talat Bey, 1896 senesinde muzır evrak bulundurmaktan sivillerden Şeref, Faik ve 

Necip ile askerlerden Kolağası Mustafa Bey’le birlikte tutuklanmış ve bulunan 

evraklarda el yazısı olmamasına rağmen yurtdışından gelen yasak gazeteleri bazı 

arkadaşlarına verdiği için 3 yıl hapis cezası alarak Edirne hapishanesine atılmıştır. 

Ama ikinci senenin sonunda affedilerek aynı yıl Selanik-Manastır arasında seyyar 

posta memurluğuna, daha sonra da Selanik Telgraf ve Posta başmüdürlüğüne kâtip 

                                                 
549 Galip Vardar (Anlatan), İttihad ve Terakki İçinde Dönenler, Samih Nafiz Tansu (Yazan), 
İstanbul, İnkılâp Kitabevi, 1960, s.26. Aydın da Jön Türklük hareketini her iki grubuyla birinci 
İttihat-Terakki Cemiyeti, Osmanlı Hürriyet Cemiyeti’ni de İkinci İttihat-Terakki Cemiyeti olarak 
nitelendirmekte ve ikinci hareketin birinciden bağımsız olarak kurulduğunu isabetle belirtmektedir. 
Aydın, İki İttihat-Terakki: İki Ayrı Zihniyet, İki Ayrı Siyaset, s.124.  
550 Vardar, İttihad ve Terakki İçinde Dönenler, s.26. 
551 Karabekir, İttihat ve Terakki Cemiyeti 1896–1909, s.31. 
552 Ramsaur, Jön Türkler ve 1908 İhtilali, s.117. 
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olarak atanmış, bilahare de başkâtip olmuştur. Talat Bey’in faaliyetini arttırması ve 

gelen yasak neşriyatı alan ve okuyan insanların çoğalması ile bu insanları hukukî 

takibattan korumak için Selanikli Rahmi Bey’le mason locasına girmişlerdir. Mason 

localarına, bağlı oldukları obediyanslar ve ülkeler ile hukukî masuniyete sahip 

olduklarından baskın yapılamadığı gibi, buralar yasak ve gizli evrakların da 

saklanmasına uygun yerlerdir. Mason locaları, toplantıları gizlemek için de bir 

vesileydi.553 Bu sebeple 29 Ağustos 1906 tarihi itibariyle locaya giren Türklerin 

sayısı 70’i bulmuştur.554 Ancak tüm cemiyet üyeleri mason olmadığı gibi, cemiyet 

1908’deki gücünü de Selanik dışındaki kırsal kesimden almaktaydı ki, buralarda 

masonluk hiç de etkili değildi.555 Masonluk gibi tarikatler de cemiyet içinde büyük 

bir etkiye sahip değildi. İTC, derviş tarikatlerinden hiçbiri ile bir anlaşma içinde 

bulunmamakta, onlardan sadece yararlanmaktaydı.556 Talat Bey’in loca dışında bir 

cemiyet kurarak faaliyete devam etme teklifine ancak 10 üye icabet etmiş ve 

Osmanlı Hürriyet Cemiyeti bu on kişi ile 5 Eylül 1906’da557 Selanik’te kurulmuştur. 

Kurucular yaş sırasıyla numaralanmıştır. 

1. Tahir Bey (Selanik Askerî Rüşdiye Müdürü-Binbaşı) 

2. Naki Bey (Selanik Askerî Rüşdiyesi Fransızca Hocası-Binbaşı) 

3. Talât Bey (Selanik Posta Telgraf Başkâtibi) 

4. Mithat Şükrü (Maarif memuru) 

5. Rahmi Bey (Selanik eşrafından-hukuk mezunu) 

6. Kazım Nami Bey (Üçüncü Ordu Müşiri Yaveri-Yüzbaşı) 

7. Ömer Naci Bey (Mülazımıevvel) 
                                                 
553 Duru, İttihat ve Terakki Hatıralarım, s.14. 
554 Ramsaur, Selanik’te mason localarının kesintisiz bir şekilde çalıştıklarını, aralarında 
Abdülhamid’in devrilmesini sevinçle karşılayacakların sayısının bir hayli kabarık olduğunu ve 
cemiyetin Selanik masonlarıyla tanışmasından sonra çalışmalarının hız kazandığını söylemektedir. 
Ramsaur, Jön Türkler ve 1908 İhtilali, s.122–123. 
555 Ramsaur, Jön Türkler ve 1908 İhtilali, s.127. 
556 Ramsaur, Jön Türkler ve 1908 İhtilali, s.132. 
557 Görebildiğimiz kadarıyla sadece İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Muhtıra-i Rical ve Siyasiyyun adlı 
eseri kaynak göstererek cemiyetin 1905’te kurulduğunu yazar ki atıf yapılan kaynakta bir tarih hatası 
olmalıdır. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, İkinci Meşrutiyetin Ne Suretle İlan Edildiğine Dair 
Vesikalar, Belleten, Cilt: XX, sayı:77, 1956, s.105 
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8. Hakkı Baha Bey (Mülazımıevvel) 

9. İsmail Canbolat Bey (Mülazımıevvel-Merkez Kumandanlığından) 

10. Edip Servet Bey (Yüzbaşı)558 

 Rumeli İttihatçılığının Makedon Bulgar komiteciliğinden etkilendiği559 ve 

onları örnek aldığı hususunda genel bir kanaat bulunmaktadır. Tahlif törenleri her iki 

örgütte de aynıdır. ORIM’de Kutsal kitap üzerine silah ve kama konularak ‘Ya 

hürriyet, ya ölüm düsturuna sadık kalacağım. Sırlarımı kimseye açmayacağım. Eğer 

ihanet edersem, önümdeki şu iki silahla cezamı bulmağa razı olacağım’ şeklinde 

yemin edilmektedir.560 Osmanlı Hürriyet Cemiyeti’nin yemin şekli de hemen hemen 

aynıdır. Cemiyetin ilk kurucularından olan Mithat Şükrü Bleda, üye olacaklar için 

merasim öngördüklerini, hazırladıkları yemin metninin bu merasimden sonra 

yapıldığını söylemektedir:  

  “…Yeni üye adayı gözleri bağlı olarak rehberin beraberinde yemin odasına 

sokulacak, gözleri açıldığı zaman şu manzara ile karşılaşacaktı. Odanın ortasında 

üzeri çuha kaplı geniş bir masa, bu masanın bir köşesinde Kur’an-ı Kerim ve 

yanında bir tabanca. Aday giriş yeminini Kur’an’a el basarak yapacaktı. Yeni üye 

sözünde durmaz, cemiyetin sırlarını açığa vuracak olursa beynine masada 

gördüğü tabanca ile bir kurşun sıkılacaktı”.561 

                                                 
558 Karabekir, İttihat ve Terakki Cemiyeti 1896–1909, s.175; Duru, İttihat ve Terakki 
Hatıralarım, s.13; Kuran, OİİHMM, s.459; Menteşe, Osmanlı Mebusan Meclisi Reisi Halil 
Menteşe’nin Anıları, s.121; Enver Behnan Şapolyo, Ziya Gökalp (İttihat ve Terakki ve 
Meşrutiyet Tarihi), İstanbul, Güven Basımevi, 1943, s.59. 
559 Ramsaur, OHC’nin kuruluşununda Makedonya’daki Bulgarların ünlü iç-örgütten (ORIM) 
esinlenmiş olmasının mümkün olduğunu söylemektedir. Ramsaur, Jön Türkler ve 1908 İhtilali, 
s.121. 
560 Ali Naci, Ya Hürriyet Ya Ölüm, s.44. 
561 Mithat Şükrü Bleda, İmparatorluğun Çöküşü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1979, s.22. Karş. 
Vardar, İttihad ve Terakki İçinde Dönenler, s.49–50; Yemin metni tam olarak şöyleydi: “ Dinim, 
vicdanım, namusum üzerine yemin ederim ki esas maksadı, İslâmiyetin tealisine ve Osmanlıların 
ittihad ve terakkisine çalışmaktan ibaret olan bu cemitetin dâhili olduğum şu geceden itibaren her 
türlü usul ve kavaidine tatbiki hareketle beraber hiçbir sırrını hariçten hiçbir kimseye ve hatta efrad-ı 
cemiyetten mezun olduklarımdan gayrısına kat’iyyen fâş etmeyeceğim. Yemin ederim ki millete 
hukuk-u hürriyetini bahşeden kanunu esasinin temamii tatbik ve devamı mer’iyetini maksad bilen 
cemiyetin kararlarını ve uhdeme tevdi edilecek olan vezaifini tamamen ifada tereddüt 
eyelemeyeceğim. Hükümeti hazıranın pençei zulmüne düşerek tahtı tevkife alındığım halde dahi yine 
namusum üzerine yemin ederim ki etlerimi kemiklerimden ayıracak bir işkenceye çarpılacak olsam 
bile cemiyetin esrarını ve efraddan hiç birinin ismini haber vermeyeceğim. Cemiyet efradından biri 
düçarı felaket olduğu takdirde kendisine ve ailesine vus’um yettiği kadar nakden ve bedenen 
muavenette kusur etmeyeceğim. Şayet buna taahhüdatı namuskâraneye rağmen hiyanet edecek 
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  Resneli Niyazi’nin dağa çıktıktan sonra köylüleri cami avlusuna toplayıp 

meşrutiyet yemini yaptırması562 ORIM’in Bulgar köylülerine yemin yaptırmasından 

mülhemdi.563 Yine meşrutiyetin ilanından sonra da tüm askerî birliklerdeki erata 

meşrutiyet yemini yaptırılmıştır. Kurşun sadece cemiyete ihanet edenlere değil, 

cemiyete cephe alanlara karşı da sıkılacaktı. 

 Selanik’te Eylül 1906’da kurulmuş olan cemiyet, ilk şubesini Manastır’da 

açmıştır.564 Kazım Karabekir, bir gün Manastır civarındaki köylerde araştırma 

yapmaktan dönerken Enver Bey’in siyasi sohbete başladığını ve kendisinden söz 

alarak bir sırrını ifşa edeceğini söylediğini, söz verdikten sonra kendisine padişahın 

hastalığının arttığı ve veraset usulünün değiştirilerek şehzade Burhaneddin’in 

padişah olması için her türlü hazırlığın yapıldığını, bu durumda bütün kötülüklerin 

devam edeceğinden buna mani olmak, veliaht Reşad Efendi’yi padişah yapmak ve 

meşrutiyeti ilan etmek üzere Selanik’te bir cemiyet kurulduğunu, bu cemiyete üye 

olduğunu, kendisinin de cemiyete girmesi için teklifte bulunduğunu söyledikten 

sonra Karabekir’in “Yalnız bu cemiyet hepimizin bildiği İttihad ve Terakki Cemiyeti 

ise ben ona yemin etmiştim ve numarasını da taşıyorum. Bunu size çok önceleri de 

söylemiştim. Bununla beraber tekrar yemine lüzum varsa bir daha ne tarzda 

istiyorsan edeyim” dediğini, Enver Bey’in “Hayır İTTİHAD VE TERAKKİ 

CEMİYETİ değildir. Bu temamiyle yeni bir teşekküldür. Ve onunla bir münasebeti 

                                                                                                                                          
olursam alçaklık edenlere nerede bulunursa bulunsun takibe memur edilen zabıtai cemiyetin icra 
eyleyeceği idam cezasına karşı şimdiden kanımı helal ederm. Vallahi ve Billahi”. Karabekir, İttihat 
ve Terakki Cemiyeti 1896–1909, s.518–519; Duru, İttihat ve Terakki Hatıralarım, s.15–16; Halil 
Paşa, masanın üzerinde tabanca ve hançer bulunduğunu yazmaktadır. Halil (Kut) Paşa, Halil Paşa 
İttihat ve Terakkî’den Cumhuriyet’e: Bitmeyen Savaş –Kütûlamare Kahramanı Halil Paşa’nın 
Anıları, Haz. M.Taylan Sorgun, İstanbul, 7 Gün Yayınları, 1972, s.33–34; Enver Paşa da yemin 
ederken “sağ elim Kur’an-ı Azimü’ş-şan, sol elimde de bir kama ve bıçak olduğu halde, 1293 Kanun-ı 
Esasi’nin istirdadına ve bu uğurda hiçbir şey esirgemeyeceğime ve ihanet etmeyeceğime yemin ettim” 
demektedir. Enver Paşa, Enver Paşa’nın Anıları 1881–1908, Haz. Halil Erdoğan Cengiz, 3.Baskı, 
İstanbul, TİB Yayınları, 2007, s.32; Menteşe, Osmanlı Mebusan Meclisi Reisi Halil Menteşe’nin 
Anıları, s.121. Şapolyo, cemiyetin tahlif merasiminin mason merasimlerine benzediğini 
söylemektedir. Şapolyo, Ziya Gökalp (İttihat ve Terakki ve Meşrutiyet Tarihi), s.62. 
562 “Niyazi Bey…mahiyeti ile beraberce namaz kılmaya gider, namaz kılınması bitince oradakilere 
dokunaklı cümlelerle hitap eder…kent ileri gelenleri İttihat ve terakki Komitesinin emrettiği sadakat 
yemini etmek üzere birer birer çağrılır, bunlardan sonra da diğer kentliler sabırsızlıkla yemin etmeye 
gelirlerdi”. E.F.Knight, Türkiye Bir Milletin Uyanışı-1908 Devrimi-, Çev.Mazhar Ersoylu, 
İstanbul, y.y., 1993, s.155. 
563 Knight, Türkiye Bir Milletin Uyanışı–1908 Devrimi-, s.160. 
564 Karabekir, İttihat ve Terakki Cemiyeti 1896–1909, s.131. 
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olmadığından onun mensuplarını da yeniden yeminle kendine alacaktır” şeklinde 

cevap verdiğini yazmaktadır.565 30 Aralık 1906’da cemiyetin Manastır şubesi 

kurulur.566  

 OHC, bizatihi üye sayısı açısından güçlü değildir. Manastır’da cemiyetin 

şubesi kurulduktan sonra kuruculardan Kazım Karabekir üye sayısının 501’den 

başlamasını münasip görmektedir.567 Enver Bey’in tahlif numarası 152’dir, ancak 

cemiyet Selanik’te kurulduktan sonra üye sayısını kurucu 10 üyeden sonra 100 sayı 

atlanarak 111 rakamından başlatmış568, sanki daha önce 110 üye varmış gibi 

kuruculardan sonra ilk tahlif edilen üyeye 111 sayısı verilmiştir. Cemiyet daha sonra 

rakamları 1000 atlayarak vermeye başlamış, meşrutiyetin ilanından bir iki gün önce 

Müşir İbrahim Paşa’nın oğlu Miralay Nureddin Bey, 6436 numaralı üye olmuştur.569  

 Enver Bey, Manastır’da örgütlenme çalışmalarına başladıklarında: 

  “Teşkilatın merkez-i aslisinin Selanik olduğunu yalnız ben biliyor, diğer rüfeka 

İstanbul’da da kuvvetli teşkilatımız olduğunu ve asıl oradan idare olunduğunu 

biliyordu. Hele Heyet-i İdare’nin gayrı olanlar, cemiyette büyük rütbeli zevatın, 

hatta Sadrazam Ferit Paşa ve sairenin bulunduğunu zannetmekte idiler. Mamafih 

biz de bidayette bu zannı teyid edecek bazı harekette bulunmakta idik” 

                                                 
565 Karabekir, İttihat ve Terakki Cemiyeti 1896–1909, s.133. 
566 Karabekir, İttihat ve Terakki Cemiyeti 1896–1909, s.139; Selim Sırrı Tarcan, meşrutiyet ilan 
edildiğinde İstanbul’da otuz kişi kadar olduklarını yazmaktadır. Tarcan, Hatıralarım, s.29. 
567 Karabekir, İttihat ve Terakki Cemiyeti 1896–1909, s.167; Enver Paşa, Manastır’da üye sayısının 
beş yüzden başlamasını Selanik’te Dava Vekili Karasu’nun yazıhanesinde Talat Bey ve Rahmi 
Bey’in söylediğini yazmaktadır. Enver Paşa, Enver Paşa’nın Anıları 1881–1908, s.36. 
568 Şapolyo, ilk tahlif merasimini yapanların Talat Bey, Ömer Naci ve İsmail Canbulat; ilk tahlifi 
yapılanların da İsmail Mahir Hoca, Mustafa Necip ve jandarma binbaşısı Kemal olduğunu, İsmail 
Mahir Hoca’ya aza adedini çok göstermek için 111 numarasının verildiğini yazmaktadır. Şapolyo, 
Ziya Gökalp (İttihat ve Terakki ve Meşrutiyet Tarihi), s.62. 
 
569 Karabekir, İttihat ve Terakki Cemiyeti 1896–1909, s.180; Halil Paşa, kendi üye sayısının 117 
olduğunu, ancak bizzat kendisini tahlif eden Talat Bey’in gerçek üye numarasının 17 olduğunu 
söylediğini yazmaktadır. Halil (Kut) Paşa, Bitmeyen Savaş –Kütûlamare Kahramanı Halil 
Paşa’nın Anıları, s.34; E.F.Knight’in kitabının Türkçe çevirinde, meşrutiyetin ilanının hemen 
öncesinde Makedonya’daki İttihad ve Terakki komitesinin üye sayısının elli bin olduğunu 
yazmaktadır. Petrosyan’ın kitabında ise Knight’ın kitabına atıfta bulunularak komitenin üye sayısının 
15 bini bulduğu yazılmaktadır ki, her iki rakam da gerçekçi değildir. Petrosyan, Sovyet Gözüyle 
Jöntürkler, s.303. 
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diyerek cemiyetin sayısı hakkında bilgi vermektedir.570 Nazım Bey’in vurulması 

esnasında bile İstanbul’da teşkilat zayıftır.571  

Selanik572, Yahudilik, Masonluk ve Dönmelik, OHC’nin kuruluşunu izahta 

sıkça kullanılmaktadır.  

 II. Meşrutiyetin ilanında neticeye yönelik eylemler cemiyetin Manastır 

Şubesince gerçekleştirilmiş olsa da bu hareketin örgütlendiği yer Selanik’tir. Hatta 

bazı yazarlara göre İTC hareketi Selanik hareketidir.573 Selanik, nüfusunun önemli 

bir kısmını diğer gayrimüslim unsurlar gibi -Makedon dâhilî örgütünün 1895 

senesinden beri Selanik’te umumi karargâhı vardı-574 ihtilalci örgütleri olmayan 60 

bin Safardim Yahudisi575 ile on bin Yahudi dönmesinin576 oluşturduğu kozmopolit 

bir ticaret kentiydi.577 Tanınmış İttihatçılardan Cavit Bey, Kumosos, diğer unsurlara 

karşı Türkleri savunan Yeni Asır gazetesini çıkaran Fazlı Necip de Yakubî 

                                                 
570 Enver Paşa, Enver Paşa’nın Anıları 1881–1908, s.38. 
571 Enver Bey, İstanbul’a çağrılmasının eniştesi Nazım Bey’in vurulmasıyla ilgili olduğuna ve Nazım 
Bey’in kendisinden şüphelendiğine ihtimal vermediğini, bu vesile İstanbul’a gidip teşkilat hakkında 
arkadaşlarla görüşmek istediğini fakat “yalnız bir defa Avukat Baha Bey oradan gelerek ahvale dair 
malumat vermişti. Bundan, İstanbul’da kuvvetli bir teşkilat olmadığı anlaşılıyordu”demektedir. Enver 
Paşa, Enver Paşa’nın Anıları 1881–1908, s.58.  
572 Selanik ve İTC ilişkisi hakkında kıymetli bir makale için bkz. Erol Üyepazarcı, “Selânik ve Kısa 
Süren Saltanatı”, Tarih ve Toplum, Sayı:177, s.23-33. 
 
573Tekeli-İlkin, İttihat ve Terakki Hareketinin Oluşumunda Selânik’in Toplumsal Yapısının 
Belirleyiciliği, s.351 vd sayfalar.  
574 Knight, Türkiye Bir Milletin Uyanışı–1908 Devrimi-, s.99. 
575 Koloğlu, İttihatçılar ve Masonlar, s.16. Koloğlu, 60 bin rakamından bahsederken herhangi bir 
kaynak vermemektedir. Ancak 1906/7 Osmanlı nüfus istatistiğinde bu rakam erkek için 24.269, 
kadınlar içinse 24.520, toplam 48.789 olarak verilmektedir. Karpat, Osmanlı Nüfusu (1830- 1914) 
Demografik ve Sosyal Özellikleri, s.204–205. İlhan Tekeli-Selim İlkin, N.Todorov’un 1908’lerde 
Selanik şehir nüfusunun %27’sinin Müslüman, %40’ının Yahudi, %13’ünün Rum, %3’ünün Bulgar, 
%17’sinin de başka ülkeler tebaasından oluştuğunu yazdığını aktarmaktadırlar. Tekeli-İlkin, İttihat 
ve Terakki Hareketinin Oluşumunda Selânik’in Toplumsal Yapısının Belirleyiciliği, s.365.  
576 Shaw-Shaw, dönmelerin, cemiyetin başarısı halinde Osmanlı toplumunda kendi durumlarını 
düzelteceğine inandıklarından cemiyete parasal ve maddî yardım yaptıklarını yazmaktadır. Shaw-
Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, s.320. Leskovikli de Selanik’e sürügne 
gönderildiğinde “ Selanik’te bulunduğum müddetçe icra ettiğimiz mücadeleler esnasında ‘Dönme’ler 
oldukça yararlıklar, fedakârlıklar gösterdiler” diyerek bu algıyı teyid etmektedir. Leskovikli 
Mehmed Rauf, İttihat ve Terakki Ne İdi, s.85. Hanioğlu da Jön Türklük hareketinde de Selanik 
teşkilatının faaliyetlerini Dönmelerin desteğiyle yürüttüğünü yazmaktadır. Hanioğlu, OİTCJT, s.646.  
577 Selanik Şehri’nin ticari gelişim ve önemi için Bkz.: Tekeli-İlkin, İttihat ve Terakki Hareketinin 
Oluşumunda Selânik’in Toplumsal Yapısının Belirleyiciliği. 
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dönmelerindendi.578 Selanik aynı zamanda etkili bir mason merkeziydi. Masonluk 

her ne kadar birleştirici bir öğretiyi savunuyorsa da Makedonya’daki unsurlar 

birleşmeme temelinde hareket ettiklerinden kurdukları mason locaları da ulusal 

nitelikli olmaktaydı. Örneğin, İngiliz Arap Bürosu raporuna göre, Yunan mason 

locaları Etnik-i Eterya’nın yardımcı şubeleriydi.579 Masonluğun birleştirici niteliğini 

dikkate alan yalnız İTC olmuştur.580 Cemiyetin masonlukla ilişkisi bir vakıaysa da 

boyutu oldukça abartılmıştır. OHC’nin kurucularının aynı zamanda mason locasının 

müdavimleri olması, cemiyetin özellikle zabit kadrosunun belirleyici olduğu hesaba 

katıldığında bu sayının önemli olmakla birlikte belirleyici olmadığını söyleyebiliriz. 

Önemlidir, çünkü cemiyetin kurucuları masonluğa ‘korunaklı bir sığınak’ olarak 

girseler de bu inancın gereğini yerine getirmişlerdir. Belirleyici değildir, çünkü 

sayıları bin ikibin civarında olduğu söylenen ve büyük çoğunluğunu genç zabitlerin 

oluşturduğu cemiyette belirleyiciliğin masonlukta olması uzak ihtimaldir.581 

Özellikle cemiyetin en etkili üyelerinden ve sonra da liderlerinden olan Enver Paşa, 

mason olmadığı gibi, aynı zamanda masonluğa karşıdır da. İhtilalin gerçekleşmesini 

temin eden Manastır şubesinin Enver Bey’le kurucularından olan Kazım Karabekir 

ve Şemsi Paşa’nın vurulması emrini vererek olayların akışını hızlandıran şube reisi 

Miralay Sadık mason olmadığı gibi,582 Resne’de dağa çıkarak ihtilalin ilk kıvılcımını 

başlatan Resneli Niyazi’nin de mason olduğuna dair herhangi bir bilgi 

bulunmamaktadır. İttihatçıların çoğunun devam ettiği loca Makedonya 

Risorta’ydı.583 İttihatçılarla loca arasındaki ilişkiyi Talat Bey vasıtasıyla kuran ise 

İtalya Maşrık-ı Azamı’na bağlı584 olan locanın üstadı Emanoel Karasu’ydu.585 Talat 

                                                 
578 Koloğlu, İttihatçılar ve Masonlar, s.20–21. 
579 Koloğlu, İttihatçılar ve Masonlar, s.37. 
580 Koloğlu, İttihatçılar ve Masonlar, s.26. 
581 Koloğlu, İttihatçılar ve Masonlar, s.44. 
582 Koloğlu, İttihatçılar ve Masonlar, s.45. 
583 Makedonya Risorta locasının 1903–1923 yılları arası matrikül listesi için Bkz.: Angelo Iacovella, 
Gönye ve Hilal İttihad-Terakki ve Masonluk, Çev. Tülin Altınova, 2. baskı, İstanbul, Tarih Vakfı 
Yurt Yayınları, 1999, s.57–62. 
584 Iacovella, Gönye ve Hilal İttihad-Terakki ve Masonluk, s.7. 
585 Koloğlu, İttihatçılar ve Masonlar, s.53. 
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Bey’in586 ve arkadaşlarının locaya mensubiyetlerinin hafiye takibinden kurtulma,587 

faaliyetlerini yabancı garantisi altında olan bir kurumun güvenli çatısı altında yapma 

düşüncesinden kaynaklandığını, ancak bunun ötesinde bazı üyelerin bir mason 

inancına da sahip olduklarını söyleyebiliriz. Karasu ve Talat Bey arasındaki bu 

ilişkinin karşılıklı bir çıkar ilişkisi şeklinde olduğu yönündeki görüş Selanik’in 

kozmopolit yapısı ve Yahudilerin spesifik durumu dikkate alındığında makul 

görünmektedir. Yahudiler sadece Selanik merkezinde yoğun olup vilayet genelinde 

çoğunlukta değildirler. Makedonya sorunu sadece bir Selanik sorunu olmadığı gibi 

Yahudiler ne bölgenin yerlisi, ne de Makedonya genelinde belirleyici bir nüfus 

yoğunluğuna sahip unsurudur. Değil Makedonya genelinde, merkez dışında Selanik 

vilayetinin genelinde bile çoğunluk olmayan, bu vilayette Türkler, Rumlar ve 

Bulgarlardan sonra gelen Yahudilerin kaderlerini Osmanlı devletine ve Türklere 

bağlamaktan başka çareleri görünmemekteydi. Makedonya’da hak iddia eden ve bu 

gerçekleştiğinde özerk veya bağımsız bir idare tesis edebilecek; hiç olmazsa etnik 

aidiyetinin bağlı olduğu komşu devletlerle birleşebilecek unsurlara nazaran 

Yahudiler, böyle bir imkâna gerek nüfus yoğunluğu ve gerekse de tarihî açıdan sahip 

değillerdi. Koloğlu’nun dediği gibi “Türk unsuru giderse kendilerine hayat hakkı 

kalmayacağını Yahudiler biliyorlardı. Nitekim Balkan Savaşı’nda Yunanlılar 

Selanik’e yerleşir yerleşmez Yahudilerin tasfiyesine başlamışlardır”.588 Dolayısıyla 

imparatorluğun dağılması, yani Makedonya’nın elden gitmesi korkusunu 

hareketlerinin temeli yapan İttihatçıların Yahudilerin önemli temsilcilerinden olan 

Karasu tarafından loca aracılığıyla korunması reel-politik ve konjonktüre de 

uygundu.589 Cemiyetin Selanik’te kurulması bu gibi çeşitli faktörlerin neticesiydi. 

                                                 
586 “Talat’ın eylemde kararlı ve geçirdiği acı tecrübenin ışığında daha güvenilir yöntemler arayışı 
içinde olduğunu söyleyebiliriz. Talat’ın masonluğun kendisiyle meşgul olduğunu gösteren hiçbir 
işaret yoktur, ama ihtilalciliğini her an tekrarladığını kanıtlayan belgeler çoktur”. Koloğlu, 
İttihatçılar ve Masonlar, s.53. 
587 Meşrutiyetin ilanından sonra İtalya Maşrık-ı Azamı Ettore Ferrari, bu başarıyı masonlara bağladığı 
gibi verdiği bir konferansta Selanik’te Makedonya Risorta locasının basıldığını, ancak baskından 
önce hafiyelikle görevli paşalardan birinin yaveri olan bir biraderin büyük üstad Karasu’ya haber 
vermesiyle Karasu’nun arşivde ve özel dolapta yer alan biraderlerin listesiyle suç unsuru olabilecek 
tüm evrakların götürüldüğünü ve yerine gericilerin isimlerinin bulunduğu uydurma bir liste 
bırakıldığını söylemektedir. Iacovella, Gönye ve Hilal İttihad-Terakki ve Masonluk, s.7. 
588 Koloğlu, İttihatçılar ve Masonlar, s.60. 
589 Karasu’nun yardımı sadece cemaatinin geleceği endişesinden doğmamaktaydı. Locanın kapıları 
İttihatçılara açılmakla, İttihatçılar imparatorluk içinde çalışabilecekleri bir imkâna kavuşmakla, aynı 
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Ramsaur, “Hareketin daha serbest yürütülme ve Padişah’ın denetimi dışında kalma 

imkânı önemli bir unsur olmuş olmalıdır, yoksa Selanik’in İmparatorluğun diğer 

bölgelerine kıyasla çok daha ‘Avrupalı’ olması gerçek milliyetçiler için bir ‘nimet’ 

sayılamaz” şeklinde bir tespitte bulunmaktadır.590 Aslında bu serbestlik olgusunun 

bile Selanik’in tüm Makedonya için geçerli olan ‘kaybedilme korkusu’ ile anlamlı 

olduğunu kabul etmek daha makul görünmektedir. Çünkü İzmir de ‘serbest’ ve hatta 

Selanik’ten daha çok ‘Avrupalı’dır. Ancak bu bölge için devletten koparılma 

korkusu mevcut olmadığı gibi ‘iç çatışma’ da sözkonusu değildir. Aydın vilayetinin 

merkez sancağı olan İzmir’in591 nüfusu da Rum ve yabancı ağırlıklı olmasına 

rağmen kayda değer herhangi bir muhalefet hareketi bulunmamaktaydı.592 Bu 

bakımdan Selanik’in sosyal-ekonomik yapısından hareketle yapılan yorumların 

aşırıya kaçtığını söyleyebiliriz.  

 İTC olarak 1895’te ismi tescillenen cemiyet bilahere TİC adını almış ve gizli 

muhabere dosyasının 386 numaralı yazısına göre593 27 Eylül 1907’de594 Osmanlı 

Hürriyet Cemiyeti ile birleşmede de cemiyetin ismi Terakki ve İttihad Cemiyeti 

                                                                                                                                          
zamanda uzun yıllar uykuya yatmış olan loca da yeniden doğmaktaydı. Makedonya locası yeniden 
doğuşu’nu Ettore Ferrari’ye olduğu kadar genç bir sefared avukat olan Karasu’ya da borçluydu. 
Iacovella, Gönye ve Hilal İttihad-Terakki ve Masonluk, s.36–37; 40. 
590 Ramsaur, Jön Türkler ve 1908 İhtilali, s.116–117. 
591 İzmir’le ilgili Bezmi Nusret Kaygusuz’un hatıratında ilginç bilgiler bulunmaktadır. “İzmir, adeta 
bir Rum ve ecnebi şehri idi. Her şey onların elinde bulunuyordu. Onlar bizim memleketimizde hür ve 
mes’ut, refah ve saadet içinde yaşarlardı. Biz kendi vatanımızda esir ve mustarip olarak yaşıyorduk. 
Onların evlerinde piyanolar çalınır, kanaryalar öterdi. Bizim fakirhanelerimiz her gün ah ve figan ile 
dolardı… Türk dava vekillerinin adedi dokuzu geçmiyordu… Bunların karşısında on dört rum, on bir 
Ermeni, iki Yahudi avukatlık ederdi. Doktorlarımız da şu zevattan ibaretti: Sıhhiye Müdürü Mehmet 
Ali, Gureba Hastanesi Ser Tabibi Enver, İkinci Hekimi Ali Nureddin, Üçüncü Tabibi Mustafa Nazmi 
ve serbest çalışan Taşlıoğlu Ethem, Menekşelizade Hüsnü, Şükrü Osman Şenozan. Ona mukabil 
inanılmayacak bir adet: 88 gayrimüslim şahadetnameli doktor. Kırk üç diplomalı eczacı bulunduğu 
halde, içlerinde tek bir Türk yoktu. Hepsi Rum, Ermeni, Yahudi idi”. Bunun yanında gazete ve 
matbaada da durum aynıdır. Bezmi Nusret Kaygusuz, Bir Roman Gibi, İzmir, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Kültür Yayını, 2002, s.13-14. 
 
592 “İzmir, Vali Kâmil Paşa’nın müsamahasile İstanbul’a nisbeten daha serbest idi. İstibdadın şiddeti 
burada pek az hissediliyordu. İzmir’de hafiye teşkilâtı, hafiye takibatı yoktu. Sorguya çekilen, tazyıka 
uğrıyamnda bulunmuyordu. Herkse işi ve gücü ile meşguldü. Arada sırada İstanbul’dan bazı gizli ve 
talimatlı memurlar geliyor, fakat uzun müddet barındırılmıyordu”. Kaygusuz, Bir Roman Gibi, s.18. 
593 Birleşme yazısının metni için Bkz.:. Kuran, OİİHMM, s.456–457. 
594 Uzunçarşılı, birleşme tarihini de 21 Nisan 1906 olarak vermektedir ki, bu tarihte henüz OHC 
kurulmamıştır. Uzunçarşılı, İMNSİDV, s.106. 



 187  

olarak kabul edilmişti. Birleşme Dr. Nazım’ın teklifi üzerine olmuştur.595 

Birleşmeden sonra şubelere yeni mühür verilmiştir.596 Temo’nun cemiyetin isminde 

kelimelerin yer değiştirmesinin sebebi olarak: 

  “Hürriyetin ilanından sonra, ailemi görmek üzere Ohri’ye giderken, Selanik’te 

‘Kâbe-i Hürriyet’ adını verdikleri o menfaat kaynağına uğradığımda, hürriyet 

fatihi ünvanını alan bazılarının bana: doktor bu cemiyet senin kurduğun cemiyet 

değildir, bunu biz kurduk, bu başarı bizimdir demelerinden, bu mührün şeklinin 

değişmesinin nedenini o vakit anladım” 

demesi,597 her ne kadar yeni cemiyet, Temoların kurduğu cemiyet değilse de cemiyet 

isminin ve mührün değişmesi, birleşmeden ve ihtilalden çok önce Paris’te 

gerçekleştiğinden izahta yetersizdir.  

 Birleşmeyle ilgili olarak 1900’lü yıllarda yayın faaliyetinin tek başına 

yönetimi deviremeyeceği şeklindeki düşünce gereği Ahmed Rıza ve ekibinin orduya 

ve mektepli subaylara yöneldiği ve 1907’de meydana gelen birleşme ile Jön Türk 

hareketinde kontrolün aydın-bürokratlardan mektepli subaylara geçtiği598 artık 

                                                 
595 Karabekir, İttihat ve Terakki Cemiyeti 1896–1909, s.187; Enver Paşa, Dr. Nazım ile Selanik’te 
birleşme hususunu konuşurken şunları söylediğini yazmaktadır: “…Kendisi ile konuştuk. İki 
komitenin birleşmesi ve böylece hariçte ayrıca adam bulundurmaktan ise, hariçteki arkadaşların 
cemiyetin harici umurunu idaresi hakkındaki teklifi muvafık bulmuş idim”. Enver Paşa, Enver 
Paşa’nın Anıları 1881–1908, s.39; Menteşe, Osmanlı Mebusan Meclisi Reisi Halil Menteşe’nin 
Anıları, s.114. 
596 İbrahim Temo, İbrahim Temo’nun İttihad ve Terakki Anıları, s.172. 
597İbrahim Temo, İbrahim Temo’nun İttihad ve Terakki Anıları, s.173; “Selanik’de Kabe-i 
Hürriyet adını verdikleri genel merkeze uğradım. Tesadüfen Cemal Bey’i,(Suriye’de Arapları 
asmakla meşhur Cemal Paşa) Midhat Şükrü Bey’i ve adlarını unuttuğum kahramanlardan daha 
birkaçını buldum. O sıralarda Selanik Vilayeti Ecnebi İşler Müdürü bulunan Fraşeli Midhat Bey’e 
rastladım. Beni de al arkadaşlarınıza takdim edersiniz ricasında bulundu. Arkadaşlara samimi 
tebriklerde bulundum. Söz sırasında ben cemiyetimizin başarılarından sevinerek sözederken, Cemal 
Bey bana: Hangi cemiyeti murad ediyorsunuz? Bizim bu cemiyetimiz, sizin vatan haricinde 
çalıştığınız cemiyet değildir. Bu cemiyet, Manastır ve Selanik mahsûlüdür, gibi sözlerle, 
kendilerinden bir ümid beslediğimi ima eder tarzda beni fikirdaş gibi tanımak istemedi. Midhat Şükrü 
Bey, bizimle beraber Bulgaristan’da, Romanya’da senelerce çalıştığı için yüzü kızardı, fakat ağzını 
açıp ta bir kelime ile müdafaada bulunamadı. Pekâla beyler, bu başarıyı siz kazandınız ve benim 
gibilerin hizmetlerinin geçmediğini kabul edeyim; o halde, niçin bu sizin cemiyetinize bizim 
cemiyetimizin adını verdiniz? Sorum üzerine, bu adı kutsal saydığımızdan kabul ettik, cevabını 
alınca: öyle ise İttihad ve Terakki veya sizin kelimelerin yerlerini değiştirdiğiniz Terakki ve İttihad 
Cemiyetinin kurucularından olduğum için beni de böyle tanımaklığınız lâzım gelir der demez, bu 
sahneyi işitip durumu izleyen Fraşeli Midhat Bey yüzü sararmış bir halde masa altından ayağıma 
bastı ve haydi gidelim doktor diye ayağa kalktı”. İbrahim Temo, İbrahim Temo’nun İttihad ve 
Terakki Anıları, s.185–186.  
598 Hanioğlu, 1905-1908 yılları arasında Dr. Bahaeddin Şakir’in tavsiyesiyle Jön Türk 
propagandasının halkı değil, genç subayları hedeflediğini, bunun temelinde Jön Türklerde var olan 
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İTC’nin ordusu yerine ordunun İTC’sinden bahsedilir hale geldiği, 1902 yılından 

sonra Hürriyetperveran Cemiyeti’ni kuran ve sonra İTC’nin eski kadrosunu 

tamamiyle içine alan Adem-i Merkeziyet ve Teşebbüs-i Şahsi Cemiyeti’nin eski 

özelliği, yani aydın muhalefetini temsil ettiği599şeklindeki görüşün birleşmeyi tam 

olarak yansıtmadığı kanaatindeyiz. TİC’nin orduda yayılması biraz abartılı bir görüş 

olup orduda aslında Prens Sabahaddin grubunun da faaliyeti vardır. Ancak ordu 

içinde TİC’nin yayılmasından ziyade farklı bir yapı içinde yayılma söz konusudur. 

Biz bu ordu içindeki hareketlilikte, yurtdışı Jön Türlük hareketinin etkisinden 

ziyade, bu hareketten de etkilenmekle birlikte esas belirleyici öğenin tamamen farklı 

olduğunu düşünmekteyiz. Aksi takdirde ordu içindeki yayılmanın sadece Rumeli’de 

değil, devletin tüm yerlerinde geçerli olması gerekirdi. Ancak ordu içindeki yayılma 

da sadece mektepli subaylarla sınırlıdır. Mektepli subayların Jön Türklerin 

etkilendiği kaynaklardan beslendiği de bir gerçektir. Özellikle harbiyede tüm Jön 

Türklerin öğrenciliklerinde etkilendikleri yazarları ve düşünürleri okumaya 

çalıştıkları da bilinen bir şeydir. Fakat yurtdışı Jön Türk hareketinin aradan hayli 

uzun zaman geçmesine rağmen yurtiçinde ve yurtdışında kümelenmesi ve faaliyete 

geçmesi, üstelik bu faaliyetin pratize edilemeyen suikast düşüncesi ve yayın faaliyeti 

ile sınırlı kalması ve hele meşrutiyet ilan edildiğinde cemiyetin İstanbul’da dahi 

şubesinin olmadığı düşünülürse farklı bir sebep aramak gerekmektedir. İstanbul’da 

bir hareketin olamaması veya barınamaması tabii karşılanırsa da hareketin devletin 

başka bir bölgesinde değil de Rumeli’de patlak vermesi, meselenin Rumeli merkezli 

incelenmesini gerektirmektedir. Kanaatimizce yurtdışı Jön Türk hareketi olmasa da 

Rumeli, böyle bir hareketin gelişimine uygun bir özellik arz etmekteydi. Dr. 

Bahaeddin Şakir ve Dr. Nazım’ın Rumeli-Makedonya İttihatçılığının oluşumuna ve 

gelişimine dair katkılarının belirleyici olmadığı ortadadır. Cemiyete mensup 

subayların bu tür propagandalardan ziyade giriştikleri çete müsademeleri, 

Makedonya’nın “nev’i şahsına münhasır” durumu ve Reval Mülakatı ile zirve yapan 
                                                                                                                                          
seçkincilik düşüncesinin bir sonucu olarak halkın güvenilmez, her türlü telkine rağmen 
aydınlanmama konusundaki inadının, miskinliğinin, tembelliğinin ‘halka dayalı bir ihtilale’ imkân 
vermemesinin yattığını söylemektedir. Hüsrev Sami, Seyyid Ken’an Bey gibi zabitlerin kaleme aldığı 
‘Silah Arkadaşıma’ başlıklı makalelerle bir halk hareketinin değil, cemiyet denetiminde ordu 
aracılığıyla başlatılacak bir isyanın tahrik edilmeye çalışıldığını söyler. Hanioğlu, M.Şükrü Hanioğlu, 
“Bir Asır Sonra ‘İnkılâb-ı Azîm’”, Türkiye Günlüğü, Sayı:94, s.11. 
599 Hanioğlu, DACD, s.282.  
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bölgenin elden çıkacağı korkusundan etkilendiklerini kabul etmek daha uygun 

görünmektedir. Kanaatimizce Jön Türk hareketinin önemli bir kolu olan Ahmed 

Rıza liderliğindeki ekibin şiddet temalı yeniden yapılanmaları Rumeli İttihatçılığını 

belirlemediği gibi zaten bu yönde bir yapılanma içinde bulunan ekibe sadece 

eklemlenme sonucunu doğurmuştur. Bir anlamda yurtdışı Jön Türklük hareketinin 

önemli bir kolu Terakki ve İttihad Cemiyeti -her ne kadar ismini bu yeni oluşuma 

hediye etmişse de- etkisini ve varlığını önemli ölçüde kaybetmişti. Çünkü bu esnada 

üyelerinin çoğunluğunu genç zabitlerin oluşturduğu bu yeni örgüt, faaliyetlerine 

aşağıda da görüleceği üzere iki koldan devam etmekteydi. Cemiyete mensup 

subaylar, eskiden beri resmî görevleri gereği eşkıya takip ederken, cemiyetleşmeyle 

birlikte komiteleşmiş ve ‘komiteci’ sıfatıyla da eşkıya takibine başlamışlardı.  

 

4.2. Farklı Bir Bölge: Makedonya 

 

 Rumeli, Berlin Anlaşmasından sonra Osmanlı imparatorluğunda mesele 

olarak Makedonya ile sınırlıydı. Bosna-Hersek, Berlin Anlaşması gereği Avusturya-

Macaristan İmparatorluğu’nun işgaline bırakılmıştı. Bu durum her ne kadar geçici 

bir karakter taşımaktaysa da pratik bir anlam ifade etmemekte, Osmanlı devletiyle 

bağı sadece kâğıt üzerindeydi. Arnavutluk olarak kabul edilen ve Adriyatik boyunca 

uzanan, İşkodra ve Yanya gibi vilayetlerden müteşekkil yerlerde de Arnavutlar ezici 

çoğunluğa sahip olduklarından ve Abdülhamid’in Arnavutlarla ilgili yönetim tarzı 

gereği ciddi bir problem bulunmamaktaydı. Fakat Makedonya dediğimiz yer, birçok 

bakımdan farklılıklar göstermekteydi. Balkan yarım adasının Struma, Vardar ve 

Mesta nehirleri havzalarını içine alan, Selanik vilayetinin tümüne, Kosova ve 

Manastır vilayetlerinin Arnavutluk’tan geri kalan kısmına Makedonya 

denmektedir.600 Makedonya tabiri, coğrafî bir tanımdır ve üç vilayetin bulunduğu 

                                                 
600 Makedonya’nın sınırını Fikret Adanır “ Kuzeyde Şar dağları, Karadağ(Skopska Crna Gora), 
Kozyak dağları, Osogov dağları; doğuda Mesta(Nestos) nehri; güneyde Ege denizi ve 
Aliakmon(Bistrica) nehri; batıda Korab, Jablanica, Mokra ve Pindos dağları vardır”, Adanır, 
Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), s.2; Shaw’lar ise “ Trakya ile 
Arnavutluk arasında, güneyde Ege Denizi, kuzeyde Şar Dağları ve batıda Ohri Gölü ile çevrelenen 
bir toprak parçasıdır” şeklinde tarif ederler. Shaw-Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern 
Türkiye, s.257. 
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bölgeyi ifade etmek için asırlar sonra 19. yüzyılda yeniden kullanılmaya 

başlanmıştır. Makedon halkı tabiri ise, bu bölgede yaşayan farklı dinî ve etnik 

kökene mensup unsurları kapsamakta, Makedon diye etnik kökene mensup bir halk 

bulunmamaktadır. Dinî etnik kökene mensup başlıca unsurlar Bulgar, Türk, Rum, 

Sırp, Ulah, Boşnak, Pomak, Hıristiyan601 ve Müslüman Arnavutlardır. Nüfusun 

ağırlığını Türkler, Bulgarlar, Müslüman Arnavutlar ve Rumlar oluşturur. 

Makedonya bu nüfus yapısı ile Avrupa’nın en karışık bölgesiydi.602 Balkan yarım 

adasında her ırk ve dinin kalıntıları üst üste karışmış olup ayrı ayrı mıntıkalarda 

değil; birbirinin içine girmişti.603 Ancak Osmanlı devletinde bu bölge için 

Makedonya tabiri kullanılmamıştır. Makedonya şu an Bulgar ve Arnavut nüfusun 

yoğun olduğu bağımsız bir devlettir. Kosova’nın Yugoslavya federasyonunda 

Makedonya’dan ayrı bir birim olarak teşkilatlandırılması nedeniyle Bulgarlar en 

fazla nüfusa sahip etnik unsur olmuştur. Kosova Arnavutluk’tan sonra 

bağımsızlığına kavuşan ikinci Arnavut devletidir. Osmanlı devletinin son 

zamanlarında Makedonya’ya özel bir idare şekli verilerek bu üç vilayetten 

müteşekkil düzene ‘Vilâyât-ı Selâse Umumî Müfettişliği’604 adı verilmiş, Hüseyin 

Hilmi Paşa’nın Kâmil Paşa kabinesinde dâhiliye vekilliği görevine kadar uzun 

müddet müfettişlik görevi kendi uhdesinde kalmış, kısa bir dönem vekâletle idare 

edildikten sonra umumî müfettişlik lağvedilmiştir. Selanik vilayetinin merkezi 

Selanik, Manastır vilayetinin merkezi Manastır ve Kosova’nın merkezi de 

Priştine’den sonra Üsküp’tür. 1894’ten 1908’e kadar vilayetler ve sancaklar, 

Kosova’nın bir sancağı hariç aynıdır. Kosova, Üsküp merkez sancağı, İpek, Priştine, 

Prizren, Senice605 ve Taşlıca sancaklarından; Selanik, Selanik merkez sancağı, 

Drama ve Siroz’dan; Manastır Manastır merkez sancağı, İlbasan, Debre, Serfice ve 

                                                 
601 1861-1864 yılları arasında cereyan eden Karadağ isyanında Osmanlı devleti Katolik 
Hıristiyanlardan da harbe iştirak etmelerini istemiş, Papalık Türklerle işbirliği yapmamalarını tavsiye 
etmişti. Karal, Osmanlı Tarihi, VII. Cilt, s.5. 
602 Fazlı Necip, Fazlı Necip, Rumeli’yi Niçin Kaybettik, s.12. 
603 Knight, Türkiye Bir Milletin Uyanışı–1908 Devrimi-, s.29. 
604 Uzer, Makedonya Eşkiyalık Tarihi ve Son Osmanlı Yönetimi, s.81. 
605 Salnâme-i Devlet-i Aliyye-i Osmâniye -51.Sene-1310-1313 (1894), Dersaadet, Matbaa-i Âmire, 
1310-1313. Bu salnamede Senice yerine Yenipazar sancağı bulunmaktadır. 
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Görice sancaklarından müteşekkildir.606 Osmanlı devletinin Rumeli’deki 

topraklarının önemli bir kısmını vilâyat-ı selase oluşturmakla birlikte diğer vilayetler 

Yanya, İşkodra ve Edirne idi. Edirne vilayeti Türklerle meskûn bir bölge iken 

İşkodra ve Yanya Müslüman unsurdan Arnavutların yoğun olarak bulunduğu 

vilayetlerdi. Bugün Yanya Yunanistan’da, İşkodra da Arnavutluk sınırlarındadır. 

Edirne vilayeti büyük kısmı ile bize kalmıştır. Türk nüfusun yoğun olduğu Dedeağaç 

ve Gümülcine sancakları Yunanistan’dadır. Bugünkü bağımsız Makedonya devleti 

esas itibariyle, Osmanlı devletinin Vilayet-i Selâse’sinin Manastır vilayeti toprakları 

üzerinde kurulmuştur. Ancak Osmanlı döneminde Kosova vilayetinin merkezi olan 

Üsküp sancağı, bugün Makedonya’da ve başkenttir.  

 Makedonya, verimli toprakları yanında aynı zamanda ülkelerin ve yolların 

kesişme noktasında bulunduğundan stratejik öneme sahipti. Osmanlı devleti için 

çoğunluğunu Müslüman tebaanın oluşturduğu gaza ve fetih ile alınmış bir vatan 

toprağı, bunun yanında da önemli bir gelir merkeziydi. İmparatorluğun İstanbul, 

İzmir gibi şehirlerinden sonra görece gelişmiş, sanayi ve ticaret hacmi yüksek olan, 

aynı zamanda bölge hakkında emelleri olan Yunanistan’la arada bir bölgeydi.607 

 Makedonya’nın esas önemi ticarî veya stratejik yönünden ziyade karmaşık 

demografik yapısından kaynaklanmaktaydı. Çok sayıda dinî unsurun bölge üzerinde 

hak iddia etmeleri, bölgenin adeta kan gölüne dönmesine yol açmıştı. 

Makedonya’nın durumunu Paul Imbert, ‘Türklerin bölgeyi sömürmesi’ gibi 

anlamsız tespiti dışında özlü olarak tasvir etmektedir:  

  “Makedonya’nın denilebilir ki ne siyasal birliği, ne ulusal birliği, ne dinsel 

birliği ne de etnografik birliği vardı. Yunanlılar, Sırplar, Bulgarlar, 

Romanyalılar, Arnavutlar, Yunan kilisesine bağlı Ortodokslar, Katolikler, lâtin 

yapılamayan Katolikler, Müslümanlar, Yahudiler, Kosova, Selanik, Manastır 

vilayetlerinde üstünlüğü elde etmek için kıyasıya çekişiyorlardı. Böylesine 

hırsların çatışmasında da müzmin anarşi, şiddet olayları, kıyımlar, ayaklanmalar 

doğuyordu. Türkler böylesine uzlaşmaz ırk ve din kinleriyle boğuşan bu halklara 

                                                 
606 Salnâme-i Devlet-i Aliyye-i Osmâniye- 64.Sene-1323-1326 (1907), Dersaadet, Matbaa-i Ahmed 
İhsan, 1323. Salnamede merkez sancakları merkez kaza olarak isimlendirilmektedir. Merkez livada 
vali yanında kaymakamlar bulunmaktadır; Nevsal-î Osmanî 1.Sene, Haz. Ekrem Reşad, Osman 
Ferid, İstanbul, Matbaa-i Amedî, 1325,  
607 Shaw-Shaw Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, s.258. 
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egemen olarak onları sömürüyorlardı. Avrupa’nın reaya için işe karışmasını 

gerektirecek buradan daha başka bir yer olamazdı”.608  

İstanbul’daki Alman Büyükelçisi Marschall’ın 1904 ilkbaharındaki 

raporunda yer alan: 

  “En azından bilinmelidir ki, Avrupa basınının Makedonya hakkında yazdığının 

çoğu yanlıştır. Bilinmelidir ki, orada ‘Makedonyalı’ yoktur, Türkler, Arnavutlar, 

Sırplar, Rumlar, Pomaklar, Eflâklar; Eksharlık ya da Patriklik Bulgarları vardır. 

