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ÖZ

TERAKKİ GAZETESİNDE YERİNDEN YÖNETİM FİKRİNİN

ELE ALINIŞI (1906-1907)

Büşra Durmuş

Terakki gazetesinde  yerinden  yönetim  fikrinin  ele  alınışı  (1906-1907)

başlıklı bu çalışmada, I.  Meşrutiyet ve II. Meşrutiyet dönemleri arasında yaşanan

gelişmeler  ışığında,  dönem  Jön  Türk  basınından  Terakki gazetesinde  “yerinden

yönetim” kavramının  incelenmesi  konu edilmiştir.  Çalışma,  1906 yılında  Paris'te

Osmanlıca   yayımlanmış  Terakki gazetesinin  sayılarının  temin  edilerek  Latin

harflerine  aktarılması,   içeriği  taranarak,  “yerinden  yönetim”  konulu  makale  ve

haberlerin  tespit  edilmesi  yöntemiyle  hazırlanmış  ve  adem-i  merkeziyet  fikri  ile

kamuoyunun nasıl tanıştırıldığının ortaya  konulmuştur. Yanı sıra çalışma, Osmanlı

tarihi  alanında literatür  taraması,  “yerinden yönetim” kavramının  temeline  inmek

maksatlı yabancı literatür taraması ile desteklenmiştir. Böylece “yerinden yönetim”

kavramının Osmanlı Devleti dahilinde gündeme gelişi, koşulları ve ayrıntıları tespit

edilmiştir.   Başta  azınlıklar  olmak  üzere  Osmanlı  sınırları  içinde  yaşayan halkın

kendi kendilerini merkezden bağımsız olarak yönetmeleri anlamına geldiği   ortaya

çıkan  “yerinden  yönetim”  idare  şeklinin,  ülkenin  bütünlüğünü  bozacağı

düşüncesinden  dolayı  ülke  dahilinde  hiç  bir  durumda  kullanılmaya  uygun

bulunmadığı görülmüştür.    

Anahtar kelimeler: II. Abdülhamid, Prens Sabahattin, Teşebbüs-i Şahsî ve

Adem-i Merkeziyet Cemiyeti, yerinden yönetim.                                    
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ABSTRACT

THE  IDEA OF DECENTRALISATION IN TERAKKI JOURNAL 

(1906-1907) 

Büşra Durmuş

This study aims to examine the concept of decentralisation in the Terakki

journal published by Jön Türk press, considering the developments between the first

and second constitutional eras of the Ottoman Empire. This study has been made

possible by having access to an Ottoman Türkish transcript of the Terakki journal

which was published in Paris in 1906 and translated into the Latin alphabet. Also,

news and articles using the concept decentralisation were taken into consideration,

revealing how the concept was introduced to the public opinion. Doing additional

research  into  Ottoman  history  and  foreign  literature  revealed  the  roots  of  the

concept, “decentralisation”. Therefore, this study reveals the conditions of  how this

concept  became  an  important  issue  in  the  public  opinion  of  Ottoman  times.

Consequently, it becomes clear that decentralisation was dissaproved of and  in the

end was never put into practice, due to the possible endangering of the Ottoman

Empire's  integrity  by  allowing  minority  groups  independence  and  self

administration.

Key words: Abdülhamid II, Prince Sabahattin, League of Private İnitiative

and Decentralisation, decentralisation.

iv



ÖNSÖZ

Konusu  Prens  Sabahattin  tarafından  kamuoyuna  sunulan  “yerinden

yönetim” fikrinin, Teşebbüs-i Şahsî ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti yayın organı

Terakki  gazetesinde  işlenişi  olan  bu  çalışma,  kavrama yüklenen anlamları  ortaya

koymayı  ve  oluşturulması  hedeflenen  kamuoyunun  nasıl  yönlendirildiğinin

aydınlatılmasını  amaçlamıştır.  Dönem koşulları  titzlikle  ele  alınarak,  objektif  bir

bakış açısı yakalamak hedefiyle dönemin sosyal ve siyasal gelişmeleri ışığında Türk

basın tarihi adına önemli bir süreç olan II. Abdülhamid devri yakından incelenmiştir.

Yerinden yönetim kavramının Jön Türk basınının önemli bir temsilcisi olan Terakki

gazetesinde  ele  alınışı  bağlamında,  kavramın  sorunsalları,  dönem tartışmaları  ile

birlikte verilmiştir.

  Çalışmanın temel kaynağının Osmanlıca yayımlanmış bir gazete olması ve

yurtdışında  çıkması  sebebiyle  tüm  sayılarına  ulaşılmasında  yaşanan  güçlükler,

yurtdışı kütüphaneleri ile yapılan yazışmalar ve yurtiçi kütüphanelerinde sürdürülen

araştırmalar, edinilen sayıların yıpranmışlığı çalışmayı zorlaştıran unsurlar arasında

yer  almıştır.  Ayrıca  Terakki gazetesinin  Osmanlı'nın  gazetecilik  deneyimlerinin

başında olduğu bir süreçte yayımlanmış olmasından doğan aksaklıklar, özellikle ilk

sayılarda  nüshaların  numaralandırılmaması,  herhangi  bir  tarih  ibaresinin

kullanılmamış  olması  ve  birçok  makalenin  imzasız  yayımlanması  çalışmanın

uğraştırıcı unsuru olmuştur. Tüm aksaklıkları ve zorluklarına rağmen, döneme ışık

tutan,  günümüz şartlarında geçerliliği  süren bir  konu olması  bakımından oldukça

özgün  olan  bu  çalışma,  önemini  korumakta  ve  bundan  sonraki  araştırmalar  için

aydınlatıcı bir görevi üstlenmektedir.

Çalışmanın  eksiklik  ve  kusurları  tarafıma  ait  olmakla  beraber,

araştırmalarımın her aşamasında destek ve yol göstericiliğini benden esirgemeyen,

tez  yönetmek  konusundaki  engin  tecrübe  ve  titizliğini  tüm  güler  yüzlülüğüyle

sergileyen sevgili hocam Prof. Dr. Belkıs Ulusoy Nalcıoğlu'na şükranlarımı sunmak

isterim.  Bundan  sonraki  süreçte  de  nice  çalışmaları  birlikte  yürütmeyi  dilerim.
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Ayrıca,  beni  yüreklendiren,  maddi,  manevi  desteğini  daima  arkamda  hissettiğim

anne ve babama, aileme, çalışmamın yürümesi ve tamamlanmasını mümkün kılan

eşim ve kızlarıma da teşekkür borçluyum.

                                                                                      Büşra Durmuş

          Tuzla, 2016
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GİRİŞ

Merkeziyetçi  bir  idari  yapıya  sahip  olan  Osmanlı  Devleti'nin  idari

merkeziyetsizlik usulü ile yönetilmesi ve bölgesel muhtariyetlerin teşkil edilmesi, I.

Meşrutiyet  sonrası,  özellikle  II.  Abdülhamid'in  padişahlığı döneminde tartışılmaya

başlanmış  önemli  bir  meseledir.  Dönem  koşulları  gözönüne  alındığında Osmanlı

Devleti,  iç  ve dış  çalkantıların   yoğun,  bölünme ve  toprak kaybı  riskinin yüksek

olduğu  bir  süreci  yaşamaktadır. Savaş  koşulları  ile  oluşan  kritik  ortam,  Osmanlı

Devleti'nin  ilk  anayasası  olan  1876  Kanun-i  Esasî'nin,  ilânından  kısa  süre  sonra

askıya alınması ve olağanüstü hal durumunun neticesi olarak padişahın tüm yetkileri,

anayasaya da uygun olmak üzere, elinde toplaması ile devam etmiştir. 

İç  ve  dış  gelişmelerin  büyük etkisi  ile  iç  basının  kontrol  altına  alınması

maksadıyla düzenlemelere gidilmiş ve hükûmet muhalifi  basın kendisi  için ancak

yurtdışı  merkezlerde   icra  alanı  bulmuştur.  Hal  böyle  iken,  Meşrutiyet  ve

anayasacılık  temeli  üzerinde  yükselen  bir  muhalif  hareket  olarak  Jön  Türkler  ve

yurtdışı basın faaliyetleri II. Abdülhamid yönetimini uğraştırmış, devletin geleceğini

yönetimsel anlamda değiştirerek Meşruti idarenin yerleşmesini ve II. Abdülhamid'in

tahttan  inmesini  hedefleyen  birçok  fikrin  kamuoyuna  sunulması  maksadıyla

çalışmıştır. 

Bu  fikirlerden,  dönem  tartışmalarında  üst  sıralarda  yer  alan  “adem-i

merkeziyetçilik” yani “yerinden yönetim” kavramı, aynı zamanda II. Abdülhamid'in

yeğeni  olan  Prens  Sabahattin  tarafından,  Fransız  sosyolog  Le  Play  ve  öğrencisi

Edmond Demolins'in “İlm-i içtima” ekolünden etkilenerek ortaya atılmış ve meşruti

idare  talepleriyle  yanyana  konulmak  suretiyle  savunulmuştur.  Bu  savunmanın  en

yoğun olarak icrası ise ekolün fikirlerini tartışmasız kabul eden “Teşebbüs-i Şahsî ve

Adem-i  Merkeziyet  Cemiyeti”nin  yayın  organı  Terakki gazetesi  vasıtasıyla

gerçekleşmiştir. Osmanlı  Devleti'nin,  azınlıkların  bağımsızlıklarını  alma isteklerini

körükleyerek  toprak  kaybını  hızla  arttırarak,  Devlet'in  çöküşünü  hızlandıracağı

gerekçesiyle uygulamadığı “yerinden yönetim” idari şekli, Türkiye Cumhuriyeti'nde
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hâla tartışılmaya devam edilmesi bakımından ehemmiyetini sürdürmektedir. 

Bağlantılı olarak, kitle iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kamunun,

genel  çıkarları  hakkında  kendisine  sunulan  tartışmaları  yorumlaması,1 “bir  sorun

üzerinde  halkın  düşüncesi,  kanısı”2 olarak  tanımlanan  ve  Osmanlıca  metinlerde

“umumî  efkâr”  olarak  geçen  kamuoyunun,  dönem  koşulları  altında  nasıl

oluşturulmaya  çabalandığı  da  çalışmada  ortaya  çıkmaktadır.  Özellikle  18.  ve  19.

yüzyıllarda dünya üzerinde yaşanan değişimler, Batı'nın bir güç odağı haline gelişini

de  hızlandıran  demokratikleşme,  sanayileşme  ve  şehirleşme  ile  kitle  iletişim

araçlarının gelişmesi kamuoyu kavramınının önemini arttırmış, 20. yüzyılın başıyla

birlikte toplumsal düzeyde üretilen, kamunun tamamını ilgilendiren ve kapsayan bir

anlam  içermesi  sebebiyle  dikkate  alınmıştır.   Zira  güçlü  bir  kamuoyu  oluşumu

sayesinde  toplumlar  ve  yönetimler  hakkında  önemli  değişimlerin  mümkün

kılınabileceği de gözden kaçmamış, başta basın olmak üzere kitle iletişim araçlarının

kullanılması bu anlamda da önemsenmiş ve yaygınlaştırılmıştır.

 Osmanlı  toplumunun  “kapalı”  bir  toplum  oluşu  ve  bu  sebeple  eskinin

izlerini  silmek  maksatlı  hareketlere  istenilen  hızda  cevap  vermeyişi  Osmanlı

aydınlarının  şikayet  sebebi  olmuş,  toplumların  kendilerine  has  özellikleri  gözardı

edilerek  yapılan  bu  yorumlara  rağmen,  yönetimsel  değişim  çalışmaları  hızını

arttırmıştır. Bu noktada toplumların bastırılmış olsa da birden çok kamuoyuna sahip

olduğu  gerçeği  çabaların  temelini  oluşturmuştur.  Bastırılmış  kamuoyu  tipinin  en

önemli örneklerinden biri olan Osmanlı toplumu, 15. yüzyıl sonrası Batı'da yaşanan

Rönesans  ve  Reform  hareketlerinin  bir  neticesi  olarak  görülebilecek  Tanzimat

hareketi  sayesinde tam anlamıyla dönüşüme başlamış  ve bilinçli  bir  kamuoyunun

yaratılması  umudu  doğmuştur.  Tanzimatla  birlikte  toplumu  gazeteler  vasıtası  ile

bilgilendirmek  ve  kamuoyunu  oluşturmak  adına  katettiği  yolun  Türk  unsur  için

beklenen serbestide olmayışı  ise önemli başka bir  problemi doğurmuştur. 1860'da

yayın  hayatına  başlayan  ilk  özel  gazete  Tercüman-ı  Ahvâl  yazarlarının,  herkesin

serbetçe  düşüncelerini  ifade  etmelerine  karşın,  Türklerin  bu  özgürlükten  yoksun

1 Orhan Koloğlu, “Kamuoyu,  Tanzimat,  21.  Yüzyıl”,  İstanbul Üniversitesi  İletişim Fakültesi
Hakemli Dergisi, Sayı:1-2, İstanbul, 1992-1993, s. 36.

2 Arsev Bektaş, Kamuoyu, İletişim ve Demokrasi, İstanbul, Bağlam Yayıncılık, 1996, s. 41. 

2



oluşundan  şikayet  etmeleri ve  sonrasındaki  süreç  Türk  muhalif  gazeteciliğinde,

kamuoyu oluşturmanın hayati öneme sahip olmasının farkındalığı sebebiyle yurtdışı

ayağının kuvvetlenmesini tetiklemiştir. Ahmet Midhat Efendi'nin 1872'de çıkardığı

Devir  gazetesinde Sadrazam Midhat  Paşa'ya yazdığı  mektupta geçen   “sağduyulu

kamuoyu”  şeklinde  sadeleştirilebiecek  olan  terim,  dönem  koşullarında  fazla

bulunmuş,3 ortam bu anlamda serbesti için hazır görülmemiştir. Gelişen koşullar Yeni

Osmanlılar ve sonrasında Jön Türk hareketinin oluşumuna sebep olmuş, bu anlamda

Jön  Türkler  kamuoyu  oluşturarak  II.  Abdülhamid  yönetimini  devirecek  ortamın

hazırlanması  ve  Meşrutiyet'in  ilân  edilmesi  hakkında  yürüttükleri  çalışmaları

yurtdışında temellendirdikleri basın yoluyla desteklemiş, “umumi efkâr”ı etkilemeyi

önemsemişlerdir.

Jön  Türklerin  önemli  bir  ismi  olarak  Prens  Sabahattin  ve  destekçileri,

kurdukları Teşebbüs-i Şahsî ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti aracılığıyla kamuoyu

oluşturmak  için,  Terakki  gazetesi  vasıtası  ile  basın  çalışmalarını  sürdürürken,

Osmanlı toprakları dâhilinde açtığı şubelerle savunduğu fikirlerin propagandasını bir

yandan  da  yüzyüze  iletişim yöntemiyle  gerçekleştirmiştir.  Gerçek  anlamda  siyasi

propagandanın Fransız Devrimi'nden sonra başladığı bilgisinden yola çıkarak, 17. ve

18. yüzyılda meydana gelen devrimlerin de ciddi bir propagandanın neticesi olarak

gerçekleştikleri  görülmüştür. Oluşturulan simge ve sloganların bu köklü değişimlerin

toplum  tarafından  kabulü  ve  kamuoyunun  etkilenmesi  maksadıyla  kitle  iletişim

araçlarıyla da desteklenmesi4 etkiyi arttırmış, propadanda siyasi, ekonomik, kültürel

ve askerî5 olmak üzere birçok alanda kullanılır hale gelmiştir. 

Bu anlamda propagandanın tüm dünyada milletlerin kendi özelliklerine göre

uygulandığı   görülmüş,  “beyaz  veya  açık  propaganda”,  “gri  veya  bulanık

propaganda”  ve  “kara  veya  sinsi  propaganda”  şeklinde  kategorize  edilmiştir.

Bunlardan “beyaz veya açık propaganda” güvenilir ve resmî kaynaklar aracılığıyla,

büyük  bir  netlikle  gerçekleştirilen,  meşru  bir  hakkın  müdaafasını  yapan,  haber

3 Koloğlu, a.g.m., s. 31- 38.
4 Bektaş, a.g.e., s. 146.
5 Osman  Özsoy,  Geçmişten  Günümüze  Yöntem  ve  Uygulamalarıyla;  Propaganda  ve

Kamuoyu Oluşturma, İstanbul, Alfa Basım Yayım, 1998, s.19-
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kaynakları  açık  olan  bir  çeşittir.  Muhatapların  tereddütte  kalmaması  en  önemli

özelliğidir.  “Gri  veya  bulanık  propaganda”  ise  gerçeklerle,  rivayet  ve  şayiaların

birbirine  karıştığı,  bilgi  kaynağının  güvenilirliğinin  sorgulanabildiği,  abartmalara

çokça  yer  verilen  ve  olayların  çarpıtılarak  sunulduğu  bir  propaganda  çeşididir.

Kaynaklar açık olarak belirtilmemekle beraber, kamunun olumlu olarak kabul ettiği

bir  olgunun değerden düşürülmesi  için  de genellikle  bu yöntem uygulanır. “Kara

veya sinsi propaganda” ise,  beyaz propagandanın tam zıddı olarak, haber kaynağı

gizli,  yalanlarla  kurulu  bir  söylem  geliştirilmiş,  gerçekleri  çürüterek  her  türlü

gayrimeşru  aracın  kullanıldığı,  özellikle  savaş  dönemlerinde  etkin  olan  bir

propaganda  türüdür.6 Tüm  bu  uygulamalar,  propagandacının  amaçlarına  hizmet

etmekle beraber, ihtiyaca göre değişiklik gösterebilmiştir.

Buradan  hareketle  toplumsal  ve  yönetimsel  değişimi  birlikte  arzu  eden

Teşebbüs-i Şahsî ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti ve yayın organi  Terakki  gazetesi,

gri  propaganda yöntemi  kullanarak,  Meşruti  idarenin  tesisi  ve yerinden yönetime

dayalı bir idari şeklin uygulanması fikrini, Cemiyet'in bağlantılarını ve basın alanında

çalışmaları kullanarak yaymaya çalışmıştır. “İlm-i içtima” ekolüne ait olan “yerinden

yönetim” ve “biraysel girişimcilik” fikirlerinin her türlü propagandasını yapmak ve

böylece yönetimsel anlamda değişimi gerçekleştirmek için dönemin en önemli kitle

iletişim  aracı  olan  gazete  kullanılmış,  hükûmetin  itibarını  zedelemek  maksatlı

yayınların yanısıra, halkı orduya asker göndermemek ve vergi vermemek konusunda

kışkırtan,  ayaklanmaya  teşvik  eden  makale  ve  haberlere  yer  vermekten

çekinilmemiştir. 

Buradan yola  çıkarak  “Terakki gazetesinde  yerinden yönetim fikrinin  ele

alınışı (1906-1907)” başlıklı bu çalışmada, “yerinden yönetim” kavramının tarihsel

geçmişinin incelenmesi, bugün dahi Türkiye'nin gündeminde yer alan ve tartışmaları

süren “yerinden yönetim” fikrine dair  tarihsel  bir  perspektif  kazanılarak geniş bir

bakış açısı sağlanması amaçlanmış, bu yönetsel şeklin sakınca ve avantajları ortaya

çıkarılmaya  çalışılmıştır.  Konu  ile  alakalı  daha  önceki  çalışmaların  yüzeysel

yaklaşımı,  “yerinden  yönetim”  kavramını  birebir  işlemiş  bir  çalışmanın  mevcut

6 Özsoy, a.g.e, s. 20-22.
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olmayışı  ve  mevcut  araştırmalarda  genel  hatlar  haricinde  ayrıntılı  bilginin  yer

almayışı, çalışmanın çıkış noktasını oluşturmuştur. Ana kaynağı 1906 yılında Paris'te

Osmanlıca  yayımlanan  Terakki gazetesi  olan  çalışmada,  gazetenin  yayımlanmış

sayıları  temin  edildikten  sonra  Latin  harflerine  aktarılmış,   içeriği  taranarak,

“yerinden  yönetim”  konulu  makale  ve  haberler  tespit  edilmesi  yöntemiyle

hazırlanmış ve bunlar üzerinden gerçekleştirilen propagandanın, adem-i merkeziyet

fikri ile kamuoyunu nasıl tanıştırdığı ortaya  konulmuştur. Yanı sıra çalışma, Osmanlı

tarihi  alanında  literatür  taraması,  “yerinden  yönetim”  kavramının  temeline  inmek

maksatlı yabancı literatür taraması ile desteklenmiştir. 

Osmanlıca metinlerin temini, birebir çeviri yapmak gerekliliği ve belgelerin

yıpranmışlık  durumu  çalışmayı  zorlaştırıcı  unsurlar  arasında  olmakla  beraber,

konuyla doğrudan ilintili araştırmaların noksanlığı da “yerinden yönetim” kavramı

ile ancak dolaylı  bağlantısı bulunan çalışmalardan ayrıntılı okumalar yapmak sonucu

ulaşılan  bilgilerin  yorumlanarak  harmanlanmasını  gerekli  kılmıştır.  Bu  bağlamda

çalışma üç ana bölümden oluşmuş, bu bölümler alt başlıklarla zenginleştirilmiştir.

“Yerinden yönetim” kavramının ayrıntılı ele alınmaya geçilmesinden önce, “

II. Meşrutiyet öncesi siyasi ve toplumsal vaziyet” başlıklı birici bölümde kavramın

tartışılacağı  tarihsel  zeminin  ayrıntıları  mercek  altına  alınmış,  dönem  iç  ve  dış

koşulları, savaşlar ve yapılan antlaşmalar yakından incelenmiş, istibdad iddialarına

açıklama  getirilmesi  hedeflenmiştir.  Bu  bağlamda  Osmanlı  Devleti  adına  önemli

dönüm  noktaları  ve  siyasi  gelişmeler  yaşanan  I.  ve  II.  Meşrutiyet  arası  dönem,

özellikle  Kanun-i  Esasî'nin  ilânı  ve  etrafında  gelişen  hadiseler,  93  Harbi  ve

sonrasında imzalanan Berlin Antlaşması, döneme damgasını vuran Ermeni meselesi

başlıkları altında ele alınmıştır. Birinci bölümde ayrıca, Osmanlı Devleti'nin içinde

bulunduğu  toplumsal  değişim  ve  gelişmelerin  anlaşılması  için  iktisadi  vaziyeti,

eğitim alanında ulaştığı nokta ayrıntılarıyla işlenmiştir. Kültürel, siyasi ve toplumsal

alanın şekillenmesindeki  etkisi  bakımından fikir  hareketleri  ayrı  bir  başlık  altında

özetlenmiş,  dönemin hükûmet muhalifi yaklaşımlarının başat temsilcisi  olan basın

organları, iç ve dış basın olmak üzere iki alt başlıkta ele alınmıştır. Basının kontrol

altına alınışı, sebepleri ve sonuçları değerlendirilmiş, bu bağlamda Jön Türk basını
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ayrıntılı olarak incelenmiş, dış basın kategorisi altında çalışmaları, hedefleri, sahiplik

durumları tek tek ele alınmıştır.

Jön  Türk  basınının  son  dönem  önemli  temsilcilerinden  ve  “yerinden

yönetim” kavramını Türkiye'de telaffuz eden isim olan Prens Sabahattin hakkında

önemli açıklamaların yer aldığı “Prens Sabahattin ve 'Teşebbüs-i Şahsî ve Adem-i

Merkeziyet  Cemiyeti'”  başlıklı  ikinci  bölüm,  Jön  Türkler  için  neredeyse  dağılma

anlamına  gelen  I.  Jön  Türk  Kongresi  ve  sonuçlarının  ele  alınan  alt  başlıkla

başlamıştır.  Sonrasında  Prens  Sabahattin'in  fikrî  altyapısının  oluştuğu  dönem,

beslendiği  düşünce  ve  ekoller   incelenmiş,  bu  etkiyle  teşekkül  eden  “Teşebbüs-i

Şahsî ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti” hakkında tafsilatlı bilgiler verilmiştir. 

Çalışmanın  ana  gövdesini  oluşturan  ve  tarihsel  gelişimi  ele  alınarak,

bugünkü  tartışmalara  da  ışık  tutması  hedeflenen  “yerinden  yönetim”  kavramına,

“Terakki gazetesi  ve  Yerinden  Yönetim  Fikri”  başlıklı  üçüncü  bölümde  yer

verilmiştir.  Prens  Sabahattin  önderliğinde  1906  yılında  yayımlanmaya  başlayan

Terakki gazetesi  hakkındaki bölüm, şekilsel  özellikleri  ve yazar kadrosu hakkında

bilgilerin  toplanması  sonucunda  oluşturulmuş,  gazetenin  genel  alamda  ele  aldığı

konu ve içerik taraması bu bölümde işlenmiştir. Hemen ardından “yerinden yönetim”

kavramı,  fikrin  Le  Play  ve  Edmond  Demolins  bağlantısının  verilmesi,   Prens

Sabahattin'in  kavram  ile  ilgili   eleştirilere  cevapları  üzerinden  elde  edilen

açıklamalara  dayanarak  aktarılmış  ve  yorumlanmıştır.  Böylece  Terakki gazetesi

içeriğinde “yerinden yönetim” konulu açıklamalar yapılarak propaganda faaliyetleri

ve kamuoyu oluşturarak fikirbirliği oluşturma çabaları adına yayımlanan makale ve

haberlerin  yakinen  incelendiği  başlığa  geçilmiş  ve  gazeteden  birebir  yapılan

tercümeler zaman zaman tam metin olarak, ancak sadeleştirilmiş haliyle  çalışmaya

eklenmiştir. 

Bu bağlamda çalışma, tarihsel altyapısının aydınlanması ve dönem koşulları

dâhilinde değerlendirilmesinin elzem olmasından yola çıkarak “yerinden yönetim”

kavramının  neden  ve  niçinlerini  ortaya  koymayı,  varsayılan  sakıncaların  ve

tartışmalara  sebebiyet  veren  noktaların  mercek  altına  yatırılmasını  sağlayarak,
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bugüne ışık tutacak bir araştırmanın ortaya çıkmasını hedeflemiştir.
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1. II. Meşrutiyet Öncesi Siyasi ve Toplumsal Vaziyet

I.  Meşrutiyet  ile  II.  Meşrutiyet  arasındaki  süreç,  Osmanlı  Devleti'nin

Tanzimat'la  başlayan  Batılılaşma  serüveninin,  Devlet'in  çöküşüyle  çakıştığı  bir

dönemi içermektedir. Bu bağlamda özellikle 33 yıl ile en uzun süre tahtta kalmayı

başaran  padişahlar  arasında  giren  II.  Abdülhamid,  idaresi,  fikirleri,  tarihçilerin

kendisine  yönelttiği  eleştiriler  ve  övgüler,  dönem  ile  alakalı  genel  bir  tablo

oluşmasında yardımcı olacaktır.

Siyasi çalkantıların, iç ve dış hareketliliğin çok yoğun olduğu II. Meşrutiyet

öncesi dönemde, başta Düvel-i Muazzama'nın (Büyük Avrupa Devletleri) Osmanlı

Devleti'ni parçalama ve kendi lehlerinde toprak koparma çabaları göze çarpmaktadır.

Özellikle Rumi takvime göre 1293 yılında gerçekleştiğinden dolayı 93 Harbi olarak

anılan, Osmanlı Devleti'nin gidişatı açısından adeta bir dönüm noktası olan 1877-

1878 Osmanlı-Rus Savaşı ve sonrasında imzalanan antlaşmalar II. Meşrutiyet öncesi

siyasi ortamı belirleyen en önemli unsurlardan olmuştur. 

Savaş  ortamının  ülkeyi  terketmediği  bu  yıllar,  bağımsızlık  isteğiyle

ayaklanan azınlıkların oluşturduğu kargaşanın tehlikeli boyutlara ulaştığı,  yanı sıra

1897 Osmanlı-Yunan Savaşı sonunda elde edilen zafer gibi başarıların da kazanıldığı

kritik  bir  dönemdir.  Özellikle  Avrupa  Devletlerinin  desteğini  alan  Ermeni

ayaklanmaları  ve  sonrasında  yaşanan  kanlı  olaylar  Osmanlı  Devleti  için  sıkıntılı

günlerin ve bugün dahi sürecek suçlamaların kaynağını oluşturacak niteliktedir. 

Meşruti  idarenin  ilânı,  Osmanlı  Devleti'nin  ilk  anayasası  olan  Kanun-i

Esasî'nin hazırlanması süreci ve sonrasındaki gelişmeler dönemin hem siyasi hem de

toplumsal  yüzünde  önemli  değişimlere  sebep  olmuştur.  Sadrazam Midhat  Paşa'ın

yoğun  baskısı  ile  II.  Abdülhamid'in  hazırlattığı  anayasa  ve  kurulan  Meclis-i

Mebusân,  II.  Meşrutiyet  için  bir  temel  hazırlamış  ve  Osmanlı  Devleti  için

mutlakiyetten  çıkış  anlamı  taşıması  sebebiyle  öneme  haiz  bir  dönüm  noktası

sayılmıştır. Sebep ve sonuçları çeşitli tartışmalara sebep olan, Meclisin süresiz tatil

edilişi  ile  başlayıp  II.  Abülhamid'in  idareyi  tek  başına  eline  aldığı  tarihten,  II.
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Meşrutiyet'in  ilânına  kadar  süren  bu  dönemde  Kanun-i  Esasî  yürülükten

kalkmamıştır. Buna karşın tarihçilerin bir kısmının “istibdat” adını verdikleri ve diğer

bir kısmının ise zorunlu bir baskı dönemi olarak değerlendirdikleri süreç, dış güçlerin

de etkisiyle şekillenmiştir.  Koloğlu konuyla alakalı  “İstibdat sözcüğü Arapça asıl

karşılığı 'başlı başına olma, bağımsız olma'dır. Yani hükümdarın istibdatı denildiği

zaman bunun anlamı zulmü değil, hükümdarın kendi dışındaki güçlerin etkisi altında

olmaması, onlardan bağımsız olması anlaşılır” der ve ekler,  “Sözcüğün keyfilik ve

ondan yaklaşımla zulüm anlamında da kullanılması ve partikte bu anlama uygun

davranışların  daha  yoğun  olması  sonucu,  halk  arasında  bu  içerik  yer  etmiştir.”7

açıklamalarında bulunmuştur. Hilmi Ziya Ülken'in yaptığı bir sınıflandırmaya göre

ise  II.  Abdülhamid  yönetimindeki  ıslahat  süreci  tam  anlamıyla  istibdatı

karşılamamaktadır. Ona göre öncelikle I. Meşrutiyet'in ilânıyla başlayan ilk dönem

gelmekte, sonrasında bir tereddüt dönemine girildiği vurgulanarak II. Abdülhamid'in

istikrarı sağlamak maksadıyla basın özgürlüğüne müdahale ettiği sürecin başladığı

söylenmektedir. Üçüncü olarak 1890 ile 1901 arasında gerçekleşen eğitim ve kültür

alanında atılım dönemi  ve sonuncu olarak da 1901 ile 1908  tarihleriyle baskıların

yoğunlaştığı  son  dönem  gelmektedir.8 Dolayısıyla  istibdat  adı  verilen  dönem  II.

Abdülhamid dönemi anayasanın yürülükte bulunduğu bir süreci ifade etmiş ancak

mutlakiyetçi yönetim ve sansür, rejimin eleştirilmesine sebep teşkil etmiştir. 

 Osmanlı Kanun-i Esasîsi temelde metin ve içerik açısından zayıf ve zaaflı,

rejimin ihlâlini kolaylaştıracak unsurlar taşıdığından hazırlanışıyla alakalı eksiklikler

içerdiği düşünülmüştür. Ortaylı'nın ifadesiyle Osmanlı, 1876 ile saltanatın kalkacağı

1922  yılına  kadar  “anayasal  bir  monarşi”  şeklinde  yönetilmiştir.9 Yani  aslında

anayasa,  metin  olarak  II.  Abdülhamid dönemi  içinde   birtakım sansür  ve otoriter

uygulamaları mümkün kılmış, padişahın tek başına karar alabilmesini ve yönetimi

sürdürmesine engel teşkil edecek bir içerik taşımamıştır.

II. Abdülhamid'in idaresi altında bulunan bu dönem toplumun, batılılaşma

7 Orhan Koloğlu, Abdülhamid Gerçeği, İstanbul, Gür Yayınları, 1987, s. 84.
8 Sina  Akşin,  “Siyasal  Tarih  (1789-1908)”,  Türkiye  Tarihi  3-Osmanlı  Devleti:  1600-1908,

İstanbul, Cem Yayınevi, 1997, s.165.
9 İlber Ortaylı, Batılılaşma Yolunda, İstanbul, Merkez Kitaplar, 2007, s. 55.
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ve  modernleşme  adına  hızla  değiştiği,  özellikle  eğitim  alanında  devrimsel

yeniliklerin yaşandığı bir süreç olmuştur. Bu alanda birçok “ilk”lerin yaşanmasına

karşın, yenilikçi yaklaşımların içinin boşaltılmış, göstermelik ve yetersiz oldukları da

iddia  edilmiştir.  Eğitimde  yaşanan  gelişmelerin  ülkenin  sosyal  ve  idari  sahasına

yaptığı katkılar da dönemin karakteristik özelliklerindendir.

I.  ve II. Meşrutiyet arasını kapsayan II. Abdülhamid devri aynı zamanda

demiryolu, karayolu ve madencilik sahasında da ciddi ilerlemelerin kaydedildiği bir

dönem olmuştur. Her ne kadar bu kaynakların kullanım imtiyazı yabancı sermayenin

elindeyse  de,  Osmanlı  Devleti'nin  toprakları  üzerinde  yaşanan  iktisadi  kalkınma,

önceki dönemlerle kıyaslandığında gelişmeler ve dikkat çekici ayrıntılarla doludur.

Tüm bu  değişim  ve  ilerlemenin  yanısıra,  basın  alanında  katı  bir  sansür

anlayışının yerleştiği II. Abdülhamid dönemi, özellikle iç ve dış basın faaliyetlerinin

yoğun ve çekişmeli  yaşandığı bir süreç olmuştur. Bu bağlamda  Jön Türkler başta

olmak  üzere  muhalif  seslerin  ülke  içinde  barınamayarak  yurt  dışında  basın

faaliyetlerini  sürdürmesi,  iç  basının  sansüre  rağmen  Batılılaşma  yolunda  attıkları

temel,  sonraki  dönemlerde  yaşanacak  gelişmelere  önemli  ölçüde  kaynak

sağlayacaktır. Uygulanan sansürün nedenleri ve niçinleri ile alakalı tarihçiler arasında

çıkan fikir farklılıkları, II. Abdülhamid üzerinden ideolojik okuma yapma şansı da

vermektedir.  Zira  II.  Abüdlhamid'i  ele  alış  alınışında  Cumhuriyet  sonrası  oluşan

kutuplaşma, siyasi ve ideolojik alanda da paralel olarak gerçekleşmiştir. Bu bağlamda

farklı  kaynaklardan  yapılacak  değerlendirme  ve  karşılaştırmalar,  dönemi  daha  iyi

kavramak bakımından elzemdir. 

1.1. Ülke İçi Siyasi Gelişmeler

Sultan  Abdülaziz  döneminden  itibaren  belirmeye  başlayan  Anayasacılık

fikri, bazı aydın kesime mensup bürokratlar ve gazeteciler tarafından dile getirilip,

desteklenmiştir.  Bu  aydın  kesim,  padişah  ve  çevresinde  bulunan  az  sayıdaki

bürokratların devlet  yönetiminde sergiledikleri  “keyfi tutum”larını tasvip etmemiş,

yöneticilerin  halka,  dolayısıyla  meclise  hesap  vermeleri  gerekliliği  görüşünü
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benimsemişlerdir.  Sultan  Abdülaziz'in  yerine,  anayasacılık  ve  meşruti  yönetim

fikirlerine sempati ile yaklaşan şehzade V. Murad, bu kesimin de dikkatini çekmiş ve

desteğini almıştır. 

Namık  Kemal  tarafından  kuruluş  amaçları  “Yeni  Osmanlılar  ki,  eski

Osmanlı  şanının  tecdidine  çalışanlardır…  Sultan  Süleyman  zamanının  feyz  ve

ikbalini isterler. Ama bunu asrın gerektirdiği medeni düzen içinde ararlar”10 şeklinde

ifade  edilen  Yeni  Osmanlılar,   Osmanlı  Devleti'nin  kurtuluşu  için  vatandaşlar

arasında tam bir adalet ve eşitliğin tesisi gerekliliğinden bahseden bir grup aydındır.

En önemli  beklentileri  parlamenter bir  sisteme geçerek “usul-ü meşveret”i  hayata

geçirmektir.  Namık  Kemal,  Ziya  Paşa  ve  Ali  Suavi  gibi  önemli  isimlerin  üyesi

olduğu Cemiyet,  “Reşit Paşa, Âli Paşa ve Fuad Paşa'ların ıslahat hareketlerini az

bulan ve çoğu Avrupa'da tahsil görmüş olmaları hasebiyle daha da Avrupalılaşmak

taraftarı  olan  gençler  tarafından  İstanbul'da  1865  Haziranında  kurulmuştur.”11

Sundukları  çözümü  bir  bakıma  İslâm  temelinden   yola  çıkarak  aramış,  Batıyı

Batıcıları eleştirirken diğer taraftan Batılı bir yöntem olan Anayasa ve Millet Meclisi

taleplerini  ortaya  koymuş  ve  desteklemişlerdir.12 Dolayısıyla  Osmanlı  siyasi

hayatında  etkileri  gözardı  edilemeyecek  olan  Yeni  Osmanlılar,  zamanla  Harbiye

Mektebi Komutanı Süleyman Paşa ve Mustafa Fazıl Paşa'nın da katılımıyla ciddi bir

siyasi muhalefet haline gelmiştir. 