Yine en azından bilinmelidir ki, oradaki değişik ulustan Hıristiyanların 

birbirlerine karşı nefreti, Hıristiyanlık ile İslam arasındaki karşıtlıktan çok daha 

güçlü bir kargaşa unsurudur” 

tespiti de oldukça yalındır.609  

  Bölgede cinayetin olmadığı bir gün yok gibiydi. Kimse askersiz çiftliğine, 

köylü kasabaya gidemez durumdaydı. Dillerde en çok müsademe kelimesi vardı ve 

dökülen kanların hesabı yoktu.610 Bu sebeple Makedonya’da subayların çete takip ve 

tenkillerindeki mücadeleleri, ahalinin durumu üzerine bu bölge için ‘Lâ râhate fi’d-

dünyâ, hele fi’l-Makedonya’ tabiri yerleşmiştir.611 

 Makedonya’nın kaynayan kazan haline gelmesi Berlin Anlaşmasından 

sonradır. 1878 öncesinin en tanınmış etnografya haritacılarının hazırlamış oldukları 

haritalarda Makedonya nerdeyse sadece Bulgarların oturduğu yer olarak gösterilmiş 

ve 1876 İstanbul Konferansı’nda Rusya’nın İstanbul elçisi İgnatiyef, masaya elinde 
                                                 
608Imbert, Osmanlı İmparatorluğu’nda Yenileşme Hareketleri-Türkiye’nin Meseleleri, s.168-
169; “…Her kavim kendi hesabına sancak ve kaza teşkilatı yapmış; köylerde köy çeteleri tertip etmiş; 
köy bekçilerini ve çobanları eşkıya kılavuzu tayin eylemiş; ahaliyi ianeye bağlamış; onları hiçbir 
işleri için hükûmete müracaat etmemeğe mecbur etmiş; metropolit hanelerin himayesiyle ve 
papazların ve daskal denilen mektep hocalarının irşâdâtıyla ahali tav’an ve kerhen çete ve komite 
rüesasının icraatına münkat kılınmış; zaten irtikap ile, irtişâ ile düçâr-ı fakr-u sefalet edilmiş olan 
zavallı ahali bir kat daha soyulup soğana çevrilmiş; hükûmet içinde türlü türlü hükûmetler icrâ-yı 
hükûmete başlamış; bu suretle ahali aynı zamanda birkaç hükûmetin taht-ı tesirinde şaşırmış, ezilmiş 
kalmış; her birine ayrı ayrı vergiler vermekten mahvolmuş; hayatı da her lahzada tehlikeye maruz 
bulunmuş; bu hal ile ziraat, ticaret hep durmuş; herkes mütehayyirâne bir netice-i meçhûleye 
muntazır kalmış idi! Ortalığı bir Makedonya avazesidir istilâ etmiş: Rumlar bizim olacak der, 
Yunanistan’a iltihak edecek der, Ulahları ve Bulgarları Rumlaştırmaya çalışır; Bulgarların bir takım 
komiteleri Makedonya Bulgarların olmalı der, bazı fırkaları da Bulgaristan’a ilhak edilmelidir der, 
bu makâsıd-ı siyâsiye ihtilâfıyla en maruf Bulgar komitesi rüesası yek-diğerini tepeler” durumdaydı. 
Ahmed Refik, İnkılâb-ı Azîm, s.21-22.  
609 Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), s.224. 
610 Ahmed Refik, İnkılâb-ı Azîm, s.24. 
611 Ahmed Refik, İnkılâb-ı Azîm, s.31. 
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bu haritacılardan Kiepert’in haritasıyla gelerek, bu haritada Bulgar olarak 

işaretlenmiş yerlerin otonom Bulgar devletine bağlanmasını ileri sürmüştü.612 

Ayastefanos Anlaşmasında bu haritalar dikkate alınmıştı. Oysa ki: 

  “Ayastefanos haritası, birkaç milyondan ibaret Bulgar milletinin nüfus 

topluluklarına, şu veya bu vaziyetin icap ve ihtiyaçlarına veyahut bunların hiç 

birisi değil de, yalnız zoruna, silâh kuvvetlerine göre değil, fakat Avrupaya doğru 

yayılmak isteyen Rusyanın Balkanlarda bu milleti büyük ve kuvvetli bir ileri 

karakol haline koymak gibi, siyasî zaruretleri nazar-ı itibara alınarak Rus 

zabitlerine çizdirttiği bir harita idi”.613 

Ancak daha önceki bölümlerde gördüğümüz üzere Yunanlıların itirazları, 

İngilizlerin Yunan tezlerini desteklemeleri ve diğer nedenlerle Büyük Bulgaristan 

hayali gerçekleşmemişti. 1897 yılında da Osmanlı devletinin Yunanistan’ı yenmesi 

üzerine Bulgarlar ve Yunanlılar büyük çaplı bir isyan başlatmayı göze alamamışlar, 

beş altı yıl Makedonya’da huzur hâkim olmuştu.614 

 Makedonya, yarım kalmış Büyük Bulgaristan hayalini gerçekleştirmek 

isteyen Bulgarların bölgeyi yangın yerine çevirmesinden sonra Osmanlı devletinin 

her türlü iyi niyetine rağmen ne yaparsa yapsın kendini beğendiremediği, 

beğendiremeyeceği bir yer haline gelmişti. Sorun, bölgenin iyi veya kötü idaresi 

değil; kime ve hangi oranda kalacağıydı. Arnavut ulusçusu bir Jön Türkün ifadesiyle 

görünüm şöyleydi:  

  “Makedonya, merkezî hükümet tarafından ülkenin diğer vilayetlerinden daha iyi 

ya da daha kötü yönetilmiyordu. Ancak etnik aidiyetinin belirlenmesi mümkün 

olmayan halklar karmaşasının Türk idari makamlarına çıkardığı zorluk öylesine 

karmaşık ve çelişkilerle doluydu ki, Türklerin bu durumu herkesi memnun edecek 

şekilde çözmeleri asla mümkün değildi. Bu nedenle er ya da geç çöküş 

kaçınılmazdı”.615  

Bu ister istemez, önceki bölümde gördüğümüz nüfus ve nüfuz bağlamında 

yabancı müdahalesini getirecekti. Berlin Anlaşmasından sonra Osmanlı devletinde 
                                                 
612 Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), s.4. 
613 Ali Naci, Ya Hürriyet Ya Ölüm, s.33. 
614 Fazlı Necip, Rumeli’yi Niçin Kaybettik, s.31. 
615 İsmail Kemal Bey, İsmail Kemal Bey’in Hatıratı, s.227. 
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yabancı devletlerin nüfuz savaşlarının cereyan ettiği bölge Makedonya’ydı ve her 

büyük devletin az veya çok ‘söz hakkı’ vardı. Islahat projelerine rağmen Osmanlı 

devletinin ve Müslümanların bölgede hâkimiyetlerinin olmasının nedeni, bölgenin 

Osmanlı devletine bağlı oluşu veya Müslümanların nüfus üstünlüğü değil, hem 

gayrimüslim etnik-dinî unsurların hem de büyük güçlerin kendi aralarındaki 

mücadelenin ‘belli bir müddet’ statükonun devamını gerektirmesiydi. Yabancıların 

olaya bakışı tamamen statükoya göre şekillenmekteydi. İbrahim Temo’nun, 1902’de 

Paris’te karşılaştığı bir hadise oldukça ilginç detaylar vermektedir. O yılın kışında 

Paris’te başta Makedonya Bulgarları olmak üzere Ermeniler, Rumlar gibi Osmanlı 

idaresinden memnun olmayan etnik gruplar yoğun bir propaganda faaliyetine 

başlamış ve Fransız kamuoyunu etkilemeyi başarmışlardır. Bir gün Makedonya 

Bulgar İhtilal Komitesi, Türkleri ve Osmanlı idaresini olabildiğince kötü 

gösterebilmek için kesilmiş kadın ve çocuk vücut ve kafalarını resimli gazetelerde 

yayınlayarak Fransızları etkilemeye başlamışlardır. Hatta gazetenin birinde kesilmiş 

beş kafanın ayrı ayrı süngülere takılarak Türk jandarması tarafından Manastır 

şehrinde dolaştırıldığı yazılarak resmin altında da Türk jandarmasının Bulgar 

kafalarını teşhir barbarlığı yazılıdır. Fakat Temo, haberi ve resmi iyice incelediğinde 

aynı zamanda bir Arnavut olması hasebiyle habere konu olayın beş on sene önce 

vuku bulduğunu ve Manastır valisince devletin gücünü halka göstermek ve 

eşkıyalığın önünü almak için bir Arnavut hırsız çetesine karşı yapılmış bir muamele 

olduğunu anlar. Temo bu yalanlar üzerine, Paris’te bulunan Ahmed Rıza ve diğer 

arkadaşlarına müracaatla bu sahte propagandaya karşı yazılı protestoda bulunmayı 

teklif eder. Ancak ‘biz önce kiminle uğraşalım? Bu gibi duruma sebep olan 

Abdülhamid idaresiyle mi, yoksa bunlarla mı?’ cevabını alır.616 

 İbrahim Temo’nun bir iki Türk arkadaşı ile anlaşarak bir protesto metni 

hazırlamaları ve bunu tüm Fransız gazetelerine göndermeleri üzerine gazete 

idarelerinin tavrı Jön Türklerin karşılaştığı en büyük açmazı göstermesi bakımından 

manidardır. Çünkü protesto metnini gönderdikleri gazetelerden Tan’ın yetkilisi Rum 

yazarın, metnin etkisini görmek istiyorlarsa ‘Sultan ile zalim idaresi aleyhine, öbür 

Hıristiyanlar gibi yazarsanız yayınlarız’ cevabı ile karşılaşırlar. Intransigent 

                                                 
616 İbrahim Temo, İbrahim Temo’nun İttihad ve Terakki Anıları, s.146-147. 
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gazetesinin yetkilisi ise ‘bunca zulüm ve baskıya karşı Türklerin lehine feryad 

ediyorsunuz. Siz de Ermeniler, Bulgarlar, Grekler gibi o boyunduruktan kurtulmak 

isterseniz, her türlü yardımı yaparız. Biz Türklerin, Müslümanların zulmüme alet 

olmayız’ diyerek, hazırlanmış olan ve ekinde deliller bulunan layihayı 

yayınlayamayacağını söyler.617 Bu, tekil bir örnek olmaktan ziyade, yabancıların 

Makedonya’ya genel bakış açılarının yansımasıdır.   

 Makedonya’daki bütün sorunların temeli ‘nüfus çoğunluğu’na ve dolayısıyla 

bölgeye hâkim olma mücadelesidir. Makedonya’da yaşayan halkların nüfusu 

hakkında birbiri ile çelişen çok farklı rakamlar ortaya atılmıştır.618 1903 yılına ait 

nüfus bilgileri olarak kaynağın biri Slavların toplam rakamını 567 bin olarak 

gösterirken diğer bir kaynak bu rakamın 2 milyon olduğunu iddia edebilmektedir.619 

1904’de Umumî Müfettiş Hüseyin Hilmi Paşa’nın yaptırdığı bir istatistiğe göre 

Müslümanların (çoğu Türk, azı Arnavut) nüfusu 1.508.507, Bulgarlar 896.497, 

Rumlar 307.000, Sırplar 100.717, Ulahlar 99.000, toplam nüfus 2.911.700’dür.620  

 Osmanlı nüfusunun son kez sayıldığı 1905–6 sayımı, hem teknik ve hem de 

siyasî nedenlerle yapıldığı gibi,621 Makedonya’daki mücadele için de bir veri 

niteliğinde olduğundan ilginçtir. 1906-7 yıllarına ait olarak da yayınlanan nüfus 

istatistikleri, Kemal H. Karpat’a göre 1905-6 yılları arasında yapılan nüfus 

                                                 
617 İbrahim Temo, İbrahim Temo’nun İttihad ve Terakki Anıları, s.147-149. 
618 Özellikle Bulgar ve Yunanlıların uydurma nüfus istatistikleri düzenleyip, çeşitli dillerde kitap ve 
broşür yayınlamaktaydı. Fazlı Necip, Rumeli’yi Niçin Kaybettik, s.18.  
619 Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), s.6-9 
620 Bayur, Türk İnkılâbı Tarihi, Cilt:1-Kısım.1, s.164. Selanikli ve aynı zamanda öğretmen ve 
gazeteci olarak bölgeyi tanıyan Fazlı Necip, Hüseyin Hilmi Paşa’nın ilk nufüs sayımını 1906’da 
yaptırdığını söylemektedir. Fazlı Necip’in verdiği bilgiye göre Türk ve İslam:1.700.000, Rum 
Patrikliğine bağlı olan nüfus:627.000, Bulgar nüfus: 575.000, Ötekiler:199.000’dur. Fazlı Necip, 
Rumeli’yi Niçin Kaybettik, s.13. 
621 “ Yeni bir sayım yapma kararının ardındaki siyasal gerekçe Rumlar, Bulgarlar, Sırplar ve daha az 
bir oranda da Makedonya ve Trakya’daki Vlahlar arasındaki milliyetçi mücadelelere dayanıyordu. 
Bu cemaatler kendi yurttaşlarının, belirli bir Hıristiyan cemaatinin önderi, özellikle de yerel 
Ortodoks kiliselerin rahipleri olarak atanmasına çalışıyorlardı…çünkü rahip belirli bir topluluğun 
‘milliyetine karar vermede etkili olabiliyordu… Bulgar, Rum ve Sırp cemaatlerinin milliyetçi liderleri 
arasındaki şiddetli çekişme, nüfus istatistiklerine hile karıştırılması noktasında yoğunlaşıyor ve her 
biri, kendi cemaatinin sayısal çoğunluğa sahip olduğunu iddia ediyordu. En şiddetli çatışma, 
Ortodoks Hıristiyanların çoğunluğunun yaşadığı Balkanlar’da gerçekleşti. Nüfus istatistikleri 
savaşına bir son vermek üzere Babıali, yerel cemaatlerin temsilcilerinin katılımını ve desteğini temin 
ederek yeni bir sayımın yapılmasına karar verdi”. Karpat, Osmanlı Nüfusu (1830- 1914) 
Demografik ve Sosyal Özellikleri, s.75. 
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sayımında elde edilen verilerin özetlenmiş şeklidir. Bu istatistiğe göre Selanik’te 

Müslümanların toplam nüfusu: 409.604, Rumların: 263.881, Bulgarların: 155.710, 

Ulahların: 20.486; Kosova’da Müslümanların toplam nüfusu: 379.595 (Kosova’da 

Müslüman nüfusun az görünmesinde Arnavutların kadın nüfusunun sayımına 

itirazlarının etkisi olmalıdır, bu vilayette erkek Müslüman nüfus: 252.937, kadın 

nüfus ise: 126.658’dir), Rumlar: 13.594, Bulgarlar: 272.818; Manastır’ta 

Müslümanların toplam nüfusu: 328.551, Rumlar: 286.001, Bulgarlar: 197.088’dir.622 

Bu istatistiğe göre Makedonya’da Müslümanların toplam nüfusu: 1.117.750, 

Rumların: 563.476, Bulgarların: 625.616’dır. Kosova vilayetindeki eksik sayılan 

Müslüman kadın nüfusunun da eklenmesiyle çoğunluğun tartışmasız Müslümanlarda 

olduğu görülecektir. Bu ilave olmasa bile Makedonya üzerinde hak iddia eden 

Bulgar ve Rumların Müslüman nüfustan yoğun olmadığı ortadadır. Makedonya’nın 

Berlin Anlaşmasıyla Osmanlı devletine bırakılmasındaki en önemli amil, bu bölgede 

Bulgaristan ve Doğu Rumeli’de olduğu gibi sadece Hıristiyan unsur olarak 

Bulgarların bulunmamasıydı. Makedonya’nın Osmanlı devletine bırakılması, 

bölgenin nüfusunun çoğunluğunu Müslümanların oluşturması değil, bölge ile ilgili 

talepleri olan başkaca Hıristiyan unsurların özellikle Ortodoks âleminin mihveri olan 

Rum Patrikliğine bağlı Rumların ve sair gayrimüslim unsurların bulunmasıydı. 

 Nüfus istatistiklerinde görülen en önemli şey, her dinî ve etnik unsurun kendi 

nüfuslarını kabarık gösterme çabasıdır. Ama tüm bunların muhassalasından ortaya 

çıkan sonuç şudur ki, Makedonya’da en fazla nüfus farklı etnik gruplara dağılmasa 

da Müslümanlara aittir.623 Müslümanlar tefrik edildiğinde Türkler, Slavlardan sonra 

en fazla nüfusa sahip olan unsurdur. Sırp, Bulgar ve Rumların gayretleri başlıca iki 

gayeye yöneliktir. Biri, Makedonya’da veya onun belirli bölgelerinde nüfus 

çoğunluğuna sahip olduklarını ispat etmek, diğeri de bundan sonra o bölgede çokluk 

                                                 
622 Karpat, Osmanlı Nüfusu (1830- 1914) Demografik ve Sosyal Özellikleri, s.204–207. 
623 “Osmanlı millet sistemi bazında Makedonya nüfusunun analizi, sultan-halifeye bağlı sadık 
Müslümanların, sayısal açıdan halkın en büyük kesimini oluşturduklarını göstermektedir. Hıristiyan 
halk iki millet halinde, yani Bulgar kilisesinde ve Rum Ortodoks patrikliğinde örgütlenmiş, bu yüzden 
de politik açıdan parçalanmıştı. Dolayısıyla Hıristiyanların özellikle de Bulgarların politik konumları 
daha da zayıfladı. Sırplar ayrı bir grup olarak 105’ten itibaren gittikçe daha güçlü bir şekilde ortaya 
çıktı”. Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), s.12.  
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iddia eden unsura mensup Balkan devletine iltihakını temin etmek.624 Komitecilik de 

esas itibariyle, tedhiş eylemleri gerçekleştirip, Avrupa kamuoyunda bir baskı 

oluşturarak büyük bir devlet ya da devletlerin himayesinde bağımsızlık arzusuydu. 

Her ne kadar Makedon Bulgar İç Örgütü, Makedonya merkezli bir faaliyeti zaman 

zaman öncelemekteyse de bu büyük devletlerin himayesini dışlamak yerine 

Bulgaristan’a bağlanıp bağlanmamak konusundaki bir tartışma idi. Ermenilerin 

görece yoğun oldukları ama hiçbir yerde çoğunluk teşkil etmediği bölgede meydana 

gelen ve Avrupa kamuoyunun baskı ve dikkatini çekmeye yönelik tedhiş hareketleri 

istenilen sonucu vermezken, Makedonya’da meydana gelen tüm hareketler 

beklenilen neticeyi sağlamıştır. Bu sebeple Ermenilerin meskûn oldukları mahalleri 

kapsayan ıslahat çalışmaları belli bir aşamadan sonra kesin sonuçlar vermemişken 

Makedonya’da ıslahat çalışmaları yabancı devletlerin tekeffülü altında tatbik imkânı 

bulabilmiştir. Bölgenin Avrupa’nın hinterlandında bulunması, burada hak iddiasında 

bulunan unsurların daha önce devlete isyan ve başkaldırıları ve Avrupa devletlerinin 

müdahalesi sonucu bağımsızlıklarını kazanmış bölge devletlerinin uzantısı olmaları; 

esas destek ve yardımları kendilerini ait hissettikleri devletten gördükleri gerçeği göz 

önüne alındığında bu bölgede meydana gelen özellikle tedhiş amaçlı çabaların dikkat 

çektiği ve müdahaleyi intaç ettiğini söyleyebiliriz. Bölge esas itibariyle Hıristiyan 

unsurların birbirleriyle ve Müslümanlarla çatışmanın merkezi olan bir bölgedir. Her 

Hıristiyan unsur dinî aidiyetlerini bir kenara bırakarak etnik bir mücadele 

içerisindedir. Bulgarların en fazla tedhiş faaliyetinde bulunduğu unsurun Pomaklar 

olması, Pomakların Bulgar asıllı olmaları iddialarına rağmen Müslümanlıkları 

hasebiyle Türklerin ve Arnavutların yanında yer alması dikkat çekicidir. 

Arnavutların etnik ayrılıkçı bir damar taşıyan örgütlerinin olması belirleyici 

olmadığı gibi, kendilerini Müslüman unsur olarak Makedonya’nın esas sahibi görme 

düşünceleri daha belirgindir. Hıristiyan etnik unsurlara karşı en kanlı tedhiş 

eylemlerini gerçekleştiren çetelerin Arnavut çeteleri olması da manidardır. Vilayât-ı 

Selase’nin Kosova ve Manastır vilayetlerinde Arnavutlar, Müslüman unsurun en 

önemli rüknünü teşkil etmektedirler.  

                                                 
624 Bayur, Türk İnkılâbı Tarihi, Cilt:1-Kısım.1, s.165. 
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 Osmanlı devleti, büyük devletler tarafından hazırlanan Makedonya 

reformunu 23 Şubat 1903’te kabul ettiğinde reform programının uygulanmasına en 

büyük direnç ve tepkiyi Arnavutların göstermesi, Müslüman bir etnik unsurun da 

bölge dengelerinde aktif unsur olacağının işaretiydi. İleride de görüleceği üzere 

Berlin Anlaşmasıyla Arnavutlar, yoğun oldukları bölgelerde kendilerini dışlayan, 

yok sayan girişimlere tepkilerini koyacaklarını ispatlamışlardı. Arnavutlar, Osmanlı 

devletinin bütün Rumeli’yi kapsayacak reform teklifine karşı büyük güçlerin sadece 

üç vilayeti kapsayan bir reform paketinin bu bölgenin gelecekte Sırbistan ve 

Bugaristan’a bırakılmasının hazırlık aşaması olarak gördüler ve kendi nüfus 

yoğunluklarının olduğu bölgelerin reform tasarısı kapsamından çıkarılmasını talep 

ettiler.625 Özellikle Arnavutların yoğun olarak yaşadıkları bölgenin reform 

kapsamına alınması hayal kırıklığından öte bir tepkiyi beraberinde getirdi. Bunun 

yanında reform kapsamında jandarmaya Hıristiyanların da alınması bardağı taşıran 

son damla gibi oldu. Özellikle 1389 Kosova savaşından sonra Arnavutlaşan ve 

nüfusunun yarısından fazlasını Arnavutların oluşturduğu Kosova vilayetinde -ki bazı 

sancaklarda ve kazalarda Arnavut nüfusu %90’lara varmaktaydı- Arnavutlar hem 

reforma karşı olduklarını göstermek için toplantılar düzenlediler, hem de bu 

bölgedeki bazı birliklerdeki Sırp jandarmaları kentten uzaklaştırmaya zorladılar. 

Arnavutlar ayrıca nüfusun %50’sinden fazlasını oluşturdukları Mitroviçe’nin Rus 

konsolosunun şehri terk etmesini istediler.626  

Arnavutlara resmî olmayan ama resmî ve büyük devletlerin zorlamaları ile 

meydana getirilmiş ve kabul edilmiş reformlardan daha fazla hak ve serbestlik 

tanıyan, özellikle Makedonya idaresinde Arnavutları mutlaka dikkate alan II. 

Abdülhamid’in tam bu kargaşalık esnasında saygın bir Arnavut ailesine mensup olan 

Konya valisi Vloralı Ferid Paşa’yı sadrazamlığa getirmesi, Arnavutların reform 

konusundaki tavırlarını daha iyi anlamamıza katkı sağlayacaktır. II. Abdülhamid 

idaresi ile İttihatçılar arasındaki en büyük idari farklılıklardan biri de budur. 

Abdülhamid, Arnavutların sosyal ve psikolojik yapısını bildiğinden politikaları daha 

yumuşak ve kabul edilebilir sınırlardaydı. Arnavutların yoğun olduğu bölgelere 

                                                 
625 Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), s.179. 
626 Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), s.179–181. 
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yapılan idari ve askerî atamalarda hep bu husus göz önüne alınmış ve hem bölgeyi 

tanıyan, hem de bölgece tanınan ve kabul edilen yöneticileri atamıştı. Arnavutların 

II. Abdülhamid’in saltanatı boyunca Osmanlı devlet yapısı içinde resmîleştirilmemiş 

ve adı konulmamış bir özerkliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle harp 

dönemlerinde Müslüman Arnavutlar gönüllü olarak ve çoğu zaten aşiretler bazında 

silahlı birlikler halinde bulunduklarından herhangi bir zorlama olmaksızın savaşa 

katılırken, barış dönemlerinde gayrimüslim nüfus gibi askere alınmamaktaydı. 

Askere alınan Arnavutlar ise, esas itibariyle kendi tercihleri dikkate alınarak 

imtiyazlı olarak askerlik yaptıkları için rızaen asker olmaktaydılar. Gayrimüslim 

vatandaşlar askerlik yapmamak için ‘bedel’ verirken, Arnavutlar genellikle 

Müslüman nüfusa sahip oldukları için bedel de vermemekteydiler. Hıristiyan 

Arnavutlar ise bedelsiz olarak askerlikten muaftılar. Dolayısıyla hem reformları 

yetersiz gören Makedon Bulgar çeteleri, hem de reformların kendi aleyhlerine bir 

hazırlık çabası olduğunu düşünen Arnavutlar, reformların uygulanması açısından en 

büyük engeli teşkil etmekteydiler. Her ne kadar Sırp, Rum ve Ulah nüfusu da denge 

oyununda zaman zaman etkili olabilmekte iseler de, Makedonya’da esas ağırlık 

noktasının Bulgar ve Arnavut nüfusunda olduğunu söyleyebiliriz. Ancak 

Arnavutların jandarmaya Hıristiyan nüfustan da asker alınması korkuları 

gerçekleşmemiştir. Çünkü Makedon komiteleri, Hıristiyanların jandarma teşkilatına 

girmemeleri için çok büyük baskılar uyguladı ve bu baskılara rağmen jandarma 

teşkilatında görev alanlara karşı terör eylemlerinde bulundu. Jandarma teşkilatı 

büyük devletlerin nezareti altında görev yaptığından bu aynı zamanda kontrol altında 

tutulmayı da gerektiriyordu. Dolayısıyla jandarma için Hıristiyan nüfusa ayrılan 

kadrolar bir türlü doldurulamadı. Makedonya’daki çatışmalar da Hıristiyan büyük 

devlet yetkililerinin gözetiminde faaliyet icra eden Müslümanlardan müteşekkil 

jandarma kuvvetleri ile tamamına yakını Makedon Hıristiyan nüfustan oluşan çeteler 

arasında vukuu buldu. Bununla birlikte Hıristiyan çeteler arasında çarpışmalar da 

olmaktaydı. Çete saldırılarında gerektiğinde etnik benzerlik de dikkate 

alınmamaktaydı. Bulgarlar kendileri gibi Ortodoks olan Rum ve Ulah köylerini 

basarken, Katolik Arnavut köylerini de basmaktaydı. Hatta Bulgarların etnik olarak 

Bulgar slavı saydıkları Pomak köylerine yaptıkları saldırıların şiddeti bazen 

Müslüman Türk köylerine yaptıklarından daha ağır olabilmekteydi.  
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 Bulgar çeteleri elemanlarını genellikle Makedonya’dan seçerken, Yunanlılara 

Girit, Midilli, Sisam ve Rodos’tan iltihaklar olmaktaydı. Giritli Akritas’ın liderliğini 

yaptığı çete Yunanlıların en meşhur çetesiydi.627 

 Komitelerin bulunduğu evlerin sarılması esnasında gizli yazışma, evrak ve 

mühimmatın ele geçmemesi için çoğu kez evler bizzat komite üyeleri tarafından 

dinamitle havaya uçurulmakta, fakat buna rağmen Avrupa basınında Türklerin 

mezalimi şeklinde yansıtılmaktaydı.628 

  Makedonya’da unsurlar arasında bir anlaşma olmadığı gibi özellikle 

Arnavutlar hiçbir millet farkı gözetmemekteydi.629 Birbiriyle kanlı bıçaklı olan 

Makedonyalı komiteciler ancak meşrutiyetin ilanında kısa bir süreliğine 

faaliyetlerine son vermişler, hatta müsavat, uhuvvet gibi düsturları keçe külahlarına 

bile işlemişlerdir.630  

 Makedonya’nın yabancı büyük devletlerin tüm baskılarına rağmen belli bir 

müddet parçalanmaması ve Ayastefanos Anlaşması ile kendilerine bırakılan ama 

Berlin Anlaşmasında yapılan revizyonu bir türlü kabullenemeyen Bulgarlar lehine 

sonuçlanmamasını nüfusun farklı din, mezhep ve etnik unsurlara bağlı olması 

yanında, Osmanlı devletinin bu rekabetten olabildiğince yararlanmış olmasında 

aramak gerekir. Müslüman unsurdan oluşan jandarma müfrezeleri bir gün Bulgar 

çetesini imha ederken Ulah ve Rumlardan, Rum çetesini yok ederken de 

Bulgarlardan faydalanmaktaydı. Rum ve Bulgar çeteleri arasındaki rekabetin 

hızlandığı dönemler, aynı zamanda jandarmanın karşı taraftan en fazla yardım ve 

destek gördüğü zamanlar olmaktaydı. Yardım ve destek genellikle ‘ihbar’ şeklinde 

cereyan etmekteydi. Her ne kadar çeteler azami oranda Yunan ve Bulgar 

devletlerinden yardım görmekteyseler de,631 hem sınırı geçip ilgili oldukları ve 

                                                 
627 Vardar, İttihad ve Terakki İçinde Dönenler, s.34–35. 
628 Vardar, İttihad ve Terakki İçinde Dönenler, s.35. 
629 Vardar, İttihad ve Terakki İçinde Dönenler, s.37 
630 Ali Naci, Ya Hürriyet Ya Ölüm, s.8. 
631 Çete savaşları genellikle rum ve Bulgarlar arasında olmaktaydı. “Balkanlarda her yerin kalın bir 
kar tabakası ile örtüldüğü kışlar müstesna, Yunanlılar ve Bulgarlar arasında asla bir mütareke bahis 
knusu değildi, fakat bazen Yunan çeteleri ile birleşen Sırp çeteleri Bulgarlara karşı saldırıdı”.Knight, 
Türkiye Bir Milletin Uyanışı–1908 Devrimi-, s.94. 
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yardım gördükleri komşu devlete geçmeleri, hem de bölge içinde jandarma 

teşkilatından daha güçlü olmaları mümkün değildi. Neticede asayişi sağlamakla 

yükümlü jandarmanın ihtiyaçlarının karşılanmaması sözkonusu olamazdı. Jandarma 

teşkilatı yabancı büyük bir devletin yüksek rütbeli idarecisinin gözetiminde 

olduğundan eksikliklerin karşılanmaması mümkün değildi.  

 

4.2.1. Makedonya ve Arnavut Sorunu 

 

 Arnavutluk, Adriyatik boyunca uzanan bölgeye verilen addır. Yanya ve 

İşkodra vilayetlerinden oluşur. Ancak Kosova ve Manastır da Arnavut nüfusun 

yoğun olduğu vilayetlerdir. Müslümanlardan başka, Kuzey Arnavutluk’ta fazlaca 

Katolik ve biraz da Ortodoks, güneyde ise aksi olarak fazlaca Ortodoks ve biraz da 

Katolik bulunmaktaydı. Hıristiyan Arnavutların, Tanzimata kadar Müslüman 

Arnavutların hâkimiyetinde yaşarlarken Tanzimatla birlikte gerek baskı ve gerekse 

de haricî tesirlerle haksız kımıldanmaları dikkatten kaçmamaktaydı.632 Ancak 93 

Harbinden önce Ruslar’ın tüm gayretlerine rağmen Katolik ve Ortodoks Hıristiyan 

Arnavutlar, Ruslar lehine kayda değer bir destek sunmadıklarından Ayastefanos 

Anlaşmasında Balkanlarla birlikte Arnavutluk topraklarının önemli bir kısmı da 

Karadağ ve Sırplara bırakılmak istenmişti. Arnavutların tepkisi gecikmedi. 

Makedonya sorunu bağlamında özel bir öneme sahip olan Arnavut özgürlük 

hareketinin çıkış noktası da bu anlaşmaya karşı gösterilen protesto eylemidir. 

İstanbul’da 1878 ilkbaharında Arnavut aydınları Ziya Priştina, Abdül ve Sami 

Fraşeri, Jani Vreto gibi “Arnavut Merkezî Devrim Komitesi”ni kurdular. Kısa zaman 

içinde Arnavutluk’un çeşitli bölgelerinde de hareketlilik başladı. 1878 Nisan ayı 

sonunda Cakova’da Arnavut beyleri toplandı. Gusinyalı Ali Paşa hareketin 

liderlerindendir. Mayıs ayında çoğunluğu Müslüman 300 Arnavut Prizren’de bir 

araya gelip 30 Mayıs’ta Arnavut topraklarını komşu devlet ve prensliklere 

bırakmayacaklarına dair bir beyanname yayınladılar. Kuzey Arnavutluk’ta Debreli 

                                                 
632 Süleyman Külçe, Osmanlı Tarihinde Arnavutluk, y.y., İzmir, 1944, s.338. 
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İlyas Paşa öncülüğünde merkezi Debre633 ve Güney Arnavutluk’ta da Fraşarlı Abdül 

Bey liderliğinde merkezi Ergiri olan iki komite kuruldu; komitelerin müşterek 

merkezi Elbasan’dı. 10 Haziran’da meşhur Prizren İttifakı için Arnavutlar bir araya 

geldi. Arnavutluk’un hukukunu korumak için İttihad Kongresi, Prizren İttifakı, 

Cemiyet-i İttihadiye gibi adlarla anılan kongre 10 Haziran 1878’te Prizren’de 

Bayraklı camiinde 38 Müslüman ve 5 Hıristiyan’dan müteşekkil 43 üyenin 

katılımıyla gerçekleşti. Kongrede murahhaslardan en dikkati çeken Şemseddin 

Sami’nin kardeşi Fraşarlı Abdül Bey idi. 13 Haziran’da Berlin Kongresi açıldı. 15 

Haziran’da Arnavut İttihad Kongresi Babıâli’ye, komşuları tarafından herhangi bir 

tecavüz halinde din farkı gözetmeksizn bütün Arnavutların karşı koyacağını bildirdi. 

İmzalanan müşterek beyannamede özerklik talebi de mevcuttu.634 İttifakın amacı 

yabancı emperyalist emellere karşı bir Arnavut direnişi oluşturmak ve Arnavut 

toprakların komşu devletlerce ilhakına engel olmaktı. Alınan diğer kararlarla İttifak, 

halifeye bağlılık yanında İslam hukuku temelli Müslüman bir örgüt görünümü 

kazanmıştır. Adanır’a göre, Prizren’de toplanan delegelerin feodal sınıftan olması ve 

Bosna-Hersek temsilcilerinin katılması nedeniyle İttifak, ulusal bir hareketten ziyade 

Müslüman protestosudur.635 Ancak merkezi Manastır olmak üzere bir özerk idare 

yanında, büyük şehirlerde ittihad meclisi adı altında bir kuruluş, milis asker gücü 

oluşturmak ve jandarma teşkilatı yaparak Tevhid-i Vilayât namına vergi toplamak 

isteği de alınan kararlardandı. Vilayât reisi geçici olarak Gazi Ahmed Muhtar Paşa 

olacaktı.636 2 Ekim 1879’da alınan kararın 1. maddesinde Osmanlı devleti, padişah 

ve halife hakkında oldukça saygılı bir ifadeyle, Arnavutların devletten asla ayrılmayı 

düşünmedikleri, başka bir devletin himayesini ve ‘İslamiyetin aheng-i umumîsinden 

ayrılmayı ölümden beter’ olarak gördükleri yazılıdır. 3. maddede Arnavutların 

                                                 
633Peter Bartl, Kuzey merkezinin İşkodra olduğunu yazmaktadır. Peter Bartl, Millî Bağımsızlık 
Hareketleri Esnâsında Arnavutluk Müslümanları (1878-1912), Çev. Ali Taner, Bedir Yayınları, 
İstanbul, 1998, s.198.  
634 Kendisine Cemiyet-i İttihadiye ismini veren bu ittifakın aldığı kararların ve “Cemiyet ve Şu’abât-ı 
İttihadiye’nin Suret-i Teşkilât-ı ve Vezaifi”nin orijinal metni için Bkz.:. Osmanlı Arşiv Belgelerinde 
Kosova Vilayeti, İstanbul, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Dairesi 
Başkanlığı, yayın Nu:87, 2007, s.39-51. 
635 Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi) “1878’de Prizren’de Osmanlı 
hükümetinin en azından sessiz onayıyla bir Arnavut Birliği kuruldu”. Shaw-Shaw, Osmanlı 
İmparatorluğu ve Modern Türkiye, s.248.  
636 Külçe, Osmanlı Tarihinde Arnavutluk, s.249–250 
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yoğun olarak bulunduğu Yanya, İşkodra, Manastır ve Kosova vilayetlerinin 

lağvedilerek münhasıran bir vilayet adı altında birleştirilmesinin talep edilme 

gerekçesi olarak Arnavutluk’un ‘halen ve istikbalen her türlü müdahalât-ı 

düşmandan masûniyeti’ ileri sürülmektedir. 

 Buna rağmen Cemiyet-i İttihadiye’nin teşkilinin ve aldığı kararların Osmanlı 

devletinin müsahamasından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Ayastefanos Anlaşması, 

esas itibariyle Arnavutluk hakkında çok ağır bir hüküm içermemesine rağmen, 

Makedonya’nın Bulgarlara bırakılması neticesinde onu fiilen Osmanlı devletinden 

ayırmaktaydı. Bu durum, hem Osmanlı devletini, hem de Müslüman Arnavutları 

rencide etmekteydi. Abdülhamid, Debre, Prizren ve Yakova askerî ve idari 

yetkililerine Arnavutların ittihad çabalarına fazla müdahale edilmemesini istedi. 

Hatta İşkodra Valisi Hüseyin Paşa’nın saraydan aldığı talimat doğrultusunda bu 

ittifakı oluşturduğu ve Prizren toplantısının mucidi olduğu; ittifakın, askerî 

birliklerin kurulması ve techizi için de valinin yardımını gördüğü637 ileri 

sürülmektedir. Arnavut İttifakı’nı Abdülhamid’in desteklemesi için yeteri kadar 

sebep bulunmaktadır. Her şeyden önce Ayastefanos Anlaşmasıyla Arnavutluk’un 

fiilen devletten ayrılmış olması en önemli sebepti. Berlin Anlaşmasında, 

Ayastefanos Anlaşmasının şartlarının yumuşatılacağı bilinmekle birlikte Arnavut 

bölgelerin komşu devlet ve prensliklere bırakılma ihtimali güçlü bir muhalefetle 

engellenebilirdi. Her ne kadar Abdülhamid, yardım etmese de Arnavutların 

tepkilerini ortaya koyacakları kabul edilebilirse de tepkinin ittifak boyutuna 

ulaşmasında devletin gösterdiği destek kolaylaştırıcı bir işlev görmüştür. 

Ayastefanos anlaşması üzerine Arnavut liderliğini üzerine alan Fraşarlı Abdül Bey, 

Berlin Kongresi sırasında bazı arkadaşları ile Avrupa büyük kabinelerini ziyaret 

ederek Arnavutluk lehine tesirlerde bulundu ve Fraşar’a dönerek 10 Aralık 1878’te 

Arnavut İttihadının Güney Arnavutluk’a ait anayasasını neşretti.638 Berlin 

Kongresinin Osmanlı –Yunanistan hududunu belirleyecek komisyonunda 

Yunanistan’a bırakılmak istenen yerlerin Arnavutlarla meskûn olduğunu ispatlamak 

                                                 
637 Bartl, Millî Bağımsızlık Hareketleri Esnâsında Arnavutluk Müslümanları (1878-1912), s.199-
200. 
638 Külçe, Osmanlı Tarihinde Arnavutluk, 250–254. 
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için çeşitli girişimlerde bulunuldu ve komisyonun yerinde yaptığı incelemelerde bu 

tezin haklılığı kabul edildi. Bu durum İttihad hareketinin çalışması ile elde edilmiş 

bir başarı olduğundan İstanbul, Arnavutluk’un birçok yerinde görülen milli harekete 

pek de muhalefet etmek istemiyordu.639 

 Berlin Anlaşması ile Ayastefanos’dan daha farklı bir düzenleme yapıldı. 

Ancak Anavutluk’un Gusinya, Plava ve Berana bölgelerinin Karadağ’a bırakılması 

üzerine Arnavutlar savaşla kazanılmayan bir yerin anlaşmayla Karadağlılara 

bırakılmasını kabul etmeyeceklerini söyleyerek örgütlenmeye başladılar. Böylelikle 

örgüt ile Osmanlı devleti arasındaki ilişkiler, Berlin anlaşmasından sonra Plava ve 

Gusinya bölgesinin Karadağlılara verilmesi üzerine bozulmuş, Arnavut liderlerin 

Prizren’de 27 Ağustos 1878’te yeniden bir araya gelmelerine ve Osmanlı devletinin 

kararının protesto edilmesine yol açmıştır. 640  

  Gusinyalı Ali Paşa, bugüne kadar Osmanlı tebaası olduğunu, ancak bu 

anlaşmadan sonra vatanını koruyacağını söyleyerek Berlin Kongresinin kararlarını 

tanımadığını ilan etti.641 Ali Paşa komutasındaki Arnavutlar, hem kendilerini tedibe 

gelen Osmanlı birliklerini, hem de Karadağlıları yendi. Karadağ, Berlin 

Anlaşmasının uygulanmasını Rusya’dan, Rusya da Osmanlı devletinden 

istemekteydi. Karadağ, ilk vak’adan iki ay sonra Kongre kararlarını cebren 

uygulamak üzere Mark Milan komutasında düzenli bir orduyu Ali Paşa üzerine 

salmasına rağmen ağır bir hezimete uğradı.642  

 İttihad Meclisinin mahiyet değiştirmesi ve Berlin Anlaşmasına uyulmanın 

zorunluluğunu anlatmak için Prizren’e gönderilen Müşir Mehmed Ali Paşa’nın 

maiyetindeki bir memur, Prizren’de Arnavutlarca öldürüldü. Yakova’ya 40-50 

kişilik birliği ile hareket eden Paşa da, 6 Eylül’de misafir olduğu evde öldürüldü ve 

başı kesilerek üç gün üç gece sokak sokak dolaştırılarak teşhir edildi.643 Paşanın 

özelliği Berlin Kongresinde Osmanlı delegesi olmasıydı.  

                                                 
639 Külçe, Osmanlı Tarihinde Arnavutluk, s.255. 
640 Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), s.91. 
641 Süleyman Külçe, Osmanlı Tarihinde Arnavutluk, y.y., İzmir, 1944,s. 246-7. 
642 Külçe, Osmanlı Tarihinde Arnavutluk, s.248. 
643 Külçe, Osmanlı Tarihinde Arnavutluk, s.255–256. 
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 Gusinya ve Plava mukavemetinin devam etmesi, Yakova’da Mehmed Ali 

Paşa’nın öldürülmesi bu mukavemetin Osmanlı devletinden kaynaklandığı intibaının 

zayıflamasına yol açmakla birlikte, anlaşma hükümlerinin uygulanmamasının yeni 

bir savaşa yol açacağı ihtimalinin Avrupa devletlerince de kabulü üzerine Gusinya 

ve havalisi yerine Tuz kazasının Hot nahiyesinin Karadağ’a verilmesi büyük 

devletlerce kararlaştırıldı. Hot nahiyesini teslim almaya gelen Karadağ yetkililerinin 

tamamı bu civarın Malisörleri tarafından öldürüldü. 1296 senesinde İşkodra vali ve 

kumandanı İzzet Paşa’ya Tuz ve Hot’un Karadağ’a teslimi için haber geldiği şayiası 

üzerine silahı kapan İşkodralılar Tuz’a doğru yürümeye başlayınca vilayet jandarma 

komutanı İşkodralı Miralay Hodo, bunları durdurmakla görevlendirilmesine rağmen 

o da Gusinyalı Ali Paşa gibi üniformayı çıkarıp milis kuvvetlerin başına geçerek 

bölgeyi savunacağını ilan etti.644 Arnavutların ikna edilemeyeceği anlaşınca 

Karadağ, Osmanlı ve diğer devletler anlaşarak bu defa Ülgün kazasının verilmesi 

kararlaştırılmıştır. Karaya asker çıkarılmamak kaydıyla buraya bir de donanma 

gönderildi.645 Bu yöre halkının da uzun müddet karşı koymasına rağmen Derviş Paşa 

komutasındaki askerî birliklerin kararlı tutumu karşısında Ülgün zor da olsa 

Karadağ’a teslim edildi.646 Bu teslime kızan Arnavutlardan Prizren ittihadının 

maliye şubesi reisi Süleyman Vokş maiyetine aldığı Arnavut gönüllüleri647 ile 4 

Ocak 1881’de Üsküp’e, 18 Ocak’ta Priştine’ye ve 21 Ocak’ta da Metroviçe’ye girdi. 

Bu hareketi tenkile memur edilen Derviş Paşa, İşkodra’dan hareketle 25 Mart 

1881’de Üsküp’e geldi ve ileri gelen 12 kişiyi Rodos’a sürdü. Derviş Paşa askeri 

Firzovik’te topladığı gibi, İttihad birlikleri de Firzovik civarına geliyordu. Derviş 

Paşa Arnavut birliklerine verdiği sürenin dolmasından sonra İttihad birliklerini 

bozguna uğratmış, kimini asarak cezalandırıp ihtilalcilerin nüfuzunu kırmış, 

                                                 
644 Külçe, Osmanlı Tarihinde Arnavutluk, s.261; Bartl, Millî Bağımsızlık Hareketleri Esnâsında 
Arnavutluk Müslümanları (1878-1912), s.204-206.  
645 Külçe, Osmanlı Tarihinde Arnavutluk, s.262. 
646 Ülgün’deki Arnavutların çoğunluğu Müslüman olduğu gibi teslim şartlarında büyük devletlerin 
Osmanlı devletine karşı her türlü donanma gösterisi yapmamalrı da vardı. Çünkü Ülgün’ün teslimi 
için 1880 Eylül ayı başlarında 3 Fransız, 2 İngiliz, 2 Avusturya, 2 İtalyan, 1 Rus, 1 Alman 
gemisinden oluşan donanma Dubrovnik’e gelmişlerdi. İngiltere de Ülgün’ün teslim edilmemesi 
halinde müttefik donanmayla İzmir’i işgal edecekti. Bartl, Millî Bağımsızlık Hareketleri Esnâsında 
Arnavutluk Müslümanları (1878-1912), s.207-208. 
647 Külçe, Osmanlı Tarihinde Arnavutluk, s.263. 
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İttihadçılar tarafından görevden uzaklaştırılan devlete bağlı Arnavutları da 

görevlerine iade etmiştir.648 Bu ihtilalde yer alan bir kısım liderler kaçmış, bir kısmı 

sürgüne gönderilmiş, bir kısmı çıkarılan afla serbest kalmıştır. Derviş Paşa’nın sert 

tenkilinden sonra Abdülhamid ile Arnavutlar arasında meşhur olacak dostane ilişki 

başlamıştır.  

 Bu olaylardan da anlaşılacağı üzere Arnavutların meskûn olduğu bölgelerin 

başka devlet ve prensliklere verilmesi uzun bir sürecin sonunda gerçekleşmiştir. Her 

ne kadar Abdülhamid’in el altından Arnavut hareketini desteklediği anlaşılmaktaysa 

da, böyle olmasaydı da Arnavutların mücadelelerine devam edeceklerine dair çok 

sayıda emare görülmektedir. Bölge ile ilgili alınan daha sonraki uluslararası 

kararlarda Arnavutların gösterdikleri sert tepki, aynı zamanda gerektiğinde Osmanlı 

devleti olmadan da bağımsız bir Arnavutluk düşüncesiyle hareket edeceklerinin 

göstergesi olarak kabul edilmelidir. Çünkü Türk-Rus Harbi, Ayastefanos ve Berlin 

Anlaşmaları, Osmanlı devletinin zayıf taraflarını ortaya koyduğu gibi, Arnavut 

bölgelerinin de Hıristiyan balkan devletleri arasında parçalanma ihtimalini ortaya 

çıkarmıştı. Bu tehlike çoğunluğu Müslüman olan Arnavutlarda millî hislerin 

gelişmesine de yol açmıştır.649 Bu hisler altında burjuva-milliyetçi çevre kendisini 

cemiyete kabul ettirmiş ve cemiyet 27 Kasım 1878’de Arnavutluk için özerklik bile 

talep edebilmiştir. Yanya, İşkodra, Kosova, Manastır vilayetleri, bir özerk 

Arnavutluk vilayetinde birleştirilmeliydi ve merkezi Ohri veya Manastır 

olmalıydı.650 Bunlar otonomi talepleriydi ve İttifak yeterli destek görememenin de 

etkisiyle sert tedbirlere başvurup hükümet memurlarını kovarak yerlerine İttifak 

üyelerini bile getirmişti. Ancak İttifakın bu tür girişimleri sert şekilde bastırılmıştı. 

Tüm bunlara rağmen 1878 Berlin Anlaşmasının mümkün mertebe geciktirerek 

uygulanması Osmanlı devletinin taktik bir hamlesi gibi görülmelidir. Arnavutların 

yer yer gösterdikleri isyanların Osmanlı devleti tarafından sessizlikle karşılanması 

Arnavut liderlerin önemli toplantılarını İstanbul’da yapmaları ve ancak yabancı 

büyük güçlerin Berlin Anlaşmasının ilgili hükümlerinin uygulanmasını ısrarla 

                                                 
648 Külçe, Osmanlı Tarihinde Arnavutluk, s.265–266. 
649 Bartl, Millî Bağımsızlık Hareketleri Esnâsında Arnavutluk Müslümanları (1878-1912), s.212. 
650 Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), s.92. 
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talepleri ve aksi takdirde donanma gönderileceği tehdidi ile istemeye istemeye 

hareket edişi anlaşmalarla eli kolu bağlanmış, ancak bu anlaşmaların haksızlığını 

açıkça dile getiremeyen padişahın bir hamlesi gibi kabul edilmelidir.  

  Prizren İttifakı, çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Arnavut millî 

hareketiydi. Katolik Arnavutların da destek verdiği bu hareket, dış düşmanlara karşı 

kurulmuş, ancak Arnavutlar için otonomi talep eden bir hale gelmiştir.651 Bu 

bağımsızlık talebi, her ne kadar milliyetçi Arnavut liderlerin katkısı olsa da esas 

olarak ‘hilafete ve şeriata’ bağlı Arnavutların, meskûn oldukları yerlerin Hıristiyan 

Balkan devletleri arasında paylaşılma korkusunun dayattığı zorunluluğun sonucu 

gibi görünmektedir. “Arnavutlarda zamanla gelişen millî hissin en önemli 

göstergesi büyük Bulgaristan hayalini gerçekleştirmek için harekete geçen Bulgar 

çetelerine karşı ittifakın giriştiği mücadeledir”.652  

 Prizren İttifakı’nın dağılmasından sonra milliyetçi vurgunun ön planda 

olduğu en önemli gelişme 1896 tarihinde Romanya’da kurulan Dritta Cemiyeti’ydi 

ve ayrılıkçı bir Arnavut hareketiydi. Cemiyet şu kararları almıştı: 

 1. Çoğunluğunu Arnavutların oluşturduğu Kosova, Manastır, Yanya, İşkodra 

vilayetleri bir eyalet halinde birleştirilerek bir Arnavut vali idaresine verilecek. 

Memurlar Arnavutlar arasından Arnavutça ve Türkçeye hâkim olanlar arasından din 

farkı gözetilmeksizin seçilecek. 

 2. Eyaletin merkezi Manastır olacak ve Yanya, İşkodra, Üsküp merkezlerine 

birer mutasarrıf tayin edilecek. 

 3. Her sancaktan seçilecek altışar aza ile Manastır’da valinin başkanlığında 

bir İhtiyar Meclisi oluşturulacak. 

 4. Merkezlerde ve köylerde resmî dil olan Türkçe ile Arnavutça birlikte 

öğretilecek ve mektepler açılacaktır.  

                                                 
651 Bartl, Millî Bağımsızlık Hareketleri Esnâsında Arnavutluk Müslümanları (1878-1912), s.218. 
652 Bartl, Millî Bağımsızlık Hareketleri Esnâsında Arnavutluk Müslümanları (1878-1912), s.212. 
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 5. Silah altına çağrılacak Müslüman ve Hıristiyan Arnavutlar yalnız Bulgar, 

Sırp, Karadağ ve Yunan hudutlarında görevlendirilecek; Anadolu veya Arabistan’a 

gönderilmeyecek. 

 6. Arnavutlar ayinleri esnasında istedikleri dili kullanmakta serbest 

olacaklardır. 

 7. Manastır’da üç büyük devletin konsolosları ıslahat tahakkuk edinceye 

kadar İhtiyar Meclisi’nin kararlarını kontrol edeceklerdir.653 

 Bu alınan kararlar aşağı yukarı 1880’lerdeki İttihad meclisinin kararlarını 

andırmaktaydı. Ancak, güçlü bir muhalefete yol açmamıştır. 

 1880-1890 seneleri arasında Arnavutlar çeşitli baskın ve ayaklanmalar 

çıkardılar. Devlete karşı yapılan isyanlar dışında konsoloslara da saldırılar yapıldı. 

Priştine Sırp konsolosu 1891’de bir Arnavut tarafından öldürüldü.654 Bulgarların 

Doğu Rumeli’yi ilhakının da bu döneme rastladığı düşünülürse Bulgar ve Arnavut 

isyanlarının birbirini takip ettiği söylenebilir.655 Arnavutların 1881-1908 arasındaki 

tüm isyanları ele alındığında bunların büyük bir bölümünün ‘vergi’ arttırmalarına 

karşı ‘bid’at’ gerekçesine istinat ettiği, adi vak’aların ise sayılamayacak kadar çok 

olduğu görülür. Bu isyanlar bölgede tek bir ismin, Şemsi Paşa’nın ün yapmasına yol 

açtığı gibi subayların siyasî nitelikli olmayan isyanlarına da neden olur.  

 1317’de (1901) İpek ve Gusinya arasında, Gusinya kaymakam ve komutanı 

İbrahim Bey, İpek’e gelmek üzere iken yolda Rogovalı Cemal adında bir hırsız 

tarafından öldürülmüştür. Bunun üzerine İpek askerî birliklerindeki subaylar Behçet 

Bey adlı bir subayın öncülüğünde bölgede bir düşman ordusunu temsil eder şekilde 

ahalinin saldırılarına maruz kaldıklarını, bu sebeple başka birliklerle 

değiştirilmelerini isteyen bir telgrafla saraya müracaatta bulunurlar ve uygun bir 

                                                 
653 Külçe, Osmanlı Tarihinde Arnavutluk, s.270; Bartl, Millî Bağımsızlık Hareketleri Esnâsında 
Arnavutluk Müslümanları (1878-1912), s.253. 
654 Külçe, Osmanlı Tarihinde Arnavutluk, s.279. 
655 Külçe, Bulgarların, Arnavutları takip ettiğini yazar. Külçe, Osmanlı Tarihinde Arnavutluk, 
s.272. Fazlı Necip, 1887 yılında Arnavutluk’ta Yakova isyanının bastırılmasından hemen sonra 
Makedonya’da Serez Sancağında büyük Bulgar çetelerinin dağa çıkıp Bulgar subaylarının kumandası 
altında Türk askeri ile çatışmalara girdiğini; Arnavutluk ihtilalinin fırsat bilerek Üsküp Sancağında 
daha büyük çapta faaliyet gösterdiklerini yazmaktadır. Fazlı Necip, Rumeli’yi Niçin Kaybettik, s.18.  
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irade çıkmazsa telgrafhaneden ayrılmayacaklarını söylerler. Ancak saraydan başka 

bir birlikle değiştirme yerine hepsinin birer derece terfi ettiği bildirilir. Bu hadiseyi 

duyan Metroviçe, Berana, Priştine gibi mevkilerdeki subayların da benzer talepleri 

kabul edilir. Bunun üzerine Üsküp sancağında 183 zabit telgraf başına giderek aynı 

talepte bulunurlarsa da bu defa bu talep kabul edilmez.656 Üsküp zabitlerine verilen 

cevaba rağmen Debre-i Balâ zabitleri de aynı yönde bir telgraf çekerek irade 

gelmezse postahaneden ayrılmayacaklarını söyleyince bu subayların dağıtılması ve 

ön ayak olanların Manastır’a gönderilmesi emredilir. Zabitlerin bir kısmının sürgüne 

gönderilmesine rağmen Manastır birliklerindeki 80 zabit de telgraf çekince 

subayların terfileri için bir nizamname düzenlenir.657  

 1902 senesinde kadınlara sarkıntılık yaptığı için jandarma müfrezeleri 

tarafından öldürülen oğlunun intikamını almak için adamlarıyla dağa çıkıp 

Driniçelilerle birleştikten sonra Metroviçe’ye ait telgraf tellerini kesen ve şimendifer 

hattını bozan Metroviçe belediye reisi Mustafa Ağa’yı takip eden kaymakamın 

başarısız olması üzerine Şemsi Paşa takibe başlamış, onlara destek veren Kopriva ve 

Brobanik köylerini yakarak eşkiyayı takip edip Driniçe’ye girmiş, çete elemanlarının 

bir kısmını sağ yakalamış, aynı zamanda bu durumdan istifade ederek Türk-Yunan 

Harbinde silahları ile kaçan ve yörenin asayişini daima tehdit 658 eden üç yüz kadar 

asker kaçağını reisleri Oruç Selim ile birlikte yakalamıştır. Bu tür olaylar vak’a-i 

adiye cinsindendir. 

 Ancak Makedonya’nın incelediğimiz özelliklerinden kaynaklanan Arnavut 

isyanları da hatırı sayılır bir yekûn tutmaktadır.  

 1899 yılı Ocak ayında, Kuzey Arnavutluk Müslümanlarının temsilcileri 

İpek’te toplanarak ‘Besa Beses’ adlı yeni bir ittifak kurup, reisliğine de Hacı Molla 

Zeki’yi getirdiler. Bu ittifakın hedefi, hem Osmanlı devleti hem de Arnavutlar için 

tehlikeli olmaya başlayan Makedonya İhtilal Komitesine karşı mücadele vermekti.659 

                                                 
656 Külçe, Osmanlı Tarihinde Arnavutluk, s.291. 
657 Külçe, Osmanlı Tarihinde Arnavutluk, s.292. 
658 Külçe, Osmanlı Tarihinde Arnavutluk, s.290–291 
659 Bartl, Millî Bağımsızlık Hareketleri Esnâsında Arnavutluk Müslümanları (1878-1912), s.254. 
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Arnavut çeteleri, Slavlara karşı zaman zaman sert saldırılarda bulunup 1901’de de 

Priştine’de yağma ve soygunlar yaptılar.660  

  1 Aralık 1902 tarihinde Hüseyin Hilmi Paşa’nın, Rumeli Müfettiş-i 

Umumîsi olarak Selanik’e gelmesinden sonra 12 Aralık’ta hükümetin hazırladığı 

ıslahat projesi ve özellikle 1903’te kabul edilen Viyana ve Mürzteg Projeleri şiddetli 

bir Arnavut direnişiyle karşılaştı. Adliye azalarının yerli olmaması ve jandarma 

arasında Hıristiyanların da bulunması Arnavutların harekete geçmesine yol açtı. 

İşkodra’ya İstanbul’dan istinaf mahkemesi azası olarak bir Ermeni ve bir Musevî 

tayin edilmişti. Bunlar İşkodra’ya geldiklerinde vazifelerine başlamadan hükümet 

binası civarında bir Arnavut tarafından öldürüldüler. Bunu müteakip Viçitrin’de 

Hıristiyan jandarmalar aleyhine bir isyan oldu. Bin iki yüz kadar Arnavut Viçitrin 

kazasına inmişler ve 12 jandarmanın kendilerine teslimini istemişlerdir. Fakat 

jandarmalar öldürülmeden Sancak merkezi Priştine’ye kaçırılmıştır.661 Aynı 

kalabalık bu defa dört kalem (arazi, askerlik, ağnam ve âşar) dışında bir vergi 

vermeyeceklerini, diğer vergilerin bid‘at olduğunu söyleyerek kaza merkezi 

Metroviçe’ye gelmişler ve bu defa da Rus konsolosunu istemediklerini 

söylemişlerdir. Fırka kumandanı Kalkandelenli Said Bey’in nasihatlerini 

dinlememişler, kurusıkı top da fayda vermeyince Hilmi Paşa’nın talimatıyla gerçek 

top ateşine başlanmış, birçok isyancı öldürülmüştür. Ertesi gün bu olaylara rağmen 

Metroviçe Rus konsolosu Çerbina, ihtiyatsızca kasabada dolaşırken Geylanlı bir 

Arnavut er tarafından vurulmuş662 ve dokuz gün sonra da ölmüştür. Tam bu aralık 

Manastır Rus konsolosunun da tokatladığı bir jandarma eri tarafından öldürülmesi 

üzerine Ruslar ağır bir ültimatom vermiş, Manastır vali ve komutanı Müşir Ali Rıza 

Paşa ile jandarma erinin idamını, konsolosun cenaze merasimine büyük üniforma ile 

bütün askerî ve mülkî erkanın katılmasını, konsolosun ailesine yüklü bir tazminat 

                                                 
660 Bartl, Millî Bağımsızlık Hareketleri Esnâsında Arnavutluk Müslümanları (1878-1912), s.254. 
661 Külçe, Osmanlı Tarihinde Arnavutluk, s.294. Adanır, aynı sayfada çıkan çatışmada 50 
Arnavut’un öldüğünü yazmaktadır. Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar 
Gelişimi), s.181. Bartl, projenin Kosova ve Manastır’ın batısındaki Arnavutların Slavlara karşı sert 
müdahalelerde bulunmasına yol açtığını ve 1903 yılı Mart ayında Vucitrin’i işgal ederek öldürdükleri 
Rus konsolosunun ismini Scherbin olarak yazar. Bartl, Millî Bağımsızlık Hareketleri Esnâsında 
Arnavutluk Müslümanları (1878-1912), s.255. 
662 Adanır, Makedonya Sorunu (Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), s.181. 
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ödenmesini talep etmişlerdir.663 Jandarma eri idam edilmiş, Müşir Ali Rıza Paşa da 

Trablusgarb’a sürülmüştür. Bu olaylara paralel olarak Yakovalılar da ayaklanarak 

Hıristiyan jandarma erlerini istemediklerini bir besa ile ilan ettiler. Bu zaman zarfı 

aynı zamanda Makedonya Bulgar ORIM’inin eylemlere başladığı zamana tesadüf 

etmektedir.664  

 Arnavutluk’ta ve Makedonya’da meydana gelen bu ayaklanmalar nedeniyle 

örfî divan-ı harp ilan edilmiş, Müşir Ömer Paşa komutasında iki redif ve bir 

nizamiye tümeninin Firzovik’e gönderilmesi kararlaştırılmıştır. Nizamiye fırkası 

komutanlığına Şemsi Paşa getirilmiştir. Şemsi Paşa, Yakova’da Arnavutları 23 

Nisan 1903’de tenkil etmiş, ancak bu esnada Bulgarlar Manastır’ın Kırşova 

nahiyesinde telgraf müdürünü, belediye kâtibini, iki polisi, şarap memurunu, tahrirat 

kâtibini, telgraf çavuşunu, iki tahsildarı, jandarma mülazımı ile biraderini, bir 

jandarma ile beş eri, iki kadın ve iki çocuğu öldürdükten sonra Rum mektebini 

kendilerine hükümet dairesi yaparak Bulgar bayrağı çekip ahaliden yardım ve vergi 

toplamış ve Türk halkın teskini için beyannameler dağıtmıştı.665 Arnavutluk üzerine 

ıslahatın tatbiki için yollanan nizamiye taburlarından yedisi Kırşova’ya gönderildi. 