Basın  yoluyla  muhalefetlerini  yoğun  biçimde  gerçekleştiren  Yeni

Osmanlılar,  bu yolla dönem padişahı Sultan Abdülaziz ve hanedanın keyfi uygulama

ve harcamalarını şiddetle eleştirip, halkın seçimiyle oluşacak bir parlamentoyu tek

çözüm  olarak  gördüklerini  ifade  eden  yayınlar  yapmışlardır.  Batılı  devletlerin

Osmanlı  Devleti'ne  gayrımüslim  tebaanın  haklarını  korumak  adı  altında

müdahalesinin  de  bu  yolla  engelleneceğini  söylerken13 yönetimin  aksaklıkları

hakkında  oluşturulan kamuoyu ile  Tanzimat  eleştirisi  yapılmış,  mevcut  yönetimin

10 Belkıs Ulusoy Nalcıoğlu, Osmanlı'da Muhalif Basının Doğuşu: 1828-1878, İstanbul, Yeditepe
Yayınevi, 2013, s. 197.

11 Ahmed Akgündüz, Said Öztürk, Bilinmeyen Osmanlı, İstanbul, Osav, 1999, s. 263.
12 Koloğlu, Abdülhamid Gerçeği, s. 77.
13 Nalcıoğlu, a.g.e., s. 195.
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değişmesi talebi de böylece gündeme getirilmiştir. 

10  Mayıs  1876'da  medrese  talebelerinin  yapıtığı  Bâbıâli  yürüyüşü  ile

Sadrazam  Mahmud  Nedim  Paşa  ve  Şeyhülislamın  görevine  son  verilmesinin

istenmesi üzerine14 göreve atanan Mehmet Rüştü Paşa ve arkadaşları devletin içinde

bulunduğu  durumdan  Sultan  Abdülaziz'i  sorumlu  tutarak,  tahttan  inmesinin  şart

olduğunu  düşünmüşler,  tahta  çıkması  planlanan  V.  Murad'ı  desteklemişlerdir.15

Böylece 1876 Mayıs'ında Harbiye öğrencileri ve donanmanın Dolmabahçe Sarayı'nın

etrafını sarması ile Abdülaziz'in tahttan indirilmesi hadisesi gerçekleşmiştir.16 Yerine

getirilen II.  Abdülhamid'in  kardeşi  V. Murad,  tahtta  bulunduğu kısa süre zarfında

Yeni Osmanlılar Cemiyetinin etkisi altında kalmış, ancak Sadrazam Mehmet Rüşdü

Paşa, Sarasker Hüseyin Paşa ve Midhat Paşa'nın umduklarını bulamamış ve halkın

desteğini  kaybetmiştir.  Hemen  akabinde  akli  dengesinin  yerinde  olmadığına  dair

alınan rapor ve alakalı fetva ile 31 Ağustos 1876 tarihinde tahttan indirilmesine karar

verilmiştir.17  

V. Murad'ın tahttan inmesi ve II. Abdülhamid'in beklenmedik bir şekilde

tahta  çıkışını  takip  eden dönemde,  Sırbistan-Karadağ ve  Mısır  meselesi,  Kanun-i

Esasî'nin hazırlanması  aşamasında yaşanan anlaşmazlıklar  gibi  sebeplerden dolayı

mevcut sadrazam Mehmet Rüştü Paşa ile padişahın arası iyiden iyiye açılmıştır. II.

Abdülhamid kendisinden önceki iki padişahı tahttan indiren Mehmet Rüştü Paşa ve

Midhat Paşa'ya güven duymamış ve kendi ekibini kurmak istemiştir. Mehmet Rüştü

Paşa zamanla halk arasında da V. Murad'ın tahttan indirilmesinin müsebbibi olarak

gösterilerek istifa etmiş, yerine Midhat Paşa'nın sadrazamlığa getirilmesini tavsiye

etmiştir.  Midhat  Paşa  saray  ekibinin  de  tavsiyeleriyle  göreve  gelmiş  ancak

birbirlerine  olan  güvensizlik  sebebiyle  padişahla  arası  daima  mesafeli  ve  soğuk

kalmıştır.  Buna  karşın  halk  nezdinde  ve  uluslararası  alanda  Midhat  Paşa'nın

sadrazamlığı  büyük  memnuniyet  yaratmış,  Osmanlı  Devleti'nin  geleceği  adına

14 İlber  Ortaylı,  “Osmanlı  Devleti  ve  Meşrutiyet”,  Tanzimattan  Cumhuriyet'e  Türkiye
Ansiklopedisi, Cilt: 4, İstanbul, İletişim Yayınları, 1985, s. 953.

15 Ortaylı, a.g.m., s. 953.
16 Sina Akşin, a.g.m., s. 151.
17 Akgündüz, a.g.e., s. 263.

12



önemli ve büyük bir adım olarak değerlendirilmiştir. Ancak saray içinde bazı guplar

özellikle ulema Kanun-i Esasî'yi “kafir işi” olarak görmüş ve Midhat Paşa'ya açık

düşmanlık beslemiş,  Meclis-i  Mebusânda bulunacak Hristiyan temsilcilerin şeriate

aykırı  kanunlar  çıkaracaklarından  korkmuşlardır.  Anayasanın  özellikle  de

Müslümanlarla gayrımüslimler arasında bir eşitliği taahhüt etmesine karşı çıkmışlar,

milletin  henüz  böyle  bir  anayasaya  hazır  olmadığını  düşünmüşlerdir.  Bu  grubun

başında özellikle Cevdet Paşa, Namık Paşa ve Rüşdi Paşa bulunmuş,18 daha sonra

aynı  isimler,  II.  Abdülhamid'in  Anayasa  taslağı  hazırlamak  üzere  oluşturacağı

komisyonda yer almışlardır. 

1.1.1. Kanun-i Esasî'nin Hazırlanması

31 Ağustos 1876'da tahta çıkan II. Abdülhamid yönetimi, tarih kitaplarında

geçtiği şekliyle Midhat Paşa ve ekibinin idareye hâkim olduğu 1876 Ağustosundan

1878 Şubatına kadar süren birinci saltanat devri ve bu tarihten 1909 Nisanına kadar

süren  şahsî  idare devrinden oluşmuştur.19 Öztuna da  bu konuda aynı  fikirde olup

şahsî  idare  dönemini  Meclis'in  süresiz  tatiliyle  II.  Meşrutiyet'in  ilânı  arasındaki

dönem olarak belirlemiş ve II. Abdülhamid'in bu tarihler arasından sorumlu olduğunu

ifade etmiştir.20  Her iki dönem için de Osmanlı Devleti'nin kendi iç dinamiklerinin

değiştiğini, Avrupa ve İslâm alemiyle ilişkileri  açısından dönüm noktası  olduğunu

söylemek yanlış bir tespit olmayacaktır. Ünlü tarihçi Georgeon'un da ifade ettiği gibi,

“Abdülhamid'in  iktidara  gelişi,  19.  yüzyılın  sonlarına  doğru,  dünyanın

paylaşılmasına varacak olan emperyalizmin genel yükselişinin başlangıçlarına denk

düşer.” 21 Bu kritik devrede tahta çıkan II. Abdülhamid Osmanlı Devleti'nin bekâsı

için  yürütmesi  gereken  siyaseti,  çözümlenmesi  kolay  olmayan  bir  sistemle

kurmuştur. 

Midhat  Paşa  ve  ekibinin  yönetimi  elinde  tuttukları,  II.  Abdülhamid

18 Tarık  Zafer  Tunaya,  “1876 Kanun-i  Esasîsi  ve  Türkiye'de  Anayasa  Geleneği”,  Tanzimattan
Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, Cilt: 1, İstanbul, İletişim Yayınları, 1985, s. 28.

19 Akgündüz, a.g.e., s. 266.
20 T. Yılmaz Öztuna, Başlangıcından Zamanımıza  Kadar Türkiye  Tarihi,  Cilt:  12,  İstanbul,

Hayat Yayınları, 1967, s. 94.
21 Mustafa Armağan, Abdülhamid'in Kurtlarla Dansı, İstanbul, Ufuk Kitap, 2006 s. 40.
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idaresinin ilk  döneminde  I.  Meşrutiyetin  ilânı  ve Kanun-i  Esasî'nin hazırlanması

aşamaları  yer almıştır.  Aski iddia edilmesine rağmen II.  Abdülhamid Meşrutiyeti

desteklemiş, adil bir meclis arzu ettiğini, böylece padişah üzerindeki mesuliyetin de

hafifleyeceğini  şu  sözleriyle  ifade  etmiştir;  “Vükelayı  çağırdım.  Mutlak  idarede

mesuliyet hep padişaha raci. Bir şeyi hükûmet iyi yaparsa ne alâ, fena yaparsa bütün

mesuliyeti padişaha raci. Vükelâ önlerine baktılar. Ben bir Meclisi Âdil istiyorum. O

zaman bütün meclis âzası gibi vükelâ da padişaha sadakat yemini edeceklerinden

idare-i umur ederler. Ve padişaha da mesuliyet kalmaz. Mesulü vükelâ olur dedim.

Almanya'da ve Avusturya'da olduğu gibi,  fakat Fransa'da olduğu gibi değil.”22 

II. Abdülhamid'in anayasa yanlısı olduğu gerçeği  Tercüman-ı Hakikat'in

4 Temmuz 1878 sayısında geçen “Hürriyet-i  Kanuniye” başlıklı  yazıda da açıkça

geçmiştir. Midhat Paşa'ya yolladığı anayasa ile alakalı Hatt-ı Hümayunda ve hemen

sonra meclis açılışında yaptığı konuşmada da, bir memleketin geri kalışını meşveret

usulüne uymayan bir hükûmetin istibdadının oluşturduğundan ve halkın oylaması ile

yasaların  belirlenmesinin  gerekliliğinden  bahsetmiştir.23 Bunun  yanı  sıra  Meclisin

kuruluş yıllarında ifade ettiği bu fikirler  Ahmet Midhat Efendi'ye yazdırdığı Üss-i

İnkılab isimli kitabın “Kanun-i Esasî ve Abdülhamid-i Sani” başılıklı bölümünde de

geçen fikirleriyle bağdaşmaktadır. Bunlar hürriyet ve Meşrutiyeti  idealize eden ve

hatta istibdat tarzı yönetimin herşeyden önce İslâm esaslarına aykırı olduğunu ifade

eden  içeriktedir.24  Dolayısıyla  II.  Abdülhamid,  sebebi  ister  Tanzimat  ile  imajı

zedelenen padişahlık kurumunu korumak, ister  günü kurtarmak olsun, Meşrutiyeti

desteklemiş ve anayasayı kendi çizdiği  çerçeve içinde kalmak şartıyla problemsiz

kabul etmiştir.

Zira  II.  Abdülhamid'e  göre  Batı  medeniyeti,  gelişme  ve  teknolojice

makbulse  de,  fikir  ve  iç  dinamikleri  açısından  makbul  değildir.  Ona  göre  Batı

fikirleri,  Batı  medeniyetinin  zehirleridir  ve  bunlar  hem kalpleri  hem de  zihinleri

zehirler. Osmanlı Devleti için kurtuluş asla bu fikirlere sarılmakta değildir. Ancak

İslâm'la  uyuşanlar  kabul  edilebilir  ve  uyuşmayanlardan  ise  uzak  durulmalıdır.

22 Enver Ziya Karal, Osmalı Tarihi, Cilt 8, Ankara,Türk Tarih Kurumu Basımevi,  1983 s. 216.
23 Koloğlu, Abdülhamid Gerçeği, s. 85.
24 Karal, a.g.e., s. 216.
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Dolayısıyla  anayasa  hazırlığı  ve  meşveret  esasına  uygun  kurulacak  bir  Meclisi

Mebusân,  kontrol  kendisinde  olduğu  müddetçe  zararlı  değildir.  Zaten  II.

Abdülhamid,  Osmanlı  Devleti'nin Avrupa ve Amerika'dan gelişmişlik  ve teknoloji

bakımından  en  az  yüz  yıl  geri  olduğunu kabul  etmiş  ve  gelişmelere  açık  olmak

zorunda  olduğunu  ve  tahta  çıktığı  günden  itibaren  de  bu  yönde  hareket  ettiğini

söylemiştir.25 Nitekim Fransız tarihçi Garnier de, “Âdetlere derin saygı duyan Sultan,

söylendiği gibi sert bir gerici değildi. Serbest ve anayasal fikirlere tamamen karşı

olmasına  rağmen,  hem  İmparatorluğu,  hem  de  kendi  durumunu  güçlendirecek

yeniliklere  ve  belirli  bir  ölçüde  Batılılaşmaya  kesinlikle  karşı  görünmüyordu.”26

sözleriyle  II.  Abdülhamid'in  Meşrutiyeti  kabul  ediş  şartlarını  saltanatın  çıkarları

sebebiyle olsa da desteklediğini ifade etmiştir. Ortaylı'ya göre de aslında Meşrutiyet

rejimine  geçiş  birkaç  kişinin  aniden  tasarladığı  ve  dış  etkilerle  oluşmuş  bir  fikir

olmaktan  ziyade,  tam anlamıyla  dönemin  tarihsel  gelişmelerinin  bir  sonucudur.27

Bunun ön koşulu ise bir anayasa hazırlığıdır. Bu anlamda oluşan kamuoyu özellikle

İstanbul  basınında  anayasa  ve  meclis  lehinde  yürütülen  yoğun  kampanyalarla  da

görülmüştür. Hatta bu eğilim öylesine sivrilmiştir ki, hükûmetin önlem alması ve II.

Abdülhamid  döneminin  ilk  günlerinde  de  devam  eden  bu  ortamı  yumuşatma

gayretleri sözkonusu olmuştur. 28

Meşruti idare ile alakalı Osmanlı aydınları görüş birliğine varamamış,29 o

günün şartlarında  Kanun-i  Esasî'nin  hazırlanması  aşamasında  birçok grup aslında

temel kanunun  anayasa meclisinin tayin edilen bir meclis aracılığıyla hazırlanması

fikrine yaklaşmamışlardır. Yeni Osmanlılar ve onların başı kabul edilen Midhat Paşa

bile bu düşünceye sahiptir. İşte bu ortamda Kanun-i Esasî'yi padişah hazırlatarak ilân

etmiştir.30 Buradan da anlaşılacağı üzere tarihe Midhat Anayasası olarak geçen metin

aslında  Midhat  Paşa'nın  tasarısından  oldukça  farklı  bir  hal  almıştır.  Anayasacılık

fikrindeki  ısrarı  nedeniyle  ve  o  günlerde  İstanbul'da  toplanacak  olan  Tersane

25 Karal, a.g.e., s. 254 .
26 Jean  Paul  Garnier,  Osmanlı  İmparatorluğu'nun  Sonu:  II.  Abdülhamid'den  Mustafa

Kemal'e, İstanbul, Remzi Kitabevi, 2007  s. 42.
27 Ortaylı, a.g.m., s. 953.
28 Tunaya, a.g.m., s. 29.
29 Tunaya, a.g.m., s. 28.
30 Karal, a.g.e., s. 217.
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Konferansı'na yetişmesi için de bu tasarıya müdahale etmemiştir. Dolayısıyla Kanun-

i Esasî aslen Abdülhamid Anayasasıdır. Zira Midhat Paşa'nın “Kanun-i Cedid” ismi

verilen taslağında,31 meclisin bütçeye hâkim olması, hükûmet ve bakanların meclise

karşı sorumlu olmaları, fikir özgürlüğü ve sürgün yasağı gibi maddeler yer almış,32

yanısıra,   her milletin kendi dilini resmen kullanabilme hakkı ve Kanun-i Esasî'nin

Avrupa Devletleri kefaletiyle uygulanması maddeleri de aynı tasarısı içine girmiştir.33

Abdülhamid bu maddeleri memeleketin karakterine uygun olmadıkları gerekçesiyle

desteklememiş  ve  tasarıdan  kaldırtmıştır,  böylece  meydana  gelen  anayasa,  II.

Abdülhamid'in denetiminde ve kendi ekibine hazırlattığı bir metin haline gelmiştir.

İlk  Osmanlı  Anayasası  Kanun-i  Esasî'nin  ilân  tarihi  olan  1876,  Batı'ya

oranla geç bir tarihtir. 1808 Sened-i İttifak, 1839 Gülhane Hatt-ı Hümayun ve 1856

Şura-yı Devlet'in kurulması ve bağlantılı belgeler her ne kadar anayasalaşma sürecine

götüren gelişmeler olduysa da tam anlamıyla anayasa hükmünde değillerdir. Başkanı

Sadrazam  Midhat  Paşa  olan,  Ziya  Paşa  ve  Namık  Kemal'in  de  katıldığı34 II.

Abdülhamid  iradesiyle  toplanan,  üye  sayısı  otuza  varan  özel  bir  kurul,  “Meclis-i

Mahsusa”  tarafından  pazarlık  konusu  olarak35 Tersane  Konferansı  görüşmelerine

yetiştirilmek üzere hızlıca hazırlatılan ve esas modelini 1850 Prusya Anayasası'ndan

aldığı belirtilen ilk Osmanlı Anayasası Kanun-i Esasî,36 bazı araştırmacılara göre ise

1797  “Velestinli  Rigas”  adlı  Yunan  Rigas  Fereos'un  hazırladığı  anayasadan

etkilenilerek  hazırlanmıştır.37 Ortaylı'ya  göre  ise,  anayasa  komisyonu  neredeyse

bilinen tüm anayasaları elden geçirmiş ve hatta Said Paşa Fransız Anayasasını tam

metin  olarak  çevirerek,  Cumburbaşkanı  ifadelerinin  geçtiği  bölümlere  padişahın

ünvanını  yerleştirerek  bir  taslak  geliştirmiştir.  Kanun-i  Esasî'nin  yalnızca  Belçika

Anayasası'ndan uyarlandığı da doğru bir iddia olmayacaktır.38 Netice olarak Kanun-i

Esasî, Tunaya'nın deyişiyle; “..19. y.y.'ın son çeyreğinde Osmanlı-Batı diyoloğunun

31 Tunaya, a.g.m., s. 28.
32 Koloğlu, Abdülhamid Gerçeği,, s. 234.
33 Öztuna, a.g.e., s. 98.
34 Öztuna, a.g.e., s. 97.
35 Tunaya, a.g.m., s. 28.
36 Akşin, a.g.m., s. 155.
37 Ayşe Hür, Öteki Tarih I, İstanbul, Profil Yayıncılık, 2012, s. 36.
38 Ortaylı, a.g.m., s. 955.
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vardığı yeni bir aşamanın ürünüdür.”39 Böylece kendine özgünlüğü olan bu anayasa

ile  Osmanlı  toplumu  ve  siyasi  alanda  iyiden  iyiye  yaygınlaşan  “anayasa

romantizmi”40 neticelerini almış olacak ve her türlü problemin bu yolla hallolacağı

fikri yaygınlaşacaktır. 

İki  aylık  yoğun  bir  çalışma  sonucunda  kurul  tasarıyı  padişaha  sunmuş,

padişah ise tasarıyı Heyet-i Vükela'ya inceletmiştir. Böylece 23 Aralık 1876 günü

ilân edilerek yürürlüğe giren Kanun-i  Esasî'de,  aslında özgürlükler  geniş anlamda

ayrıntılı olarak işlenmesine karşın, basın özgürlüğü noktasında yoruma açık bir ifade

kullanılarak “kanun dairesinde” şeklinde sınırlandırılmıştır. Buradaki şekliyle “kanun

dairesinde” veya “kanunen muayyen ahvâle göre”, “muayyen olan kanuna tebaiyet

şartıyla” gibi ibareler kanun yapımı tekniği bakımından engelleyici ve kısıtlayıcı bir

anlamı  ifade  ederler. Bağlantılı  olarak  Kanun-i  Esasî  üç  çeşit  hürriyeti  kısıtlayıcı

hüküm  içermiş,  fikir,  toplantı  hürriyeti  ve  dernek  kurma  hakkı  açıkça

yasaklanmıştır.41 Din  özgürlüğü  devletin  resmî  dini  İslâm  olmasına  rağmen

gözetilmiş, devletin resmî dili de Türkçe olarak tanınmıştır. Kanun-i Esasî'ce padişah

geniş haklarla donatılmış,  vekil  ataması ve görevden alınması hakkı kendisine ait

olup, metinde meclise karşı bir sorumluluğundan bahsedilmemiştir.42 Anayasaya göre

Osmanlı milleti yoktur, bunun yerine Osmanlı Devleti vardır. Bu Osmanlı Devleti

teokratik  bir  monarşidir.  Yani  padişah  vardır  ve  O  tüm  Müslüman  halkların

halifesidir. Bu anayasaya göre yürütme padişah ve sadrazam olmak üzere iki başla

gerçekleşirken,  Heyet-i  Vükela Meclis-i  Mebusân'a  değil,  padişah'a  karşı  sorumlu

tuutlmuştur. Dolayısıyla hükûmet, Osmanlı tarzı yeni bir usulle Tunaya'nın ifadesiyle

“padişahçı hükûmet” tarzında kurulmuştur. Bunun yanı sıra tüm Osmanlı “tebaasına”

hem devlet hizmetlerinde hem de memuriyet hakkı ve vergide eşitlik tanınmıştır.43

Parlamentoyu  teşkil  eden  Meclis-i  Umumi,  Mebusân  ve  Âyan  meclislerinden

oluşurken,  vekilleri  halkın  seçmesi,  âyan  üyelerinin  padişah  tarafından  atanması,

ayan üye sayısının vekillerin üçte biri kadar  olması kararlaştırılmıştır. Milletvekilleri

39 Tunaya, a.g.m., s. 27.
40 Ortaylı, a.g.m., s. 953.
41 Tunaya, a.g.e., s. 28-33.
42 Akşin, a.g.m., s. 155.
43 Tunaya, a.g.m., s. 30 ve 32. 
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vilâyetlerden seçilecek bunun için  de valiler  güvendikleri  isimleri  temsilci  olarak

meclise yollacaklardır. İstanbul'da ise vilâyet meclisinin olmayışı sebebiyle, cemaat

yöneticilerinin ve Babıâli'nin oylarıyla  vekiller seçilecektir ki sayıları Ortaylı'ya göre

on civarındadır.44  Bunların yanı sıra Kanun-i Esasî'nin tartışılan maddesi olan ve

hükûmetin güvenliğini bozduğu zabıta tarafından belgelenen kişilerin sürgün hakkını

padişaha  tanıyan  113.  madde,  Midhat  Paşa  tarafından  sonrasında  kendi  aleyhine

kullanılmak üzere anayasaya eklenmek mecburiyetinde kalınmıştır.  

Tüm  aksaklıklarına  rağmen  padişahın  bir  şekilde  Kanun-i  Esasî'yi  ilânı

başarı  olarak  kabul  edilmiş  ve  eksikliklerin  ilerleyen  zamanlarda  düzeltilmesi

öngörülmüştür. Bu dönemle birlikte anayasanın kendisine verdiği yetkiyle hükûmetin

Başvekili ünvanıyla hareket etmeye başlayan Midhat Paşa kanuni haklarını sonuna

kadar  kullanmıştır.  Özellikle  sürgünlerin  İstanbul'a  dönmelerine  müsaade  etmek,

matbuata geniş hürriyet  sahası yaratmak,  Hristiyan liderlerin  makamlarında iade-i

ziyaret gibi sonradan tepki toplayacak icraatlarda bulunmuştur. Zamanla İstanbul'da

aralarında   Yeni  Osmanlıların  da  yer  aldığı  bir  muhalefet  Midhat  Paşa  aleyhine

doğunca,  Kanun-i  Esasî'nin  bütün  noksanlarından  da  mesul  tututlmuş,  özellikle

gayrımüslim tebaa ile Müslüman tebaanın eşitlenmesi çalışmaları birtakım grupları

açıkça ürkütmştür. Bu durumu da kullanarak II. Abdülhamid Bâbıâli'ye karşı gücünü

hissettirmek  maksadıyla  sunulan  teklifleri  geri  çevirmeye  başlamış,  son  olarak

müslüman olmayan öğrencilerin Harb Okullarına kabulu teklifi  reddedilen Midhat

Paşa,  padişaha  açık  bir  mektub  yazarak  adeta  yetki  ve  sorumluluklarını

hatırlatmıştır.45 Bu aşamada devreye giren 113. madde, Midhat Paşa'nın kendi ipini

kendi çekmesi anlamına gelen bir intihar olarak değerlendirilmiştir.

19  Mart  1877'de  aslında  Dârülfünûn  için  inşa  edilmiş  olan  ve  1933'de

Adliye Binası halindeyken yanan,46 Sultanahmet'teki binada  büyük bir törenle açılış

yapılarak toplanan heyetle ilk Osmanlı Parlamentosu, Arap vilâyetlerinden gelen din

ve  mezhep temsilcileri,  Anadolu  ve  Rumeli'nden gelen  Türk,  Bulgar, Arnavut  ve

Rum temsilcilerden oluşmuştur. Böylece Meşrutiyet rejimine geçiş, anayasal rejime

44 Ortaylı, a.g.m., s. 956.
45 Karal, a.g.e., s. 8-12.
46 Öztuna, a.g.e., s. 102.
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adım atış hem içte hem de dışta şaşkınlık ve soru işaretlerine sebep olmuş, Avrupa

siyasal  düşününde  despotik  yönetimi  temsil  eden  bir  toplumun  anayasal  düzene

geçişi aydınlanmadan o güne yaşanan süreç açısından büyük bir süpriz olarak kabul

edilmiştir. Ayrıca Meclisin Osmanlı  hâkim unsurlarından Müslümanların yanı sıra,

gayrımüslim temsilcilerden oluşması da dikkat çekmiştir. Kurulan yeni mecliste 16

farklı dil konuşulmuş, 11 dinin ayrı ayrı temsilcileri bulunmuştur.47 Ortalama olarak

etnik unsurlar arasında Türk olmayan temsilci sayısı oldukça yüksektir. İlk Meclis-i

Mebusân  kimi kaynaklara göre 115 ile 119 kişiden oluşmuş,48 otuz yedisi “mebusan

azası” olmak üzere kırkaltı gayrımüslim vekil yer almıştır.49 Dolayısıyla bu vekiller

arasında  Türkçe  bilmeyenler  de  bulunmuş,  Türkçe  gerçekleşen  müzakerelerde

yanlızca  oy  kullandıkları  ifade  edilmiştir.  Ayrıca  bu  meclis  hükûmeti  düşürme

hakkına da sahip olmayacaktır.50 

Vekillerin  seçim  yöntemi  olan  valilerin  bir  çeşit  bölgesel  tayini,

gayrımüslim vekil  çoğunluğun varlığının yalnızca dış  baskılar  değil,  Tanzimat'tan

itibaren  ortaya  çıkan  ve  “Osmanlı  içinde  laikleşme  ve  kozmopolitizmin

kurumsallaşması” diyebileceğimiz sürecin etkili olmasıyla açıklanmıştır. Dolayısıyla

Meclis, yaklaşık otuz yıllık bir süreden beri uygulanan “mahalli meclis”i bünyesinde

barındıran  bir  devlet  içinde  ortaya  çıkmıştır.  Ortaylı'nın  “Klasik  devirden  beri

Osmanlı eyalet  idaresinde temsil geleneği,  merkezî hükûmet adına yürütmeyi elde

bulunduran  valilerin  başvurduğu  bir  kurumdur”51 ifadeleri   bu  geleneğe  işaret

etmektedir. 

Dönem  Avrupa  parlamentolarına  bakıldığında,  Avusturya-Macaristan

monarşisinde, toplumu oluşturan Çek, Slovak, Hırvat, Rumen ve Polonez unsurların

oran bakımından ciddi eşitsizlikle temsil  edildiğini,  aynı şekilde Rusya'da1905'ten

sonra kurulan “Duma”da Rus olmayan vekillerin çok düşük oranda parlamentoda yer

aldığı gözden kaçırılmamalıdır.52 Ayrıca İngiltere gibi demokrasi geleneği geçmişe

47 Garnier, a.g.e., s. 49.
48 Ortaylı, a.g.e., s. 46.
49 Ortaylı, a.g.m., s. 957.
50 Öztuna, a.g.e., s. 102.
51 Ortaylı, a.g.e., s. 50, 63.
52 Ortaylı, a.g.m., s. 957.
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dayanan  bir  ülkede,  ana  toprak  haricinde  elinde  tuttuğu  sömürgelerin  İngiltere

parlamentosunda  temsili  hiçbir  surette  gerçekleşmemiştir.53  Böylece  Osmanlı

Parlamentosu'nun yansıttığı  etnik renklilik sınıfsal  bir  nitelikten çok toplumsal ve

tarihsel bir nitelik olarak karşımıza çıkacaktır. Buna bağlı olarak ortaya çıkan durumu

Ortaylı  “etnik bir çatışmaya ve ulusal talepler ileri sürülmesine sebep olmamıştır.”

ve “Parlamento, dış örgütler ve kitle hareketleriyle organik bağlar içinde değildi.”

cümleleriyle  ifade  etmektedir.  Bu  teze  göre  etnik  gruplar,  özellikle  geldikleri

bölgenin  yerel  sorunlarıyla  ve  istekleriyle  ilgilenmişlerdir.  Ancak  Meclis-i  Ayan,

üyelerinin tayinle oluşması sebebiyle, yerel sorunlardan ziyade, genel politika, iç ve

dış  siyaset  konusunda saltanata  bağlı  ve  saygılı  bir  tutumla  hareket  etmişlerdir.54

Meclisin  bu  çok  renkli  yapısı  93  Harbi  öncesi  yaşanan   kritik  süreçte  özellikle

Ermenistan, Kürdistan ve Pontus'un bağımsızlığı meselelerinin tartışılması,55 ulusal

talepler ve bağımsızlık çalışmalarının da yaşanmasının bir açıklaması olmuştur.

 Meclisin  feshi,  Midhat  Paşa'nın  Kanun-i  Esasî'nin  113.  maddesine

dayanılarak  görevinden uzaklaştırılması  ve  sürülmesi  şartlarını  hazırlayan olaylar,

Tersane Konfersansı, dolayısıyla Avrupa Devletleri'nin İstanbul'a gelmeleriyle devam

eden süreçte gerçekleşir. II. Abdülhamid'in tahta çıktığı dönem, Osmanlı Devleti'nin

hali  hazırda dış  güçlerin yoğun propagandaları  sebebiyle  Sırbistan  ve  Karadağ'da

Osmanlı  Devleti'ne  düşmanca  hareketler  geliştirdiği  ve  sınırda  yaşanan  gerginlik

sonucu savaşa girildiği bir dönemdir. İşte bu ortamda tahta geçen II. Abdülhamid,

henüz  sadrazam  olan  Midhat  Paşa  eşliğinde  Paris  Antlaşmasını  imzalamış  olan

Rusya, İngiltere, Fransa, Avusturya, Alman ve İtalya ile birlikte,56 özellikle Rusya'nın

Osmanlı içişlerine karışması57 ve Osmanlı Devleti'nden gayrımüslim azınlığın yoğun

olarak  yaşadığı  bölgelerde  gerçekleştirilmesi  beklenen  ıslahat  hareketlerinin

görüşülmesi maksadıyla düzenlenen İstanbul Tersane Konferansına katılmıştır. 

53 Öztuna, a.g.e., s. 122. 
54 Ortaylı, a.g.m., s. 960
55 Akgündüz, a.g.e., s. 274.
56 Karal, a.g.e., s. 28.
57 Öztuna, a.g.e., s. 96.
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1.1.2. 93 Harbi Sırasında Yaşanan Gelişmeler

23  Aralık  1876'da  Kasımpaşa  Bahriye  Nezaretinde  açılan  Tersane

Konferansı her ne kadar Kanun-i Esasî ilânına rastlasa da Osmanlı ıslahat çalışmaları

için  yapılan  müzakereleri  engelleyememiştir.  Konferans  sırasında  Hariciye  Nâzırı

Safvet Paşa'nın ayağa kalkarak, duyulan top atış seslerini işaret ederek;  “Efendiler.

İşitmiş olduğunuz top sesleri, Sultan Hazretleri'nin, bütün tebaasına eşit haklar ve

hürriyetler sağlayan yeni bir Kanun-i Esasî'nin ilânını haber vermektedir. Bu büyük

olay dolayısıyla, sanırım çalışmalarımız bundan böyle fuzuli olacaktır”58 şeklindeki

konuşması heyetten beklenen tepkiyi almamıştır. 

Zira  Osmanlı  Devleti'nde  I.  Meşrutiyetin  ilânı  dönem  şartları  içinde

özellikle Avrupa devletleri arasında çok da onaylanan bir gelişme değildir. Özellikle

mutlakiyetle  yönetilen  ve   topraklarında  barındırdığı  çeşitli  halkları,  hiçbir  hak

tanımaksızın  yöneten  Rusya  bu  konuda  en  sıkıntılı  olan  devletler  arasında  yer

almıştır.  Hatta  Ortaylı'ya  göre  Rusya  adeta  böyle  bir  rejimin  düşmanıdır.59

Meşrutiyetin  kendilerinden  önce  Osmanlı  topraklarında  ilân  edilmiş  olması  kabul

edilir değildir. Herşeyden önce Balkanlar'daki yayılma politikasının önünde büyük

bir  engel  teşkil  edecek  olan  Osmanlı  Meşrutiyetiyle  Hristiyan  tebaanın  Meclis-i

Mebusân'da temsil edilmesi Rusya'yı, Hristiyanların haklarını savunucu konumundan

men  edecektir.  Rusya'nın  yanı  sıra  Avusturya,  İngiltere  ve  Fransa  da  çeşitli

sebeplerden  Osmanlı  Devleti'nin  beklenmeyen  Meşrutiyet  ilânını  şaşkınlıkla

izlemiştir. Avusturya uzun dönemlerden beri Osmanlı İmpatarorluğu'nda Avrupa tarzı

bir  ıslahata  dahi  çıkarlarına  uymadığından  karşı  çıkmış,  İngiltere  ve  Fransa  ise

Meşrutiyeti yalnızca kendi anavatanlarında uygulayabilmiş ve Karal'a göre yönetimi

altında bulunan diğer topraklardaki insanlara “köle muamelesine” devam etmiştir.60

Zaten Fransa'nın, Meşrutiyeti Osmanlı'ya yakıştıramadığı ve parlamentonun kurulup

işleyebileceğine  inanmadığı  da  söylenebilir.61 Dolayısıyla  Osmanlı  Devleti'nin

bölgede başarılı bir meşruti idare kurması tüm bu Avrupa ülkelerindeki halklar için

58 Garnier, a.g.e., s. 47.
59 Ortaylı, a.g.m., s. 954.
60 Karal, a.g.e., s. 262.
61 Ortaylı, a.g.m., s. 954.
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de  istenmeyen  bir  örnek  teşkil  etmiş  ve  kendi  ülkelerindeki  iç  huzurluk  ve

bağımsızlık hareketlerini hızlandırma riskini ortaya çıkarmıştır.

Konferans  Osmanlı  delegeleri  üzerinde  oluşan  baskı  ortamında  29  gün,

dokuz  toplantı  yapacak  şekilde  devam  etmiş,62 II.  Abdülhamid'e  konferansta

sunulmak  üzere  hazırlanan  ıslahat  tasarısı,  henüz  sadrazam  olan  Midhat  Paşa

tarafından kendisine sunulmuş şahsî bir direktif olarak algılandığından konferansta

dile getirilmemiştir. Süreç Kanun-i Esasî'nin padişah'a verdiği yetkiler dairesinde ve

ülkenin  bulunduğu  şartların  gereklilikleri  sonucu  yakın  bir  gelecekte  II.

Abdülhamid'in  yönetimi  ele  alması,  bazı  tarihçilerin  “istibdat”  veya  “otokrasi”

diyerek  tarif  ettikleri  döneme  girilmesiyle  sonuçlanacaktr.  Aslında  gelinen  nokta

anayasaya  uygunluk  bakımından  problemli  olmamakla  birlikte,  mutlakiyete  geçiş

anlamı da taşımamıştır. Meşrutiyet rejimi anayasanın yürürlükte olması bakımından

aslında işlemeye devam edecektir.

Bu süreç  dâhilinde,  Tersane  Konferansı  neticesinde  Avrupa devletlerinin

Bâbıâliye  sundukları  ağır  ıslahat  şartları  arasında;  Karadağ'a  toprak  verilmesi,

Bulgaristan'ın iki  vilâyet şeklinde örgütlenmesi ve valilerinin muhakkak Hristiyan

olması, Bosna-Hersek ve Bulgaristan'da istinaf mahkemelerinin kurularak yargıçların

Düvel-i  Muazzama'nın  görüşleri  alınarak  atanması  ve  yerel  dillerin  de  geçerli

sayılması,  âşar  vergisinin  kalkıp,  yerine  arazi  vergisinin  konması  da  yer  almıştır.

Böylece  zamanla  Balkanlarda  örnekleri  görülen  bağımsızlığa  doğru  giden  süreç

başlatılmak istenmiş bunlara ek olarak, bölgedeki Çerkeslerin Anadolu'ya iadesi ve

Müslümanların  sahip  oldukları  toprakların  Hristiyan  çiftçilere  devredilmesi  de

konuşulmuştur.63  

Osmanlı delegelerinin itirazı üzerine özellikle bölge vilâyetlerinin Osmanlı

askeri  tarafından  muhafazasının  devamı  ve  Düvel-i  Muazzamanın  Bulgaristan'da

kurulacak bir komisyon ile ıslahatın tatbikine nezaret edeceği maddesinin konması

ile  değiştirilen ıslahat paketi,  bir hafta süre verilerek Osmanlı delegelerine tekrar

62 Öztuna, a.g.e., s. 96.
63 Akşin, a.g.m., s. 156.
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sunulur.64 Osmanlı  Devleti'yle  aracılık  görevi  kendisine  verilmiş  olan  Türk dostu,

Rus düşmanı olarak bilinen ve bu savaşı önlemek için yoğun çaba gösteren İngiliz

başdelegesi Salisbury  II. Abdülhamid'le yaptığı görüşmelerde, tekliflerin kabülünün

lüzumu ve reddinin tehlikelerini bildirmiştir.65 Zaten bu kararın verilmesi noktasında

padişah,  sorumluluğu  tek  başına  taşımak  yerine  Meclis'in  alacağı  kararın

uygulanmasını beklemiş ve sonraki dönemlerde de kendisini savunurken kullanacağı

bir argüman olarak meseleyi Midhat Paşa'ya havale etmiştir.