Fakat Arnavutluk’un bu sebeple boş kalması üzerine ‘Arnavutluk men olur 

fetholmaz’ sözüyle bölgenin sıkıntılı bir döneminde kargaşalığa devam ettiler.666 

Askerî birliklerin Arnavutluk’tan bu sebeple ayrılmasını önemsemeyen hükümet de, 

hayvanat-ı ehliye rüsumunun Arnavutluk’ta tatbikini istediğinden Yakova’da bir 

ayaklanma oldu. Şemsi Paşa’nın bastırdığı bu ayaklanma oldukça şiddetli olmuş, 

Türk birlikleri ciddi kayıplar vermiştir.667 

 1900-1908 yılları arasında Arnavutların çıkardığı, yolları, telgraf hatlarını 

kesme, hükümet dairelerini fiilen işgal etme, adam öldürme gibi çok sayıda isyanın 

                                                 
663 Külçe, Osmanlı Tarihinde Arnavutluk, s.294–295. 
664 Külçe, Osmanlı Tarihinde Arnavutluk, s.296. 
665 Karş. Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), 197-8. 
666 Külçe, Arnavutluk, Osmanlı Tarihinde Arnavutluk, s.296-297; “İlinden isyanın ilk günlerinde 
Osmanlı ordusu isyancı çeteleri dağlara kadar takip edecek durumda değildi. Çünkü 
Makedonya’daki ordunun (yaklaşık 60.000 kişi) büyük kısmı, 1903 yılı başındaki reform programına 
Arnavut direnişi yüzünden hâlâ Kosova vilayetindeydi”. Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 
1908’e Kadar Gelişimi), s.200. 
667 Külçe, Osmanlı Tarihinde Arnavutluk, s,298. 
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bastırılmasına Şemsi Paşa memur edilmiştir. 1900 senesinde Senice ve Priştine 

sancaklarındaki asayişsizliğin düzeltilmesi yanında vergilerin toplanmasında 

gösterdiği başarısı nedeniyle Şemsi Paşa aynı sene içinde hem İpek, hem de 

Prizren’in asayişini düzeltmekle görevlendirilmiştir.668  

 Sadece 1321 senesinde Kosova vilayetinde 22, 1322’de 16, 1323’te 24 

müsademe olmuş ve 1322’den 1323 sonuna kadar Manastır vilayetinde askerî 

müfrezeler tarafından öldürülen eşkıya sayısı 314’e ulaşmıştır.669 

 Bosna-Hersek’in Avusturya-Macaristan İmparatorluğuna geçici de olsa 

bırakılmasıyla Arnavutların hem diğer devletlerin takibinde olması hem Osmanlı ve 

Abdülhamid için Rumeli’de tutunabilmenin son kalesi olarak görülmesi, 

Arnavutların Müslüman oluşları nedeniyle Hıristiyan unsurlar karşısında denge 

unsuru olması, bunun da adı konulmamış spesifik bir muhtariyete ve hatta 

dokunulmazlığa yol açması; Arnavutların da bu durumun farkına varmaları 

sebebiyle vergi ve sair tüm ayrıcalıklarla temayüz etmeleri, 1903 senesindeki 

Makedonya reformuna niçin şiddetli tepki gösterdiklerini de anlamamıza yardımcı 

olur. Arnavutların aşiret şeklinde yapılanması ve burada çıkacak bir karışıklığın 

komşu Balkan devletlerinin olay çıkarmasına yol açabileceğinden sahip oldukları 

imtiyaza bir de hukukî masuniyet de eklenmişti. Arnavutlar, başlattıkları isyanların 

neredeyse hepsinde affedilmişlerdir.  

 Bunlarla birlikte devletin himayesine sahip olmayan Arnavutlar da vardı ki, 

bunlar ayrılıkçı gruplardı ve devlete bağlılığını ifade eden Arnavutlara kıyasla 

oldukça azınlıktaydılar. Mesela içeride bu tür isyanlar olurken Arnavutluk adına 

hareket eden bir grup, 1904’te Bükreş’te kongre yapıp bir komite seçerek ayrılıkçı 

faaliyetlere başlıyordu. Ancak bu faaliyetler tüm Arnavutluk’ta etkili olacak düzeyde 

değildi. Çünkü İstanbul’da sarayda önemli miktarda imtiyazlı Arnavut’un bulunması 

yanında Kuzey ve Güney Arnavutluk’ta da Osmanlı devletine ve padişaha bağlılık 

yüksek orandaydı. İleride de görüleceği üzere meşrutiyetin ilanında önemli rol 

oynayan Firzovik Toplantısı’nda ayrılıkçı Arnavutların herhangi bir katkısı 

                                                 
668 Külçe, Osmanlı Tarihinde Arnavutluk, s.289. 
669 Külçe, Osmanlı Tarihinde Arnavutluk, s.292. 
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bulunmadığı gibi ayrılıkçı amaçlarla hareket eden çeteler de kayda değer oranda 

değildir. İçeride ilk Arnavut komitesini 1905 yılında Manastır Türk lisesinin müdür 

yardımcısı Ergirili Bojo Topulli kurmuştur. Bu komitenin hedefi bütün Arnavutluk 

çapında silahlı bir ayaklanma çıkarmaktı. Ancak para ve silah eksikliği yüzünden 

küçük bir grupla yetinmişlerdir. Bojo Topulli ve kardeşi Çerciz Topulli 1906-1907 

kışında Sofya’ya yardım istemeye ve gönüllü bulmaya gittiler. 1907 yılında 

Sofya’da küçük bir grup kuruldu ve şair Mihal Grameno da onlara dâhil oldu. Bu 

grup Çerciz Topulli liderliğinde Valona’ya geçerek 1908 yılında Güney 

Arnavutluk’ta silahlı ayaklanma çıkarmak için hazırlık yaptı. Ergiri’de jandarma 

komutanını öldürdüler, yapılan takipte Türk müfrezeleri Çerciz Topulli grubunu 

kuşatmasına rağmen çete çemberi yarararak kaçtı. Ethem Emin liderliğindeki bir 

başka grup sahil şehri Saranda’nın posta, gümrük ve tekel kasalarını soydu. Topulli 

ses getirecek eylemlerde bulunma girişimine rağmen başarılı olamadı ve Niyazi 

Bey’in kurduğu bağlantı sonucu İttihatçılara katıldı.670 Hanioğlu, sadrazamın bile 

Arnavut olmasının ayrılıkçı Arnavutlara tesir etmediğini yazmaktadır: “1908 yılında 

Avlonyalı Ferid Paşa’nın yaklaşık beş yıldır sadaret makamında oturmakta olması, 

çeteciliği de bir araç olarak kullanmaya başlayan Arnavut milliyetçileri nazarında 

herhangi bir ehemmiyeti haiz değildi”.671 Bu sebeple 1908 İhtilali sırasında Çerçiz 

Topulli liderliğindeki Tosk çetelerini isyana dâhil etmek için Arnavut 

milliyetçileriyle toplantılar yapan Resneli Niyazi Bey, bizzat kendisini misal olarak 

gösterip hareketin bir ‘Türk’ hareketi olmadığını savunduğunda, muhatapları onu 

gerçek bir Arnavut olarak görmediklerini, Türklerin temsilcisi olarak mütalaa 

ettiklerini ima etmişler,672 ancak ısrarlardan sonra Topulli, Niyazi Bey tarafından 

ikna edilebilmiştir. Fakat meşrutiyet öncesi ayrılıkçı Arnavutlara kıyasla hem 

devlete bağlı hem de devletin subayı olan Arnavutların çizgisi Niyazi Bey’le hemen 

hemen aynıdır. Üçüncü ordunun içindeki Arnavut asıllı birçok genç subayın 

                                                 
670 Bartl, Millî Bağımsızlık Hareketleri Esnâsında Arnavutluk Müslümanları (1878-1912), s.257-
259. 
671Hanioğlu, OCZST, s. 171. 
672Hanioğlu, OCZST, s.170; Bir Arnavut milliyetçi olan Avlonyalı Ekrem Bey, Niyazi hakkında 
“Türk merkeziyetçiliği fikrine tümüyle teslim olmuştu. O basit, önemsiz, dar kafalı, son derece sınırlı 
bir dünya görüşüne sahip subay”dır demektedir. Avlonyalı Ekrem Bey, Osmanlı Arnavutluk’undan 
Anılar(1885–1912), İstanbul, İletişim Yayınları, 2006, s.231. 
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hemşehrilerine İttihad ve Terakki Komitesi lehine tesir etme yetenekleri vardı.673 

Karabekir, Sultan Hamid’in dayandığı Kuzeyli Arnavutları tutacak, onları iyilikle 

veya gerektiğinde zorla yola getirecek yerin Üsküp olduğunu ve orada ciddî bir 

örgüt faaliyeti olmadığından bahisle arkadaşlarına şikâyette bulunarak burada 

faaliyetlerin arttırılmasını istemekteydi.674 Ohri köylerinde Arnavutluk’un 

bağımsızlığı fikrine karşı Niyazi Bey’in kardeşi, eşraftan Müzahir Ağa ve Mısırlı 

Aziz Bey çalışmaktaydılar. Çünkü, Osmanlı devleti parçalanırsa Arnavutların 

başkalarının eline kalmaması için kendi başlarının çaresine bakmaları gerektiği fikri 

ileri sürülerek ahalinin zihni çelinmekteydi.675  

 Prizren İttifakı esnasında görülen ve meşrutiyetin ilanı öncesinde silahlı 

mücadeleye dönüşen Arnavut ayrılıkçı düşüncesinin eylemli şekilde olmasa da Jön 

Türklük hareketinde de izleri bulunmaktaydı. Askerî tıbbiyede kurulan cemiyetin 

kurucularının ilk başta farklı etnik kökenlere sahip olmaları Osmanlılık ortak 

paydası ile birlikte hareket etmeye mani olmamışsa da ilerleyen zamanlarda özellikle 

Arnavut unsurun aynı zamanda kendi etnik özelliklerini öne çıkararak hem 

Osmanlılık ve hem de Arnavut ulusçuluğu çabasını aynı anda sergilediği de bir 

olguydu. Arnavutluğa mensup olmakla övündüğünü söyleyen Leskovikli Mehmed 

Rauf, Arnavutların içinde bir takım milli cereyanların ortaya çıkmasını ve önemli bir 

kütlenin devletten ayrılmak gibi bir emele sahip olmalarını tenkit ederken676 yine 

Arnavut olan İbrahim Temo’nun Romanya’ya firarı o zamana kadar beslediği ittihad 

fikrinin tersine Arnavutluk bağımsızlığı için çalışmak fikrinde olduğuna delil 

sayıldığı için Sukûti ve diğer arkadaşları tarafından eleştirilmektedir.677 Temo’nun 

Arnavut ulusçuluğu temeli üzerine kurulan Başkım Cemiyeti’nin doğuşundaki ilgisi 

hatıratında da yumuşatılmış bir şekilde yer almaktadır. Romanya’da Hıristiyan 

Arnavut önderlerinden olan Naçu Efendi ile Başkım Cemiyeti hakkındaki 

konuşmasını şöyle anlatır:  

                                                 
673 Knight, Türkiye Bir Milletin Uyanışı-1908 Devrimi-, s.165. 
674 Karabekir, İttihat ve Terakki Cemiyeti 1896–1909, s.200. 
675 Bu algının Enver Bey tarafından dile getirilmesi ilginçtir. Enver Paşa, Enver Paşa’nın Anıları 
1881–1908, s.42.  
676 Leskovikli Mehmed Rauf, İttihat ve Terakki Ne İdi, s.12. 
677 Leskovikli Mehmed Rauf, İttihat ve Terakki Ne İdi, s.69. 
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  “Benden ‘İttihad ve Terakki’ tabirini sormuştu ve mademki bu ittihad ilerliyor, 

bunu bütün Arnavudluğa yayarak -ittihadın Arnavutçası ‘Başkım’dır- bu isim 

altında propaganda yapalım ve tüm Arnavutlukta şubeler teşkil edelim demişti. Bu 

tarzda ‘İttihad ve Terakki’ programına uygun propaganda başladı”.678 

   

4.2.2. Makedonya ve Bulgar Sorunu 

 

  Ayastefanos anlaşmasının Berlin Kongresi ile tadile uğraması ve Bulgarları 

hayal kırıklığına uğratması onların büyük Bulgaristan hayalinden vazgeçtikleri 

anlamına gelmemekteydi. 18 Eylül 1885’de Filibe’de Doğu Rumeli’nin Bulgar 

prensliği ile birleştiği ilan edildi. Sıra Makedonya’ya gelmişti. Bulgarların Doğu 

Rumeli’yi ilhakından sonra ağırlığı Makedonya’ya verdiğini, çok sayıda öğretmen 

gönderdiğini ve papazlarla işbirliği yaparak yoğun bir propaganda faaliyetine 

başladığını söyleyebiliriz.679 Bulgar milli uyanışı, kilisenin açılması ve bağımsızlığı 

için mücadele edenlerin çoğunun Makedonya Bulgarları olduğu, niçin Osmanlı’ya 

bağlı bir prenslik yerine bağımsızlık mücadelesine girişilmediği ve “Bulgar 

Makedonya’nın Bulgar beyliğine ilhak edilerek Bulgar tamamiyet-i mülkiyesinin 

tamamlanması” tezinin bayrak haline getirildiği680 dikkate alındığında Berlin 

Anlaşmasının niçin Ayastefanos Anlaşmasından sonra Bulgarlar için bir hayal 

kırıklığı yarattığı netleşir. Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun Bosna-Hersek’i 

geçici bir süreliğine işgal etmesi de Sırpların dikkatinin bu bölgeye çevrilmesine yol 

açmıştı.681 

  Makedonya’da ilk Bulgar örgütü, Damyan Gruev liderliğinde 5 Kasım 

1893’te Selanik’te kurulmuştur. Hedefleri Bulgar unsurunun ön planda olduğu özerk 

bir Makedonya’dır. Büyük güçlerin ve Osmanlı devletinin durumu dikkate alınarak 

                                                 
678 İbrahim Temo, İbrahim Temo’nun İttihad ve Terakki Anıları, s.123. 
679 Külçe, Osmanlı Tarihinde Arnavutluk, s.276. Fazlı Necip, gece dersleri ve Pazar mektepleriyle 
okuma çağındaki tüm çocukların ve cahil köylülerin bu okullara kaydedildiğini, muhalefet edenlerin 
çeteler marifetiyle sert şekilde cezalandırıldıklarını söylemektedir. Fazlı Necip, Rumeli’yi Niçin 
Kaybettik, s.20.  
680 Ali Naci, Ya Hürriyet Ya Ölüm, s34  
681 Ali Naci, Ya Hürriyet Ya Ölüm, s.34. 
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Bulgaristan’la birleşmede ısrarcı olunmamıştır. Özerklik talepleri ile Bulgaristan’a 

bağlanmak arasında anlamlı bir fark olmadığını tespit ederek daha rasyonel hareket 

etmişlerdir. Bulgaristan’a bağlanmak ısrarı hem statüko gereği gerçekçi değildi, hem 

de Osmanlı devletinde sonu devletten ayrılmayla sonuçlanmamış bir özerk yönetim 

yoktu. En basit örnek, yanıbaşlarındaki Doğu Rumeli’ydi. Berlin Anlaşması’yla her 

ne kadar Makedonya Osmanlı devletinde kalmışsa da Doğu Rumeli Hıristiyan bir 

valinin ve yerel meclisin yönetiminde özerk bir bölge olarak belirlenmişti. Ancak 

aradan 7 yıl geçmeden Bulgaristan tarafından ilhak edilmiş, Bulgar prensi Doğu 

Rumeli valisi olarak atanmıştı. Bu olay adeta örgütün öngörüsüydü. Bulgaristan’ın 

Osmanlı devletine bağlılığı ise şekilden ibaretti.682 Örgütün parolası ‘her yerde ve 

hiçbir yerde’dir.683 Adanır, örgütün adının 1902’ye kadar Bulgar Makedonya-Edirne 

Devrimci Komiteleri (BMORK) olduğunu, 1902’de Gizli Makedonya-Edirne 

Devrimci Örgütü’ne (TMORO) çevrildiğini, 1905’de vıtreşna (iç) eki alarak VMRO 

olduğunu yazar.684 Makedonya için 1890’larda Bulgaristan’da Sofya’da kurulan ve 

Bulgaristan’la birleşmeyi hedef tutan ‘Yüksek Makedonya Komitesi’nden 

(Makedonya Cemiyeti) farklılığını vurgulamak için örgüt kendine Makedonya 

Dâhilî İhtilal Komitesi (iç örgüt) adını vermiştir. İlk hedefleri, sonradan 

Bulgaristan’a ilhak edilecek olmakla birlikte şimdilik Makedonya’nın özerkliğiydi. 

Makedonya’yı Üsküp, Manastır, Selanik, Serez ve İstroma olmak üzere beş ihtilal 

bölgesine ayırmışlardı.685 

 Dış örgüt 1895’de Sofya’da 20 Makedonyalı örgütün bir araya getirdiği 

Kardeşlik ve Dostluk Birliği’nin çağrısıyla yapılan bir kongreyle resmen kurulur. 

Dış örgütün kuruluş amacı, Makedonya’nın kurtuluşunu gerek içerden ve gerekse de 

dışarıdan organize etmektir.686 Ana hedef olan siyasî özerklik için Avrupa ve 

Bulgaristan kamuoyunun harekete geçirilmesi, basın kampanyalarının düzenlenmesi, 

                                                 
682 Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi),s.119. Ali Naci, ORİM diye 
kısaltılan Fransızca Organisation Revolutionnaire Intericure Macedovienne adlı Makedonya 
komitesinin 1893 yılında Damyan Gruef ve Pere Tuşef tarafından kurulduğunu söylemektedir. Ali 
Naci, Ya Hürriyet Ya Ölüm, s. 37-40. 
683 Ali Naci, Ya Hürriyet Ya Ölüm, s.44. 
684 Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), s.121. 
685 Ali Naci, Ya Hürriyet Ya Ölüm, s.41. 
686 Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), s.123. 
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siyasi gösteriler yapılması, diğer Balkan ülkelerinde özerklik için ortak faaliyetler 

konusunda propaganda yapılması, Avrupa saray ve hükümetlerine heyetler 

gönderilmesi, Bulgar parlamentosuna kendi davalarını savunacak adayların 

desteklenmesi alınan kararlar arasındadır.687 Buna uygun olarak YMK ve Bulgar 

hükümeti aynı yıl Makedonya Bulgarlarını Osmanlı devletine karşı kışkırttılar. Bori 

Sarafov’un çetesi Menlik’e kadar ilerledi, ancak Bulgar köylüler bu eyleme destek 

vermediler.688Amaç bir başarıdan ziyade Avrupa kamuoyunun dikkatini bölgeye 

çekmek ve devleti endişelendirmektir ki, bunda da başarılı olunmuştur. 

 Bulgar sosyalist hareketinin önemli ismi Blagoev’in tezi, Makedonyalıların 

ülkelerini devrimci yolu seçerlerse kurtarabilecekleri görüşüne dayanmaktadır. 

Bulgar prensliğindeki gerek Avusturya gerekse de Rus yanlısı hükümetler, desteğini 

aldıkları bu devletlere dayanarak büyük Bulgaristan hayalini gerçekleştiremezlerdi. 

Çünkü bu devletler böyle bir şeye müsaade etmezlerdi. Ayrıca Sofya komitesinin 

Bulgar sınırından siyasî özerklik yararına yapacağı yıldırım baskınlarla da bir netice 

elde edilemeyeceği için bundan da vazgeçilmelidir. Bu görüşü ilk uygulamaya 

geçiren 1903’teki müsademede ölen Goce Delçev’dir.689 

 26 Kasım 1897’de üniformalı bir eşkıya grubu Bulgaristan’dan geçerek 

Vinica köyünde bir Türk’ü öldürerek Bulgaristan’a döndü. Müfrezeler köyde 

yaptıkları aramada çok sayıda silah ve mühimmat bularak örgütün varlığından 

böylelikle haberdar oldular.690  

                                                 
687 Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), s.123-124. 
688 Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), s.124. 
689 Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), s.127-128. 
690 Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), s.130. Ali Naci’nin anlatımı 
daha detaylıdır. 1893 yılında kurulan ve oldukça gizli teşkilatlanan örgütün 1897 yılında tesadüfen 
tespit edilmesi şöyledir. Bulgar sınırına yakın Yenice adlı az miktarda Türkün de bulunduğu bir 
Bulgar köyüne yapılan baskınla Kâzım Ağa adlı bir Türk’ün evine saldırılır. Kazım Ağa öldürülür ve 
paraları alınır. Yapılan tahkikat ve sert muamele neticesinde köy bekçisinin karısından çetenin 
dışarıdan geldiği ama bunların muhtarın oğlu ile diğer sekiz köylü olduğunu ve kendi evlerinin 
mahzeninin silah deposu olarak kullanıldığı öğrenilir. Aynı gün tesadüfen hamile bir Bulgar 
köylüsünün eşeğinin sırtındaki pirinç çuvallarında çok sayıda tabanca, bomba, hançer ve pala 
bulunur. Tüm bunların duyulması üzerine İstanbul, Kosova(Üsküp) valisi Hıfzı Paşa’dan izahat ister 
ve Yıldız olayla yakından ilgilenir. Derhal Üsküp Polis Müdürlüğünde Derviş Bey reisliğinde bir 
tahkikat heyeti oluşturulur ve 1898’te Yenice komisyonu vazifesini tamamlar. Tahkikat aşamasında 
yakalanan birçok kişi çeşitli cezalara çarptırılır ve çete hem mühimmat, hem de çok sayıda elemanını 
kaybeder. Ali Naci, Ya Hürriyet Ya Ölüm, s. 49-51. 
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  Ayrıca 1897’nin en önemli olayı Türk-Yunan Harbi’ydi ve Girit’te sene 

başındaki eylemler Makedonya’dan ilgi ile takip edilmekteydi.691 Girit’in özerklik 

kazanması Bulgarların Makedonya sorununu çözmede bilinen bir yolu tekrar 

hatırlatmıştı: İç isyan çıkarmak ve yabancı büyük bir devletin desteği ile özerklik 

elde etmek. Bulgar prensliği 1899 yılında hem Rusya, hem de Avusturya- 

Macaristan İmparatorluğu ile görüşme yaptı. Eksarh Yosip de bir ayaklanma 

amacıyla Avusturya-Macaristan devletinin desteğini almak için faaliyette bulundu. 

Ancak statükonun buna elverişli olmaması nedeniyle girişim akim kaldı.692 

 Osmanlı devleti ise gelişmeleri takip etmekle birlikte farklı unsurlar 

arasındaki ihtilafı derinleştirmek için faaliyette bulunmaktaydı. Sırbistan, padişahtan 

Üsküp’teki Rum Ortodoks patrikliğine bir Sırp’ın atanması sözünü almıştı. 1899 

yılında Sırbistan, bu sözün tutulması için Rusya’nın da desteğini aldı. Bulgar 

hükümeti ise böyle bir karar alınırsa YMK’nin Makedonya’da iç isyan çıkaracağı 

tehdidinde bulundu, çünkü Bulgarlar Üsküp’teki Sırp metropolitinin tüm gücüyle 

Makedonya’da Bulgar isteklerinin aleyhine çalışacağını bilmekteydi. Sırp metropolit 

1902 senesinde atanıp görevine başladıktan sonra Sırp hükümetini Makedonya’da 

Sırpça konuşan Hıristiyanların ayrı bir millet olarak tanınması için gereğini yapması 

hususunda uyardı.693 Özellikle Üsküp Sırp Konsolosu Kurtoviç bir raporunda: 

  “Bağımsız bir kilise, sadece bir milleti korumaz, aynı zamanda milleti yaratır ve 

geliştirir… Bulgarların Türkiye’deki başarılarını patriklikten kopan kendi 

bağımsız kiliselerine, yani eksarhlığa borçlu oldukları dikkate alındığında, bunun, 

milliyetimizi koruma ve güçlendirme çabalarımızda bu topraklarda bir Sırbistan 

krallığı düşüncesinin gerçekleşmesi ve başarılması yolu olduğu düşüncesi 

kendiliğinden ortaya çıkıyor. Böylece bunun anlamı, elimizden zorla kapatılarak 

alınan İpek patrikliğinin tekrar kurulması için çalışmaktır. Bu patrikliğe, eski 

sınırlarının dışında Akdeniz’e (Ege) de çıkışı olan Strumnica bölgesini ve 

Manastır vilayetinin Sırp halkının bulunduğu kesimlerini de katmak gerekir. Bir 

diğer söyleyişle: bir devlet vücuda getirebilmemiz için gelecekteki siyasi sınırları 

                                                 
691 Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), s.131. 
692 Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), s150. 
693 Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), s.152. 
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genişletme ve böylece bu devletin bağımsız gelişmesi için olumlu koşulları 

yaratma çabasını göstermek zorundayız”694 

demekteydi.  

 İç örgütün en etkili elemanlarından Delçev ve Petrov’un listesi 1899’da VI. 

Makedonya Kongresinde seçimleri kazandı. 1895 Menlik isyanında kahraman 

görülen ve bir Bulgar subayı olan Sarafov YMK’nın yeni başkanı oldu. Böylelikle 

fiilen iç örgüt YMK’da egemen olmuş oldu.695 1899-91 yılları iç örgütle YMK’nın 

işbirliği yaptığı yıllardır. Ancak iç örgüt ile Sofya temsilcileri ve YMK’nın subay 

kanadı birbirlerinden farklı tezlere sahiptiler.696 11 Ağustos 1901’de açılan 

Makedonyalılar Kongresinde, generallerin grubu ile teröristlerin grubu arasındaki 

sert tartışmalar sonucunda Delçev ile ittifak kurmuş olan Sarafov ve arkadaşları 

yenildi. YMK General Konçev ve Prof. Mihailovski tarafından yönetilecekti.697 

YMK’nın 1902’de Makedonya’da bir isyan çıkarma girişimleri her şeyden önce iç 

örgüt engeli ile karşılaşmasına rağmen çete faaliyetlerinde artış meydana geldi. Çete 

faaliyetlerinin artışı her şeyden önce Müslüman halkı tedirgin etmeye başladı. 

Slavların Batı Balkanlarda egemenlik kurma çabalarına karşı direnç özellikle 

Arnavutlarda görüldü.698 Kaldı ki, Ocak 1899 senesinde Kuzey Arnavutluk 

Müslümanları, hedefi Makedon isyan hareketine karşı mücadele olan yeni bir birlik 

de kurmuşlardı.699 Ancak Arnavutlar başta olmak üzere Müslümanlar tüm bu 

kışkırtmalara rağmen kan dökecek derecede galeyana gelmedikleri için Bulgarların 

Avrupa müdahalesi beklentileri de gerçekleşmemekteydi. Fakat buna rağmen 

Makedonya’da meydana gelen olaylardan Sofya’daki Rus yanlısı Danev hükümeti, 

yurtdışı temsilcilerine gönderdiği bildiride Osmanlı devletini sorumlu tutmakta, 

Bulgarların can ve mallarını korumak için silaha sarıldıklarını söylemekte, Berlin 

Anlaşmasında öngörülen reformların Makedonya ve Edirne’de başlatılmasının 
                                                 
694 Avustura-Macaristan konsolosu Para’nın 21 Şubat 1903 tarihli no:48 raporuna Almancaya 
tercüme edilmiş ekti.HHS+A,PA XXXVIII/433’den naklen Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu 
ve 1908’e Kadar Gelişimi), s.152-3.  
695 Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), s.156. 
696 Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), s.156-7. 
697 Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), s.158. 
698 Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), s.160. 
699 Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), s.161. 
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barışın yararına olup olmayacağı hususunun düşünülmesini istemekteydi. Bulgar 

hükümeti bu bildiriyi yayınlarken, YMK da iç örgüte rağmen 1902 ayaklanması için 

gerekli tüm hazırlıkları yıl sonu itibariyle tamamlamıştı.700 Cuma-i Balâ isyanı 23 

Eylül’de başlamasına rağmen çatışmalara çok az köylü701 katıldı. Sebebi de iç 

örgütün bu isyanı onaylamamasıydı.702 1902 Menlik ve Cuma-i Balâ saldırılarında 

çete ve köylülerin bastığı ‘Predel Kışlası’na Refet Bele komutasındaki birlik 

Razlık’tan hareket ederek yetişmiş ve Menlik isyanı Cuma-i Balâ bölgesinde 

kalmıştı. Uzer, bu esnada komitecilerin Cuma-i Balâ, Menlik ve Petriç’te 600, Türk 

müfrezelerinin de 50 kayıp verdiğini yazmaktadır.703 Osmanlı müfrezeleri bu isyanı 

bastırdığı gibi köy aramalarında birçok silah da ele geçirilmiştir. Bu saldırının 

başarısızlığı ile hedefi ters orantılıydı. Çünkü insiyatif YMK’ya geçmiş, iç örgüt 

unutulmaya terkedilmiş, Makedonya’nın Bulgar ulusal meselesi olduğu ihsas 

ettirilmişti.704 

 1 Aralık’ta Hüseyin Hilmi Paşa, Vilâyat-ı Selase Müfettiş-i Umumîsi olarak 

atanmasından sonra 12 Aralık’ta ekonomik yaşantı, adliye ve eğitimde çeşitli 

iyileştirmelerin yer aldığı bir talimat hazırlandı.705 Diplomatik düzlemde büyük 

devletlerin Makedonya için reform hazırlıkları başladığı gibi Osmanlı devleti de 

Bulgar çetelerinin sık sık Osmanlı toprağına girmesine dikkat çektiğinde yalnız 

Berlin ve St. Petersburg’dan destek gördü. Bulgar hükümeti de büyük devletlere 

nota yönelterek Makedonya’da reformların uygulanmasını, aksi takdirde 

Bulgaristan’daki hareketi kontrol edemeyeceğini söyledi. Kasım ayında Eksarh 

Yosip İstanbul’da Avusturya-Macaristan büyükelçisinden, Makedonya’da bir siyasi 

özerkliğin uygulamaya konulup konulmayacağı hususunda bilgi aldı.706 Diplomatik 

                                                 
700 Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), s.161. 
701 Petrosyan, gerek 1902, gerek 1903 ayaklanmasına köylülerin katılmasını, köylülerin içinde 
bulundukları ağır ekonomik şartlara bağlar. Petrosyan, Sovyet Gözüyle Jöntürkler, s.296. 
702 Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), s.162-3; Bayur, isyanın 
başlangıç tarihinin 21 Eylül olduğunu yazmaktadır. Bayur, Türk İnkılâbı Tarihi, Cilt:1-Kısım.1, 
s.167.  
703 Uzer, Makedonya Eşkiyalık Tarihi ve Son Osmanlı Yönetimi, s.138. 
704 Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), s.164. 
705 Bayur, Türk İnkılâbı Tarihi, Cilt:1-Kısım.1, s.167. 
706 Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), s.164-5. 
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görüşmelerden sonra 21 Şubat 1903’te Osmanlı hükümetine bildirilen reform 

planının en önemli maddelerinden biri de “Hükümet, Arnavutların kanundışı 

faaliyetlerini hemen engellemek için çare ve yollar bulacaktır” şeklinde formüle 

edilen madde idi. Osmanlı devleti bu planı 23 Şubat 1903’te kabul etti.707 

 1893–1903 yılları arasındaki tüm faaliyetler, 1898 yılından itibaren başlayan 

saldırılar da dâhil hep çete merkezli ve hazırlık çalışmalarıydı. 1898-1903 

aralığındaki Türk müfrezeleri ile çete arasındaki çatışmalar düşük yoğunlukludur. 

Çete, 1898’ten itibaren Bulgar zabitlerin yönetiminde eğitim görmeye başlamıştır. 

1903’teki büyük ayaklanmaya kadar çetelerle Türk müfrezeleri arasında 150’ye 

yakın müsademe olmuştur.708 Komitecilerin bu bölgede yaklaşık kırkbin kişiyi 

silahlandırdığı tahmin edilmekteydi.709 1903 yılında İlya günü (İlinden) denilen 

hareket bir genel ayaklanmaydı ve Makedonya’nın her tarafını yangın yerine 

çevirecek şekilde hazırlanmıştı. Böylelikle: 

  “Makedonyada asayiş olmadığına ve ecnebi müdahalesi lüzumuna dünyayı ikna 

etmek için ne kadar vahşet yapmak icap ediyorsa hepsi yapılacak, Makedonyalı 

Bulgarın Osmanlı idaresi altında yaşamak istemediği silahla dünyaya anlatılacak 

ve bu suretle Makedonyanın muhtariyetini temin için umumî ayaklanma 

yapılacaktı”.710  

 1903 ayaklanması öncesinde Manastır’daki Fransız konsolosunun ülkesine 

yazdığı raporda; bir ayaklanmanın olacağı, hangi bölgede patlak vereceği 

bilinmemekle birlikte komitecilerin İştip, Köprülü, Pirlepe-Krotovo, Manastır-

Kastorya havalisindeki dağlık ve ormanlık hat üzerinde toplandıkları, hareketlerinin 

muntazam askerî müfrezelerle girdikleri çatışmadan ziyade “hükûmetten yardım 

gören ve kendilerini hükûmete haber veren Rumların mücadelesi yüzünden felce 

uğ”radığı, Manastır Rumlarının hemen hepsinin Bulgar komitecilerı aleyhinde 

                                                 
707 Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), s.171; Bayur, reform 
projesine ‘Viyana Islahat Programı’ dendiğini yazmaktadır. Bayur, Türk İnkılâbı Tarihi, Cilt:1-
Kısım.1, s.171.  
708 Ali Naci, Ya Hürriyet Ya Ölüm, s.55. 
709 Ali Naci, Ya Hürriyet Ya Ölüm, s.56. 
710 Ali Naci, Ya Hürriyet Ya Ölüm, s.54. 
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bulunduğu ve onlarla ilgili duydukları her şeyi gidip hükûmete bildirdikleri yer 

almaktadır.711  

 Ayaklanmanın başlamasından önce ayaklanmayı haber veren sarsıcı 

eylemlere girişildi. Bunlar kısaca şunlardır: 

 1. Komitenin kurucularından Kotse Delçef 1903 Mart’ında Drama 

yakınındaki Ankista üzerindeki şimendifer köprüsünü havaya uçurdu. 

 2. Çernopeyef ve Mitro Delçef ismindeki iki voyvodanın kumandasındaki 

180 kişilik iki büyük çete Kokoş taraflarındaki Türk köylerini yakarak hükûmet 

dairelerini ve karakolları bastı. 

 3. 15 Nisan’da Selanik-Üsküp, Selanik-İstanbul ve Selanik-Manastır 

şimendiferlerinin muhtelif yerlerine bombalar attılar. 

 4. 16 Nisan’da Selanik’teki Osmanlı Bankası dinamitle havaya uçuruldu. 

Patlamadan önce bankada bulunanlara haber verildi. 

 5. 15 Nisan’da Selanik limanında Guadelkivir712 adlı Fransız gemisini 

batırdılar. 

 6. Bununla birlikte birçok bombalama ve silahlı suikast girişiminde 

bulundular. Bankanın dinamitle havaya uçurulduğu akşam şehrin gaz depoları 

dinamitlenip şehir karanlıkta kaldıktan sonra Elhamra sineması ve sahildeki ‘Yeni 

Yunan Kahvehanesi’ ve Grand Otel bombalandı.713 Geri kalan bombalar 16-17 

Nisan tarihinde alenen kullanılıp bu esnada eylemi yapan gençlerin hepsi öldürüldü. 

 İhtilale başlangıç sayılacak bu tedhiş eylemlerini gerçekleştirenlerin hepsi 

tahsilli gençlerden seçilmişti. Hükûmetin çetelere yataklık eden köy halkını 

                                                 
711 Ali Naci, Ya Hürriyet Ya Ölüm, s.57. 
712 Fazlı Necip, geminin adını ‘Vadi-el Kebîr’ olarak verir. Fazlı Necip, Rumeli’yi Niçin Kaybettik, 
s.58. 
713 The Times 4 Mayıs 1903’te komitelerin hesaplarının alçakça olduğu kadar aptalca olduğunu, 
amaçlarını bölgenin Türklerden kurtulması için Avrupa’nın müdahalesine yönelik olduğunu, önceleri 
Müslümanlara karşı işledikleri onca cinayet ve suça rağmen Müslümanları Avrupa basının da 
mezalim kampanyasına renk katacak kadar kışkırtamadıklarını, yeni bir Avrupa ilgisi için 
başvurdukları yöntemin aynısı olduğunu yazdığını Adanır aktarmaktadır. Adanır, Makedonya 
Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), s.185; saldırılar için Karş. Uzer, Makedonya 
Eşkiyalık Tarihi ve Son Osmanlı Yönetimi, s.155-156; Karabekir, İttihat ve Terakki Cemiyeti 
1896–1909, s.62; Fazlı Necip, Rumeli’yi Niçin Kaybettik, s.58-61. 
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cezalandırıp elebaşlarını sürgüne göndermesini engellemek için bunların halk 

zümrelerine ait olmamasına dikkat edilmişti. Hepsi ölümü göze almış idealist 

gençlerdi ve hemen hemen hepsi eylemler sırasında veya çok geçmeden 

öldürüldüler.714   

 Çete, ayaklanma öncesi yayınladığı beyannamede hürriyet ve insaniyet 

namına hareket ve Türkler dâhil zalim sultanın baskısı altında ezilen tüm unsurların 

haklarını aramak için mücadele ettiklerini belirtirken, Makedonya’nın özerkliği ve 

bağımsızlığı için herhangi bir ifade kullanmamaktaydı. Sene başından İlya Günü’ne 

kadar 86 çete müsademesi olmuştu.715 

 20 Temmuz’da716 başlayan ayaklanma Pirlepe, Debar, Kailâre kazaları hariç 

olmak üzere bütün Manastır havalisine yayıldı ve çeteler 10.000 kilometre karelik 

bir alanda karşılarına çıkan tüm resmî dairelere, Bulgar köylüler de silahsız 

Müslüman halka saldırmaya başladı. Asayişin olmadığını veya bozulduğunu ispat 

sadedinde ne gerekiyorlarsa yaptılar. Köprüler, demiryolları ve telgraf tellerine 

varıncaya kadar saldırıdan nasibini almamış hiçbir yer kalmadı. Ancak uzun bir 

zamana yayılan çete müsademelerinde tecrübe kazanan Türk müfrezeleri üç buçuk 

ay süren ve otuz bin kişinin katıldığı bu isyanı bastırdı. Bulgarlardan bin 

ayaklanmacı hayatını kaybetti -ki bir kısmı yakalanacağını anladığında kurşunu 

kafasına sıkmakta, ya da kendini uçurumdan aşağı atmaktaydı-, 12.400 ev yakıldı. 

70 bin civarında insan yersiz, yurtsuz kaldı.717 İsyana Bulgar köylüleri de destek 

verdiler.718 Bulgar çetelerinin en önemli propagandası Büyük Bulgaristan’ın 

                                                 
714 Ali Naci, Ya Hürriyet Ya Ölüm, s.58-64. 
715 Ali Naci, Ya Hürriyet Ya Ölüm, s.65.  
716 İlinden isyanı tarihte Hicri takvime göre anlatılmaktadır. Miladî olarak 2 Ağustos’a tekabül 
etmektedir. 
717 Ali Naci, Ya Hürriyet Ya Ölüm, s.67-69. Gül Tokay, 16 bin kişini evsiz kaldığını, 2000 kişinin 
öldüğünü yazar. Gül Tokay, Makedonya Sorunu-Jön Türk İhtilalinin Kökenleri(1903-1908), 
İstanbul, Afa Yayınları, 1996, s.47.  
718 Knight, Bulgar köylülerinin isyana kalkışmalarını Rus ajanlarına bağlayarak “Bulgar köylülerinin 
kendi rızaları ile isyan edecekleri varid görülmemektedir, zira kendilerine zulüm eden Grek 
Ortodoksları, onların Kilisesini, lisanlarını ve milliyetlerini yok etmeye teşebbüs ettikleri zaman, 
kendilerinin yardımına koşan ve onları kurtaran Türklere medyun-ı şükran olmaları lazımdır” 
diyerek olması gereken bir şeyi ifade eder gibidir. Knight, Türkiye Bir Milletin Uyanışı-1908 
Devrimi-, s.25.  
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kurularak Türk beylerinin ellerindeki bütün çiftliklerin, verimli arazilerin alınarak 

bunların hepsinin Bulgar köylülere dağıtılacağıydı.719 

 Osmanlı birliklerinin adedi ve tecrübesi dikkate alındığında komitenin 

amacının bu ayaklanmanın bastırılamayacağı veya başarıya ulaşacağı değil; 

Makedonya’da asayişin olmadığını ve ayaklanmanın bastırılması esnasında 

muhtemel can kayıplarının büyük devletlere Osmanlı devletinin vahşeti şeklinde 

gösterilerek bölgenin kendi hâkimiyetlerine bırakılması için tekrar uluslar arası 

müdahalelerin başlaması düşüncesi olduğu görülmektedir. Çünkü daha önceki 

birçok ayaklanmanın bastırılması Avrupa’da Hıristiyanların katliama uğradıkları 

şeklinde lanse edilip Hıristiyan kamuoyunun harekete geçirildiği defalarca tecrübe 

edilmişti. Kaldı ki, bu ayaklanmanın bastırılması esnasında yine Avrupa kamuoyu 

harekete geçirilmiş, birçok Avrupa kentlerinde mitingler düzenlenmiş, bazı Avrupa 

parlamentoları Türklerin vahşetine son verilmesini talep etmiş, birçok yerde 

‘Makedonya mazlumlarına yardım cemiyetleri’ kurulmuştur.720 

 Makedonya’daki Bulgar ayaklanmasını dikkatle takip eden unsurların 

başında Arnavutlar gelmekteydi. Çünkü bu aynı zamanda kendi toprakları için 

büyük bir tehlike ve tehdit oluşturmaktaydı.721 

 İlinden isyanında Arnavut ve Türk köyleri saldırıya uğramıştı. Sultan ve 

Babıâli Türklerin intikam almak için girişeceği eylemlerin doğruracağı tehlike ve 

sonuçları dikkate alarak asker ve sivil yetkililere talimat vererek misillemeyi 

engellemişti.722 Ancak Ohri ve Debre Arnavutları misilleme yapmak için silahlı 

birlikler oluşturduğu gibi Türk ve Arnavutlardan oluşan bazı gruplar da birkaç 

Bulgar köyüne saldırmış oldular.723 Türk müfrezelerinin isyanı bastırırken dikkat 

ettiği ‘sivil halka fazla zarar verilmemesi’ hususu konsolos yazışmalarıyla sabitken 

                                                 
719 Fazlı Necip, Rumeli’yi Niçin Kaybettik, s.21. 
720 Ali Naci, Ya Hürriyet Ya Ölüm, s.71. 
721 Külçe, Osmanlı Tarihinde Arnavutluk, s.278. 
722 Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), s.200, 183 nolu dipnot. 
723 Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), s.201. 
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iç örgüt isyanın bastırılmasını, Hıristiyanların katledilmesi şeklinde göstermeye 

çalışmıştır.724  

 Sadrazam Ferid Paşa’nın ve Babâli’nin önemli bürokratlarının Bulgaristan’a 

savaş açmak yönündeki ısrarları saray tarafından kabul görmediği gibi İlinden 

isyanının bastırılmasından sonra Bulgar hükümeti de Osmanlı devletine saldırması 

yönünde çok güçlü baskılar gördü.725 

 Özellikle ORIM’in bir devlet teşkilatı gibi çalıştığı, dağlarda gazete dağıttığı, 

vergi tarhettiği, Bulgar köylüleri arasındaki ihtilafları mahkeme kurarak çözdüğü, 

cezalar verdiği en bilinen faaliyetlerindendir. Buna rağmen Makedonya’da gerek 

merkezî komite ve gerekse de iç örgütün tüm isyanlarında tek tek somut olarak 

gösterilmiş idari haksızlıklar yerine genel olarak Osmanlı devletinin zulmü dile 

getirilmiş, isyan öncesi ve isyan sonrası yayınlanan bildirilerde Avrupa diplomasi ve 

kamuoyunun bu duruma dikkati çekilmek istenerek müdahale talebi dile 

getirilmiştir. Her isyanın akabinde hazırlanan reform planları, bir sonraki isyan için 

kazanılmış hak addedilmiş, çıta siyasi özerklik olarak benimsenmiştir. Ancak 

Bulgarların adam kaçırma tarzı bazı eylemleri zaman zaman aleyhlerine döndüğü 

gibi bazı eylemleri de diğer Hıristiyan unsurların sert tepkisiyle karşılaşmıştır. 

Komite para kaynağı olarak genellikle ‘adam kaçırma’ yolunu seçmekteydi. ‘Misis 

Ton’ adında Amerikalı bir gazeteci Sandanski ve yardımcısı Paçina tarafından dağa 

kaldırılmış, 70 gün sonra kırkbin altın fidye karşılığında serbest bırakılmıştır.726 

Tahsin Uzer, olayı şöyle anlatmaktadır:  

  “Amerikalı gazeteci bir kızı ‘Razlık’ ile ‘Cuma-i Bâlâ’ arasında meşhur Bulgar 

komitecisi liderlerinden Sandanski dağa kaldırmış, 50.000 lira fidye-i necât 

istemiş. Amerikalılar fidyeyi vermişler ve Bulgarlar da kızı Strumca’da 

bırakmışlar. Hükümet faillerini bulamadı; çünkü şiddetli takibat yaparlarsa, kızı 

öldürürler diye korkmuş”.727  

                                                 
724 Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), s.203. 
725 Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), s. 204-10. 
726 Ali Naci, Ya Hürriyet Ya Ölüm, s.47. 
727 Uzer, Makedonya Eşkiyalık Tarihi ve Son Osmanlı Yönetimi, s.76 Uzer 1901’deki bu olayın 
kendisinin Razlık kaymakamlığına atanmasında bu olayın etkili olduğunu yazar. Uzer, Makedonya 
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Bu olayın amacı her ne kadar Makedonya’da asayiş ve devlet otoritesinin 

olmadığını ihsas etmekse de, çetelerin maddî menfaat sağlama amacını da ortaya 

koyduğundan Bulgarların Hıristiyan kamuoyu tarafından tepki görmelerine de yol 

açmıştır.  

  Yunan ve Sırp hareketlerinin devlete karşı değil de Bulgar çetelere karşı 

yöneltilmesi ve bu unsurların devamlı Osmanlı devleti ile işbirliği yapmaları, tüm 

Hıristiyan unsurlar içinde yalnız Bulgarların zulme uğradığı ihtimalini akla getirir ki, 

Bulgar çetelerinin tüm büyük devletlerin desteğini görememesi ve hedefledikleri 

vadede bir siyasi özerkliğe kavuşamamalarını izahta yetersizdir. Bulgar çetelerinin, 

Bulgar Hıristiyanlarının zulme uğradıklarını ve bu sebeple büyük devletlerin 

müdahalesini talep ettikleri zamanlarda Osmanlı müfrezelerini bırakıp Sırp ve 

Yunan köylerine yapmış oldukları kanlı saldırılar, bu zulmün diğer Hıristiyan 

unsurlardan kaynaklandığı algısına yol açar ki, bu Osmanlı idaresinin zulüm yaptığı 

iddiasının doğru olmadığını ortaya koyduğu gibi en kanlı çatışmaların bizzat 

Bulgarlar arasında meydana gelmesinin de Osmanlı devletinin zulmü ile izah 

edilemeyeceğini gösterir.  

Çünkü YMK ve iç örgüt arasında vuku bulan kanlı çatışmalar, Makedonya 

siyasetinde güttükleri farklılıktan kaynaklanmaktaydı. İç örgüt, gerekli gereksiz 

Bulgar sınırından yapılan baskınların Makedonya merkezli iç örgütün çalışmalarını 

aksattığı, büyük Bulgaristan hayaline büyük devletlerin çeşitli gerekçelerle izin 

vermeyecekleri, bu sebeple makul hareket edilerek Makedonya’da Bulgarların siyasi 

özerkliğine yol açacak bir çalışma tarzının daha doğru olduğu savıyla dış örgütün 

baskınlarına onay vermediği gibi öncelikle o çetelerle kendileri mücadeleye 

girmekteydi. Virhovistler (YMK) ve Santralistler (ORIM) arasındaki mücadelenin 

boyutu ve şiddeti ile ilgili Türk müfrezelerinin bir türlü yakalayamadığı 

Sandanski’nin, Virhovistler hakkında söylediği söylenen “bu aşağılık kimseler, 

Makedonya’yı Bulgaristan’a katacaklar amma, Bulgaristan’ı da Almanya’ya peşkeş 

çekecekler”728 sözü gerçeğin bizatihi kendisiydi. Virhovistlerin reisi Sarafof ile 

                                                                                                                                          
Eşkiyalık Tarihi ve Son Osmanlı Yönetimi s.135. Bu olay için ayrıca Bkz.:. Fazlı Necip, Rumeli’yi 
Niçin Kaybettik, s. 48-51. 
728Vardar, İttihad ve Terakki İçinde Dönenler, s.13. Sandanski’yi yakalamak için uğraşanlardan 
biri de Uzer’dir: “Komiteci Sandanski 250 kişilik bir çete ile Razlık’tan geçti. Peşlerine düştüm. 
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yardımcısı Garvanof’un Santralistlerin ikinci adamı Paçina tarafından dostça bir 

görüşme sırasında öldürülmesi rekabetin boyutuna başka bir delildir.729 Dâhilî 

çetenin (iç örgütün) Türkler ve müfrezeler dışında Bulgaristan sınırında bulunan 

Cuma-i Balâ’dan geçerek Makedonya topraklarına giren Virhovist-İlhakçı çete 

elemanlarına saldırıları ile ilgili Ali Naci’nin bizzat muhatabı olduğu şu ifade çarpıcı 

olduğu kadar şaşırtıcıdır da:  

  “Makedonya komitasının umumî kâtibiyle konuşurken, bir gün mumaileyhin 

bana: 

— Jeneral ‘Tsonçef’in veya jeneral ‘Protekrof’un idaresi altında gelen ve vakitsiz 

hücumlariyle vaziyetimizi işkâl eden bu çetelere karşı açtığımız mücadele, 

Türklerle yaptığımızdan daha az şiddetli değil, belki daha hunharane idi!”.730   

 

4.2.3. Makedonya ve Yunan Sorunu 

 

 Makedonya’da Bulgar çetelerinin ayrılıkçı veya özerklik yanlısı saldırıları 

diğer Hıristiyan etnik grupların da çeteleşmesinin sebeplerindendir. 1904, Bulgar 

saldırılarına karşı patriklik taraftarlarının silahlandığı yıldır. Rumların sabrının 

kalmadığı yönünde Yunan yanlısı gazetelerde yazılar çıkmaya başlamıştır. Yunan 

subayları hududu geçip Makedonya’da Rum çetelerini organize etmeye başladılar. 

Knight: 

  “1904 senesinden itibaren Yunan muntazam ordusu subayları tarafından komuta 

edilen komiteler hududu aşarak yalnız Bulgar Exarchistlerin komitelerine karşı 

değil fakat aynı zamanda Yunan patriğinin işkenceli üstünlüğünü üzerlerinden 

atmayı arzulayan içlerinde kendi ana dillerinin kullanılacağı okul ve kiliseleriyle 

Bulgarlar gibi bir Exchart’ları olmasını arzulayan Vallach sakinlerine karşı da 

savaşmak için Makedonya’ya girdiler” 

                                                                                                                                          
Çetecilerle ‘Şarapçı Boğazında’ çarpışmalar başladı. Sandanski kurnazca hareket ederek paçasını 
kurtardı. Bizden 10 şehit ve 20’ye yakın yaralı olduğu halde, çete hiç kayıp vermedi”. Ayrıca 
Sandanski’nin çarpışma esnasında ‘Türkler Şam’a gidiniz’ diye bağırdığını yazar. Uzer, Makedonya 
Eşkiyalık Tarihi ve Son Osmanlı Yönetimi, s.131. 
729 Vardar, İttihad ve Terakki İçinde Dönenler, s.23. 
730 Ali Naci, Ya Hürriyet Ya Ölüm, s.53-54.  
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diyerek Yunan çetelerinin Bulgarlar dışında Ulahlara da saldırdığını ifade 

etmektedir.731 Yunan komitesi, Selanik etrafındaki kasabalara beyannameler 

göndererek eğer Ortodoksluğa dönüp patriği ruhani lider kabul etmezler ve nüfus 

sayımlarında kendilerini Yunanlı olarak kayıt ettirmezlerse ölüm cezasına 

çarptırılacaklarını emrediyordu.732 Dolayısıyla Yunan çete savaşının Osmanlı 

devletine karşı çıkmadığı kabul edilmelidir, hatta bu çeteye valinin yardımı bile 

vardı.  

 1904 senesinde Sırpların da silahlı propagandaya başlamalarının sebebi 

Bulgar ayaklanmaları ve Bulgar ulusçu görüşünün iç örgüt tarafından kabulüdür.733 

Sırpların Bulgarlara saldırılarında Boşnaklar da yer alıyordu.734 

 Osmanlı devleti kendi gücünden ziyade büyük devletler arasındaki ihtilaf ve 

dengelere göre hareket belirlediğinden; Makedonya’da denge uzun müddet Osmanlı 

devleti lehine bir görünüm arz etmiştir. Burası Sırbistan, Karadağ gibi bir Hıristiyan 

etnik unsurun çoğunluğu oluşturduğu yer olmadığı gibi, her Hıristiyan unsurun 

destekçisi de farklıdır. Hatta zaman zaman büyük devletler etnik unsurlar lehine 

çeşitli tercihlerde bulunabilmektedirler. Bu bölgede yer alan hemen hemen her 

Hıristiyan unsurun bağlanmak istediği devletlerin de bölgeye sınırı vardır. Bu 

devletler ve unsurlar arasında çatışan menfaatler, Makedonya’nın uzun müddet 

Osmanlı devletine bağlı kalmasının da sebebidir. 

 

4.3. Üçüncü Ordunun Yapısı, Çete Müsademeleri ve Komitecilik 

 

 1908 İhtilali, çok bileşenli bir görünüme sahiptir. Makedonya’nın karmaşık 

dinî-etnik yapısı, Bulgarların ve Arnavutların pozisyonları, iç kargaşalık ve 

Makedonya’ya özgü yönetim biçiminin Türk subayları arasında doğurduğu 

                                                 
731 Knight, Türkiye Bir Milletin Uyanışı–1908 Devrimi-, s.95. 
732 Knight, Türkiye Bir Milletin Uyanışı–1908 Devrimi-, s.96. 
733 Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), s.221-222. 
734 Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), s.242. 
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rahatsızlığın Reval Mülakatı ile son raddeye erişmesi ve beklenmedik bir olay olan 

Firzovik Toplantısı’nın cereyanı ihtilalin gerçekleşmesine yol açmıştır.  