Böylece Midhat  Paşa ıslahat  planını  olağanüstü hallerde toplanan kurula

sunmuş,  iki  yüzden  fazla  katılımın  sağlandığı  bu  oturuma  Meclis-i  Vükela'nın

haricinde,  eski  vükelâ  ve  ulema,  mülkî  ve  askerî  rical,  Katolik  ve  Rum  Patrik

Vekilleri, Hahambaşı kaymakamı ve  başka önemli isimler iştirak etmiştir.66 Toplanan

bu  grup  bölgede  bir  komisyon  kurulmasının  Osmanlı  idare  yetkisini  Avrupalı

devletlere vereceği, Kanun-i Esasîye aykırılığı, Müslümanların bölgeden tasfiye planı

anlamına gelmesi sebebiyle ıslahat planını reddetmiştir. Bunun üzerinde  20 Ocak

1877'de   son  oturumunu  tamamlayarak,  konferansa  katılan  Avrupalı  delegeler

İstanbul'u terketmişler ve savaşın habercisi olan bir süreç başlamıştır. 

Osmanlı İmparatorluğu'nu yıkılışa götüren süreci başlatan bu önemli hadise

sonrasında  II.  Abdülhamid  savaşı  engellemek  adına,  elçilerini  İstanbul'dan  çeken

büyük devletler  için  bazı  fedakârlıklarda  bulumayı  düşünmüş  ancak Midhat  Paşa

hiçbir  şekilde  bu  fedakârlıklara  yanaşmamıştır.67 Bu  tutumun  devamı  olarak,

Rusya'nın Midhat  Paşa'ya olan tepkisi,  konferansın başarısızlıkla  sonuçlanmasının

baş müsebbibi olarak Midhat Paşa'nın görülmesi  sadrazam değişikliğini de gündeme

getirmiştir. Nitekim 1877'de Midhat Paşa hakkında 113. madde kullanılarak, meclisin

dahi toplamasına gerek duyulmadan görevden alma ve  sürgününe yollama kararı

verilmiştir.68 Sultan  Abdülaziz  ile  V. Murad'ın  tahttan  indirilmesinde  büyük  rol

oynayan bir şahsîyetle işbirliğinin mümkün görünmemesi  bu sürgünün diğer önemli

64 Karal, a.g.e., s. 32.
65 Öztuna, a.g.e., s. 96.
66 Karal, a.g.e., s. 34.
67 Karal, a.g.e., s. 36.
68 Ortaylı, a.g.e., s. 56.

23



sebeplerinden sayılabilir.  Akabinde  yerine  Şura-yı  Devlet  başkanı  İbrahim Ethem

Paşa sadrazam olmuştur.69 Böylece II. Abdülhamid'in saltanatını tehlikeye sokan bir

unsur ortadan kaldırılmıştır.

 Tersane  Konferansından  sonra  savaş  hazırlıklarına  başlayan  Rusya tüm

büyük  devletlerin  desteğini  almak  için  31  Mart  1877'de  Londra'da  bir  protokol

hazırlar.  Buna  göre  Bâbıâli  ve  Sırbistan  arasında  yapılan  barış  antlaşması  kabul

edilip,  sınırlarla ilgili  düzeltmeler yapılacak, Karadağ ile barış  imzalanıp,  sunulan

ıslahat planında ısrar edilecek ve Osmanlı ordusunun seferberliğine son verilecektir.70

Bu  protokolle  Tersane  Konferansı  kararaları  hafifletişmiş  olacak  ve  Balkanlarda

Hristiyan  teba  lehinde  ıslahatlar  yapılmasına  karşılık,  Rusya'ya  karşı  Osmanlı

Devleti'nin sınırları garanti edilecek ve Rusya da bu garantiye katılacaktır.71 Bâbıâli

kendi insiyatifi dışında hazırlanmış bu protokolü Kanun-i Esasî'ye aykırı bulduğu,

Karadağ'da bir  sınır  değişikliğinin mümkün olmaması  ve Paris  Antlaşmasını  ihlâl

etmesi gerekçelerinden dolayı sert bir tepkiyle karşılamıştır.  Meclis-i Vükelanın özel

bir  toplantısıyla  hazırlanan  reddiye,  Meclisi  Mebusân  ve  Meclisi  Ayan'da  da

görüşülerek  aynen  kabul  edilmiştir.72 Böylece  girilen  süreçte  savaş  kesinleşmiş,

Osmanlı Devleti için zorlu seneler başlamıştır.

24 Nisan 1877 yılı 93 Osmanlı-Rusya savaşının başlangıç yılı olmuştur. 93

felaketi  olarak  da  adlandırılan  bu  savaşı  takib  eden  aylarda   iki  aşamalı  olarak

gerçekleşen  seçimlerle  20  Mart  1877'de  toplanan  Meclis-i  Umumi,  savaş  ortamı

sebebiyle  hem  hükûmet  ile  vekiller  arasında  gerginliğe  hem  de  müslüman  ve

gayrımüslim vekiller arasında yaşanan şiddetli tartışmalara sahne olmuştur.73 Böylece

Meclis-i  Mebusân,  13  Şubat  1878  itibari  ile  II.  Abdülhamid'in  Yıldız  Sarayı'nda

düzenlediği  alternatif  toplantıda,  Rus  ordusu  ve  İngiliz  donanmasının  İstanbul

yakınlarına gelmesi ile gerilen ortam neticesinde alınan kararla, Kanun-i Esasînin 73.

maddesindeki Meclis'in toplanması ve dağılmasına ilişkin maddenin net olmaması

69 Öztuna, a.g.e., s. 100-102
70 Akşin a.g.m., s. 159.
71 Öztuna, a.g.e., s. 103. 
72 Karal, a.g.e., s. 40.
73 Akşin, a.g.m., s. 161.
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sebebiyle  feshedilmemekle  birlikte,  süresiz  şekilde  tatil  edilmiştir.74 Dolayısıyla

Osmanlı  anayasal  monarşi  olarak varlığını  sürdürmüş,  Kanun-i  Esasî  devletin  her

türlü işinde  yürürlükte,  hatt-ı  hümâyûn ve  ayan listesiyle  birlikte  sürekli  biçimde

yayımlanmaya devam etmiştir. 

Tarihçiler  arasında  Meclisin  tatil  edilmesindeki  sebepler  farklı

yorumlanmış, İlber Ortaylı'ya göre meclisin tatili, mevcut tehlikeli durumdan ziyade

Avursturya-Macaristan  parlamentarizmine  bakılarak  alınan  bir  karar  olmuştur.

Ortaylı ilk Mecliste etnik çıkarların savunulduğu durumların dahi mahalli bir çıkar

gözetildiğinden gerçekleştiğini  ve bölgesel  bir  nitelik  taşıdıklarını  ifade etmiştir.75

Buna  karşın  Öztuna'nın  ifadesiyle,  Hakkı  Tarık  Us  tarfından  yayımlanan  Meclis

zabıtlarında,  gayr-i  Türk  vekillerin  kendi  dillerinin  resmî  dil  olması  teklifi,

muhtariyet  veya  bağımsızlık  talepleri  meclisin  feshini  hızlandıran  unsurlardan

olmuştur.76 Aynı şekilde Akgündüz, azınlık temsilcilerinin her birinin arkalarına bir

Avrupa  devletini  alarak  bağımsız  devletler  oluşturma  çabası  gösterdiklerini  hatta

Girit, Teselya ve Yanya'nın Yunanistan'a bırakılmasını teklif eden vekillerin varlığı ve

Doğu'da bir Ermeni Prensliği kurulması tekliflerinin sunulması karşısında Meclis'in

dağıtılmasının mecburi bir tedbir olduğunu ifade etmiştir.77 Böylece Meclis-i Umumi

ilk açılışında üç buçuk ay çalışmış, yeni bir seçimle 13 Aralık 1877'de tekrar açılan

meclis  bu defa da üç ay çalışabilmiştir.78  Şubat  1878'de Meclis'in dağıtılması ve

süresiz tatil edilmesi, anayasaya uygunluk bakımından bir problem teşkil etmemekle

birlikte,  anayasanın  da  müsaadesiyle  padişahın  tasarrufuruyla  gerçekleştirilmiştir.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen yaşanan parlamento tecrübesi, Osmanlı Devleti'nin

siyasi hayatı açısından önemli bir dönüm noktasını teşkil etmiştir.  

Bu  aşamadan  sonra  “Yıldız  Rejimi”  olarak  adlandırılan  bir  süreç

başlamıştır. Her ne kadar sadrazam ve bakanlar yasal olarak varlıklarını sürdürseler

de, yürütme Yıldız Sarayı üzerinden gerçekleşmiştir.79 Yıldız Sarayı'na vilâyet ve dış

74 Ortaylı, a.g.e., s. 57 ve 67.
75 Ortaylı, a.g.e., s. 67,
76 Öztuna, a.g.e., s. 123.
77 Akgündüz, a.g.e., s. 274.
78  Tunaya, a.g.m., s. 33.
79 Tunaya, a.g.m., s. 35.
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sefaretlerimizden düzenli bilgi akışı gelmiş, yirmi dört saat bu akış devam etmiştir.

Bunun  yanında  devletle  ilgili  rapor  ve  sözlü,  resimli  haberler,  ahalinin  her  türlü

faaliyetleri hakkında bilgi akışı da düzenli bir biçimde sürdürülmüştür.80 Böylece bir

taraftan yönetimi tek başına ele alan bir padişah ve diğer taraftan da devletin her

köşesi hakkında bilgi akşı sağlanarak ülkeye hâkim bir yönetici tablosu karşımıza

çıkmaktadır. 

20  Mayıs  1878  tarihi,  93  Harbi'nin  devam  ettiği  günlerde,  ortamın

karışıklığını kullanmak isteyen bir grup, V. Murad'ı Çırağan Sarayı'ndan kaçırarak

tekrar  tahta  oturtmak   ve  II.  Abdülhamid'in  öldürülmesi  maksadıyla  bir  suikast

girişimi gerçekleştirmiştir. Tarihe “Çırağan Vakıası” olarak geçen olay, İngilizlerin

tahrikiyle mason olduğu iddia edilen Ali Suavi'nin topladığı Rumeli göçmenleri ile

saraya baskın teşebbüsüdür. Olay sonrasında başta Ali Suavi olmak üzere yaklaşık 23

ihtilâlci  ölmüş,  15 kişi  yaralanmıştır.81 Olayın failleri  Divan-ı  Harpte yargılanarak

ölüm, hapis ve sürgün cezalarına çarptırılırlar  ancak ölüm cezaları II. Abdülhamid

tarafından ömür  boyu hapis  cezasına çevrilir.82 1878 Temmuz'unda Aziz Bey, Ali

Şefkati ve Rum Masonlarından Kleanti Skalyeri'nin de aralarında bulunduğu başka

bir  suikast  planı  ise  henüz  gerçekleşmeden  ihbar  edilmesi  üzerine  engellenir.83

Böylece II. Abdülhamid için tam anlamıyla emniyetsiz günler başlamıştır. 

Bu  dönemi  takip  eden  yıllarda  (1880)  resmî  bir  teşkilat  olarak  Zabtiye

Nâzırı tarafından idare edilen Hafiyelik Teşkilatı veya diğer adıyla Yıldız İstihbarat

teşkilatı kurulmuştur. Görevli hafiyeler, takib ettikleri konu üzerine saraya “jurnal”ler

verir, bu jurnaller zaman zaman kişisel kin ve nefretin de bulaştığı iftira raporlarına

dönüşmiştir. Zira sansürcüler grubu hem sarayda hem dışarıda birbirlerini ve basını

sıkı  bir  şekilde  kontrol  etmiş,  yurtdışından  gelen  şüpheli  yayınlar  engellenmiş,

postahanelerde  bulunan  gizli  casuslar  tarafından  postalar  kontrol  altında  tutulup,

gizlice  açılmışlardır.84 Jurnallerle  ilgili  yaşanan  suistimallere  rağmen  Hafiyelik

80 Ortaylı, a.g.e., s. 72.
81 Öztuna, a.g.e., s. 125.
82 Hür, a.g.e., s. 45.
83 Akşin, a.g.m., s. 165.
84 Roderic H. Davison, Kısa Türkiye Tarihi, Ankara, Babil Yayıncılık,  2004, s. 120
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Teşkilatı  vazgeçilemez bir  kurum haline  gelmiştir. Hatta  Tunaya'ya göre “istibdat

idaresesinin ruhu” sayılan bu teşkilat85 dönem içi karışıklık ve entrikalarla başka türlü

başetme yöntemi geliştirilememesinden dolayı varlığını sürdürmüş,  aynı zamanda II.

Abdülhamid'in  şahsına  yönelik  planlanan  iki  suikast  girişimi,  bu  teşkilatın

çalışmaları sayesinde önlenmiştir.  

Tüm bu gelişmeler elbette savaş yıllarının getirdiği kaosun sonuçları olarak

değerlendirilebilir. Zira iki cephede gerçekleşen 93 Harbi Osmanlı Devleti'nin büyük

bir  yenilgi  almasına  ve  yıkılışının  hızla  başlamasına  sebep  olacaktır.  Osmanlı

ordusunun Abdülaziz döneminde alınan silahlar bakımından iyi durumda olmasına

rağmen, asker sayısının yalnızca 150 bin kadarı eğitimli olmak üzere toplam 287 bin

civarında olması önemli bir dezavantaj olmuştur. Subay kadrosu yetersiz ve yaşları

elliyi geçmiş kişilerden oluşmuş, taşıt aracı eksiği olan ordunun, sağlık personeli ve

levazımı  da  yok  denecek  durumdadır.  Ordunun  cephelerde  savaşan  komutanları

Serasker  ve  padişah  tarafından  düzenli  olarak  kontrol  edilişi86 savaşın  Osmanlı

aleyhine dönmesinin kaçınılmaz hale getirmiştir denebilir.

 Kafkas  Cephesinde  1877  Mayıs  ayında  Ardahan  işgal  edilmiş,  Kasım

ayında  Kars  düşmüş  ve  Ruslar  Aziziye  Tabyalarına  kadar  girmişlerdir.  Tuna

Cephesi'nde ise 1877 Temmuz ve Ekim aylarında Plevne Zaferinin kazanılmasına

rağmen,  Aralık  1877'de  Edirne  ve  Şubat  ayında  Yeşilköy  Ruslar  tarafından  işgal

edilmiş,  I.  Dünya Savaşı'nda  yokedilecek  olan  zafer  anıtlarını  dikmeleriyle  savaş

tehlikeli bir aşamaya gelmiş, aynı zamanda Rumeli'de de büyük kayıplar yaşanmıştır.

Özellikle  Bulgarların  Müslümanları  yok  etmek  veya  göçe  zorlamak  maksadıyla

uyguladıkları  zulüm ve katliamlar, İstanbul'a yoğun bir  göç akımını başlatmıştır.87

Böylece  beş  asırdır  Rumeli'de  varlık  gösteren  Balkan  Türkleri,  Bulgaristan'da

nüfusun yarısını oluşturmalarına rağmen gördükleri baskı üzerine bölgeyi terketmek

durumunda kalmıştır.88  İstanbul'a doğru gerçekleşen bu göç hareketi ile Türk tarihi

göç  gerçeğiyle  sık  sık  karşılaşacaktır.  Bu ortamda Osmanlı  açısından  ağır  şartlar

85 Tunaya, a.g.e., s. 35.
86 Karal, a.g.e., s.43-44.
87 Akşin, a.g.m., s. 162.
88 Öztuna, a.g.e., s. 120. 
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taşıyan Ayastefanos yani Yeşilköy Antlaşması imzalanır.

29 maddeden oluşan antlaşma şartları uyarınca Osmanlı hükûmeti, 1 milyar

410  milyon  Ruble  harp  tazminatının  bir  kısmına  karşılık  olarak  Kars,  Ardahan,

Batum,  Bayezit  ve  Dobriçe'yi  Rusya'ya  bırakacak,  Hatur  ve  civarının  İran'a

bırakılmasıyla  savaş  tazminatı  400  milyon  Rubleye  inecektir.  Bunun  haricinde

Girit'in idaresi için 1868 nizamnamesinde taahhüt edildiği gibi Teselya ve Arnavutluk

için de nizamnameler meydana getirilecek, Doğu Anadolu'da meskun olan Ermeniler

için  ıslahat  ve  Ermenilerin  Çerkezlere  ve  Kürtlere  karşı  himaye  edilmesi  şart

koşulacaktır.89 Böylece Rusya ve Osmanlı arasında dönüm noktası anlamına gelen

Ayastefanos Antlaşması  ile  Rusya aslında  Slavcılık  politikasında önemli  bir  zafer

elde edecek, toprak kazancı yalnızca Beserabya ve Doğu Anadolu'daki dört şehir olsa

da Rus nüfuzunu Balkanlara yerleştirebilmek adına önemli bir fırsat olacaktır.

Yaşanan  tüm  bu  gelişmeler  karşısında  Avrupa  devletleri,  Rusya'nın

kontrolsüz bir  biçimde ilerlemesi  ve İstanbul'u  işgal  etmesi  tehlikesine karşı,  pay

sahibi olmak istedikleri  Osmanlı'nın savaş sonrası  durumu hakkında birlikte karar

verebilmek amacıyla müdahale ederer. Özellikle Balkanlarda kurulacak bir Bulgar ve

Karadağ  Prensliğinin  genişleyerek  bağımsızlığını  alma  ihtimali,  Rusya'nın

Balkanlardaki nüfuzu yalnız başına yönetmesi anlamına geleceğinden Avusturya ve

İngiltere'nin  menfaatleriyle  örtüşmediğinden  gerçekleşen  müdahaleyle  durum

Rusya'nın aleyhine dönmüştür.  Yeni bir savaşa girmesi mümkün olmayan Rusya'ya

karşı  Avusturya  ve  İngiltere'nin  savaş  hazırlığına  girmesi  akabinde  Berlin'de

yapılması  kararlaştırılan  bir  kongrenin  hazırlıkları  başlamıştır.  Bu  hazırlıkların

sürdüğü esnada Avrupa devletleri kendi aralarında ve Osmanlı Devleti ile çeşitli gizli

antlaşmalar imzalayacaklardır.

Bu gizli antlaşmaların Osmanlı ile yapılan kısmında Avusturya, Bosna ve

Hersek'in kendilerine bırakılmalarını teklif ederken Osmanlı tarafından reddedilen bu

teklif  Bosna-Hersek'in  elden  çıkmak  üzere  olduğunun  da  sinyallerini  vermiştir.

İngiltere  ise  yaptığı  gizli  görüşmelerde  Osmanlı'nın  Kıbrıs'ın  kendisine  bırakması

89 Karal, a.g.e., s. 66.
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karşılığında,  toplanacak  olan  konferansta  Osmanlı'nın  menfaatlerini  gözeteceği

teminatını vermiştir.90 Ayrıca, bu anlaşma karşılığında İngiltere, eğer Rusya Osmanlı

topraklarını  işgal  etmek  isterse  Osmanlı'nın  yanında  bulunarak,  askerî  yardım

yapacak, eğer Rusya işgal ettiği bu üç Doğu Anadolu sancağını iade ederse, İngiltere

de Kıbrıs'tan çekilecek ve idareyi tamamen Osmanlı'ya bırakacaktır.91 Rusya'nın her

an yeniden İstanbul üzerine saldırma tehlikesinin bulunduğu bir ortamda Kıbrıs'ın

İngiltere'ye devredilmesi kararını II. Abdülhamid, Vükela Heyeti ile görüşmeksizin,

itirazlara  rağmen  alacaktır. Böylece 4 Haziran 1878 Kıbrıs  Antlaşmasıyla  Kıbrıs

gelirinden arta  kalan  kısmının Osmanlı  Devleti'ne verilmesi,  yargı,  eğitim ve din

işlerinin Osmanlı tarafından yönetilmesi şartlarıyla İngiltere'ye verilmiştir. 92

1.1.3. Berlin Antlaşması Sonrası Durum

13 Temmuz 1878'de toplanan Berlin  Kongresi,  Alman Prensi Bismark'ın

görüşmeler  esnasında  bu  kongrenin  Osmanlı'nın  değil  Avrupalı  devletlerin

menfaatleri için toplandığını sık sık telaffuz etmesiyle93 Osmanlı delegeleri açısından

gergin  bir  ortamda  sürmüştür.  İngiltere'nin  ise  beklenenin  aksine  tavır  alması  ve

Osmanlı menfaatlerini korumak yerine aksi yolda hareket etmesi ise büyük şaşkınığa

sebep olmuştur. Bu aşamadan sonra II. Abdülhamid dış politika ilişkilerinde İngiltere

ile  olan  ittifakını  tamamen  sonlandırma  kararı  almış,  bu  arada  Avrupa  devletleri

Osmanlı'yı  bölmek adına birbiriyle yarışırken Almanya'nın hiçbir  toprak talebinde

bulunmaması,  Osmanlı-Alman  ilişkilerinin  de  yakınlaşması  için  ilk  temel  sebebi

oluşturmuştur.

Yaklaşık  bir  ay  süren  görüşmeler  sonucu  kabul  edilen  Berlin

Antlaşmasınca;                    

1- Sırbistan bağımsızlık kazanmış, Niş ve Bulgaristan'ın güney doğusundan

topraklar  verilmiş,  Bosna-Hersek  ve  Yenipazar  sancağı  kendisinden  alınıp

90 Karal, a.g.e., s. 71.
91 Öztuna, a.g.e., s. 127.
92 Mehmet Maksudoğlu, Osmanlı Tarihi, İstanbul, Ensar Neşriyat, 2009, s. 451.
93 Karal, a.g.e., s. 75.
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Avusturya'ya verilmiştir.       

2- Karadağ bağımsızlığını almış, Antivarı limanı kendisine, Spezzia limanı

Avusturya'ya, Dulcigno Osmanlı'ya bırakılmıştır.

3-  Romanya  devlet  olarak  tanınmış,  Beserabya'yı  Rusya'ya,  Dobriçe'yi

Osmanlı'ya bırakmak zorunda kalmıştır. 

4-  Bugaristan üç ayrı  bölgeye ayrılarak,  ilk  bölgede Osmanlı  hâkimiyeti

altında, Bâbıâliye vergi veren dokuz ay boyunca Rusya tarafından idare edilecek olan

bir  Bulgaristan Prensliği  kurulmuştur. İkinci  bölge Osmanlı  Devleti'ne bırakılmış,

padişah  tarafından  tayin  edilen  Hristiyan  bir  vali  tarafından  idare  edilmesi

kararlaştırılmış,  üçüncü  bölge  olan  Makedonya  ise  ıslahat  yapılması  şartının

kabulüyle Osmanlı'ya bırakılmıştır. 

5- Rusya Doğu Beyazıt'ı Osmanlı'ya iade ederken, Kars, Ardahan ve Batum

kendisine kalmıştır. 

6- İngiltere Kıbrıs'ı, İran ise Hatur bölgesini alır.

7-Yabancıların mahkeme önünde şahitliği kabul edilmiştir.

8- Girit'te Ali Paşa tarfından hazırlanan nizamname uygulamaya geçmesi,

benzer  bir  nizamnamenin  Balkanlardaki  Osmanlı  ayaletleri  için  ve  Doğu

Anadolu'daki Ermeniler için de  uygulanması kabul edilmiştir.

9- Yunanistan lehine sınır bölgelerinde değişiklikler yapılacaktır.94

Viyana ve Paris  Kongrelerinden sonra üçüncü büyük kongre olan Berlin

Kongresi  sonucu  imzalanan  Berlin  Antlaşmasıyla  Osmanlı,  bünyesinde  özerk

bölgelerin oluştuğu yeni bir döneme girmiş olur. Her ne kadar Berlin Antlaşması,

Osmanlı Devleti için bir yıkım ise de, Türkler'in tam anlamıyla Avrupa'dan tasfiyesi

anlamına gelmemiş, Balkanlar'daki mevcudiyeti 1913 yılına kadar sürecek bir ortam

94 Karal, a.g.e., s. 77.
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korunmuştur.  Kurulan  Bulgaristan  Prensliği  gibi  Doğu  Rumeli  Vilâyeti,  Cebel-i

Lübnan Mutasarrıflığı,  Sisam Emareti  ve  Girit  Vilâyeti  içişlerinde  yarı  veya  tam

bağımsız  bölgeler  olarak  Osmanlı  genel  yönetiminin  dışında  kalmışlardır.

İmparatorlukla  süren  organik  bağları,  Osmanlı  içinde  yaşanan  rejim  sorunlarının

devletin  diğer  köşelerine  taşınmasına  ve  tartışma  ortamının  doğmasına  sebep

olmuştur.95 

Berlin Kongresi sonrasında, Fransa'nın Midhat Paşa'yı Osmanlı Devleti'ne

teslimiyle  birlikte  II.  Abdülhamid  Tunus  konusunda  ısrarcı  davranmamıştır.  Öte

yandan  Mısır  ise,  Hidivin  özellikle  dış  borçların  ödenmesi  konusunda  aldığı

tedbirlerin   halk  nezdinde  probleme  sebebiyet  vermesiyle  yaşadığı  mali  iflas

sonrasında, Fransız-İngiliz mali denetimi altına girmiştir. Aynı zamanda ulusçu bir

temel üzerinde yükselen muhalif hareket Arabi Paşa önderliğinde,  Vatanî adı altında

siyasi  bir  teşkilatlanma  Mısır'da  görülmüştür.  İskenderiye'de  Müslümanlarla

Hristiyanlar  arasında çıkan ve 40 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylar  sonrasında

Vatanîlerin  ulusçu  hareketlerinden  rahatsız  olan  Avrupa  devletleri,   toplanan  bir

konferansta  Osmanlı  Devleti'nin  Vatanîlere  müdahalesine  karar  vermiş,  ancak

Abdülhamid bunu gerçekleştirmemiştir. Bu durumda İngiltere  Mısır'ın  Hindistan'a

ulaşmak  adına  sahip  olduğu  stratejik  konumu  sebebiyle  harekete  geçmiştir.  13

Temmuz'da  İskenderiye  limanını  topa  tutarak  iki  gün  içinde  şehri  ele  geçiren

İngiltere,  1885'de  Bâbıâli  ile  Mısır'da  hem  İngiltere  hem  de  Bâbıâli'nin  yüksek

komiser  buludurmaları  şartı  taşıyan  bir  anlaşma hazırlığına  girmiştir.96 Fransa  ve

Rusya'nın İngiltere'ye Mısır üzerinden  bir hak verilmesine karşı çıkmaları nedeniye

bu  antlaşma   İngiltere'nin  anlaşma  maddesini,  Mısır'ın  kendi  kendini  savunacak

duruma geldiğinde askerlerini çekeceğini taahhüd etmesi yönünde değiştirilene kadar

II.  Abdülhamid  imzalanmamıştır.97 Böylece  Balkan  Savaşı  ile  başlayıp,  I.  Dünya

Savaşı ile tamamlanan Osmanlı Devleti'nin yıkılışı sürecinin ön habercisi hükmünde

olan 93 Harbi98 sonunda imzalanan Berlin Antlaşması, müslüman halkı barındıran

toprakların kaybı tehlikesininde ortaya çıktığını gözler önüne sermiştir. 

95 Ortaylı, a.g.e., s. 58.
96 Akşin v.d. a.g.e. s. 170
97 Karal, a.g.e., s. 101.
98 Öztuna, a.g.e., s. 120. 
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Berlin  Antlaşması  neticesinde  Osmanlı'nın  Yunan  sınırında  değişiklik

yapması  hakkında  alınan  karar  üzerine  hareket  eden  Yunan  hükûmeti  1879'da

müzakerelerin başlamasını talep edecektir. Böylece Bâbıâli ve II. Abdülhamid sınırda

terkedilebilecek bölgelerin tespitine başlamışlar, heyet Teselya ve Epir'in korunması,

halkının çoğunluğunun Hristiyan olması sebebiyle Girit, Susam ve İpsara adalarının

Yunanistan'a verilmesini uygun görmüştür. Ancak İngiltere'nin Girit'in Yunanistan'a

verilmesine razı olmayacağı da bilinmektedir. Böylece çareler aranırken 1881 Mart

ayında İstanbul'da bir  elçiler  konferansı  düzenlenmiş,  bu konferansa göre Teselya

Yunanistan'a  ve  Epir  ise  Osmanlı'ya  kalacak  şekilde  ortak  karar  alınarak  sınır

düzenlemeleri gerçeleştirilmiştir. 

Bu  arada  Yunanistan'ın  Büyük  Ülkü  adı  verilen  “Megalo  İdea”sını99

uygulamak  maksadıyla  kurduğu  Etniki  Eterya  Cemiyeti,  Girit'te  faaliyetlerini

yoğunlaştırmış,  1896'da  halkın  isyanını  sağlayarak  Girit'in  Yunanistan'a  verilmesi

için harekete geçmiştir. Bu durumda araya giren Avrupalı devletler Bâbıâli'nin Girit'e

yeni bir muhtariyet hakkı verilmesini teklif etmişler ve Yunanlıların adayı işgaline

engel olmak için savaş gemilerini bölgeye göndermişlerdir. Girit'teki gergin durum

Osmanlı  ile Rusya,  İtalya ve Fransa'nın arasını açmış,  yalnızca Almanya Girit'ten

gemilerini  çekerek,  diğer  himayeci  güçlerin  ültimatomuna  katılmayı  reddetmiş,

dostluk  ilişkilerini  pekiştirmek  adına  önemli  bir  özveride  bulunmuştur.100 Buna

rağmen Yunan karaya çıkartma yaparak adayı aldıklarını ilân etmiş ilgiyi başka yere

çekmek  için  de  yine  Etniki  Eterya  ile  işbirliği  yaparak  Teselya  sınırındaki  ve

Makedonya'daki Osmanlılara saldırıya geçmiştir. Böylece Osmanlı-Yunan savaşı 17

Nisan 1897'de başlamış, savaş karşısında bölge devletleri ya tarafsız kalmayı tercih

etmiş  ya  da  Almanya  gibi  politik  çıkarları  sebebiyle  Osmanlı  toprak  bütünlüğü

savunmuşlardır. Teselya, Espir ve denizlerde gerçekleşen savaş, Osmanlı galibiyeti

ile  sonuçlanmış,  Atina'ya  doğru  yolu  açılan  Osmanlı'nın  bu  ilerlemesinden

99 “Megola İdea”, kelime anlamıyla “büyük ideal”, “büyük fikir” demektir. Bu fikre ve ilkeye göre,
1453'te Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilen İstanbul tekrar ele geçirilecek, Yunanistan,
Girit, Rodos, Kıbrıs, Anadolu ve Büyük İskender'in uzandığı iskenderiye'ye kadar olan yopraklar
işgal  edilerek,  bir  Helen  İmparatorluğu  olarak  kabul  edilen  büyük  Bizans  İmparatorluğu
kurulacaktır. Bkz; Sabahattin İsmail,  Kıbrıs Sorunu: 150 Soruda,  İstanbul, Kastaş Yayınevi,
1998, s. 3.

100 Garnier, a.g.e., s. 70.
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korkulması sebebiyle harekâtın durdurulması için Rus Çarı ve diğer büyük devletler

ricacı olmuştur. Böylece 20 Mayıs 1897'de savaş sonlandırılmış, II. Abdülhamid'in

kaybettiği  prestijini  tekrar  kazanması  ve  Osmanlı  Devleti'nin  Avrupa'ya  karşı

kuvvetini ispat etmesi adına önemli bir zafer olarak kabul edilmiştir. 

Osmanlı'yı Yunanistan ile savaş esnasında yalnız bırakan büyük devletler,

barış  şartlarının  tesbiti  için  ortak  bir  konferans  talebinde  bulunmaktan  geri

durmamışlar, dört ay süren görüşmeler sonucunda imzalanan mütareke ile Teselya'ya,

sınırındaki  önemli  mevziler  Osmanlı'ya  bırakılmak  şartıyla  eski  statüsü  geri

verilmiştir. Yunanistan Osmanlı'ya 100 milyon Franklık tazminat ödemeye mahkûm

olmuş,101 ayrıca  Osmanlı'nın  işgal  ettiği  bölgeleri  boşaltması  ve  Girit'in  tarafsız,

özerk ve Hristiyan bir valiyle yönetimine de karar verilmiştir. Yasama da bölgenin

yerel bir meclisinin elinde olacaktır.102 Böylece uğruna savaşılan ve kazanılan Girit

Osmanlı hâkimiyeti altında kalmaya devam etmiş olsa bile, bunun uygulamada bir

karşılığı  bulunmamış  ve  Girit  müslümanlarının  bir  çoğu  da  Anadolu'ya  göçmek

durumunda kalmıştır.103 Ada stratejik  önemi bakımından tamamiyle hiçbir  devlete

verilememiş, boyutu sebebiyle de paylaşılamamıştır. Dolayısıyla yerel bir meclisin

teşkili çözüm olarak uygulanmış  ve ada zamanla Hristiyanlaşmıştır.

Makedonya'nın  durumu  ise  Osmanlı  Devleti'nin  geleceği  bakımından

önemli ayrıntılar içermektedir. Makedonya farklı ırk ve dinlerin birlikte yaşadıkları

etnografik açıdan çok zengin ve Anadolu'daki illerden farksız bir şekilde merkeze

bağlı olarak idare edilen bir bölgedir. Dinî açıdan ise bölgedeki Hristiyanların büyük

çoğunluğu Ortodoks ve Sultan Abdülaziz dönemine kadar Fener Rum Klisesine bağlı

iken,  1870'de  Bulgarlar  Rum  kilisesinden  ayrılmış  ve  millî  bir  kilise

oluşturmuşlardır.  İşte  bu  kilisenin  varlığı  Makedonya  için  huzursuzluğun  temeli

olmuştur.104 Buna karşın bölge Kosova, Manastır ve Selanik'ten oluşan ve yaklaşık

1,5 milyon Müslümanın çoğunluğu teşkil edecek şekilde yaşadığı bir bölgedir. Buna

karşın 900 bin Bulgar, 300 bin Rum, yüzer binlik nüfuslarıyla da Sırp ve Ulahlar

101 Karal, a.g.e., 118.
102 Akşin, a.g.m., s. 174.
103 Masksutoğlu, a.g.e., s. 459-460.
104 Karal, a.g.e., s. 147.
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Hristiyan  halkı  oluşturmatadır.  Hal  böyle  iken  bile,  Avrupa  devletleri  birarada

yaşayan bu unsurların Osmanlı egemenliği altında kalmaması gerektiği konusunda

ısrar  etmişler  ancak  kime  hangi  bölgenin  paylaştırılacağı  konusunda  da  bir

mutabakata  varamamışlardır.  Bulgarlar  komitecilik  faaliyetlerini  sürdürerek

bölgedeki  istenmeyen  unsurları  kaçırmayı  veya  sindirmeyi  hedeflemişlerdir. 1902

yılında  düzenlenen  büyük  ayaklanma  ile  Avrupa  devletlerinin  dikkati  çekilmek

istenmiş ve nitekim Avusturya ve Rusya 1903'te Viyana Islahat Programını sunmuş,

İngilizler  ise  bölgeye  Hristiyan  bir  vali  atanmasını  talep  etmiştir.  Makedonya'da

yoğunlaşan Harbiye mezunu genç subaylar ve yaşantıları da daha sonra Hürriyet'in

ilânına sebep olacak ve Osmanlı Devleti'nin tarihi bir dönüm noktasının baş rolünde

oynayacaklardır.105 Buradan  yola  çıkarak  Makedonya'nın,  Osmanlı  Devleti  için

bundan  sonraki  dönemde  gerçekleşecek  hükûmet  değişimi  ve  I.  Meşrutiyet

hareketinin  başlaması  adına  hazırlık  için  önemli  bir  mekân  olduğunu  söylemek

gereklidir. 

Aslında Makedonya meselesi, ilk defa 1876 İstanbul Konferansı sırasında

ortaya atılmıştır. Konferans kapsamında, Rumeli'nin ikiye ayrılarak birinci bölgenin

Bulgaristan'ı,  diğerinin Makedonya denecek olan bölgeyi kapsaması ve haklarında

ıslahat  yapılması  kararlaştırılmıştır.  Müslüman  ve  Hristiyan  halkın  seçim yoluyla

katılımı esasıyla yönetilecek ve tüm halkın gelişimini sağlayacak muhtar bir idare,

ıslahat  paketinin  içinde  yer  almıştır.  Ancak  Osmanlı  için  bu  şartlar  uygulanabilir

görünmemiş tam da bu ortamda 93 Harbi sonlanarak, Rusya Ayastefanos ile ıslahat

şartını  tekrar  dikte  etmiştir.  Berlin  Antlaşmasıyla  Ayastefanos  şartları  Avrupa

devletlerinin  tamamının  lehine  çevrilmeye  çalışılmışsa  da  ıslahat  şartının  büyük

devletlerin  gözetimi  altında  gerçekleşmesi  yönünde  anlaşmaya  varılmasına  engel

olunamamıştır.106

Makedonya  Komitesi'nin  Avrupa  devletlerini  harekete  geçirmek  ve

Osmanlı'nın ıslahatları gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla çıkardığı huzursuzluk

1897'de  Avusturya  ve  Rusya'nın  Makedonya  hakkında  aralarında  bir  antlaşma

105 Akşin, a.g.m., s. 175.
106 Karal, a.g.e., s. 149-150.

34



yapmalarına sebep olmuştur. Böylece Makedonya'nın Balkanlardaki küçük Balkan

devletleri arasında eşit bir şekilde taksimi kararlaştırılmıştır. Ancak Bulgaristan buna

karşı  çıkmış  muhtariyet  şeklindeki  yönetimin  devamını  desteklemiştir.  Sofya

hükûmeti  1899'da  Bâbıâli'ye  Makedonya'da  Bulgar  umumi  valisi  idaresinde  bir

muhtariyet  kurulması  yönünde  muhtıra  vermiş,  teklifin  reddedilmesi  üzerine  de

Bulgar hükûmetinin Makedonya Komitesinin faaliyetlerini desteklemesi ile 1901'den

itibaren Makedonya daimi bir isyan haline girmiştir. Türkleri destekleyen Bulgarlar

da  büyük  eziyet  görmeye  başlamış  ve  trajedik  bir  manzara  oluşmuştur.  Yaşanan

durum ve Avrupa devletlerinin baskıları neticesinde Kasım 1902'de hemen yürürlüğe

giren  ıslahat  paketinde,  valilerin  yetkileri  genişletilmiş,  mahkemelerin

bağımsızlıkları sağlanmış, karma jandarma teşkilatı kurulmuş ve ıslahatların kontrolü

görevinin  vezir  rütbesindeki  bir  müfettişe  verilmesi  kararlaştırılmıştır.107 Buna

rağmen  komitacılık  olayları  devam  etmiştir,  zira  Makedonya,  stratejik  önemi

sebebiyle  yalnızca  Makedonya'yı  değil  bölgenin  dışındaki  güçlerin  de  daima  ilgi

alanında bulunmuştur. Balkan Savaşına kadar bu durum devam etmiş hatta savaşın

nedenini teşkil etmiştir.

Berlin  Antlaşması  sonrası  Osmanlı  dış  ilişkileri  açısından  da  önemli

değişimlerin yaşandığı bir dönem olmuştur. Garnier II. Abdülhamid'in dış siyasetinin,

bütün  savaşlardan  kaçınıp,  yabancı  kuvvetlerin  birbirleriyle  anlaşmazlıklarını

körükleyip,  Balkan  devletlerini  de  birbirlerini  yok  etmeye  terketme  yönünde

şekillendiğini  söyleyecektir.108 Dolayısıyla  İngiltere'de  yapılan  seçimler  sonucu

Liberal  Gladson'un  kurduğu  hükûmet  ve  Osmanlı  yerine  Rus  dostluğu  yönünde

sürdüreceği  siyaset,  Osmanlı'nın  İngiltere  ile  uluslararası  bir  destek  siyaseti

sürdüremeyeceğini ifade eder. İngilizleri memnun etmek üzerine kurulu bir siyaseti

Osmanlı'nın  devam  ettirmesine  de  ihtiyaç  kalmaz.109 Zaten  Berlin  Antlaşması

öncesinde İngiltere'nin Osmanlı çıkarlarını korumak karşılığında Kıbrıs'ı istemesi ve

Berlin Kongresi esnasında Osmanlı'yı büyük bir hayal kırıklığına uğratarak, kendi

talepleri  olmadığı  halde  Ermeniler  için  ıslahat  şartı  öne  sürmesi,  İngiltere  ile

107 Karal, a.g.e., s. 152- 157.
108 Garnier, a.g.e., s. 59.
109 Akşin, a.g.m., s. 165.
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ilişkilerin kopmasına sebep olmuştur.

 Girit'te yaşanan gerginlik ortamında İngiltere'nin yanı sıra Fransa ve İtalya

ile  de  arası  açılırken  Osmanlı,  bölgeden  gemilerini  çeken,  Berlin  Antlaşması

esnasında da herhangi bir toprak talebi olmayan Almanya ile yakın bir dış ilişkiler

ortaklığına  girecektir.  Ek olarak  İngiltere'nin  Mısır'ı,  Fransa'nın  da  Tunus'u  işgali

sebebiyle  Almanya'yla  olan  yakınlık  daha  da  kuvvetlenmiştir.  Buna  bağlı  olarak

Karal'a göre II. Abdülhamid, idaresi dönemince Rusya'dan nefret etmiş, İngiltere'den

korkmuş, Fransa'yı  küçümsemiş ve gençlik yıllarından itibaren hayranlık duyduğu

Almanya'ya stratejik uygunluk da sağlandığından yakınlık göstermiştir.110 Dönem içi

dış  ilişkiler  yakından incelendiğinde  şartların  da  bu dostluğu pekiştirecek şekilde

geliştiği görülmektedir. 

Yine Karal, Alman-Osmanlı dostuğunun barış yolu ile yayılmacılık için iyi

bir örnek olduğuna dikkat çekmiştir.111 Zira Türk-Alman yakınlaşması öncelike kültür

alanında  yaşanmış,   Deutsche  Bank'ın  İstanbul'da  bir  şube  açması  da  bu

yakınlaşmanın bir ürünü olmuştur. 1888'de Banka Osmanlı hükûmetinin yaptırdığı

Haydarpaşa-İzmit demiryolu işletme ve İzmit-Ankara demir yolunu inşa hakkını elde

etmiş,112 24  Ağustos  1890'da  Osmanlı  ile  Almanya'nın  yeni  bir  ticaret  antlaşması

imzalamaları da Anadolu pazarları açısından büyük gelişmelerin yaşanmasına olanak

sağlamıştır. Alman ticarethanelerinin yanı  sıra  çeşitli  bölgelerde  açılan  okullar  ve

hastahaneler  de  bunları  izlemiş,  böylece  Almanya'nın  mali  ve  ticari  alandaki

teşebbüsleri için de büyük imkânlar gelişmiştir.  

Bu  dönemde  Alman-Osmanlı  ilişkilerini  en  olumlu  yönde  etkileyen  bir

diğer gelişme ise  II. Wilhelm ve II. Abdlhamid'in aralarındaki dostluk ve kraliyet

ailesinin İstanbul'da padişahı ziyareti  olmuştur. Bu ziyaretin gerçekleştiği  tarih ile

Kayzerin  Deutsche  Bank  müdürüne  Anadolu  Demiryolu'nu  Bağdat'a  ulaştırma

projesinin  Almanya'ya  verildiği  müjdesini  verdiği  tarih  aynı  olacaktır.  18  Ekim

1898'de gerçekleşen bu ziyaretin hemen ardından 29 Ekim'de gerçekleştirilen Kudüs

110 Karal, a.g.e., s. 173.
111 Karal, a.g.e., s. 175.
112 Hür, a.g.e., s. 51
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Hac  ziyareti  dönüşü  Şam'a  geçen  II.  Wilhelm  Emevi  Camii'nde  Selahaddin-i

Eyyübi'nin mezarını ziyaret etmiş ve anısına bir kitabe asılmıştır.113 Burada yaptığı

meşhur konuşma ile II. Kayser Wilhelm'in, dünyadaki üç yüz milyon müslümanın

dostu olduğunu ilân etmesi Osmanlı ile Almanya ilişkilerini iyice pekiştirecektir.114

Aynı  konuşma  ile  II.  Wilhelm'in  II.  Abdülhamid'in  halifeliğini  tanıması  ve

dostluğunun daimi olacağına dair verdiği mesaj115 da çok önemli bir dönüm noktası

oluşturmuştur.

Elbette  Almanya  ve  Osmanlı  Devleti'nin  yakınlaşması  aynı  zamanda

Almanya'nın önemli politik duruşunu ifade eden “Drang nach Osten” yani “Doğu'ya

gidelim”, “Doğu'ya özlem” temelli bir politikanın neticesidir. Zira 93 Harbi sonrası

Osmanlı  ordusunun  acilen  modernleştirilmesi  çalışmalarında  meşhur  asker  Baron

Binbaşı von Goltz bizzat II. Wilhelm'in emri ile görevledirilmiştir. 1883'te İstanbul'a

gelen  von  Goltz,  padişahın  güvenini  kazanarak  kısa  sürede  Tuğgeneralliğe  kadar

yükselmiş ve Osmanlı Askerî Okulları Genel Müfettişi olmuş, askerî alanda her türlü

yeniliği  düşünmüş  ve  uygulamaya  geçirmiştir.116 Böylece  Osmanlı-Alman

ilişkilerinin  geldiği  nokta,  ileride  ticari  ortaklıklar  ve imtiyazlar  sürecine  girecek,

müttefik ülke olmanın tüm avantajları Almanya'ya sağlanacaktır. 

1.1.4. Ermeni Meselesi

Osmanlı'nın  uzun  süre  gündemini  meşgul  edecek  ve  uluslararası  sahada

başını  ağrıtacak  olan  Ermeni  meselesini  hakkıyla  değerlendirebilmek  için,  alt

unsurları en doğru şekilde bilmek gerekmektedir. Aslında Osmanlı topraklarının her

kösesinde  meskun  bulunan  Ermeniler,  zamanla  Türkleşmiş,  Türkçe  dilini

benimsemiş,  Türk  örf  ve  adetlerini  de  benimsemişlerdir.  Askerlik  mecburiyetleri

yerine vergi vermişler ve Anadolu'da Rumlarla birlikte hem zanaat alanında hem de

ticarette  çok  önemli  bir  yere  sahip  olmuşlardır.  Yakından  incelendiğinde  II.

Abdülhamid'in de Ermenilerle ilişkisinin 1893 yılına değin olumlu bir havada devam

113 Hür, a.g.e., s. 50.
114 Davison, a.g.e.,  s. 119.
115 Karal, a.g.e., s. 177.
116 Hür, a.g.e.,  s. 48-49.
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ettiği,  hatta  Ermeni  nâzırlar  tayin  ettiği  de  görülmüştür.  Ne  zaman  ki  yabancı

devletlerin  de  kışkırtmalarıyla  milliyetçilik  duyguları  Ermeniler  arasında

filizlenmeye  başlamış,  o  zaman  içinde  bulundukları  avantajlı  durum  yeterli

gelmemeye  ve  bağımsızlık  istekleri  gelişmiştir.  Islahat  Fermanı  sonrası  vicdan

hürriyeti prensibi neticesinde kurulan özel kolejler en çok Ermeniler arasında rağbet

görmüş  ve  böylece  entellektüel  anlamda  da  bağımsızlık  fikrine  yaklaşmıştırlar.117

Yaşanan durum, azınıkların hak ve hürriyet imtiyazlarının,  bağlı  bulundukarı  ülke

için aleyhte kullanılmasına bir örnek teşkil edecektir. 

Özellikle 93 Harbi sonrası Ruslar'ın kışkırtmaları ve diğer dış devletlerin de

desteğiyle  Ermeniler  ihtilâl  örgütleri  kurarak  teşkilatlanmaya  başlarlar.   Zira

Bulgaristan'ın  Osmanlı  topraklarından  ayrılmasından  sonra  ülke  toprakları  içinde

bağımsızlığını  kazanmamış  tek  Hristiyan  unsur  olarak  Ermenileri  görmekteyiz.

1887'de  Hınçak  ve  1890'da  Taşnaksütyun  Ermeni  ihtilâl  örgütleri  kurulmuş,

Cemiyet'in  düzenlediği  kongreye gelen temsilcilerin  kabul  ettikleri  “Hınçak İsyan

Cemiyeti Kanun-i Alisi” adını taşıyan belge, en önemli hedeflerinin isyan çıkarmak

olduğunu ortaya koymuştur.118  Zira Hınçak Komitesi'nin 1888'de yayımladığı parti

programının  ikinci  bölümünde  Ermenilerin  yaygın  bir  sosyalist  teşkilat

gerçekleştirebilmek  için  uzun vadede,  mutlakiyet  idaresine  mensup sınıfların  yok

edilmesi ve ihtilâl çıkarmak faaliyetlerinin gerekliliğinden bahsedilmiştir. Programın

üçüncü  bölümünde  ise  ihtilâl  bölgesi  olarak  Türkiye'nin  seçildiği  ve  Ermenilerin

Osmalı  Devleti'nden  ayrılması  gerektiği  vurgulanmıştır.  Programın  dördüncü

bölümünde yine ihtilâl ve halkı Osmanlı Devleti'ne karşı isyana teşvik, bunun için

organizasyonlar  kurulması,   resmî  yetkililere  karşı  terör  eylemleri  uygulanması,

gönüllü isyan birliklerinin oluşturulması ve dış devletlerin Osmalı Devleti'ne karşı

başlatacağı bir  savaşın desteklenmesi maddeleri  yer almıştır.119 İlerleyen tarihlerde

Hınçak  Komitesi,  Taşnaksütyun  Komitesi  ile  birleşme  kararı  almış  ancak  parti

programında “sosyalist prensiplerin” bulunmasını şart koşmuştur. 1896 yılına kadar

117 Karal, a.g.e., s. 127.
118 Karal, a.g.e., s. 136.
119 Orhan Doğan, “Ermeni Komiteleri Hınçak ve Taşnaksütun (Rus Adalet Bakanı y. Muravyev'in

Ermeni Komitelerine İlişkin Raporu),  Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
Sayı: 20, Konya, 2008, s. 313, 314.
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süren birliktelik, Hınçak Komitesi tarafından önemsenmemiş ve bağımsız faaliyetler

de  sürdürmüştür.  1894  yılında  yayımlanan  Taşnaksütyun  parti  programına  göre

amaçları, ihtilâl yolu ile Türkiye Ermenistanı olarak kabul edilen bölgenin siyasi ve

ekonomik bağımsızlığına  kavuşması,  bu amaç için  ihtilâlcı  gruplar  oluşturulması,

halkın  silahlanmasının  sağlanması,  hükûmet  müesseselerinin  tahrip  edilip

yağmalanması gibi maddelerle ifade edilmiştir.120 Akşin'e göre de bu örgütlerin nihai

hedefi Bulgaristan'da yaşanmış olayların bir benzerinin tekrarı ve böylece meydana

gelecek  ayaklanmalara  yapılan  müdahalelerin  'katliam'  adı  altında  kamuoyuna

sunulması  ve  özellikle  Avrupa'nın  bu  konuda  ayağa  kalkmasını  sağlayıp  destek

kazanarak,  özerklik  ve  nihâyetinde  bağımsızlıklarını  ellerine  almalarıdır.121 Ulusal

bağımsızlığını  korumakla  yükümlü  olan  Osmanlı  Devleti'nin,  bölücü  hedeflerin

sonuca  ulaşmasını  engellemek  adına  gösterdiği  çaba,  kamuoyuna  çoğu  zaman

olumsuz bir resim olarak yansımıştır.

Aslında  Ermeni  meselesi  93  Harbinden  önce  mevcut  olmayan  bir

problemdir. Berlin  Antlaşmasının  61.  maddesinde  geçen  ve  Erzurum,  Diyarbakır,

Sivas,  Harput,  Van  ve  Bitlis'te  ıslahat  şartı  istenen  şehirlerin  nüfusunun yaklaşık

yüzde yirmilik bir kısmını Ermeniler oluşturmaktadır.122 Türk ve Kürtlerin çoğunluğu

oluşturduğu  bu  bölgelerde  yapılması  olası  bir  ıslahatın  tehlikeleri  ve  bölge

Ermenilerinin huzursuzluğu Osmanlı Devleti'ni zor durumda bırakmıştır.

  Dolayısıyla savaş sırasında Rusya'nın kışkırtmalarıyla ayaklanan kuzey

doğu  şehir  Ermenilerinin,  Ayastefanos  ve  Berlin  Antlaşmaları  nihâyetinde  kendi

talepleri  olmaksızın  ıslahat  sözü  almalarıyla  ve  sonrasında  İngiltere'nin  Kıbrıs

meselesine yine Ermenilerin görüşü alınmaksızın eklemlenmeleri  ile başlayan bir

süreçtir.  Karal'a  göre  bu  mesele  Ermenilerden  çok  İngiltere  ve  Rusya'nın

menfaatlerini  ilgilendirmiştir.123 Berlin  Kongresi  sonrası  ıslahatların  tahkiki  için

hazırlanan bir heyet 1880'de, beş maddelik bir raporla Avrupa devletlerinin tatmin

olmasını  sağlar.  Raporda:  Mahkemelerin  tanzim  ve  ıslahı,  polis  ve  jandarmanın

120 Doğan, a.g.m., s. 317.
121 Akşin, a.g.m., s. 172.
122 Öztuna, a.g.e., s. 142.
123 Karal, a.g.e., s. 127.
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düzenlenmesi,  gümrük,  posta,  telgraf  ve  vasıtalı  vergi  geliri  bir  tarafa,  diğer

vergilerden gelen paraların  dört vilâyetin bütçesine ait olması, adliye memurlarının

seçilmesi, bütün bu ıslahatın bir Müşir vasıtası ile kontrol ettirilmesi yer almıştır.124

Nihâyetinde 1889 itibariyle başlayan ayaklanmalar Musa Bey Vakıası, 1890

Kumkapı gösterileri ve Erzurum olayı, 1892 Merzifon, Yozgat ve Kayseri olayları ile

devam etmiş  ve 1894'de  tırmanışa  geçmiştir. Özellikle  Bitlis  Sason kasabasından

başlayıp çevreye yayılan isyan kanlı bir şekilde bastırılmış, bu ayaklanmalar zamanla

İstanbul'a  da  sıçramış,  1895'de  Bâbıâli'ye  gerçekleşen  yürüyüş  ve  bastırılması

maksadıyla  yapılan  müdahalede  iki  taraftan  da  can  kaybına  sebep  olmuştur.125

“Birinci  Ermeni  Patırtısı”  olarak  tarihe  geçen  ayaklanma,  Ermeni  patriki

İzmirliyan'ın  silahlandırdığı  birkaç  yüz  Ermeni'nin  katılımıyla  gerçekleşmiştir.

bâbıâli'ye  ulaşamayan  isyan,  komitacıların  büyük  kayıp  vermesiyle  sonuçlanacak

şekilde  bastırılmıştır.126 Yaşanan  olaylar  sonrasında  Avrupa  devletlerinin  büyük

protesto ve ültimatomlarıyla karşı karşıya kalınmış, akabinde Bâbıâli daha önce her

ne kadar  Berlin  Antlaşmasının  61.  maddesine aykırı  olsa  da,  Fransa,  İngiltere  ve

Rusya tarafından sunulan ıslahat tasarısını yeniden ele almak durumunda kalmıştır.

Tasarıda  yer  alan;  jandarma  teşkilatında  Hristiyanların  bulundurulması,  nahiye

müdürlerinin seçim yoluyla tespiti,  kır bekçileri tayini ve hapishaneler hakkındaki

nizamname  Bâbıâli'yi  tereddüte  sokmuştur.  Toplanan  bir  vükela  heyetinin  aldığı

karar  neticesinde  tasarı  23  Ağustos'ta  kabul  edilmiş,127 ancak  gerçek  manada

uygulanmamıştır.

 1896 sonrasında da eylemler devam etmiş, 26 Ağustos 1896'da Osmanlı

Bankası baskını için 20 Ermeni ihtilâlcinin şehre bilinmeyen bir yolla girmesi, hafiye

teşkilatının  başarısızlığı  olarak  görülmüştür.  Osmanlı  Bankası  baskınının  II.

Abdülhamid  tarafından  düzenlendiği  iddiaları  da  ortaya  atılmış  ancak  sonuç

bulamamıştır.1281905'de gerçekleşen ve Ermenilerin Cuma selamlığında patlattıkları

124 Karal, a.g.e., s. 134.
125 Karal, a.g.e., s. 142.
126 Öztuna, a.g.e., s. 146.
127 Karal, a.g.e., s. 140,141.
128 Karal, a.g.e.,  s. 144.
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bomba pek çok kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuş, ancak Abdülhamid bu

saldırıdan kurtulmuştur.129 Tüm çabalarına karşın oluşturulan kaotik ortam, örgütlerin

nihai hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak zemini teşkil edememiştir.

İsyanların bastırılması için 1891 tarihli bir Nizamname uyarınca, özellikle

Doğu'da Ermeni'lerin ayaklanmalarına karşı bölgede gönüllülerin meydana getirdiği

“Hamidiye  Alayları”  isimli  askerî  birlikler  oluşturulmuştur.  Bu  sayede  Kürtlerin,

Ermenilere karşı silahlandırılma talepleri de yerine getirilmiştir.130 Rütbeleri yalnızca

kendi alaylarında geçerli  olacak subaylar, Kürt beyleri  ve çocuklarından seçilmiş,

1908'de  İttihatçılar  tarafından  dağıtılana  kadar  da  görevlerine  devam  etmiştir.131

Haklarında yoğun eleştiriler sunulan Hamidiye Alayları, Osmanlı Devleti açısından

bakıldığında Ermeni meselesi ve ileriki dönemlerde ortaya çıkacak Kürt meselesini

değerlendirmek açısından önemlidir.

Ermeni  ayaklanmalarının  bastırılmasının  kanlı  bir  şekilde  gerçekleşmesi

sebebiyle  II.  Abdülhamid,  ilk  defa  tarihçi  Kont  Albert  Vandal  tarafından  “Kızıl

Sultan” lakabıyla anılmış ve İttihatçılar tarafından da bu lakab özellikle Ermeni katili

olması  ithamıyla  sıkça  kullanılmış,  Cumhuriyet  dönemi  tarih  kitaplarına  da  bu

şekilde  yansımıştır.132 1890'da  bir  Ermeni  katliamı  yaşandığı  iddialarına  kuvvetle

inanan Batılılar  II.  Abüdlhamid'e  yüklenmişler  ve  “Kanlı  Sultan”,  “Lanet  Abdül”

lakaplarını da II. Abdülhamid'e takmışlardır.133 Bu lakapların ve iddiaların yankıları

günümüzde  dahi  sürmekte  ve  Ermeni  meselesi  uluslararası  sahada  netlik

kazanamamaktadır. Avrupa devletleri başta olmak üzere Batılı ülkeler II. Abdülhamid

döneminde  yaşanan  kanlı  hareketliliği  Türkiye'nin  aleyhinde  kullanmaya  devam

etmektedir.

129 Akşin, a.g.m., s. 173.
130 Öztuna, a.g.e., s. 144.
131 Akgündüz, a.g.e., s. 276.
132 Akgündüz, a.g.e., s. 270.
133 Davison, a.g.e., s. 114
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1.2. Ülke İçi Toplumsal ve İktisadi Vaziyet

I.  Meşrutiyet  ile  II.  Meşrutiyet  arasındaki  dönemin  neredeyse  tamamını

ifade  eden  II.  Abdülhamid  devri,  ülkenin  içinde  bulunduğu  savaş  koşulları  ve

Osmanlı  Devleti'nin yıkılışını  başlatan olayların yaşandığı   bir  atmosfere sahiptir.

Tüm bu zorlayıcı  koşulların baskısına rağmen, ülkenin toplumsal durumunu ifade

eden  iktisat,  sağlık,  eğitim  ve  kültür  ortamı,  aksaklıklar  barındırmasıyla  birlikte

önceki  dönemlerle  karşılaştırıldığında  ilerlemelerin  de  gözlemlendiği  bir  dönem

olmuştur.

Dünyanın  gidişatına  da  bağlı  olarak  kapitalist  sisteme  entegre  olma

çabaları,  fabrikalaşma  ve  demiryolu  inşaatlarının  da  önceki  dönemlere  bakarak

oransal olarak arttığı görülür. Osmanlı Devleti'nin dış borçlarını ödeme konusunda

geldiği  nokta,  büyük savaşlar  yaşamış  bir  devlet  için  dikkate  değer  bir  seviyede

olmuştur. Bu anlamda II. Abdülhamid döneminde kurulmuş olan Düyun-u Umumiye

kurumu yakından incelenmesi gereken öneme haizdir. 

Tarihçi  Jean-Jeal  Roux'a  göre  de,  Osmanlı'da  ciddi  anlamda değişim  I.

Meşrutiyet'in ilânı sonrası yaşanmaya başlanmıştır. Bu dönem eğitim ve öğretimin

laikleştiği, özellikle Fransızca eğitim veren Galatasaray Sultan-ı Hümayun lisesinin

açıldığı, hukuğun birleşip, kapitalist batı sisteminin takibe başlandığı, yaşam şekli ve

sanat alanında alafrangalaşmanın desteklendiği bir sosyal yapı oluşmuştur. Özellikle

Topkapı Sarayının terkedilerek Dolmabahçe'ye geçilmiş olması da tıpkı fes giymenin

zorunluluğu, Avrupai giyim tarzlarının yaygınlaşması gibi modernleşmenin önemli

simgeleri Osmanlı topraklarında yaygınlaşmıştır.134 Batılılaşma alanında vuku bulan

gelişmelerin  en  önemlileri  eğitim  alanında  yaşanmış,  mevcut  okul  sisteminin

iyileştirilmesi,  kız  okullarının  sayıca  arttırılması,  yabancı  okulların  yaygınlaşarak,

yüksek  öğretimde  belli  bir  seviyeye  gelinmesi  bu  dönem  koşullarında

gerçekleşmiştir. Sağlık alanında da dünyada gerçekleşen gelişmeler yakından takip

edilmiş ve gecikmeden uygulanmıştır. 

134 Jean-Paul Roux, Türklerin Tarihi: Pasifik'ten Akdeniz'e 2000 Yıl, İstanbul, Kabalcı, 2007, s.
441.
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II. Abdülhamid yönetiminin en zayıf halkası olarak görülebilecek olan basın

ve  basın  alanındaki  sansür  uygulamaları,  dönem  basın  hareketliliğini  yurtdışına

kaydırmış, bu anlamda muhalif hareketin öncüleri olan  Jön Türkler basın alanında

yoğun çalışmalarda bulunmuşlardır. Döneme damgasını vuran sansür uygulamaları,

büyük eleştiriler  alsa  da  anayasa  metninde  geçen  ve  basın  çalışmalarını   “kanun

dairesinde”  sınırlayan  maddeye  aykırılık  göstermemektedir.  Dolayısıyla  sonraki

dönemler için basını denetleyen maddelerde değişikliğe gidilmesi düşünülmüştür.

1.2.1. İktisadi Vaziyet

II.  Abdülhamid'in tahta çıktığı dönem, Osmanlı Devleti'nin “hasta adam”

olarak değerlendirildiği,  siyasi  koşulların  ağırlığının yanısıra mali  alanda da ciddi

problemlerin yaşandığı ve hazinenin neredeyse boş olduğu bir dönemdir. Karal'a göre

özellikle modern bir ordu kurma, isyan ve savaşlara karşı koyma gerekliliği ve halkın

aktif olarak ekonomiye katkıda bulunacak çoğuluğunun silah altında tutulması sosyal

ekonominin  geri  kalmasının  en  önemli  sebeplerinden  olmuştur.  Gülhane  Hatt-ı

Hümayun'u  ile  birlikte  bazı  Batılı  mali  prensipler  aktarılmaya  çabalanmışsa  da

kurulan  Meclis-i  Ahkâm-ı  Adliye  görevini  yerine  getirememiştir.   Bu  ortamda

hazırlanan  Kanun-i  Esasî'ye  ve  açılan  ilk  Meclis'e,  mali  konularda  yaşanan

problemlerin çözümü açısından  ümit bağlanmıştır. Böylece bütçe kanunu meclisten

geçirilmiş  ve  vergilerin  ancak meclis  tarafından kabul  edilen  bir  kanun ile  tespit

edilip  toplanabileceği,  devlet  hazinesinin  de  meclis  denetiminde  olacağı

belirlenmiştir.135

Meclisin  dağıtılmasıyla  girilen  süreçte  II.  Abdülhamid,  birçok  alanda

olduğu  gibi  mali  konularda  da  idareyi  eline  almış,  yönetimi  Yıldız  Sarayı'ndan

devam  ettirmiştir.  Bu  dönemde  her  ne  kadar  bütçe  Maliye  Nezareti  tarafından

düzenlense de, son şekli Vükela Heyeti'nde verilmiştir.136  Alanda uzman olmayan bu

heyetin  kontrol  ve  kabul  mekanizması  içinde  bulunuşu  mali  bakımdan  Osmanlı

Devleti'ni  zora  sokmuş,  1876  yılında  kağıt  paranın  tekrar  tedavüle  sunulması

135 Karal, a.g.e., s. 415-417.
136 Karal, a.g.e., s. 421.
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akabinde  dünya  ölçeğinde  yaşanan  “Büyük  Buhran”ın  ilk  belirtileriyle  Osmanlı,

borçlarını  ödeyemez  hale  gelmiştir.  1863  yılı  itibariyle  Fransız  ve  İngiliz

sermayeleriyle  kurulan  Osmanlı  Bankası,  Osmanlı  Devleti'nde  banknot  çıkarma

imtiyazını  aldıktan  sonra  ekonomik  anlamda  yeni  bir  döneme  girilmiş,  madenî

paradan kağıt paraya geçiş sancılı bir süreç olmuş, kağıt paraya güven duygusunun

oluşması  zaman almıştır. Ancak büyük miktar  parayı  madenî  para olarak taşımak

zorunda kalan tüccarlar arasında rağbet görebilmiştir. 93 Harbi sonrasında verilmesi

taahhüt  edilen  savaş  tazminatı  ile  sıkışan  bütçe,  13  milyon  liralık  daha  banknot

basımı  ihtiyacını  doğurmuştur.  Savaşın  yenilgiyle  sonuçlanması  devletin  itibarını

zedelediğinden Ayestefanos Antlaşması esnasında 1 altın liranın kağıt para karşılığı

350 kuruşa kadar çıkmıştır.137 II. Abdülhamid döneminde yaşanan ve kağıt paranın

oluşturduğu  bu  buhranlı  durumu  ortadan  kaldırmak  amacıyla  dış  borçlanmaya

gidilmiş ve Osmanlı Devleti'nin mali durumu kritikleşmiştir. 

Koloğlu'na  göre  II.  Abdülhamid'in  ekonomi alanında  yeterli  girişimlerde

bulunamamasının asıl sebebi karşılıklı uygulanması ve ticareti geliştimek maksadıyla

Batı'ya  tanınan  kapitülâsyonlardır.  Avrupa  devletlerinin  ilerlemesi,  Doğu'nun

kabuğunu  kıramaması  ve  içine  kapanık  tutumu  devam  ettirmesi  tek  taraflı  bir

gelişmeye sebebiyet  vermiştir. Vergi  tespiti  ve gümrük belirleme işlemlerinin bile

Batı'nın onayıyla belirlenebildiği bu dönem, 1838 sonrası imzalanan ve geçici olması

beklenen  hakların  kapitülâsyona  dönüşerek  Batı'nın  lehine  gelişmes,  Osmanlı

Devleti'nin  kendisini  sınırlaması  zorunluluğuna  itmiştir.  Kapitlasyonlar  Batı'ya;

Osmanlı  topraklarında  kalma  ve  geçme,  din  ve  ticaret,  gayrimenkul  satın  alma,

evlerin  dokunulmazlığı  hakkı  ve  mirasta  kendi  yasalarını  uygulama  özgürlüğü

tanımıştır. Bunların yanında ticari anlaşmaların kapitülâsyon hükmünde geçerliliği ile

Osmanlı  topraklarından  hiçbir  ürünün  ithalinin  yasaklanamaması  da  önemli  bir

imtiyaz olarak verilmiştir. Buna karşın II. Abdülhamid döneminde iktisadın bir bilim

olarak okullarda okutulmaya başlamasıyla birlikte liberalizm savunucusu bir eğitim

ortaya  çıkmıştır.  Ancak politika  ile  ekonominin  büyük bağlantısı  liberal  ekonomi

tartışmalarını bastırmış, konuyu tartışan grup özellikle tüccarlar, sanayiciler ve basın

137 Zafer Toprak, “İktisat Tarihi”,  Türkiye Tarihi 3-Osmanlı Devleti: 1600-1908, İstanbul, Cem
Yayınevi, 1997, s. 262, 265. 
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olmuştur. Yerlinin korunması fikri de bu dönemde konuşulmuş, ancak Abdülhamid

özellikle İttihatçılarla olan çatışmasının bir sonucu olarak, “millî ticaret” adı altında

bir  kaç  kişinin  zenginleşmesine  müsaade  etmeyeceğini  sık  sık  tekrarlamıştır.138

Amacı  dönem karmaşasında  ülke  bütünlüğünü iktisadi  anlamda korumak olan  II.

Abdülhamid,  uygulamaları  bu alanda da baskıcı  olduğu ithamlarıyla karşı  karşıya

kalmasına sebep olmuştur.

93 Harbi akabinde yaşanan yenilgi ve verilmesi gereken savaş tazminatının

yükü ile  Osmanlı'ya  borç vermiş  olan  Avrupa devletleri,  paralarını  geri  alamama

riskinden  korkmuşlar  ve  Berlin  Kongresi  çerçevesinde  bu  durumu  görüşmeye

açmışlardır.  Kongreye katılan devletler, borçların ödenmesini  garanti  altına almak

için  uluslararası  bir  komisyon  kurulmasını  Bâbıâli’ye  tavsiye  etme  hükmünü

antlaşmaya  koymuş,  ancak  bu  hükmün,  hükûmete  ait  yetkileri  yabancıların

kullanımına açmak olacağı tepkileriyle karşılaşmıştır. Özellikle Galata bankerlerinin

sözcüsü durumunda çalışın basın, yabancıların vergi gelirlerini toplamasını devletin

egemenliğine  bir  saldırı  olarak  değerlendirmiştir.139 Böylece   uluslararası  bir

komisyonun  meydana  getirilmesine  Osmanlı  delegelerinin  itirazına  rağmen  karar

verilmiş, kapitülâsyonların kadırılmasının talep edilmesi durumunda sert tepki veren

Avrupa,  Anayasanın  kabulü  ve  savaş  durumlarını  kapitülâsyonların  kalkması  için

yeterli bulmamış böylece II. Abdülhamid, “Muharrem Kararnamesi” adı verilen ve

borçların  ödenmesini  sisteme  bağlayacak  olan  komisyonun  kurulmasını

onaylamıştır.140 Bu  kararnameyle,  Mısır  vergisi  karşılık  gösterilerek  alınan  1854,

1855, 1871 ve 1877 tarihli borçlar hariç, Osmanlı genel borçları toplam 141 milyon

beş yüz beş bin liraya ulaşmıştır.141  Dolayısıyla tesisi  kaçınılmaz olan ve İngiliz,

Hollanda, İtalyan, Avusturya-Macaristan ve bir Osmanlı delegesinin yanı sıra Galata

bankerlerinin  de  temsil  edileceği  komisyonun  beş  yılda  bir  temsilcilerin  tekrar

seçilmesi  karara  bağlanmıştır.142 20  Aralık  1881'de  temelleri  atılan  Düyun-u

Umumiye  (Genel  Borçlar  İdaresi),  Osmanlı  Devleti'ni  karşı  karşıya  geldiği  iflas

138 Koloğlu, Abdülhamid Gerçeği, s. 308-309.
139 Cevdet Küçük, Tevfik Ertüzün, “Düyûn-ı Umûmiyye”,  İslâm Ansiklopedisi, 1. Cilt, İstanbul,

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1994, s. 59.
140 Koloğlu, Abdülhamid Gerçeği, s. 311.
141 Küçük, Ertüzün, a.g.m., s. 60.
142 Karal, a.g.e., s. 427.
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tehlikesinden kurtarmak maksadıyla kurulmuştur. Borç miktarı, Osmanlı Devleti'ne

doğrudan  müdahale  edilmesi  ve  maliyenin  dış  devletlerce  ortak  bir  karar  alarak

denetime  almanın  imkânsızlığı  sebebiyle  252  milyondan  106  milyon  Osmanlı

lirasına  indirilmiş,   devletler  yerine  kişiler  alacaklı  olarak  Osmanlı  Devleti'nin

karşısına çıkarılmıştır.143 

Düyun-u  Umumiye'nin  kurulmasıyla  Osmanlı  hükûmeti  bazı  gelirleri

olduğu gibi komisyona bırakmak durumunda kalmıştır. Bunların en önemlileri tuz,

tütün, balık ve ispirto vergileri, ipek aşarı, Bulgaristan vergileri, Kıbrıs vergisi, Doğu

Rumeli vergileri ve Berlin Antlaşması sonrasında Sırbistan, Yunanistan, Bulgaristan,

Karadağ'ın hükûmete verecekleri vergilerdir.144 Ancak hazineye girmesi planlanan bu

vergilerden oluşan borcun Bulgaristan, Yunanistan, Sirbistan ve Karadağ tarafından

ödenemediği,  20-25  yıllık  taksitler  halinde  kararlaştırılmış  olsa  ve  ödenseydi,

Osmanlı Devleti'nin toplam 3 milyon 836 bin 347 lira direkt gelir elde etmiş olacağı

görülmektedir. Böylece Osmanlı borcunu birkaç yıl içinde 19 milyona indirebilme

şansına  sahip  olacaktı.  Borçlar  yaklaşık  yüz  yıllık  bir  sürece  dağılmış,  faiziyle

birlikte  ödenemez  boyutlara  ulaşmış  ve  anlaşma  taahütlerine  uyulmaması

bakımından Avrupa bu devletlere  fazlasıyla  toleranslı  davranmıştır.145 Dolayısıyla,

1875 ile 1881 yılları  arasında yapılan görüşmeler neticesinde hükûmetin maliyesi

üzerinde denetleyici olarak kurulan bu mekanizma her ne kadar borçların ödenmesini

sistematize  etmek  maksadıyla  görevlendirilse  de  zamanla  ülkenin  mali  alandaki

yapısı  hakkında  geniş  bilgilere  sahip  olmuş  ve  yatırımcıların  da  büyük desteğini

almış, zamanla Osmanlı  Maliye Nezaretine rakip bir  niteliğe bürünmüştür. Büyük

Avrupa  devletlerinin  hisselerinden  oluşan  örgüt  çok  geçmeden  rakip  emperyalist

güçlerin işbirliğini temsil  eder  olmuş,  böylece gizli  bir  el  olarak en kârlı  alanları

tespit edip, uygun görmedikleri rakipleri resmî olarak engellemiştir.146 Garnier'e göre

böylece  iktisadi  alanda  Avrupalı  kapitalist  güçler  Osmanlı  Devletini  sömürmüş,

bankalar, demiryolları,  maden işletmeleri  gaz ve su işletmeleri,  gümrüksüz ithâlat

143 Akşin, a.g.m., s. 165.
144 Karal, a.g.e., s. 428,429.
145 Alexander  Russel  Webb,  II.  Adbülhamid'in  Osmanlı'ya  Hizmetleri, İstanbul,  Derin  Tarih

Yayınları, 2015, s. 39-40.
146 Koloğlu, Abdülhamid Gerçeği, s. 314.
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yapma alanında her türlü imtiyazı kullanmışlardır. Fransız ve İngiliz yönetimindeki

Düyun-u Umumiye, tüm bu vergileri topladığı gibi, demiryoluyolu inşaatları, liman

ve maden işletmeleri ve ülkenin elektrik şebekesi döşeme imtiyazlarını da Batı'nın

eline  vermiştir.147 Böylece  Osmanlı  Devleti'nin  yer  altı  ve  yer  üstü  kaynaklarının

işletme hakları İngiliz, Fransız, Alman şirket ve bankalarına bırakılmış, yabancı bir

kuruluş  olan  Osmanlı  Bankası’na   tanınan  geniş  yetkiler  devlet  maliyesini

yabancıların  denetlemesine  imkân  vermiştir.148 Dolayısıyla  yabancı  alacaklıların

menfaati gözetilerek oluşturulan Düyun-u Umumiye, Osmanlı maliyesini beklenen

şekilde düzeltemediği gibi para sıkıntısı ve yeni borçlanmalar gerçekleşmiştir. Ancak

yine de önceki dönemlere bakıldığında II. Abdülhamid mali konularda daha hesaplı

bir  tutum  sergilemiş,  yönetimi  döneminde  1886  ile  1905  yılları  arasında  11

borçlanma gerçekleşmiş, bunlardan yalnızca ikisi iktisadi amaçlı ve demiryollarıyla

alakalı  olmuştur.149 Bu borçlanmaların  büyük bir  kısmının  da  Düyun-u Umumiye

idaresi  garantisi  altında  yapılmış,  faizlerin  vaktinde  ödenmesi  konusunda  II.