  Berlin Anlaşmasından sonra bölgenin durumunun daha da kötüleşmesi 

üzerine Osmanlı ordusunun yarısı bu bölgede kullanılmaya başlamıştı. Üçüncü 

ordunun subaylarının büyük bölümü erkân-ı harb, harbiye mezunları ve Almanya’da 

eğitim görmüş subaylardan oluşmaktaydı.735 Vilayet-i Selâse’de farklı unsurlara 

mensup Bulgar, Sırp ve Rum çetelerinin736 çıkardıkları isyan ve kargaşalık, bölgenin 

asayişsizliğinin öne sürülüp devletin iç işlerine müdahale edilmesine yol açtığından 

bu durumu önlemek için gerekli faaliyet ve ciddiyet gösterilmesi ancak işbilir, iyi 

eğitim almış mektepli subaylarla mümkün olacağı gerekçesiyle Rumeli ordularının 

bu subaylarla güçlendirilmesi Serasker Rıza ve Müşir Zeki Paşalarca 

gerçekleştirilmişti.737  

 Ali Fethi Okyar, Sultan Hamid’in benimsediği rejim ve politikası için 

tehlikeli yanları olmasına rağmen genç kurmayları, daha çok Makedonya’da 

görevlendirdiğini ve onların şahsî kıymetlerinde olduğu kadar, vatanseverliklerinde, 

ülkenin varlığına karşı yönelik kasıtları önlemeye çalıştığını yazmaktadır.738 Hatta 

1903 Bulgar isyanı üzerine birçok zabit müstacel olarak mektepten çıkarılıp 

Rumeli’ye gönderilmiştir.739 Dereceyle erkan-ı harb olanlar da eğer merkezde 

bırakılmıyorlarsa üçüncü orduya gönderiliyordu. Birincilikle erkân-ı harp olan 

                                                 
735 Tokay, Makedonya Sorunu-Jön Türk İhtilalinin Kökenleri(1903-1908), s.105. 
736 Özellikle Bulgar ve Rum komitelerin birbirlerinin köylerini yakmaları, birbirilerinin papazlarını 
katletmeleri propagandalarının en bariz şekillerindendi. Knight, Türkiye Bir Milletin Uyanışı-1908 
Devrimi-, s.93. 
737 Mehmed Memduh, “Tasvir-i Ahvâl- Tenvir-i İstikbâl”, Tanzimattan Meşrutiyete-2, Haz. 
Ahmet Nezih Galitekin, İstanbul, Nehir Yayınları,1995, s.102. 
738 Ali Fethi Okyar, Üç Devirde Bir Adam, Haz. Cemal Kutay, İstanbul, Tercüman Yayınları, 1980, 
s.7. Mustafa Ragıp da, padişahın çetelerle mücadelede jandarmanın başarılı olamayacağını anlayınca 
Makedonya’da Takip Taburları teşkil ettiğini, bu taburların başına en muktedir zabitleri ve genç 
erkân-ı harpleri getirdiğini, padişahın bu suretle hareket etmesinde samimi olduğunu, tenkil 
hareketlerinin başarıyla neticelenmesi için ciddi ve esaslı hareket edilmesi gerektiğini istediğini, 
Takip Taburlarının başına da üçüncü ordunun en yetenekli zabitlerini getirerek bunu ispatladığını, 
ancak bu suretle aynı zamanda kendi kuyusunu da kazdığını belirtmektedir. Mustafa Ragıp, 
Meşrutiyet’ten Önce Manastır’da Patlayan Tabanca, s.16. 
739 Mustafa Ragıp, Meşrutiyet’ten Önce Manastır’da Patlayan Tabanca, s.126. “Son zamanlarda 
Pangaltı Harp Okulu, her yıl ortalama bin subay yetiştiriyor ve bunların dörtte üçü Makedonya ile 
Trakya’ya gönderiliyordu”. Rahmi Apak, Yetmişlik Bir Subayın Hatıraları, Ankara, TTK 
Yayınları, 1988, s.27.  
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Kazım Karabekir de kurada ikinci orduyu çekmesine ve amirlerinin İstanbul’da 

kalması yönündeki baskıya rağmen talebiyle üçüncü orduya gönderilmiştir.740 

Subaylar, bölgeye isteyerek gitmekteydiler. Önemli bir İttihatçının bölgeye tayini 

hakkındaki düşüncesi şöyledir: “İmparatorluğun başına dert olan çeteleri yola 

getirmekle devlete karşı hizmet içinde olacağımıza inanıyor ve daha sonraki 

ideallerimiz için de Makedonya’yı biçilmiş kaftan buluyorduk”.741  

 OHC’nin kurucularından olan Kazım Nami, Makedonya’da 1902’deki 

olaylar üzerine Bulgar çeteleriyle çarpışmak üzere kendisinin de zabit olduğu silah 

altındaki birliğin Tiran’dan yola çıktığını söylemektedir.742 Kazım Karabekir; Enver 

Bey’in müfreze kumandanlığında Resneli Niyazi, Meşrutiyetin ilanından sonra dağa 

çıkan sınıf arkadaşı Arnavut Tayyar gibi zabitlerin olduğu bir müfreze ile takibe 

çıktıklarında harekâtın onüçüncü günü Kaymakçalan dağında ormanlı bir bölgede 

Rum çetesi ile müsademe yaparak onbir kişilik çeteyi yok ettiklerini, müsademe 

gününün ramazanın altıncı gününe tesadüf ettiğini ve verilen tek şehidin adının 

Ramazan olup erin, o gün de oruçlu olduğunu yazmaktadır.743 Ancak Makedonya’da 

çetelerin saldırıları sadece subaylar arasında değil, mülkî idarecilerde de intikam 

hislerinin yeşermesine neden oluyordu. 1901’de 23 yaşında Razlık Kaymakamı olan 

Uzer: “İlk kaymakamlığım olan bu görevde kendimi göstermek, vatana hizmet etmek 

ve özellikle yurdumu yıkmak isteyen, Makedonya’da durmadan İslâm kanı döken 

zalim Bulgarlardan ilk fırsatta intikam almak en büyük emelimdi” demektedir. Hatta 

Razlık’ın bağlı olduğu vilayetin valisi Hasan Fehmi Paşa’nın ‘korkma, mücadele ve 

savaşa atıl’ diyerek kendisini teşvik ettiğini744 yazmaktadır.  

 Nazik durumu gereği bölgeye sadece seçkin subayların gönderilmesiyle 

yetinilmemiş çete müsademeleri için erlerden de profesyonel birlikler teşkil 

edilmişti. Avcı taburları 1904 senesinde Makedonya’daki çetelere karşı mücadele 

                                                 
740 Karabekir, İttihat ve Terakki Cemiyeti 1896–1909, s.83. 
741 Halil (Kut) Paşa, Bitmeyen Savaş –Kütûlamare Kahramanı Halil Paşa’nın Anıları, s.18.  
742 Duru, İttihat ve Terakki Hatıralarım, s.10. 
743 Karabekir, İttihat ve Terakki Cemiyeti 1896–1909, s.122-4. 
744 Uzer, Makedonya Eşkiyalık Tarihi ve Son Osmanlı Yönetimi, s.79. 
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etmek için kurulmuş ve eğitimini tecrübeli ve çete müsademelerinde başarılı olmuş 

subayların verdiği bir birlikti ve çatışmalarda oldukça başarılıydı.745  

 Üçüncü ordu subayları gibi erlerin de bir bölümü bölge insanıydı.746 

Makedonya’da çetelerle mücadele aynı zamanda karmaşık bir görünüm arz 

etmekteydi. “Bu sıralardaki ortama göre Bulgarların kesif olduğu yerlerde Rum 

unsurunu, Rumların kalabalık olduğu yerlerde Bulgar unsurunu himaye etmek daha 

yerinde” kabul edilmekte, Etnik-i Eterya Cemiyeti Reisi Doktor Perdi Kalis ile Türk 

askerinden çekinen ve Rum çetelerine saldıran Bulgar çetelerinin tenkili için ittifak 

için görüşmeler yapılmaktaydı.747  

 Cemiyete mensup subayların en fazla şikâyet ettiği konuların başında 

yakalamış oldukları çete mensuplarının Makedonya’nın idarî yapısının özelliği 

                                                 
745 1-20 Ekim 1907 tarihinde Makedonya’da jandarma tensikatı için görevlendirilen yabancı askeri 
delegelerin toplantısı general Degiorgis başkanlığında gerçekleştirildi. Burada komisyonun öne 
sürdüğü çeşitli tekliflerden biri de avcı taburlarının aldıkları iyi eğitime rağmen çalışma şartlarının 
kötülüğü ve diğer askeri birliklere nazaran aldıkları ücretlerin düşüklüğü idi. Ayrıca komisyonun 
teklif ettiği görüşler arasında jandarma sayısının arttırılması ve bu mali yükün subayların azaltılması 
ile dengelenmesi, jandarmanın yetkilerinin arttırılarak umumi müfettişten bir nevi bağımsız hareket 
etmeleri de vardı. Çeteleri bastırma görevinin ordu subaylarından alınıp jandarmaya verilmesi ise 
jandarmanın Mürzteg planına göre çete takibi için değil, Hıristiyan unsurları Müslümanlardan 
korumak için teşkil edildiği gerekçesiyle İngiltere tarafından kabul edilmedi. Üçüncü ordu subayları 
Konferansta alınan bu kararları, Makedonya’daki ordunun yerine yabancı kontrolünde bir güç teşkili 
oluşturulması niyetine matuf bir girişim olarak değerlendirdiler. Ayrıca avcı taburlarının kendileri ile 
ilgili aslında lehte sayılması gereken kararı farklı anlayarak infiale kapılmaları İttihad ve Terakki 
cemiyetine mensup subayların bu taburlarda yoğun bir propaganda faaliyetine girişmelerine ve onları 
cemiyete kazandırmalarına yol açtı. Tokay, Makedonya Sorunu-Jön Türk İhtilalinin 
Kökenleri(1903-1908), s.81-83. Meşrutiyetin ilanından sonra Avcı taburlarının Yıldız sarayında 
nigehban-ı hürriyet olarak konuşlandırılmaları, İTC’nin ihtilal öncesi bu taburların kendilerine niçin 
destek verdiğini anlamadıklarını da göstermektedir.  
746 Karabekir, kendi bölüğünde çok sayıda bir kelime dahi Türkçe bilmeyen Arnavut erler olduğunu, 
Mehmet Emin Yurdakul’un Türk-Yunan Harbi esnasında yazdığı ‘ben bir Türküm, dinim, cinsim 
uludur’ diye başlayan şiiri marş olarak okuttuğunu, Arnavut erlerin marştaki ‘Türküm’ sözünü 
‘İslam’ diye benimsediklerini yazar. Karabekir, İttihat ve Terakki Cemiyeti 1896–1909, s.103. 
747 Halil (Kut) Paşa, Bitmeyen Savaş –Kütûlamare Kahramanı Halil Paşa’nın Anıları, s.36, Halil 
Paşa bu amaçla Kosta Agrita ismindeki Yunan çetesini himaye ettiğini, onlardan Yunan çete kıyafeti 
alarak, Bulgarlarla müsademe ettiğini, doktorun karısının kendine KAPTAN AETOS ismini 
koyduğunu, Yunan çetesi görünümündeki bu çetenin ve liderinin meşhur olduğunu, Bulgarları 
destekleyen yabancı kontrol subaylarının Müfettiş-i Umumi Hüseyin Hilmi Paşa’ya bu Yunan 
çetesinin bir türlü tenkil edilemediğinden şikâyet ettiklerini, bu yüzden müfettişlikten bu çetenin yok 
edilmesi için devamlı şifreli telgraflar geldiğini, hatta bu çeteyi tenkil için kendisinin 
görevlendirildiğini, bu durum üzerine sanki çete takip edilmiş gibi harekete geçip, sonra da çetenin 
sıkıştırılarak Yunan sınırından içeri kaçtığı söylenerek meselenin halledildiğini yazmaktadır. Halil 
(Kut) Paşa, Bitmeyen Savaş –Kütûlamare Kahramanı Halil Paşa’nın Anıları, s.37–42.  
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gereği çeşitli sebeplerle748 mahkemelerce serbest bırakılmaları veya beraat etmeleri 

gelmekteydi. Bunlar, cemiyetin komiteleşmeye başlamasının da sebebidir. 

Makedonya’daki subaylar yakalanan çetelerin özellikle tutuklanıp yargılanmalarına 

rağmen beraat etmeleri üzerine, isimlerini öğrendikleri çeteleri ve elemanlarını 

bizzat takip etmeye başladılar.749  

 Hem resmî vazifeleri gereği eşkıya takibi yapıp, hem de resmî sıfat ve 

görevlerinin tüm imkânlarından istifade ederek, ama bu sıfatlarla değil, komiteci 

olarak eşkıya takibi yapmaya başladılar. Resmî sıfatla yaptıkları faaliyet, eşkiyalık 

yapan çetelerin müfrezelerle takibi iken, gayri resmî faaliyetleri, resmî mercilerce 

delil yetersizliğinden veya resmî mercilere baskı yapılarak serbest bırakılan çete 

elemanlarını ‘komiteci’750 sıfatıyla yok etmeleriydi. Komitecilik önceleri 

Makedonya çetelerine karşı bir mücadele aracıyken sarayın baskılarını arttırması 

üzerine, cemiyeti ortaya çıkarmaya veya zarar vermeye çalışan Osmanlı memur ve 

subaylarına da yönelmiştir.751 Cemiyet, örgütlenme modelinde olduğu gibi, 

komitecilikte de Makedon çetelerini, özellikle Bulgarları örnek almaktaydı.752 

                                                 
748 Ali Naci, Ya Hürriyet Ya Ölüm, s.53. “Ekseriyesi muvaffakiyetle neticelenen müsademelerde 
bombasıyle, silahıyle, evrak-ı muzırrasiyle derdest edilen eşhasın tahliyesiyle mazhar-ı afv olması 
vazife-i ta’kip ile meşgul zabitânı düçar-ı ye’s ve fütûr eyliyordu. Bundan hiçbir vakit şekavet ve 
isyanın kökünü kurutmak kabil olamayacağı fikri ahaliye telkin edilmiş idi…İdama mahkûm binlerce 
kimseler her vakit canının masuniyetinden, bir gün gelip mahbesden çıkacağından kat’ıyyen emîn 
idi”. Kolağası Resneli Ahmed Niyazi, Hatırât-ı Niyâzi Yahud Tarihçe-i İnkılâb-ı Kebîr-i 
Osmânîden Bir Sahîfe, İstanbul, Sabah Matbaası,1326, s.34-35. 
749 Halil Paşa, bir müsademede Bulgar Apastol çetesinin kâtibinin de öldürüldüğünü, kâtibin 
boynunda asılı çantada Yenice, Gevgili Bulgar çete elemanlarının isimlerinin yer aldığını, savcılığın 
olaya el koyarak birçok kişinin tutuklandığını, ancak yargılama sonunda beraat etmeleri üzerine 
“Osmanlı idaresinin acziydi bu. Sonra düşündüm ki işi bizzat halletmek, Osmanlıya bırakmamak 
lazımdır” dediğini yazmaktadır. Halil (Kut) Paşa, Bitmeyen Savaş –Kütûlamare Kahramanı Halil 
Paşa’nın Anıları, s.44. 
750 Mustafa Ragıp, sarayın sıkıştırması üzerine cemiyetin yeni faaliyetin komitecilikte karar kıldığını 
söyleyerek şöyle devam etmektedir: “Komitecilik, takip edilen gaye için kanlı sahneler tertip etmek, 
ölüm maceralarına atılmak, behemahal öldürmek ve lüzum görülürse ölmekten kaçmamak gibi 
vasıfları hazi olan bu meslek, cemiyet için yeni tetbbu edilecek, meçhul bir şey değildi”. Mustafa 
Ragıp, Meşrutiyet’ten Önce Manastır’da Patlayan Tabanca, s.36. 
751 Kazım Karabekir, Şemsi Paşayı vuran mülazım Atıf’ı ikinci mülakattan sonra cemiyete aldığını 
yazar. Karabekir, İttihat ve Terakki Cemiyeti 1896–1909, s.111. 
752 “Balkanlı unsurlarla çok sıkı münasebet ve temalarda bulunan cemiyet erkânı, hususyla eşkıya 
takip etme vazifelerinde bulunan cemiyete mensup zabitler Balkanlıların, bilhassa Bulgar 
komitelerinin usullerini yakından öğrenmişlerdi.Bulgar eşkıyasının takibi sırasında ele geçen bazı 
evrak, Makedonya Bulgar komitesinin ne gibi usullerle çalıştığını göstermişti. Bu usul, o zaman 
kadar, komitenin muvaffakiyetini ve gösterdiği faaliyetini devam ettirdiği için İttihad ve Terakki de 
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Selanik merkez komutanı ve Enver Bey’in kız753 kardeşi Hasene Hanım’ın eşi 

Nazım Bey’in vurulması bizzat Enver Bey tarafından organize edilmiş, ancak 

Mustafa Necib’in sıktığı kurşunlar Nazım Bey’e yaralayacak şekilde isabet etmiştir. 

Manastır müftüsü de fedailerden Abdülkadir tarafından vurulmuştur. 

 Örgütlenme modelinde örnek alınan Ermeni ve Makedon teşkilâtlarının 

benimsedikleri ‘değiştirme’ ve ‘yıkma’ temelli siyasetlere karşın Terakki ve İttihad 

Cemiyeti status quo’yu muhafaza, onu yıkımdan vikâye fikrî arka planına dayanan 

bir çetecilik programıyla harekete geçiyordu. Diğer bir ifadeyle, etkisi günümüzde 

bile hissedilen ‘muhafazakâr eylemcilik’ ideolojisi kendine fiilî bir hareket sahası 

yaratıyordu”.754 Hanioğlu, subayların komitecilik faaliyetlerini şu şekilde izah 

etmektedir:  

  “Bölgedeki subaylar ceplerinden para harcayarak ya da gizlice askerî 

depolardaki silahları dağıtarak çeteler teçhiz ediyor, bunlar da mahkemelerin 

‘delil yetersizliği’ nedeniyle serbest bıraktığı Makedon ihtilalcileri 

öldürüyorlardı... Ohri gibi merkezlerde bizzat mülkî âmirlerin desteğinde kurulan 

ve silahlandırılan bu çetelerin faaliyetine hem idare hem de askerî makamlar göz 

yumuyor ve bazıları bizzat subaylar tarafından yönetilen bu çeteler ele 

geçirilemiyordu. İlginçtir ki, İngiliz gazeteciler bu çetelerden biri olan Ohri 

Cemiyet-i Hususiye-i İslâmiyesi’nin eylemleri ve fâili bulunamayan eylemlerdeki 

rolünü sorduklarında, bizzat örgütün ileri gelenlerinden olan Kaymakam, böyle 

bir cemiyetin adını bile duymadığını ve bu söylentinin Bulgar komitecilerin 

propagandasından başka bir şey olmadığı cevabını veriyordu”.755  

 Bunun yanında TİC, yeni nizamnamesiyle Taşnaktsutyun’un fedaî teşkilatına 

benzer ve ‘Cemiyetin Jandarma Teşkilâtı’ diye atıfta bulunduğu bir yapı tesis 

ederek, fedailerine756 gerektiğinde merkez heyetinin kararı ile varlıkları vatan için 

tehlikeli olduğuna karar verilen şahısların ortadan kaldırılması için tam yetki 

                                                                                                                                          
Bulgar komitesinin usullerini benimsemişti”. Mustafa Ragıp, Meşrutiyet’ten Önce Manastır’da 
Patlayan Tabanca, s.36.  
753 Bleda, İmparatorluğun Çöküşü, s.39. 
754 Hanioğlu, OCZST, s.263. 
755 Hanioğlu, OCZST, s.264. 
756 Petrosyan, fedai grupları kurulması düşüncesinin İran devrimci deneyiminden esinlenmiş 
olabileceğini yazmaktadır. Petrosyan, Sovyet Gözüyle Jöntürkler, s.299.  
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vermekteydi. Acil durumlarda fedaîler merkez heyetine danışmadan kendileri de bu 

kararı alıp harekete geçebileceklerdi. Dr. Bahaeddin Şakir’in evli olmamalarını ve 

mümkünse yetimlerden seçilmelerini istediği ağırlığını genç subayların oluşturduğu 

bu fedaî cemiyeti 1908 yazında meydana gelen suikast eylemleriyle cemiyete ciddi 

bir ivme kazandırmıştır.757 İşin ilginç yanı çetelerin örgüte kazandırılması gayreti 

genellikle Makedonya’da sonuç vermiş, Dr. Nazım’ın ihtilal öncesinde gizlice gittiği 

Aydın’da cemiyete kazandırmak için teklifte bulunduğu Çakırcalı Mehmed Efe, 

Halife’ye karşı çıkacağı için Şeyhülislâm’dan fetva alınmasını şart koşması üzerine 

anlaşma sağlanamamıştır.758 Cemiyetin kendilerine katılmaya ikna ettiği en önemli 

çeteler Arnavut aşiret liderlerinin silahlı birlikleridir. Cemiyet özellikle Kijan’lı 

Ragıp Ağa ve Kırkdölence’li Raif Ağa benzeri yerel aşiret liderleri ile anlaşarak 

ellerinin altındaki silahlı birliklerin aşireti korumak yerine vatanı korumak amacına 

yükselterek ihtilal öncesi çok ciddi bir destek ve vurucu tim kazanmış olmaktaydı.759 

  Meşrutiyetin ilanında ön planda olan subayların hemen hepsi çete 

müsademelerinde çarpışmış subaylardı. Cumhuriyet’in ilanından sonra meclis 

başkanlığı yapan Kazım Özalp, Bulgar santralist çete lideri Sandanski’yi takiple 

memur bir zabitti. İstiklal Mahkemeleri reisi Ali Çetinkaya birçok Bulgar çeteciyi 

öldüren bir müfreze komutanıydı.760  

 Üçüncü ordu, diğer ordulara nazaran malî açıdan daha iyi durumdaydı. 

Kazım Karabekir, üçüncü ordunun ecnebî kontrolünde olduğu için maaşlarını 

tamamıyla aldıklarını, ancak Edirne’de subay ve askerlerin maaşlarını %20-80 

arasında Makro adında bir Yahudi’ye kırdırdıklarını, resmî olarak dört ayda bir maaş 

aldıklarını yazmaktadır.761 Ordunun yiyecek ihtiyacına özellikle dikkat edilmektedir:  

  “Abdülhamid zamanında giyime ve diğer ihtiyaçlara önem verilmediği halde 

malî sıkıntı ve darlığa rağmen askerin yiyeceğine çok dikkat ediliyordu. Örneğin, 

                                                 
757 Hanioğlu, OCZST, s.265. 
758 Hanioğlu, OCZST, s.266. 
759 Hanioğlu, OCZST, s.266-7. 
760 Karabekir, Makedonyanın bu şartlarında Manastır’da bile iltimaslı olup hiç müsademeye ve hatta 
takibata çıkmayan erkân-ı harplerin olduğunu yazmaktadır. Karabekir, İttihat ve Terakki Cemiyeti 
1896–1909, s.120. 
761 Karabekir, İttihat ve Terakki Cemiyeti 1896–1909, s.69. 
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1907 yılında Umumî Müfettiş Hüseyin Hilmi Paşa’dan işittiğime göre, yalnız 

Üçüncü Ordunun erzak parası, yılda 850.000 altın lirayı buluyordu”.762  

 Çete müsademeleriyle Makedonya’nın karmaşık durumunu teorik olarak 

değil ‘eylemli’ olarak tahlil eden cemiyete mensup subaylar için Kanun-ı Esasî ve 

meclis-i mebusan bir özgürlük sorunundan ziyade Makedonya’nın kurtuluş reçetesi 

olmuştur. Halil Paşa’ya kendisi gibi zabit bir arkadaşının kurtuluş reçetesi olarak 

söylediği: 

  “(Vatanın kurtuluşu) Abdülhamit tarafından dağıtılan Meclis-i Mebusanı 

yeniden toplamak ve devlet murakabesini Yıldız’daki müstebit hükümdarın elinden 

alıp millete vermekle olur. Hâkimiyeti ele alan Türk Milleti, vatandaş sıfatı ile 

Makedonya ve Trakya’nın Rum, Bulgar ahalisini memnun etmenin de çaresini 

bulabileceği için yabancı müdahalesine lüzum kalmaz”763  

sözü Rumeli’deki birçok zabitin dilindeydi. Üçüncü ordunun subayları nazarında 

gerek müfrezelerle, gerekse de komite faaliyetleriyle Makedon çeteleriyle başa 

çıkmak başlı başına bir problem teşkil etmemekle birlikte, çete faaliyetlerinin 

mütemadiyen devam etmesi, yabancı müdahalesi ve idarî-malî-siyasî reformlarla 

bölgenin elden gitmesine sebep teşkil edeceği için önemliydi. Bunun için bir yandan 

çetelerle mücadele, bir yandan da meşrutiyetin ilanına yönelik gayretler senkronik 

bir şekilde yürütülmekteydi.  

 

 

4.4. Makedonya Yönetimi, Reformlar ve Reval Mülakatı 

 

 Avrupa büyük devletlerinin Osmanlı imparatorluğu ile ilgili reform 

taleplerinin hemen hepsi, Osmanlı devletinin tek başına uluslararası bir güç ve denge 

oluşturamayacak kadar zayıfladığı dönemden itibaren başlayan Hıristiyanları 

koruma görüntüsü altında yaptıkları bir müdahaleydi. Osmanlı devletine yapılan 

yardımlar bile bu zayıflamanın uluslar arası güç dengelerine vereceği muhtemel 

                                                 
762 Uzer, Makedonya Eşkiyalık Tarihi ve Son Osmanlı Yönetimi, s.147. 
763 Halil (Kut) Paşa, Bitmeyen Savaş –Kütûlamare Kahramanı Halil Paşa’nın Anıları, s.31. 
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zararın çapı ve etkisi ile doğrudan bağlantılıdır. Avrupa dengesinde Osmanlı 

devletinin 93 Harbine kadar korunaklı bir durumda bulunması, Rusların boğazlara 

inip diğer büyük güçlerin, özellikle İngiltere’nin menfaatlerini tehlikeye sokması 

endişesinden kaynaklanmıştır. Fakat Osmanlı devleti Avrupa dengesi içinde 

masuniyeti mutlak olan bir mevkide de değildir. Osmanlı toprakları üzerinde gelişen 

milliyetçi akımların özerklik ve bağımsızlık talebi ve isyanlarla özerkliğe kavuşacak 

olan bölgeler veya kurulacak yeni devletlerle ilgisi olan büyük devletlerin tutumları 

ile Osmanlı devletinin toprak bütünlüğü arasındaki menfaat çatışması genellikle 

Osmanlı devleti aleyhine sonuçlanmaktadır. Osmanlı devleti; Avrupa dengesinin 

zayıf halkası olmasına rağmen bu konumunu büyük devletlere sağladığı muazzam 

çaptaki ticari ve mali imtiyazlarla sürdürmekteydi. Ancak 1870 yılında Almanya-

Fransa savaşında Fransa’nın yenilmesi Avrupa dengesinin en zayıf halkası olan 

Osmanlı devletini yıkılışına kadar kurtulamayacağı isyan ve ayaklanmalarla baş başa 

bırakacaktır. 1908 İhtilali, tezimizde de işlediğimiz üzere süregelen bu duruma 

gösterilen Arnavutlarla İttihatçı subay ve memurların tepkisi niteliğindedir. 

  Doğu Rumeli’nin Bulgar prensliği tarafından ilhak edilmesinden sonra bütün 

gözler Makedonya’ya çevrilmişti. Büyük Bulgaristan hayalini gerçekleştirmek için 

kurulan Yüksek Makedonya Komitesi’nin 1902’deki ilk isyanlarından sonra Aralık 

ayında Hüseyin Hilmi Paşa, büyük devletlerin onayı da alınarak bölgeye müfettiş-i 

umumi olarak atandı. Selanik, Manastır ve Kosova vilayetleri özel bir statüyle 

müfettiş-i umumiliğe bağlı olarak yönetilmeye başlandı. Sadrazam Said Paşa 

tarafından adli-mali- askerlik ve eğitim alanlarını kapsayan geniş çaplı bir ıslahat 

projesi hazırlandı. Ancak bunların tümü uygulanmadı.  

 Bölgeyle ilgili ilk yabancı reform planı olan Viyana tasarısı,764 1903 

Şubatı’nda Rus ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu dışişleri bakanları 

tarafından hazırlandı ve Berlin Anlaşmasında taraf olan tüm devletlerin onayına 
                                                 
764 Tasarının özü şöyleydi: a) Umumi Müfettiş, görevini başarıyla yerine getirebilecekse, önceden 
belirlenen bir süre için atanmalıdır. Merkezi hükümete danışmadan gerektiğinde kullanabileceği hazır 
birliklere sahip olmalıdır. b) Jandarma, Müslümanların ve Hıristiyanların nüfus oranına göre 
atanacaktır. Jandarmanın yeniden örgütlenmesi için hükümet yabancı subaylar istihdam edecektir. c) 
Hükümet, Arnavutların kanun dışı hareketlerini önlemek için gayret gösterecektir. d) Siyasî suçlar 
nedeniyle yargılanan ve ceza alanlar affedilecektir. e) Üç vilayetin her birinin kendi bütçesi olacaktır. 
Osmanlı Bankası vilayetlerini gelirlerini kontrol edecek, aşarın iltizamı sistemi kaldırılacaktır. 
Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), s.171. 
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sunuldu. 21 Şubat’ta Osmanlı devletine bildirilen Viyana Tasarısı, başında 

Hıristiyan bir vali olan özerk bir yönetim şekli öngörmediğinden ve dış müdahalenin 

beklenenden az olması nedeniyle Osmanlı devleti tarafından 23 Şubat’ta kabul 

edildi.765 Tasarı tüm yetkiyi müfettiş-i umumîye bırakıyordu.766 Her ne kadar 

yabancı müdahalesi tahmin edilen kadar değilse de 1903 reformunun kabul edilmesi 

kendi içinde çelişkiler de taşımaktaydı. Çünkü siyasi suçluların serbest bırakılması 

ve sadece Selanik’te 511, toplam 2.000 kişinin serbest kalacak olması başlı başına 

problem teşkil etmekteydi. Bunların tamamının komitelerin isyan hareketine 

katılacak olması reformun da içini boşaltmaktaydı.767 Konya valisi Ferid Paşa’nın 

sadrazamlığa atanmasında Arnavut direncinin rolü büyüktü. Ancak bunun pek 

yardımı olmadı. Çünkü şubat ayında Arnavutların Priştine, Metroviçe, Dyakova ve 

Prizren bölgelerinde suç işledikleri haberleri yoğunlaştı. Mart sonuna doğru Priştine, 

Vuçitrin ve Metroviçe kazalarına bağlı pek çok Arnavut köyünün ahalisi Vuçitrin’in 

batısında bir bölgede bir araya gelerek reformlara karşı olduklarını ilan ettiler.768 

Reformların genellikle Osmanlı devletinin Avrupa topraklarında uygulanmak için 

teklif ve kabul edilmiş olduğu düşünülürse bunların hemen hiçbirinin devletin iç 

işleyişi ve yerel-bölgesel ihtiyaçtan kaynaklanmadığı söylenebilir. Jön Türklerin de 

yayınlarında sıkça vurguladıkları gibi bu bölgelerde en mağdur olanlar başta Türkler 

olmak üzere Müslümanlardı. Müslümanlar, bu bölgede Hıristiyan unsurlardan daha 

iyi durumda olmadıkları gibi bir haksızlığa uğradıklarında herhangi bir büyük 

devletin konsolosuna müracaat imkânları da yoktu. Hıristiyan unsurlar velev bir 

haksızlığa uğramış olsunlar kendileri ile diplomatik alanda ilgilenen devletlerin 

konsoloslarına müracaat ile haklarını arayabilmekteydi. Bu dönemde Osmanlı 

devletinin yabancı baskı ve müdahalelere, büyük ölçekte sorun çıkmaması için ses 

çıkarmadığı da göz önüne alındığında Hıristiyan unsurların reform taleplerinin idari 

bir haksızlıktan ziyade, etnik ve özerklik menşeli talepler olduğunu kabul etmek 

daha doğru gibi görünmektedir. Makedonya sorununun büyük ölçekte Bulgar-

                                                 
765 Büyük devletler, bu tasarıyla Makedonya için Bulgarların beklentileri aksine Girit modelini kabul 
etmemiş oluyorlardı. Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), s.171.  
766 Tokay, Makedonya Sorunu-Jön Türk İhtilalinin Kökenleri(1903-1908), s.44-45. 
767 Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), s.178-9. 
768 Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), s.180. 
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Arnavut sorunu olmasının nedeninin, Bulgarların bu bölge nüfusunun kahir 

ekseriyetini teşkil etmeleri ve Ayastefanos Anlaşması ile Bulgarlara bırakılan 

Makedonya’nın Berlin Anlaşmasıyla ellerinden alınmasına duydukları hınç olduğu 

söylenebilir. Buna mukabil Kosova ve Manastır’da etnik unsur olarak nüfusun 

çoğunu oluşturan Arnavutların Ayastefanos ve Berlin Anlaşmaları ile gösterdikleri 

bölgenin kendilerine aidiyeti hususundaki direnç, bu direncin salt Osmanlı devletinin 

yönlendirmesinden kaynaklanmadığı, Arnavutların Osmanlı devletine karşı da 

bağımsızlık hareketlerine giriştiği gerçeği ve Selanik vilayetinde güçlü Yunan talebi, 

bölgenin uluslararası arenada da çözümü güç bir bölge olmasına katkıda 

bulunmaktaydı. Dolayısıyla her etnik unsurun kendi taleplerinin, Makedonya’da 

despotik bir idarenin zulmü altında inleyen unsurların hak ve özgürlüğü 

mücadelesinden değil, özerklik ve bağımsızlık düşüncesinden kaynaklandığı kabul 

edilmelidir. 2 Ağustos’taki İlinden isyanından sonra 10 Ağustos 1903 tarihinde iç 

örgütün temsilcilerinin Sofya’daki büyük güçlerin temsilcilerine verdiği 

memorandumda Müslümanların şiddet uygulamaları ve yönetimin zulmüne 

direnmek ve Avrupa’nın müdahalesini sağlamak için bu yönteme başvurulduğu, 

geçici önlemlerin çözüm olmadığı, büyük güçlerin onayı ile Osmanlı yönetiminde 

yer almamış Hıristiyan bir valinin atanması; ortak, sürekli ve geniş bir yaptırım 

gücüne sahip uluslar arası bir yönetimin oluşturulmasının talep edilmesi769 bu amacı 

açıkça ortaya koyacak netlikteydi.    

  Makedon çetelerinin saldırıları ve İlinden isyanından dolayı, 1903 

Şubat’ında kabul edilen reform planından farklı bir paket ortaya çıktı. Bölgeye ilgisi 

en yakın olan Rus çarı II. Nikola ve Avusturya-Macaristan imparatoru Franz Josef, 

Mürzteg’te bir araya geldiler. Büyük devletlerle yapılan teatiler sonucu, reformların 

uygulanması için genel müfettiş Hilmi Paşa’nın yanına Avusturya-Macaristan ve 

Rusya’dan birer sivil memur verilmesi, üç vilayetteki jandarmanın ıslahının770 

Babıâli’nin hizmetinde olan bir Avrupalı generale bırakılması, düzensiz birliklerin 

dağıtılması ve ilginç bir madde olarak da barış sağlandıktan sonra vilayetlerin 

                                                 
769 Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), s.196-197. 
770 Petrosyan, Makedonya’ya yollanan jandarma subaylarının, büyük devletlerin bölgeye sürekli 
müdahalede bulunmalarına yol açtığını yazmaktadır. Petrosyan, Sovyet Gözüyle Jöntürkler, s.297. 
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sınırının ulusların gruplaşmasına göre yeniden belirlenmesi karar altına alındı. 

Mürzteg adıyla anılan bu reform paketini, hükümranlık hakları nedeniyle reddeden 

Osmanlı devleti, büyük devletlerin baskısı ile Kasım 1903’te kabul etmek 

mecburiyetinde kaldı. İki sivil memur ve Makedonya jandarma ıslahında görevli 25 

subay 1904 ilkbaharında bölgeye geldi.771 Mürzteg reformu da bölgenin karşıklığını 

düzeltmeye yetmedi, hatta bazı açılardan çatışmaları körükleyici bir neden oldu. 

Çünkü bu plana göre durum sakinleştiğinde vilayetlerin sınırı unsurların nüfus 

yoğunluğuna göre tekrar düzenlenecekti. Bu madde her unsurun hak iddia ettikleri 

bölgeleri yabancı unsurlardan temizlemek veya durumun sakinleşmesini çeteler 

kanalıyla engellemek için gayret göstermelerine yol açtı.772 Bu sebeple 1904 yılında 

başlayan Yunan çete savaşının Osmanlı egemenliğine karşı bir kurtuluş hareketi 

değil de,773 bu reform planının özellikle vilayetlerin sınırının yeniden düzenleneceği 

hükmüyle ilgili olduğu ortadadır. Aynı tarihlerde Sırplarda da bir hareketliliğin 

gözlenmesi reform paketlerinin bölgede yol açtığı karışıklığın boyutunu göstermesi 

bakımından anlamlıdır. Ancak gerek Yunan ve gerekse de Sırp hareketi, Osmanlı 

yönetimiyle iyi ilişkiler kurarak Bulgar üstünlüğünü yıkmayı hedefleyen bir 

görünüme sahipti.774 

 1904’te başlayıp 1905’te Rusya’nın yenilgisiyle sonuçlanan Rus-Japon 

Savaşı, 1897 yılından beri Balkanlarda geçerli olan Rusya ile Avusturya-Macaristan 

arasındaki uzlaşmanın temelinin yıkılmasına da neden oldu. Avusturya-Macaristan, 

bu dengenin kendi lehine yıkılmasından istifadeye çalışarak nüfuz bölgesini 

genişletmek için harekete geçti. Makedonya jandarmasının 8 Şubat 1904’ten itibaren 

geçerli olacak talimatnamesinin hazırlanması için İstanbul’da toplanan Avrupa 

askerî komisyonunun Avusturya-Macaristan delegesi, Mürzteg reform planının 

reform bölgelerinin büyüklüğüyle ilgili uygulamasından Avusturya-Macaristan’ın 

kendi lehine değişiklik yapma düşüncesinin gereği olarak Kosova ve Manastır’ın 

batısında reformun uygulanmamasını, Kosova vilayetinin doğusunun reform planına 

                                                 
771 Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), ss.216-217. 
772 Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), s.219. 
773 Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), s.222. 
774 Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), s.223. 
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dâhil edilmesini de ancak kendi subaylarına verilmesi kaydıyla kabul edeceklerini 

söyledi. Böylelikle bölgenin Arnavutlarla Sırpların yaşadığı bölümünün reform 

planından çıkarılması, diğer bölümünün de kendi yönetiminde plana dâhil 

edilmesiyle Sırbistan ve Karadağ, hem Bulgaristan’dan izole edilecek, hem de 

kendisi güneye doğru emperyalist yayılma yolunu serbest tutacaktı.775 Reformların 

uygulanmaması için çıkan Arnavut isyanı Avusturya-Macaristan’ın politikasına 

yardımcı olduğu gibi, bu isyanda kendi parmağı da vardı. Kosova’daki isyanı 

Avusturya-Macaristan’ın ajanlarına bağlayan Osmanlı devleti de reformların 

seçilmiş bölgelerde değil, tüm vilayetlerde uygulanmasını istemekteydi. Arnavut 

isyanını sert bir şekilde bastırdıktan sonra 17 Mart 1904’te de kendi görüşünü reform 

güçlerine resmen bildirdi.776 Avusturya-Macaristan, bölgedeki nüfuzunu arttırmak 

için Bulgarları da isyana teşvik etmekteydi. Ancak Rus-Japon savaşında Bulgarlar, 

Rusya’nın elini zayıflatmak anlamına gelecek böyle bir girişimden kaçındılar. Hatta 

Avusturya-Macaristan’ın yayılmacı amacına tepki niteliği taşıyan Sırp-Bulgar ittifak 

anlaşmasını 30 Mart 1904’te imzaladılar. Bu aynı zamanda Rusya’ya bir bağlılık 

göstergesiydi. 9 Nisan 1904’te İstanbul’da imzalanan Osmanlı-Bulgar anlaşması da 

Rus-Japon Savaşının sonucuydu ve çok önemli değişikliklere sebep olmuştur. 

Anlaşmayla Bulgar hükümeti çeteleri yasaklayacak, Osmanlı da tüm reformları 

uygulayacak ve siyasi af çıkaracaktı. İlinden isyanının elebaşlarından olan Gruev, 

Lozançev ve Sugarev gibi liderler de maslahatgüzarlar aracılığıyla aftan yaralanmak 

için Hüseyin Hilmi Paşa’ya teslim olmayı teklif ettiler. Aftan yararlanacakları 

şeklinde verilen güvence üzerine teslim oldular. Bu anlaşmayla 1.640 kişi serbest 

kalmıştır.777 

 Bu anlaşma her ne kadar Bulgarlar tarafından geçici bir süreyle sevinçle 

karşılanmışsa da, Rusya’nın Japonya’ya yenilmesiyle uğradığı prestij kaybının 

Slavların bölgedeki gerileme umudunun gerçekleşmemesi nedeniyle Yunanlıların 

hoşnutsuzluğuna yol açmıştır. Osmanlı devletinde ise özellikle subaylar, çete 

                                                 
775 Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), s.225. 
776 Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), s.226-227. 
777 Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), s.231-232. 
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elebaşlarının da dâhil olduğu siyasî affa karşı sert tepki gösterdiler.778 1905-1906 

yılları Yunan saldırılarının sıklaştığı ve zaman zaman Türk-Yunan çetelerinin 

birlikte hareket ettiği yıllardı. Hatta Türk makamlarının yardımıyla Bulgar ve Ulah 

köylerine Rum muhtarlar verilmekteydi.   

  Osmanlı- Bulgar Anlaşması, çetelerin belli bir müddet sonra yeniden 

faaliyete geçmeleri ve tüm savaş beklentilerine rağmen bozulmadı. D. Petkov 

liderliğinde 1906 Kasım ayı başında iktidara gelen Bulgar hükümeti, çetelerle hiçbir 

sonuca varılamayacağı ve çeteciliğin hiçbir şekilde desteklenmeyeceği; Makedonya 

sorununun yalnızca Bulgaristan’ın Osmanlı imparatorluğuyla yapacağı savaşla 

çözülebileceğini kabul etti. Çünkü Osmanlı devletinin aldığı tedbirler çete 

faaliyetlerinin başarıya ulaşmasını engelleyecek derecedeydi.779   

 Makedonya’da uygulanacak reformların askerî olanları dışında en sorunlusu 

malî alandakilerdi. Makedonya’da hayata geçirilecek reformlar Umumi Müfettiş 

Hüseyin Hilmi Paşa’nın nezaretindeydi. Büyük yabancı devletlerin süregelen baskı, 

reform teklif ve planlarıyla adeta kendi devletlerine bağlı bir yer gibi ilgi 

gösterdikleri Makedonya’nın tüm malî sorumluluk ve yükümlülüğü Osmanlı 

devletine aitti. Tüm bu reform programlarının uygulanması ciddî bir malî külfet 

getirmekteydi. Ancak umumî müfettişliğin bütçesi buna imkân vermediği zaman da 

Hüseyin Hilmi Paşa’ya baskı yapılıyor, paşa da bunu merkeze bildiriyordu. Saray 

veya Babıâli’nin cevabının gecikmesi, bu defa da büyükelçilerin baskısına yol 

açıyor, bu baskılar neticesi ilave kaynak aktarımı yapılıyordu. Makedonya’da 

bulunan her unsurun şikâyet ve taleplerinin farklılığı ve bunların umumî müfettişi 

kontrol görevine sahip yabancı yardımcılara iletilmesi, her talebin yerine 

getirilmesinde meydana getirdiği zorluk ve masrafların karşılanması için çoğu kez 

Osmanlı Bankası’na borçlanılması nedeni ile Hüseyin Hilmi Paşa, imparatorluğun 

gümrük vergisi oranlarının arttırılması ve elde edilecek ilave gelirin 

Makedonya’daki hesap açıklarının kapatılmasında kullanılmasını teklif etti. Ancak 

büyük devletler bu teklife yanaşmak yerine İngiltere’nin kışkırtmasıyla 17 Ocak 

1905’te malî bir komisyon kurularak yeni malî reformların uygulanmasını talep 
                                                 
778 Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), s.232-233. 
779 Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), s.251. 
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ettiler.780 Artık yabancı büyük devletlerin müdahalesi olmadan bu bölge için 

bağımsız karar alamayan Osmanlı devleti bu malî reform tekliflerinin devletin iç 

işlerine müdahale olduğu itirazıyla bazı malî reformları kabul edebileceğine dair bu 

ülkelere bir muhtıra göndermesine rağmen, bu muhtıraya cevap verilmediği gibi 

ilave olarak büyük devletler, idarî bazı talep ve tedbirler ileri sürdüler. Osmanlı 

devletinin bunu kabul etmemesi üzerine Almanya dışındaki büyük devletlerin 

katıldığı bir donanma 26 Kasım 1905’te Midilli açıklarına gönderilip karaya asker 

çıkarıldı. Bu tehdit karşısında Osmanlı devleti 9 Aralık 1905’te781 sözkonusu talebi 

kabul etmek zorunda kaldı. 

  Sadece Hıristiyanların durumunu düzeltmek ve yabancı görevlilerin sayısını 

arttırarak bir devletin iç işlerine olabildiğince müdahale anlamına gelen bu 

komisyonu Osmanlı devleti baskı ve tehdit altında kabul etmek mecburiyetinde 

kalmıştır. Uluslar arası malî komisyonun görevine başlamasından sonra malî 

durumda herhangi bir düzelmenin görülmemesi üzerine büyük devletler bütçenin 

dengelenmesi için ordu giderlerini vilayetlerin bütçesinden çıkararak merkezî 

bütçeye dâhil etme niyetini açığa vurdular. Makedonya özellikle malî komisyonun 

büyük devletlerin vilayetlerdeki etkilerini araç olarak kullanmaları nedeniyle artık 

yarı özerk vilayetler görünümüne geldi.782 

 Meşrutiyetin ilanına yönelik hareketleri tetikleyen sebepler arasında 

Makedonya’daki yar-özerk yönetim biçimi de bulunmaktaydı. Halil Paşa, bu 

durumu şöyle ifade etmektedir: “Bâbıâli yabancı devlet subaylarının bu 

dolaşmalarını kabul etmekle zaten bizi en ummadık yerimizden vurmuştu..”.783 

Kazım Karabekir de:  

                                                 
780 Tokay, Makedonya Sorunu-Jön Türk İhtilalinin Kökenleri(1903-1908), s.101; Bayur, Türk 
İnkılâbı Tarihi, Cilt:1-Kısım.1, s.197. 
781 Shaw-Shaw, bu tarihi 5 Aralık 1905 olarak vermektdir. Shaw-Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve 
Modern Türkiye, s.261. 
782 Tokay, Makedonya Sorunu-Jön Türk İhtilalinin Kökenleri(1903-1908), s.104. 
783 Halil (Kut) Paşa, Bitmeyen Savaş –Kütûlamare Kahramanı Halil Paşa’nın Anıları, s.29; 
Kuran, Makedonya’daki adlî kontrolün bazı yabancı subayların Bulgar komitelerini daha yakından 
teşvik etmesine yaradığını; oysa bu kontrolün amacının çeteciliğe son vermek olduğunu yazmaktadır. 
Kuran, OİİHMM, s.450.  
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“Hüseyin Hilmi Paşa Türk ve ecnebi kalabalık maiyetiyle yazları Manastır’a 

gelirdi. ..16 Haziran(1907 İ.K.) …da Manasır’a geldiler. Silindir şapkalı Avrupalı 

müşavirleri, bizim için Sultan Hamid aleyhine orduyu ve halkı nefret ettirmek için 

ve yakın tehlikeyi göstermek için iyi bir vesile oldu. Bunların ve İtalyan üniformalı 

jandarma erkânının mağrur bakışları herkesin kalbine bir hançer gibi 

saplanıyordu” 

demektedir.784 

 Reval Mülakatı, etkisi, olayları hızlandırışıyla meşrutiyetin ilanında önemli 

bir yere sahiptir. 10 Şubat 1904’de başlayan Rus-Japon savaşında Rusya’nın 

yenilgisi ve Rusya içerisindeki diğer karışıklıklar sonucu 1906’da Rus dışişleri 

bakanlığına İngiliz yanlısı İzvolskiy getirilmişti. Rus iç politikasındaki muhalefet ve 

istikrarsızlığın dış politikadaki bir girişimle baskılanması Rusların Balkanlar üzerine 

tekrar yoğunlaşmasına yol açtı. Slav milliyetçiliğini de önceleyen yeni akım bu 

politikayla da uyumluydu. Bu altyapı ile Rusların Balkanlara yönelik ilgisi 

emperyalist bir nitelik taşımaktaydı. Rusya, boğazlar ile ilgili niyeti için, İngiltere’ye 

karşı bir güç gösterisinden uzak olduğundan İngiltere’nin yardım ve onayına gayret 

gösterdi.785 Ayrıca İngiltere’nin yeni dışişleri bakanı Sir Edward Grey de 

Almanya’ya karşı bir denge oluşturmak için Ruslarla yeni bir anlaşma imzalamak 

istiyordu. İki ülke arasındaki görüşmeler İran ve Afganistan’a münhasırken Rusya 

1907 ilkbaharında genel anlaşmaya boğazların da dâhil edilmesini istedi ve 

İngiltere’den bu sorunun kısa zamanda ele alınacağına dair bir garanti aldı.786  

 Makedonya’da durumun git gide karmaşık bir hal alması üzerine Rusya ve 

İngiltere devletleri arasında 9 Haziran 1908’te Reval Mülakatı787 adı ile tarihe geçen 

                                                 
784 Karabekir, İttihat ve Terakki Cemiyeti 1896–1909, s.197. 
785 Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), s.252. 
786 Bayur, Türk İnkılâbı Tarihi, Cilt:1-Kısım.1, s.221; Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 
1908’e Kadar Gelişimi), s.252-3. 
787 Bu mülakatın İttihad ve Terakki cemiyeti üzerinde bıraktığı intiba, İngiltere ve Rusya’nın Osmanlı 
devletini paylaşmaya karar verdikleri ve Makedonya’nın paylaştırılarak tamamen elden çıkacağı 
şeklindedir. Vardar, İttihad ve Terakki İçinde Dönenler, s.58-9; “O tarihte İngiltere ve Rusya 
hükümetleri yapılan ıslahatın kâfi olmadığı bahanesiyle Osmanlı İdaresinin Makedonya’dan 
tamamiyle ref’ine müncer olacak bazı esaslar üzerinde anlaşmıştır. Bu müzakerelerin neticelerini 
belirten Reval programı hakkında Ecnebi matbuatından bazı haberlerin sızması üzerine, daha sonra 
harekete geçmek fikrinde bulunan İttihat ve Terakki mensupları derhal faaliyete geçmek 
mecburiyetinde kaldılar”. Kaygusuz, Bir Roman Gibi, s.31. 
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toplantı gerçekleşti. Her iki devletin amacı Makedonya’da geniş çaplı bir ıslahat 

yapılmasıydı. Ancak gerek Arnavutlar gerekse de Makedonya’da komitecilerden 

komiteciliği öğrenmiş İttihad ve Terakki Cemiyeti bu mülakatla Makedonya’nın 

Bulgarlara verileceği endişesi ile harekete geçtiler. 

 Cemiyete göre Makedonya’da meydana gelen hadiselerden Osmanlı 

yönetiminin sorumlu tutulması gerçeklerle bağdaşmayan büyük bir haksızlıktı ve bu 

karar kabul edilemezdi.788  

 Eğer problem çete ve asayiş sorunu ise Türk müfrezeleri bu sorunun 

üstesinden gelmede başarılıydı. Bir İngiliz raporuna göre 1908’in ilk yedi ayında 

meydana gelen siyasî cinayet sayısı 1.009, yıl içindeki toplam sayı 1.080’dir. 

Raporda yer alan rakamlara göre en fazla cinayete uğrayanlar Bulgarlar, en az 

cinayet işleyenler de Müslümanlardır. Cinayetler genellikle Bulgarlarla çoğunluğunu 

Rumların oluşturduğu Patrikhaneye bağlı Ortodokslar arasında vuku bulmaktadır.789 

Bu durumda Makedonya’daki esas müsademenin Bulgaristan’a bağlanmak isteyen 

veya Makedonya’nın özerkliğini isteyen Bulgarlarla, bölgenin Bulgarlara kalmaması 

için mücadele eden Hıristiyan unsurlar ve Osmanlı subayları arasında geçtiğini 

söyleyebiliriz. Kaldı ki, bölge yabancı güçlerin denetimi ve konsolosların takibi 

altındaydı. Buna rağmen Reval Mülakatına kadar olan son bir yıllık gelişmelerin 

hepsinde bölge, Osmanlı devleti yok farz edilerek el alınıyordu. 15 Ekim 1907’de 

İstanbul’daki Rus ve Avusturya büyükelçileri Makedonya için adlî ıslahat projesi 

üzerinde mutabık kaldılar. Her üç vilayette adliye müfettişlerinin biri Müslüman, 

diğeri Hıristiyan olacak; adliye memurları artırılacak ve divan-ı harpler de adliyenin 

kontrolüne tabi olacaktı. Yine 18 Aralık 1907’de İngiliz hükümeti yeni bir reform 

teşebbüsünde bulunarak Makedonya’yı daha ağır bir çalkantıya sokmuştu. İngiltere 

                                                 
788 Avlonyalı Ekrem Bey Makedonya için “ kabahat Avrupa dünyasının sandığı veya buna inanıyor 
gibi göründüğü üzere, tümüyle Türk tarafına ait değildi. Bulgar propagandası ve çeteleri ülke 
idaresinin iyileştirilmesi için değil, Makedonya’nın özerklik veya daha da iyisi ilhak yoluyla 
Bulgaristan’a katılmasını sağlamak için mücadele ediyorlardı” tespitini kullanmaktadır. Avlonyalı 
Ekrem Bey, Osmanlı Arnavutluk’undan Anılar(1885–1912), s.225-226. 
789 Bayur, Türk İnkılâbı Tarihi, Cilt:1-Kısım.1, s.29-230. Bulgar zayiatının çok olmasının nedeni, 
hem hükümetin, hem de diğer unsurların bunları başlıca düşman addetmesidir. Raporda 1908 
senesine ait Bulgar toplam 649 Bulgar zayiatının 87’si Askerlerle yapılan müsademeye aittir. Ayrıca 
58 zayiatta bizzat Bulgarların kendi unsurlarına yaptıkları saldırı neticesinde vuku bulmuştur. 
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hükümeti yeni bir genelgeyle Avrupalı jandarma subaylarına tam yönetim yetkisi 

verilmesini ve Türk garnizonlarının azaltılmasını teklif ediyordu.790  

İngiliz Hükümeti, 3 Mart 1908’te yayınladığı bir genelge ile Makedonya için 

genel bir vali talep ederek bölgenin karışmasına yol açtı. Bu vali Türk tebaası 

olacaktı, Müslüman veya Hıristiyan olmasının önemi yoktu.791 Padişahın umumi 

müfettiş Hüseyin Hilmi Paşa’nın genel vali olarak atanması talebi de kabul edilmedi. 

Grey’in teklifleri Bulgar yanlısı bir neticeyi içerdiğinden Sofya’da 25 Mart 1908’de 

yapılan bir mitingte Grey’e teşekkür edildi. Arnavutlar ise Makedonya’ya genel vali 

atanmasına karşı itirazlarını Prizren’de silahlı bir yürüyüşle gösterdiler.792 Cemiyet, 

bu gelişmeler üzerine 28 Mayıs 1908’de konsoloslar aracılığıyla büyük devletlere bir 

beyanname gönderdi. Bu beyanname hem büyük devletleri, hem de hükümetin 

istibdat idaresini suçlayıcı tarzda kaleme alınmıştı. İçeriğinde Makedon diye bir halk 

olmadığı gibi, bu ismin tarihte kaldığı; Müslümanların nüfusunun bölgenin %55’ini, 

Bulgarların ise ancak %25’ini oluşturdukları yazılıydı.793 Reval Mülakatından sonra 

tepkinin şiddeti artmıştır.794 Aslında Reval Mülakatı taşıdığı önemle kendisine karşı 

gösterilen şiddetli tepkinin ters orantılı olduğu bir toplantıydı. Büyük devlet 

temsilcileri bugüne kadar Makedonya için defalarca bir araya gelmişler, çeşitli 

reform planları teklif ederek kabul ettirmişlerdi.  

Adanır’ın kaynak gösterdiği bir şifreli tele göre aslında mülakatın içeriği 

Makedonya’nın parçalanmasından ziyade mevcut statükoyu ve reform planını 

değiştirmeyecek önemde olan; umumi müfettişin yetkisini arttırılması, tepki gören 

                                                 
790 Bayur, Türk İnkılâbı Tarihi, Cilt:1-Kısım.1, s.216-217; Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu 
ve 1908’e Kadar Gelişimi), s.264. 
791 Bayur, Türk İnkılâbı Tarihi, Cilt:1-Kısım.1, s.234-235. 
 