Abdülhamid'in gösterdiği titizlik devletin mali itibarını yükseltmiştir.150 Dolayısıyla

önceki  dönemlerle  karşılaştırıldığında  II.  Abdülhamid  yönetimi,  borçların

düzenlenmesi ve finanse edilmesi noktasında, önemli miktarda yol katetmiştir.

Düyun-u Umumiye İdaresi çok eleştirilmiş, uluslararası bir teşkilat olarak

gösterilmiş,  Muharrem  Kararnamesi  uluslararası  resmî  bir  anlaşma  olarak  kabul

edilmiştir.  Küçük  ve  Ertüzün'ün  makalelerine  göre  bu  kararnameye  Osmanlı

Devleti'nden alacaklı olan şahıslar adına hareket eden mali bir grup ile Osmanlı'nın

yaptığı bir sözleşme olarak bakılabilir. Böylece alacaklıların alacaklarının ödenmesi

garanti altına alınmış, Osmanlı hükûmeti de borçlardan yüzde 54’e varan bir indirim

elde etmiştir.151 Buna karşın borç senetlerindeki değer artışı Düyun-u Umumiye’nin

işine  yaramış,  devlet  gelirlerinin  yüzde  otuz  kadarı  borçların  ve  faizlerinin

ödenmesine  ayrıldığı  halde,  eski  borçlar  tam anlamıyla temizlenememiştir. Ancak

alınan borçlardan çok daha fazlasının ödendiği ve borçların büyük oranda hafiflediği

147 Garnier, a.g.e., s. 65,66.
148 Cevdet Küçük, “Abdülhamid II”,  İslâm Ansiklopedisi, 1. Cilt, İstanbul, Türkiye Diyanet Vakfı

Yayınları, 1988, s. 219
149 Akşin, a.g.m., s. 169.
150 Karal, a.g.e., s. 431.
151 Küçük, Ertüzün, a.g.m., s. 60.
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de belirtilmiştir.152 Bu anlamda Osmanlı  Devleti,  içinden çıktığı  iç ve dış olaylara

bakarak değerlendirildiğinde bu dönemde, Berlin Antlaşması sonucu  Bulgaristan,

Yunanistan,  Sırbistan  ve  Karadağ'ın  ödemesi  gereken  vergi  borçlarını  alamamış

olmasına rağmen,  dış borçlarından büyük ölçüde kurtulmuştur. Bu sebeple iktisadi

açıdan Osmanlı ekonomisinin geldiği nokta küçümsenmeyecek bir seviyededir. 

Ortaylı'ya göre II. Abdülhamid döneminde, sanayii alanında ciddi girişimler

bulunmamakta ve bu durum Yıldız Arşivlerinden çıkan Islah-ı Sanayi Raporu'nda

görülmektedir. Raporda, İstanbul ve çeşitli vilâyetlerde kurulan sanayi mekteplerinin

işlevlerini  beklendiği  şekilde  yerine  getirmemesi  ve  sanayinin  teşviki  konusunda

olumlu sonuçlar doğuramaması, fabrika kurulmasının da amaca ulaşmayı mümkün

kılmayacağı  görüşü,  sanayiden ziyade küçük üretimin teşvikiyle  sonuçlanmıştır.153

Zira II. Abdülhamid döneminde devlet endüstrisi dışında serbest sermaye ile çalışan

ve bölgesel ihtiyaçları karşılamak maksadıyla tesis edilmiş 1500 kadar imalathanenin

yalnızca altmış tanesinin modern içerikte olduğu ve geri kalanının el tezgahlarında

oluştuğu görülmektedir.154 Bu durum geleneksel  üretimin bir  müddet  daha  devam

etmesine ve dönem içinde dünyanın geldiği sanayileşme noktasına beklenen ölçüde

yakınlaşılamamasına sebebiyet verecektir. 

Bu bağlamda sanayiileşme girişimlerine Tanzimat'la birlikte küçük ölçekte

başlanmış, 1849'a kadar Darphane-i Amire tarafından yönetilen Feshane Fabrikası en

önemli  örneklerden  biri  olmuştur.  Fabrika,  devlet  siparişleri  haricinde  pazara  da

açılmış,  kumaş  ve  fes  satışları  için  İstanbul'un  çeşitli  semtlerinde  kiralanan

dükkanlarda  satış  yapılmıştır.  1866'da  bir  yangın  geçiren  fabrika,  1868'de  tekrar

faaliyete  geçmişken,  II.  Abdülhamid'in  dönemiyle  birlikte  1877'de  genişletilerek,

önemli teknolojik yeniliklerle donatılmıştır. 93 Harbi sonrası Bulgaristan'da bulunan

İslimiye  fabrikaları  elden  çıkınca  Feshane  Bâb-ı  Seraskeri  emrine  verilmiştir.

Devletin ihtiyacını karşılamak maksadıyla Tanzimat sonrası kurulan bir diğer fabrika

da  Hereke  Fabrikasıdır.  1848'lı  yıllarda  açılan  fabrika,  1891  yılı  itibariyle  halı

üretimine de geçecek,  alanında ismi duyulmuş önemli  işlerin  çıkacağı  bir  fabrika

152 Küçük, a.g.m.,  s. 219.
153 Ortaylı, a.g.e., s. 103.
154 Karal, a.g.e.,  s. 455.
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olacaktır. 1902'de 20 dokuma tezgahı makinelerle geliştirilmiş,  1905'te ise bir  fes

imalathanesi de açılarak bünyesine katılmıştır. Bunlara ek olarak, Harbiye Nezareti

çatısı  altında 1800'lü yıllarda kurulan Debbağhane-i  Âmire,  1884 itibariyle günde

300 çift ayakkabı üretecek bir hareketliliğe ulaşmıştır.155

Sanayiileşmenin  beklenen  ölçüde  ilerlememesine  karşın  II.  Abdülhamid

dönemi,  ilk  Türk  denizaltılarının  yapıldığı  dönemdir. İlki  Taşkızak  Tershanesinde

tamamlanmış ve Abdülhamid adıyla denemeler yapmış, ancak istenen donanım ve

manevra  kaabiliyetine  sahip  olmadığından  yenisi  için  1888  yılı  beklenmiştir.

Abdülmecid adı verilen ikinci yerli denizaltı hem denemelerde çok başarılı olmuş,

hem de dünyada ilk torpido atabilen denizaltı ünvanını kazanmıştır. Ancak her iki

denizaltı  da  ilk  torpido  atışlarında  hasar  almış  ve  Haliç'e  tamire  çekilmişlerine

rağmen varlıkları bile o dönem için önemli bir prestij unsuru olmuştur.156 Uluslararası

ilişkiler  açısından  bakıldığında,  atılan  her  adım  ve  ulaşılan  her  başarı  Osmanlı

Devleti  açısından  büyük  prestij  ve  aynı  zamanda  ciddi  bir  korku  algısının

yerleşmesine  sebep  olmuş,  dolayısıyla  başarısızlıkla  sonuçlanan  girişimler  dahi,

Osmanlı Devleti'nin lehine kaydedilmiştir.

 Sanayiileşmenin geciktiği devletlerin ortak özelliğine bakıldığında devletin

hareket  noktasını  oluşturduğunu  görürüz.  Dolayısıyla  da  Osmanlı  Devleti'nde

tabandan hareketten ziyade  devletin  hareketi  başlatması  durumu yaşanmıştır. Zira

Tanzimat  ve  sonrasında  da  klâsik  anlamda  bir  iktisadi  anlayışı  desteklenmiş  ve

Osmanlı'nın  tarım  alanında  gelişme  göstererek  uzmanlaşması  savunulmuştur.  Bu

anlamda bir  ziraat  teşkilatı  kurulması  tasarlanmış  ancak,  “Madenler, Ormanlar  ve

Ziraat Nezareti” Nâzırı, Nâzırlar Heyeti dışında bırakıldığından, teşkilat kurulmasıyla

ilgili  planlar  başarısızlıkla  sonuçlanmıştır.  Bununla  beraber  Karal'a  göre,  devlet

bütçesinin  en  önemli  gelirinin  ziraatten  karşılanıyor  olmasına  rağmen,  tarım için

ayrılan para gereğinin çok altındadır. Ayrıca Osmanlı Devleti'nin hammadde ülkesi

olarak  kalmaya  devam  etmesi,  zor  şartlarda  üretilen  malzemenin  ucuz  fiyatlara

Avrupa'ya  satılıp,  işlenmiş  madde  olarak   yüksek  meblağlara  satın  alınması  da

155 Toprak, a.g.m., s. 238-241.
156 Armağan, a.g.e., s. 268.
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dengesizliğin sürmesine sebep olmuştur.157 Zirai  vergilerin  toplanmasında yaşanan

aksaklıklara çözüm olarak geliştirilen “imtiyaz usulü” sayesinde bazı bölgelerde yeni

yatırımlar  yapılmış,  fakat  sistem yolsuzluk  ve  rüşveti  mümkün  kılan  aksaklıkları

sebebiyle  olumsuz  neticeler  doğurabilmiştir.  Bazı  devletlerin  kendi  şirketlerinin

imtiyazlarını  belli  bölgelerde  toplaması,  memleketin  yabancı  devletler  arasında

ekonomik  nüfuz  bölgelerine  ayrılmasına  sebep  olmuştur.158 Böylece  özellikle

demiryolu  ihalelerini  almak  noktasında  uluslararası  bir  rekabet  ortaya  çıkmış,  II.

Abdülhamid  bu  rekabeti  destekleyen  bir  politika  kullanarak,  Osmanlı  Devleti'nin

menfaatlerini gütmeyi amaçlamıştır. 

II.  Abdülhamid,  Abdülaziz  döneminde  değeri  anlaşılan  demiryolu

çalışmalarına  ağırlık  vermiş,  bu  alanda  da  Almanlarla  anlaşmayı  stratejik  olarak

uygun  bulmuştur.  Ona  göre  uzun  demiryolları  inşaatının  Almanlara  verilmesi

ekonomik açıdan Almanya'yı Osmanlı'ya bağlayacak bir ilişkiyi mümkün kılacaktır.

Bunun yanında ordunun bir yerden bir başka yere aktarılmasında büyük bir kolaylık

sağlayacak  ve  isyan  görülen  bölgelere  müdahale  hızla  gerçekleşebilecektir.

Demiryolları,  geçtiği  bölge  halkı  için  de  büyük  bir  kalkınma  sebebi  olmuş,159

özellikle  Anadolu-Bağdat  demiryolu  sayesinde  Anadolu  üzerinde  iktisadi  alanda

ciddi bir değişime sebebiyet vermiş, iç pazarın gelişmesi anlamında hat etkin bir rol

oynamıştır.160 Zira demiryolunun çizdiği güzergah, ulusal pazarla birleşebilme şansı

kazanarak  ekonomik  bütünlük  adına  önemli  gelişmeler  kaydedilmesine  olanak

sağlamış,  böylece  demiryollarının  ekonominin  can  damarını  oluşturduğu ve  başta

ülke içi ekonomik hareketliliği arttırdığı gerçeği, bu dönemde tekrar kabul gören bir

görüş olarak karşımıza çıkmıştır.

Osmanlı topraklarında demiryolu ağları yapımı için kıyasıya rekabet eden

Avrupa devletleri,  özellikle  Bağdat'a  ulaşacak bir  projenin  imtiyazını  elde  etmek,

böylece  Basra  Körfezi'ne  açılacak  bir  yolun  inşa  hakkına  sahip  olmak  için

görüşmeler  yapmaya  başlamışlardır. 1903'te  son  şeklini  alan  proje,  dönem içinde

157 Karal, a.g.e., s. 448, 452.
158 Küçük, a.g.m., s. 219.
159 Karal, a.g.e., s. 175.
160 Toprak, a.g.m., s. 224.
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olumlu ilişkiler sürdürülen Almanya'ya verilmiş  ve hem Osmanlı Devleti hem de

Almanlar  için siyasi  ve ekonomik büyük getiriler  sağlamıştır. İki  Alman bankası,

Anadolu  Demiryolu  Kumpanyasını,  tüm  imtiyazını  aldıkları  demiryolu  işlerinde

kullanmak üzere kurmuştur.161  

Dönemin en önemli demiryolu hattı, hem siyasi hem de ekonomik anlamda

değeri oldukça yüksek olan Hicaz Demiryolu hattıdır. Projenin Hacc ile alakalı dinî

bir  özelliğinin  olması  aynı  zamanda  İslâm  ülkelerinde  oluşturacağı  dayanışma

hareketi İttihad-ı İslâm  imajını kuvvetlendirmiştir.  1302 kilometrelik olan bu proje

tamamiyle Osmanlı mühendis ve işçilerin eseridir.162 Dolayısıyla II. Abdülhamid'in

tahta çıktığı dönemde  demiryollarının toplam kilometresi 1068 iken, yalnızca Hicaz

Demiryolu bu miktarın üstünde bir mesafeyi ifade eder. Bu gibi büyük projelerin

yanı  sıra,  mevcut  demiryolu  hatlarının  uzatılmasıyla  stratejik  sehirleri  birbirine

bağlayan  adımlar  atılmış,  özellikle  Üsküp-Zibofça  hattının  altmış  kilometre

uzatılarak  Selanik'e  bağlanması  şehrin  ve  limanının  önemini  iyice  arttırmıştır.

Böylece Dersaadet-Selanik hattı ile Doğu Rumeli'de yetişen mamüllerin, kereste ve

çıkarılan  madenlerin  Selanik  pazarına  ulaşması  ve  ekonomik  canlılığın  artması

mümkün  olmuştur.  Diğer  birçok  hat  çalışmasıyla  birlikte  toplam  6  bin  159

kilometrelik  bir  demiryolu  Osmanlı  Devleti'ne  kazandırılmış,163 önceki  dönem

rakamlarıyla  karşılaştırıldığında,  gelinen  noktanın  ülke  ekonomisi  ve  sosyal

gelişmişliğine katkısı gözardı edilemez bir byutta olduğu görülmüştür.

II.  Abdülhamid,  demiryolları  ile  birlikte  kara  yollarının  yapımını  da

önemsemiş, 1879'dan sonra halkın katılımıyla 5 bin kilometre yol yapıldığı kayıtlara

geçmiştir.  Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Doğu Beyazıt, İran karayolu dışında 1879

yılında  12  bin  kilometrelik  güzergahıyla  Samsun-Bağdat  karayolu  da  1895 yılına

kadar  tamamlanmıştır.164 Böylece  demiryollarıyla  merkezlerin  birbirlerine

bağlanması  sonucunda  hareketlenen  ticaret,  karayollarının  arttırılmasıyla  da

161 Karal, a.g.e., s. 177, 180.
162 Akşin, a.g.m., s. 169.
163 Nicolas  Nicolaides,  Bir  Gazetecinin  Gözüyle  II.  Abdülhamid, Haz:  Erdoğan  Keskinkılıç,

İstanbul, Yitik Hazine Yayınları, 2013, s. 54-56.
164 Armağan, a.g.e., s. 230-231.
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desteklenmiş, ekonomik anlamda limanlardan uzak kalan merkezlerin de hareketliliği

sağlanmıştır.

 1877'de  Telgraf  Teşkilatı  aynı  isimle  etkinliği  arttırmak  maksadıyla

bakanlık haline getirilmiş, yapılan inceleme ve hazırlıklar sonrasında 1900 yılında

Ecnebi Postalar birimi iptal edilmiştir. Aynı yılın Haziran ayında da Posta Telgraf

Teşkilatında ilk defa “havale kalemi” uygulaması başlatılırken,  1901'de demiryolu

şirketleriyle  yapılan  anlaşmalarla   postaların  yerlerine  daha  hızlı  ulaştırılması

sağlanmıştır.165 Böylece posta ve telgraf teşkilatı  bu dönem içinde hızla gelişmiş ve

yabancı tekelinden kurtularak yerli dağıtım ağının kurulması sağlanmıştır.

1.2.2. Eğitim ve Kültür Ortamı

Tanzimat sonrası  değişen sosyal ve siyasi  hayat,  kendini özellikle eğitim

alanında hissettirmiştir. Her ne kadar Tanzimat Fermanı eğitime dair ilkeler  içermese

de, özellikle yönetim adına gidilen dönüşüm ve kapitalistleşme süreci hızlanmış ve

dolayısıyla batılılaşma ve modernleşme eğilimleri her alanda olduğu gibi eğitimde de

görülmüştür.  Buna karşın asıl  önemli ve büyük hareketlilik I.  Meşrutiyet'in ilânı,

dolayısıyla  II.  Abdülhamid'in  tahta  geçmesi  sonrasında  karşımıza  çıkmıştır.  1876

Mayıs'ında  İstanbul'da  medrese  öğrencilerinin  yaşanan  iç  ve  dış  karışıklıklardan

devlet  yöneticilerini  sorumlu  tutması  ile  gerçekleşen  Bâbıâli  saldırısı  sonucunda

yaşanan  yönetim  değişikliği  Sadrazamlık  makamına,  Islahhanelerin  ve  Sanayi

mekteplerinin  de  kurucusu  olan  Midhat  Paşa'nın  getirilmesi  aşamasına  kadar

gelmiş166 ve Kanun-i  Esasî'nin ilânının gerçekleşmesiyle  eğitim alanında beklenen

çalışmalara başlanmıştır.

1869  yılında  Safvet  Paşa'nın  Maârif  Nâzırlığında  hazırlanan  Maârif

Nizamnamesi,  II.  Abdülhamid  döneminin  özellikle  ilk  yıllarında  eğitim  alanında

gösterilen  gelişmelerin  temelini  oluşturacaktır.167 Nizamname,  ülke  iç  ve  dış

165 A.e.,  s. 229.
166 Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, İstanbul, Kültür Koleji Yayınları, 1994, s. 194.
167 İlhan  Tekeli,  “Tanzimat'tan  Cumhuriyet'e  Eğitim  Sistemindeki  Değişmeler”,  Tanzimat'tan

Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, Cilt: 2,  İstanbul, İletişim Yayınları, 1985, s. 470.

52



koşullarının elverişsizliği yüzünden beklemede kalmıştır. Özellikle Kanun-i Esasî'de

eğitimle  ilgili  hükümlere  yer  verilmesi  nizamnamenin  uygulanmasını

kolaylaştıracaktır.  Anayasanın,  her  Osmanlı  vatandaşının  genel  veya  özel  öğretim

yapmaya izinli olduğuna dair hükmü barındıran  15. maddesi, ülke genelinde dinî

toplulukların  kendi  din  ve  inanışlarına  göre  uyguladıkları  öğretim  yöntemine

müdahale edilmeyeceğine dair 16. maddesi ve “Osmanlı efradının kâffesince tahsil-i

maârifin birinci mertebesi mecburî olacak ve bunun derecat ve tereferruatı nizam-ı

mahsus  ile  tâyin  kılınacaktır”  metniyle  ilköğretimi  zorunlu  kılan  114.  maddesi168

eğitim alanındaki ıslah çalışmaları adına dönemi yönlendirecektir. 

Ancak  meclisin  tatili  sonrasında  II.  Abdülhamid'in  yönetimi  devraldığı

dönemi  takiben  yaşanması  beklenen  ivme,  dönem  koşullarında  ortaya  çıkan

engellerden  dolayı  toplum  ve  şartların  beklenen  potansiyelinin  altında  kalmıştır.

Bunun önemli  sebeplerini  eğitim tarihçisi  Ergin iki  maddede özetlemektedir. Ona

göre  bu  engellerin  ilki,  okul  idarelerinin  yönetimce  sıkıştırılması  ve  hocaların

kürsülerden  uzaklaştırılıp,  rejim  aleyhine  fikirler  doğuracak  her  türlü  oluşum  ve

söyleme  müdahale  ve  engel  maksadıyla  ders  programlarında  değişiklikler

yapılmasıdır.  Bir  diğer  önemli  engel  ise  basına  uygulanan  sansürün

şiddetlenmesiyle169 risale ve kitapların 1881’de Tahrir ve Tercüme Dairesi’nin yerine

bir çeşit sansür kurulu olarak kurulan “Encümen-i Teftîş ve Muayene” aracılığıyla170

denetlenmesidir. Bu denetlemelerin, kıymetli bazı kitapların da bir kelime veya bir

şiir  yüzünden  heyetçe  reddine  ve  basımının  engellenmesine  sebep  olduğu

görülmüştür.171 Akyüz  de,  nicelik  bakımından  gerçekleşen  gelişmelerin,  eğitim

alanında  niteliğin  artması  ile  sonuçlanamadığını  ifade  etmiş  ve  özellikle  ders

programlarında  yapılan  değişiklikler  neticesinde  “hayata  dönük”  derslerin

programlardan çıkarılmasının mevcut potansiyeli baskıladığını belirtmiştir.172 Bunun

yanında  öğrencilerin  muzır  fikirlerden  uzak  kalması  için  “edebiyat”  ve  “ülkeler

tarihi” derslerinin her düzeydeki müfredattan çıkarıldığı, yerine ahlâk ve din içerikli

168 Akyüz, a.g.e., s. 195.
169 Osman Nuri Ergin, Türkiye Maârif Tarihi, Cilt: 3, İstanbul, Eser Neşriyat, 1977, s. 840-843.
170 Anatolii  Dmirtievich  Jeltyakov,  Türkiye'nin  Sosyo-Politik  ve  Kültürel  Hayatında  Basın:

1729-1908 Yılları, Ankara, Basın Yayın Genel Müdürlüğü, 1979, s. 100.
171 Ergin, a.g.e., s. 846.
172 Akyüz, a.g.e., s. 196.
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derslerin sayısının arttırıldığı, Dârülfünûnlarda edebiyat ve tarih derslerinin müfettiş

eşliğinde kontrollü olarak yapıldığı da belirtilmiş,173 ancak tüm bu eleştirilere karşın,

Tanzimat dönemiyle  karşılaştırılamayacak ivmenin kazanıldığı da unutulmamıştır. 

Tüm eleştirilere rağmen Ergin, II. Abdülhamid dönemi eğitim politikasını

“yayılma ve ilerleme” başlığıyla formülize etmiş, önceki dönemlerde İstanbul surları

içine hapsolunan mektepçiliğin bu dönem sayesinde vilâyetlere taşınarak ilerlediğini

belirtmiş, eğer konulan engeller kaldırılsaydı bu dönemin “maârif tarihinin altın yılı”

olarak gösterilebilecek bir hıza sahip olduğunu da ifade etmiştir.174 Bu yorumlardan

yola  çıkarak,  yapılan  içerik  eleştirilerine  karşın  eğitim alanında  gelinen  noktanın

önceki dönemlere göre büyük bir ıslahat ve yenilenme içerdiği rahatlıkla söylenebilir.

Osmanlı  eğitim  sisteminde  ilköğretimi  karşılayan  “sıbyan  mektepleri”,

1869 tarihli Maârif Nizamnamesinden sonra, Kanun-i Esasî'de de ilköğretimin tüm

Osmanlı tebaasına zorunlu hale getirilmesi ile ıslahat hareketlerinin başlatıldığı alan

olmuştur. Yönetim sıbyan mekteplerinde, 1862'de getirilen “usul-i cedid” yani  içerik

değişimi ile, kara tahta ve sıraların eğitime sokulması175 anlamına da gelen yeni tarz

eğitim  uygulamasını  yaygınlaştırmaya  başlamıştır.  Kodaman'a  göre  Tanzimat

devrinde  kurum  ve  fikirlerde  yaşanan  “ikilik”,  eski  ve  yeni  mücadelesi  eğitim

alanında da karşımıza çıkmış, özellikle ilköğretim, Evkaf Nezaretine bırakılması ile

zarar görmüş ve uzun yıllar ıslah hareketlerinin dışında kalmıştır.176 Öncesinde belirli

bir  yönetmeliği  ve  programı  olmayan  bu  okullar  değişen  şartlara  uyum

sağlayamamış, okula kayıt veya kabul gibi bir prosedürün olmadığı bu kurumlar için

II. Mahmud ile başlayan ıslahat hareketleri,177 II. Abdülhamid döneminde daha sıkı

denetlenmiştir. Bu dönemde açılan ilkokullar “iptidaiye” olarak adlandırılmış ve eski

usul ile eğitim veren sıbyan mekteplerinden ayrılmışlardır. Evkaf Nezaretine bağlı

olan  eski  usul  sıbyan  mektepleri,  Maârif  Nezareti'nin  ilkokullar  üzerinde

173 Akşin, a.g.m, s. 181.
174 Ergin, a.g.e., s. 874.
175 Tekeli, a.g.m., s. 468.
176 Bayram Kodaman, Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi,

1988,, s. 66.
177 Kodaman, a.g.e., s. 57, 58. 
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gerçekleştirdikleri  düzenlemelerden  etkilenmemişler,178 1882'den  sonra  Maârif

Nezareti bu ikiliği ortadan kaldırmak için ağırlığı iptidai mekteplerine vermiş, devlet

sâlnamelerinde  de  yalnızca  “iptidai”  ismi  geçerek,  okullar  hızla  yeni  usule

dönüştürülmüştür.179 1892  yılında  çıkan  bir  talimatname  ile   bu  okullar  ve

öğretmenleri  için  önemli  düzenlemelere  gidilmiş,  böylece  ilkokullarda  öğretmen

tayini için Dârulmuallimîn-i İptidai'den onay alma ve bir sınavdan geçmiş olma şartı

getirilmiştir.180 Üç  senelik  bir  eğitimi  ifade  eden  iptidai  mekteplerinde,  sıbyan

mekteplerinden farklı olarak rakamları sayma ve hesap, güzelyazı, coğrafya ve tarih

dersleri de gösterilmiştir.181 

Zorunlu hale getirilen ilköğretim, kız ve erkek çocuklarına eşit eğitim fırsatı

sunulmasını hukuken temin etmiş ve 1879'da yapılan değişiklikle Maârif  Nezareti

bünyesinde  kurulan  “Mekâtib-i  Sîbyaniye  Dairesi”,  ilköğretimin  ciddiye  alıması

adına  önemli  bir  gelişme  olmuştur.  Dönem  içinde  yaptırılan  ilkokullar  için

Müslüman nüfusun yoğun olduğu yerler  tercih edilmiş  olsa da,  özellikle  kaza ve

kasabalarda yapılacak iptidai okulların büyük olması nedeniyle gayrımüslim tebaanın

da  bu  okullardan  faydalanması  adına  alınan  kararlar,  ilköğretimde  Osmanlılık

siyasetine  ağırlık  verildiği  intıbasını  kuvvetlendirmiştir.  Bu  okullara  öğretmen

yetiştirmek maksadıyla çeşitli vilâyet merkezlerinde “Dârülmuallimîn” ve kısa süreli

öğretmen yetiştirme kursları açılmıştır. İstatistiklere göre 1886'da İstanbul'da toplam

293  iptidaiye,  14  binin  üstünde  öğrenciye  sahipken,  1876  öncesinde  vilâyetlerde

toplam 200'ü geçmeyen ilkokul sayısı, 1908 tarihine kadar 14 bin sayısına ulaşmış ve

175 bin öğrenciye eğitim verilmiştir.182 Okuma yazma oranının önceki  dönemlere

göre beş katı artış göstermiş,183 böylece sayıları arttırılan ve içeriği yenilenen iptidai

okulları,  Osmanlı  tebaası  için  zorunlu  hale  getirilerek,  öğretmen  eksikliğinin

giderilmesi için gereken çalışmalar yapılmıştır. 

Osmanlı  eğitim  sisteminde  orta  dereceli  okulların  durumuna  gelince,

178 Akyüz, a.g.e., s. 196,
179 Kodaman, a.g.e., s. 69.
180 Akyüz, a.g.e., s.  197. 
181 Atuf, a.g.e., s. 12.
182 Kodaman, a.g.e., s. 67-85.
183 Akgündüz, a.g.e.,  s. 276.
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“rüşdiye”leri de kapsayan “idadi mektepleri”nden bahsetmek gereklidir. Rüşdiyeler

II.  Mahmud döneminde sıbyan mekteplerinin  yetersizliği  üzerine  açılmış  ve  bazı

eğitim  tarihçileri  tarafından  ilköğretimin  bir  kademesi  olarak  kabul  edilmişlerdir.

Aslında ilk dönemlerde ilkokul üstü hazırlık okulu olarak hizmet verirken, 1845'te

toplanan  Muvakkat  Maârif  Meclisi'nce  rüşdiyelerin  durumu  açıklığa  kavuşmuş,

sıbyan  mekteplerinden  sonra  Dârülfünûn'a  öğrenci  yetiştiren  orta  okul   özelliği

kazanmışlardır.184 Üç senelik eğitimi kapsayan hazırlık maksatlı rüştiye mektepleri,

iptidai  mektepleri  ile  idadilerin  arasında  yer  almıştır.  Kuran  ve  din  derslerinin

haricinde  matematik,  coğrafya,  tarih,  güzel  yazı  ve  resim  dersleri  görülen

rüştiyelerde  son  sınıfta  Fransızca  dersi  eklendiği  görülmüştür.185 Ortaokul

düzeyindeki  rüştiyeler  ise  önce  dört  yılla  eğitime  başlamışlar,  Dârülmaârifin

açılışıyla  altı  yıla  çıkan  eğitimleri  1863'te  beş  yıla  indirilmiştir.  1867'ye  kadar

yalnızca  Müslüman  öğrenci  alan  rüştiyeler  daha  sonra  Hristiyan  tebaanın

çocuklarının da bu okullara kabul edilmesiyle dönüştürülmüşler ancak Türkçe olan

eğitimden dolayı, bu okullara giriş için Türkçe sınavdan geçiş şartı aranmıştır.186 

1882-1890 yılları arasında rüştiyeleri de kapsayan idadiler, yaygın olarak

vilâyetlerde de açılmış, böylece orta öğretim kaza ve bucak merkezlerine yayılarak

yüksek okullara öğrenci kaynağı olmuş, bunun yanısıra mahalli ve resmî hizmetler

için eleman yetiştiren kurumlar haline gelmiştir. II. Abdülhamid dönemi sonlarında

ülkede 619 rüşdiye mektebi bulunurken, bunların 74'ü kız rüşdiyesi idiler. İdadiler de

20 bin kadar öğrenci barındıran 109 adede ulaşmıştır.187 İptidailerle birlikte 6 senelik

kız  rüştiyelerinde  normal  rüşdiyelerin  ders  programına  ek  olarak  el  hünerleri,  ev

idaresi  gibi  dersler  gösterilmiştir.188 Rüştiye  kapsamında  eğitim  verilen  kız

rüştiyelerinin  yanı  sıra,  askerî  rüştiyeler  ve  mülkiye  rüştiyeleri  de  bulunmaktadır.

1880'den sonra idadilerin  önem kazanmasıyla  rüştiyeler  ikinci  plana itilmiş,  hatta

1889'da idadi bulunan yerlerdeki rüştiyelerin kapatılmasına karar verilmiştir. 1869

Maârif  Nizamnamesi'nde  kararlaştırılan  idadilerin  yaygınlaştırılmasının  bu  denli

184 Kodaman, a.g.e., s. 91, 92.
185 Atuf, a.g.e., s. 12.
186 Kodaman, a.g.e., s. 93.
187 Akyüz, a.g.e., s. 201.
188 Ergin, a.g.e., s. 913.
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gecikmesinin  en  önemli  sebebi  maddi  imkânsızlıklar  olmuştur.  Dönem  içinde

eğitimle  görevi  süresince  yakından  ilgilenmiş  Sadrazam  Sait  Paşa  bu  problemi

çözmüş, kaynak temininin sağlanmasıyla idadilerin açılması için 1885 yılı itibariyle

ortam hızla hazırlanabilmiştir. 1887 yılında toplanan Maârif Komisyonu Sait Paşa'nın

bu  girişimlerini  eleştirmiş  ve  mevcut  idadilerin  muhafaza  edilmesine  karşın

yapılması planlanan okulların iptali kararı alınarak geri adım atmıştır.189 Bu okullar

bir kısmı yatılı hizmet verip, parasız eğitim sunmuşlardır. 

Tanzimat  döneminde  açılan  Galatasaray  ve  Darüşşafaka  Sultanileri,

dönemin nadir sayıdaki sultanileri olarak karşımıza çıkacaklardır. Tam anlamıyla bir

Tanzimat okulu olan Mekteb-i Sultani, kuruluşu aşamasında Osmanlılık ideolojisini

simgelemiş, 1867 yılında Sultan Abdülaziz'in Paris ziyareti sonrası Fransızca eğitim

veren bir okul açılması planları akabinde kurulmuştur. Tüm Osmanlı tebaasına açık

olan bu kurum ile planlanan Osmanlılık politikası beklenen sonucu verememiş, okul

genellikle  Fransız  yöneticiler  tarafından  idare  edilmiştir.190 II.  Abdülhamid

döneminde bu okullar programlarından Latince'yi çıkartmışlar ve okul Türkleşerek

özellikle  aristokrat  sınıfın  rağbet  göstermesiyle  yeni  bir  sosyal  dokuyu

oluşturmuştur.191 Mekteb-i  Sultani,  verdiği  eğitimin kalitesi  ve yetiştirdiği  öğrenci

kalitesi  bakımından  II.  Abdülhamid  dönemi  eğitim  sisteminin  parlayan  yıldızı

olmuştur.

Sultani  hükmündeki  bir  diğer  kurum,  aynı  zamanda  özel  okul  olan

Darüşşafaka  Lisesi,  devletin  üst  kademe  bürokratlarının  kurduğu  Cemiyet-i

Tedrisiye-i  İslâmiye tarafından açılmıştır.192 Aslen  1873'te  kurulan okul,  93 Harbi

sırasında hocalarının bir kısmının savaşa katılmaları sebebiyle eğitime ara vermiş,

ancak 1878 senesinden sonra esas manada eğitim hayatına katılmıştır.193 İstanbul'un

çeşitli  bölgelerinden  gelen  donanımlı  hocalar  ücretsiz  çalışarak,  okul  bünyesinde

toplanan yetim ve öksüzleri yetiştirmek için yoğun çaba sarfetmiştir. Dolayısıyla II.

189 Kodaman, a.g.e., s. 101-121.
190 Tekeli, a.g.m., s. 468.
191 Ergin, a.g.e., s. 917. 
192 Tekeli, a.g.m., s. 468.
193 Ergin, a.g.e., s. 946.
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Abdülhamid  dönemine  maledilen  Darüşşafaka  Lisesi,  Osmanlı  eğitim  sisteminde

günümüze kadar devam eden bir özel okul geleneğinin de önemli temsilcilerinden

olmuştur.  Bunun  yanında  Darüşşafaka  Lisesi,  telgrafçılık  alanında  önemli  bir

gelişmenin  de  parçası  haline  gelmiş,  okul  bünyesinde  elektrik  dersleri  de

gösterilerek,  1882'de  Telgraf  Fen  mektebi  haline  getirilmiştir.  Dolayısıyla  okul,

matematik  ve  fizik  alanlarında  güçlenmiş  ve  ünlü  matematikçiler  yetiştirmiştir.194

Böylece  okuldan  mezun  olanlar  posta  ve  telgraf  idarelerinde  de  çalışmaya

başlamışlardır. 

II. Abdülhamid dönemi eğitim hayatında yaşanan kalkınmanın en önemli

sebeplerinden  biri  de  özel  okulların  yaygınlaşmasıdır.  Devletin  açığının

kapanmasında önemli  rol  oynayan bu okullar, eğitimde kalitenin yükselmesini  de

sağlamışlardır. Savaş yorgunu bir ülkenin eğitim kurumu tesisi konusunda yaşadığı

engeller,  özellikle  İstanbul  aristokrat  sınıfının  teşebbüsleriyle  açılan  özel  okullar

sayesinde  aşılmış,  bu  kurumlar  maddi  kaygılar  da  güttüklerinden,  eğitimlerinin

reklamını yapma ve öğrenci çekmek için çalışmalarda bulumuştur. Çoğu ücretli olan

bu okulların, fakir aile çocuklarından parasız okuttukları öğrencileri de olmuştur.

1883 yılından 1903 yılına gelinceye kadar İstanbul sınırlarında çoğu iptidai

ve  rüşdi  olan  30'a  yakın  özel  okul  açılmıştır.195 Bunlardan  bazıları,  Medrese-i

Hayriye, Medrese-i Edebiye, Mektebi Hamidî, Numûne-i Terakki, Şemsülmaârif ve

benzerleridir.  Dönemin  en  önemli  gelişmelerden  biri  de  kız  okulları  alanında

gerçekleşmiş,  1906  ve  1907  yılları  arasında  tüm ülkede  619  rüştiyenin  74'ü  kız

rüştiyesi olup, aynı zamanda kız öğretmen okullarında da ciddi bir artış görülmüştür.

Sırf İstanbul'da bulunan 14 rüştüye ve sanayi okulunda toplam 2 bin 211 kız öğrenci

eğitim almıştır.196 Böylece özel okul anlayışıyla birlikte, kız okulları ve sınıflarının da

yaygınlaşmasıyla  dönem  toplumsal  sınıflaşma  ile  burjuvazik  hareketlerin

bağlantılandırılabileceği önemli gelişmeler yaşanmıştır. 

Duyulan  gereksinimden  dolayı  meslek  okulları  ve  yüksek  okulların  II.

194 Tekeli, a.g.m., s. 469.
195  Ergin, a.g.e., s. 940.
196 Koloğlu, Abdülhamid Gerçeği, s. 377.

58



Abdülhamid  döneminde  hızla  çoğaldığı  görülmektedir.  İstanbul  Üniversitesi'nin

temellerini  teşkil  eden  Hendese-i  Mülkiye  (1883),  özellikle  dışişlerinde  çalışacak

memurlara eğitim vermek maksadıyla 1883'de açılan Lisan Mektebi,  1884 Ticaret

Mektebi,  1887  Fenn-i  Resim ve  Mimarlık  Mektebi,  1887'de  açılan  Amelî  Ziraat

Mektebleri ve bağlı olarak açılan İpekböcekciliği Mektebleri, Bağ ve Aşı Ameliyat

Mektebi, polislere hukuki bilgi kazandımak için 1889'da kurulan Polis Dershanesi,

çiçek aşısı yapabilen sağlık memurları yetiştirmek maksadıyla 1892'de kurulan Aşı

Memurları Mektebi, Çoban Mektepleri, Gümrük Memurları Mektebi (1892) mesleki

alana eleman yetiştirmek için hızla eğitim hayatına girmiştir.197 

Akyüz tarafından dönem içerisinde yüksek tahsil çağına gelen öğrencilerin

Avrupa'ya gitmelerini engellemek maksadıyla kurulduğu da belirtilen198 Dârülfünûn-

u Şahane, Edebiyat, Dinîyat ve Fünûn şubelerinden oluşmuş, yönetimleri Mülkiye

mektebi ile birleştirilmiştir.199 1880 yılında açılan Mekteb-i Hukuk-u Şahane Osmanlı

siyaset ve kanunları ile ilgili donanımlı elemalar yetiştirmiş ve Mekteb-i Mülkiye-i

Şahane mezunları kaymakamlık görevi yanında idadilere müdür olabilme hakkı da

kazanmıştır. Mekteb-i Tıbbıye-i Mülkiye, Askerî Tıbbiye'den ayrılarak, müstakil bir

okul  haline  getirilmiş,  veteriner  yetiştirmek için  1889'da  kurulan  Mülkiye  Baytar

Mektebi ile Almanya'dan çağırılan Von Der Goltz Paşa'nın katkılarıyla geliştirilen

Mekteb-i  Harbiye  önemli  yüksek  okullar  arasında  yer  almıştır.200 Bu  okullardan

Dârülfünûn  paralı  olduğundan,  doğrudan  devletin  ihtiyacını  karşılayan  Mühendis

Mekteplerine  yapılan  devlet  yardımından  faydalanamamıştır.  Ayrıca  bu  dönemde

eğitimi  sıkı  denetim  altında  tutulan  ve  kuşkuyla  yaklaşılan  Dârülfünûn,  sık  sık

kapanma riskiyle karşı karşıya kalmıştır.201 Bunların yanında 1876 yılında kurulmuş

olan  ve  bugünkü Mimar  Sinan  Güzel  Sanatlar  Fakültesi'nin  temellerini  oluşturan

Sanayi'-i Nefise Mektebi'nin, kurulduğu yıllarda yalnızca mimari ve resim şubeleri

açılmış, 93 Harbi'ne rastlayan ilk dönemde eğitimi durdurulmak zorunda kalınmış ve

1882'de  tekrar  açılmıştır.  Yine  devletin  öğretmen  açığını  kapatmak  maksadıyla

197 Akyüz, a.g.e., s. 207.
198 A.e., s. 206.
199 Atuf, a.g.e., s. 8.
200 Akyüz, a.g.e., s. 206, 207. 
201 Tekeli, a.g.m., s. 472. 
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kurulan  Dârulmuallimîn-i  Âliyye,  dönemin önemli  okulları  arasındadır.202 1902'de

Şam, Halep, İzmir, Bursa ve İzmir'de, Beyrut'ta açılan Amerikan tıbbiyelerine cevap

maksatlı  tıbbiye  mektepleri  açılmış,  1907'de  Selanik,  Bağdat  ve  Konya'da  hukuk

mektepleri eğitim vermeye başlamıştır.203 Böylece II. Abdülhamid döneminde taşra

bürokrasisindeki  memur  sayısında  bir  artış   ve  memurların  yetenek  ve

yeterliliklerinde ciddi bir düzelme görülmüştür. Özellikle merkezlerdeki âlî mektep

mezunlarının  bürokratik  görevlere  gelmeleri  bu iyileşmede önemli  rol  oynamıştır.

gayrımüslim  memur  istihdamı  ciddi  oranda  bu  dönemde  artış  göstermiş,  19.

yüzyılıda özellikle laik eğitim kurumları tarafından yetiştirilen gayrımüslim gençler,

müslümanlar gibi hizmete başlayıp, tayin alabilir hale gelmiştir.204 Bununla birlikte

dönem içinde memur sınıfının sayıca yükselmesi ve gayrımüslim vatandaşların da bu

görevlerde istihdam ediliyor olması, bürorasinin toplumsal hayata getirdiği önemli

yenilik ve değişimleri de beraberinde getirmiş, Tanzimatla yoğunlaşan Batılılaşma

hareketlerinin toplumsal hayata yansımalarının görülmesini kolaylaştırmıştır. 

II.  Abdülhamid  dönemi,  azınlık  ve  yabancı  okullarının  da  hızla

yaygınlaştığı  bir  süreci  ifade  etmektedir.  Özellikle  Katolik  ve  Protestan  okulları

sayısal  anlamda  gelişmişler,  sahip  oldukları  denetimsiz  ortam  sonucunda  da

azınlıkların  bağımsızlık  hareketlerini  destekleyen  propagandaların  merkezi

olmuşlardır. Azınlıklar Tanzimat döneminde eğitim alanında sürdürülen Osmanlılık

politikasına ilgi duymamışlar ve kendi okullarını açmışlardır.205 Rum okulları Yunan

okularının müfredatını takip etmiş ve Türkçe eğitime yer vermemiştir. Buna karşılık

idadilere  ve  Mülkiye  Mekteplerine  Rumca,  Ermenice  ve  Bulgarca  dersleri

konulmuştur.206

Yalnızca  toplumsal  düzeyde  kalmayan  Batılılaşma hareketleri,  saraya  da

yansımış, Yıldız Sarayı bu anlamda zaman zaman merkezleşmiş, özellikle de saray

tiyatrosunda oynanan piyesler, verilen konserler hatta  operetler kültürel bakımdan

202 Atuf, a.g.e., s. 9.
203 Akşin, a.g.m., s. 180.
204 Ortaylı, a.g.e., s. 73.
205 Akyüz, a.g.e., s. 209; Koloğlu, Abdülhamid Gerçeği, s. 379.
206 Ergin, a.g.e., s. 1029.
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bir değişimin izlerini taşımıştır. Sarayın o dönemde 350 kişinin aktif  olarak maaş

aldığı  bir  konservatuar  haline  geldiği  de  görülmektedir. Müzik  alanında  da  saray

temelli ciddi bir gelişme yaşanmış, ilk dönem Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası

sanatçılarının çok büyük bir kısmının Osmanlı sarayındaki Muzika-i Hümayun'dan

geçmiş olması da bu durumun ispatı hükmündedir. Modern anlamda kütüphanecilik

II.  Abdülhamid  döneminde  Osmanlı'ya  girerek,  ilk  toplu  kataloglar  bu  devirde

hazırlanmıştır.  1862  yılında  Türkler  ve  Osmanlılar  aleyhinde  çeşitli  beyanları

bulunmasına rağmen Victor Hugo'nun ünlü yapıtı Sefiller çevirisi yayımlanmış ve

halk tarafından da çok rağbet görmüştür. Hatta ölümünün ardından Türk basınında

Hugo çokça anılmış  ve hakkında taziyeler  yayımlanmış,  bizzat  padişah Hugo'nun

ailesine  taziye  telgrafı  yollamıştır.207 Böylece  Batı  kaynaklı  bilgi  ve  edebiyatın,

özellikle Fransız edebiyatının günlük hayata girmesiyle ve alanda yapılan tercümeler

aracılığıyla  Batılılaşma  serüveninde  önemli  gelişmelerin  bu  dönemle  birlikte

yaşandığı  görülmüştür.  Bu  bilgilerin  halkın  anlayabileceği  bir  forma  girmesinde

özellikle basın, aracı olarak kullanılmış, Ahmed Midhat gibi hem gazete editörü hem

kitap  ve  makale  hazırlayıcısı  olan  isimler  bu  alanda  etkili  olarak  çalışmıştır.208

Kültürel  anlamda toplumun gelişme kaydetmesinde  önemli  bir  etken olan  okuma

yazma oranı, ilkokul eğitiminin zorunlu hale getirmesiyle hızla yükselmiş, böylece

yerli ve dış basın yoğun bir ilgiyle karşılaşmış, dünya üzerinde meydana gelen her

türlü  siyasi  gelişmeden  haberdar  olan  halk,  zihinsel  anlamda  da  dışa  açılım

yaşamıştır.  Bu  durumun  getirdiği  rahatsızlık  ve  olası  sakıncalar,  dönem  içinde

yaşanacak yoğun baskı ve sansür uygulamalarının da temel sebebini oluşturacaktır. 

1.2.2.1. Fikir Hareketleri

Tanzimat'la başlayan dönüşüm Osmanlı siyasi ve düşün hayatını karakterize

eden  ve  dönem  politikasını  belirleyen  fikir  hareketlerini  de  etkilemiştir.  II.

Abdülhamid'in  tahta  çıkışı,  Meşrutiyetin  ilânı  ve  dış  ilişkilerin  seyri,  fikir

hareketlerini  ve  bağlantılı  olarak  devlet  siyasetini  değiştirmiş,  geniş  topraklar

üzerindeki  halkı  dirlik  içinde  muhafaza  etmenin  yolları  bu  fikir  hareketleri

207 Armağan, a.g.e., s. 57, 97. 
208 Davison, a.g.e., s. 121.
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aracılığıyla sağlanmaya çalışılmıştır. Bunlardan Tanzimat döneminde olduğu gibi, II.

Abdülhamid dönemi başlarına kadar etkin olan Osmanlıcılık yani “İttihad-ı Anasır”

Hanioğlu'nun  ifadesine  göre;  “Özellikle  Fransız  İhtilâlinden  sonra  Osmanlı

İmparatorluğu'nun sorunlarından başlıcası haline gelen çeşitli unsurların bağımsızık

hareketlerini  ve  İmparatorluktan  kopma  çabalarını,  her  türlü  etnik  miliiyetin

üzerinde  Osmanlılık  kavramı  yaratarak  önlemeye  çalışan  siyasal  ve  düşünce

hareketi”nin ismi olmuştur.209

 Osmanlı Devleti üzerinde yaşayan çeşitli dinî ve etnik kökenli unsurlar bir

“millet sistemi” etrafında yaşamakta, ancak bu ifade bugünkinden farklı olarak dinî

cemaat  anlamında  kullanılmaktaydı.  Fransa'da  yaşanan  ihtilâl  sonrası  Osmanlı

Devleti  bünyesinde  yaşayan  millet  unsurlarının  gerilimli  ortamıyla  modernleşme

süreci içine giren Osmanlı, yaşanan teknolojik gelişmelerin de sonucu olarak eskiden

ulaşamadığı bölgelere artık daha kolay ulaşabilmiş ve burada yaşayan halkların özerk

hayatlarına  gerçekleştirdiği  müdahale  sebebi  ile  karşılıklı  mücadele  yaşanır  hale

gelmiştir. Dolayısıyla Tanzimat dönemi itibarıyla başlayan Batılılaşma ve tüm millet

unsurlarının  hukuki  ve  kişisel  alanda  hürriyetleri,  önemli  bir  konu  olmuştur.210

Yaşanan  geçiş  sürecinde  dönem  entellektüelleri  bu  fikir  akımları  hakkında

tartışmalara katılmış, Osmanlı devleti üzerinde meşveret meclisi anlamına gelecek

bir parlamenter sistemi destekleyen, kuvvetler ayrımının gerçekleşmesini bekleyen

ve Osmanlı üzerinde yaşayan milletlerin eşit olarak temsiline şiddetle karşı çıkan,

başta Âli ve Fuad Paşa'lara ve mevcut yönetime muhalefet maksadıyla biraraya gelen

Yeni Osmanlılar211 konuyu tartışanların başında gelmiştir. Osmanlılar arasında eşitliği

öngören  bir  temsil  yapısı  olacak  parlamenter  sistemin  beklentileri  yoğunlaşmış,

ancak bu özgür ortamın kopma hareketlerini  engellemek yerine kuvvetlendireceği

tartışmaları da 1860 sonlarından itibaren başlamıştır. II. Abdülhamid'in tahta çıkışı ve

1876 Kanun-i  Esasî'nin  ilânı  sonrasında  Tanzimatçı  fikirlerin  ve  Midhat  Paşa'nın

etkisinin yavaş yavaş azalmasıyla, bir ideal olarak Osmanlıcılık fikri görünüyor olsa

209 Şükrü Hanioğlu, “Osmanlıcılık”,  Tanzimattan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, Cilt: 5,
İstanbul, İletişim Yayınları, 1985, s. 1389.

210 Hanioğlu, a.g.m., s. 1390.
211 Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, İstanbul, İletişim Yayınları, 1996, s. 31. 
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da,  pratikte  uygulanılırlığını  kaybetmiştir.212 Böylece  Osmanlılık  fikrinin  destekçi

bulmakta  zorlanmasıyla,  bu  politikanın  devlet  yönetiminde  kullanılmaktan

vazgeçilmesi kolaylaşmıştır.

 Tanzimat  uygulamasıyla  “millet-i  hâkime”  olan  müslüman  unsurun  bu

statüyü bir bakıma kaybetmiş olması, kültürel anlamda içi boş, taklit bir Batılılaşma,

dinin zorunlu bir süreç sonucu ideolojik eksen haline gelişi İslâmcılık fikrini halk

arasında da gündeme getirmiştir.213  Böylelikle Osmanlılık kavramı ve bu kavramın

Osmanlı Devleti üzerinde yaşayan tüm unsurların ortak paydasını oluşturma kaygısı

beklenen etkiyi verememiş, özellikle bu kategori altında olmayı anlamlı bulmayan

dinî  cemaatler  veya  etnik  unsurlar,  bağımsızlık  hareketlerini  kuvvetlendirmeye

devam  etmişlerdir.  1878'de  toprak  kayıplarıyla  Osmanlı  Devleti'nden  ayrılan

gayrımüslim unsur da bu fikirde olanları desteklemiştir.  Osmanlıcılık fikri ile farklı

unsurları  bir  arada tutarak ülke bütünlüğünü koruma projesi  bu noktadan itibaren

zaafiyet göstermiş ve   farklı unsurların huzursuzluk çıkarmaları ile yeni yol arayışına

gidilmiştir.

 Özellikle  Tanzimat  sonrası  Osmanlı  bürokrasi  ve  aydın  çevresinin

Osmanlı'nın gerilemesine sebep olarak İslâm'ı  görmelerinde,  karşı  çıkılan İslâmın

siyasallaşmış ve merkezî iktidar ile özdeşleşmiş bir ideoloji olarak kabul edilmesi

gerçeği  vardır.  Yani  Ahmet  Yaşar  Ocak'ın  “Klasik  Osmanlı  İslâmı  (Sünniliği)”

diyerek kategorize ettiği bu anlayış Batıcılaşma ve yenileşme taraftarları tarafından

eleştirilen  İslâm  figürü  olmuştur.  II.  Abdülhamid  dönemi  önemli  İslâmcı

aydınlarından olan Namık Kemal ve Ziya Paşa'nın,  Şehbenderzade Ahmed Hilmi,

Şeyhülislam Musa Kazım ve Said Halim Paşa gibi isimler “teorik İslâm” ve “klâsik

Osmanlı İslâmı” arasındaki ayırda odaklanmışlar ve İslâm'ın “mâni-i terakki”ye yani

ilerlemeye engel olmadığına vurgu yapmışlardır. Osmanlı'nın gerilemesi ve yıkılma

tehlikesiyle  karşı  karşıya  gelmesinin  yegâne sebebi  olarak  da mutlakiyet  rejimini

göstermişler,  gerçekte  İslâm'ın  insan  hak  ve  hürriyetlerine  baskıya  asla  açık

olmadığını ifade etmişlerdir.214

212 Hanioğlu, a.g.m., s. 1391.
213 Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi, İstanbul, İletişim Yayınları, 1991, s. 89.
214 Ahmet  Yaşar  Ocak,  Yeniçağlar  Anadolu'sunda  İslâm'ın  Ayak  İzleri:  Osmanlı  Dönemi,
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Buna karşın halen Osmanlıcılık fikrini şiddetle destekleyen geniş bir kesim

de vardır. Tunalı Hilmi Bey Osmanlıcılık fikrini savunmuş, Osmanlılığı siyasal bir

ideal  olarak  sunan  Meşveret  Gazetesi,  bu  anlamda  yayın  yapan  bir  kadro

oluşturmuştur. Mısır'da çıkan Türk Gazetesi'nde parça parça yayımlanan bir makale

ile Yusuf Akçura, Osmanlı Devleti için olası üç fikir hareketini tartışmaya açmış ve

ilk defa Osmanlılık, Panislamizm ve Türkçülük siyasetlerini tartışmıştır. Karşılığında

“Mektub”  başlığıyla  eleştirilerini  sunan  Ferit  (Tek)  Bey,  Osmanlılık  siyasetinin

işlevselliğini  yitirdiğini  ve  diğer  iki  alternatifin  denenmesinin  faydalı  olacağı

yönünde fikirlerini beyan etmiştir.215  Zira Akçura'ya göre Osmanlı milletinin teşkili

ülkenin sınırlarını korumak için yegâne şarttır. Bu politika sayesinde devlet içindeki

farklı  unsurlar  arasında  eşitlik  sağlanacak,  din  ve kavim milliyetçiliğinden doğan

ihtilaf  ve  kavgalar  ortadan  kalkacaktır.  Ancak  bu  kaynaşmanın  önünde  bulunan

etkenler  de  görmezden  gelinmemelidir.  Müslümanlar  ve  Osmanlı  Türklerinin  bu

kaynaşmayı, meydana gelecek olan eşitlikten göreceklerini düşündükleri zararlarda

dolayı yeterince istememeleri, İslâm'ın da bu eşitliği tam anlamıyla sağlamayışı ve

nihâyetinde gayrımüslim tebaanın eşitlikten öte beklentilerinin olması sebebiyle bu

fikri tam olarak desteklememesi, dış güçler için Osmanlılık düşüncesinin bir tehlike

olarak  görülmesi  Osmanlı  milliyeti  fikrinin  önündeki  engellerdir.216 Böylelikle

dönemin önemli fikir  akımları arasında bir  karşılaştırma yapan Akçura, meselenin

tartışılması için hazırladığı zeminden dolayı dikkatleri üzerine çekmiştir.

Mardin'in,  “özelliklerini  19.  yüzyılın  ortalarında  kazanan  Osmanlı

İmparatorluğu'nun uzak  çevresinde  ve  Hindistan'da  şekillenmiş  olmasına rağmen

1870'lerden  itibaren  İmparatorluğun  merkezinde  gittikçe  güçlenen  bir  ideolojik

davranış kümesine verilen addır”  217 şeklinde tanımladığı İslâmcılık veya İttihad-ı

İslâm görüşü, Avrupalıları korkutan bir siyasi birlik anlamında, fanatikliği ifade eden

“Panislamizm”  sözcüğüyle,  Koloğlu'na  göre  hatalı  bir  şekilde  Avrupa  dillerine

çevrilerek  iyiden  iyiye  kuşku  uyandırmıştır.  Özellikle  Osmanlı  padişahı'nın  aynı

İstanbul, Kitap Yayınevi, 2011, s. 273. 
215 Hanioğlu, a.g.m., s. 1391,1392.
216 Akçura, a.g.e., s. 23-29.
217 Şerif  Mardin,  “İslâmcılık”,  Tanzimattan  Cumhuriyet'e  Türkiye  Ansiklopedisi,  Cilt:  5,

İstanbul, İletişim Yayınları, 1985
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zamanda İslâm halifesi  oluşu ve II.  Abdülhamid'in İslâmcılık politikasını halifelik

makamından  yola  çıkarak  hem iç  hem de  dış  siyasette  aktif  olarak  takip  etmesi

Avrupa'nın  bu  korkuyu  bir  tehlike  unsuruna  dönüştürmesine  ve  Osmanlı  Devleti

üzerinde bir baskı aracı olarak kullanmasına sebep olmuştur. Bu dönemde Müslüman

ülkelerinin  yalnızca  yedide  birinin  bağımsız  oluşu  ve  Avrupa  güçleriyle

başedebilecek  tek  devletin  Osmanlı  Devleti  oluşu,  19.  yüzyılın  başında  birçok

müslüman  topluluk  ve  devletin  son  umut  olarak  gördükleri  Osmanlı'ya

yaklaşmalarına  ve  yardım taleplerinde  bulunmalarıyla  sonuçlanmıştır.218  Buradan

yola çıkarak II. Abdülhamid'in Panislamizmi, daha önce Avrupa'da meydana gelen

“pan”  ideolojilerine  bir  tepki  olarak  çıkmıştır.  Bu  politik  duruş,  entellektüel  bir

zemine de sahip olduğundan yerleşmesi hızla gerçekleşmiş, emperyalizmin yayıldığı

ortamda İttihad-ı İslâm siyasetiyle Osmanlı Müslüman tebaayı din bayrağı altında

toplamak ve dış ülke Müslümanlarını hilafet bayrağı etrafında birleştirmek yegâne

hedef  olmuştur.  Bu  hedef   II.  Abdülhamid  dönemi  sonlarına  doğru,  birlik

anlayışından  yoksun  Anadolu  köylerinde  bile  bir  bilincin  oluşmasını

sağlayabilmiştir.219 Bu  açıdan  bakıldığında  Osmanlı  Devleti  bünyesinde,  İttihad-ı

İslâm fikrinin başarılı sonuçlar verdiği açıkça görülmektedir.

 II. Abdülhamid tahttan ayrılıncaya kadar İttihad-ı İslâm politikasını takip

etmiş  ancak  kışkırtma  ve  dış  ülkelerin  içişlerine  karışmaktan  sakınmıştır.  Hatta

yayınlarda Panislamizm kelimesine sansür koymuş, Rus-Japon Savaşı sonunda tüm

İslâm toplumları Japon zaferine sevinirken, II.  Abdülhamid Osmanlı topraklarında

sevinçli  yazıları  ve övgüyü engellemiştir. Buna rağmen Yunanistan  zaferi  sonrası

duyulan  büyük sevinç,  Avrupa'nın  korkusunu arttırmış  ve  Panislamizm suçlaması

şeklinde karşımıza çıkmıştır.220 Dönem şartlarına bakıldığında Avrupa için önemli bir

güç birliği anlamına gelen İttihad-ı İslâm anlayışı, başarılarının görülmesi sebebiyle

II.  Abdülhamid'in  tahtta  bulunduğu  süre  boyunca  takip  edilmiş  ve  devletin

devamlılığını sağlamada politik bir unsur olarak kullanılmıştır.

II. Abdülhamid'in gerçekten Panislamist olarak değerlendirilecek en önemli

218 Koloğlu, Abdülhamid Gerçeği, s. 92, 96.
219 Mardin, Türk Modernleşmesi, s. 94, 95.
220 Koloğlu, Abdülhamid Gerçeği, s. 173-213.
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icraatı   Hicaz  demiryolu  projesi  olmuştur.  Projenin  Hacc  ile  alakalı  dinî  bir

özelliğinin  olması  ve İslâm ülkelerinde oluşturacağı  dayanışma hareketi  Panislam

imajını kuvvetlendirmiştir.  Ancak asıl amacın Müslümanların da teknik ve ekonomik

açıdan  bağımsız  bir  projeye  imza  atabileceklerini  göstermek  olduğu  söylenebilir.

Gerçekten  de  proje  Avrupalıların  projelerinden  üç  kat  daha  hızlı  bir  sürede  ve

yarıyarıya bir maliyetle tamamlanmış, 1908'de II. Abdülhamid'in tahta çıkışının 33.

senesinde  Medine  istasyonu  açılarak  nihâyete  erdirilmiştir.  İslâm  ülkelerinin

demiryolu  hattının  tamamlanması  için  gösterdiği  çaba  ve  yardımlaşma,  projeye

aktarılan mali  destekten çok daha önemlidir. Elbette  bu durum Avrupa'yı rahatsız

etmiş, Panislamizm suçlamalarını her alanda yinelemelerine sebep olmuştur. Böylece

Arap  Hilafeti  adı  altındaki  birlik  bozucu  çalışmalar  da  hızlanmıştır.221 Bağlantılı

olarak  Akçura'ya  göre,  ülke  içi  unsurlar  İslâmcılık  politikasını  uygulamada  ciddi

engel  çıkarmamışsa da dış  engeller  çok kuvvetlidir. İslâm devletlerinin neredeyse

tamamının Hristiyan devletlerin nüfuzu altında  oluşu bu konuda en önemli engeli

teşkil  etmiştir.  222 Avrupa  devletleri,  İttihad-ı  İslâm anlayışının  gücünün  farkında

olmuş ve bu gücü zayıflatmanın her yolunu denemişlerdir.

1.3. Basın Faaliyetleri

I. ve II. Meşrutiyet arasındaki, II. Abdülhamid'in tahtta bulunduğu otuz yılı

aşkın  süreden  oluşan,  istibdat  suçlamalarının  yoğunlaştığı  ve  bu  suçlamaların  en

önemli  sebeplerinden  biri  olarak  da  uygulanan  basın  rejiminin  gösterildiği  bir

dönemdir.  Sansür  ve  denetleme  mekanizmalarının  sıkı  tutulduğu,  iç  basının  tam

anlamıyla  Saray'ın  gölgesinde  yayın  faaliyetlerini  devam  ettirebildiği  bu  dönem

içinde  aslında,  basın  ile  alakalı  ilk  nizamname  olan  ve  Fransa'da  III.  Napolyon

zamanında hazırlanmış basın kanunundan çevrilerek yürürlüğe sokulan 1864 Basın

Nizamnamesi  geçerliliğini  sürdürmekteydi.223 Dolayısıyla  dönemin  sansür  ve

denetim uygulamaları  hakkında  yorum yapabilmek  için,   II.  Abdülhamid'in  tahta

çıkışından  önce  kabul  edilmiş  ve  uygulanmakta  olan  bu  nizamnameye  yakından

221 A.e., s. 220, 221.
222 Akçura, a.g.e., s. 35.
223 Cevdert Kudret, Abdülhamid Dönemide Sansür, İstanbul, Milliyet Yayınları, 1977, s. 5.
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bakmak gerekmektedir. 

 Sözkonusu  nizamnameye  göre,  Osmanlı  uyruğunda  bulunan  yayıncılar

Maârif Nezâreti, yabancılar ise Hariciye Nezâreti'nden ruhsat almak zorundaydılar.

Devletin iç ve dış güvenliğini bozucu suçlar işlenmesi halinde veya hanedan, saltanat

ve padişah hakkında uygunsuz sözler kullanılması durumunda, devletin dostu ülke ve

yöneticilerine dokunacak söz ve deyimler kullanılması halinde gazeteler hükûmetçe

kapatılabilecek,  bu  hususta  üç  defa  hüküm  giyen  gazete  geçici  veya  tamamen

yayından kaldırılacaktır.224 Tüm bu uygulamalara karşın, 1864 Basın nizamnamesi,

ön sansürün kaldırılması anlamına gelen maddesi ve yabancı basına yerli basınla aynı

sorumlulukları veren 3. maddesi ile önemli bir özelliğe sahiptir. Nizamnameyle Basın

Tercüme Odası'na yeni sorumluluklar verilmiş, yayınların içeriğini sonradan kontrol

etmek ve kurallara aykırı davrananlara para ve hapis ceza uygulamalarını ileten resmî

bildirileri gazetelere hazırlamak bu birimin görevleri arasında olmuştur.225 

1909  Matbuat  Kanunu'nun  geçerlilik  kazanmasına  kadar  uygulamada

kalacak  olan  1864  Basın  Nizamnamesi'ne  bağlı  olarak  artan  gazete  kapatma

hadiseleri  sonrasında  basında  çıkan,  hükûmeti  iç  ve  dış  politikaları  ile  alakalı

eleştiren yayınlara karşı, uygulanan nizamnamenin getirdiği denetleme mekanizması

yeterli bulunmamış ve Mart 1867 tarihli Kararname-i Âli  yayımlanmıştır. Buna göre,

gazete  ve  dergilerin  devlet  ve  millete  dokunan  zararlarının  önlenmesi  amacıyla,

Basın Nizamnamesi hükümleri  dışında hükûmet ceza verme yetkisine ve önleyici

tedbirler alma hakkına sahip olacaktır. Bu kararname sonrasında I. Meşrutiyet öncesi

dönem gazetelerinden  Muhbir, Vatan, İbret,  Hadika,  Sirâc  ve  Diyojen  gibi  birçok

gazete  geçici  veya  daimi  kapatma  cezası  almıştır.  Bu  uygulamanın  da  yeterli

görülmemesi  üzerine  1876  Mayıs'ında,  özellike  Bulgar  isyanı  sonrası  yaşanan  iç

karışıklık neticesinde oluşan ortamın kontrol altına alınması maksadıyla sadrazam

Mahmud  Nedim  Paşa  ön  sansür  anlamına  gelecek  bir  uygulamayı  ilân  etmiştir.

Böylece  gazetelere  uygulanan  sansürü  ve  hükûmetin  baskıcı  tutumunu  protesto

maksadıyla  bir  kısım  öğrenciler  Bâbıâli'ye  yürümüş,  yaşanan  ayaklanma  sonucu

224 A.y.
225 Orhan  Koloğlu,  “Osmanlı  Basını;  İçeriği  ve  Rejimi”, Tanzimat'tan  Cumhuriyet'e  Türkiye

Ansiklopedisi, Cilt: 1, İstanbul, İletişim Yayınları, 1985, s. 79.
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sadrazam Mahmud Nedim Paşa yerine Mütercim Rüştü Paşa getirilmiş ve konu olan

son  sansür  kararnamesi  yürülükten  kaldırılmıştır.226 Sonrasında  yaşanan  padişah

değişiklikleri ve nihâyetinde II. Abdülhamid'in tahta gelişiyle başlayan dönem, basın

özgürlüğü açısından sorunlu bir  miras  üzerinde,  yoğun iç  karışıklık  ve savaşların

gölgesinde şekillenmiştir. 

2 Ekim 1877 günü Kanun-i Esasî'nin 6. maddesine bağlı olarak padişahın

sıkıyönetim ilân etmesi ile hükûmet, istediği zaman arama yapma, şüpheli gördüğü

kişileri tutuklama, ortalığı karıştırdığı düşünülen gazetelerin yayımına engel olma ve

her  türlü  Cemiyet'in  faaliyetlerine  son  verme  hakkına  sahip  olmuştur.227 1878

Sıkıyönetim  Nizamnamesi'ne  göre  de  basın  sansürü  uygulanmaya  başlanmış,

başlangıçta siyasal gazetelere uygulanan sansür, 1882 yılı itibariyle her çeşit gazete

ve  dergiyi  kapsamıştır.228 Buradan  yola  çıkarak  Koloğlu'nun yorumuyla,  herkesçe

“hasta  adam”  olarak  tabir  edilen  Osmanlı'nın  tedavisi  için  II.  Abdülhamid,   her

alanda uygun gördüğü bir reçete olarak “hareketsizlik” politikasını, basınla alakalı

olarak  da  uygulamıştır.229 Bunun  hazırlığı  olarak  görülebilecek  denetim

mekanizmalarını, yönetime geçtiği dönemle birlikte uygulamaya  ve basını kontrol

altına almaya başlamıştır.

Basın üzerinde oluşturulması hedeflenen kontrol mekanizması 1864 Basın

Nizamnamesi  ve Âli  Kararname'ye dokunulmadan,  bunun yerine eski  Basmahane

Nizamnamesi  değiştirilmiş,  1888  yılında  Matbaalar  Nizamnamesi  düzenlenerek

basılacak  her  şey  denetim  altına  alınmıştır.  Öncelikle  kitap  basımı  ile  alakalı

denetlemeler  yoğunlaşmış,  bununla  ilgili  değişiklik  yoluna  gidilmiştir.  1857

Basmahane  Nizamnamesi'ne  göre  basılacak  kitaplar  Meclis-i  Maârif  tarafından

denetlenip,  memlekete ve devlete zararı  olmadığı  tespit  edildiğinde verilen ruhsat

sayesinde basılabilirken,230 1881 yılında Maârif Nâzırlığına bağlı bulunan “Matbaalar

Müdürlüğü”  ve  “Tahrir  ve  Tercüme  Dairesi”  birleştirilmiş,  “Encümen-i  Teftîş  ve

226 Kudret, a.g.e., s. 7-10.
227  Jeltyakov, a.g.e., s. 100.
228 Hıfzı Topuz, II. Mahmud'tan Holdinglere Türk Basın Tarihi, İstanbul, Remzi Kitabevi, 2003,

s. 54.
229 Orhan Koloğlu, Osmanlı Basını; İçeriği ve Rejimi, s. 87.
230 Kudret, a.g.e., s. 13-19.
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Muayene”  adıyla  basılacak  tüm kitaplar  denetlenmiştir.231 Tüm sansür  işlemlerini

yürüten  bu  kurul,  içeriğinin  sakıncasız  olup  olmadığı  gümrük  ve  postahane

memurları  tarafından  anlaşılamayan  yayınları  inceleme  görevlerini  de

yüklenmiştir.232 Bu kontrol mekanizmasının yanı sıra 1888 Matbaalar Nizamnamesi

ile sadece basımevlerine değil tüm dergi ve kitap yayınlarına da müdahale edilmeye

başlanmış,  böylece  matbaa  açmak  isteyenler  nizamnamenin  5.  maddesine  göre

“devlet  ve padişahın kutsal haklarına zarar verecek eseri yayımlamayacaklarına”

dair  polise  imza  verecek,  matbaaların  kapıları  kilitlenmeyecek  ve  polis  mercileri

istedikleri şekil ve zamanda denetleme yapabileceklerdir. Ayrıca Maârif Nâzırlığı'nın

izni  olmayan  hiç  bir  eser  yayımlanmayacak,  yurtdışından  getirilen  tüm kitap  ve

yayınlar  sansürden  geçecektir.233 1895'de  daha  sıkı  hükümler  getiren  bir  başka

nizamname  yayımlanmış  ve  kurallara  aykırı  davrananlar  için  cezai  müeyyide

sıkılaştırılmıştır.   Yine  1898  Eylül'ünde  yayımlanan  yeni  bir  nizamnameyle

“Bilimum matbaaların  daima Zaptiye Nezareti  altında bulundurulması  hakkında”

buyruk çıkmış, çeşitli semtlerde ruhsatsız açılmış yabancı matbaalar kapatılmıştır.234

Böylece  matbaalar  üzerinden  uygulanan  denetim  mekanizması,  dolaylı  olarak

matbaalarda  basılacak  her  yayın  üzerinde  kurulmuştur.   II  Abdülhamid'in  bu

uygulamalarına yöneltilen eleştiriler, şahsında kişiselleştirilmiş, kendisinden önceki

ve sonraki dönemlerde ortaya çıkan baskıcı basın politikaları görmezden gelinmiştir.

Uygulandığı aşikar olan dönem sansür mekanizmasını, toplumun içinde bulunduğu

kırılgan  yapıyla  bağlantılandırmak,  dönem basın  politikalarını  anlamak  açısından

faydalı  olacaktır.  Tarihin  seyri  gözardı  edilmeden,  II.  Abdülhamid  dönemi

yorumlanamayacağı  gibi,  öncesi  ve  mevcut  koşulları  da  objektif  bir  şekilde

incelenmelidir.

Bu  bağlamda  Koloğlu  II.  Abdülhamid'in  basın  rejimini,  tam  kontrolü

sağlanmış,  dış  yayınların  girişi  engellenerek  karantina  altına  alınmış  bir  iç  basın

uygulaması olarak değelendirir. Ekonomide savunulan liberalizm görüşünün, basın

231 Jeltyakov, a.g.e., s. 100.
232 Alpay Kabacalı, Başlangıcından Günümüze: Türkiye'de Basın Sansürü, İstanbul, Gazeteciler

Cemiyeti Yayınları, 1990, s. 56.
233 Jeltyakov, a.g.e., s. 100.
234 Alpay Kabacalı,  Başlangıcından Günümüze: Türkiye'de Matbaa, Basın ve Yayın, İstanbul,

Literatür Yayınları, 2000, s. 99.
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alanında asla kabul edilmediğini ve çok eleştirilen bu durumun bir  zorunluluk ve

tedbir amacıyla uygulandığını belirten Koloğlu'na göre,  dünyanın o dönem içinden

geçtiği  gelişimsel  çizgiye  bakarak  eğer  basında  liberalist  bir  tutum sergilenseydi,

Osmanlı  toplumunun  emperyalizmin  saldırısına  hazırlıksız  yakalanma  tehlikesini

doğurabilirdi.  Ayrıca  uygulanan  sansür  ve  denetim  mekanizmaları,  Osmanlı

toplumunu  “oluşma  ve  dinlenme"  aşamalarından  geçirerek  çağın  gelişmelerine

hazırlamıştır. Elbette yaşanan bu süreç bir iç dinamizmi geliştirmiştir ve toplumsal

çelişkilerin birikimine de sebep olmuştur. Buradan yola çıkarak II.  Abdülhamid'in

basın  politikasının  bir  iç  çatışma  ve  bölünmeyi  engellemek  maksadıyla,  kasıtlı

biçimde  şekillendirdiği  de  Koloğlu'nun  savları  arasındadır.235 Dönem  siyasi

hareketliliğine  bakıldığında,  iç   ayaklanmalar  ve  dış  devletlerin  kışkırtmaları,

bağımsızlık istekleri ve toprak kayıpları, savaşlar ve Avrupa'nın Osmanlı'yı paylaşma

stratejileri, kapalı bir toplum olan Osmanlı toplumunu her türlü olumsuz tesire açık

hale  getirmiştir.  İç  muhalefetin  yoğunluğunu  arttırdığı  ve  yönetimin  şiddetle

eleştirildiği  bu ortamda basını  denetim altında tutmak maksadıyla  gerçekleştirilen

uygulamalarda elbette aşırıya kaçmalara örnek teşkil edecek  durumlar, jurnalcilik

kurumunun  kötüye  kullanılmasının  gazete,  dergi  ve  kitapların  sansürlenmelerinde

fazlaca etkili olduğu ve kişisel husumetlerin uygulamalara karıştığı da görülmüştür. 