792 Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), s. 265. 
793 Beyannamenini metni için Bkz.: Ahmed Niyazi, Hatırât-ı Niyâzi Yahud Tarihçe-i İnkılâb-ı 
Kebîr-i Osmânîden Bir Sahîfe s.51-61. 
794 Beyannamenin konsoloslara verildiği tarih için Adanır’ın  ‘Temmuz başlarında’ ifadesi, bu 
beyannameyi değil başka bir beyannameyi kasdiyor olmalıdır.  Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 
1908’e Kadar Gelişimi), s. 265. Resneli Niyazi ise, sanki bu beyannamenin Reval Mülakatı’na karşı 
verildiği anlamına gelecek ifadeler kullanmaktadır. “Zaman-ı vukuı ve programı karargir olan” 
Mülakattan vatan için doğması muhakkak olan tehlikeleri önlemek için bu beyanname kaleme 
alınmıştır. Bu ifadelerden Mülakatın yapılacağı haber alınmış da harekete geçilmiş anlamı 
çıkmaktadır. Ahmed Niyazi, Hatırât-ı Niyâzi Yahud Tarihçe-i İnkılâb-ı Kebîr-i Osmânîden Bir 
Sahîfe s.51. 
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bazı memurların görevden alınması, seyyar kuvvetlerin kurularak umumi müfettişin 

emri altına verilmesi gibi birkaç düzenlemeye münhasırdı.795 Toplantıda özellikle iki 

ülkenin politikaları tartışılmıştır. Her ne kadar iki devlet de Makedonya için benzer 

düşüncelere sahip idiyseler de kendi reform önerilerinin Almanya ve Avurturya-

Macaristan imparatorluğu tarafından desteklenmeyeceğini de bilmekteydiler. Bu 

nedenle Reval Toplantısından önce İngiltere dışişleri bakanı Grey, Avam 

Kamarasında yaptığı bir konuşmada Almanya tarafından gelebilecek bir 

provokasyona imkân vermemek için Reval’de yeni bir anlaşma ve konvansiyon 

olmayacağını söylemişti.796 

 Reval Toplantısı Avusturya, Almanya ve Osmanlı devleti tarafından hoş 

karşılanmamıştı. Osmanlı devleti; bu toplantıyla İngiltere’nin Balkanlarda inisiyatifi 

ele alarak toprakları üzerinde kontrol sağlamak istediğini ve bunun sebebinin de 

Bağdat demiryolu imtiyazının Almanlara verilmesinden sonra şiddetlenerek beliren 

aleyhte politikasına istinat ettiğini düşünmekteydi.797 Ancak bölgenin hassasiyeti, 

Arnavutların ve günden günde etkisini arttıran İttihad Terakki Cemiyetinin süregelen 

görüşmelerin ve hassaten Reval Mülakatının -aslında böyle olmasa da- bölgenin dış 

güçler tarafından parçalanacağı algısını edinmelerine hak verecek düzeydeydi.  

Uzer, İTC’nin faaliyetlerinin ana gayesi olarak Rumeli ve Makedonya’nın 

kurtarılması, Reval’de alınan kararların neticesiz bırakılması ve meşrutî idarenin 

kurulması olarak açıklar. Reval’de verilen kararlar cemiyetin faaliyetini 

çabuklaştırmış, çalışma alanını süratle genişletmiş ve başarı sağlanmasında en 

önemli âmil olmuştur.798 Resneli Niyazi’nin Reval Mülakatından sonra ilk isyan 

hareketini başlatan ve aynı zamanda Arnavut asıllı bir subay oluşu da tesadüf 

değildir.799 Kendi adıyla yazılan hatıratta Reval önemli bir yer tutmaktadır.800  

                                                 
795 Adanır, Makedonya Sorunu(Oluşumu ve 1908’e Kadar Gelişimi), s.266; Tokay, Makedonya 
Sorunu-Jön Türk İhtilalinin Kökenleri(1903-1908), s.91. Tokay, umumi müfettişin yetkilerinin de 
aslında bu konuda çok fazla tartışılmadığını söyler. 
796 Tokay, Makedonya Sorunu-Jön Türk İhtilalinin Kökenleri(1903-1908), s.91. 
797 Karş. Tokay, Makedonya Sorunu-Jön Türk İhtilalinin Kökenleri(1903-1908), s.92. 
798 Uzer, Makedonya Eşkiyalık Tarihi ve Son Osmanlı Yönetimi, s.89. 
799 “ 9 Haziran 1908 tarihinde İngiltere Kralı ile Rusya Çarı arasında Reval’da cereyan eden 
mülâkat idam hükmümüzün kesin şekilde verilmesi ve varlığımızı paylaşma kararlarının yürülüğe 
konması demekti. Türk vatanseverleri bunun manasını pekiyi kavradılar ve kurtuluş çaresini Yıldız’a 
karşı derhal ayaklanmada aradılar. Kolağası Resneli Niyazi Beyin bölüğü ile dağa kalkması, reval 
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 Reval Mülakatı, İttihatçıların bir kısmı için samimi, bir kısmı için de çok iyi 

kullanılmış bir propaganda aracı801 olarak Makedonya reformunun en son 

raddesiydi.802 Ahmed Refik’e göre, Vilayât-ı Selase’de maliye işleri, jandarmanın 

tensikiyle başlayan ve Reval Mülakatı ile son bulan süreç, “hürriyet-i milliyemizi 

istirdada başlıca sebeb”dir. Yabancı devletlerin millî hürriyetimizin alınmasına yol 

açan bu himmetleri, hayrımızı istemelerinden değil, “alenen esbâb-ı mahvımızı 

izhar” etmelerinden kaynaklanmıştır.803 Bölgede en fazla mağdur ve mutazarrır olan 

olanlar Müslümanlarken Makedonya’ya Hıristiyan bir vali atanacağı şayiası ve 

Reval Mülakatının “Avrupalılar nezdinde Devlet-i Osmaniye( hasta adam) teşbihiyle 
                                                                                                                                          
mülakatının uyandırdığı endişelerle doğrudan doğruya ilgilidir. Bunu takip eden planlı ve cüretli 
hareketler de Firzovik’te Arnavutların yaptığı Besada, Rumeli’nn her köşesinden saat ve dakika 
farkiyle Yıldız’a isyan telgrafları yağmasında, bir memeleketi kurtarmak davasında Genç Türk 
vatanseverleriyle silâhlı kuvvetlerin ve halkın birleşmesinde Reval mülakatının yaptığı kırbaçlamanın 
büyük tesirleri olmuştur”. Ahmed Emin Yalman, Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim, 
Rey Yayınları, İstanbuli t.y., s.81.  
800 “Âlemi hayretlere giriftâr eden şu inkılâb-ı azîmin müseraaten icrasını istilzam eden sebeb 
Bulgarların şiddet ve gayretinden ziyade, günden güne ziyadeleşen ve Reval’de karargîr olan 
müdahalât-ı ecnebiyeye karşı hükümetin sükût ve muvafakatı, alçak politikası olmuştur”. Kolağası 
Resneli Ahmed Niyazi, Hatırât-ı Niyâzi Yahud Tarihçe-i İnkılâb-ı Kebîr-i Osmânîden Bir 
Sahîfe, s.32.  
801 “Reval Mülakatı’ndan evvel… propaganda, yalnız Abdülhamid’in kurduğu istibdat idaresinin 
fenalığından ve memleketi mahvedici tesirlerinden bahsetmek; Kanun-ı Esasi’nin tatbiki takdirinde 
bütün milletin nasıl kurtulacağını, nasıl bir hür idareye kavuşacağını izah eylemek suretiyle 
yapılacaktı. Bunun da faydası ve semeresi er geç görülecekti. Fakat meşrutiyetin faziletlerine halkın 
inandırılması biraz geç olacaktı. Hâlbuki şimdi ortada elim ve tehlikeli bir emrivaki vardı; Reval 
Mülakatı. Rumeli’ye, hususyla Makedonya’ya bir felaket getireceği muhakkak olan bu mülakat şimdi 
umumi kıyamın süratle temini için çok müsait bir mevzuydu. Düne kadar yalnız mutlakiyet idaresinin 
fenalığından ve meşrutiyetin iyiliğinden bahsederek propaganda yapmak kabildi. Fakat bugün vaziyet 
değişmişti. Vatanı yıkacak felaket ateşi tutuşmuştu. Bütün memleket evladını bu yangını söndürmeye 
sevk etmek lazımdı. İngiltere Kralı ile Rusya İmparatoru Reval’de neye karar vermişlerdi? Bunun 
vazıh ve bütün esaslı noktaları meçhuldü. Cemiyet derin bir vukufsuzluk karşısındaydı… Cemiyet 
Reval buluşmasının karar metninden sahih bir malumat almamakla beraber, bu mülakatın 
doğuracağı feci akibetleri telkine ve bunun etrafında propaganda yapmaya karar verdi. Bu karar 
üzerine yapılacak propaganda esasları şu suretle tespit edildi: Reval Mülakatı’nda Makedonya’nın 
ve hatta Rumeli’nin Makedonya harici kısmının da taksimine ve devlet idaresinden çıkarılmasına 
karar verilmiştir. Yapılacak siyasi paylaşma, bu kıtada yaşayan muhtelif unsurların nüfus kesafetine 
göre yapılacaktır. Makedonya’nın başına Hıristiyan bir umumi vali veyahut Rumeli şarki vilayetinde 
olduğu gibi ecnebi prenslerden biri umumi vali tayin edilecektir”. Mustafa Ragıp, Meşrutiyet’ten 
Önce Manastır’da Patlayan Tabanca, s.123-124.  
802 Tekeli-İlkin, Rus çarı ile İngiliz kralının bir araya gelmelerinin makedonya’da sürüp giden 
olaylardan ziyade Abdülhamid’in 1908 Ocağında Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’na Selanik’te 
demiryolu bağlantısı yapma imtiyazı vermesinden kaynaklandığını; Makedonya üzerinde Avusturya-
Macaristan’ın etkisinin artmakta oluşunun Rusya ile İngiltere’yi birbirine yaklaştırdığını 
söylemektedir. Tekeli-İlkin, İttihat ve Terakki Hareketinin Oluşumunda Selânik’in Toplumsal 
Yapısının Belirleyiciliği, s.375.  
803 Ahmed Refik, İnkıâb-ı Azîm, s.15; ayrıca Bkz.:. Hasan Amca, Doğmayan Hürriyet- Bir Devrin 
İçyüzü 1908–1918-, s.44. 
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maruf olduğundan bu zavallı hastanın artık hulûl-i ecel mevuduyla vefatına intizar 

edilmeksizin bu suretle boğazı sıkılacak, zorla öldürülecekti”804 algısını birçok kimse 

de inanç haline getirmesi fitili ateşleyen en önemli etken olmuştur. İlk Jön 

Türklerden Mehmed Reşid de: 

“Bir hakikat-ı müdhişe suretinde tecelli eden bu maksada karşı Türklerin ya 

intihar etmeleri ve yahud yaşamağa layık bir millet suretinde eser-i hayat 

göstermeleri lazım gelmiş idi. İşte Rumeli’nde Temmuz ayında tehaddüs eden 

şayan-ı hayret inkılab-ı cuyâne ve 10 Temmuz 324’de Manastır’da kanun-ı 

esasînin i’lânı ‘ya tamamile mahv olmalı, yahud tamamile kurtulmalı’ fikrile 

ahrarın ileriye atılmaları netice-i tabiyesidir”  

demektedir.805 

 Reval Mülakatı, her şeyden önce Makedonya’ya Hıristiyan bir vali atanması 

şayiasını teyid eder tarzda görünmüş ve böyle anlaşılmıştır.806 Tunaya, Reval 

Mülakatını, Avrupalı büyük devletlerin ‘hasta adam’ın mirasını paylaşılması 

iştahaları arasında Rumeli ıslahatını konuşmak üzere yapılmış bir toplantı olarak 

değerlendirir.807 Ayastefanos Anlaşması ile Bulgar prensliğine verilen, fakat Berlin 

Anlaşmasıyla Osmanlı devletine bağlı bir vilayet olarak kalan Şarki Rumeli’ye de 

bir Hıristiyan vali atanmış, ancak Bulgar prensliği, Şarki Rumeli’yi ilhak etmişti. 

Girit’in özerk yönetime kavuşması da bir Hıristiyan vali atanması suretiyle 

gerçekleşmişti. Dolayısıyla bir yerin elden çıkmasının en önemli işareti Hıristiyan 

vali atanmasıydı. Makedonya’ya Hıristiyan bir vali atanacağı şayiasının, 

gerçekleşmese de ihtimali bile bölgenin elden çıkması korkusunu intaç edecek 

öneme sahipti. Bölgede başlayan eylemler, bir merkezden verilen hareket emrinden 

ziyade Reval Mülakatına karşı oluşan tepkilerin, bütün Makedonya örgütünde 

biribirinden bağımsız olarak ortaya çıkmasının sonucuydu. Aynı zamanda örgütün 

1908’te yayınladığı tüzükte eylemlerin beş kişilik merkez komitesince 

                                                 
804 Ahmed Refik, İnkıâb-ı Azîm, s.32. 
805 Cevri, a.g.e., s.24; kaynakların hemen hemen hepsi cemiyetin harekete geçmesine sebep olarak 
Reval mülakatını göstermektedir. Bkz.:. Kuran, OİİHMM, s.460; Enver Paşa, Enver Paşa’nın 
Anıları 1881–1908, s.48–49. 
806 Kuran, OİİHMM, s.471. 
807 Tarık Z.Tunaya, Hürriyetin İlânı, İstanbul, Arba Yayınları, 1996, s.16. 
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kararlaştırılacağı yazılmasına rağmen çalışmalar oldukça ‘desantralize’ydi.808 

Selanik merkez kumandanı Nazım Bey’in vurulması, bu olayı araştırmak için 

Selanik’e gönderilen İsmail Mahir, Yusuf Paşa ve Recep Paşa’dan oluşan heyetin 

geri dönmesi gibi olaylar bu mülakatın duyulmasından sonra hızlı bir gelişme 

göstermiştir. Ege’den Manastır’a gönderilen taburların komutanlarının cemiyete 

girmelerinin ve askerlerin silah kullanmak istemediklerini beyan etmelerinin Reval 

Mülakatıyla birlikte değerlendirilmesinde zorunluluk bulunmaktadır. Bu birliklerin 

esas itibariyle İzmir ve çevresinde faaliyette bulunan Dr.Nazım tarafından elde 

edilmesi, Dr. Nazım’ın İzmir’den vapurla gönderilen bu birliklerden bir kısmı ile 

yolculuk etmesi Reval Mülakatıyla oluşan algının propagandaya dönüşmesiyledir. 

Sonraki olaylarda görüleceği üzere, padişaha karşı bir yapılacak propaganda, 

askerlere etki etmek bir yana onlarda şiddetli tepkiye yol açmaktadır; ancak Reval 

Mülakatıyla ayyuka çıkan vatanın en önemli toprağının elden çıkacağı algısı 

askerlerin hem kazanılmasına, hem de asker kardeşlerine kurşun sıkmayacakları 

kararının oluşmasına yetebilmektedir.  

 Müfid Şemsi, babası Şemsi Paşa’nın Resneli Niyazi’yi takibine gerekçe 

olarak, Reval Mülakatında alınan kararların küçük jandarma zabitlerine ait 

bulunduğu halde, Makedonya’da çıkacak bir askerî isyanın sonucu olarak muntazam 

askerî birliklerin de Reval Mülakatı kapsamına alınması tehlikesini ortadan 

kaldırmak olduğunu yazar.809 Bu durumda hem Niyazi’nin dağa çıkış amacı, 810 hem 

de Şemsi Paşa’nın tenkil hareketi Reval Mülakatı ile çakışmaktadır. 

 

 

 

                                                 
808 Tekeli-İlkin, İttihat ve Terakki Hareketinin Oluşumunda Selânik’in Toplumsal Yapısının 
Belirleyiciliği, s.375. 
809 Müfid Şemsi, Şemsi Paşa, Arnavudluk ve İttihad-Terakki (El Hakku Ya’lû Velâ Yu’lâ 
Aleyh), Haz. A.Nezih Galitekin, İstanbul, Nehir Yayınları, 1995, s.58. 
810 Kuran, Reval Mülakatı’nda Makedonya’nın da sözkonusu olmasına rağmen Abdülhamid 
hükümetinin takındığı kayıtsız tavırdan etkilenen Niyazi’nin bu durumu protesto etmek ve 
meşrutiyetin ilanını istemek maksadıyla dağa çıktığını yazar. Kuran, OİİHMM, s.465.  
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4.5. Bir Halk Hareketi Olarak Firzovik Toplantısı ve Meşrutiyetin İlanındaki 

Önemi 

 

 Firzovik Toplantısı’nın II. Meşrutiyetin ilanını hedefleyen en önemli halk 

hareketi olduğu şeklinde yaygın-yanlış bir görüş bulunmaktadır. En azından 

toplantının başlama sebep ve amacı farklıdır. Toplantının amacıyla sonradan aldığı 

şekil ve yön arasında inanılmaz bir değişiklik vardır. Toplantı başlangıçta meşrutiyet 

talebini ihtiva etmediği gibi, saraya ve hükümete karşı bir hareket de değildi. Aksi 

halde Şemsi Paşa, Niyazi Bey’in tenkili için değil, büyük nüfuz sahibi olduğu Kuzey 

Arnavutları’nın hareketini teskin veya tenkil için görevlendirilirdi. Bu bağlantı 

bugüne kadar üzerinde yeterince durulmayan önemli bir ayrıntıdır. Çünkü Şemsi 

Paşa, o güne kadar son yıllardaki tüm Arnavut isyanlarında görev almış; bir kısmını 

silah zoruyla, bir kısmını da Arnavutlarla kurduğu iyi ilişkiler sayesinde 

sonlandırmıştır. 

 Şemsi Paşa, eski Bosna ile Arnavutluk hududu üzerinde Tirgovişte kasabası 

civarında Bişava köyünde doğmuş, gençliğini bu dağlık arazide ve Arnavutluk’ta 

geçirdiği için halkın örf ve adetlerini yakından tanımış biriydi. Bu sebeple eskiden 

beri tanıdıkları adam ve kabilelerden istifade ederek halk üzerinde etkili oluyordu.811 

Bu etkisinden dolayı sarayca da seviliyor, bağlılığıyla da özel bir muameleye tabi 

tutuluyordu.  

 Arnavutlar arasında din farklılığı nedeni ile çok fazla ihtilaf görünmemesine 

rağmen çeşitli yerlerde baş gösteren domuz başı olayları nedeniyle Osmanlı devletini 

ilgilendiren gaileler baş göstermişti. Bunların en şiddetli olanı Prizren’de meydana 

geleniydi. Prizren’de bir camide domuz başı bulunması üzerine Müslüman 

Arnavutlar, bunu Katolik Arnavutlardan bilmişler; Luma ve Kalis bölgesi 

Arnavutları, Katoliklerden alışveriş yapmamak, kira ile oturdukları evlerden 

çıkarmak için besa vermişlerdi. Padişah, Şemsi Paşa’ya İslamlar meyus edilmemek 

ve Hıristiyan ahalinin mal ve canları muhafaza olunmak üzere Prizren’e gitmesi için 

28 Şubat 1907’de emir vermiştir. Fakat bu esnada besaya çağrılmayan Prizren’in 

                                                 
811 Külçe, Osmanlı Tarihinde Arnavutluk, s.340. 
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yakın köyler ahalisi Rüstem Kabaş öncülüğünde eski besayı kuvvetlendiren yeni bir 

besa bağlamışlar, Hıdırellez’de çiftliklerde yarıcı veya işçilikle geçinen bütün 

Katoliklerin çıkarılarak yerlerine Müslüman Arnavutların alınmasını 

kararlaştırmışlardır. Gerek Katolik ve gerekse de Ortodoks Arnavutlar, bunu 

kendilerinin yapmadıklarını söylemelerine rağmen iş daha da çetrefilleşmeye 

başladı. Katoliklerin özelliği o topraklara sonradan gelmeyen yerli insanlar oluşuydu 

ve bunlar köylerde çiftçilikle geçinmekteydi.  

Ancak bunlar besanın şiddeti nedeniyle yerlerinden yurtlarından olmamak 

için Müslümanlığı kabul etmeye ve erkekleri de sünnet olmaya başladı. Özellikle 

Katolik köylülerin Müslümanlığa girmeleri büyük devletlerin işe karışmasına yol 

açtığından Müslüman olma merasimi problem teşkil etmekteydi. Şemsi Paşa’nın 

bulduğu formül meseleyi çözdü. Prizren’den köylerine berber çağırıp sünnet olanlar 

eskiden Müslüman iken sonraları cehalet sevkiyle sünnet olmayan Müslümanlardı ve 

bunlar sünnet olmakla dinlerini kavileştirmiş olacaklardı. Dolayısıyla meclis-i idare 

önüne çıkarılmalarına gerek kalmayacaktı. Bunların bir kısmının isminin Prenk 

Tahir, Mehmet Şipendi, İsmail Mustafa olması bu iddiayı da doğrular nitelikteydi.812 

Fakat buna rağmen Müslüman olmayanlardan bir kısmı Üsküp gibi şehirlere 

göçerken bir kısmı da köylerinde kaldı. Ancak fırınlardan ekmek alamadılar. 

Müslüman Arnavutlar besalarını bozmayacaklarını söylerken, sadrazam ve müfettiş-

i umumi sorunun sertlikle, Yıldız ise kan dökmeden halledilmesini istemekteydi. 

Şemsi Paşa da padişah gibi sertlik yanlısı değildi. Ayrıca Yakova’da da sorun aynı 

minval üzereydi. Hatta işin genişlemesi üzerine Kosova Valisi Mahmud Şevket 

Paşa’nın da Prizren’e gitmesi bildirilmiş, ancak paşa hastalığı gerekçesiyle Prizren’e 

gitmemiştir. 

 Şemsi Paşa, olayı halletmek için elinde asker kullanmak yolunda -aslında 

olmayan- telgraflar göstermiş, nihayet Müslüman ve Katoliklerin toplandığı bir 

mecliste oldukça sert bir şekilde anlaşılmasını, aksi takdirde güç kullanacağını 

söylemesi üzerine besa bozulmuş, şu şekilde besalaşılmıştır: Katolikler köyünden 

kovulmayacak, kendileriyle alışveriş yapılacak, ama onlar da herhangi bir problem 

olduğunda yabancı konsoloslara değil, Osmanlı devletine müracaat edecekler; aksi 
                                                 
812 Külçe, Osmanlı Tarihinde Arnavutluk, s.328–330. 
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takdirde besa bozulacaktı. İşin sulhle hallolması üzerine 18 Nisan 1324’de Şemsi 

Paşa, birinci ferikliğe getirildi ve iki ay sonra tekrar görüşülmek üzere 2 Mayıs’ta 

Metroviçe’ye döndü. 

 Şemsi Paşa, Nisan ayında kararlaştırıldığı üzere domuz başı galeyanını 

yatıştırmak için Prizren’de toplanacak Arnavut Kongresinde bulunmak üzere 19 

Haziran 1324’te Prizren’e gitmek üzere Metroviçe’den hareket ederek Firzovik’e 

geldi. Orada istirahat ettiği bir iki saat içinde evvelce haberdar olduğu Firzovik 

toplantısı hakkında bilgi aldı.813 Oradan da Prizrene geçti. 20 Haziran 1324’de 

Prizren’e varır varmaz mabeyn başkitabetinden telgraf başında beklendiğini öğrendi. 

Niyazi Bey ile arkadaşlarının takibine memur edildiği iradesini aldığından hemen 

Firzovik’e döndü. Ancak bu irade 19 Haziran tarihlidir, fakat paşa bunu 20 

Haziran’da tebellüğ etmiştir. Bunun üzerine Şemsi Paşa, Metroviçe’de 69. alayın 

üçüncü ve Yakova’da 69. alayın dördüncü ve İpek’te 72. alayın birinci taburlarına 

hemen hareket emri verdiği gibi Prizren belediye reisi Rıfat Ağa’nın emrindeki 

yirmi kadar sivili de asker elbisesi giydirerek yanına aldı. 22 Haziranda Firzovik’e 

gelen paşa, ayni gün, yanına 69. alayın üçüncü ve 72. alayın birinci taburlarını alarak 

Selanik’e hareket etti. 24 Haziran’da Manastır’a geldi. Paşa, Manastır 

telgrafhanesinden çıkarken sağ kolunun şiryanını kesen bir kurşun isabeti ile 

yaralandı ve on dakika sonra öldü.814 Paşa, Firzovik’ten Selanik’e giderken halk da 

öbür taraftan 21-22 Haziran 1324’te Firzovik’e akıp geliyordu. İttihad ve Terakki bu 

toplantıdan istifade etmek istiyordu, talih de yardım etti, paşanın Manastır’da 

öldürüldüğü haberi geldi. 

 Makedonya’da dinî-etnik unsurların isyanları, çete faaliyetleri ihtilali 

hazırlayan şartlar arasında sayılması gerekirken Firzovik Toplantısı ‘tetikleyici’ bir 

işlev görmüştür.815 II. Meşrutiyetin ilanından önce meşrutiyetin ilanına yönelmiş 

                                                 
813 Kuran’ın, “Şemsi Paşa’nın işaat-ı cahilânesine tebean on beş, yirmi bin kişi Firüzuvik(Firzovik) 
civarında toplanmış ve hükûmete müzaheret için silahlanmış idi” ifadesi diğer kaynaklara göre doğru 
değildir. Kuran, OİİHMM, s. 472. 
814 Külçe, Osmanlı Tarihinde Arnavutluk, s.346–347. 
815 Süleyman Külçe, Firzovik Toplantısı ve Meşrutiyet, İzmir, yy., 1944, s.11 



 253  

görülen tek halk hareketi Firzovik Toplantısı’dır816 ve toplantının amaç ve maksadı, 

yukarıda belirttiğimiz gibi başlangıçta bir ihtilal veya meşrutiyet talebini havi 

değildi. Vilayet-i Selase’den olan Kosova’nın merkezi Üsküp’te yabancıların 

çocuklarının okuduğu bir Sırp Okulu bulunmaktaydı. Metroviçe-Üsküp tren hattının 

mühendisi Finanser ile bu okulun müdürü arasında vaki dostluğun neticesi olarak 

öğrencilerin ve ailelerinin trenle Firzovik’e götürülerek bir gezi planı yapılmıştı. 

Gezinin yapılacağı yer Sarayişte mevkiinde bulunan ve hattın bekçilerinden 

Hayrullah’a ait bir koru idi. Gezinin tarihi 1908 yılının Haziran başıdır. Bu gezide 

herhangi bir gizli maksat bulunmamakta, sadece öğrenci ve velilerinin bir kır 

eğlencesi niteliğindeydi. Ancak civar Arnavutlarının mütedeyyin olması, danslı, 

içkili bir eğlence yapılmasının izzet-i nefislerine dokunması, bunun arka planında 

Arnavutlar’ın yaşadığı bölgelere yönelik yabancı güçlerin bir gizli niyeti olduğu 

şayiasının yayılması ile civarda bulunan Arnavutlar bölgeye doğru gelmeye 

başladılar. Ayrıca vatanı bir felaketin beklediği ve dinini seven her Müslümanın 

Firzovik’e gelmesi propagandasıyla daha uzak köylerdeki Arnavutlar’a haberler 

gönderildi.817 Avlonyalı Ekrem Bey de Firzovik toplantısının sebebinin “ ..büyük 

devletlerin Arnavut olmayan Güney Makedonya’da uygulamaya koydukları idari 

reformları, bugüne dek katiyen bu çerçevenin dışında tutulmuş olan Kaçanik 

Geçidi’nin kuzeyindeki Arnavut bölgesine de yaymakla görevlendirilmiş siyasi bir 

kongrenin katılımcıları için” kır toplantısı adı altında barakalar kurdukları şayiasının 

yayılması ile ‘Slav yanlısı reformların’ engellenmesi ve hatta yabancıların bölgeye 

sokulmaması düşüncesiyle Arnavutların bölgeye akın etmesi olduğunu 

yazmaktadır.818 

 Firzovik’te silahlı olarak toplanan Arnavutlar, eğlencenin yapılacağı 

Sarayişte mevkiine doğru yürürlerken, öğrenciler ve aileleri de bu geziye tahsis 

                                                 
816 Kaynakların birçoğunda bu toplantı, ihtilalin en önemli eylemi olarak gösterilmektedir. Bayur, 
Türk İnkılâbı Tarihi, Cilt:1-Kısım.1, s.430. 
817 Bazı kaynaklarda Firzovik toplantısını Şemsi Paşa’nın organize ettiği yazılmaktadır. “ Şemsi 
Paşa’nın … işâat-ı cahilânesi üzerine on beş yirmi bin kişi Firzovik civarında toplanmış ve işin neden 
ibaret olduğunu anlamak üzere silahlanmış idi” demektedir. Ahmed Refik, İnkıâb-ı Azîm, s.42. 
Kuran de aynı ifadeyi kullanmaktadır: “Şemsi Paşa’nın işaat-ı cahilânesine tebean on beş, yirmi bin 
kişi Firüzuvik(Firzovik) civarında toplanmış ve hükûmete müzaheret için silahlanmış idi”. Kuran, 
OİİHMM, s. 472. 
818 Avlonyalı Ekrem Bey, Osmanlı Arnavutluk’undan Anılar(1885–1912), s.232-233. 
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edilmiş trene binmekteydiler. Arnavutlar’ın özellikleri gereği bir felaketin vuku 

bulacağını hisseden ve Rum olan Camcis isimli Firzovik istasyon memurunun haber 

vermesiyle yolculuktan vazgeçildi.819  

 Topluluk koru sahibini kendi geleneklerine göre yargılayarak eğlence için 

hazırlanan anfinin ve koru sahibinin evinin yakılmasına karar verdi. Fakat aynı gece 

kaynağı bilinmeyen şayialara istinaden bu defa Üsküp’ten gelecek yabancı 

öğrencileri, Avusturya askerinin takip edip Kosova’ya ineceği rivayetlerinin 

çoğalması üzerine halk yeniden toplanmaya başlar. Prizren, Yakova, Piriştine, 

Viçitrin ahalisinin de Firzovik’e gelmeye başlaması üzerine Firzovik’in bağlı olduğu 

Priştine sancağının mutasarrıfı İsmail Paşa, Metroviçe fırkası kumandanı birinci 

Ferik Şemsi Paşa’yı bir telgrafla durumdan haberdar ettiği gibi aynı zamanda hem 

Kosova vilayetini, hem de Selanik’te bulunan umumi müfettişliği de bilgilendirir. 

Kosova Vilayeti işin tahkikini Kosova jandarma komutanlığına havale eder. Şemsi 

Paşa ise bahsettiğimiz üzere toplantı tarihi çok önceden kararlaştırılan ve 21 Haziran 

1324’te Prizren’de Müslümanlarla Katolikler arasında yapılacak bir toplantıya 

katılmak için Firzovik cihetiyle Prizren’e gideceğinden cevap verme gereği 

duymaz.820  

 Üsküp İttihad ve Terakki şubesi hemen Vilayet jandarma komutanı Galip 

Bey’i Üsküp’ten Firzovik’e gönderdi. Galip Bey aynı zamanda Kosova valisi ve 

Rumeli müfettiş-i umumisi tarafından da Firzovik’te toplanan Arnavutların 

dağıtılmasına memur edilmişti. İki farklı görevlendirmeyle oraya giden Galip Bey, 

kalabalığın artması için gayret gösterdiği gibi ondört günde yoğun bir propaganda 

faaliyetine girişti. 7 Temmuz’da Yıldız’a, sadarete ve meşihata telgraf çektirerek 

meşrutiyetin iadesini istedi. Süleyman Külçe’ye göre, toplanan kalabalığın sayısı 30 

bindir.821  

 Şemsi Paşa’nın vurularak öldürülmesinden Firzovik’ta toplanan Arnavutların 

menfi etkilenmemesi için, paşanın Avusturya ordusuna yol açmak istediği için bir 

yurtsever tarafından öldürüldüğü dedikodusu yayılmış, Firzovik ilave taburunda 
                                                 
819 Külçe, Osmanlı Tarihinde Arnavutluk, s.13 
820 Külçe, Firzovik Toplantısı ve Meşrutiyet, 15 
821 Külçe, Osmanlı Tarihinde Arnavutluk, 349. 



 255  

görevli bir teğmen olan Hilmi Efendi’nin de bu kanaatin yayılmasında etkisi 

olmuştu.822 Zaten Firzovik’te toplananlar, Avusturya askerinin nerdeyse Kosova’ya 

inmek üzere olduğu bir dönemde Şemsi Paşa’nın hiç tedbir almadığı, üstelik böyle 

bir durumda Kosova’yı savunacak iki tabur nizamiye askerini yanına alarak 

bölgeden uzaklaştığı için hem heyecanlanıyor, hem de paşaya diş biliyorlardı.823 

Firzovik’te toplanan kalabalığı elde etmek için cemiyet tarafından görevlendirilen 

Jandarma alay kumandanı Galip Bey’in gayreti ise belirleyici olmuştur. Galip Bey: 

 “Maksad-ı mukaddesin padişah ile millet arasına girip ve beyt’ü-lmali 

kendilerine müekkel(me’kel) edip vatanı mahveden ve her gün yüzlerce ashab-ı 

hamiyetin, evlad-ı vatanın mezarını hazırlayan zalimler aradan kaldırılarak 

milletin zulümden tahlisi, vatanın ve devletin mahv ve inkırazdan kurtarılması için 

hürriyet-i milletin istirdadı ile Kanun-ı Esasînin tatbiki ve millet meclisinin teşkil 

edilmesi olduğunu” 

 söyleyip, padişahın idaresinde meşrutiyet yönetiminin kurulması yönünde yoğun ve 

etkili bir propaganda yapmaktaydı.824  

 Bu propagandaların sonucunda “kalabalık ve neler olup bittiği konusunda 

bir fikri olmayan liderleri, bir kısım Müslüman din adamını da 180 Arnavut 

önderinin telgrafını imzalamaya ikna ettiler”.825 Süleyman Kani İrtem de Miralay 

Galip Bey’in Arnavutların yanına gittiğinde “orada icap edenlere memleketin içinde 

bulunduğu vehameti, hürriyetperverlerin takip ettikleri maksadı, hilafet ve 

makamına ve padişahın şahsına hürmetin pek kuvvetli olduğunu, padişah ile millet 

arasına giren mürtekip ve müfsitlerin ortadan kaldırılmak istenildiğini” anlatarak 

başarı kazandığını yazmaktadır. 826  

  Süleyman Külçe’nin verdiği bilgiye göre Firzovik’te toplanan Arnavutların 

dinî hislerini galeyana getirerek onlara meşrutiyetten ilk bahseden, Galip Bey 

tarafından gizlice tahlif edilerek cemiyete alınan Gırliçeli Hacı Şaban adlı biridir ve 

                                                 
822 Bayur, Türk İnkılâbı Tarihi, Cilt:1-Kısım.1, s.459. 
823 Külçe, Firzovik Toplantısı ve Meşrutiyet, s.50–51.  
824 Ahmed Refik, İnkıâb-ı Azîm, s.42. 
825 Avlonyalı Ekrem Bey, Osmanlı Arnavutluk’undan Anılar(1885–1912), s.233. 
826 Süleyman Kâni İrtem, Meşrutiyet Doğarken- 1908 Jön-Türk İhtilâli, Haz. Osman Selim 
Kocahanoğlu, İstanbul, Temel Yayınları, 1999, s.32. 
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elindeki Kur’an-ı Kerim’i göstererek “meşrutiyeti istemek Allah’ın kitabını 

dilemek”tir diyerek Firzoviklilerin meşrutiyet için padişaha telgraf çekmelerinin 

yolunu açmıştr. Firzoviklilerin artık konuştukları şey, Kanun-i Esasî’nin Kur’an ve 

sünnetin emri olduğu, bu dinî emrin behemahal yerine getirilmesiydi. Artık ne 

Avusturya askerinin Kosova’ya inmesi, ne de Şemsi Paşa’nın ihaneti kalmıştı. Hacı 

Şaban’dan sonra yörenin sevilen müderris ve uleması da meşveretin Allah’ın emri 

olduğunden bahsediyor, Arnavutlar da dinî bir vecibenin yerine getirilmesi için 

heyecanlanıyordu. Firzoviktekilerin ruh halini yansıtması bakımından Külçe’nin şu 

sözleri kayda değerdir: 

 “Camiin kudsî havası, bu saf ve samimî temennilerle ilâhî bir saffet içnde 

çalkanmağa başladı. Günlerce süren ıstırapların bu mihrap önünde hayırlı bir 

sonuca varması herkese geniş bir nefes aldırdı. Şimdi yalnız bu dileği kabul 

ettirmek kalmıştı. Lâkin ahaliye göre bu düşünülecek bir şey bile değildi; çünkü 

onlar, padişahın Müslümanlığından, memleketi kurtarmak arzusunda olduğundan 

emin idiler. Bahusus, fena bir şey de istenmiyordu…Şeriattan kim fenalık 

görmüştü ki padişah görsün?..O, vatanın kurtulmasını istememezlik edebilir mi? 

Padişahın bu kurtuluş tertibini duyar duymaz hemen (Pek âlâ; kanunu esasi ilan 

edilsin) diyeceğine o kadar inanılmıştı ki belki de kendilerine (Aferin Arnavutlar! 

Bu güzel tedbiri nasl hatırlayabildiniz!) gibi bir takdir de geleceğini 

zannetmişlerdi”.827  

 7 Temmuz 1324’de çekilen telgrafın anında cevaplanmaması828 da 

Arnavutlar tarafından hayretle karşılanmaktaydı. Mütedeyyin Arnavutlara, camide 

Arnavut lisanı ile verilen şeriat ve meşrutiyet içerikli vaazlar: 

 “O derece ileri gitmişti ki, hürriyet verildiği gün her tarafın cennet olacağına 

inanmayan kalmamıştı. Hatta ulema şeriat sözünün halk üzerindeki teshirkar 

tesirinden istifadeye kalkışmış ve ellerine Kur’an alarak, işte bu kelamullahı 

istiyoruz diye cahillerin son tereddütlerine nihayet vermiştir. Fena adamlar 

padişahın yanından kovulacak, padişah tam bir fazilet devri açacak… Düşmanlar 

musallat olmayacak. Elhasıl her şey, her şey; yoluna girecek…Bu geniş saadet 

                                                 
827 Külçe, Firzovik Toplantısı ve Meşrutiyet, s.60. 
828 Firzovik’ten gönderilen telgrafa imza atanların büyük çoğnluğunu, müderris, ulema ve şeyhler 
oluşturmaktaydı ve hepsi de Üsküplü’ydü. Telgraf metni için Bkz.:. Külçe Firzovik Toplantısı ve 
Meşrutiyet, s.60–61. 
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devrinin başlayıvermesi padişahın iki dudağı arasında bulunduğuna göre 

padişahın işi ağır almasının mânası anlaşılamıyordu?..”.829 

 Firzovik Vak’asında gelişmelerin renk ve şekil değiştirmesi üzerine 

padişahın özel şifresiyle meselenin saray lehine çözülmesi için İsa Bolatin memur 

edilmişse de, o esnada hasta olan kızı öldüğünden Metroviçe’ye dönmüş, bu esnada 

cemiyet toplantıyı kendi lehine çevirmiştir.830 Uzer, Kaçanik (Firzovik) Toplantısını 

İttihad ve Terakki karşıtı olarak Şemsi Paşa’nın organize ettiğini, ancak paşanın 

vurulmasının Arnavutları sarstığını ve bu mitingin Galip Bey, Necip Draga ve 

arkadaşlarının çabalarıyla meşrutiyet lehine döndüğünü 831 yazar.  

 Meşrutiyetin ilanında etkili olan Firzovik’te toplanan halkın yüzbinlerce 

olduğu şeklindeki ifadeler abartılı832 olduğu gibi, toplantının amacı da meşrutiyet 

talebini havi değildi.  

 Arnavutlar hangi gerekçe ile olursa olsun, meşrutiyetin ilanını Firzovik 

Toplantısının ve dolayısıyla kendilerinin ilan ettirdiğini düşünmektedirler. Firzovik 

Toplantısının meşrutiyet talebine evrilmesinde katkısı olan Necip Draga, bu 

gayretleri zikrettikten sonra : 

 “Hal böyle iken meşrutiyetin ilanından beri ağızlarda, gazetelerde dolaşan 

isimler arasında bir Arnavut sözü var mı? Hep ‘yaşasın Enver’, yaşasın Niyazi, 

falan avazeleri duyuyorum’ bunların arasında bir kere de ‘yaşasın Arnavut 

kardeşler!’ demek yok mu? Ben bunda bir kasıt, bir bilmezliğe vuruş görüyorum. 

Bunun için üzülüyor, sıkılıyorum”  

demektedir.833  

 Müfid Şemsi, Zeynullah Bey ve Cemail Ağa gibi bölgenin ileri gelenlerinin 

“Eğer Manastır olayını bize söylese idi, yalnız bırakır mı idik” ve “öldükten sonra 

Firzovik’te aldanmazdık” dediklerini aktarmaktadır.834 

                                                 
829 Külçe, Osmanlı Tarihinde Arnavutluk, s.352. 
830 Külçe, Osmanlı Tarihinde Arnavutluk, s.288. 
831 Uzer, Makedonya Eşkiyalık Tarihi ve Son Osmanlı Yönetimi, s.91-92. Ayrıca Bkz.:. Kuran, 
OİİHMM, s.463. 
832 Ahmed Refik, İnkıâb-ı Azîm, s.44-45. 
833 İrtem, Meşrutiyet Doğarken- 1908 Jön-Türk İhtilâli, s.163.  
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 “Dragazade Necip Bey, Arnavudların en zayıf damarını, yüreklerindeki en 

derin yarayı biliyordu: Yabancı müdahaleleri!”.835  Müfid Şemsi, Necip Draga’nın o 

yarayı deştiğini, bütün sözlerini buna ayırdığını, yabancı memur ve zabitlerin 

Rumeli’den gitmesi için meşrutiyetin gerekli olduğunu, padişaha 

dokunulmayacağını söylediğini, Arnavutların da her şeyi sonradan düşünülecek 

şeylerden sayıp, sadece yabancıların Rumeli’den gitmelerini istediğini ve bunun için 

de meşrutiyetin iadesini istediklerini yazmaktadır.836 Enver Bey de, meşrutiyetin 

iadesi çalışmasında en çok çekindikleri bölgenin Kuzey Arnavutluk olduğunu, ancak 

Firzovik Toplantısıyla artık maksadın hâsıl olduğunu yazar.837 

 Kosova, diğer bölgelere nazaran meşrutiyetin en son ilan edildiği bölge 

olmuştur. Çünkü Firzovik’te toplanan ahali Temmuzun on üçüncü gününe kadar 

Kanun-ı Esasî’nin tatbiki için irade gelmediği takdirde Üsküp’e hareket etmeye 

karar verip 14 Temmuz’da Üsküp’te toplanmış olduklarından Kanun-i Esasî’nin 

ilanı merasimi bugün yapılmıştır.838 

  Sonuç olarak Firzovik Toplantısı, meşrutiyetin ilanına etki eden en önemli 

faktörlerden biri olmasına rağmen, toplantı garip, garip olduğu kadar da anlaşılmaz 

vehimlerle meydana gelmişti: “Hakikatte incir çekirdeği dolduracak bir olay 

yoktu”.839     

 

 

 

 
                                                                                                                                          
834 Müfid Şemsi, Şemsi Paşa, Arnavudluk ve İttihad-Terakki (El Hakku Ya’lû Velâ Yu’lâ 
Aleyh), s.64. 
835 Müfid Şemsi, Şemsi Paşa, Arnavudluk ve İttihad-Terakki (El Hakku Ya’lû Velâ Yu’lâ 
Aleyh), s.87; “Bu dış müdahalede çok belirgin bir taraf vardı ki, bilhassa bu Jön-Türkler için 
sevimsizdi ve tehlike çanları çalıyordu”.Knight, Türkiye Bir Milletin Uyanışı-1908 Devrimi-, s.89. 
836 Müfid Şemsi, a.g.e Şemsi Paşa, Arnavudluk ve İttihad-Terakki (El Hakku Ya’lû Velâ Yu’lâ 
Aleyh), s.87. 
837 Enver Paşa, Enver Paşa’nın Anıları 1881–1908, s.89. 
838 Ahmed Refik, İnkıâb-ı Azîm, s.111. 
839 Külçe Firzovik Toplantısı ve Meşrutiyet, s.54. 
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V. BÖLÜM 

II. MEŞRUTİYETİN İLANI VE SONRASI 

 

 Meşrutiyetin ilanına etki eden faktörler, birbirinden bağımsız 

değerlendirilemeyecek kadar iç içe geçmiş özellikler göstermektedir. Bu özelliklerin 

doğurduğu, büyüttüğü cemiyet; meşrutiyete tekaddüm eden günlerde geri dönülmez 

bir yola girmiş, zayıflamış da olsa bir imparatorluğun normal şartlarda göstermesi 

gereken mukavametle karşılaşmamış ve Abdülhamid kendisinden beklenmeyen bir 

tevekkülle ilana razı olmuştur.  

 Meşrutiyetin ilanına yönelik iradenin vermiş olduğu şaşkınlığın üzerinden 

kısa bir süre geçtikten sonra İstanbul’da da sevinç gösterileri başlamış, halk padişahı 

görmek ve sevgisini izhar etmek için sarayın kapısına kadar dayanmıştır. Bu 

durumda ihtilalin padişah-halk karşıtlığından kaynaklanan bir hareket olmadığını 

kabul etmek daha uygundur.840 

 Cemiyetin meşrutiyetin ilanından sonra Tanzimat öncesini andırır eylemlere 

girişmesi, ihtilalin niteliğinin saray tarafından da tam olarak anlaşılmadığını 

göstermektedir. Aksi halde başkentte hemen hemen hiç üyesi olmayan cemiyetin, 

kendiliğinden harekete geçmiş birkaç isimle İstabul’a hâkim olmasını, kolağası 

rütbesindeki subayların paşalara emirler vermesini izah etmek mümkün olmaz.  

 İhtilalin çıkış noktası bütünlüklü bir proje veya halkın bu yöndeki talebi 

değil, Makedonya’nın ve devletin, meşrutiyetin istirdat ve iadesiyle yıkımdan 

kurtulacağı inancıdır.841 Bu durumda meşrutiyetin bir hedeften ziyade araç olduğunu 

                                                 
840 Emin Sazak “İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne yeminli olarak kabul edildiğim zaman, Padişah’a 
tecavüz edilmemek şartıyla, her şeyi kabul ediyordum” demektedir. Emin Sazak, Emin Bey’in 
Defteri Hatıralar, Haz. Himmet Kayhan, İstanbul, Tolkun, 2007, s.47.  Sazak, başka bir sayfada da  
“ Temmuz’un on dördüncü veya on beşinci günü Şer’iye Kâtibi Musa Kazım Efendi ve Ermenilerden 
Agopyan tarafından çağırılıp, Agopyan’ın odasında, yemin ettirilerek İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne 
alındım. Yemin sırasında ‘Acaba padişaha bir keder, bir zarar olacak mı?’ diye korkuyordum. Sultan 
Hamit idaresini takdir ederek değil, tarih okumadığımdan padişah değişikliğini gözümde 
büyütüyordum” demektedir.  Sazak, Emin Bey’in Defteri Hatıralar, s.73. 
841 “İttihatçılar Abdülhamit istibdadına son vermekle her işin yoluna gireceği hayaline kapılmışlardı. 
Meşrutiyet inkılâbını bir sihirli kelime sanmışlardı. Meşrutiyet ilân edilince, bütün dertler birdenbire 
bitiverecekti. Memleket meseleleriyle uzun boylu uğraşmamış, önlerine çıkacak problemleri inceleyip 
araştırmamışlardı. Emperyalistler ‘Reval’de Osmanlı İmparatorluğu’nu parçalayıp paylaşmaya 
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kabul etmek daha makul görünmektedir. Aksi takdirde istibdatta dahi görülmeyen 

eylemlerin ve meşrutiyetle devlete bağlılıkları artacağı düşünülen Hıristiyan unsurlar 

dışında, devlete bağlılığı müseccel Arnavutların dahi devletle bağlarının 

zayıflamasının da izahı müşkil bir hal alır. Bilhassa Arnavutların meşrutiyete 

aykırılık iddialarıyla seslerini yükseltmeleri, İttihatçıların meşrutiyete yüklediği 

anlamla uyuşmamaktadır.  

 

 

5.1. II. Meşrutiyetin İlanı Öncesi Olaylar ve Meşrutiyetin İlanı 

 

 Makedonya’da ihtilalle sonuçlanan olaylar, 1908 Mayısı’nda başlamakla 

birlikte 9 Haziran’da yapılan Reval Mülakatından sonra hızla gelişmiştir. 12-13 

Haziran gecesi eniştesi Nazım Bey’in vurulmasında dahli olduğu anlaşılan Enver 

Bey’in Selanik’ten ayrılmasından sonra; cemiyet tarafından Resne’ye tayini 

sağlanan ve vazifesi bölgedeki Bulgar çete liderlerini yakalamak olan842 Niyazi Bey, 

20 Haziran 1324 ( 3 Temmuz 1908)’te, Resne belediye reisi Hoca Cemal, vergi 

kâtibi Tahsin, polis komiseri Tahir, mülazım Yusuf Efendilerle Resne’deki Sırp 

mektebi muallimiyle isyan hareketini başlatmış ve dağa çıkmıştır. Enver Bey’in 

Selanik’ten ayrılışı hakkındaki tahkikattan dolayı olmasına rağmen Niyazi Bey, 

tartışmasız isyan için dağa çıkmaktaydı. Çünkü Enver Bey, 12 Haziran’ı 13 

Haziran’a bağlayan gece dağa çıktığında merkez-i umumînin genel bir isyan için 

kararı olmadığını yazmaktadır.843 Ayrıca kendisi Tikveş’e vardığında mevcudun 

yirmi nefer,844 daimi çetenin de beş kişi845 olduğunu söylemektedir. Fakat bazı 

                                                                                                                                          
karar vermişlerdi. Bir an önce Meşrutiyet’i ilân edip bunu önlemek gerekti. Ondan sonrası, Allah 
kerimdi”. Zekeriya Sertel, Hatırladıklarım, 5. baskı, İstanbul, Remzi Kitabevi, 2001, s.32.   
842 Ahmed Niyazi, Hatırât-ı Niyâzi Yahud Tarihçe-i İnkılâb-ı Kebîr-i Osmânîden Bir Sahîfe s.43. 
843 Enver Paşa, dağa çıktıktan sonra meşrutiyetin ilanı için genel bir isyanın şart olduğu kanaatine 
vardığını yazarak şöyle devam etmektedir: “Fakat henüz Merkez-i Umumi’nin bu babda kati bir planı 
yoktu. Ne suretle hareket olunacağı takarrür etmemişti. Yalnız şimdi umum halkı, cemiyet ile 
ölünceye kadar çalışmaya teşvik etmek düşünülüyordu. İhtilal-i umumi için henüz bir karar yoktu. 
Çünkü teşkilatımız henüz köylere, asıl kuvve-i umumiye-i millete kadar tevessü etmemeişti. Bu sırada 
Selanik’te dört yüz kadar olmak üzere, bütün Rumeli teşkilatı ancak iki bin kişiyi tecavüz etmiyordu”. 
Enver Paşa, Enver Paşa’nın Anıları 1881–1908, s.67.  
844 Enver Paşa, Enver Paşa’nın Anıları 1881–1908, s.70. 
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köyler, kendisini desteklemekte, hatta tahlif olarak cemiyete girmektedir. Niyazi 

Bey’in yanında olmakla birlikte olaydan haberdar olmayan ve gitmek isteyen erler, 

göre ellerine bir pusula verilerek gönderilmiştir. Olayın 5 Temmuz’da üçüncü ordu 

müşiri İbrahim Paşa tarafından mabeyne bildirilmesi üzerine Metroviçe’deki 18. 

fırka kumandanı Şemsi Paşa bunların takibine memur edilmiştir. 7 Temmuz’da 

Manastır’a gelen Şemsi Paşa, sarayla yaptığı muhaberede cemiyet-i fesadiyeye dair 

henüz ipucu elde edilemediğini, Enver Bey’in de dağa çıktığının846 öğrenildiğini 

söyleyip postaneden çıkarken mülazım Atıf tarafından öldürmüştür. Uzunçarşılı, 

Şemsi Paşa’nın katlinin meşrutiyete atılmış bir adım olduğunu, bu hadisenin henüz 

istibdadı yıkabilecek bir güçte olmamasına rağmen Abdülhamid’e vurulan ve onu en 

güvendiği adamından mahrum bırakan, böylelikle Niyazi Bey’in takipten kurtulup 

cemiyetin geniş bir nefes olmasına yol açan vaka olduğunu yazar.847 Manastır takip 

alay kumandanı Erkan-ı Harp Kaymakamı Selahaddin Bey ve Manastır mıntıkası 

kumandanlığında görevli Binbaşı Hasan Tosun Beyler de cemiyet üyesi olduğu 

anlaşıldığından İstanbul’a gönderilmelerinin istenilmesi üzerine dağa çıktılar. 

Askerlerin dağa çıkması üzerine Avrupa basınının zabitler maaşlarını alamadıkları 

için isyan ediyorlar şeklindeki haberleri tekzip etmek ve bu eylemlerin meşrutiyete 

yönelik olduğunu anlatmak için Cavit Bey, Bulgaristan ve Viyana’ya giderek yurt 

dışından destek arama çabasında bulunur.848  

 Cemiyet, aslında bu esnada hafiye olduğu gerekçesiyle bazı subay ve 

memurların öldürülmesine karar vermişti. Bu cinayetler cemiyetçe “ irake-i demden 

ma’dûd değildir; ameliyât-ı cerrâhiyedir: kangren uzuvlar izale ediliyor, vücûd-ı 

mazlum-ı millet hatar-ı helâkden kurtarılıyordu. Bu ameliyat ile akıtılan bu irinler, 

bu cerahatler sahife-i tarih-i milliyemizi asla lekedar” etmeyecek eylemler olarak 

                                                                                                                                          
845 Enver Paşa, Enver Paşa’nın Anıları 1881–1908, s.79. 
846 Enver Bey, bizzat eniştesi Nazım Bey’e 11 Haziran’da yönelik bir suikasta ön ayak olması komite 
hakkındaki raporun İstanbul’a ulaştırılıp örgüt hakkında takibata geçilmemesi amacına matuftu. Bu 
olayda kendisinin de parmağı olduğunun ortaya çıkması üzerine İstanbul’a istenmiş, bunun üzerine 
dağa çıkmıştı. Enver Bey, eniştesi Nazım Bey’in vurulmasını ve sonraki gelişmeleri ayrıntılı olarak 
anlatmaktadır. Bkz.:. Enver Paşa, Enver Paşa’nın Anıları 1881–1908, s.51-61. 
847 Uzunçarşılı, İMNSİEDV, s.111. 
848 Karabekir, İttihat ve Terakki Cemiyeti 1896–1909, s.171. 
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kabul edilmekteydi.849 Üsküp’te, Köprülü heyetini haber veren Avukat Sabit 

Efendi,850 Tikveş Kaza Heyet-i İdaresi tarafından cemiyet aleyhine bulunduğundan 

dolayı vurulan Jandarma Mülazımı Ali Efendi,851 Manastır topçu alayı imamı ve 

Selanik sorgu komisyonu üyesi Haki Bey öldürülenler arasındadır.852  Hatta Selanik 

ve Manastır gibi şehirlerde meşrutiyetin ilanını havi afişleri kaldırmak isteyen 

polislere “bir rovelver kurşunundan mütehassıl nişâne-i sadakat! ihda edilip Şemsi 

Paşa fırkasına i’zam olunuyordu!”.853  

   İlana tekaddüm eden günlerde cemiyet, erlerin de harekete kazandırılması 

için faaliyetini yoğunlaştırdı ve özellikle onların dinî duygularına güçlü vurgular 

yapıldı.854 Askerlerin meşrutiyete taraftar olmaları için kışlalarda cemiyete bağlı 

hocalar yanında hoca kılığındaki subaylar da vaazlar vermekteydi.855 Bununla 

birlikte, Niyazi’nin dolaştığı bölgelere hükümet tarafından mıntıka boyunca 

dolaşarak halka nasihat için görevlendirilen hocalar ise ölümle tehdit edildiklerinden 

geri dönmekteydiler.856 Niyazi Bey, dağa çıktığında dolaştığı köylere Allahu Ekber, 

La İlahe İllallah nidalarıyla girmektedir.857 Enver Bey’in köylülere yaptığı 

konuşmanın esası ise, Tuna vilayeti, Bosna gibi birçok yerin elimizden gittiği, bura 

insanlarının kaçarak elde kalan bu yerlere sığındığı, çoğunun aç çıplak durumda 

olduğu, şimdi de bizim başımıza bu belaların geleceği, hükümetin yolsuzluğundan 

Rumeli’ye gelen yabancı subayların, bizim işimizi göremediğimiz gerekçesiyle 

buraları parçalayacağı; bu durumu düzeltmek için de İstanbul’daki idarenin 

                                                 
849 Ahmed Refik, İnkılâb-ı Azîm, s.55. 
850 Enver Paşa, Enver Paşa’nın Anıları 1881–1908, s.83. 
851 Enver Paşa, Enver Paşa’nın Anıları 1881–1908, s.86. 
852 Knight, Bir Milletin Uyanışı–1908 Devrimi-, s.124. 
853 Ahmed Refik, İnkılâb-ı Azîm, s.74. 
854 Knight, “Genç subaylar, maksat ve gayelerini aynı usulü takip ederek(1876 darbesi İ.K.)basit 
kelimelerle faziletli namuslu sadık eratına istibdat ve gaddarlığı telin eden Kuran’ın ayetlerini ve 
hadislerini( hadisleri) konu ettiler ve padişahın memleketine sadakatla hizmet etmediğinden dolayı 
Allah’ın kendisine emanet ettiği insanları yitirmiştir” şeklinde konuştuklarını yazar. Knight, Türkiye 
Bir Milletin Uyanışı–1908 Devrimi-, s.113. 
855 “Propaganda çalışmalarının ilk günleri esnasında komiteye üye olan hocalarla hoca kılığına 
girmiş subaylar vaizlik kabiliyetleri dolayısı ile serbestçe kışlalara kabul edildiklerinde bu doktrinleri 
vaaz ediyorlar, savunuyorlar ve eratın dini kuşku ve kaygılarını ortadan kaldırıyorlardı”.Knight, 
Türkiye Bir Milletin Uyanışı–1908 Devrimi-, s.114. 
856 Knight, Türkiye Bir Milletin Uyanışı–1908 Devrimi-, s.170. 
857 Knight, Türkiye Bir Milletin Uyanışı–1908 Devrimi-, s.152. 
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değiştirilmesi gerektiği; çünkü müşavere etmenin dinin bir gereği olduğu 

şeklindedir.858  

  Niyazi Bey hareketini bastırmak için İzmir’den gönderilen taburlar, subayları 

aracılığı ve Hoca Yakup müstear ismiyle İzmir’e gelen Dr.Nazım’ın gayretleriyle 

cemiyete kazandırıldı. Dr.Nazım, İzmir’e hem cemiyeti genişletmek, hem de 

Rumeli’de bir isyan vuku bulduğunda, daha önceki isyanlarda görüldüğü üzere hep 

İzmir’den asker gönderildiğinden, Rumeli için de aynı yola müracaat edileceğinin 

hesaba katılması nedeniyle859 asker üzerinde propaganda faaliyeti yapmak için 

gönderilmişti. Gemilerle Selanik’e gönderilen taburların arasına Dr.Nazım da 

karışmış; yol boyunca askerlere, kardeşin kardeşe kurşun sıkmaması gerektiği 

yönünde etkili konuşmalar yapmıştır. 