Dönem  içinde  uygulanan  sansürü  kategorize  etmek  gerekirse  öncelikle

Türkçe ve azınlık dilleriyle yayımlanan gazetelere uygulanan sansürden bahsetmek

gerekir.  Bu  uygulama   maksadıyla  kurulan  bir  kurul,  1878'de  Dahiliye  Nezareti

tarafından, Matbuat-ı Dahiliye Müdürlüğü'ne bağlanmış ve gazetelerde yayımlanacak

tüm yazılar  denetlenmiştir.236 1890 yılına kadar  yalnızca bir  kaç memurla çalışan

sansür kurulu, 1902'de 15 kişilik, 1908'de ise 25 kişilik bir kadroya sahip olmuştur.237

Yıldız  Sarayı'ndan  Mabeyn  Başkatibi  Tahsin  Paşa  imzasıyla  Matbuat  Dairesi'ne

yollanan talimatla uyulması gereken sansür kuralları meddeler halinde sıralanmıştır.

Bu  talimatnameye  göre,  padişahın  sağlık  problemlerinden  bahsedilmesi

yasaklanırken,  sağlığının  iyi  olduğu  haberleri  verilebilir,  ahlâki  yönden  sakıncalı

235 Orhan Koloğlu, “II. Abdülhamid'in Basın Karşısındaki Açmazı”,  Tanzimat'tan Cumhuriyet'e
Türkiye Ansiklopedisi, Cilt: 1, İstanbul, İletişim Yayınları, 1985, s. 82.

236 Topuz, II. Mahmud'tan Holdinglere Türk Basın Tarih, s. 54.
237 Kudret, a.g.e., s. 36. 
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olduğu Maârif Nâzırı tarafından tasdik edilen hiç bir yazı basılamaz, uzun fen ve

edebiyat makaleleri “devamı var” ibaresiyle yayımlanamaz, makalelerde boşluklar ve

noktalı  alanlar  bırakılarak  zihinlerin  karışmasına  müsaade  edilemez,  devlet

görevlileri hakkında yolsuzluk haberleri verilemez, “Ermenistan” gibi coğrafi isimler

kullanılmaz,  yabancı  hükümdarlar  hakkında  suikast  girişimi  ve  yabancı

memleketlerde çıkan ayaklanma haberleri verilemez.238 Durum böyle olunca sayıları

gittikçe azalan gazeteler işleyecek konu bulma sıkıntısı yaşamışlar ve Bâbıâli'nin iç

ve dış politikaları hakkında talimatlara uygun yayın yapmalarına rağmen, birtakım

dizgi  hataları  veya  devlet  memurlarının  çalışmalarını  eleştiren  yazılar  sebebiyle

kapatılma  cezalarından  kurtulamamışlardır.  Arap  harflerinde  yaşanan  karışıklık

sebebiyle  “şevketlü  Abdülhamid”  ifadesi  “şu  kötü  Abdülhamid”  olarak  okunacak

şekilde basılması ve bu hatanın Sabah gazetesinin bir müddet kapatılmasına sebep

olması,239 uygulamalara bir örnek olarak kaynaklarda geçmektedir. 

 Bir diğer sansür uygulaması ise Türkiye'de ve dışarıda yabancı dille basılan

gazeteler hakkında gerçekleştirilmiştir. Bu yayınların sansürü için Matbuat-ı Hariciye

Müdürlüğü  görevlendirilmiş,  henüz  gümrükteyken  yayınlar  Maârif  Nezareti

görevlilerince  denetimden  geçirilmiştir.240 Kadrosu  3  ila  18  kişi  arasında  değişen

kurul,  denetim  sorumluluğunun  yanısıra  Avrupa  basınında  Osmanlı  aleyhine

yayımlanan  makalelere  cevap  vermek  ve  devletin  yaptığı  önemli  işlerden  ve

gelişmelerden bahseden haberleri yabancı ülkelere iletmekle de görevlendirilmiştir.241

Böylece  II.  Abdülhamid'in  yabancı  basınla  doğrudan  irtibata  geçen  ilk  padişah

olduğu da gözden kaçmamalıdır. Koloğlu'nun açıklamalarına göre dönem öncesi dış

basınla  kurulan  ilişki;  geciken  açıklamalar,  sansür  ve  basit  etkileme  çabalarının

ötesine  geçememiştir.  Ancak  II.  Abdülhamid'le  birlikte  ilk  kez  yabancı  basınla

padişahın  birebir  ilişkisi  ve  kamuoyu  oluşturma  çabası  görülecektir.  242 Yıldız

Sarayı'ndaki  Tercüme Kalemi'ne  düzenli  olarak  Osmanlı'ya  sokulması  yasak  olan

yabancı basından 154 gazete ve dergi gelmekte, bunların arasında önemli yazı ve

238 Kabacalı, Başlangıcından Günümüze: Türkiye'de Basın Sansürü, s. 57-58.
239 Hıfzı Topuz, 100 Soruda Türk Basın Tarihi, İstanbul, Gerçek Yayınevi, 1973, s. 65.; Jeltyakov,

a.g.e., s. 114; Kudret, a.g.e., s. 61.
240 Topuz, II. Mahmud'tan Holdinglere Türk Basın Tarih, s. 54.
241 Kudret, a.g.e., s. 38.  
242 Orhan Koloğlu, Avrupa Kıskacında Abdülhamid, İstanbul, İletişim Yayınları, 1998, s. 65.
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haberler  özet  şeklinde  padişaha  iletilmekteydi.  Böylece  dış  basını  yakından takip

eden  II.  Abdülhamid,  cevap  verme  ihtiyacı  gördüğü  yazılara  cevaplar  yollamış,

Times, Temps, Kölnische Zeitung, Tribuna, New Freie Presse, Standart gibi dönemin

önemli  yayın  organlarıyla  doğrudan  iletişime  geçmiştir.243 Aslında  Dahiliye

Nezareti'ne  bağlı  olan  Matbuat  Müdürlüğü  II.  Abdülhamid  döneminde  nezaretle

değil,  doğrudan sarayla  iletişimde  olmuş,  bu  bağlantının  sonucu olarak  dış  basın

organlarıyla  kurulan  yakın  temasla  önemli  bir  kamuoyu  oluşturma  çabasına

girilmiştir. Yabancı muhabirlere padişahın şahsen bilgi vermesi, oluşması muhtemel

olumsuz haberlerin önüne geçmeyi hedeflemek maksadını da taşımıştır.244

Buradan hareketle, basın tarihi kitaplarında II. Abdülhamid'in hem yabancı

basını hem de iç basını kontrol altına almak amacıyla yayın organlarına para yardımı

yaptığı ve bir nevi onları satın aldığı üzerinde yoğunlaşan eleştiriler bulunmaktadır.

Özellikle yabancı basın ile kurulan ikili ilişkilerin, yapılan para yardımları sonucu

mümkün olduğu, böylece ülke ve kendisi hakkında çıkabilecek olumsuz yayınların

önüne geçildiği ifade edilmektedir.  Konuyla ilgili yabancı ülkelerdeki gazetelere bin

300 lira verildiğine dair resmî bir rapordan ve bu durumu kullanan bazı yayıncıların

şantaj yoluyla II. Abdülhamid'den para koparmaya çalıştıklarından da bahsedilmiştir.

Aynı şekilde  Levand Herald, Phare du Bosphore, La Turquie, İstanbul ve Byzantin

gazetelerine  yılda  340  bin  lira  ödendiği,  Tercüman-ı  Hakikat  ve  Saadet gibi

gazetelerin  de benzer  yardımlar  alarak kontrol  altında tutulduğu245 bunun yanında

özellikle  padişahın  doğumgünleri  ve  tahta  çıkış  yıldönümlerinde  abartılı  övgü

yazıları karşılığında yazarların ödüllendirildiği246 gibi bilgiler dönem basın rejimi ile

alakalı  eleştirilerin  başında  gelmektedir.  Ancak  II.  Abdülhamid'e  yöneltilen  bu

eleştirilerin  hakkaniyetli  olmadığı  ve  dönem  basın  sektörünün  devlet  yardımı

almaksızın  ayakta  kalamayacağı  gerçeğinden  yola  çıkarak,  iç  basına  yapılan

ödeneklerin,  basını  ayakta  tutmak  adına  verildiği  yorumu  Koloğlu  tarafından

yapılmıştır.  Ayrıca  II.  Abdülhamid öncesi  dönemlerde  de  gerek  yabancı,  gerek  iç

basının hem Avrupa Devletleri,  hem Osmanlı,  hem Avrupalı bankerler ve hem de

243 İnuğur, a.g.e., s. 273.
244  Koloğlu, Avrupa Kıskacında Abdülhamid, s. 67, 68.
245 İnuğur, a.g.e., s. 267-270.
246 Topuz, 100 Soruda Türk Basın Tarihi, s. 68
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Galata sarraflarından para aldıklarının da unutulmaması gerektiğini ifade eder. Bu

durumun yeni bir uygulama olmadığı, 1865-1875 yılları arasında İstanbul ve Avrupa

basınına yüzlerce altın dağıtıldığı, bu geleneğin kamuoyu oluşturmak için önemli bir

araç  olduğuna  vurgu  yapmıştır.247 Dolayısıyla  basının  satın  alınması  olarak

değerlendirilen ve şiddetli eleştiriler yöneltilen uygulamalar, hem yurtdışı, hem de

yurtiçinde kullanılagelmiş  bir  taktik  olmuş ve  II.  Abdülhamid bu taktiği  titizlikle

uygulamakta bir sakınca görmemiştir. Uluslararası sahada ve yurtiçinde ülke veya

padişah lehinde kamuoyu oluşturmak paha biçilemez bir öneme sahip olduğundan,

basının  para  ödenekleriyle  beslenmesi   dönem  şartları  gözardı  edilmeden

değerlendirilmelidir.

Yabancı  basına  karşı  takınılan  bu  tutum  ve  olumsuz  bir  kamuoyu

oluşmasını engelleme çabası karşılıksız bırakılmamış, Osmanlı iç basınında Avrupa

ve müttefik ülkeler hakkında yayımlanan haberler konusunda titizlik gösterilmiştir.

Avrupalı  devletler  ve  elçileri  hakkında  saygılı  bir  dil  kullanılması  zorunlu  hale

getirilerek, Batı düşmanlığı hissedilen yayınlara müsaade edilmemiştir. İslâmla ilgili

yapılan yayınlarda da dil  ve üsluba dikkat  edilmiş,  eylemci  ve kışkırtıcı  bir  lisan

kullanılmamıştır.  Bir  Avrupa  Devleti'ni  yenen  ilk  ülke  olan  Japonya'nın  zaferi

dünyadaki  müslüman  gazeteler  tarafından  sevinçle  karşılanırken,  Osmanlı

bünyesindeki gazetelerde tarafsızlık tutumu hâkim olmuştur.248 Dolayısıyla kendi iç

işlerine  karışılması  ve  başka  ülkelerin  iç  işlerine  karışma  taraftarı  olmayan  II.

Abdülhamid,  bu  tutumunu  yabancı  devletlerle  alakalı  haber  yayınına  getirdiği

sınırlamalarla da düzenlemiştir.

Yerli ve yabancı tüm kitaplara uygulanan sansür ise dönem uygulamalarının

bir diğer ayağını oluşturmuştur. 1881 yılında kurulan Encümen-i Teftîş ve Muayene

kurulu  yayımlanmak  istenen  tüm  orijinal  veya  çeviri  eserleri  teftîş  etmekle  ve

dışarıdan gelen tüm kitap ve dergileri kontrolle görevlidirler. Kütüphane, matbaalar

ve kitap mağazalarını da teftîş eden kurul, resmî makamların talep ettikleri raporları

hazırlamışlardır.249 74  kişilik  bir  kadrodan  oluşan  kurulu,  yayımlanmış  eserleri

247 Koloğlu, II. Abdülhamid'in Basın Karşısındaki Açmazı, s. 84.
248 Koloğlu, Osmanlı Basını; İçeriği ve Rejimi, s. 88.
249 Jeltyakov, a.g.e., s. 100. 
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yeniden incelemek maksadıyla, 1897'de “Tetkik-i Müellefat” isimi  bir komisyon ve

dinî kitapları incelemek için özel olarak kurulan “Kütüb-ü Dinîyye ve Şeriyye Tetkik

Heyeti”  takip  etmiştir.250 Böylece  kitaplar  üzerinde  uygulanan  sansürü,  toplumun

Osmanlı  Devleti'nin  ekomonik  ve  siyasi  sistemini  yabancı  devletlerinkiyle

karşılaştırma yapmasını  sağlayacak Montesque,  Voltaire,  Rousseau gibi  yazarların

eserlerinin yasaklanması, 1890'larda Namık Kemal, Ziya Bey, Ali Suavi ve Abdülhak

Hamid'in  bazı  yapıtlarının  da  aynı  sebeplerle  yasaklı  listesinde  yer  alması  takip

etmiştir.251 Matbaalar  Nizamnamesinde  daha  önce   bahsedilen  değişiklikler  kitap

basımı konusunda engellemelerin yasal temelini oluşturmuştur.

Sansür  uygulamasındaki  sıkı  tutum,  dizgi  hatalarına  dahi  müsaade

etmeyecek boyutlara ulaşmış bunun yanı sıra birçok kelime muzır ilân edilerek ön

sansüre uğramış veya yanlış anlaşılma riski oluşturacak kelimelerle alakalı gazeteler

dikkatli  bir  yayın politikası  sürdürmek zorunda kalmışlardır. Sansürlü kelimelerle

alakalı resmî bir liste olmamakla birlikte dönem belgelerinde rastlanılan ifadelerden

çıkarılan ve sansür kurulu tarafından düzeltilen metinlerden yapılan listelere göre,

halkın  aklını  karıştıracak  “ihtilâl”,  “grev”,  “suikast”,  “anarşi”,  “sosyalizm”  gibi

sözcükler,  saltanata  eleştiri  anlamı  da  taşıyabilecek  “istibdat”,  “Midhat  Paşa”,  V.

Murad'ı çağrıştırdığından “Murad” ve “kardeş”, Batı'nın Osmanlı hakkında yaptığı

hasta  adam yorumunu çağrıştırdığından  “hasta”  kelimeleri  üzeri  çizilen  kelimeler

arasındaydı.252 Suda erimek anlamında gelen “hal” kelimesi, padişahın tahttan inmesi

anlamına da geldiğinden kullanılamıyordu. “Tahtakurusu” ifadesinin “tahtı kurusun”

deyimine yaptığı çağrışımdan dolayı metinlerde geçmesi yasaktı.253 Murad isminin

yasak  listenin  üstlerinde  olmasından  dolayı  1904  yılında,  II.  Murad  Camii'nin

onarımı ile alakalı;  “Bursa'daki, Fatih Sultan Mehmet'in pederinin cennet mekânı

kutsal camiinin”  şeklinde verilmek durumunda kalınan haber, uygulanan sansürün

ilginç  örneklerindendir.254 Elbette  bu  sistemin  işleyişini  hızlandıran  jurnalcilik,

metinlerin olur olmaz sansürlenmesinde çok etkili oluyor ve traji komik bir manzara

250 Topuz, II. Mahmud'tan Holdinglere Türk Basın Tarihi, s. 55.
251 Jeltyakov, a.g.e., s. 101.
252 Topuz, II. Mahmud'tan Holdinglere Türk Basın Tarihi, s. 56.
253 Kudret, a.g.e., s. 53.
254 Jeltyakov, a.g.e., s. 115. 
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ortaya  çıkıyordu.  Sansür  kurulunun  işleyişinde  ortaya  çıkan  bu  abartılı  tutum,

özellikle  gazete  yayımcılarını  zor  durumda  bırakıyor,  zaman  zaman  üzeri  çizilen

satırların hangi sebeple sansürlendiğinden haberdar olamıyorlardı.

Osmanlı'da basın hayatını zorlaştıran denetleme mekanizmalarının yanında,

bu dönemde yaşanan teknik ve yapısal iyileşmeler gözardı edilmemelidir. Özellikle

yayımcılık  alanında  konular  bakımından  karmaşık  gazete  sayfalarının  yerini

kategorize olmuş haber sütunları, başlıklı yazılar almaya başlamışır. Cümle kurguları

karmaşık ve uzun şekilden, daha sade, halkın anlamasını kolaylaştıracak bir üsluba

dönüşmüştür.  Kağıt  ve  baskı  kalitesinde  görülen  iyileşme  de  bu  dönem  içinde

gerçekleşmiştir.255 Teknik açıdan katedilen yol, Avrupa'dan getirilen son teknolojiye

uygun dizgi  ve baskı  makineleri  sayesinde gerçekleşmiştir. Resim basımında eski

usul yöntemler, yerini daha modern sistemlere bırakmış ve bol resimli dergiler ve

gazetelerde kaliteli resim uygulamaları bu dönemde görülmüştür.256 O tarihe kadar

çinko  üzerine  kimyasal  madde  kullanarak  resim  kazıma  tekniği  olan  “hâk”

bilinmezken, bu dönemde Avrupa'dan “hakkâk”lar getirilmesi gündeme gelmiştir.257

Bu yolla dönem şartları açısından yüksek kaliteli foroğraflar, dergi ve gazetelerde

yerini  almış,  dünya'daki  teknik  gelişmeler  yakinen  takip  edilmiştir.  Bir  taraftan

sansür  uygulamaları  ve  sıkı  denetlemeler  sürerken,  basının  teknik  açıdan  gelişip

ilerlemesi önüne engel çıkarılmamıştır.

Bu  çerçeveden  yola  çıkarak,  II.  Meşrutiyet  öncesi  basın  çalışmalarını

değerlendirmek için, uygulanan basın rejimini siyasal ortamın ayrıntılarını gözardı

etmeden  değerlendirmek  gerekmektedir.  Dolayısıyla  iç  basın  kapsamındaki  yayın

organlarının yanı sıra, bu basının yoğun bir biçimde denetlenmesi ve özellikle II.

Abdülhamid  yönetimine  karşı  oluşan  yoğun  muhalefetin  basın  kanalıyla  kendini

ifade  etme  alanı  bulamaması  sebebiyle,  dönemin  muhalif  kanadının  en  önemli

temsilcisi  olan  İttihat  ve  Terakki  grubunun,  bağlantılı  olarak  Jön  Türk'lerin

yurtdışından  yaptıkları  yayınlara  da  yakından  bakmak  gerekmektedir.  Bu  grubun

kurdukları  gazetelerle,  her  ne  kadar  bu  yayınların  Osmanlı  sınırlarından  girmesi

255 A.e., s. 116.
256 Koloğlu, Osmanlı Basını; İçeriği ve Rejimi, s. 87.
257 Kabacalı, Başlangıcından Günümüze: Türkiye'de Matbaa, Basın ve Yayın, s. 104, 108.

75



yasaklanmış olsa da, kamuoyunu yönlendirme çabaları ve karşılaştıkları sorunlar da

mercek altına alınarak dönem basını değerlendirilebilir.

1.3.1. İç Basın

İç  basın  diyerek  kategorize  edebileceğimiz,  Osmanlı  sınırları  içerisinde

Türkçe  ve  azınlık  dilleriyle  yayın  yapan  gazeteler,  yönetimin  basın  rejimi  olarak

uyguladıkları tedbirler karşısında varlıklarını sürdürebilmek için yayın politikalarına

dikkat  etmek,  müdahale  gerektirecek  yayınlardan  kaçınmak  durumundaydılar.

Böylece devletten bir ödenek de elde ediyor ve dolayısıyla adeta yarı resmî gazete

tarzında bir yayın politikası ile halk, siyasi haberlere ağırlık verilmeden, edebî alanda

bilgiledirildikleri, dünyadaki teknolojik ve edebî gelişmelerden haberdar edildikleri

bir basını takip edebiliyordu.

Yürülüğe  sokulan  nizamname,  basın  ve  basımevleri  hakkındaki

düzenlemelerle  gazete  açılması  için  gerekli  şartların  zorlaştırılması  ve  mevcut

basının  hayatiyetini  sürdürebilmesinin  zorlaşması  sonucunda  dergi  ve  gazete

sayısında  ciddi  bir  düşüş  yaşandığı  görülmektedir.  1878  yılında  Tercüman-ı

Hakikat'in de aralarında olduğu altı yeni gazetenin çıkarılmasına izin verilirken, bu

sayı  1879'da  üçe,  1888'de  ise  bire  inmiştir.  1878  ile  1881  yılları  arasında

yayımlanmakta olan dergi sayısı yaklaşık 20 iken, sonrasında yerine Türkçe gazete

ve  dergilerin  sayısı  1891'de  15'e  düşmüştür.  Sonrasında  özellikle  edebi  ve  ilmi

dergilere bir artış görülmüştür.258 Dönemin iç basınını oluşturan ve yayınlarına devam

edebilen  en  önemli  gazeteleri  Sabah,  Tercüman-ı  Hakikat,  İkdam,  Vakit,  Tarîk

sayılabilirken, Servet-i Fünun, Malûmat, Mecmua-i Ebuzziya ve Mir'at-ı Âlem dönem

dergileri olarak sayılabilirler.

9 Mart 1876 tarihinde yayın hayatına başlayan Sabah gazetesi, Papadopulos

isimli  bir  Rum'un  sahipliğinde,  Şemseddin  Sami  başyazarlığında  yayımlanmaya

başlamıştır. Dönem koşullarında düşük bir fiyata satılarak tiraj yapmayı hedefleyen

gazete, 1882 tarihiyle Mihran Efendi'nin yönetimine geçmiş, 1900'lerle birlikte tiraj

258 Jeltyakov, a.g.e., s. 115.
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arttırmak için “Sabah'ın Kış Geceleri Eğlenceleri” adıyla gazeteye ek olarak verilen

hikaye ve roman tercümeleri eki oldukça etkili olmuştur.259 Gazetenin başyazarlığı bu

dönemle  birlikte  Ahmet  Rasim,  Mahmud  Sadık  ve  Diran  Kelekyan  tarafından

yönetilmiş,  yazı  işleri  müdürlüğü ise  Ebussüreyya  Sami  ve  Hasan Bedrettin  Bey

tarafından  yapılmıştır.260 1906  yılında  tirajı  12  bin  sayıya  ulaşmış  olan  Sabah

gazetesi,  özellikle  Hüseyin  Cahit'in  rakip  gazete  İkdam'a  karşı  yazdığı  polemik

yazılarıyla ününü arttırmış, siyasal konularda yazamayan yazarlar daha ziyade edebi

konularda tartışmalar açarak, edebiyat sahasında hareketlilik sağlamışlardır. Böylece

Sabah gazetesi, “batıcılık” ve “yeni edebiyat” akımını savunmuş,261 basın tarihinde

miladi tarihi kullanan ilk gazete olma özelliğine sahip olmuştur.262 

Sabah  gazetesinin  II.  Meşrutiyet  öncesi  dönemde  en  önemli  rakibi  olan

İkdam, Ahmet Cevdet ile birlikte anılan bir gazete olmuştur. 1894 yılında kurulan

İkdam,  “siyasi  Türk  gazetesi”  olarak  nitelendirilmiş  ve  “Türkçülük”  akımının

savunuculuğunu  üstlenmiştir.  Büyük  bir  hızda  baskı  yapabilen  rotatifi  ilk  defa

kullanan kurum olarak  İkdam, 1900'lü yıllara doğru 30 binlik bir traja ulaşmıştır.263

Bu  tiraja  ulaşılmasında  Hüseyin  Rahmi'nin  büyük  ilgi  gören  romanlarının

yayımlanması etkili olmuştur. Kendi telgraf servisi olan İkdam gazetesi, böylece bilgi

akışını  aktararak  büyük  bir  kısmında  dış  politik  haberler  yayımlanan  basın

organlarından  biridir.  İlk  hava  tahmin  raporunun  yayımlandığı  gazete,264 Ahmet

Cevdet'in  Saray'la  sürdürdüğü  yakın  ilişkiler  sayesinde  uzun  soluklu  bir  yayın

hayatına sahip olabilmiştir. Önemli bir yazı kadrosuna sahip olmuş, Ahmet Rasim,

Teodor  Kasap,  Hüseyin  Rahmi  Gürpınar  gazeteye  katkıda  bulunmuşlardır.265 Dil

kullanımı  bakımından  sadeliğin  öncüsü  olan  kurum,  kısa  cümleler  sayesinde

anlaşılırlığı  savunmuş,  Ahmet  Cevdet'in  İttihat  ve  Terakki  muhalifi  yayınları

sebebiyle  1908  yılında  İsviçre'ye  kaçması  ile  gazete  Hüseyin  Rahmi  tarafından

çıkarılmaya devam etmiştir.266 Cumhuriyet dönemine kadar sürecek uzun bir yayın

259 Kabacalı, Başlangıcından Günümüze: Türkiye'de Matbaa, Basın ve Yayın, s. 96.
260 Topuz, II. Mahmud'tan Holdinglere Türk Basın Tarihi, s. 67. 
261 Jeltyakov, a.g.e., s. 119.
262 İnuğur, a.g.e., s. 275.
263 Kabacalı, Başlangıcından Günümüze: Türkiye'de Matbaa, Basın ve Yayın, s. 97.
264 Jeltyakov, a.g.e., s. 120.
265 Topuz, II. Mahmud'tan Holdinglere Türk Basın Tarihi, s.68, 69.
266 Fuat  Süreyya  Oral, Türk  Basın  Tarihi:  1728-1922/1831-1922,  Birinci  Kitap:  Osmanlı
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hayatı  olan  İkdam,  II.  Abdülhamid döneminin  iç  basın  ayağında  dış  basın

haberlerinin en yoğun yayımlandığı bir kurum olarak önemli bir yeri doldurmuştur. 

Dönemin bir diğer büyük gazetesi olan Tercüman-ı Hakikat'in yayın hayatı

başlıca  üç  döneme  ayrılarak  incelenebilir.  Gazetenin  kurulduğu  1878  tarihinden

1883'e kadar geçen ilk dönemde, Ahmet Midhat Efendi'nin ilmi yazıları, telif veya

tercüme edilmiş  roman yayınları  ağırlık  kazanmıştır. 1883-1886 yılları  arasındaki

süreç  Ahmet  Midhat'ın  damadı  olan  Muallim  Naci'nin  gazetede  görev  aldığı  ve

özellikle  Servet-i Fünun dergisiyle polemik yaşanan edebi yazılarının yayımlandığı

dönemdir.  1886  ile  1888  yılları  arası  ise  Ahmet  Midhat  Efendi'nin  ekonomide

devletçiliği  savunduğu “Ekonomi Politik” yazı dizisinin yayımlandığı dönemdir.267

Tercüman-ı  Hakikat,  Ahmet Midhat  Efendi'nin  muhafazakâr  görüşlerini  neşrettiği,

pozitivist teorilere şiddetle karşı çıkılan bir gazete olarak 1906 yılında 2 bin sayılık

bir tiraja ulaşmıştır.268 Dönemin en uzun ömürlü gazetelerinden biri olarak, padişahla

iyi ilişkiler sürdüren  Tercüman-ı Hakikat  gazetesi, birçok yazar ve gazeteci için bir

okul gibi çalışmıştır.

Kuruluşu  I.  Meşrutiyet'ten  önceki  bir  tarih  olan  1875'e  dayanan  Vakit

gazetesi, Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nin üyesi olan Filip Efendi tarafından çıkarılmış,

hükûmet ve sonrasında Saray ile kurduğu iyi ilişkiler sayesinde yarı resmî gazete

hükmünde yayımlanmış  bir  yayındır. Ancak bu durum kapatma ve  uyarı  cezaları

almasına engel olamamış, bazı yazılar sebebiyle Filip Efendi Divan-ı Harb'e kadar

çağırılmış, Matbuat idaresince defaatle uyarılmıştır. Kemalpaşazade Said Bey, Ahmet

Midhat Efendi,  Ali  Suavi,  Namık Kemal,  Suphipaşazade Ayetulah Bey, Süleyman

Asaf ve Mizancı Murad gibi önemli isimler yazı kadrosundan geçmiştir.269 “En çeşitli

olayları  anlatan gazete” alt  başlığıyla  yayımlanan  Vakit  gazetesi,  “olayların özeti”

başlıklı sütunda Osmanlı ile alakalı haberlerini veriyorken asıl çoğunluk dış haberler

ve telgrafların yayımlandığı bölümlerden oluşmuştur. I. Meşrutiyet öncesi, birtakım

İmparatorluğu Dönemi, İstanbul, Yeni Adım Matbaası, 1968, s. 157.
267 İnuğur, a.g.e., s.279, 280.
268 Jeltyakov, a.g.e., s. 118, 119.
269 İlhan Yerlikaya, II. Abdülhamid Döneminde Basın; Yarı Resmî Vakit Gazetesi (1875-1884),

Kırıkkale, Savaş Ofset, 1996, s. 8-21.
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siyasi yorumların yapıldığı ve gerektiğinde sadrazamların eleştirilebildiği bir dönem

olduğu  halde  1880'li  yıllarda  gazetenin  siyasi  kısmı  etkinliğini  kaybetmiş,  daha

ziyade diğer ülkelerin tarihleriyle alakalı yazılar yayımlanmaya başlanmıştır. 1884

yılında bazı bakanlar hakkında eleştiri içeren bir  yazı sebebiyle kapatılan  Vakit,270

daha  önce  aldığı  kapatılma  ve  ihtar  cezaları  sebebiyle  hürriyet  meselesini  sıkça

işlemiş,  basın  serbestisini  savunmuştur.  İlk  yayımlandığı  dönemde  İngiltere  ve

Fransa taraftarı bir politika izlerken, devletin de siyasal durumu ile bağlantılı olarak

Rusya  ve  Almanya'ya  yakınlık  beslemiştir.  Basın  tarihinde  kadınlar  için  özel  ek

yayımlayan  ilk  gazete  Vakit  gazetesi  olmuştur.271 Gazetenin  Saray'la  sürdürdüğü

yoğun  ve  yakın  ilişkilere  rağmen  uzun  süreli  yayın  yapamaması,  dönem  basın

rejiminin  anlaşılması  zor  taraflarından  biridir.  Yarı  resmî  özellik  payesi  verilen

gazetenin  hızla  müdahaleye  uğramasına  sebep,  gazeteye  yapılan  parasal  yardıma

karşılık beklenen yayın politikasının sürdürülmemesi ve hükûmeti eleştiren yayınlar

gösterilebilir. Filip Efendi'nin bu gazetesinin kapatılmasının ardından Tarik gazetesini

yayımlaya başlamıştır.

II.  Abdülhamid dönemi yayın yapan siyasi gazetelerin yanı sıra, denetim

mekanizmasının ve sansürün de etkisiyle  zorunlu olarak edebiyata yönelen,  edebî

alanda önemli gelişmelerin lokomotifi olan dönem dergileri, basın tarihinde özel bir

yer edinmiştir. Özellikle  Servet-i Fünûn  dergisi,  Türk matbaacılığının önemli ismi

Ahmet İhsan tarafından 1891'de  haftalık olarak yayımlanmaya başlamıştır. Servet-i

Fünun Matbaası adındaki  kendi  matbaasında  basılan  dergi,  Edebiyat-ı  Cedide  ve

Fecr-î  Âti  akımlarını edebiyat  sahasına kazandırmış,  1896'da Tevfik Fikret'in yazı

işleri  müdürlüğüne  geçmesi  ile  tam  bir  edebiyat  dergisi  ve  Edebiyat-ı  Cedide

topluluğunun  yayın  organı  halinde  gelmiştir.  1898'de  Hüseyin  Cahit'in  dergide

yazmaya  başlamasıyla  İkdam gazetesi  arasında  yaşanan  polemikler,  derginin

popüleritesini  arttırmıştır.272 Her ne kadar  dergi  edebiyat  ağırlıklı  yayın yapsa da,

zaman  zaman burjuvazi,  burjuva-demoratik  fikir  propagandaları  yapılmış,  kısmen

marksist görüşlere de yer verilmiştir.  Dergi yazarları,  Osmanlı toplumunu sık sık

270 Jeltyakov, a.g.e., s. 117.
271 Yerlikaya, a.g.e., s. 157, 166.
272 İnuğur, a.g.e., s. 287, 288.
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eleştirmişler, bağnazlığı, cehaleti ve geri kalmışlığı hakkında şikayetçi olmuşlardır.

Saray tarafından para yardımı alan Servet-i Fünûn, dergide yayımlanan Fransızca bir

makale çevirinin “padişahın kutsal kişiliğini rencide ettiği” iddiası taşıyan bir jurnal

sebebiyle  1901  tarihinde  kapatılmış,  Ahmet  İhsan'ın  çabalarıyla  yeniden  yayıma

başladıysa  da,  mensuplarının  bir  kısmının  dergiden  ayrılması  ve  bir  kısmının  da

sürgüne  gönderilmesi  sebebiyle  etkinliğini  yitirmiştir.273 Ahmet  İhsan'ın  Avrupa

gezilerinden  getirdiği  Viyana  klişeleri  ile  bastığı  üst  kalitedeki  renkli  resimler,

derginin  dönem  basınına  kazanırdığı  yenilikler  arasında  sayılmalıdır.   İlk  renkli

foroğraf ise 1906 yılında derginin 772. sayı kapağına basılmasıyla gerçekleşmiştir.

Servet-i  Fünûn'un  yanısıra,  Ebuzziya  Tevfik  Bey  tarafından  1880'de  çıkarılmaya

başlayan Mecmua-i Ebuzziya dergisi on beş günlük periyodlar halinde yayımlanmaya

başlamış ancak sansür kapsamında 53. sayıda 1887'e kapatılmış, altı yıl sonra tekrar

yayın hayatına dönmüştür. 274

İç  basın  kategorisinde  değerlendireceğimiz  gazete  ve  dergiler,  dönem

koşullarının el verdiğince yayın hayatlarına devam etmişler, gazetelerin siyasi yorum

içeren yazılara konan sansür uygulamaları sebebiyle daralan çerçeverelerine karşın,

edebiyat ve ilmi gelişmeler konusunda bolca yayın yaptıkları görülmüşdür. Bu açıdan

bakıldığında dönem dergileri sayıca çoğalmış, özellikle edebi ve ilmi dergilerin sayısı

artmıştır.  Baba  Tahir'in  Malûmat'ı,  Servet-i  Fünûn  edebi  dergilere  örnek  teşkil

ederken,  Mektep, Gayret, Nilüfer gibi dergiler275 dönem içinde parlamış yayınlardır.

Mecmua-i  Fünun, Ceride-i  Askeriye,  Ceride-i  Bahriye,  Ceride-i  Nafia,  Vaka-i

Tıbbiye gibi ilmi dergiler ve bilim sahasındaki yayınlar çoğalmış, bir kısmı Türkçe,

Fransızca ve İspanyolca olmak üzere iki veya üç ayrı dilde yayın yapmıştır. 1896

Çocuklara Mahsus Gazete,  1895 Hanımlara Mahsus Gazete,  1883  Şükûfezar276 ve

benzeri  birçok  yayın,   Türk  basın  tarihinin  II.  Meşrutiyet  öncesi  dönemi  basın

faaliyetleri arasında yer almıştır. Mizah dergilerinin bu dönem içinde yayın hayatında

olmadıkları da dikkat çekici bir ayrıntıdır. 

273 Jeltyakov, a.g.e., s. 121, 122. 
274 Kabacalı, Başlangıcından Günümüze: Türkiye'de Matbaa, Basın ve Yayın, s. 108-122.
275 İnuğur, a.g.e., s. 290.
276 Jeltyakov, a.g.e., s. 122.
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1.3.2. Jön Türk Basını

II. Abdülhamid dönemi basın faaliyetlerinin en önemli ayağı olan dış basın,

diğer bir tanımla Jön Türk basını, II. Meşrutiyeti hazırlayan ortamın oluşmasında ve

yönetime  muhalif  grupların  basın  yoluyla  kendilerini  ifade  ederek,  halkın

bilinçlendirilmesinde  büyük  rol  oynamıştır.  Dönem  basın  denetleme

mekanizmalarının yurtiçi basın faaliyetlerine yoğun  sansür uygulaması, muhalif ses

ve  oluşumların  hayat  şansı  bulamaması  sebebiyle  yurtdışında  kuvvetli  bir  basın

muhalefeti ve örgütsel faaliyet sahası oluşmuştur. Bu sahanın en önemli aktörü İttihat

ve Terakki Cemiyeti ve buna bağlı olarak II. Abdülhamid yönetimine muhalefet ortak

paydasından hareket eden, Meşrutiyet ve anayasa taraftarı Jön Türklerdir. Dolayısıyla

Jön Türk basını hakkında verilecek bilgi,  İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin yaşadığı

hareketlilikle  doğru  orantılı  olarak  aktarılmalı  ve  bu  bağlantı  çerçevesinde

anlaşılmaya çalışılmalıdır.