  Şemsi Paşa’dan sonra görevlendirilen Müşir Tatar Osman Paşa, asker ve 

ahaliden teşkil eylediği Ohri millî alayı birinci tabur kumandalığını ele alan 

Ohri’deki sınıf-ı sâni redif alay kumandanı vekili Eyüp Sabri Bey tarafından 22 

Temmuz’da dağa kaldırıldı. Bu olay üzerine Hüseyin Hilmi Paşa tarafından 23 

Temmuz’da Yıldız’a çekilen telgrafta askerî kuvvetlerin cemiyetle birlikte hareket 

etmelerinden dolayı alınacak tedbirlerin çaresizliği anlatılmaktadır.860 Olayların 

gelişmesi üzerine Abdülhamid, Ferid Paşa’nın yerine Said Paşa’yı sadrazam 

atamıştır. 

 23 Temmuz’da Manastır merkez kumandanı ve Manastır mıntıkası 

kumandan vekili tarafından harbiye nezaretine dokuzu on geçe çekilen telgrafta 

meşrutiyetin ilan edildiği bildirilmektedir. Telgrafta ilan esnasında tüm askerî ve 

mülki erkân yanında, öğrenciler, askerler, din adamları, her dinî ve etnik unsurdan 

yüzbinlerce Osmanlı tebaasının bulunduğu, “milel-i muhtelife eimme ve mektep 

talebeleri tarafından hürriyet, adalet ve müsavat hakkında nutuklar îrad ve dualar 

                                                 
858 Müşavare Enver Bey’in köylülere yaptığı konuşmaların en önemli unsurlarındadır. “ Padişah, 
Hazret-i Peygamber’den daha akıllı değil ya! Öyle iken, Peygamber Efendimiz müşavere etmeden bir 
şey yapmazdı. Hep sahabe-i Güzin ile konuşurdu. Biz bundan ayrıldık. Otuz sene evvel toplanan 
Meclis’i dağıttılar. Biz işte yine bu Millet Meclisi’nin toplanmasını isteyelim”. Enver Paşa, Enver 
Paşa’nın Anıları 1881–1908, s.74-75.  
859 Ahmed Refik, İnkılâb-ı Azîm, s.70-71. 
860 Uzunçarşılı, İMNSİEDV, s.119. Bundan sonra bahsedilecek telgraflar bu makaleden alınacak, bu 
makaleden alınmayanların kaynağı gösterilecektir.  
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tilavet olunarak Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti namına merasim-i fevkalade ile 

ilân-ı hürriyet ve şadmânî edildiği ve hitâm-ı merasimde yirmi bir pare top 

endahtiyle de ikmal-i sürur kılındığı” yazılıydı. Bu telgraftan sonra ikiyi onüç geçe 

cemiyetin Manastır şubesinin çektiği telgrafta: 

 “İrâdât-ı seniyye-i müstekerreleriyle tebaa ve zir-i destanlarına bahş ve ihsan 

buyurulan kanun-ı esasînin tatbikat-i fi’liyesine müsaade ve îcâb-ı halin irade 

buyurulması… ve Pazar gününe kadar meclis-i mebusan küşadına dair fermân-ı 

hümayun sâdır olmazsa Manastır vilâyeti dahilinde elyevm bulunan memurin-i 

mülkiye erkan ve ümera ve zabitân-ı askeriye ve efrâd-ı şâhaneleriyle ulema ve 

meşayih velhasıl kibar ve sigar edyan-ı muhtelife mensubininin bilâistisna 

vahdaniyet-i hüdaya karşı ahdü misak-ı umumî altında bulunduğu”  

bildirilerek padişah açıkça tehdit edilmekteydi. Cemiyetin üçüncü ordu müşirinden 

ricası üzerine Müşir İbrahim Paşa da gündüz alaturka beşi yirmi geçe mabeyne 

çektiği telgrafta: 

 “Fikr-i kasıranemce artık mevsim-i pend-ü nasihat ve cebr-ü şiddet güzar etmiş 

olmakla beraber vaziyet-i hazıranın daha ziyade temadisi mazallahü teâla 

müdahale-i ecanibi îcap edecek ve hukuk-i mukaddese-i hılâfet-penahilerinin 

büsbütün ziyâını mucip olacak surette Selânik ve bilâd-ı sairede dahi vekayi-i 

elîme ve şuriş-i dâhilîye vukuunu intaç edecek ahval-i müşkile zuhuru şüphesiz 

görülmüştür”  

diyerek padişaha, hilafete ve İslamiyet’e olan bağlılığı nedeniyle iradenin sadır 

olmasının en doğru yol olduğunu, aksi takdirde başka müşkilatla karşılaşılması 

ihtimalinin mevcut olduğunu ifade etmekteydi.  

 Aynı gün Serez’de de meşrutiyet ilan edilmiş, Serez mutasarrıfı ve Serez 

fırka kumandanı tarafından çekilen ilk telgrafa cevap alınamamış, ikinci telgrafta 

‘daire-i hükûmette ve telgrafhânede müsellehan içtima eyledikleri arzolunan asakir 

ve ahali Yaşasın Millet avazelerini ayyuka çıkarmakta oldukları gibi tevdi 

eyledikleri telgrafların keşide ve takdim kılındığına kanaat etmeyerek” bunların 

kendilerini tehdit edip alınacak cevabın hızlandırılmasını istedikleri; üçüncü telgrafta 

toplanan ahalinin olumlu cevap alamadığı takdirde silah depolarına saldırarak 

silahları alacağı bildirilmiştir. Mabeyn bu telgrafları tahkik için işin aslını Serez 

telgrafhanesinden sorduğunda benzer cevaplar almış, aynı zamanda Serez’deki 
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nizamiye ve redif fırkaları harbiye nezaretine telgraf çekerek Kanun-i Esasî’nin 

ilanını istemiştir. Fakat bunların içinde en etkilisi ve Abdülhamid’i de korkutan, 

sonraları blöf olduğu şeklinde görüşler serdedilen telgraftır. Bu telgraf şöyledir:  

 “Devlet ve millete müstevli, zaaf ve felaketi büsbütün izale ve imha ve 

Osmanlılığı yeniden ihya ve satvet ve şân-ı hükûmeti cidden î’lâ buyurmak için 

‘veşâvirhum fi’l-emr’ emr-i ilâhisine mutavaat ve sünnet-i seniyye-i hazret-i 

Peygamberîye tebaiyet maksadiyle 7 Zilhicce 1293 tarihli fermân-ı hümayun ile 

tasdik buyurulan kanun-ı esasî ahkâm-ı celilesi veçhile meşveret usul-i 

meşruasının yeniden tebşir ve ilâniyle darülhilâfet-i seniyelerinde Millet 

meclisinin celb ve cem’inden başka bir çare-i âcil(ayn, elif, cim, lam) ve tedbir-i 

âcil( elif, cim, lam) kalmadığına umumen kanaat getirilmiş ve karar verilmiştir. 

Saltanat-ı seniyye ve zât-ı hilâfet-penahîlerine karşı beslenen ihtisasât-ı sadakatin 

bir numunesi demek olan ve mücerred (bir kelime açık) muzırradan ve selâmet-i 

reyay ve saadet-i beraya mezâyasiyle meşhun olan metalib-i meşruanın sür’at-i 

kabul ve is’afına şiddetle muntazır bulunduğumuzun ve aksi halde şimdi üçüncü 

orduy-ı hümayunun, istihsal-i maksad-ı mukaddes zımnında der-i aliyyeye doğru 

harekete müheyya bulunduğunun arz ve îlanına cüret kılınmağın ol babta”. 861  

 Bu telgrafın altında mutasarrıf ve kumandan yerine ‘ ahali-i mutia ve sadıka 

kulları’ ibaresi vardır. Mutasarrıf ve kumandan defalarca mabeyne telgraf çekmiş, 

müfettiş-i umumîlikten tavassutta bulunmuş, nizamiye ve redif fırkaları adına 

harbiye nezaretine telgraflar çekilmiş, hiçbirinden sonuç alınamamıştır. Telgrafın 

altına bu ibarenin yazılmasının etkili olacağının düşünülmüş olması muhtemeldir. 

Çünkü Manastır’dan çekilen telgrafta dahi böyle sert bir ifade kullanılmamış ve 

Serez’in ilana tekaddüm eden günlerde bile meşrutiyete yönelik herhangi bir 

çabasının kayda geçmemiş olması çok sayıda ahalinin üçüncü orduyla padişahı 

tehdit edebilecek sayı ve karşıtlıkta olduğunu gerçekçi kılmamaktadır. Kaldı ki, 

üçüncü ordunun merkezi Manastır’dan çekilen telgrafta böyle bir ifadenin 

bulunmaması dışında Selanik’te bulunan ve padişaha bağlılığında şüphe olmayan 

üçüncü ordu komutanının telgrafında da bu yönde herhangi bir kaydın yer almaması 
                                                 
861 Uzunçarşılı, “Esbak sadr-ıâzam Mehmed Kâmil Paşa, Said paşa’ya verdiği cevapta (s 51) 
bilmünasebe ‘Hâkanı sabıkı kanun-ı esasinin îlanını kabule sevk eden keyfiyet yalnız bunun teahhürü 
halinde veliahd-ı saltanata akd-i bîat ve hutbelerde namı kıraet olunacağına dair gelmiş tekgraf değil 
o sırada kanun-ı esasînin teahhürü halinde yüzbin askerle İstanbul üzerine yürünüleceğine dair 
Serez’den vürud eden bir telgrafın dahi bu hususta fevkalâde tesiri olmuştur’, denilmektedir” 
demektedir. Uzunçarşılı, İMNSİEDV, s.133, 44 nolu dipnot. 
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üçüncü ordunun İstanbul’a yürümesi bir yana böyle bir düşüncenin de olmadığına 

işaret etmektedir. 31 Mart Hadisesi’nden farklı olarak böyle bir hazırlığın olması da 

mümkün görünmemektedir.  

Meşrutiyetin ilanıyla 31 Mart Vak’ası arasında cemiyet hemen hemen 

İstanbul’a ve devlet yönetimine hâkim durumda olmasına rağmen bu dönemde 

cemiyetin temel propagandası ‘padişahla millet arasına girmiş kötü kişilerin 

ortadan kaldırılması’ temasına dayanmakta, gerek bu propagandanın ve gerekse de 

bu temanın doğruluğu nedeniyle ilanla birlikte padişah hakkında gösterilen aşırı 

tezahürat bu tehditin olabilirliğini geçersiz kılmaktadır. Daha önce de örnekleri 

görülen Abdülhamid’in ‘vehminden’ istifade yolunun mutasarrıf ve kumandan 

tarafından düşünülmüş olması kuvvetle muhtemeldir. Ancak bu telgraf beklenen 

etkiyi göstermiş, Abdülhamid bu telgrafı bizzat okuduktan sonra diğer telgraflarla 

birlikte vükelaya göndermiştir. Her ne kadar müphem bir şekilde bahsedilmişse de 

Serez mutasarrıf ve kumandanına bizzat vükelanın imzasını havi bir cevap 

verilmiştir. Kanun-i Esasî’nin ilanına dair 10 Temmuz tarihli vükela mazbatasında862 

toplam 67 adet telgraf gönderildiği yazılıdır.863 Bu kayıtlardan anlaşıldığı üzere 

gönderilen telgrafların hepsi Vilayet-i Selase mıntıkasına aittir. Rumeli’nin Edirne, 

Yanya ve İşkodra gibi vilayetlerinden telgraf yoktur.864  

 Telgraflarda göze çarpan en önemli noktalardan biri dinî liderlere ve dinî 

kavramlara özel bir önem verilmesidir. Kanun-i Esasî’nin ve ilanının dinin bir emri 

olduğu, ayet ve sünnetle müeyyed olduğu sıkça tekrarlanmaktadır. Bu aslında baştan 

beri vurgulanan bir konuydu. Çünkü: 

 “ ‘Kanun-ı Esasî’ meşveret esas-ı meşrûuna mübteni ve müstenit olduğu için dîn-

i mübîn-i Muhammedîce meşrûiyeti nusûs-ı kâtıa ile sâbit olduğu gibi saâdet ve 

selâmet-i devlet ve milleti ve hukûk-ı umumiyeyi ve her ferdin mevhibe-i ilahîye 

                                                 
862 Mazbata metni ve kabülüne dair irade için Bkz.:. Uzunçarşılı, İMNSİEDV, s.140–143. 
863 Rumeli’den gönderilen telgraf adedinin Abdurrahman Şeref 77 olduğunu yazar ki bu bilgi doğru 
değildir. Abdurrahman Şeref, Son Vak’anüvis Abdurrahman Şeref Efendi Tarihi-II. Meşrutiyet 
Olayları(1908–1909), s.12. 
864 Uzunçarşılı, İMNSİEDV, s.143. 
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olan hukûk-ı hürriyetini kâfil olması hasebiyle edyân-ı sâire ahkâmına da 

muvaffıkdır”865  

teması sıkça vurgulanmıştı. 

  Meşrutiyetin ilanında hatırı sayılır bir yeri olan Firzovik Toplantısında 

ahalinin dinî hislerini galeyana getirenlerin de çoğu Arnavut ulema ve 

müderrisleriydi. II. Meşrutiyet’in ilanında Makedonya’daki gelişmelerin saraya 

mübalağalı şekilde aktarılmasının ve bilhassa bir kısımını alıntıladığımız 

telgrafname sağanağının büyük payı bulunmaktadır. Hele halktan hiç kimse böyle 

bir ilana manen ve fikren hazır değildi. Bu bakımdan 24 Temmuz 1908’de Takvim-i 

Vekâyi’de seçimlerin üç ay içinde yeniden yapılacağına ve Meclis-i Mebusan’ın 

açılacağına dair birkaç satırlık irade bir sevinç değil, büyük bir şaşkınlık 

yaratmıştır.866  

 İhtilal, çok kısa sürede ve cemiyetin de tahmin etmediği bir hızla 

gerçekleşmiştir. Kazım Nami “Biz, cemiyeti kurduğumuz vakit, olayların bu kadar 

sür’atle yürüyeceğini, bizi tam başarıya yaklaştıracağını pek ummamıştık. Başarıya 

varmak için belki daha çok yıllar çalışacağımızı, birçok kurbanlar da vereceğimizi 

hesaba katmıştım” demektedir.867 1907 birleşmesinden sonra TİC’nin yurtiçi 

merkezi olan Selanik’in reisi Talat Bey’in Saî imzasıyla ‘Osmanlı Terakki ve İttihad 

Cemiyeti Merkezi Umumî-i Haricî Heyet-i Muhteremesine’ diye dış merkeze hitap 

eden mektubunda, cemiyete yönelik baskının arttığı, Enver Bey’in İstanbul’a 

celbedilmek istendiği,868 bazı hafiyelerin öldürüldüğü, Manastır polis müfettişi 

Sami’nin869 öldürülmesine karar verildiği belirtilmekle birlikte henüz meşrutiyetin 

                                                 
865 Ahmed Refik, İnkılâb-ı Azîm, s.119-120. 
866 Birinci, Tarih Yolunda- Yakın Mazinin Siyasi ve Fikri Ahvali-, 132. 
867 Duru, İttihat ve Terakki Hatıralarım, s.29. Duru, ayrıca ihtilalden sonra nutuklar, marşlar 
arasında kendilerini bir çılgınlığın tuttuğunu belirterek “ böyle ihtilal zamanlarında halkın isyan ruhu 
iyi idare edilemez; zaten bu ihtilalimiz, pek de beklenmeyen bir zamanda başarı ile tamamlanmıştı” 
demektedir, Duru, İttihat ve Terakki Hatıralarım, s. 33. 
868 Enver Bey, eniştesi olan Selanik Merkez Kumandanı Nazım Bey’in vurularak yaralanmasında 
dahli olduğunun öğrenilmesi üzerine tutuklanacağını öğrenmiş ve bunun üzerine Tikveş’de dağa 
çıkmıştır. 
869 Cemiyetin ortaya çıkarılması için gayret gösteren ve önemli delillere ulaşan Mamastır Polis 
müdürü Sami Bey, Kruşova’a geldiğinde Kruşova Takip Müfrezesi Kumandanı İbrahim Bey ve bir 
zabit tarafından gezinti amacıyla kazanın dışında çıkarılmış, bu durumdan şüphelenmeyen Sami Bey 
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ilanından bahsedilmemekte, cemiyet ihtilal için kendini güçlü ve hazır 

hissetmemektedir.870 Halil Paşa da, İttihad ve Terakki Cemiyeti’nin 9. fedai 

bölüğünden arkadaşı olan ve sonraları Ankara’da idam edilen Ardahan mebusu 

Hilmi ile İstanbul’a giderek bir selamlık resminde Abdülhamid geçerken 5–6 

metreden ateş ederek öldürmeyi ve bu suretle cemiyetin İstanbul merkezinin 

meşrutiyeti ilan etmesini teklif ettiğini, Talat Bey’in kendisine, bu teklifin Merkezi 

Umumi tarafından İstanbul’a yazıldığını, fakat İstanbul’un Sultan Hamid’in 

vurulmasının memleket için tehlike teşkil edip karışıklıklara neden olacağını 

belirtmesi üzerine İstanbul’un tavsiyesine uyularak bundan vazgeçildiğini 

bildirdiğini yazmaktadır. 871 Bu ifadelerden ihtilal için herhangi bir hazırlık, güç ve 

üye sayısı gibi konudan bahsedilmediği gibi ‘İstanbul merkezi’ tabiri  de Talat 

Bey’in cemiyeti, şubesi olan güçlü bir hareket olarak gösterme düşüncesinin 

tezahürü gibidir. Knight’ın “Jön-Türkler tarafından büyük hamlelerinin 1909 senesi 

güzünden evvel oluşmayacağı hesaplanmıştı, ancak Makedonya’ya fazla dış 

müdahale tehdidi ve komiteye karşı saray tarafından 1908 senesi başlangıcında 

girişilen hakiki savaş ihtilali çabuklaştırdı” ifadesi de bu gerçeğe işaret 

etmektedir.872 

 

5.2. II. Meşrutiyetin İlanı ve Abdülhamid 

 

  Meşrutiyetin ilanında, incelediğimiz faktörler dışında Abdülhamid’in şaşırtıcı 

mütevekkil tavrının da etkisi vardır. Abdülhamid, meşrutiyetin ilanına tekaddüm 

                                                                                                                                          
her iki subayın kurşunlarıyla öldürülmüştür. Mustafa Ragıp, Meşrutiyet’ten Önce Manastır’da 
Patlayan Tabanca, s.91-96.  
870 Kuran, OİİHMM, s.457-459. 
871 Enver Paşa, Enver Paşa’nın Anıları 1881–1908, s.54-55. 
872 Knight, Türkiye Bir Milletin Uyanışı–1908 Devrimi-, s.118; “Öyle birdenbire olmuştu ki 
devrim, Türkler nasıl şaşkına dönmüşlerse Avrupa da şaşıp kalmıştı. Müslümanlar da, Hıristiyanlar 
da genellikle istibdat rejimini daha sağlam, daha dirençli sanıyorlardı. Özgürlükten yana olanların 
çoğu, umutlarını yeni padişahın tahta çıkmasına bağlamışlardı”. Imbert, Osmanlı 
İmparatorluğu’nda Yenileşme Hareketleri-Türkiye’nin Meseleleri, s.122. 
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eden günlerde kendisinden tahmin edilen ‘karşı koyma’dan daha farklı bir tutum 

izlemiştir.873 

Tahsin Paşa, Rusya’da Duma’nın teşekkülü ve İran’daki gelişmeler üzerine 

“Abdülhamid kanun-ı esasînin iâde-i mer’iyeti meselesi üzerinde düşüncelere 

koyulmuştu. Hattâ Avrupa kanun-ı esasîlerinin birçoklarını getirtmiş, hepsini 

yanında toplatarak tercümelerini emretmişti”874 şeklinde bir bilgi vermektedir. Yine 

Abdülhamid’ten naklettiği “Neme lazım benim Ferid Paşa, Said Paşa; bunların biri 

gitmiş ötekisigelmiş bunun hiç ehemmiyeti yok; bir hükümdar için lâzım olan şey 

memleketin menfaatidir. Eğer bu menfaat kanûn-ı esâsînin ilânında ise o da 

yapılıyor; fakat iyi tatbik olunur mu, Türk’ün menfaati mahfûz kalır mı, burasını 

kestiremiyorum” sözüyle padişahın Kanun-i Esasî ile gerçekten mi ilgilendiği yoksa 

zamanın gereklerine göre hareket ederek ortalığın şiddetini teskin mi ettiğini 

anlayamadığını yazmaktadır.875 Tahsin Paşa, Abdülhamid’in Rumeli’den gelen 

telgraflar ve gelişen olaylar üzerine şifre kâtibi Esad Bey’e “Suyun akıntısına 

gideceğim”;876 Rumeli’den meşrutiyetin ilanı için çekilen telgraflara ne surette cevap 

verileceğine dair Yıldız’da yapılan toplantıda henüz bir karar çıkmaması üzerine 

ikinci kâtip İzzet Paşa’ya da hitapla “Kanûn-ı Esâsînin ilânı benim zamanınmda 

olmuştur. Bunun müessisi benim; bir müddet hasbe’l-lüzum mer’iyeti tatil edilmişti. 

Heyet-i Vükelâ’ya gidiniz, bunları söyleyiniz ve ilânı için mazbatanın yazılmasını 

irâde ettiğimi tebliğ ediniz” dediğini877 yazmaktadır. Padişahın vükela toplantısının 

sonucunu beklemeden meşrutiyetin ilanı için irade tebliğinde, Said Paşa’nın 

kararsızlığı etkili olmuştur.878 İstanbul, Kanun-i Esasî’nin ilanını padişahın lütfu 

                                                 
873 “…Mukavemet görebilirdik ve kuvvet, hâlâ Sultan Hamid’in elinde idi, hattâ başarısızlığa da 
uğrayabilirdik. Demek ki Padişah, uzun saltanat devrinin tecrübesiyle olaylar bu doruğa eriştikten 
sonra kardeşkanı dökülmesini istememişti” Okyar, Üç Devirde Bir Adam, s.24 
874 Tahsin Paşa, Tahsin Paşa’nın Yıldız Hatıraları (Sultan Abdülhamid), 4.baskı, İstanbul, 
Boğaziçi Yayınları, 1999, s.336. 
875 Tahsin Paşa, Tahsin Paşa’nın Yıldız Hatıraları (Sultan Abdülhamid), s.337. Tahsin Paşa, 
başka bir sayfada Abdülhamid’in meşrutiyeti kerhen kabul ettiğinde şüphe olmadığını yazmaktadır. 
Tahsin Paşa, Tahsin Paşa’nın Yıldız Hatıraları (Sultan Abdülhamid), s.108. 
876 Tahsin Paşa, Tahsin Paşa’nın Yıldız Hatıraları (Sultan Abdülhamid), s.373. 
877 Tahsin Paşa, Tahsin Paşa’nın Yıldız Hatıraları (Sultan Abdülhamid), s.375. 
878 “Sultan Hamid bana, Said Paşa’yı huzûruna kabul ederek sadarete tayininden evvel arzeylediği 
mütalaasını muhafaza edip etmediğini sorduğunu ve Said Paşa’nın aynı mütalaayı yani Rumeli’den 
gelen taleplere mümâşât olunmaması ve Kanûn-ı Esasî’nin ilân edilmemesi mütalâasını tekrar etmiş 
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olarak görmekte, ‘Padişahım çok yaşa’ sadâları her taraftan göklere çıkmaktaydı.879 

Abdülhamid hakkında çok ağır ifadeleri olan Abdurrahman Şeref, padişahın meclise 

gittiği esnada halkın ilgisini şu şekilde açıklamaktadır:  

“Âlây-ı vâlâ temâşâ için erkek, kadın, çoluk, çocuk sokaklara dökülerek 

padişahım çok yaşâ du’â-yı bî-riyâsını göklere çıkarmış ve Yıldız ile Ayasofya 

arasında azîmet ve avdet-i şehriyârî esnâsında alkışlar bilâinkıtâ’ temâdi 

eylemişdir”.880  

 Cemiyetin meşrutiyetin ilanından önce yayınladığı bildirilerde padişaha karşı 

oldukça saygılı bir dil kullanılması yanında, tüm kötülüklerin kaynağı olarak padişah 

ile millet arasına giren ‘girive-i süfeha ve cühela’ gösterilmektedir.881 

 Çok sınırlı sayıda cemiyet önde geleni ve subaylar dışında mebusların dahi 

Abdülhamid’e karşı oluşları sözkonusu değildi.882 Özellikle halkın Abdülhamid’e 

                                                                                                                                          
olduğunu söyledi”. Tahsin Paşa, Tahsin Paşa’nın Yıldız Hatıraları (Sultan Abdülhamid), s.374. 
Cemaleddin Efendi, meşrutiyetin ilanında Yıldız’da yapılan toplantıda, halkın akın akın saraya gelip 
tezahüratta bulunması vesilesiyle Said Paşa’nın padişaha “Halkımızın daha henüz meşrutiyeti 
anlayacak olgunluğa erişmediğini birçok kez arzettiğim halde dinlemedi” demesi üzerine 
Abdülhamid’in sadrazama sert cevap verdiğini yazmaktadır. Cemaleddin Efendi, Siyasi Hatıralarım, 
Haz. Selim Kutsan, İstanbul, Nehir Yaynları, 1990, s.26-27. “Padişah, kanunu esasinin mer’iyetine 
müsaade etdğini tebliğ etditmeseydi vükelâi fiham, beyhude zeman geçirmekde devam ederlerdi”. 
İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, VII., İstanbul, Millî Eğitim 
Basımevi, 1965, s.1063.  Said Paşa’nın 9 Temmuz’da tekrar sadarete atanmasından sonra 
meşrutiyetin ilanı ve meşrutiyetle ilgili tavrı hakkında çok değerli kaynaklardan toplanan bilgilerin 
bir bütün halinde bulunduğu bir eser için Bkz.: Mehmed Zeki Pakalın, Son Sadrazamlar ve 
Başvekiller, Cilt.5, İstanbul, Ahmet Sait Matbaası, 1948, s.675-720.   
879 Abdurrahman Şeref, Son Vak’anüvis Abdurrahman Şeref Efendi Tarihi-II. Meşrutiyet 
Olayları(1908–1909), s.12. 
880 Abdurrahman Şeref, Son Vak’anüvis Abdurrahman Şeref Efendi Tarihi-II. Meşrutiyet 
Olayları(1908–1909), s.15. 
881 Cemiyetin 23 Haziran’da Manastır’da yayınladığı bir bildiride “girve-i süfeha ve cühela bilmelidir 
ki Osmanlı hükûmeti bir millet ve bir de timsâl-i millet olan padişahtan ibarettir. Bu ikisinin arasında 
denîlere, şehvet esirlerine, rezillere, ikbal sarhoşlarına bir mevki-i mahsus yoktur. Bu gibi edânî artık 
saha-yı hayat-ı ümmetten çekilmeli; menhûs ve meş’ûm olan mevcûdiyetlerine bir son vermelidirler. 
Ümmet padişahı, padişah da ümmeti ile bilâ vasıta görüşüp sevişecek, yekdiğerine aguş-i hürmet ve 
muhabbetle atılacaktır. Bu ikisinin haremgâh-ı ittihad ve visâlinde ağyâr-ı bed-sîrete mahal ve mevki 
yoktur”. Ahmed Refik, İnkıâb-ı Azîm, s.47. Cemaleddin Efendi, meşrutiyetin ilanından sonra saraya 
halkın, kendileri hakkında şikâyette bulunacağı gerekçesiyle saray mensupları tarafından padişahla 
görüştürülmemeye çalışıldığını, kendisinin de bu şikâyeti havi bir mektubu padişaha verdiğini yazar. 
Cemaleddin Efendi, Siyasi Hatıralarım, s.26. 
882 Abdülhamid’in “kurduğu istibdat sistemi münevver Osmanlıları öyle karanlık bir uçuruma itmiş, 
öylesine bunaltmıştı ki, geniş şahsî menfaatler edinmiş ufacık bir azınlık dışında gene ufacık bir 
azınlık olan bu zümre, bütün milletin( 33 milyon insan) ondan yaka silktiğini sanıyor ve iddia 
ediyordu. Hakikatte bu iddia okuryazarı bol birkaç şehir için doğru idi. Bu okuryazarlar ki sırf 
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yönelik istibdat eleştirisi bulunmamaktaydı.883 Meşrutiyetin ilanını, Manastır’da 

hemen ‘Hürriyet’ ismi verilen meydanda bir top arabasının üstünde Manastırlılara 

resmen ilan ve izah eden mekteb-i harbiye ders nazırı Binbaşı Vehip Bey, verdiği 

nutukta şöyle demektedir:  

 “Adalet, müsavat, hürriyet, uhuvvet meslek-i esasımızdır. Cenab-ı Hakka hamd-ü 

senâ-yı lâtuhsa olsun ki insan gibi yaşamak, Allahın emri, peygamberin kavli ile 

amil olmak zamanını idrak eyledik. Artık cennet-mekân Kanunî Sultan Süleyman 

zamanından beri Padişah ile millet arasına çekilen kafesi kıracağız. 

Padişahımızın etrafını alan hain, rezil, bed-tıynet, sefil, denî herifler 

kahrolsun”884  

  Ahmed Refik, meşrutiyetin ilanından 12–13 sene önce “nâ-be-mevsim istical 

gösteril”en faaliyetlerin de “padişah ile millet arasına giren havene-i zalemeyi 

aradan kaldırmak, padişah ile milleti anlaştırmak” amacına dayandığını 

söylemektedir.885 Meşrutiyetin ilanı ve mebus seçimlerinden sonra Abdülhamid’in 

Yıldız’da mebuslara verdiği ziyafette mebuslar bile halifenin elini öpme yarışına 

girmişlerdir.886 

                                                                                                                                          
Abdülhamid’in kurduğu okullar ve irfan müesseseleri sayesinde yetişmişlerdi”. Tepedelinlioğlu, İlân-
ı Hürriyet ve Sultan II. ci Abdülhamit Han, s.4.  
883 “Sultan’ın baskı düzeni ise, sivil-asker bürokrasiye karşı olup, yığınları etkileyici nitelikte değildir. 
Bu açıdandır ki, ‘kızıl sultan’ yakınması, yalnızca bürokrat aydınlardan gelmekte ve tarihsel süreç 
içinde bir temele, yansız bir değerlendirmeye oturtulmamaktadır”. Çetin Özek, Devlet ve Din, 
İstanbul, Ada Yayınları, t.y., s.430. Osman Nuri Nermioğlu’nun halk ve istibdat ilişkisi hakkında 
söyledikleri de şöyledir: “Her fert hakkına razı; hakkından emin. Kaderine uymuş, geçinip gidiyor. 
Hürriyetin adı yok. Demokrasinin ne olduğu bilinmiyor. Padişah aleyhine söz söylemedikçe tâkibe 
maruz kalan görülmüyor, işitilmiyor. Dairelerde müşkilini hallettiremeyen biri: ‘Bu yapılan 
Padişahın rızâsına muhaliftir’ dedi mi, akabinde hummalı bir faaliyet başlıyor, müşkil hemen 
halolunuyor; şikâyetçi tatmin ediliyor”. Lermioğlu, Halkın istemediği İnkılap, s.21. 
 
884 Ahmed Refik, İnkılâb-ı Azîm, s.85. 
885 Ahmed Refik, İnkılâb-ı Azîm, s.10. 
886 Yıldız sarayında Abdülhamid’in 1 Ocak 1909’da Âyan ve Mebusan üyelerine verdiği ziyafette 
mebusların sadazam ve padişaha karşı saygılarını şöyle anlatır.“ Mebuslardan bazıları Sadrazam 
Kamil Paşa’nın çevresini aldılar. İçlerinde etek öpen oldu! Bunlar Arap mebuslarıydılar. 
Milletvekilleri Meşrutiyet’in ilk aylarında sadrazamın eteğini öpüyorlardı. Sersem Abdülhamid, sen 
böyle mebuslardan niye korktun?... Ahmet Rıza, gözleri iliştiği mebusları Abdülhamid’e tanıtıyordu. 
Bu sırada Havran mebusu Saadettin Halil Efendi, arkasında maşlahı, başında kefiyesi ile herkesi itip 
kakarak telâş ve coşkuyla ileri atıldı. Uyandırdığı merak ve kaygı arasında Abdülhamid’in elini 
yakaladı: ‘havran mebusuyum’ dedi. ‘Yurttaşlarımın yüklediği bir görev var, yerine getireceğim. O 
da şanlı halifenin elini öpmektir’. Ahmet Rıza Bey, eski Meclis’te üyelik etmiş olan Halep mebusu 
Nafi Paşa’yı Abdülhamid’e tanıttı. O da ‘Bütün Osmanlı kavimleri, özellikle Arap kavimleri adına’ 
padişahın elini öptü. Artık bundan sonra mebuslar arasında Abdülhamid’in elini öpmek için bir yarış 



 272  

 Önemli olan bir nokta da meşrutiyetin gerçekleştirilmesinde İstanbul’un 

hemen hemen hiç devreye girmemesidir.887 Bunun nedeni cemiyetin İstanbul’da 

hiçbir varlığının olmamasıydı. Bu anlamda ihtilalin Makedonya’da vuku bulması 

tamamen bölgesel şartlarla ilgili olup, Osmanlı devletinin başka bir yerinde 

gerçekleşmesi imkânsız gibiydi. İsmail Müştak Mayakon,888 meşrutiyetin ilanından 

sonra İstanbul’da cemiyetin varlığını iddia eden ve buna bir değer atfedenler için 

şöyle demektedir:  

 “İttihad ve Terakki mensuplarından bazıları, gazetelerde intişar eden 

hatıralarında, cemiyetin İstanbul’daki taraftarlarıyla muhaberelerini 

yazmaktadırlar. İstanbul’da üç beş taraftar peyda etmek, İstanbulla velev 

muntazaman olsun mektublaşmak, buradan haber almak, buraya talimat 

göndermek vahî şeylerdi. İstanbul’da bir kıyam yaparak Sultan Hamid’i öldürmek 

veya tahttan indirmek hemen hemen imkânsızdı. Sultan Hamid’i, Sultan Aziz veya 

Sultan Murad gibi fetva yoluyla halletmek de güçtü, çünkü bir padişahın fetva 

kuvvetiyle nasıl tahttan indirildiğini gözleriyle görmüş olan Sultan Hamid, fetva 

yollarını o kadar sıkı bir tarassud altında bulunduruyordu ki, sarıklıların, fetva 

                                                                                                                                          
başlamıştı. Abdülhamid son söz olarak, mabeyn BaşkatibiCevat Bey aracılığı ile mebuslara şu 
bildiride bulundu: ‘Millet her ne zaman isterse uğrunda canımdan geçmeye hazırım’”. Hüseyin Cahit 
Yalçın, Siyasal Anılar, İstanbul, TİB Yayınları, 2000, s.99-100; “Kastamonu mebusu İsmail Mahir 
Efendi;-Bütün ehl-i İslam ve Osmanlılar namına! El öptü. Hocazade Mustafa Asım Efendi de alkışlar 
arasında:-Yaşasın hür milletin hür padişahı! Diye bağırdı. Abdülhamid’in ellerine, eteklerine 
sarılanlar oluyordu. Bu alkışlara ancak mebuslardan Hoca Kasım Efendi’nin duaya başlamasıyla 
sükûnet geldi”. İrtem, Meşrutiyet Doğarken- 1908 Jön-Türk İhtilâli, s.365. Ayşe Osmanoğlu da 
olayı şöyle anlatır: “Mebuslar çok güzel tezahürat yapmışlar, babamın etrafını almışlar, Arap 
mebusların birçoğu ayağını öpmeye bile kalkışmışlardı”. Osmanoğlu, Babam Sultan Abdülhamid, 
s.140-141.  
887 “Meşrutiyetin ilan edildiği sırada İT İstanbul’da birkaç şubeye sahip bulunuyordu.Bunlardan 
Beyazıt şubesinin başında Mevlevî Ali Paşazâde Derviş Kemaleddin bulunuyordu ve yapılan iş 
Avrupa’dakilerle mektuplaşmak ve hariçte basılan Jöntürk risalelerini ve gazetelerini dağıtmaktan 
ibaretti…. Mesela Konya’da İT’nin herhangi bir şubesi bulunmuyordu”. Birinci, Tarih Yolunda- 
Yakın Mazinin Siyasi ve Fikri Ahvali-, s.138. Ahmet İhsan Tokgöz 10 Temmuz gününü şöyle 
anlatır: “O gün akşama kadar İstanbul’da doğru bir şey öğrenemedim. Bildiğim şey, Rumeli’de 
özgürlük eylemlerinin güçlendiği, orada Şemsi Paşa’nın öldürüldüğü ve saraya ültimatom 
gönderildiği yolındaki haberlerdi. Kimseye bir şey sorulamıyordu. Rumeli’de başlayan özgürlük 
girişimiyle ve ihtilal komitesiyle gizli ilişkisi bulunan benim gibi kişiler, üstlendikleri görevin yerine 
getirilmesi için zaman bekliyorlardı. Biz İstanbul’dakiler, birbirimizi tanımıyorduk. Servet-i 
Fünun’da sürekli arkadaşlık ettiğimiz Mahmud Sadık Bey bile, Rumeli hareketine bağlı olmasına 
karşın, benim de buna katıldığımı bilmiyordu. Benim de onun durumundan haberim yoktu”. Ahmet 
İhsan Tokgöz, Matbuat Hatıralarım, Haz. Alpay Kabacalı, İstanbul, İletişim Yayınları, 1993, s.126. 
888 Mayakon, meşrutiyetin ilanından sonra “meşrutiyetin gazetesi” olarak yayın hayatına başlayan 
Tanin’de Müştak müstearıyla yazılar yazan bir mabeyn kâtibidir. Abdülhamid, Tanin’de Müştak 
müstearıyla yazılar yazan kâtibinin yazılarını beğenmekte, hatta İsmail Bey’e Mestan müstearının 
daha çok yakışacağını söylemektedir. Mayakon, Yıldızda Neler Gördüm, s. 58. 
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dairesinin, bütün meşihat teşkilatının en ufak bir kıpırdanma teşebbüsleri bile 

ihtimal haricinde idi. Ne askeri, ne donanmayı elde edemezlerdi. Hünkârı 

muhafaza vazifesiyle mükellef olan birinci ve ikinci fıkra padişahın ‘nan ve 

nimetiyle perverde’ olan erkân ve ümeranın idaresinde idi. Donanma silâhsız, 

hattâ kömürsüz bir heyûladan ibaretti. Gemilerin toplarındaki kamalar ‘iradei 

seniye olmadıkça’ deppoylardan çıkarılmazdı. Ve her silâh deppoyu hâs bir 

bendenin muhafazasına tevdi edilmişti. Nihayet memlekette ordularla casusu 

vardı. Bazı ecnebi postahanelerinin memurları sarayın aylıklı hafiyeleri idi. 

İttihad ve Terakki Cemiyeti İstanbul’da bir ihtilâl zemini bulamazdı”.889  

 Makedonya’da ihtilale tekaddüm eden günlerde bile ordunun büyük 

çoğunluğu cemiyetçe ele geçirilmiş değildi.890 Mahmut Şevket Paşa bile Kosova 

valisi bulunduğu sırada hürriyet ilan edilince Üsküp’te Binbaşı Aziz Samih, Binbaşı 

Cafer Tayyar, mektupçu Mazhar ve Ali İffet Beyler tarafından tahlif edilmişti.891 

  Süleyman Külçe, Şemsi Paşa hadisesini takip eden Rumeli’deki bazı 

nümayişlerin gittikçe ihtiyarlamakta olan ve mücadeleden yorulmuş padişahı 

çarçabuk yola getirdiğini söyler. Eğer Resne dağlarındaki kıyama benzer hareketleri 

durdurmak için padişah, İzmir redif alayına bedel Yıldız’daki ikinci fırka-i 

hümayunundan tek bir nizamiye taburunu sevk etseydi kolağası Niyazi Bey’in 

geyiği de İstanbul sokaklarında kolay kolay dolaşamazdı, der.892 Bu iddia 

kanaatimizce oldukça gerçekçidir. Çünkü sadece İstanbul’daki birlikler değil, 

ülkenin her bölgesindeki askerin padişaha bağlılığı aynıdır. Eratın padişaha 

bağlılığının derecesi hakkında Ramsaur’un verdiği anekdot dikkat çekicidir. 

Meşrutiyetin ilanından sonra üçüncü orduya mensup subaylar Edirne’ye gelerek 

                                                 
889Mayakon, Yıldızda Neler Gördüm, s.50-51. 
890 “Gerçi cemiyet, mevcut zabitan ve efrat kadrosuyla bütün orduyu inkılâba taraftar ve istibdata 
alyhtar bir hale getirecek derecede teşkilatını tamamlamamıştı; buna maddeten de imkân yoktu. 
Çünkü Abdülhamid, büyük rütbeli erkân arasında bile alaylı zabitleri ordu içinde muhafaza ediyordu. 
Mektep görmeyen ve bu itibarla inkılâp fikirlerinden uzak yaşayan bu zabitlerle beraber, doğrudan 
doğruya saraya mensubiyetleri veyahut hükümet erkânından sözü geçenlerle akrabalık vesair 
menfaatleri dolayısıyla alakalrı bulunan bazı mektepli zabitlerin meşrutiyet idaresi ile uzaktan 
yakından münasebetleri yoktu”. Mustafa Ragıp, Meşrutiyet’ten Önce Manastır’da Patlayan 
Tabanca, s.126. 
891 Külçe, Osmanlı Tarihinde Arnavutluk, s.353. 
892 Külçe, Osmanlı Tarihinde Arnavutluk, s.353. 
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eratı padişah hakkında kışkırtmaya çalışırlar. İngiltere’nin Edirne Konsolosunun 

anlatımı şöyledir:893 

 “ Dün akşamüstü Üçüncü Orduya mensup altı subaydan kurulu bir heyet buraya 

özel bir trenle geldiler… kalabalığın ‘Padişahım çok yaşa’ diye bağırması üzerine 

subaylardan biri onlardan böyle bağırmamalarını istedi. Meşrutiyet’i Padişah’ın 

geri getirmediğini, Komite’nin zoruyle elde edildiğini söyledi. Bundan sonra 

subaylar istasyon çevresindeki ‘Padişahım çok yaşa’ levhalarını sökmeye 

giriştiler. Görünüşe bakılırsa, bu hareket askerler tarafından olumlu karşılandı. O 

gün yapılacak işler arasında subaylar bu levha sökme işini bir dönüm noktası 

olarak görmekteydiler, zira erat ayın yirmi altısında Komite’ye bağlılık yemini 

etmişti, ama subaylar gene de böyle bir hareketin nasıl karşılanacağı konusunda 

tedirgindiler”. 

 Fakat bu olayın anlatıldığı 29 Temmuz tarihli mektuptan sonra İngiltere’nin 

büyükelçisi Sir Gerard Lowther’in Londra’ya gönderdiği 4 Ağustos tarihli mektupta 

bu defa tepkinin niteliği anlatılmaktadır:894  

 “ ..28 Temmuzda girişilen eyleme 1 Ağustosta aynı şiddette bir tepkiyle karşılık 

verildi. Niyetlerinin Padişah’ı öldürmek ya da tahtından indirmek olduğunu 

anladıklarını söyleyen asker, subaylarının üzerine yürüdü… Asker, Padişah’a 

sadık olduğunu bildirmek ve kendisinin sağ ve salim olduğunu anlamak üzere 

aralarında seçtiği 350 kadar temsilciden kurulu bir heyeti İstanbul’a göndermekte 

diretti”. 

 Hadiseleri içinden takip eden ve Edirne’deki askerin ayaklanmasını ‘küçük 

ölçüde 31 Mart’ olarak tavsif eden Rahmi Apak’ın anlatımları ise daha canlıdır. 

Hadiseye yol açan heyetin reisi Kurmay Kolağası Ruşenî Bey’dir. İttihatçıların 

padişaha zarar verdiği propagandasından etkilenen ‘halifeye ve padişaha sadık’ 

askerler, ‘Padişahımızı isteriz, babamızı isteriz’ diyerek kışlalardan boşalarak şehre 

doğru ilerlemeye başlamışlardır. Karşılarına nasihat için gelen Kurmay Yarbay 

Kayserili Galip Bey, attan indirilerek dövülmüştür. Rahmi Apak’ı, üç şerefeli camii 

                                                 
893 Konsolos Samson’dan Mr. G.Barclay’e, Edirne, 29 Temmuz 1908 tarihli mektup, İng. Dışişleri 
Bakanlığı, Türkiye, No.I (1909), s.985’ten Ramsaur, Jön Türkler ve 1908 İhtilali, s.157. 
894 Ramsaur, Jön Türkler ve 1908 İhtilali, s.158. Asıl kaynak: s.995; Rus konsolosu da olayın ‘ 
Jöntürk komiteleri üyelerinin giriştikleri çok sert hareketler’ sonucu doğduğunu söylemektedir. Rus 
Dış Politika Arşivi(Politarşiv), d.3083,1908’den naklen Petrosyan, Sovyet Gözüyle Jöntürkler, 
s.324.  
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civarında gören ‘süngülü mehmetler’ kendisini kovalamaya, Rahmi Apak da 

‘tabanları yağla’yarak kaçmaya başlar, bir kereste dükkânına sığınarak dayak 

yemekten kurtulur. Askerler birer ikişer istasyonda toplanıp etrafı kordonla 

kapatarak paşaları dahi içeri almazlar. Kordon içinde sayıları gittikçe çoğalan 

askerleri, Rüşdü Erdelhun’un ağabeyi olan Yüzbaşı Cavit ikna eder ve her birlikten 

seçilen 8-10 nefer toplam üç yüz kişilik kafileyi geceleyin özel bir trenle İstanbul’a 

götürür. Yıldız sarayında padişahın sağ olduğunu gözleriyle gören askerler üç gün 

sonra birliklerine dönerler ve mesele de yatışır. Terhis olan askerlerden elebaşları bir 

ay sonra memleketlerinden yakalanarak Edirne’ye getirilir ve askeri mahkeme 

kararıyla 7 kişi Edirne meydanında asılarak idam edilir. 895 

  Cemiyetin meşrutiyetin ilanına kadar mümkün mertebe dikkat ettiği 

Abdülhamid’in şahsını hedef almama taktiği, resmî iradenin çıkmasından sonra 

değişikliğe uğramasının dikkat çekici bir örneğini de Süleyman Külçe vermektedir. 

Metroviçe-Ovaç şimendifer yolunun keşfi için gönderilen fen heyetinde çok değerli 

bir kurmay, meşrutiyetin ilanının ikinci günü Metroviçe’de hastane önünde 

kasabanın ve cemiyetin tüm ileri gelenlerinin önünde meşrutiyetin anlamını 

belirtirken meşrutiyetin ihsanında padişahın gösterdiği lütuftan bahsetmesinin 

kulaktan kulağa dolaşması, bu esnada kendisine mabeynden görüşmek üzere şifre 

geldiğinin bildirilmesiyle hafiyeliğine hükmedilmiş, yakalanarak akla gelmeyecek 

hakaretlerle Üsküp’e gönderilmiş, Üsküp’te karşılamaya gelen halk, Bulgar ve 

Makedonya eşkiyası tarafından yeniden hakarete uğramış, cehennem taşı ile yüzüne 

işaretler vurulmuş ve bu hareketler her istasyonda tekrarlanarak İstanbul’a 

gönderilmiştir.896 

 Abdülhamid’in meşrutiyetin ilanına çok direnmeden karar vermesi belki de 

kendisinin tahmininden öte güç kaybına uğramasına yol açtı. Avlonyalı Ekrem 

Bey’in dediği gibi “Abdülhamid başlangıçta hükümdar olarak kaldı, ancak onun ve 

bilhassa kamarillasının sahip olduğu iktidarın içi artık boştu”.897  

 
                                                 
895 Apak, Yetmişlik Bir Subayın Hatıraları, s.31-33. 
896 Külçe, Osmanlı Tarihinde Arnavutluk, s.358. 
897 Avlonyalı Ekrem Bey, Osmanlı Arnavutluk’undan Anılar(1885–1912), s.236. 
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5.3.Halkın Meşrutiyetin İlanında Katkısı ve Meşrutiyet Algısı 

 

İhtilal, cemiyetin planlı programlı bir hazırlığı neticesi başlayıp 

sonlanmamıştır. Makedonya’nın bu çalışmada saydığımız nedenlerle ihtilal ortamına 

uygun bir zemin teşkil etmesiyle ihtilalin halkta vaki sosyal kargaşalık tezahürü 

olmadan başlaması ayrı şeylerdir. Merkezden bağımsız ve hatta bazılarının merkezin 

haberi ve bilgisinin sonradan olduğu olaylarla ihtilal başlamış ve haberlerin bir 

gruptan diğer bir gruba ulaşmasıyla898 genişlemiştir. Ramsaur’un kendisine 

gönderilen bir mektupta899 mektup sahibi Ömer Fevzi Mardin’in ihtilal esnasında 

Selanik’in kuzeyinde bulunan Gevgeli jandarma bölüğünün komutanı olduğu, 

mahalli komitenin merkezden bağımsız olarak kendi başına meşrutiyetin ilanı 

kararını aldığı ve Selanik’in ancak manevi bir etkisinin bulunduğu hususlarını 

yazdığını, ifade etmektedir. Osmanlı devletinin bütünü göz önüne alındığında “II. 

Meşrutiyet en geniş mânâsıyla çok durgun ve hareketsiz bir vasatta ilan 

edil”miştir.900 

Makedonya’daki dinî-etnik unsurların mücadeleleri ve bölgeyle ilgili 

tasavvurları meşrutiyetin ilanına etki eden nedenlerin başında gelmekle birlikte, 

sonraki gelişimiyle meşrutiyeti hedef alan tek kitlesel hareket Firzovik Toplantısıdır. 

Bu toplantının gerçekleşme sebebi, toplantının yapıldığı bölge, toplantıya 

katılanların tümünün Arnavut oluşu ve toplantıya etki eden psikolojik saikler ve 

diğer olaylardan bağımsız incelendiğinde Firzovik Toplantısı’nın meşrutiyeti 

gerçekleştirmeye yeterli bir halk hareketi olarak değerlendirilmesi gerçekçi bir 

yaklaşım olmaz kanaatindeyiz. Firzovik Toplantısı istisna edildiğinde hemen hemen 

hiçbir kitlesel eylem görülmemektedir. Bu bir ihtilaldi ama “İngilizlerin 1688 ihtilali 

gibi, bu devrim alttan değil üstten geliyordu”.901 “Bu inkılâp tabandan değersiz şehir 

kuru kalabalığından veya cahil köylüden gelmiyordu, fakat üstten Osmanlı 

                                                 
898 Ramsaur, Jön Türkler ve 1908 İhtilali, s.154. 
899 Ramsaur, Jön Türkler ve 1908 İhtilali, s.154. 
900 Birinci, Tarih Yolunda- Yakın Mazinin Siyasi ve Fikri Ahvali-, s.151. 
901 Knight, Türkiye Bir Milletin Uyanışı–1908 Devrimi-, s.201. 
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devletinin en mükemmel ve münevver olanlarından geliyordu”.902 Ancak bizzat 

ihtilale katılanların da meşrutiyetten anladıkları farklıydı. İhtilale katılan ağalar 

“Hürriyet iyi ama bu müsavat ne oluyor” demektelerdi.903 Kaldı ki, halkın henüz 

meşrutiyetle idare olunacak seviyede olmadığı da dile getirilmekteydi.904 

 Türklerin imparatorluğun en sıkıntılı unsuru olmasına rağmen ihtilale destek 

vermediğini söyleyebiliriz.905 İhtilalin vuku bulması ülke vatandaşları906 gibi büyük 

devletleri de şaşkına çevirmiştir.907   

 Hüseyin Cahit Yalçın, “sonradan anlaşıldığına göre, derneğin büyük; temelli 

bir örgütü ve hazırlığı yoktu. Saraya karşı güzel bir blöf çekilmiş ve iskambil 

kâğıtlarından yapılı olan zorbalık dünyası olduğu yere çöküvermişti” demektedir.908 

                                                 
902 Knight, Türkiye Bir Milletin Uyanışı–1908 Devrimi-, s.104. 
903 İhtilalde Ohri’de kaymakamlık yapan ve bölgeyi iyi tanıyan Süleyman Kani İrtem “Hürriyete 
herkes istediği gibi mâna veriyordu. Taşra eşrafından, hatta meşrutiyete canla, başla hizmet etmiş 
olanlar arasında bile kanunî müsavatı havsalalarına sığdıramayanlar pek çoktu. Ohri’de cemiyete ilk 
dâhil olanlardan olup her tehlikeye ve fedakârlığa katlanmış, Ohri millî taburuyla Manastır’a 
giderek Müşir Osman Paşa’yı kaldırmakta hizmet ve himmetleri görülmüş olan eşraftan Nufel Ağa 
meşrutiyetin ilanından sonra bir gün bana:-Hürriyet iyi ama bu müsavat ne oluyor? Demişti. Taşta 
paşaları, beyleri, ağaları içtimaî seviyeleri kendilerinden aşağı olan sınıflara mensup millet efradıyla 
nasıl müsavi tutulabileceklerine hayret ediyorlar, bu hali menfaatlerine, haysiyetlerine hiç de uygun 
görmüyorlardı” demektedir. İrtem, Meşrutiyet Doğarken- 1908 Jön-Türk İhtilâli, s.196.  
904 Mahmud Şevket Paşa’nın suikate uğramasından sonra Tanin’de yayınlanan mektuplarından Von 
der Golç Paşa’ya yazılmış olanın da “ Osmanlı milletinin henüz meşrutiyetle idare olunacak kemale 
ermediğini tasdik ederim” ifadesi yer almaktadır. İrtem, Meşrutiyet Doğarken- 1908 Jön-Türk 
İhtilâli, s.203. 
905 Knight, “ Şikâyet etmeden her şeye katlanan Türk köylüsünün sadakatı son derece yüksek 
olduğundan bütün fenalıklardan, Padişahı sorumlu tutmayı reddediyordu. Bunlardan nazırları 
sorumlu tutuyordu. İstibdat ve hakkaniyetsiz vergilendirmeler bizzat bu milleti isyana teşvik 
edemiyordu, bu bakımdan eğer Abdülhamid ülkesinin muhteşem köylü sınıfının belkemiğini teşkil 
ettiği ordusunu, onun daimi sadakat ve sevgisini sağlamayı ihmal etmeseydi ki, bunu sağlamak çok 
kolaydı, jön Türk hareketinin muvaffakiyet şansı çok küçük olurdu” demektedir. Knight, Türkiye Bir 
Milletin Uyanışı–1908 Devrimi-, s.51–52. 
906 “Matbuata ve vilayetlere tebliğ olunan (11 Temmuz sene 324) tarihli emirname-i samî o kadar 
mübhem ve sathî idi ki birkaç günler herkes tereddüd içinde kalmış ve bunu ne yolda tefsir etmek 
lazım geleceğinde acz hâsıl olmuşdu”.Cevrî, İnkılâp Niçin ve Nasıl Oldu, s.5. 
907 “...Bu Müslüman Türklerin ihtilali; hatta memleketi çok iyi tanıyan Avrupalı sakinleri devletlerin 
İstanbul’daki sefirleri İmparatorluğun bir çok yerinde bulunan konsoloslukları dahil hepsi için bir 
sürpriz olmuştu. Bunlardan hiç birisi mensubu oldukları hükümetlerine bu olay hakkında en küçük 
bir ihbarda bulunmamışlardı”.Knight, Türkiye Bir Milletin Uyanışı–1908 Devrimi-, s.56-57.  
908 Hüseyin Cahit Yalçın, Siyasal Anılar, s. 51; “… Padişah, Kanun-u Esasîyi kendi isteği ile veya 
İstanbullular istedikleri için değil, Rmeli istediği için, daha doğrusu Manastır’dakiler tarafından 
arandığı için, Köprülüler, Dramalılar tarafından zaten ilân edilmiş olduğu için ve nihayet bir 
Firozovik blöfü ile korkutulmuş olduğu için tekrar ve ‘alelacele’yürürlüğe koymuş bulunuyordu”. 
Tepedelenlioğlu, İlân-ı Hürriyet ve Sultan II. ci Abdülhamit Han, s.6; Hasan Amca, Doğmayan 
Hürriyet- Bir Devrin İçyüzü 1908-1918-, s.37. 
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 Tunaya, Hürriyetin İlanı adlı eserinde, Yıldız’a Firzovikle başlayıp, Selanik, 

Serez, İştip ve Priştine’yle devam eden telgraf metinlerinde yer alan meşrutiyet 

talebi ve bu talebin yerine getirilmemesi halinde üçüncü ordu ile birlikte payitahta 

yürüneceği tehdininin; Yıldız’ın büyük bir halk hareketi karşısında bulunduğu 

inancıyla dehşete kapılmasına yol açtığını, bu durumun Osmanlı devletinin ıslahat 

hareketlerin ilk defa bir yeni unsur getirdiğini; bu unsurun halk olduğunu, sayısı ne 

olursa olsun Hürriyetin İlanı’nın aşağıdan yukarıya doğru bir hareket hattına sahip 

olduğunu yazarken,909 ilerleyen sayfalarda “gerçi 10 Temmuz hareketi geniş bir halk 

ihtilali değildi, fakat kitleye iktidar kalesinin ele geçirilmesi olarak görünmüş ve 

öyle gösterilmiştir”910 diyerek hürriyetin ilanının aşağıdan yukarıya doğru bir 

hareket hattına sahip olduğu tespitine açıklık getirmiştir. Aşağıdan yukarıya doğru 

olan hareket hattından kasıt, Yıldız’ın algısı olmalıdır. Yoksa halk meşrutiyetin 

ilanında kayda değer bir önem ve etkiye sahip olmadığı gibi, hareketin içinde de 

değildir.911 İttihadcılar da sonraları bunu daha açık şekilde ifade ettiler. “Bizim bütün 

ihtilaller askerîdir. Halk bir şey bilmiyor, ihtilali yapanlar dahi halka ehemmiyet 

vermiyor, ona inmiyor”.912 Hanioğlu daha da ileri giderek ihtilalin bir halk hareketi 

olmadığı gibi, askerî bir hareket de olmadığını söyler: 

 “1908 Temmuz’unda … ‘vatanseverlik’ fikri etrafında düzenlenen bir çetecilik 

örgütlenmesi olmuştu. Terakki ve İttihad Cemiyeti’nin millî taburlar ve alaylar 

adını verdiği birlikler; bunlara katılan siyasîleştirilmiş çeteler, aşiret silahlıları, 

cemiyet fedaîleri ile harekete kazanılan Geg, Tosk, Ulah ve Sandanski 

idaresindeki VMORO sol kanadı çeteleriyle beraber ordu hiyerarşisi çerçevesinde 

                                                 
909 Tunaya, Hürriyetin İlânı, s.8. 
910 Tunaya, Hürriyetin İlanı, s.28. 
911 “Meşrutiyetin ilânını kim istedi? Bu ihtiyaç kimler tarafından nerede ve ne vakit hissolundu? 
Anlaşılamayan, anlaşılması mümkün olmayan en mühim ve esas nokta bu. Umumî efkâr tarafından 
böyle bir ihtiyaç ve zarûretin hissolunmadığı, avamın, alelâde fertlerin değil, zamane 
münevverlerinin de meşrutî idarenin mâna, mahiyet ve veçhesini bilmemekte bulunmuş olmalarından 
pekâlâ anlaşılıyor. Hâlbuki ihtilâller veya inkılâplar, ekseriyetle çokluk veya hiç değilse münevverler 
kitlesi tarafından kat’i şekilde hissolunan, tahakkuk ettirilmesi lûzumlu, birleşmiş mefkûrelerden 
doğar. Fert ve cemiyet buna hazırlatılır. Ondan sonra da mümessiller idealin tahakkuk ettirilmesini 
alâkalılardan ister; alamayınca da zaruret halinde kuvvete başvurulur. Bizdeki meşrutiyet ihtilâlenin 
hiç de böyle olmadığı meydanda. Milletin ekseriyetinin, hattâmünevverlerinin çoğunun bilmediği 
veya arzulamadığı Meşrutiyet İnkılâbı”. Lermioğlu, Halkın İstemediği İnkılap, s.28.  
 
912 Karabekir, İttihat ve Terakki Cemiyeti 1896–1909, s.99. 
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gerçekleştirilen, askerî bir ayaklanmayla uzaktan bile alâkası olmayan bir eylemi 

gerçekleştirmişlerdi”.913 

 Meşrutiyetin ilanından sonra yapılan yayınlar ve propagandaların halk 

üzerindeki tesiri, aslında meşrutiyetin ne olduğunun hiç bilinmediğine de işaret 

etmekteydi.914 Halk, meşrutiyete farklı anlamlar yüklemekteydi.915 Meşrutiyet, halka 

göre vergi memurundan kurtulmak ve vergi vermemektir.916 Mesela bir borçlu sabah 

                                                 
913 Hanioğlu, OCZST, s.267. 
914 Kuran, İstanbul’un durumunu şöyle anlatmaktadır: “Meşrutiyetin resmen gazetelerde ilânı 
İstanbul halkı üzerinde büyük bir hayret uyandırmış ise de hiçbir hareket tevlid etmemişti. Bu 
lâkaydîden müteessir olan birkaç münevver genç, bu vaziyeti zararlı bulmuşlar, ertesi günü umumî 
efkârı tahrik vesilesi icad eylemişlerdi. Bu hususta faaliyete geçenler Selim Sırrı, Nureddin Ferruh, 
Kıbrıslı Tevfik ve Şevket Beyler ve daha bazılarıdır. Bu gençler, verdikleri karar mucibince, Beyazıd 
meydanında toplanmışlar, Selim Sırrı Beyin at üzerinde bir nutuk irad etmesini ayarlamışlardır. 
Yaverandan bulunan Selim Sırrı beyin kordonlu ve resmî askerî elbise ile konuşması nazarı dikkati 
celbe başlamış, yavaş yavaş halk toplanmış, Meşrutiyet ve bilmedikleri bu mevzu hakkında müphem 
bazı fikirler edinmişlerdir”. Kuran, OİİHMM, s.498. Selim Sırrı Tarcan ise, 11 Temmuz’da 
meşrutiyetin ilanı iradesinin yayınlanmasının ertesi günü Büyükada’daki evinden İstanbul’a geldiğini, 
Meşrutiyet nutku iradı için Kıbrıslı Şevket ve Ziya isimli arkadaşlarına bu meseleyi açtığını, 
kendisinin kendisinin Türbe civarında parmaklıklı bir setin üstüne çıkarak ve avazı çıktığı kadar 
bağırarak ‘hürriyetten, müsavattan, adaletten, uhuvvetten’ bahsetmeye başladığını; Şevketle Ziya’nın 
çığırtkanlık yaptıklarını, kalabalığın toplanmaya başladığını, hünkâr yaveri üniformasını taşıyan bir 
adamın lügatten kaldırılmış kelimeleri kullanmasına hayret ettiklerini; çok kısa bir sürede artan 
kalabalığı vükelaya meşrutiyet yemini yaptırmak için yönlendirdiğini, önce maarif nazırı Haşim 
Paşa’ya yemin ettirdiklerini; sonra adliye sarayına geçerek adliye nazırna yemin ettirmek isteyip 
nazırın yerinde olmaması nedeniyle İstinaf müdde-i umumisi Necmeddin Molla Bey’e yemin 
ettirdiklerini; üçüncü olarak şeyhülislam kapısına gittiklerini, Şeyhülislam Cemaleddin Efendi’nin 
tereddüt etmeden yemin ettiğini; dördüncü olarak da Harbiye nezaretine giderek Ömer Rüşdü Paşa’ya 
yemin ettirip Yıldız’a gitmek için de vaktin geç olması nedeniyle bu işi ertesi güne bıraktıklarını; bu 
ara padişaha teşekkür telgrafı çekip bu telgrafa cevap geldiğini; ertesi gün Yıldız’a gittiklerinde 
kalabalıktan birinin “ –Biz otuz iki yıldır padişahımızın yüzüne hasret kalmıştık. Buraya onu görmeğe 
geldik” dediğini yazmaktadır. Tarcan, “ bu ifade ile, ahalinin kanaatı belirmiş oluyordu. Onlara 
nazaran, suç, Padişah ile tabası arasına giren kötü insanlarda idi. Ekseriyet padişahı seviyor, çekilen 
ıstıraplardan Sultan Abdülhamit II nin şahsını mesul addetmiyordu” demektedir. Tarcan, 
Hatıralarım, s.29-35; “Yalnız bu mahşeri hareketlerde varılan müşterek karar dikkati çekecek 
mahiyette idi. Halkın bütün kaynaşlarında varmak istediği tek hedef ‘ Padişahı görmek…’. Her türlü 
teşebbüs, her nevi toplantılarda gürültü, patırdı nihayet Yıldız’a gitmek, Padişahı görmek kararına 
bağlanıyordu”. Hasan Amca, Doğmayan Hürriyet- Bir Devrin İçyüzü 1908-1918-, s.23. Ayrıca 
Bkz.: İrtem, Meşrutiyet Doğarken- 1908 Jön-Türk İhtilâli, s.75-82. Nezaretlerin önünde toplanan  
kalabalığın nasıl yönlendirildiğine dair Abdülkadir Kemalî’nin anlatımı ilginçtir: “Eğitim Bakanı 
Haşim Paşa’nın binasına insan kalabalığını sürükleyen bir şahıs belirdi: ‘Maarif Nezaretine! Maarif 
Nezaretine!’ diye bağıran bu adam, belki bir öğretmen; hem de canı yanmış bir öğretmendi”. 
Abdülkadir Kemalî, Abdülkadir Kemalî’nin Anıları, Haz. Işık Öğütçü, İstanbul, Epsilon, 2005, 
s.45. 
915 “İlan edilen Meşrutiyet’ten hiçbir şey anlamıyordum. Şurada burada, memurların sopa ile 
kovulması, dövülmesi ve devlette nüfuzlu olanların şeref ve itibardan düşmesi hoşuma gidiyordu”. 
Sazak, Emin Bey’in Defteri Hatıralar, s.73. 
916 Devlet görevlilerine yapılan hakaret, kovmalar, siyasi tutuklular yanında adi suçluların da 
salıverilmesi gibi hadiseler nedeniyle bazı bölgelerde yönetim mekanizması işlemez hale geldi ve bu 
gibi muamelelerin etkisiyle halk devlete vergi vermekte hür oldukları zannıyla vergi vermedikleri için 
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uyanınca borcundan kurtulacak, açıkta kalan biri memuriyete dönecek, köylüler 

parasız çift hayvanı alacaktı.917 Bu bakımdan ilanı müteakip ilk zamanlarda devletin 

vergi gelirlerinde ciddi bir düşüş gözlemlenmiştir.918 Olayların çığrından çıkmasına 

engel olanlarsa kötüleniyordu: “Nizam ve kanundan, hükûmete itaat lüzumundan 

bahsedenler ‘enkaz-i istibdat’ sayılıyordu”.919 

 İstanbul’da inisiyatif kullanan sınırlı sayıda cemiyet mensubunun girişimiyle 

nümayişler düzenlenmiş;920 olayların akışına kendini bırakan insanlar921 belli bir 

                                                                                                                                          
vergiler de toplanamaz hale geldi. Mehmed Memduh, “Tasvir-i Ahvâl- Tenvir-i İstikbâl”, 
Tanzimattan Meşrutiyete-2, Haz. Ahmet Nezih Galitekin, İstanbul, Nehir Yayınları,1995, s.133-4. 
917 Mehmed Memduh, “Kuvvet-i İkbal-Alâmet-i Zevâl”, Tanzimattan Meşrutiyete-2, s.54; Knight 
da benzer tespitlerde bulunmaktadır: “Kezalik çok cahil ve fakir Türk halk tabakalarının meşruti 
hürriyetin manasını herkesin istediğini yapmakta serbest olduğu anlamına aldığı ve bunun tesiri 
altında kalmış olması tabiidir…bir çok kimseler meşrutiyetin ilanından evvel yapmış oldukları 
borçların ödemek sorumluluğunun ortadan kalktığını düşünüyordu…memlekette köylüler uzun 
müddet vergi ödemeyecekleri inancına varmışlardı. Kentlerde kaçakçılar kaçak tütünlerini alenen 
satıyorlardı”. Knight, Türkiye Bir Milletin Uyanışı–1908 Devrimi-, s.207.  
918 Birinci, Tarih Yolunda- Yakın Mazinin Siyasi ve Fikri Ahvali-, s.135. 
919 İrtem, Meşrutiyet Doğarken- 1908 Jön-Türk İhtilâli, s.199. 
920 Bursa gibi bir şehirde de ancak İstanbul’dan gelenlerin anlattıkları ve cemiyetin, Bursa şubesine 
sık sık telgraf göndermesi üzerine nümayişler başlamıştır. Başlarda cemiyetin, Bursa şubesine 
gönderdiği telgraf, böyle bir cemiyet bilinmediğinden validen sorulmuş, sonra da belediyeye 
bırakılmıştır. Cemiyetin Bursa şubesinin ortaya çıkmasıyla hareketlilik başlamış, birçok insan valiliğe 
gelerek millete ve Hünkâra dua ve valiye de tebriklerini beyan etmiştir. Ancak sonraki günlerde 
Bursa’da sürgün olan Fehim Paşa öldürülmüştür.  Mehmet Tevfik (Biren), II. Abdülhamid, 
Meşrutiyet ve Mütareke Devri Hatıraları-1, Haz.F.Rezan Hürmen, İstanbul, Arma Yayınları, 1993, 
s. 447-454. Halep’te de benzer bir durum meydana gelmiş, Selanik’ten Halep İttihad ve Terakki 
Cemiyeti riyasetine gelen bir telgrafı Vali Nazım Paşa’nın reddetmesi  ve telgraf sahibinin 
bulunamaması üzerine Süleyman Şefik Paşa,  telgrafı almış ve Selanik’e cevap verip “bütün Anadolu 
vilayetlerine ve mutasarrıflıklarına Haleb İttihad Cemiyeti reisi ünvanıyla telgraflar gönderdim. 
Selanik’in yaptığı şey blöf idi. Ben o blöfü kimse anlamasın diye Haleb komitesi reisi dedim. Ben ne 
bileyim Meşrutiyeti sahi bir şey zannettim. Hata ettim. Şu hatamı Cenâb-ı Hak af buyursun” diyerek 
meşrutiyetin ilanı sırasında birçok bölgede görülen kendiliğinden cemiyet adına hareket etme 
olgusuna işaret etmektedir. Süleyman Şefik Paşa, Hatıratım ( Başıma Gelenler ve Gördüklerim-31 
Mart Vak’ası), Haz. Hümeyra Zerdeci, İstanbul, Arma Yayınları, 2004, s.158. Trabzon ve 
Erzurumla ilgili olarak Ahmet Hamdi Başar’ın anlattıkları oldukça ilginçtir: “Hürriyet istanbul’da 23 
Temmuz 1908’de ilân edildi ama taşralarda bu iş epey geç oldu. Trabzon’a İttihad ve Terakki’nin 
kâtibi mes’ulü geldiği gün, herkes ‘Hürriyet geliyor!’ diye vapuru karşılamaya gitmişti. Şenlikler 
yapılmış; yer yerinden oynamıştı. Bunu gören bir Erzurumlunun memleketine yazdığı mektup o 
zamanlar pek meşhur olmuştu: ‘Trabzon’da hürülük çıkmış; Lazlar kuduriy, siz ne duruysiz?’”. 
Ahmet Hamdi Başar, Ahmet Hamdi Başar’ın Hatıraları Meşrutiyet, Cumhuriyet ve Tek Parti 
Dönemi-1, Haz.: Murat Koraltürk, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2007, s.68. Bolu 
Sancağı’nda yaşananları ise Zekâi Konrapa şöyle anlatmaktadır: “ Önce Kanun-u Esasinin ilân 
edildiğini bildiren iki satırlık telgraf Bolu’ya geldiği zaman Mutasarrıf vekili bu telgrafın bir suretini 
aşağı çarşıda…Muvakkıthane duvarına astırmıştı. Fakat; bu telgrafı görenler bir şey anlayamamış, 
herkes birbirine bakarak hayrete düşmüşlerdi. Çünkü; Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi, Bolu’da 
da halkımız siyasî hürriyete, meşrutî idareye hazırlanmış değildi. İnkılâbın ne olduğunu pek tabii 
olarak bilemiyordu… İki üç gün geçtikten sonra Bolu’ya İstanbul gazeteleri gelince her şey anlaşıldı. 
Bolu’da da ‘Hürriyet’ gösterileri yapılmaya başladı. Hıristiyan Ermenilerle Müslüman Türkler 
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müddet sonra kalabalıklaşmış ve ilk hedef olarak padişahı görmek istemişlerdir. 

Basının da katkısıyla padişaha karşı gösterilen sevgi ve saygı tezahüratından belli bir 

müddet sonra cemiyet rahatsız olmuş, padişahın halkın ızhar ettiği bağlılık 

gösterilerinden şüpheye düşerek bu gösterileri engellemeye çalışmış, başarılı 

olamayınca da 7 Ağustos tarihli yayınladığı bildiride922 padişaha karşı gösterilen 

hürmet ve kulluğun şükrana değer bulunması yanında sürekli olması da temenni 

edilmiştir. Kalabalığın nümayişlerinde en çok arzu edilen şeyin padişahı görmek 
923oluşu hemen hemen tüm kaynakların müşterek tespitidir. Bu gerek halk, gerekse 

de resmî görevliler tarafından dile getirilen bir özlemdir.924 Bu ve benzeri şeyler 

dışında göstericilerin büyük çoğunluğunun bilinçli bir meşrutiyet taraftarı olmadığını 

                                                                                                                                          
biribirleriyle kucaklaşıyor, ‘Yaşasın Hürriyet, Yaşasın Meşrutiyet!’ sesleri yükseliyordu. Fakat; 
coşkunluk birdenbire arttı. Sokaklara içki masaları kurulmuş, hürriyetin ne demek olduğunu 
bilmeyenlere: ‘Hürriyet, bağırıp çağırmak, sokaklarda açıktan açığa içki içmek!’ şeklinde 
gösterilmek istenmişti. Bu suretle Müslüman halkın ötedenberi dinen haram bildiği içkinin açıktan 
açığa içilmesi gibi hoşuna gitmeyen hareketler baş göstermişti. Bu taşkın olayların ne olduğunu, sonu 
nereye varacağını kimse kestiremiyordu… Artık önüne gelen, sandalye üstüne fırlıyor, inkılabdan, 
meşrutiyetten dem vuruyor, birer hürriyet kahramanı kesiliyordu”. M.Zekâi Konrapa, Bolu Tarihi, 
Bolu, Bolu Vilayet Matbaası, 1964, s.604.    
 
921 Meşrutiyetin ilanı esnasında bir çocuk olan Ahmet Hamdi Başar, “çoşturan ve konuşanların çoğu 
Rumelili ve Selânikliydi. Zaten hürriyeti İstanbul’a onlar getirmişlerdi” demektedir. Başar, Ahmet 
Hamdi Başar’ın Hatıraları Meşrutiyet, Cumhuriyet ve Tek Parti Dönemi-1, s.67. 
 
922 Bildiri metni için Bkz.: Hasan Amca, Doğmayan Hürriyet- Bir Devrin İçyüzü 1908–1918-, s.28. 
923 Meşrutiyetin ilanı 24 Temmuz’da gazetelerde yayınlandığından bu tarihteki sayılmazsa 
meşrutiyetin ilk Cuma Selamlığı olan 31 Temmuz Cuma günü için Ayşe Osmanoğlu’nun yazdıkları 
şöyledir: “ Halkın yığın yığın Yıldız’a geldiğini sabahtan beri haber alıyorduk. Hepimiz büyük bir 
heyecan içindeydik. Tevekkül ile arabalarımıza binip sarayın kapısından çıkınca müthiş bir 
kalabalığın ortasına düştük. Yıldız yokuşu mahşerden bir gün halini almıştı. Her türlü, her cins insan 
yığınları bir dalga gibi hareket ediyor, basılacak yer bulunmuyordu. Ağaçların, duvarların, gaz 
direklerinin, parmaklıkların üzerlerine çıkmış olan binlerce insan intizamsız, disiplinsiz, dehşetli bir 
manzara teşkil ediyordu. Buna âdeta bir insan deryası denilebilirdi. Bizden yüzlerce yıl önce 
yaşayanların böyle bir gün gördüklerini tahmin etmediğim gibi, bizden sonrakiler de belki 
görmeyeceklerdir. Sanki bütün İstanbul halkı Yıldız Yokuşu’nu istilâ etmişti”. Osmanoğlu, Babam 
Sultan Abdülhamid, s.133-134. Başka bir Cuma Selamlığı hakkında Başkâtip Cevad Bey’in 
anlatımı da aşağı yukarı aynıdır: “Vakı’a saray-ı hümayunun pişgâhı ve Hamidiye camiinin avlusu ve 
kubbesinin üstü bile insanla dolmuş ve selâmlık resmine memur asakir ile ahali karışmış bir halde 
idi. Şurası şayan-ı hayrettir ki, adedi onbinden noksan tahmin olunmayan halk güya teneffüs bile 
etmiyormuş gibi bir sükût-ı dindarene ile otuz üç seneden beri yüzünü görmemiş olduklaı 
padişahlarını bekliyorlardı”. Faik Reşit Unat (Haz.), İkinci Meşrutiyetin İlânı ve Otuzbir Mart 
Hâdisesi (Ali Cevat Bey’in Fezlekesi), Ankara, TTK Basımevi, 1991, s.9. 
 
924 Darülfünun muallimlerinden ve Meclis-i Maarif üyelerinden Emrullah Efendi “Otuz seneden beri 
nev-ama esaret altında ezilen ümmet-i Osmaniyeyi, lütfen azad buyurdular. Bin şükür padişahımıza 
kavuştuk. Bugün îdi-visali millettir. Evet, bize padişahımızı göstermediler” şeklinde konuşmalar 
yapmakta ve aynı zamanda saraya şükran hislerini havi bir de telgraf çekmektedir. Hasan Amca, 
Doğmayan Hürriyet- Bir Devrin İçyüzü 1908–1918-, s.26–27. 
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söyleyebiliriz.925 Hatta o günleri canlı olarak yaşayan Halid Fahri, bu kalabalığın 

bazı tüccarlar tarafından yönlendirildiğini iddia etmektedir.926  

 Meşrutiyet’in ilanından sonra Temo memleketi olan Ohri ve Struga’ya 

döndüğünde bir kahraman gibi karşılanmayı beklemektedir. Ancak bir hayal 

kırıklığına uğrar ve bunu esefle yazar:  

 “Müslümanlar, Osmanlı unsurunu teşkil ettikleri halde, eğitimsizlik neticesi, milli 

hislerin noksanlığından ötürü, bir imam veya öğretmen benim vatana dönüşümden 

haberdar olmamalarına ve milli cemiyetin ilk teşekkülü zamanında, yani hürriyetten 

onbeş sene önce yine Struga’da sarayın emriyle tutuklanarak götürüldüğüm sırada, 

arkamdan babamın ve akrabamın yüzlerine karşı: oh olsun! Din düşmanını 

asacaklar diye bir hürriyet kurbanını, bir cani veya canavar gibi saydıkları zaman, 

hürriyetin istihsalinden sonra da aynı hissizlikle karşıladıklarına şahid oldum”.927 

 Bu ifadeler, meşrutiyetin Arnavutlar için bile bahsettiğimiz ‘bölgenin 

Slavların eline geçmesini önleme’ ve ‘eski alışkanlıklarını devam ettirme’ dışında 

çok da kayda değer bir işlevi olmadığına delil gibidir.  

 

 

 

                                                 
925 “Fakat daima şunu düşünürüm. Bütün o bağıran, çağıran, Yaşasın Hürriyet diye ter ter tepinip 
çırpınan toplum içinde kaç kişi çıkardı, otuz senelik istibdadın sonunda doğan bu güneşi hakkile 
anlayan? Size bir misal vereyim. Kapitülasyonların kaldırıldığı günün gecesi Beyoğlu’nda Tokatlıyan 
Otelinin Tünel tarafından meşaleler ve bayraklarla bir alay geliyor, Taksim’den de bunlara doğru bir 
başka alay iniyordu. Yukarıdan gelenler üstleri başları perişan, çoğu hamal kılıklı her biçim ve tipten 
bir kalabalıktı. Kulakların kolay tahammül edemeyeceği bir gürültü ile geliyorlardı ve bir anda iki 
taraf birbirine girerek karmakarışık oldular. Benim yanımda sırtını duvara dayamış bir ihtiyarcık 
vardı. Taksim’den gelen alay yaşasın diye bağırırken, falsolu seslerle kahrolsun diye haykıranlar da 
duyuluyordu. Ne yaşasın, ne kahrolsun? İhtiyarcık dayanamadı, önümüzden geçen ve Beşiktaş’tan 
Taksim’e çıkarak Beyoğlu’nu boyladığı söylenen bu alaydaki birine sordu:- Ne oluyor? Ne yaşasın, 
ne kahrolsun, evlat? Bu acaip kortejdeki adam sırıtarak şu cevabı verdi:- Ne bileyin bey! Bize bağırın 
dediler, bağırıyoruz! Adam farkına varmadan ne vecize yumurtlamıştı!”. Halid Fahri Ozansoy, 
Edebiyatçılar Çevremde, Ankara, Sümerbank Kültür Yayınları, 1970, s.273-274. 
 
926 “ Fakat bütün bu, fırsatı ganimet bilen padişahım çok yaşacılar arasında, halk topluluklarını 
arkalarına takıp sürükleyenlerin en şanlı ve şöhretlileri Selânikli tüccarlar olmuştur. En başta 
Balcızadeler, mağazalarındaki bütün memur ve müstahdemleri ile ellerinde bayraklar, sokaklara 
düşmüşlerdir”. Ozansoy, Edebiyatçılar Çevremde, s.278. 
 
927 İbrahim Temo, İbrahim Temo’nun İttihad ve Terakki Anıları, s.188. 



 283  

5.4. II. Meşrutiyetin İlanında Sahiplik Tartışması: Jön Türklük- İttihatçılık 

 

 Meşrutiyetin ilanından sonra Jön Türklerin de bu başarıda katkıları olduğunu 

söylemeleri olayların gelişimi incelediğinde doğru görünmemektedir. Leskovikli 

“vakıa son inkılâbımızı vücuda getiren heyet-i muhtereminin evvelki İttihat ve 

Terakki Cemiyeti’nden bambaşka bir cemiyet olduğu bazı kişiler tarafından iddia 

olunmakta ise de bu iddianın gerçek duruma uygun olmadığı çok az mülahaza ile 

tahakkuk eder” demektedir.928 İbrahim Temo da II. Jön Türk Kongresinden sonra 

‘adem-i merkeziyet’ görüşünün Balkanların birleşmesine Avrupa’daki büyük 

devletlerin menfi etki yapacağı gerekçesiyle itibar etmediklerini ve Ahmed Rıza’nın 

ihtilal fikrine taraftar olmamakla birlikte baskı ve eyleme karar verilerek 

dağıldıklarını, şubelerinin ferdi olarak içerideki arkadaşlara bu merkezde hareketi 

tavsiye ettiklerini ve Arnavutluk’ta özellikle Manastır, Kosova ve Selanik’teki askerî 

kuvvetler içinde girişimlere başladıklarını yazmaktadır.929 Temo’nun bu ifadelerinin 

gerçeğe tetabuk etmediğini kabulle Vilâyat-ı Selase olarak bilinen Kosova, Selanik 

ve Manastır’ı Arnavutluk olarak zikretmesi yaşanan olaylara birebir denk 

düşmektedir. 

 Meşrutiyetin ilanını sağlayan hiç kuşkusuz cemiyetin Manastır şubesinin 

gayretleridir. Ancak istisnaen meşrutiyetin ilanını Paris merkezli İTC’ye bağlayanlar 

da bulunmaktadır.930 Tark Zafer Tunaya, “İkinci Meşrutiyet, bir bakıma Jön 

Türklerin- memleket içi ve dışındaki hürriyet savaşçılarının-eseridir” demekte,931 

Ali Haydar Midhat ise oldukça gerçekçi tespitte bulunmaktadır:  

 “Avrupa gazeteleri, ihtilalin muvaffakiyetini, Avrupa’da çalışan Jön Türklerle, 

memleket içinde çalışan İttihad ve Terakki teşkilatı arasında taksim ediyorlar. 

                                                 
928 Leskovikli Mehmed Rauf, İttihat ve Terakki Ne İdi, s.15 
929 İbrahim Temo, İbrahim Temo’nun İttihad ve Terakki Anıları, s.171-2. 
930 Halil Menteşe, bunlardan biridir ve o Paris’te kurduklarını söylediği cemiyetin azası olmak 
hasebiyle biraz duygusaldır. “ Pâyidâr olan 10 Temmuz 1324 ( 23 Temmuz 1908) ihtilalini başaran, 
hürriyet rejimini kuran ve yaşatan cemiyet, Paris’te kurulan ve Selânik’te Talât Bey ve arkadaşları 
tarafından teşkil edilen Osmanlı Hürriyet Cemiyeti’le birleşen ve ismini ona veren ‘İttihad ve 
Terakki’ Cemiyeti’dir”. Menteşe, Osmanlı Mebusan Meclisi Reisi Halil Menteşe’nin Anıları, 
s.114. 
931 Tunaya, Hürriyetin İlânı, s.5. 
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Hâlbuki bu görüş hakikate aynen tevafuk etmemekteydi. Hariçte çalışanlar ihtilal 

hareketi üzerinde çok az müessir olmuşlardı. Asıl işi, Resne dağlarında, 

Manastır’da, Selanik’te çalışanlar başarmıştı. Binaenaleyh, bu hareket, Avrupa 

gazetelerinin dedikleri gibi Jön Türklerin direktif ve tesiri altında başarılmış 

değildi”.932  

 Mehmed Memduh da Abülhamid döneminde 13 yıl dâhiliye nazırlığında 

bulunduğu ve yurtdışı Jön Türk hareketine dâhil bazı üyelerin yurda dönmesi için 

maaş bağlatıp aracılık yaptığı için Jön Türkleri daha iyi tanıması nedeniyle 

Rumeli’deki hareketi Jön Türklükten ayrı kabul eder ve Jön Türklerin “Temmuz 

inkılâbına yol açtık demeye hakları olamaz” der.933 Ali Birinci “ Şayet İttihat ve 

Terakki hareketi ordu arasında taraftar bulup askerileşmeseydi Jöntürklük 

Avrupa’da muhalif neşriyatta bulunmak ve bunu gizli yollardan memlekete sokmak 

faaliyeti şeklinde daha senlerce devam edebilirdi”934 diyerek ihtilalde Jön Türklerin 

katkısının iddia ettikleri gibi olmadığını ifade etmektedir. Tunaya “meşrutiyet ilan 

edildiği zaman, İttihat ve Terakki Cemiyeti ondokuz yıllık bir maziye sahipti”935 

demektedir ki, bu yaklaşım doğru görünmemektedir. İhtilali gerçekleştiren cemiyet, 

yeni bir cemiyet olduğu gibi yurtdışı Jön Türk hareketiyle de pek ilgisi yoktu.936 

 Bizim ileri sürdüğümüz teze göre meşrutiyet bir ihtilal için yeterli halk 

unsurunu barındırmadığı gibi937 ilanda etkili olan da Jön Türkler değil, Jön 

Türklerden oldukça sınırlı bir etkilenme içindeki farklı bir yapıdır. Rumeli’de görev 

yapan genç zabitler, Paris ve Cenevre merkezli Jön Türk hareketinden haberdar 

olduğu gibi, yurtdışı Jön Türklük faaliyetinde bulunmuş ama bilahere Rumeli’ye 

gelmiş Jön Türklerler de tanışmaktaydılar. Paris, Cenevre ve Mısır başta olmak 

                                                 
932 Midhat, Osmanlı’da Cumhriyet’e Hâtıralarım 1872–1946, s.196. 
933 Mehmed Memduh, “Tasvir-i Ahvâl- Tenvir-i İstikbâl”, Tanzimattan Meşrutiyete-2, s.126. 
934 Ali Birinci, Tarih Yolunda- Yakın Mazinin Siyasi ve Fikri Ahvali-, s.144. 
935 Tunaya, Hürriyetin İlanı, s.32. 
936 “ Üçüncü Ordu’yu kandıran ve ihtilali başlatan gizli kuruluş, Avrupa’daki Jön Türklerle hiçbir 
ilişkisi olmadığı gibi, Osmanlı İmparatorluğu içinde kurulmuş olan önceki Jön Türk örgütünün bir 
devamı da değildi”. Ramsaur, Jön Türkler ve 1908 İhtilali, s.113.  
937 “İhtilalin son günlerinde ve sonrasında ahali tarafından gerçekleştirilen gösteriler, bu eylemin 
asker ve sivil bürokrasinin alt tabakalarını davasına kazanmış bir entelektüller grubu tarafından 
planlanıp gerçekleştirildiği gerçeğini değiştirmez”. Hanioğlu, OCZST, s.257. Hanioğlu’nun ihtilalin 
entelektüeller grubu tarafından gerçekleştirildiği yaklaşımını aşırı bir yorum olarak kabul etmekteyiz. 
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üzere yurtdışı Jön Türklük faaliyetinde bulunanlar, devletin bir bölgesinin 

sorunlarını önceleyerek yola çıkmamış, devletin tümüne şamil bir problemden 

bahsetmişlerdi. Ermeniler’in yaptığı faaliyetler, esas itibariyle Jön Türkler tarafından 

desteklenme birlikte sorun sadece Ermenilerin yaşadığı bölgeye ve Ermenilere 

münhasır değildir. Devletin başta Türkler olmak üzere bütün unsurları istibdat 

yönetiminin zulmü altında inlemektedir. Bir unsurun veya bölgenin probleminden 

yola çıkarak isyan hareketine girişilmesi yanlıştır, yapılması gerekli şey elbirliği ile 

“devleti kurtamak ve idâresini ıslâh etmek her şeye müdâhale eden dest-i istibdadın 

kât‘iyle ve onu kat‘etmek kanunun te’mîn-i cereyân-ı ahkâmıyle müyesser olacak idi. 

Başka bir ihtimal yok idi. Kanun ise zâten mevcûd fakat hükümden sâkıt idi”.938 

1293 tarihinde tanzim ve ilan olunan Kanun-i Esasî resmi salnamelerin başında yer 

almasına rağmen hükümden sakıt idi.939 Bu durumda Yeni Osmanlılar, Kanun-i 

Esasî’nin ilanı için mücadele veren insanlar iken, Jön Türkler ve İttihatçılar daha 

önce ilan edilmiş, her sene salnamelerin başında yer alan ama hükümden düşmüş 

Kanun-i Esasî’yi yeniden ilan ettirip meclisi açtırmakla yabancı müdahalesinin, 

istibdadın, devlet içindeki farklı gruplar arasındaki rekabet ve düşmanlığın sona 

ereceğine inanan insanlar grubunu teşkil etmekteydi. Ancak İttihatçılar, olayların da 

gösterdiği gibi bir bölgenin şartlarından, sorunlarından yola çıkarak meşrutiyeti ilan 

ettirdiler. 

 Jön Türklük hareketinde zaman zaman gündeme gelen tedhiş eylemleri 

niyetinin çeşitli sebeplerle başarılı olamaması, bu eylem tipinin harekette çok da 

belirleyici olmadığını göstermektedir. Yurtdışından bomba, dinamit ve silahlarla 

ülkeye gelip başta padişaha ve önemli isimlere suiskast yapılması devletin o günkü 

durumuna göre pek de gerçekçi görünmemektedir. Hareketin en önemli vasfı çoğu 

firarî yüksek okul öğrencisinin gazete, dergi ve broşürlerle propaganda faaliyetinde 

bulunmasıdır. Jön Türklük hareketine mal edilebilecek çok sayıda dergi ve gazeteye 

tesadüf edilmekteyse de bunların bir iki istisna dışında uzun ömürlü olamadığı ve 

sayıların taahhüt edilen devamlılıkta yayınlanamadığı da bir gerçektir. Özellikle 

                                                 
938 Abdurrahman Şeref, Son Vak’anüvis Abdurrahman Şeref Efendi Tarihi-II. Meşrutiyet 
Olayları(1908–1909), s.10. 
939 Abdurrahman Şeref, Son Vak’anüvis Abdurrahman Şeref Efendi Tarihi-II. Meşrutiyet 
Olayları(1908–1909), s.11. 
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1897 senesinden itibaren başkent İstanbul’da kayda değer herhangi bir propaganda 

eylemi görülmediği gibi, herhangi bir cemiyet hareketliliği de bulunmamaktadır. Jön 

Türklük hareketinin diğer en önemli vasfı hangi düzeyde kabul edilirse edilsin 

yapılan faaliyetin ‘ülke dışındalığı’dır. Ancak yurtdışında yapılan yayın faaliyetinin 

sonuca ulaşacak, ya da bu etkiyi sağlayacak güçte olmadığı da bir vakıadır. Maddi 

imkânsızlık dışında, yayınların dağıtımı ve istenilen merkezlere veya şahıslara 

ulaştırılması ciddî bir problem olduğu gibi gazete ve dergilerin tirajı da istenilen 

seviyede değildir. Jön Türklük hareketinde maddi anlamda en fazla katkıyı sağlamış 

Hidiv ailesinin bile konjonktüre göre Jön Türkler hakkındaki düşünce ve yardım 

arzuları da değişebilmektedir. Firarî talebelerin öğrenimlerini tamamlamada 

karşılaştıkları güçlükler, bunların önemli bir kısmının ‘sergüzeşt’ amaçlı ve 

inanılmaz bir Paris hayaliyle yanıp tutuştukları; gerek öğrenimlerini 

tamamlayanların ve gerekse de zaten ‘memur’ sıfatını haiz olanların devletin elçilik 

memurluğunu kabul etmeleri fakat buna rağmen muhalefet hareketine girişmeleri, 

memurlukla muhalefetin telifinde aşırı dikkat ve ihtimamı gerektirdiğinden yurtdışı 

faaliyetlerin inkâr edilemeyecek bir birikim oluşturmasına rağmen istenilen, uğrunda 

mücadele edilen, gurbet ellere düşülen, imkânsızlıklara ve perişanlıklara katlanılan 

amacı, yani ‘ıslahatı’ temin etmekten oldukça uzak olduğunu göstermektedir. Bu 

bakımdan meşrutiyetin ilanından sonra başarıda katkıları olduğu ve bu başarıyı 

bizzat kendi kurdukları cemiyetin gerçekleştirdiği şeklindeki iddiaları İttihatçılar 

tarafından sert biçimde reddedilmiştir. Meşrutiyetin ilanından sonra İttihatçılık 

muhalefetinin Jön Türk kökenliler etrafında şekillenmesi de bunun açık bir delili 

olmalıdır.  

  Abdülhamid karşıtlığı her iki hareketin de ortak özelliklerinden olmasına 

rağmen bu İttihatçılıkta -muhtemelen taktik gerekçelerle- birinci önceliğe sahip bir 

unsur değildir. Jön Türklerin bu anlamda niyetlerinin daha açık olduğunu ifade 

edebiliriz. Jön Türklük, sorunu, Abdülhamid merkezli bir istibdat çizgisinde 

algılamaktayken940, İttihatçılar da istibdat üzerinden yola çıkmalarına rağmen, 

                                                 
940 Jön Türklerden İttihatçılağa karışmamış veya bilahere İttihatçılktan ayrılan birçok ismin sonraki 
yıllarda Abdülhamid’e muhalefetten nedamet duyduklarını kaynakların çoğunda tespit etmekteyiz. 
Filozof Rıza Tevfik, Süleyman Nazif ve Abdullah Cevdet bunlardan bir kaçıdır. Abdullah Cevdet’le 
ilgili olarak Osmanlı Demokrat Fırkası’nda beraber bulunduğu Kaygusuz “ Çok defa, İttihatçıların 
istibdadındanşikâyet ederken vaktiyle Hamid’in aleyhinde bulunduğuna pişman olduğunu, Hamid’in 
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padişahı değil bizatihi istibdatı hedef almışlardır.941 Bu algı aynı zamanda istibdatın 

kaynağı bakımından da önemlidir. Cevrî (Mehmed Reşid) arkadaşları ile durum 

değerlendirmesi yaptıklarını, istibdatta her ne kadar buna yardımcı olan diğer devlet 

yetkilileri de suçluysa da gerçek suçlunun Abdülhamid olduğuna karar verdiklerini 

söylemektedir. Yurtdışı Jön Türk hareketi, Fransa ve İsviçre’de yoğunlaştığı için bu 

devletlerin siyasî baskısını bir iki tekil örnek dışında hissetmeyip kendilerini hukukî 

açıdan korunaklı gördüklerinden Abdülhamid hakkında çoğu kez dile getirdikleri 

aynı zamanda inandıkları, düşündükleri ve hissettikleri şeylerdir. Abdülhamid’le 

ilgili inandıkları, düşündükleri şeyleri söylemeleri ile bunu dayandırdıkları yöntemi 

değiştirmeleri farklıdır. Abdülhamid önceleri müstebitken, sonraları ‘gâsıp 

halife’dir. Abdülhamid önceleri zalimken, sonraları Kur’an’ın emri olan adaleti ve 

meşvereti uygulamayan bir ‘dinsiz’ dir. Abdülhamid’e muhalefet şeklinin değişmesi, 

istedikleri sonucu almalarına katkı sağlamamıştır. Yurtdışı Jön Türk hareketinde 

padişah hariç, diğer devlet yetkilileri hakkında kayda değer bir eleştiri de 

görülmemektedir. Bunun sebebi, sadece idarenin hükümetten alınarak Yıldız’a 

taşınması ve hükümetin atıl kalması değildir. Jön Türklere karşı tavır almada bazen 

hükümetle Yıldız adeta rekabet halindedir. Oysa Makedonya muhalefeti demek olan 

İttihatçılığın dikkat ettiği en önemli husus padişahın şahsıdır. Çünkü bizim 

kanaatimize göre Makedonya sorunu aynı zamanda bir Bulgar-Arnavut sorunudur. 

Türkler devletle temsil edilmektedir ve devlet aynı zamanda Türk varlığıdır. Ancak 

Arnavutların ve Bulgarların temel düşüncesi Makedonya’nın parçalanması 

durumunda bundan ne kadar pay koparılacağıdır. Türk unsurunun temsilcisi aynı 

zamanda devletin de görevlisi olan mektepli subay ve az bir oranda da mülkî 

memurlardır. Bu sebeple Abdülhamid hakkında çok ağır ifade ve yaftalara 

rastlanmadığı gibi bunu en iyi 23 Haziran 1908 beyannamesinde görmekteyiz. 

Çünkü halkla nisbî de olsa temas zarureti hâsıl olmuştur. Bu beyannameye göre 

                                                                                                                                          
bunlardan daha âdil ve insaflı olduğunu sonradan anlamış bulunduğunu kendisinden dinledim” 
demektedir. Kaygusuz, Bir Roman Gibi, s.63. 
 
941 Kazım Karabekir, “Herkes; mes’ulün doğrudan doğruya Sultan Hamid olduğunu ve bu 
öldürülmedikçe hiçbir şeyin yapılamayacağı fikrinde bulunuyordu… ben işin bu kadar basit 
olmadığını ve yalnız Sultan Hamid’in öldürülmesile işlerin bitmiş olmadığı kanaatinde idim… mes’ul 
başta padişah olmak üzere askerî ve millî vazifesini hakkile yapmayanların hepsidir ” demektedir. 
Karabekir, İttihat ve Terakki Cemiyeti 1896–1909, s.98. 
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halife-padişah asla bir düşman değildir ve oldukça saygılı bir lisan ve üslup göze 

çarpmaktadır. İdare sisteminin başında bulunan sefihler bu müstebit idarenin 

sorumlularıdır. Onlar millet ile sevgili padişahının arasına girmiş kötü niyetli 

insanlardır. Bu üslup taktik gereği de olsa daha rasyoneldir ve İttihatçıların mevcut 

yapıyı daha iyi tetkik ettiklerini göstermektedir. Padişahın adı konulmamış, 

resmîleştirilmemiş adeta yarı bağımsız bir idare tarzına muhatap olan ve çoğunluğu 

halifeye bağlı dindar olan Arnavutlara farklı bir şekilde yaklaşmak da mümkün 

değildir. Jön Türklerin yaptığı gibi halife olan padişahın dinî yetersizliği ve 

yanlışları ile değil, masumiyeti üzerinden bir propaganda yapılmaktadır. Padişahın 

halife sıfatı özellikle tebcil edilmekte, ancak millet düşmanları olan kötü niyetli 

yöneticiler üzerinden ve milletle padişah arasına girdiklerinden dolayı bir eleştiri 

tarzı geliştirilmektedir. Mektepli subay sayısı her ne kadar ikinci ve üçüncü orduda 

nisbeten daha fazla idiyse de bunların hepsinin kötülüğün kaynağı olarak padişahı 

gördükleri de kesin değildir. Ancak istibdat kimden kaynaklanırsa kaynaklansın 

yanlış bir şeydi ve meşrutiyetin tesisi elzemdi. Alaylı subayların ve erlerin halife-

padişaha bağlılığı ise kesin bir gerçekti. Bu gerçekler bilinmeden Makedonya’da 

Arnavutlar arasında niçin bir başarı sağlandığı da anlaşılamaz kanaatindeyiz. Jön 

Türklerin yaptığı gibi halifenin dinin gereklerini yerine getirmediğinden bahisle 

dinin araçsallığından faydalanmanın bir karşılık bulamadığı bizatihi Jön Türklerin 

kendi aralarındaki mektuplaşmalardan da anlaşılmaktadır. Öyleyse halife-padişahı 

sorumlu tutmadan ve ona yönelik bir hakaret tarzı benimsemeden yapılacak bir 

propagandanın bu bölgede yıllarca bulunmuş mektepli subaylarda tartışmasız bir 

gerçek haline geldiğini söyleyebiliriz. Bu gerçek her şeyden önce askerler arasında 

uygulanmaya başlandı. Erat arasında propaganda faaliyeti yapıldığında padişahın 

hem halife hem de ordunun başı olduğu dikkate alınarak942 kullanılabilecek en 

saygılı kelimeler seçildi. Bu taktik yöntemin meşrutiyetin ilanına kadar 

sürdürüldüğünü, ancak ilandan sonra tavır değişikliğinin hissedilir oranda 

belirgenleştiğini söyleyebiliriz. Çünkü maksat hâsıl olmuştu.943  

                                                 
942 Ramsaur, Jön Türkler ve 1908 İhtilali, s.157. 
943 31 Mart Vak’ası’ndan sonra yazılanlarda ise ölçü aramak mümkün görünmemektedir. Bu 
ölçüsüzlüğün derecesini göstermesi bakımından Tatbikat Mektebi’nde İhsan Sungu’nun verdiği 10 
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 Abdülhamid’in şahsına yönelik muhalefet ile Abdülhamid’in müstebit 

yönetimine karşı çıkış arasındaki ince fark Balkan İttihatçılığında tecrübe ile 

sabitleşmişti. İhtilal gerçekleştiğinde Abdülhamid’in tahttan indirilmesi tartışma 

konusu bile değildir. Çünkü padişah her ne kadar Rumeli’deki olaylar sebebiyle 

buna razı olmuşsa da hiçbir kanlı olay gerçekleşmeden ve özellikle sadrazam Said 

Paşa’nın tereddütlerine ve kabinenin işi uzatıp bir türlü karar verememesine rağmen 

hattın ilanı için emir vererek aslında hem İttihatçıların elindeki silahı almış, hem de 

bunu kendi fikri gibi yayınlatabilmiştir.944 Bununla birlikte İttihad Terakki’nin böyle 

bir niyeti olsa bile bunu henüz gerçekleştirebilecek güce945 ve desteğe sahip değildir. 

Çünkü ihtilalin itici gücü olan Arnavutların meşrutiyet ilanlarına iştiraki bir 

manipülasyonla temin edilmişti.   

 

 

5.5. II. Meşrutiyetin İlanına Genel Bir Bakış 

 

  Meşrutiyetin ilanından sonra Makedonya, cazibe merkezi haline gelmiş ve 

bölgeye çok sayıda ziyaret düzenlenmiştir. Prens Sabahaddin de, meşrutiyetin 

ilanından sonra Selanik, Manastır ve Ohri’ye giderek bazı nutuklar vermiştir. 

Sabahaddin Bey, Ohri kaymakamı Süleyman Kani’ye: 

 “Selaniğe Kâbe-i hürriyet diyorlar. Bu seyahatimde tafsilâtıyla öğrendim ki ilk 

ortaya atılan Niyazi Bey Ohri’de tahaffuz etmiş, Şemsi Paşa’yı vuran zabit buraya 

sığınmış, müşir Osman Paşa’yı kaldırarak Abdülhamid’e en şiddetli darbeyi 

indiren kuvvet Ohri’den çıkmış. Doğrusu hürriyet Kâbesi Selânik değil, Ohri 

imiş!” 

                                                                                                                                          
Temmuz İnkılâbı isimli ders için bkz. Osman Kafadar, “Tatbikat Mektebi’nde ’10 Temmuz’ İnkılâbı”, 
Tarih ve Toplum, Sayı:158, s.10-17.   
 
944 Ramsaur, Jön Türkler ve 1908 İhtilali, s.157. 
945 Ramsaur, Jön Türkler ve 1908 İhtilali, s.157.  
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 diyerek ihtilalin merkezi olarak Ohri’yi görmüştür.946  

  İstanbul ise meşrutiyetin ilanıyla, idareye resen el koyan birkaç kişinin 

yönetimine geçmiştir. Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul’da nümayişler yaptıran 

Selim Sırrı “Filozof Rıza Tevfik ile işbirliği yaptık. Kendi kendimizi İstanbul 

komiseri tayin ederek onyedi gün ‘makarrı saltanat ve hilâfeti’ idaremiz altına 

aldık!” demektedir ki947 imparatorluk payitahtı için oldukça ilginç bir durumdur. 

  Meşrutiyetin ilanında cemiyetin gücü tartışmasız kabul edilmiş; İstanbul’da 

cemiyet mensupları görece az ve Makedonya’daki yetkililer de henüz başkente 

gelmemiş olmalarına rağmen bu güç, tartışma konusu olmamıştır. Bahriyeli bazı 

gedikli çavuşların mülazım-ı sani olmaları için meşrutiyetin ilanı günü irade çıkmış, 

bahriye nazırı Hasan Paşa’nın istifa etmesinden dolayı bu iradeler işleme 

konamamış, çavuşlar da isyan çıkarmışlardı. Olayın İstanbul komiseri Selim Sırrı’ya 

bildirilmesi üzerine, Kolağası rütbesinden bulunan bulunan bir subayın müşir 

rütbesindeki ikinci fırka kumandanı Şevket Paşa’ya,  hitaben yazdığı emir ilginçtir:  

“Tarafı devletinizden verilen emri dinlemeyen ve zat-ı şahaneyi iz’aç etmekte devam 

eden(lere) üç defa dağılmalarını söyleyiniz, dinlemedikleri takdirde hepsini 

süngüleyiniz”. Müşir Şevket Paşa’nın cevabı daha da ilginçtir: “Baş üstüne!”. Şevket 

Paşa, yanındaki binbaşıya dönerek “-Beyefendi emrediyorlar. Asker getiriniz. Bu 

asilere, üç defa dağılmalarını tebliğ ediniz. Emre itaat etmezlerse süngüleyiniz!” 

der. Bunun üzerine çavuşlar yakalanarak merkez komutanlığına götürülür.948 

 Özellikle İstanbul’da cemiyetin gücü oldukça abartılmış, blöf ve korkutma 

ile paşalar ve yüksek rütbeli memurlar tutuklanmıştır. İTC’nin yemin metni tüm 

                                                 
946 İrtem, Meşrutiyet Doğarken- 1908 Jön-Türk İhtilâli, s.368. Hasan Amca da, Sultan Hamid’i 
dize getiren hadiselerin merkezinin üçüncü ordunun da merkezi olan Manastır olduğunu, Müşir 
Osman Paşa’nın millî alaylarla buradan dağa kaldırıldığı, Şemsi Paşa’nın burada vurulduğu, bu 
hareketi idare edenlerin Akbay Sadık Beyle Kurmay Yüzbaşı Süleyman Askerî olduğu, dolayısıyla 
Selanik ve Enver’in merkeze alınmasının doğru olmadığını yazmaktadır. Hasan Amca, Doğmayan 
Hürriyet- Bir Devrin İçyüzü 1908-1918-, s.47.  
947 Tarcan, Hatıralarım, s.34. Ayşe Osmanoğlu da 31 Temmuz 1324 tarihli Cuma Selamlığı 
münasebetiyle “ O gün camiin avlusunda nazarı dikkati en çok çeken iki kişi vardı. Bunlardan biri 
Rıza Tevfik(Bölükbaşı), diğeri de Selim Sırrı (Tarcan) Bey’lerdi. Her yerde gözüküyorlar, babamın 
arabasının arkasında, önünde dolaşıyorlar, vazifelerinin ne olduğu malûm olmayarak orada burada 
koşup duruyorlardı. Bunlar, sözde nizam ve intizama bakıyorlarmış”. Osmanoğlu, Babam Sultan 
Abdülhamid, s.135.  
948 Tarcan, Hatıralarım, s.36-37. 
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okullarda ve resmi dairelerde zorla yaptırılmakta, küçük rütbeli subaylar, paşalara 

hükmetmekte;949 çok azı yemin metninin ancak bazı yerlerine itiraz 

edebilmektedirler.950 Birçok bölgede subaylar kendilerini karar mercii ittihaz 

etmişler, emirlere uymayanlar ağır muamelelere maruz kalmışlardır.951 Cemiyetle 

ilgisi olmayanlar tesadüf eseri cemiyet önde geleni olarak ziyaret edilmişlerdir.952 

                                                 
949 “Bu günlerde disiplin tam bir iflas halinde idi. Küçük subaylardan oluşan heyetler, huzurlarına 
mancınıkla çıkılamayan paşalara, sadakat yemini yaptırıyorlardı. Meşrutiyete sadakatle bağlılık, 
devlete namuskârâne hizmet yemini… Koca paşalardan çok azı, bu teklifi haysiyete aykırı 
bulmuşlardı!”. Hasan Amca, Doğmayan Hürriyet- Bir Devrin İçyüzü 1908-1918-, s.42. 
950 Selim Sırrı Tarcan, Tophane Nazırı Ferik Rıza Paşa’nın yemin metnine itirazını ve kendi 
çaresizliklerini şöyle anlatmaktadır: “ Paşaya kâğıdı uzattım. Okudu. Biraz düşündü. Kaşlarını çattı. 
‘- Selim Sırrı, ben böyle bir yemin edemem. Meşrutiyete sadık kalacağıma, icap ed erse onun uğruna 
canımı feda edeceğime, eyvallah! Fakat İttihat ve Terakki cemiyetine sadakat, muzaheret ve ona 
ihanet edenleri öldürmek işinde yokum! Bugün filhakika sizlerin büyük bir feregat ve namusla 
çalıştığınız muhakkak! Lâkin ilerde ne olacağını bilemeyiz! Onun için cemiyete ait olan kısma yemin 
etmekte mazurum!’. Paşaya itiraz edecek oldum. ‘-Ne isterseniz yapınız, son sözümü söyledim!’ dedi. 
Derhal köprüye döndüm. Vaziyeti arkadaşlara anlattım. Hepsi kızdılar. Amma Rıza paşaya 
cebretmek imkânına malik değildik. Elimizde kuvvet yoktu. Blöfle iş görüyorduk. Bu yüzden mesele 
ihdas etmemeğe karar verdik. Yeminden cemiyete olan kısmı çıkarrtık”. Tarcan, Hatıralarım, s.41. 
Süleyman Şefik Paşa da İstanbul’da Tanin matbaasında ziyaret ettiği Hüseyin Cahid’in Ali Fuad 
cebesoy’un babası İsmail Fazıl paşa’yı görmesini tavsiye ettiğini, İsmail Fazıl Paşa’nın kendisine 
yemin etmesi gerektiğini söylediğini, İsmail Fazıl Paşa, Rasathane Müdürü Hoca Fatin ve sonradan 
dâhiliye nazırı ve Adana valisi olan Celal Bey’le bir odaya girdiklerini söyleyerek şöyle devam eder: 
“Fatin Efendi bir masa üzerinde duran Kur’an-ı Kerim üzerine elimi basmamı söyledi. Yemin edecek 
imişim. Ben de elimi Kur’an üzerine koydum. Kısaca Fatin Efendi İttihad Cemiyeti’nin emellerine ve 
emirlerine itaat edeceğime dair yemin etmemi teklif etti. Ben elimi Kur’an’dan çektim. ‘Hayır, ben 
böyle bir kayd ü şartla yemin etmem. İttihad Cemiyeti’nin meşru emel ve emirlerine itaat edeceğime 
yemin ederim’ dedim. Fatin Efendi vesaire ‘Canım bu da o demektir. Bu bir formüldür’ dediler. Ben 
‘Hayır, bu dediğim gibi İttihad Cemiyeti’nin meşru emel ve emirlerine itaat edeceğime yemin eder ve 
illa vaz geçmem’ dedim. Peki dediler, razı oldular. Böyle yemin ettim ve yazdığım bir belgeyi imza 
ettim”. Süleyman Şefik Paşa,  Hatıratım ( Başıma Gelenler ve Gördüklerim-31 Mart Vak’ası), 
s.160-161.  
951 Meşrutiyetin ilanından sonra Selanik’e bağlı Langaza kazasında cemiyete mensup bir üsteğmen, 
kazanın savcısına, kasabadan çıkıp gitmesini ihtar etmiş, bu ihtara uymayarak adliye binasında 
görevine devam eden savcı, görev başındayken mahkeme salonuna girilip zor kullanılarak dışarı 
atılmıştır. Hasan Amca, Doğmayan Hürriyet- Bir Devrin İçyüzü 1908-1918-, s.43. 
952 Cemil Topuzlu, meşhur hafiyelerden Beyoğlu mutasarrıfı Hamdi Bey’in Said Paşa tarafından 
Zaptiye Nazırı olarak atanması üzerine halazadesi Ahmet ihsan’ın Servet-i Fünûn gazetesine gelerek 
Hamdi Bey aleyhinde bir yazı yazılmasını ister. Ancak kimse buna yanaşmaz. Yalnız Hüseyin 
Cahit(Yalçın) eğer Topuzlu’nun böyle bir yazı yazıp altına imzasını koyarsa kendisinin de ertesi günü 
daha ağır makale kaleme alacağını söyler. Bunun üzerine Cemil Topuzlu 3-4 satırlık bir yazı kaleme 
alır. Bu yazının yayınlanması üzerine gösteriler yapılır, Hamdi Bey ve Sadrazam Said Paşa istifa 
ederler. Topuzlu bundan sonraki gelişmeleri şöyle anlatır: “  Servet’te çıkan bu makalemden sonra 
bütün İstanbul halkı benim İttihat ve Terakki erkânından olduğuma zâhip olmuşlar ve bunlardan 
birçoklarını, ezcümle o zamanki vükela zadeler, büyükler ve onların çocukları bu yeni teşekkül eden 
fırkaya girmek için bana müracaat ediyorlardı. Hattâ Said Halim Paşa (Sadrâzam), Mahmut Muhtar 
Paşa (Eski Bahriye ve Harbiye Nazırı) bile beni tebrik için Çiftehavuzlar’daki köşküme kadar 
gelmişler, benimle çalışmak ve birleşmek arzusunda olduklarını söylemişlerdi. Halbuki ben, o 
sıralarda fırka erkânından olmadıktan başka, bu fırkaya mensup olanlardan hiçbirini de 
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Servet-i Fünun önderliğindeki basın da gelişen olaylardan istifade etmiş ve gündemi 

belirlemeye çalışmıştır. 953 Meşrutiyetin iade ve ilanına ait iradenin gazetelerde 

neşrine kadar Rumeli’de vuku bulan olaylarla ilgili hiçbir haber bulunmamaktadır. 

Ancak bu irade ile birlikte Servet-i Fünûn’un bazı yayınları hariç ölçülü bir üslup 

kullanılmış, zaman içerisinde padişahı da hedef alan yayınlar yapılmaya 

başlanmıştır. Meşrutiyetin ilanında halk katkısı yanında basının da herhangi bir 

katkısı bulunmamaktadır. Fakat Anadolu’da yer yer taşkınlıklara varan sevinç 

gösterilerinin başlamasında İstanbul gazetelerinin yazıları etkili olmuştur. 

Meşrutiyetin ilanından sonra basının olayları sürüklemesinin en önemli nedeni az-

çok gelişecek hadiseleri tahmin ile traj kaygısı olmuştur. Özellikle Ahmed İhsan 

                                                                                                                                          
tanımıyordum”. Topuzlu,  İstibdat-Meşrutiyet-Cumhuriyet Devirlerinde 80 Yıllık Hâtıralarım, 
83-84. 
 
953 22 Temmuz 1908 tarihi itibariyle İstanbul’da günlük olarak İkdam, Sabah ve Tercüman-ı Hakikat 
adlı gazeteler çıkmaktayken, 26 Temmuz’da Servet-i Fünun günlük olarak çıkmaya başlar. Selim 
Sırrı ve Tevfik Rıza’nın re’sen İstanbul yönetimine el koyması gibi Servet-i Fünun da olayları 
yönlendirmeye başlar. İlanın takip eden günlerdeki yayınları taradığımızda olayları ilk bir hafta hep 
Servet-i Fünun’un, 19 Temmuz 1324’da Tanin’in yayın hayatına başlamasıyla da bu gazetenin 
belirleyip yönlendirdiği tespit edilmiştir. 934 nolu dipnotta bahsedilen Cemil Topuzlu’nun yazısı 
Servet-i Fünûn’un 15 Temmuz 1324( 28 Temmuz 1908) Salı günkü nüshasında yayınlanmıştır ve 
şöyledir: “İrade-i seniyye-i hazret-i padişâhi ile hafiyelerin dağıtıldığı ve hafiyeliğin ortadan 
kaldırıldığı ilan olunduğu halde en mezmum hafiyelerden ve en namussuz me’murlardan olmak üzere 
tanınmış olan Beyoğlu mutasarrıfının Zaptiye Nezaretine tayin-i esbâbını bir türlü anlayamadım. 
Cerideniz vasıtasıyla istizah eyliyorum”. Hüseyin Cahid Yalçın’ın Zaptiye Nezareti başlıklı üç 
sütunluk yazısı da hemen Cemil Topuzlu’nun yazısının altında ve çok ağır bir lisanla yer almaktadır. 
Bu yazıya göre zaptiye nezareti ve polisler canavara benzetilmektedir. Servet-i Fünûn’un bu yayını 
üzerine başlayan nümayişler üzerine aynı gün Şeyhülislam Cemaleddin Efendi, Bab-ı Fetva 
avlusunda padişahın Kanun-i Esasî’ye bağlılık yemini ettiğini ifade etmiştir.  Servet-i Fünûn Yevmî 
15 Temmuz 1324 tarihli nüsha; Tokgöz, a.g.e., Matbuat Hatıraları, s.133-134. 13-14 Temmuz 1324 
tarihli nüshalardaki yazıların  önemli bir kısmında padişahın meşrutiyeti ilan etmesinden dolayı 
duyulan şükran dile getirilmekte, ‘Padişahım çok yaşa’ ve ‘Vive le Sultan’ ibareleri yer almaktadır. 
16 Temmuz tarihli nüshada Operatör Cemil Paşa’nın, padişahı görmek için Yıldız Sarayı’nda 
saatlerce bekleyen, kendilerine Zeki ve Kenan Paşaların kötü muamelede bulunulan, saatlerce 
beklemelerine rağmen su dahi verilmeyen kalabaklıktan padişahın haber alıp paşaları ‘Beni 
aldatıyorsunuz hainler! Çabuk evladlarıma su götürünüz. Ben de kendilerini şimdi gelip göreceğim’ 
ifadelerinden yola çıkarak ‘Padişahımız Herkesten Merhametlidir’ serlevhalı ve üç defa ‘çok yaşa’ 
diye biten yazısı yer almaktadır. İkdam Gazetesinin 25, 26, 27, 28, 29 Temmuz 1908 tarihli 
nüshalarında da kutlamalarla ilgili haberler, 27 Temmuz tarihli nüshada nümayişlere bir son 
verilmesini havi Cemiyet beyannamesi yer almaktadır. Tanin Gazetesinin 23 Temmuz 1324 tarihli 
nüshası eski devrin bazı önemli yöneticilerinin kaçma ihtimalleri nedeniyle tutuklandıklarını 
bildirmektedir. 26, 27, 28 Temmuz 1324 tarihli nüshalarda özellikle Hasan Rami, Zeki ve Tahsin 
Paşaların ‘yağma’ ettiklerinin iddia olunduğu malvarlıklarının dökümü yapılmıştır. Basında 
meşrutiyetin dinî açıdan incelendiği ilkyazı serisi 14 Ağustos 1324’de yayın hayatına başlayan Sırat-ı 
Müstakim’de yer almıştır. Musa Kâzım’ın kaleme aldığı Hürriyet-Müsavat başlıklı yazı dizisi 14,21, 
28 Ağustos ve 4 Eylül tarihli nüshalarda yer almıştır.     
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Tokgöz’ün yayıncılığı ilginçtir.954  Çünkü Saray’dan külliyetli miktarda ihsan alan 

gazeteler, meşrutiyetin ilanı öncesi bu sahada hiçbir faaliyetlerinin olmamasına 

gerekçe olarak sansürü göstermişlerdir.  Meşrutiyetin ilanından sonra özellikle 

saray bürokrasisine karşı İttihatçıların yönlendirdiği, yönettiği kışkırtma ve 

tartaklama eylemi yanında bazı gayrimüslim unsurlar da kendi adamlarına karşı 

protesto eyleminde bulunmuşlardır. Ermeni Patriği Ormanyan’ın sarayın adamı 

olduğu gerekçesiyle ve matbuatın da serbest olduğunun ilanıyla Ermenice çıkan 

gazetelerde aleyhinde sert yayınlar başlamış; bu haberler karşısında hanesine çekilen 

patriğin evi, gece yarısından sonra ellerinde sopalar ve kazmalar olan yüz kadar 

Ermeni genci tarafından ablukaya alınmıştır. Hain olduğu gerekçesiye ablukayı 

kaldırmak istemeyen Ermeniler ancak “kendi kendini İstanbul komiseri tayin eden” 

Selim Sırrı’nın bir bölük asker getirtip müdahale edeceği tehdidiyle dağılmışlar ve 

patrik korkudan felç olmuştur.955 

 Bir imparatorluğun başkenti olması hasebiyle İstanbul’daki uygulamalar 

ilginç özellikler göstermekteyse de meşrutiyet, asıl birkaç noktadan garip ama 

anlaşılabilir sonuçlar doğurmuştur. Bunlar kişisel özgürlükler ve dinî-etnik unsurlara 

yaklaşımdır. Bizce, burada meşrutiyet ve onun dayandığı Kanun-i Esasî’yle telif-i 

kabil olmayan noktaların bulunmasının sebebi, ihtilal ve meşrutiyetin ilanının 

‘hürriyet’i hedef alan bir düşünceye istinat etmemesidir.  

  Tanzimatla birlikte kaldırılan müsadere meşrutiyetin ilanından sonra sınırlı 

bir süre uygulanmış; ancak yargısız idam cezası gerektiğinde müracaat edilen bir 

yöntem olmuştur. Cemiyetin silah kullanma işi meşrutiyetin Manastır ve Selanik’te 

ilanı üzerine de devam etmiş, kaynaklarda sayıları belirtilmeyen ama hafiye olduğu 

iddia edilen sivil ve asker şahıslar, ağaçlar altında beyinlerine kurşun sıkılmış 

vaziyette görülmüştür.956 Şemsi Paşa’nın akrabası Arnavut İsmail Mahir Paşa, 

                                                 
954 “ Meşrutiyetin ilanının ilk günlerinde tarihi olaylara karışışım, rastlantıdan, olayların yöneltişinden 
başka bir şey değildi”. Tokgöz, Matbuat Hatıraları, s.138. 
955 Tarcan, Hatıralarım, s.35-36. 
956 Bleda, İmparatorluğun Çöküşü, s.50; Duru da, “Bu ruhî halet içinde bir takın vak’alar, 
şuursuzca bir surette akıp gidiyordu. Beş on gün evvel Yüzbaşı Bahaeddin adında bir Giritli hafiyedir 
diye gümrüğün arkasında, antrepolar arasında, yine bir zabit tarafından öldürülmüştü… 
Meşrutiyetin ilânı günü sabahleyin erkenden kışla dolaylarındaki mezarlıkta da üç kişi öldürüldü. 
Bunlardan biri kanun yüzbaşısı İbrahim, ikincisi Ali adında Merkez Kumandanlığında kanun zabitliği 
eden bir süvari yüzbaşısı idi. Üçüncüsü de Selânikli bir sivildi” demektedir. Duru, İttihat ve Terakki 
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evinden, Abdülhamid’in saraya çağırdığı yalanıyla çıkarılmış ve yol ortasında 

uşağıyla birlikte öldürülmüştür. Jön Türklüğü tartışmasız olan gazeteci Hasan 

Fehmi, Ahmed Samim957 ve Zeki Bey meşrutiyet ve Kanun-i Esasî için yıllarca 

çalışmalarına; bunların hayata geçirilmesi için yurtdışına kaçmalarına -Hasan Fehmi 

Mısır Şubesi Jön Türklerindendir- rağmen, cemiyete karşı geldikleri için Makedonya 

usulüyle öldürülmüştür. Eski devrin suçlu görülen yöneticilerinin “irili ufaklı alınan 

fidyelerle canları ve servetleri bağışlanmış”,958 istibdat kelimesi ile adeta 

özdeşleştirilmiş olan ‘sürgün’ cezası bu defa eski devrin yöneticilerine uygulanmaya 

başlamıştır.959 Rıza Paşa yüz onbin lira, Tophane Müşiri Zeki Paşa beş bin lira ve 

40–50 bin lira değerindeki gayrimekulünü vererek tutukluluktan kurtulmuştur. 

Hasan Rami Paşa 84 bin lirasını vermiştir. Kurenadan vezir Ragıp zengin olduğu 

için harbiyeye konulmuş birkaç gün sonra serbest bırakılmıştır.960 Tutuklanıp kısa 

süre sonra tahliye edilen bazı eski devrin yöneticilerinin cemiyete yaptıkları bağışlar 

da gazetelerde yayınlanmıştır.961   

 Meşrutiyetin ilanında en önemli nokta, devletin parçalanmasının 

engelleneciği algısıydı. Girit kolayca elden gitmişti, ancak meşrutiyetle birlikte ‘yine 

bizimdi’, Yemen kıtası bile gitmek üzereydi ve sıra Rumeli’ye gelmişti. Meşrutiyet 

                                                                                                                                          
Hatıralarım, s.33; İrtem, öldürülen ve yaralanan birkaç hafiye ve müstebidden başka, Debre 
mutasarrıfının öldürülmesinde mahallî bey ve ağaların düşmanlığının neden olduğunu yazar. İrtem, 
Meşrutiyet Doğarken- 1908 Jön-Türk İhtilâli, s.81. 
957 Refik Halid Karay, Ahmet Samim’in şöhretinin Niyazi Bey’in geyiğini tenkit ederek başladığını, 
kendisinin de şahit olduğu bir esnada tehdit edildiğini, öldürüldükten sonra İştirakçi Hilmi’nin 
gazetesinde bu cinayeti ağır ve sert şekilde eleştirdikleri için iki arkadaşının yakalandığını, bu 
arkadaşlarından yazıları kimin yazdığının sorulduğunu, arkadaşlarının kendi ismini vermediğini, 
ancak bir şekilde kendi isminin öğrenildiğini, bilahere kendisinin de tehdit edildiğini; İştirak 
gazetesindeki yayından Mahmut Şevket Paşa’nın tavassutu sayesinde kurtulduklarını; gazeticilerin 
katillerinden birinin Babıâli baskınında öldürüldüğünü, birinin(Yakup Cemil) Kâğıthane’de kurşuna 
dizdirildiğini, Şehrah muharriri Zeki Bey’in katillerinin yakalanıp mahkemede beraat etmelerine 
rağmen daha sonra yağmacılık suçundan Adana’da Cemal Paşa tarafından idam edildiğini 
yazmaktadır. Refik Halid Karay, Bir Ömür Boyunca, 2. baskı, İstanbul, İletişim Yayınları, 1996, 
s.58-64. 
958 Hasan Amca, Doğmayan Hürriyet- Bir Devrin İçyüzü 1908-1918-, s.58. 
959 “Bu işleri görenler sanki özel halk kitleleriydi, gerçekte ise el altından teşvik görüyorlardı. Bu 
paşaları ve onlarla birlikte kaldırılmış olan daha birtakımlarını sonra Zaptiye Nezareti’nden 
Büyükada’ya götürdüler ve onlara ‘Ada misafirleri’ adını verdiler”. Tokgöz, Matbuat Hatıraları, 
s.157.  
960 Mehmed Memduh, “Tasvir-i Ahvâl- Tenvir-i İstikbâl”, Tanzimattan Meşrutiyete-2, s.116. 
Karş. İrtem, Meşrutiyet Doğarken- 1908 Jön-Türk İhtilâli, s.139-150. 
961 Hasan Amca, Doğmayan Hürriyet- Bir Devrin İçyüzü 1908-1918-, s.60-61. 
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tüm bunlara son vermiştir, ifadeleri meşrutiyetin ilanını müteakip yazılan ilk 

kitaplardan birinde geçmektedir.962 Ancak, meşrutiyetin ilanının devletin 

parçalanmasını önleyeceğine dair kesin bir inanca ve bazı teşebbüslere rağmen 

bunun teminatının ne olduğu hakkında henüz net bir cevap yoktu.963 Mesela 

Meşrutiyetin ilanı ile unsurlar arasındaki ihtilafların ortadan kalkacağına dair güçlü 

bir inancın İttihatçılar üzerinde baskın ve belirleyici olmasıyla, sulhu bozmaya 

yönelik eylemlere girişimlere karşı sert tedbirler alınmıştır. Bu amaçla Bulgar 

patrikliğine bağlı Ortodokslara saldırılarını sürdüren Rumları caydırmak için Vodina 

Rum metropoliti(paşpiskoposu) rehin olarak dağa kaldırılmış ve “üç gün içinde 

tekmil Rum eşkıya ve çeteler bu bölge ve civarından çekip gitmedikleri takdirde 

Metropolidin öldürüleceği bildiril”miş,964 hatta etnik unsurlar arasında problem 

çıkmaması için mebusluk seçimi için Türkçe bilmek şartlardan biri olmasına 

rağmen, bu konuda da esnek davranılmış ve Türkçe bilmeyen bazı adaylar 

milletvekili olmuşlardı.965 Tüm bunlara rağmen Arnavut unsuru bağlamında bir 

sonuç alınamadığı gibi diğer unsurların da pek samimî olmadıkları yolunda daha 

sonraki yıllarda çeşitli itiraflarda bulunulmuştur.966   

                                                 
962 Ahmed Refik, İnkılâb-ı Azîm, s.13. Ahmet İhsan Tokgöz de 24 Ağustos’ta Selanik’e gitmek 
üzere bindiği vapur Dedağaç’ta durduğunda, Selanik’ten gelen bir vapurun da aynı yerde 
demirlediğini, cemiyetin önde gelen komiteci doktorunun güvertede nutuk verdiğini ve dinleyenlerin 
de sık sık ‘Yaşasın Cemiyet’ diye bağırdıklarını belirterek şöyle devam etmektedir: “ Komiteci doktor 
Osmanlı sınırlarından ve elden giden yerlerden söz ediyor, hepsini geri alacağız diyordu”. Tokgöz, 
Matbuat Hatıraları, s.164-165. 
963 “Meşrutiyetin ilanının bütün dertlere, bu arada buhran devam ederse elden gideceği apaçık 
Rumeli’yi kurtaracağı yolundaki inancımızın teminatı neydi? Bu soruya o günlerde tatmin edici 
cevap verebilmemiz ne mümkündü, ne de, samimiyetle itiraf edeyim, hadiselere böylesine 
derinlemesine inebilmeyi düşünemeyecek ruh hali içinde idik” Okyar, Üç Devirde Bir Adam, s.21-
22. 
964 Knight, Türkiye Bir Milletin Uyanışı–1908 Devrimi-, s.174. 
965 Knight, Türkiye Bir Milletin Uyanışı–1908 Devrimi-, s.259. 
966 “Atina’da vapurumuzun durdurulduğu yirmi saatte gördüğüm ve duyduğum şeyler, 1908 
inkılâbının Yunanlılar tarafından aleyhimize kullanılmak istendiğini açık olarak gösteriyordu. 
Onların hareketleri pek kurnazca idi.  İstanbul’un Rum unsuru inkılâbın getirdiği özgürlük sayesinde 
daha geniş ve serbest biçimde Yunanlılığa çalışacaklardı ve biz bunun içyüzünü anlamadan onlara 
dost diye bakacaktık. Nitekim 1908 Temmuzundan sonra, bir yıl süreyle öyle olmuştu. Meşrutiyetin 
ilanına kadar Abdülhamid yönetimine karşı yüreklerimizde beslediğimiz derin kin, sarayın sevmediği 
her şeyi bize sevdirecek kadar hepimizde acayip bir ‘yanlış görüş’ yapmıştı”. Tokgöz, Matbuat 
Hatıraları, s.166. İlanın ikinci günü Sirkeci’ye giden Halid Fahri Ozansoy’un anlatışı da şöyledir:     
“ Uğultulu kalabalık içinde, fırtınalı denizde dalgaları yarar gibi güçlükle Cağaloğlu’na çıktım. 
Şerefefendi sokağında Tasvir-i Efkâr matbaası önünde yan yana üç fayton araba durmuştu. Bunların 
birinde bir papas, birinde bir haham, üçüncüsünde bir imam efendi vardı. Papas ve haham külâhı ile 
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 İttihatçıların başarılarında önemli katkısı olan ve meşrutiyete dinî 

gerekçelerle sahip çıkan Arnavutların meşrutiyetten beklentilerinin gerçekleşmemesi 

aynı zamanda çoğunluğu sıkı sıkıya devlete bağlı olan bunların da devletten 

ümitlerini kesmelerine yol açmıştır. Külçe, meşrutiyet şenlikleri esnasında bir 

Müslüman çocuğun yanlışlıkla bir Hıristiyan’ı öldürdüğünü, ölen çocuğun ailesinin 

kaza olduğunu söylemesine rağmen sırf meşrutiyet bunu gerektiriyor diye 

Müslüman Arnavut çocuğun bizzat kendi ailesinin ısrarı ile idam edildiğini; ancak 

bu olaydan dört gün sonra Metroviçe askerî hastanesi serhademesi Kalkandelenli 

mülazım Durmuş’un aynı hastanede Manastırlı esvap emini mülazım Zihni’yi öfke 

ile öldürmesine rağmen sırf cemiyete mensup olduğu için yine cemiyet azasından 

Doktor Hayri tarafından olayın örtbas edilmek istendiğini yazmaktadır. 

 Fakat Külçe de, cemiyet üyesi olduğu ve olay gözünün önünde cereyan ettiği 

için doğruyu söylediğinden Durmuş hapsedilmiş, bunun üzerine herkes bu olayda da 

idam beklemiş, aradan birkaç gün geçmesine rağmen hiçbir hareket görülmemiştir. 

Cemiyet Selanik’in haberinin beklendiğini söylemiş ancak talimat bir türlü 

gelmemiş ve nihayet vak’adan bir hafta sonra Durmuş Selanik’ten istenmiştir. 

Ölenin altı çocuğu vardır ve Selanik’e gidenler, ilk iş olarak Durmuş’u 

konuşmaktadır. Necip Draga, Metroviçe merkezinin, Galip Bey ise merkez-i 

umuminin karar vermesi gerektiğini savunmuş; bilahere konunun Metroviçe İttihad 

ve Terakki cemiyetine sorulmasına karar verilmiştir. Merkezi umumi, 1325 senesi 

Haziranında yazdığı gizli mektupta Durmuş’un katil olup olmadığını sorulmuş, 

Metroviçe İTC heyet-i reisi Fevzi Çakmak da doğruyu olduğu gibi yazmış; 1327 

senesine kadar Selanik’te beyaz kulede hapis kalan Durmuş tahliye edildiği gibi 

alamadığı maaşlarını da toplu olarak almıştır. Külçe’ye göre bu ilk günahtır.967

                                                                                                                                          
imam sarığı birden birbirine yaklaştı, tokuştu, kollar boyunlara dolandı ve öpüşüldü, öpüşüldü. 
İçimden Büyük Reşit Paşanın Tanzimat fermanındaki ânası arası eşitlik prensini bu olsa gerek diye 
geçirdim. Fakat ne yazık ki aradan bir ay geçmeden yine bu Cağaloğlu’nda bazı evlerin kapısında 
‘Etniki Eterya Rum Cemiyeti’, ‘Ermeni Taşnak Kulübü’, ‘Arnavut Başkım Kulübü’, ‘Çerkes İttihat ve 
Teavün Cemiyeti’ gibi levhalar görünce ayrıldım… Hürriyetin ilânı bütün yılanları uykudan 
uyarmıştı. Fırsat bu fırsattı. Demek ki Osmanlılık etiketi altındaki ‘ittihad-ı ânasır’ formülü iflâs 
etmişti”. Ozansoy, Edebiyatçılar Çevremde, s.272.   
   
967 Külçe, Osmanlı Tarihinde Arnavutluk, s.356-357; her iki olayın benzer anlatımı ve bir üçüncü 
cinayet için Bkz.: Avlonyalı Ekrem Bey, Osmanlı Arnavutluk’undan Anılar(1885–1912), s.235-
236. 
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 Hâlbuki babası Şemsi Paşa’nın cemiyet tarafından öldürülmesini cemiyet 

prensiplerine göre mazur gören Kolağası Ali Bey, meşrutiyet lehine propaganda 

yapması için cemiyet tarafından İpek, Plava, Gusinya taraflarına gönderilmektedir. 

 İttihatçılar İsa Bolatin’in de ne düşündüğünü anlamak, gerekirse öldürtmek 

için Yine Kolağası Ali Beyi ve Süleyman Külçe’yi ona göndermişlerdir.968 

 Arnavutların bir diğer tepkisi de dinî-etnik köken temelli ilk kanın da 

Arnavut kanı olmasınaydı. Cemiyet iki Arnavut arasındaki kavgaya müdahil olmuş, 

ancak daha etkili ve devlete bağlı bir Arnavut olan İsa Bolatin’e yönelik saldırı 

cemiyete değil, devlete bir düşman kazandırmıştır. Necip Draga, Metroviçe İTC 

şubesi erkânından Fevzi, kaza kaymakamı Haydar ve diğer yetkililer İsa Bolatin’in 

ortadan kaldırılmasına karar vermişler, ancak Fevzi ve İbrahim Deva’nın, İsa’nın 

üzerine asker göndererek değil, başka bir yöntemle meselenin hallini ileri sürmesine 

rağmen bu öneri, Necip Draga’nın tesiri ile dinlenmemiş, Selanik’ten gönderilen bir 

kurmay subay ve bir tabur askerle İsa’nın kulesi sarılmıştır. Çatışma esnasında İsa 

Bolatin yaralanmasına rağmen kaçabilmiştir. Meşrutiyetin döktüğü bu ilk Arnavut 

kanı olayların büyümesine yol açmıştır.969  

  Terakki ve İttihad Cemiyeti, meşrutiyetin ilanı ile kendisine iktidar yolunu 

açan çoğunluğunu Arnavutların oluşturduğu çetelerin ve silahlı aşiret birliklerinin 

tasfiyesini de kararlılıkla gerçekleştirmeye çalışmıştır.970 İttihatçıların Arnavutlara 

cephe almasının en önemli sebeplerinden biri meşrutiyetin ilanı öncesi taktik 

nedenlerle dokunamadığı Arnavut çeteciliğiydi. Her ne kadar bunların bir kısmı, 

ihtilal öncesinde de Arnavut milliyetçiliği yapıp bağımsız bir Arnavutluk meydana 

getirmek için gayret göstermişlerse de hâkim unsur değillerdi. Ancak ihtilalin 

meydana gelmesinde Arnavutların pay ve katkısını çok iyi tahlil eden İttihatçılar, 

aynı gayretin devletten ayrılma düşüncesine de aynı oranda hizmet edebileceği 

endişesi ile Arnavutları hep gözaltında tutmuş, en sert tedbirleri Arnavutların 

meskûn olduğu mahallerde almıştır. Arnavutların bağımsızlıklarını ilan edişinde 

kendi güçlü etnik milliyetçilikleri ve Makedonya’nın parçalanıp Osmanlı 
                                                 
968 Külçe, Osmanlı Tarihinde Arnavutluk, s.359. 
969 Külçe, Osmanlı Tarihinde Arnavutluk, s.360–361. 
970 Hanioğlu, OCZST, s.268. 
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devletinden ayrılmasının muhtemel oluşu yanında devrime en çok katkı sunan unsur 

olmalarına rağmen devrimden sonra en çok dışlanan ve en sert muamelelere maruz 

kalan unsur oldukları düşünce ve yaşadıkları hayal kırıklığının da etkisi büyüktür. 

Fakat bu taraflar arasındaki algının farklılığından kaynaklanmaktaydı. Arnavutlar, 

bölgenin muhtemel bir parçalanışında kendilerini önceledikleri için meşrutiyete 

sıcak bakmışlardır. İttihatçılar içinse bölgenin -Müslüman da olsa- bir unsura 

bırakılmasını devletin varlığı için tehlike olarak gördüklerinden ihtilal hareketine 

başlamışlardı. Dolayısıyla Arnavutların ihtilal öncesinden başlayarak ihtilalin 

başarıyla sonuçlanmasında gösterdikleri dinî propagandanın başat olduğu çaba, bir 

Müslüman unsur olarak, muhtemel bir devletten koparılma durumunda 

Makedonya’da söz sahibi olduklarının ve bu yerlerde en fazla kendilerinin hak 

sahibi olduğu düşüncesinin izharından başka bir şey değildi. Arnavutların ciddî 

meşrutiyet talepleri olmadığı gibi Firzovik Toplantısı’nın bu amaca yönelik olarak 

tavsifi de bu konuda en önemli kaynak olan ‘Firzovik Toplantısı ve Meşrutiyet’in 

İlanı’ isimli ilk elden ve olayların içinde bizzat bulunmuş bir zabit tarafından 

yazılmış kitapta delillerle yanlışlanmıştır.  

Arnavutlar için değil meşrutiyet, Makedonya’nın başta Bulgarlar diğer 

herhangi bir Hıristiyan unsurun eline kalmaması için ne yapılması gerekiyorsa onu 

kabul edeceklerinden kuşku yoktu. Makedonya’nın parçalanmaması için tek çare 

kabul edilen meşrutiyet, ilanından sonra Arnavutların muhtemel bir ayrılık 

hareketinin engellenmesinde ‘araç’ özelliği taşıyacak şekilde görülmemektedir. 
971Ancak kabul edilmelidir ki, Arnavutların, meşrutiyetin ilanından önce de etkili 

olmayan ayrılıkçı gruplar dışında devletten ayrılmayı hedefleyen ciddî kitlesel 

faaliyetleri yoktur. Onlar bölgenin Osmanlı devletin idaresinde kalması kaydıyla 

ayrılığı düşünmemektedirler. Fakat İttihatçıların bu şartlarda pek de gerçekçi 

olmayan korkuları, Arnavutlara sert davranmalarının da gerekçesi olmuştur. Balkan 
                                                 
971 Arnavut milliyetçiliği damarını hep muhafaza etmiş olan Avlonyalı Süreyya Bey’in İttihatçılar için 
“Hâlbuki Meşrutiyet’in gayesi, usul-i merkeziyeti bozmaktan ve mazinin hatalarını tashih eylemekten 
ibaret olduğunu düşünmemişlerdir. Fazla olarak, ne gibi gaye istihdaf ettiklerini bilahare ihtirâsât-ı 
sefîlerinin netâyic-i feciasıyla ifşa eden Cemiyet’in rüesâsı akvâm-ı muhtelifenin mevcudiyetini dahi 
mahv etmek ve mütecaviz ümemi bayağı bir halîta-i milliye gibi birbirine katmak istediklerini 
göstermişlerdir” diye yazdığı satırlar, algı farklılığının en bariz örneklerindendir. Avlonyalı Süreyya 
Bey, Osmanlı Sonrası Arnavutluk (1912-1920), Haz. Abdulhamit Kırmızı, İstanbul, Klasik 
Yayınları, 2009, s.98. 
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harbinin ağır bir şekilde kaybedilmesinde Arnavutların bu davranışları unutmaması 

yanında, silahlarının toplanmasını da gerekçe yapmaları manidardır. Aşiret şeklinde 

yaşayan Arnavutların, gerektiğinde kendilerini Hıristiyan komşularına karşı 

korumaları için Abdülhamid döneminde silahlarına hiç el konulmamışken, 

İttihatçılar tolere edilebilir sınırlar dışında bir muameleyle tüm silahları toplamıştır. 

   İttihatçılar meşrutiyetin ilanında önce, bu sistemi ne kadar vatanın 

parçalanmasını engelleyecek bir unsur olarak görüyorlarsa, ilanından sonra da ancak 

“unsurları bir arada tutacak yegâne yöntem” yerine, devletin işleyişinde padişahın 

hâkimiyetini cemiyetin elinde toplama aracı olarak görmüşlerdir. 

  Bu anlamda Kanun-i Esasî’de yapılan değişiklikler, bu savımızı 

desteklemektedir. Değişiklikler Abdülhamid’in hal’inden sonradır ve görünürde 

millet hâkimiyeti prensibi gözetilerek düzenlenmiştir. Yapılan en önemli değişiklik 

3. maddeye getirilen “Zat-ı hazret-i padişahihin-i cülûslarında Meclis-i Umûmîde ve 

meclis müçtemi değilse ilk içtimaında şer’-i şerif ve Kanun-ı Esasî ahkâmına riayet 

ve vatan ve millete sadakat edeceğine yemin eder” şeklindeki ilavedir. Okandan’a 

göre bu değişiklikle gerçek bir meşrutî sisteme geçiş kendisini göstermiştir.972 7. 

maddede yapılan değişiklikle padişahın yetkileri sınırlandırılmış, 77. maddede 

yapılan değişiklikle meclis reis ve vekillerini seçme yetkisi mebuslara tanınmış, 

seçilen üyelerin padişaha arzedileceği ifadesiyle de padişah sadece tasdik makamı 

olarak kalmıştır. 54. madde ile milletvekillerine kanun teklifi yetkisi tanınmıştır. 

1909 değişikliğiyle anayasanın 24 maddesinde yapılan düzenlemeyle parlamenter 

sisteme geçiş sağlanmıştır.973 Kanaatimizce bu anayasal değişiklikler, parlamenter 

sistem ve halk hâkimiyeti prensiplerine uygunsa da nedeni bu prensiplerden ziyade 

Abdülhamid gibi bir padişahla tekrar karşılaşma ihtimalinden kaynaklanmaktaydı. 

Mesela Kanun-i Esasî’nin 35. maddesindeki değişiklik bu korkudan mütevellitti. 

Çünkü 1878’te Abdülhamid, meclisi rahatlıkla feshetmişti. Bu maddede yapılan 

değişiklikle meclisin feshi zorlaştırılmaktaydı. Eski düzenlemede vükela ile Heyet-i 

                                                 
972 Okandan, Âmme Hukukumuzun Anahatları- Türkiye’nin Siyasî Gelişmesi, s.290. Bülent 
Tanör, 1909 değişikliğinin, oluş biçimi bakımından ‘iki yanlı’lığın bütün özelliklerini taşıdığını; bu 
dönüşümün Misak Anayasa’ya geçişi vurguladığını yazar. Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal 
Gelişmeleri, 17.baskı, İstanbul, YKY Yayınları, 2008, s.192. 
 
973 Okandan, Âmme Hukukumuzun Anahatları- Türkiye’nin Siyasî Gelişmesi, s.328. 



 300  

Mebusan arasında ihtilaf olan maddelerden birinin kabulünde vükela ısrar eder, 

mebusan da çoğunlukla ve gerekçeli bir surette ‘katiyyen ve mükerreren’ bunu 

reddederse, vükelanın değiştirilmesi veya meclisin feshi padişahın yetkisindeydi. 

1909 değişikliğinde eğer vükelanın ısrar ettiği madde meclis tarafından ‘katiyyen ve 

mükerreren’ reddedilirse hükümet istifa etmek mecburiyetindeydi. Yeni gelen 

hükümet de eski hükümetin kararında ısrar eder ve meclis de tekrar gerekçeli 

kararıyla reddederse bu defa padişah meclisi feshedebilirdi. Ancak padişah bu halde 

de 7. maddeye göre Heyet-i Âyân’ın muvafakatını almak zorundaydı. Meclisin kolay 

kolay feshedilememesi halk hâkimiyeti prensibinin hayata geçirilmesi niyetinin 

ürünü gibi görülse de bu gerçek değildir. İTC, meclise hâkim olduğu şartlara göre 

gerçekleştirdiği bu düzenlemeyi, meclis hâkimiyetini kaybettiği zamanlarda ‘parti’ 

olarak işine yaramaması nedeniyle ihlal edebilmekte,  meclisi feshettirebilmektedir. 

Aslında 1911’de padişaha meclisi feshettirmenin nedeni de padişahın 35. maddeyle 

ilgili yetkilerini artırma amacına dayanmaktaydı. Çünkü bu maddede 1909 

değişikliği ile yapılan düzenleme, meclisin, muhaliflerden oluşması ve hükümeti 

sıkıştırması durumunda gerektiğinde feshini kolayca temine imkân vermiyordu. 

Oysa değişiklikten önceki hükümde padişah meclisi feshetmek veya hükümeti 

değiştirmek de serbestti. 1908’te hemen hepsi İttihatçıların kontenjanından seçilmiş 

mebuslar, kısa sürede İTC’ye cephe almışlar ve İtalya’nın Trablusgarb’ı işgalinde 

hükümetin ihmali nedeniyle yüce divan tehdidine başlamışlardı. İTC, kamuoyu 

desteğini de kaybetmiş, 1911 İstanbul ara seçimlerini kaybetmişti.   

 Tezimiz anayasa maddelerinin teknik incelemesini kapsamadığından kısaca 

verdiğimiz bu bilgiyle kastımız sadece, meşrutiyetin ilanının anayasa, özgürlük ve 

halk hâkimiyeti bağlamında vuku bulmadığına vurgu yapmaktır. Anayasa maddeleri, 

padişahın kişiliğine, huyuna göre ‘istibdat’ ve ‘hürriyet’ denklemi dışında 

değişikliğe uğramaktadır. Meclisin feshi, bir anayasal düzen ve hürriyet kaygısı 

olmadan düzenlenmektedir. İttihatçılar, padişahın bu yetkisini meşrutiyet sistemine 

aykırı bulduklarından 1909’da değiştirmekte, ‘parti’ olarak ‘hükümet’te güç ve 

kontrollerinin tehlikeye girme ihtimali karşısında da bu defa ‘padişaha hürmet’ 

gerekçesiyle tam tersi davranabilmektedirler. Çünkü yeni padişah, kendi 

himmetleriyle tahta geçmiş ve hiçbir taleplerini geri çevirmemiştir.     



 301  

 Meşrutiyeti ilan ettiren, Kanun-i Esasî’yi tekrar yürürlüğe koyduran ve 

meclisi açtıran cemiyetin, İttihatçıların uygulamalarıyla “Hürriyetçi bir sistem 

yerine, Abdülhamid’in istibdadını gölgede bırakan oligarşik bir mutlakiyete 

varılmıştır”974 tezinin sıkça dile getirilerek bu durumun hayal kırıklığı yaratığı 

ihsasının, ihtilalin farklı şekillerde değerlendirilmesinden kaynaklandığı 

kanaatindeyiz. Bize göre ‘hürriyet’, İttihatçılar nazarında bir söylem, retorik ve 

araçtan ibaretti. Önemli olan vatanının parçalanmaması, Makedonya’nın elden 

gitmemesiydi. Eğer meşrutiyet bunu sağlayamıyorsa, bu yönleri terk edilir; neyi 

sağlayabiliyorsa o elde tutulurdu. Nitekim öyle olmuş, vatanın parçalanmaması için 

ilan ettirilen meşrutiyetin, vatanı bir arada tutacak tutkal olma işlevini göremeyeceği 

anlaşılınca işe yarayan unsurları öne çıkarılmıştır. Mesela ittihatçılık, bir parti, bir 

cemiyet ve komitedir. İktidarda kalınması için, istibdatın kötülenmesinde meşrutiyet 

yine de çok şey ifade etmektedir.  

 Gerek I. Meşrutiyetin ilanında ve gerekse de II. Meşrutiyetin ilanında temel 

hedef olan devletin parçalanması endişesinin beslendiği kaynak farklı dinî ve etnik 

unsurların kendilerini önceleyerek isyan ve mücadele girişimleriydi. Bunun 

önlenmesi için bulunan yegâne çare ‘Osmanlılık’ fikriydi. Ancak Osmanlılık fikri, 

istenildiği etkiyi ve katkıyı sağlamamıştır. Gayrimüslim unsurlar Osmanlılık 

kavramını kendilerinin asimilasyonunu hedefleyen ideolojik bir tuzak olarak 

görürken, bu kavramı sadece Müslümanlar, Müslümanlığın bir parçası olarak görüp 

benimsemişlerdir. “Bu benimseyişin II. Abdülhamid’in İslamiyet ideolojisini 

yaygınlaştırmasını çok kolaylaştırdığını ve Osmanlı-Müslüman ümmetini bir 

Osmanlı-Müslüman milleti haline dönüştürerek siyasîleştir”diğini söyleyebiliriz.975 

Bunun sonucu olarak ayrılıkçı hareketler hep Hıristiyan unsurlar arasında vuku 

bulmaktaydı. Makedonya ise tehlikenin an be an hissedildiği bir bölgeydi. Hareket 

de bu bölgede başladı. 

 Meşrutiyet, aslında korkuların getirdiği, ancak korkuların giderilmesini 

sağlayamayan bir sistem olarak tezahür etti. Makedonya’yı bir arada tutanın 

herhangi bir sistem şeklinin değil, statükonun olduğu acı bir tecrübe olarak yaşandı. 
                                                 
974 Tunaya, Hürriyetin İlanı, s.80. 
975 Karpat, Osmanlı Nüfusu (1830- 1914) Demografik ve Sosyal Özellikleri s. 28. 
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Birbirleriyle ihtilaf halinde yaşayan Hıristiyan dinî-etnik unsurların ve onların 

ilişkide oldukları Balkan devletlerinin aralarındaki çatışmaya son vererek birlikte 

hareket etmeleri bölgenin elden çıkmasına yol açtığı gibi, İstanbul’da padişaha hal’ 

esnasında gözdağı vermek için Yıldız Sarayı’na kadar girmesine izin verilen 

Sandanski’nin temsil ettiği Bulgar çetecilerinin meşrutiyetle birlikte faaliyetlerine 

son vermesinin de gerçekçi olmadığı anlaşıldı.   

  Bu anlamda meşrutiyet, devletin parçalanmaması ve tüm unsurların bir arada, 

Osmanlılık düşüncesi etrafında yaşamasıydı. Fakat bu düşünce gerçekleşmedi. 

Arnavut milliyetçilerinin önde gelen isimlerinden Avlonyalı Ekrem Bey, bu 

düşüncenin, diğer unsurları Türkleştirme projesi olduğunu, ancak bunun 

uygulanması vaktinin geçtiğini, bunun için en az 300 yıl geç kalındığını 

söylemektedir.976 

 Meşrutiyetin ilanı, büyük çapta Reval Mülakatı’nın ve Firzovik 

Toplantısı’nın -fütursuzca kulanımının da katkısıyla- gösterdiği gibi, bir ‘hürriyet ve 

istibdat’ sorunundan ziyade Makedonya’nın elden gitme korkusunun ürünüdür. Bu 

bakımdan meşrutiyetin ilanında çok derinlikli fikirler aramak yanlış olduğu gibi 

cemiyetin ağırlığını teşkil eden subaylar için ‘siyasal fikirleri sade ve ilkel idi; 

hürriyet ve vatan, meşrutiyet ve millet’ tespiti de977 önemli değildir. Kuruluşundaki 

adıyla OHC, derinliği olan, üzerinde çok çalışılmış düşünce ve projelerden değil; 

mutlaklığı muhtemelliğinden daha akla yakın ve korkutucu bir tehlikeden, 

Makedonya’nın elden çıkma endişesinden doğmuştur. Bu bakımdan cemiyeti askerî 

tıbbiyede kurulduğu gibi salt muhalifliğe bağlamak da haklı bir tespit değildir. 

Meşrutiyet, meclis, Kanun-i Esasî, birer amaç değil, vatanın parçalanmaması için 

birer araçtır. 10 Temmuz kitlesel bir eylem, bir ‘halk hareketi’ olmadığı gibi, 

                                                 
976 Avlonyalı Ekrem Bey, Osmanlı Arnavutluk’undan Anılar(1885–1912), s.223. “Biribirine taban 
tabana zıt gaye ve emeller besleyen müşterek hiçbir ideali bulunmayan bu kadar tecanüsten mahrum 
bir kütleyi, asırlarca istibdatla idare ettikten sonra anî olarak gelen bir hürriyet rejimi içinde 
birleştirmek, toplu bir halde tutmak hemen hemen imkânsızdı. Onun için ya meşrutiyet rejimi içinde 
imparatorluğun prçalanmasına, dağılmasına göz yummakveya eski istibdat idaresine dönmek yahut 
Türk unsurunun hâkimiyeti altında kuvvetli otoriter bir hükümet tesis etmek lazım geliyordu. Fakat 
Türk unsuru, hemen hemen Osmanlı devletinin kuruluşundan beri kütle halinde, sevk ve idareden 
uzak tutulduğu, millî bir vahdet ve şuurdan mahrum bulunduğu için ilkn bunun teessüs etmesi ve 
münevverlerin bu hususta birleşmiş olması icap ediyordu”. Turhan, Kültür Değişmeleri, s.273. 
977 Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, s.203. 
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birikmiş toplumsal tepkinin dışa vurumu da değildi. 22-23 Temmuz günlerinde 

gösterilere katılan kitleler ve Firzovik’te Avusturya’nın Kosova’yı işgal edeceği 

şayiasıyla toplanan ve İttihatçılarla Başkim cemiyetlerinin bu şayiayı 

kuvvetlendirdiği Arnavut kalabalık herhangi bir toplumsal talepte bulunmamış, 

ancak Makedonya’nın elden gitmemesi ve yabancı müdahalesinin önlenmesi için 

Kanun-i Esasî’nin yeniden uygulanmaya konulmasını istemiştir.978  

 Meşrutiyetin ilanı görece bir coşku ve heyecan yaratmasına rağmen, ihtilal 

boyutu olduğundan fazla abartılmıştır. Bunun dışında ilan, hem bir ihtilalin, hem de 

yeni bir sisteme geçişin önem ve ağırlığını yeterince hissettirememiştir. Bunda elde 

edilen başarının ne yapmak ve ne elde etmek istediğini tayin etmiş bir toplumun, bir 

milletin reaksiyonuna borçlu bulunmamasının etkisi büyüktür.979 Jön Türklerin 

muhalefetinde hareketin halk yığınlarıyla bağı olmadığı gibi,980 meşrutiyetin 

ilanında ne Paris’te Ahmed Rıza Bey’in temsil ettiği Terakki ve İttihad cemiyetinin 

ne de Prens Sabahaddin Bey’in Teşebbüs-ü Şahsî ve Adem-i Merkeziyet 

cemiyetinin981 başlı başına etkisi yoktur. Meşrutiyetin ilanı doğrudan doğruya askerî 

kuvvetlere istinaden Terakki ve İttihad cemiyetinin Selanik ve Manastır şubelerince 

sağlanmıştır.982  

 İTC, çeteleri, jandarma teşkilatı olarak adlandırlan fedaileri, askerî 

klüpleriyle yasadışı bir para-militer örgüt olarak yapılanmış ve iktidara gelmiştir.983 

                                                 
978 Hanioğlu, Bir Asır Sonra ‘İnkılâb-ı Azîm’, s.8.  
979 Okandan, Âmme Hukukumuzun Anahatları- Türkiye’nin Siyasî Gelişmesi, s.250. 
980 Petrosyan, Sovyet Gözüyle Jöntürkler, s.333. 
981 Kuran, meşrutiyetin ilanı sırasında Avrupa’daki jöntürklerin her şeyden gafil bulunduğunu ve 
Rumeli’de meydana gelen olaylardan bilvasıta haberdar olduklarını, hatta meşrutiyetin ilanına ihtimal 
vermeyen jöntürklerin askerî isyanının kapsamı hakkında birbirlerinden bilgi edinmek hevesine 
düşerek ilk zamanlar ilgi göstermeye yanaşmadıklarını yazmaktadır. Kuran, OİİHMM, s.483.  
982 Kuran, OİİHMM, s.479; Hanioğlu, daha farklı bir noktaya dikkat çekmekte, ihtilali yapanın bizzat 
ordu olmadığını, ihtilalin son günlerinde kendilerine çete düzenine geçme emri verilen Avcı taburları 
sayılmazsa, Resne, Ohri, Manastır, Grebene gibi bölgelerde oluşturulan, yerel dilleri konuşan 
zabitlerin kumandasında ihtiyatlar yanında gönüllü ve çok sayıda kanun kaçağından oluşan Millî 
tabur ve alaylar olduğunu söylemektedir. Hanioğlu, Bir Asır Sonra ‘İnkılâb-ı Azîm, s.13. 
983 Hanioğlu, Bir Asır Sonra ‘İnkılâb-ı Azîm, s.13. Meşrutiyetin ilanından sonra Merkezi 
Umuminin, İstanbul heyet-i merkeziyesi ve devlet merkezi ile görüşmelerde bulunmak üzere Cemal 
Bey idaresindeki birkaç kişinin İstanbul’a gönderilmesi üzerine giden heyeti takviye için Halil Paşa, 
kendi idaresinde Mülazım Hilmi, Yakup Cemil, Mustafa Necip ve emirberi Arnavut Ali’den 
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 Tüm bu gelişmeler karşısında meşrutiyetin ilanını, bir devrim olarak görüp 

üstelik “yalnızca kurulu düzeni temelden değiştirmeyi isteyen halkın önemli bir 

çoğunluğunun” da katıldığı bir halk hareketi olarak984 tavsif etmek, bu hareketin 

temel dinamiklerini yeterince anlamamakla mümkündür.985 Sadece meşrutiyetin 

ilanı esnasında değil, meclisin açılış merasimi için Ayasofyaya’ya giderken de 

padişahı görmek için halk sıra sıra yollara dizilmekte, “yolda halk çılgınlar gibi 

‘Padişahım çok yaşa’ diye haykırış”makta; “bize, hainler mübarek yüzünüzü 

göstermediler, hamdolsun Allahımıza sizi görebildik, bin yaşa padişahım diye 

yırtın”makta; “hatta medrese talebelerinden bazı kimseler, arabanın gümüş 

basamağını sürüklene sürüklene şapur şupur öp”mekte ve yalamaktadır.986 İhtilal 

yapmış, kurulu düzeni yıkmayı hedef almış insanlara biz çalışmamız esnasında 

tesadüf edemedik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                          
müteşekkil fedai müfrezesinin de İstanbul’a gönderildiğini yazar. Halil (Kut) Paşa, Bitmeyen Savaş 
–Kütûlamare Kahramanı Halil Paşa’nın Anıları, s.56. 
984 Kansu, 1908 Devrimi, s.97.  
985 Arnavutluk’un bağımsızlığını ilan ederken yeterli halk desteği bulamayan İsmail Kemal Bey, 1894 
Ermeni isyanları nedeniyle niçin gayrimüslimlerin isyan ederken Müslüman unsurların sisteme 
yönelik tepkisizliklerini şöyle izah eder: “Türk, Arap, Arnavut veya diğer bütün Müslüman halk 
kitlesi, tabi olduğu rejime karşı kayıtsızlaştığından ve entelektüel gelişimi itibariyle onun dayattığı 
isteklere ve emirlere itaate mahkûm olduğundan, Abdülhamid için pek endişe kaynağı değildi”. İsmail 
Kemal Bey, İsmail Kemal Bey’in Hatıratı, s.182.  
986 Hasan Amca, Doğmayan Hürriyet- Bir Devrin İçyüzü 1908-1918-, s.71. 
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SONUÇ 

 

  Osmanlı İmparatorluğundaki tüm anayasal gelişmeler, iç isyanlar ve yabancı 

müdahalesiyle ilgilidir. Bazı anayasaların Avrupa’da da iç isyanlar sonucunda vuku 

bulduğu bir realiteyse de, bu iç isyanlarla anayasa veya rejim değişikliği talebi 

arasındaki daha yakın bir ilişki bulunmaktadır. Avrupadaki bu iç isyanların hedefi 

anayasayken, Osmanlı imparatorluğundaki anayasal gelişmelerin hedefi, iç 

isyanların sonlandırılması ve devletin yıkılmaktan, vatanın parçalanmaktan 

kurtarılmasıdır. Tanzimat fermanı; Mısır gailesi ve yabancı müdahalesinin en fazla 

hissedildiği dönemde ilan edilmiştir. Islahat fermanı, zaten gayrimüslimlerin 

çıkardıkları karışıklığın sebep olduğu Kırım Savaşı’nın ertesinde ve yabancı 

müdahalesinin Paris Anlaşmasıyla artık uluslar arası yasal bir hüküm haline geldiği 

dönemde, Rusya dışındaki büyük devletlerin talebiyle ilan edilmişti. 1876 Kanun-i 

Esasîsi ve 1908’te Kanun-i Esasînin yeniden yürülüğe konması iç isyanlar ve 

yabancı müdahalesiyle vatanın parçalanmaması amacına yönelikti. 

 Anayasa ve benzeri düzenlemeler, gayrimüslimlerin devletten ayrılma talep 

ve isyanlarının devletin gücüyle sonlandırılamadığı ve yabancı büyük devletlerin 

müdahaleleriyle içinden çıkılmaz bir hal aldığı dönemlerde, bu unsurları bir arada 

tutacak çare olarak ilan edilmişlerdir. 1908’te meşrutiyetin Makedonya’daki ihtilalin 

ardından gerçekleşmesi de bu görüşe birebir uymaktadır. Makedonya, barındırdığı 

dinî-etnik unsurları ve tatbik olunduğu reform paketleriyle devamlı müdahalede 

bulunan bir bölge olması hasebiyle, devletten koparılma korkusunun en fazla 

hissedildiği yerdi. Gerçek niteliği böyle olmamakla birlikte Reval Mülakatı, bu 

algının tartışmasız bir şekilde yerleşmesine yol açmıştı. Daha önceden faaliyete 

girişilmesine rağmen, cemiyet bu mülakatla birlikte dönülmez bir yola girmiştir. 

Devletin diğer bölgelerinde herhangi bir hareketlilik yoktur. Başkentte cemiyetin 

faal bir şubesi olmadığı gibi üye sayısı da kayda değer bir mikdarda değildir. İhtilal 

gayrimüslim bir unsurun görece yoğun bulunduğu doğu illerinde de başlamamıştır. 

Çünkü bu yörede birbirinden etnik ve mezhepsel açıdan farklı birden fazla 

gayrimüslim unsur bulunmadığı gibi mevzi Ermeni olaylarının da bölge özelliği ve 
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nüfus denklemi gereği belirleyiciliği yoktur. Kaldıki bölge Rus sınırındadır ve 

Rusya’nın da ayrılıkçı bir Ermeni hareketinin kendisine zarar vereceğinden böyle bir 

kıpırdanmaya sıcak bakmayacağı ortadadır.  

  Rumeli, her ne kadar Osmanlı İmparatorluğunun alamet-i farikası ve Türk 

nüfusunun yoğun olduğu bir bölgeyse de, devletin en karışık ve karmaşık bir yeriydi 

ve uluslar arası anlaşma ve dengelerin neredeyse merkezi konumundaydı. 

Birbirinden farklı din, mezhep ve etnik kökene tabi çok sayıda unsurun bir arada 

bulunduğu bu bölge uzun zamandır isyan ve tedhiş eylemlerinin olduğu ve her 

unsurun tetikte beklediği bir yerdi. Ancak 9 Haziran 1908 tarihinde Reval’de VII. 

Edward ile II. Nikola’nın yaptıkları buluşma nihaî görünüm kazanan bir korkuyu da 

beraberinde getirdi. Sonradan amacının ve içeriğinin daha farklı olduğu anlaşılan 

Reval Mülakatı, o tarihe kadar bölge ile ilgili yapılan reform planlarının en 

tehlikelisi olarak algılandı. Daha önceki tatbik edilen planların meydana getirdiği 

bölgenin elden çıkacağı endişesi ve korkusu, bu buluşmayla yerini kâbusa bıraktı. 

Cemiyetin gizli yapısının deşifre edilmesi ve takibata uğrama ihtimalinin Reval 

Mülakatıyla çakışması üzerine cemiyet harekete geçip geri dönülemeyecek noktada 

olayların inanılmaz hızla ve beklenmedik bir şekilde lehlerine gelişmesiyle 

meşrutiyetin ilanına muvaffak oldu.  

 Meşrutiyetin ilanında ‘tetikleyici’ rol oynayan olaylardan Firzovik 

Toplantısı, başlangıcı ile sonradan aldığı renk ve şekil arasında paralellik olmayan 

bir görünüm arzetmesine rağmen, ilanda nisbî bir halk desteğine işaret etmektedir. 

Ancak yine de salt meşrutiyetin ilanına yetecek bir hareket değildi. Meşrutiyet 

bölgenin kendine özgü şartlarında, yine bu şartların doğurduğu ve komiteleşen bir 

cemiyet tarafından gerçekleştirilen üstten gelen, halk baskısının söz konusu 

edilemeyeceği bir ihtilal neticesinde ve Abdülhamid’in beklenmeyen mütevekkil 

tavrıyla ilan edilmiştir.  
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