Buradan yola çıkarak, Jön Türkler'in kimler olduğuna ve dönemin dış basın

faaliyetlerinden  hangilerinin  bu  kategoride  değerlendirilebileceğine  yakından

bakmak  gerekmektedir.  Dolayısıyla  Jön  Türkler'in  benzer  siyasi  fikir  ve  pratiği

savunduğundan yola çıkarak, aralarındaki farklılıklara rağmen Yeni Osmanlılar'ın bir

devamı olarak kabul etmek mümkündür. Bununla alakalı olarak Akşin Jön Türkler

adını, Tarık Zafer Tunaya'nın Jön Türkler'i Yeni Osmanlılar sonrasında oluşan “ikinci

Jön  Türk  hareketi”  şeklindeki  adlandırmasından  yola  çıkarak,  1889  sonrası  II.

Meşrutiyet  için  çaba  gösteren  özgürlükçü  bir  grubun  ismi  olarak  kullanmıştır.

Sonradan İttihat ve Terakki Cemiyeti ismiyle örgütlenecek olan bu gençlerin çoğu

Askerî  Tıbbiye  öğrencilerinden  oluşacaktır.277 Hanioğlu  ise  Jön  Türk'lerin  Yeni

Osmanlılar  hareketinden  farklılıklarını  gözardı  etmemek  gerektiğini  belirtmiş,

Osmanlı Devleti üzerinde değişiklik yapma hedefi olan grupların arasında bulunan

etnik  unsurların  Jön Türk  adlandırmasının  haricinde  tutulması  gerektiğini  önemle

ifade  etmiştir.278 Böylece  yapılacak  bir  tasnifle,  Jön  Türk  basını  adı  altında

277 Sina  Akşin,  “Jön  Türkler”,  Tanzimattan  Cumhuriyet'e  Türkiye  Ansiklopedisi,  Cilt:  3,
İstanbul, İletişim Yayınları, 1985, s. 832.

278 M. Şükrü Hanioğlu, “Jön Türk Basını”,  Tanzimattan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi,
Cilt: 3, İstanbul, İletişim Yayınları, 1985, 844.
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işlenebilecek neşriyat sayısı sınırlandırılmış olmaktadır. 

1  Mart  1899  Osmanlı gazetesinde  yayımlanan tanıma göre  Jön Türk;  “

Vatanın  içinde  bulunan  mahalliği  tadir  ile  tahlisi  için  ahkam-ı  şer'iyye  ve

kanuniyyenin bir an evvel istihal-ı mer'iyyetine çalışan, mütehassıs, fedakâr bülaned-

i  amel,  yirmi otuz yaşındaki Osmanlılar, daha doğrusu genç gönüllü,  genç fikirli

umum Osmanlılar”dır şeklinde tanımlar.  279 Fesch ise Jön Türkler'i  “Sultan Hamid

rejimini  istemeyen  1876  Meşrutiyet  yönetimine  dayalı  bir  hükûmet  talep  ederek

öncelikle ülkenin ve devrin ihtiyaçlarına daha iyi sahip çıkan Osmanlılar”dır diyerek

tarif  etmiştir.280 Dolayısıyla  muhalif  duruşu  ve  II.  Abdülhamid  karşıtlığını  da

simgeleyen  Jön  Türklük,  Şerif  Mardin'in  ifadesiyle  aslında  derin  hiçbir  teori

barındırmamış,  özgür  bir  siyasi  formül  ortaya  atamamıştır.   Oluşan  bu  boşluğu

Avrupa etkisiyle savundukları bazı fikirlerle ve ihtilâlci çevrelerin dışında gelişmiş

Türkçülük  gibi  siyasi  ve  sosyal  görüşleri  kabul  ederek  doldurmak  zorunda

kalmışlardır.281 Böylece yurtdışı basın hareketlerinde ortaya çıkacak fikir ayrılıkları,

İttihat  ve  Terakki'nin  de  temellerini  etkileyecektir.  Tek  bir  felsefe  ve  fikrî  yapı

üzerinde yükselemeyen Jön Türk hareketi, şahsî fikirlerin ve kişisel anlaşmazlıkların

da yaşandığı bir muhâlafet izleyebilmiştir.

Jön Türk hareketinin ana yapısını oluşturan İttihat ve Terakki 1889 yılında

özellikle biyolojik materyalizmin gördüğü ilgi neticesinde, Hanioğlu'nun ifadesiyle;

“realitede  var  olan  ile  düşünebilen  ve  arzulanan  idealler  arasındaki  farklılığın

uçuruma dönüştüğü bir fert  yaratılması  hususunda en ön sırayı alan bir kurum”

olarak  Tıbbiye  Mektebi'nde  doğmuştur.  1888  itibariyle  okul  içinde  yaygınlaşarak

büyük  ilgi  gören  örgüt,  3  Haziran  1889  tarihinde  Arnavut  İbrahim  Temo,

Diyarbakır'lı  İshak  Sukûti,  Harputlu  Abdullah  Cevdet,  Bakü'lü  Hüseyinzade  Ali,

Kafkasyalı  Mehmet  Reşit,282 ve  onlara  hemen  katılan  Konya'lı  Hikmet  Emin'in

toplanarak  gerçekleştirdikleri  bir  toplantı  neticesinde  “İttihad-ı  Osmanî”  ismiyle

279 Necmettin Alkan, Mutlakiyetten Meşrutiyete; II. Abdülhamid ve Jön Türkler, İstanbul, Selis
Kitaplar, 2009, s. 107

280 Muammer Göçmen,  İsviçre'de Jön Türk Basını ve Türk Siyasal Hayatına Etkiler, (1889-
1902), İstanbul, Kitabevi, 1995, s. 26.

281 Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, s. 22, 23.  
282 Ahmet Bedevi Kuran, İnkılap Tarihimiz ve “Jön Türkler”, İstanbul, Tan Matbaası, 1945, s. 80.
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kurulmuştur.283 Gerçekten de Osmanlı'nın tüm renklerini yansıtan temel yapısıyla bu

oluşum, hücre örgütlenmesi şeklinde yayılmış, kuruluşundan itibaren uzun bir süre

önemli bir faaliyette bulunmamıştır. 

Osmanlı  Devleti'ni  dağılmaktan  kurtarmak  adına,  dış  devletlerin

müdahalesine karşı  gelmek,   “ittihad-ı  anasırı”  yani  Osmanlı'nın tüm unsurlarının

birleşmesini sağlamak adına Meşrutiyet'in ilânı ve Kanun-i Esasî'nin yeniden işlerlik

kazanmasını talep eden Jön Türkler,284 özellikle yurtiçi yönetim muhalifi hareketlere

yapılan baskılar, basına uygulanan sansür ve sürgünler sebebiyle yurtdışına kaçarak

orada bu oluşumun temellerini kuvvetlendirmişlerdir. Özellikle 1892 yılı itibariyle II.

Abdülhamid'in Jön Türkler'in gizli faaliyetlerinden haberdar olması ve nihâyetinde

örgütün  1895'de  Ermeni  olayları  ile  alakalı  bastırıp  dağıttıkları  el  ilânları  ile

isimlerini duyurmaları önemli gelişmelerden biridir. Bu şekilde varlığından haberdar

olunan örgüt, hükûmet tarafından yakın takibe alınmış ve üzerlerinde sıkı bir baskı

uygulanmaya  başlanmıştır.285 Tam  da  bu  dönemde  Cemiyet,  Fransız  İhtilâli'nin

yüzüncü yılı sebebiyle açılan sergiye gitmek bahanesiyle 1889'da Paris'e geçen ve II.

Meşrutiyet'in ilânına kadar dönmeyen, örgüt içindeki en önemli isimlerden biri olan

Ahmet Rıza Bey ile ilişkiye geçer.286 İstanbul'da bulunan İttihad-ı Osmanî mensupları

ile  aralarında  gerçekleşen  haberleşmeler  neticesinde,  Agust  Comte'un  pozitivist

yaklaşımını  benimseyen  Ahmet  Rıza  Bey  örgüte  katılmış,  Cemiyet'in  ismi

pozitivizmin  “Ordre  et  Progrés”  (nizam  ve  terakki)  düsturundan  yola  çıkılarak

“ittihad”ın  “nizam”ı  da  beraberinde  getireceği  düşünceleriyle  “Osmanlı  İttihat  ve

Terakki  Cemiyeti”  olarak  belirlenmiştir.  Böylece  varlığı  iyiden  iyiye  netleşen

Cemiyet, 1895-1896 yıllarında ilk ayrıntılı örgüt nizamnamesini kabul etmiştir. Bu

nizamnameye  göre,  mevcut  Osmanlı  yönetimi  tüm  temel  insan  haklarını  ihlâl

etmekte ve Osmanlıların ilerlemesine engel olmaktadır. Vatanı yabancı müdahalesine

açık  hale  getiren  bu  yönetime  karşı  tüm  Müslüman  ve  Hristiyan  vatandaşları

uyarmak  Cemiyet'in  en  önemli  hedefidir.  Buna  karşın  bir  rejim  değişikliğinden

283 M. Şükrü Hanioğlu, Bir Siyasal Örgüt Olarak 'Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti' ve 'Jön
Türklük', Cilt I: (1889-1902), İstanbul, İletişim Yayınları, 1985, s. 173, 174.

284 Akşin, Jön Türkler, s. 832.
285 Alkan, a.g.e., s. 116, 117.
286 Kuran, a.g.e.,, s. 29.
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bahsedilmeyen nizamnameye göre Osmanlı sülalesi saltanat ve hilafette kalacaktır.

Meşveret  yönteminin  geri  gelmesini  hedefleyen  İttihat  ve  Terakki  Cemiyeti,

uygarlıkta  ilerlemenin  temel  kuralı  olarak  da  bu  usulü  görmektedir.287 Böylece

nizamnamesi  de  oluşan  örgüt,  dikkatleri  çekmeye  ve  hükûmetin  müdahaleleriyle

karşılaşmaya başlamıştır.

1896'da  II.  Abdülhamid'e  düzenlenen  bir  darbe  girişiminden  haberdar

olunması ardından sürgünlerin başlaması, İttihat ve Terakki'nin İstanbul merkezinin

çökmesi anlamına gelecek, kurucu üye Abdullah Cevdet başta olmak üzere tüm diğer

üyelerin hızla yurtdışına kaçması ile  hareketlenen ortamda288 Ali Şefkati Bey'in daha

önce II. Abdülhamid'in Fransız hükûmetine yaptığı rica sonucu kapatılmış olan ve

Jön  Türk  basınının  temellerini  oluşturduğu  ifade  edilen  Hayal ve  İstikbal

gazeteleri,289 Londra'da  uzun bir sessizlikten sonra tekrar çıkmaya başlayacak, ancak

neşir  hayatları  kısa  olacaktır.  Bu  olayları  birbiriyle  alakalandıran  Mardin'e  göre,

tekrar yayına giren iki gazetenin yayın hayatının sönük seyretmesi ve ömrünün kısa

olması,  Paris'e  kaçan  Harbiye  öğrencilerini  başka  bir  gazete  çıkarma  fikrine

kaydırmıştır.  Ahmet  Rıza  Bey'in  ifadelerine  göre  de  kendisi  hali  hazırda  bu

öğrencilerle  yakın  ilişki  içerisindedir,  hatta  1895'te  Meşveret  ve  Fransızca  ekini

çıkarması da bu bağlamda değerlendirilmelidir.290 Yurtdışında örgütün kurduğu bu

bağlar sayesinde, muhalif basının kuvvetlenmesi için temel teşkilatlanma başlamış

olacaktır.

Ahmet  Rıza  ile  girilen  ilişki  ve  Cemiyet'in  Paris  temsilcisi  olması

konusunda yaptıkları antlaşma ile ani bir sıçrama gösteren faaliyetler, Mısır ve Paris

şubelerinin  tamamlanmasıyla  önemli  bir  aşamaya  gelmiş,  Mülkiye  Mektebi'nde

faaliyet gösteren Ali  Kemal Bey'in de Paris'e kaçmasıyla muhalif  kanat Bâbıâli'yi

iyiden iyiye korkutmuştur.  Bu arada çöken İstanbul şubesi tekrar şekillenirken, örgüt

içinde  kendilerini  İttihat  ve  Terakki  mensubu olarak  tanıtmakta  çekinen etkin  bir

287 Akşin, Jön Türkler, s. 833.
288 Hanioğlu,  Bir  Siyasal  Örgüt  Olarak  'Osmanlı  İttihad  ve  Terakki  Cemiyeti'  ve  'Jön

Türklük', s. 186, 187.
289 Jeltyakov, a.g.e., s. 128.
290 Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, s. 138.
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ulema grubu göze çarpmaktadır. Saraya darbeyi destekleyen ve yabancı müdahale

taraftarı görüşler belirten bu grup ile, yönetimin şiddet kullanılmadan devrilmesi ve

yabancı  müdahalesi  aleyhtarlığı  yönünde  yayın  yapan  Meşveret'in  anlaşmazlığı,

Ahmet  Rıza'nın  pozitivist  tutumlarının  İstanbul  merkez  tarafından  hoş

karşılanmaması  İttihat  ve  Terakki  içinde  fikir  ayrılıkları  ve  gruplaşmanın  da

başlangıcı olacaktır.291 

Buradan yola çıkarak İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ilk resmî yayın organı

vasfıyla  Meşveret gazetesi  1895  sonlarında  Paris'te  çıkmıştır.  Ahmet  Rıza  Bey'in

pozitivizm  takipçiliği  gazetede  açıkça  hissedilmektedir.  Pozitivist  takvimin

kullanıldığı gazete, Fransızca ekinin başında bulunan “nizam ve terakki” ifadesiyle

pozitivizmin ana fikirlerinin takip edildiğini açıkça göstermektedir. Bu durum başta

Cemiyet içinde mesele olmamış ancak zamanla Ahmet Rıza'nın karakteri, savunduğu

fikirlerin  ve  dilinin  sivriliği  sebebiyle  eleştirilmesi  ve  anlaşmazlığa  düşülmesi

üzerine gazeteden “Ordre et Progrés” ibaresinin kaldırıldığı görülmüştür.292 Özellikle

Comte'un  sosyolojik  görüşlerini  paylaşması  sebebiyle  Fransız  kamuoyunu  da

etkileyen gazete, Selanikli Nazım, İshak Sükûti ve Halil Ganem'in de yardımlarıyla

yayımlanmıştır. Türkçe çıkan sayılarında Bâbıâli politikaları eleştirilirken ve İttihat

ve Terakki Cemiyeti'nin düsturları yansıtılırken, Fransızca baskı daha ziyade Ahmet

Rıza  ve  Halil  Ganem'in  kişisel  görüşlerini  yansıtmıştır.  Bu baskıda  açıkça  ihtilâl

karşıtlığı göze çarpmakta, kanlı bir ihtilâlin kimseye fayda getirmeyeceğine sık sık

vurgu yapılmaktadır.293 Gazeteye İstanbul'dan İsmail Safa, Kars Mebusu Muhiddin

Paşa  da  yazılar  göndermiştir.294 Türkçe  yayınlanan baskılarda,  halkı  politik  görev

bilincine davet eden ve bunun gerçekleşmesi için eğitimin iyileştirilmesi gerektiğini

savunan  yayınlar  yapılmıştır.  Osmanlıların  vatanlarını  kurtarmaları  gerekliliği  ve

padişahın  eleştirilmesi  de  işlenen  ana  temalardan  olmuştur.  1897  yılına  kadar

aralıksız yayın yapan  Meşveret,  Mardin'in ifadesine göre yayımlarında Osmanlı'yı

“şikayet” üslubunu kullanmış, zamanla bir Jön Türk geleneği haline gelecek olan bu

291 Hanioğlu,  Bir  Siyasal  Örgüt  Olarak  'Osmanlı  İttihad  ve  Terakki  Cemiyeti'  ve  'Jön
Türklük', s. 184-190.

292 Hanioğlu,  Jön Türk Basını, s. 846.
293 Jeltyakov, a.g.e., s. 132.
294 Enver  Behnan  Şapolyo,  Türk  Gazeteciliği  Tarihi;  Her  Yönüyle  Basın, Ankara,  Güven

Matbaası, 1871, s. 160.
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üslupla, Osmanlı Devleti'nin zaaflarından şikayet edilmiştir. Bununla birlikte 1876

Anayasası'nın milletin henüz hazır olmadığı bir zamanda ilân edildiği görüşleri de

dikkat çekmektedir. “Hürriyetin ilânı” meselesine başlarda fazla değinmeyen gazete,

daha  sonra  Cemiyet'in  de  direktifleriyle  anayasanın  tekrar  yürülüğe  sokulması

hakkında  yayınlar  yapmıştır. Osmanlıcılık  akımının  hissedildiği  makaleler  kaleme

alan Halil Ganem, yabancı müdahalesine karşı duruşun, Osmanlıların birleşmesiyle

mümkün olacağını savunmuştur. Zamanla Ahmet Rıza'nın dinsizlikle suçlanması ve

Balkan  mahalli  komiteler  tarafından  eleştirilmesi  üzerine  Hoca  Kadri'nin  yazıları

yayımlanmaya  başlanmış  ve  İslâm'ın  sosyal  yararları  üzerinde  durulmuştur.295 Bu

yazılar  ayrıca padişaha yöneltilen eleştirilerin  de dayanağı  olmuştur. 1897 yılında

Meşveret'te yer alan ağır eleştirel yazılar ve II. Abdülhamid'e takılan “Kızıl Sultan”

lakabı sebebiyle296 Osmanlı Devleti Fransa'da gazete aleyhine dava açmış, gazetenin

Fransız  halkının  desteğini  alması  sebebiyle  yalnızca  Türkçe yayımlanan baskılara

engel  getirilmiş  ve  Meşveret Cenevre'ye nakledilmiştir. Fransızca baskılar  için de

aynı şikayetle dava açılmış, on altı franklık sembolik para cezası sonrasında gazete

Brüksel'e taşınmıştır.297 Ancak bu olay sonrasında gördüğü destek dolayısıyla cesareti

artan Ahmet Rıza yoğun eleştirilerine devam etmiştir.

 Tam  da  bu  noktada,  1886'da  İstanbul'da  çıkardığı  Mizan  gazetesiyle

ünlenen Mizancı Murad'ın, padişaha sunduğu reform tasarılarının dikkate alınmaması

sebebiyle yurtdışına çıkması önemli bir gelişmedir. Murad Bey, padişaha doğrudan

karşı  koyma  davranışı  geliştirmemiş,  eleştiri  dilini  İstanbul'da  bulunduğu  süre

içerisinde çok titizlikle seçmiştir.298 Çeşitli yollar kullanarak 1896'da Paris'e geçen

Mizancı Murad Bey, doğrudan Ahmet Rıza ile ilişkiye geçmiş ve İttihat ve Terakki

Cemiyeti'ne katıldığını ifade etmiştir.  Soğuk bir tavırla karşılanan Mizancı Murad,

Paris'te kalmamış ve Mizan gazetesini Mısır şubesi müdürü sıfatıyla çıkarmak üzere

Mısır'a  geçmiştir.  Yüksek  tirajlar  alarak  Meşveret'i  gölgede  bırakan  Mizan'ın  da

etkisiyle, özellikle II. Abdülhamid hakkında kullanılan üslup sebebiyle Jön Türkler

için  kuvvetli  bir  merkez  olan  Mısır'a  müdahale  gecikmemiş  ve  aldığı  ihtarlar

295 Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, s. 188-194.
296 İnuğur, a.g.e., s. 292.
297 Kuran, a.g.e., s. 29. 
298 Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, s. 84-89.
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neticesinde Mizancı Murad Paris'e geçmiştir.299 Böylece Cemiyet adına önemli bir

dönem başlamış, Ahmet Rıza ile yaşanan anlaşmazlıklara bağlı olarak Murad Bey bir

alternatif olarak görülmeye başlanmıştır.

 Ocak 1896 ile Temmuz 1896 arasında Kahire'de yayımlanan300 ve parolası

“Birlik  ve  ilerleme,  güvenlik  ve  istikrar,  istişare  prensibi,  ulusun  egemenliği,

yükümlülük ve sorululuklarda eşitlik” olan  Mizan  gazetesi 1896 yılı Aralık ayında

Paris'te  çıkmaya  devam  etmiştir.  Bu  arada  Murad  Bey'in  Avrupa'ya  gelmesiyle

Cemiyet  içi  muhalefet  güçlenmiş  ve  Ahmet  Rıza'ya  duyulan  tepki,  Cemiyet

üyelerinin bir kısmının Murad Bey'in etrafında toplanmalarına sebep olmuştur. Zira

Ahmet  Rıza,  Meşveret  gazetesini  Cemiyet'in  hizmetine  vermeyi  reddetmiş,  Paris

merkezinin  bu  isteğinin  yerine  getirilmemesi  üzerine  Mizan gazetesi  İttihat  ve

Terakki'nin yayın organı olarak tanıtılmış, böylece  Mizan  gazetesi Paris'te 18 sayı

kadar  yayın  yapmıştır.301 Muhalefetin  iyice  kuvvetlenmesiyle  Cemiyet  üyelerinin

aralarında kurdukları Teftîş ve İcra Heyeti başkanlığında302 gerçekleşen bir toplantı

neticesinde idare mekanizması Murad Bey'e devredilmişir. Bundan sonraki dönemde

Ahmet Rıza'nın yeni Cemiyet'le hiçbir ilişkisinin kalmadığının gösterilmesi amacıyla

Cemiyet  Cenevre'ye  taşınmış303 ve  Murad  Bey  de  İsviçre'ye  geçerek,  Mizan

gazetesini  orada  11 sayı  kadar  daha  çıkaracağı   süreci  başlatmıştır.304 Bu süreçte

alınan  bir  karar  neticesinde  Avrupa'da  Cemiyet'i  temsil  eden  iki  gazetenin

lüzumsuzluğu ifade edilerek  Meşveret'in Türkçe yayını,  gazetenin 23 Kasım 1896

sayılı  baskısında  ilân  edilmiştir.  Mizan  gazetesinin  özellikle  Paris  ve  Cenevre

baskılarında yer verilen ve II. Abdülhamid'i hedef alan, Osmanlı'nın toprak kaybının

yegâne  sebebi  olarak  Sultan'ı  gösteren  yayınları  dikkat  çekicidir.  Gazetede  1876

Anayasası'nın  geri  getirilmesi  konusu  ilk  defa  1897  Ocak  tarihli  baskısında

savunulmuş ancak genel olarak ihtilâlci bir dil kullanılmamıştır. Osmanlı yönetimine

karşı yoğun eleştiriler yöneltilmesine rağmen isyan düzenleme fikri bu dönemde Jön

299 Hanioğlu,  Bir  Siyasal  Örgüt  Olarak  'Osmanlı  İttihad  ve  Terakki  Cemiyeti'  ve  'Jön
Türklük', s. 205-209

300 İnuğur, a.g.e., s. 295.
301 Jeltyakov, a.g.e., s. 134, 135.
302 Göçmen, a.g.e., s. 122.
303 Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, s. 107.
304 Göçmen, a.g.e., s. 158.
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Türk basınında görülmez.305 Ancak özellikle 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı sonrasında

Ahmet  Midhat  Efendi'nin  vatansever  bir  yazısının  Mizan'da  da  yayımlanması  ve

Ahmet Rıza Bey'in makaleyi gazetesinde yayımlamayı reddettiği gibi Aristidi isimli

bir  Rum tarafından yazılmış olan ve Yunan taraftarı  fikirler  beyan eden makaleyi

basması büyük problem oluşturmuş, Ahmet Rıza Cemiyet'ten çıkarıldığı gibi, Murad

Bey de sorunu iyi yönetemediği gerekçesiyle Cemiyet'ten istifa etmiştir. Tam da bu

dönemde  II.  Abdülhamid  Jön  Türkleri  muhalif  yayınlarından  vazgeçirmek  için

harekete geçmiş  ve Serhafiyesi  Ahmet  Celalettin  Paşa'yı  bu görev için Avrupa'ya

göndermiştir.306 Paris  ve Cenevre'de Cemiyet üyeleriyle  görüşmelere bulunmuş ve

hali hazırda cemiyyetten istifa etmiş olan ve şahsî olarak görüşmeye katılan Murad

Bey,  padişah  tarafından  sunulan  teklifi,  kendisinin  sunduğu  şartların  yerine

getirileceğinin belirtilmesi üzerine kabul etmiş ve Ağustos 1897 tarihinde İstanbul'a

geri  dönmüştür.  Böylece  Cenevre'de  yayımlanmakta  olan  Mizan  gazetesi  de

kapatılmıştır.307 Ayrıca  Şerafettin  Mağmumi'nin  önderliğinde  Ahmet  Rıza'ya

pozitivist düşüncelerinden dolayı büyük tepki gösteren bir diğer grup da herhangi bir

anlaşma  yapılmaksızın  hareketten  çekilmişlerdir.308 Her  ne  kadar  Murad  Bey'in

muhalefeti  bırakarak İstanbul'a geri dönmesi ve diğer muhalif kanadın çekilmesi ile

Cemiyet'te oluşan çalkantılı hava, faaliyetlerine ciddi bir darbe indirmiş gibi görünse

de, Avrupa ve Mısır'da kalan Jön Türkler, basın faaliyetlerine kısa süreli olarak ara

verdikten sonra maddi problemleri aşarak yeni gazeteler yayımlamaya başlamışlardır.

Murad  Bey'in  İstanbul'a  dönüşünü  kapsayan  Ahmet  Celalettin  Paşa  ile

gerçekleştirilen  anlaşma  uyarınca,  çeşitli  memuriyetleri  kabul  ederek  basın

faaliyetlerini geçici olarak tatil eden, sonrasında saraydan öğrenciler için alınan para,

Mısır Hidivi'nin ve bazı Mısır'lı zenginlerin yardımları ve Cenevre'deki eski matbaa

karşılığında aldığı parayı sermaye olarak kullanarak309 İttihat ve Terakki'nin isim ve

haklarını  koruyan  Cenevre  grubundan  Abdullah  Cevdet,  İshak  Sükûti  ve  Tunali

305 Jeltyakov, a.g.e., s. 135.
306 Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, s. 107, 108.
307 Kuran, a.g.e., s. 57, 58.
308 M.  Şükrü  Hanioğlu,  Bir  Siyasal  Düşünür  Olarak  Doktor  Abdullah  Cevdet  ve  Dönemi,

İstanbul, Üçdal Neşriyat, t.y., s. 32.
309 Hanioğlu, Bir Siyasal Düşünür Olarak Doktor Abdullah Cevdet ve Dönemi, s. 35.
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Hilmi, 1897'de Osmanlı isimli bir gazetenin neşrine başlamışlardır.310 Türkçe olarak

ayda  iki  kez  yayımlanan  Osmanlı'da,   diğer  Jön  Türk  yayınlarında  görülen

düzensizlik  yaşanmamıştır.  Kendi  matbaasının  bulunması  avantajıyla  gazete,  el

değiştirerek  uzun  soluklu  bir  yayın  hayatına  sahip  olmuştur.  Beş  ayrı  aşamada

yayımlanan  Osmanlı, 1  ila  61  numaralı  sayılarını  Cenevre'de,  sonraki  altı  sayıyı

Londra'da, 68'den 119'a kadarki nüshâlarını da yine İngiltere'de bulunan Folkstone

merkezinde yayımlamıştır. Son olarak, 120 ile 135 arasınsaki sayılar Kahire'de ve

nihâyet son yedi sayısı yeniden Cenevre'de yayımlanmıştır. 1897 Aralığında 13 sayı

devam  edecek  olan  Fransızca  ilavesini,   daha  sonra  da  yalnızca  birer  sayı

yayımlanacak olan Almanca ve İngilizce eklerini vermiştir.311 

Osmanlı gazetesi, aldığı tiraj bakımından da önemlidir, zira en yüksek tiraj

sahibi  olan  Mizan  gazetesinin  2  binlik  okunma oranını,  2  bin  300  lere  çıkardığı

görülmüştür.312  Bu  başarının  üzerine  Osmanlı  yönetimi  Osmanlı gazetesi

yöneticilerine bir pazarlık yöneltmiş ve gazetenin üç redaktörü ömür boyu belli bir

maaşa  bağlanma  karşılığında  muhalefeti  hafifleteceklerine  söz  vermişlerdir.  1899

senesinde Büyükelçi Münir Bey aracılığı ile yapılan son pazarlıkla Abdullah Cevdet,

İshak Sükûti  ve Tunali  Hilmi çeşitli  sefarethanelerdeki  görevleri  kabul  ederek  ve

Trablusgarp'taki  mahkûmların  serbest  bırakılmaları  şartıyla  muhalefetten

çekilmişlerdir.313 Yaptıkları bu anlaşma sonrasında gazete resmî olarak Albert Karlen

isimli bir İsviçreliye devredilmiş, ancak perde arkasında Abdullah Cevdet ve İshak

Sükûti'nin  varlığı  devam  etmiştir.  1900  yılında  aldıkları  yeni  ihtarlar  sonucunda

muhalefete  devam  şansları  kalmayan  Cenevre  grubu  Jön  Türkler'i  İngiltere'ye

geçmeye başlamışlardır.314 Tam da bu dönemde, Jön Türkler'in kaderini değiştirecek

ve dağılmakta olan Cemiyet'e yeni bir umut olarak görülecek olan  Mahmud Paşa ve

oğullarının  Avrupa'ya  gelmesi  hadisesi  gerçekleşmiştir.  Böylece  Osmanlı  gazetesi

yeni bir finansöre sahip olmuş ve Cemiyet'i temsil etmeye devam edebilmiştir.

310 Jeltyakov, a.g.e., s. 136.
311 Göçmen, a.g.e., s. 179-184.
312 Hanioğlu, Jön Türk Basını, s. 848.
313  Ernest Edmondson Ramsour, Jön Türkler ve 1908 İhtilâli, İstanbul, Sender Yayınları, 1972, s.

71.
314 Hanioğlu, Bir Siyasal Düşünür Olarak Doktor Abdullah Cevdet ve Dönemi, s. 36-42.
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Damat Mahmud Paşa'nın Osmanlı  gazetesini devralması ile birlikte gazete

için  İngiltere  dönemi  başlamıştır.  Folkstone'a  taşınan  gazete  yayın  dilinde

değişiklikler yapmış ve Prens Sabahattin'in etkisiyle padişaha yöneltilen eleştirilerin

dozu yükselmiştir. 1901 Ocak sayısında padişahın tahttan indirilmesine cevaz veren

bir  fetvanın  yayımlanmasına  kadar  varan  padişah  karşıtı  kampanya315 dozunu

arttırarak  devam  etmiştir.  Yapılan  yayınlar,  bu  dönemi  takip  eden  süreçte  Prens

Sabahattin'in çabalarıyla 1902 yılının Şubat ayında toplanan I. Jön Türk Kongresi'nde

yaşanacak bölünmenin sinyallerini de vermiştir. Zira kongre Ahmet Rıza ile Prens

Sabahattin  arasındaki  anlaşmazlıkların iyiden iyiye belirginleşmesi  ve çoğunluğun

Prens Sabahattin etrafında toplanmasıyla sonuçlanmıştır.316 Osmanlı gazetesinde de

işlenmeye  başlanan  “adem-i  merkeziyet  (yerinden  yönetim)”  konusu,  kongreye

damga  vurmuş,  ayrıca  Prens  Sabahattin'in  bazı  durumlarda  yabancı  devletlerin

müdahalesinin  gerekliliğini  destekleyen  konuşması  Ahmet  Rıza  ve  destekçileri

tarafından büyük tepki görmüştür. Yaşanan bu bölünme sonucu Osmanlı gazetesinin

sahibi  durumunda  bulunan  Ethem  Ruhi,  Prens  Sabahattin'le  işbirliğini  kabul

etmeyerek Folkstone'daki yayımı durdurup Kahire'ye gitmiştir. Böylece 1904 yılına

kadar İttihat ve Terakki'nin yayın organı olarak gazeteyi burada çıkarmıştır. 1904'ten

sonra  Cenevre'ye  geri  dönen  Ethem Nuri,  Abdullah  Cevdet'le  kurduğu  “Osmanlı

İttihat  ve  İhtilâl  Cemiyeti”nin  organı  olarak  Osmanlı'yı  Aralık  ayına  kadar

çıkarabilmiştir.317 Dolayısıyla  Osmanlı  gazetesi,  sade  bir  dil  kullanarak  orta  yolu

takip  ettiği  muhalefeti  sürdürmüş,  “tek  düze  bir  Abdülhamid  aleyhtarlığı”318

yapmıştır. 

Prens Sabahattin'in  Osmanlı  gazetesinin başına geçmesiyle gelişen ortam

Mardin'e göre aslında Jön Türk hareketinin nasıl  bir  “parti”  haline dönüştüğünün

göstergesidir. Zira bu döneme gelene kadar gazete, Jön Türk hareketinin merkezinde

bir yer tutmuştur. Hareketin sol kanadını oluşturan Tunalı Hilmi'nin İntikam gazetesi

ve sağ kanadını oluşturan Hoca Kadri Efendi'nin  Kanun-i Esasî gazetesinin fikir

bazında tuttukları  yol  Osmanlı'nın merkezde olduğu yorumunu kuvvetlendirmiştir.

315 Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, s. 169, 170.
316 Hanioğlu, Bir Siyasal Düşünür Olarak Doktor Abdullah Cevdet ve Dönemi, s. 44, 45.
317 Jeltyakov, a.g.e., s. 138, 139.
318 Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, s. 143.
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1897'de  Kahire'de  yayımlanan  Kanun-i  Esasî,  Cemiyet'in  dinî  konularda  gelen

eleştirilere cevap vermek için kullanılmıştır. 1898'de II. Abdülhamid'e satılmasının

ardından aynı maksatla yine Kahire'de  Hak gazetesi yayımlanmıştır.319 Bu noktadan

hareketle  İntikam gazetesi,  1900  yılında  elli  sayı  çıkacak  şekilde  yayın  hayatına

girmiş, Cenevre icraatçı grubun eylemci nitelikli bir yayını olarak dikkat çekmiştir.

Gazetenin başlığı  altında  Kur'an'dan intikam bahisli   bir  ayet  ve “İntikamcı  Yeni

Osmanlıların Nâşir-i  efkârıdır” mottosu yer almış, ihtilâlcı  fikirlerin yoğun olarak

işlendiği gazete özellikle Rusya ve İspanya gibi ülkelerdeki halk ayaklanmalarının

haberlerini verip, halkı isyana teşvik etmiştir.320 Böylece Jön Türk yayınları arasında

ihtilâlci  kimliğiyle  yer  alan  İntikam, icraatçı  gurubun eyleme yönelik  amaçlarına

hizmet etmiştir.

Jön  Türklerin  bölünmesiyle  sonuçlanan  I.  Jön  Türk  Konresi  sonrasında

Prens Sabahattin'in karar ve fikirlerini desteklemeyen Ahmet Rıza ve grubu İntikam,

İstidrat  ve  Sancak gazetelerini  birleştirerek321 1902  Nisan'ında  Şûra-yı  Ümmet

gazetesini  çıkarmaya  başlamışlardır.  Ahmet  Rıza'nın  önderliğinde  Türkçe  olarak

yayımlanan gazete, Osmanlı'nın memur, subay, öğrenci gibi okur yazar kısmına hitab

etmiş, Fransızca yayımlanan ve aydınlar çevresine hitap eden Meşveret'in Fransızca

baskısına  karşın,  Şûra-yı  Ümmet'te,  Osmanlı  Devleti  içinde  etkili  olacak  bir

propaganda gayesi  güdülmüş,  ayda  iki  kez çıkan gazetenin  başına,  Samipaşazade

Sezai  getirilmiştir.322 Osmanlılık  politikasının  hâkim olduğu yayınlarında,  yabancı

müdahalesinin  daima  zarar  verdiği,  azınlık  unsurların  Osmanlı  şartları  içinde

yaşamına devam etmesinin azınlıklar için de faydalı olduğu konu edilmiştir. Bunun

yanında Makedonya'da yaşanan huzursuzluğa çare bulunması, ahaliyi kazanacak yeni

politikalar  uygulamak  gerekliliğinden  ve  Batılı  devletlerin  Makedonya'ya

müdahalesinin tehlikelerinden sık sık bahsedilmiştir. Gazetede Şûra-yı Ümmet grubu,

kişisel  ahlâk konularına değinmiş,  hürriyetlerin  kazanımı için çaba gösterdiklerini

ifade etmişler ve eğitim konusundaki eksikliklerin bireylerin padişaha kayıtsız şartsız

boyun eğişine sebebiyet verişini eleştirmişlerdir. Ayrıca Şûra-yı Ümmet “millî kültür”

319 Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, s. 167, 168.
320 Göçmen, a.g.e., s. 210-215.
321 Hanioğlu, Jön Türk Basını, s. 849.
322 Jeltyakov, a.g.e., s. 142.
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sorununu  ciddiyetle  ele  alan  ilk  Jön  Türk  yayını  olmuştur.  Kültüre  “millî”  bir

dayanak  bulunması çabaları,  yayınlarında  açıkça göze çarpmaktadır.323  Osmanlı

uyruklarının  kaynaşmasını  konu  alan  yazılarıyla  Samipaşazade  Sezai,  “Üç  Tarz-ı

Siyaset” başlıklı makaleleri Kahire'deki Türk gazetesinde yayımlanan Yusuf Akçura,

Ahmet  Ağaoğlu  ve  Ahmet  Saip  gibi  önemli  isimler  gazetenin  yazar  kadrosunda

bulunmuştur.324 Dönem  muhalefetinin  önemli  ve  etkin  bir  yayını  olan  Şûra-yı

Ümmet, Cemiyet içi ayrışmaların da açıkça izlendiği bir mecra olmuştur.

1904'te  Kahire'de  Ali  Kemal'in  yönetiminde  yayımlanan  Türk  gazetesi,

temelde Osmanlılık politkası güden, ılımlı reformcu bir fikrî yapıya sahip olmuştur.

Yusuf  Akçura'nın  Üç  Tarz-ı  Siyaset  makalesini  yayımlayan  gazete,  Osmanlı

Devleti'nin nasıl bir politika izlemesi gerektiği hakkındaki tartışmayı konu etmiştir.

Doktor  Şerafettin  Mağmumi'nin  başlangıçta  yazar  kadrosunda  bulunduğu  Türk

gazetesini,325 yine Kahire'de 1905'te  İçtihad'ın Mısır  baskıları,  1907'de ise Şûra-yı

Osmani  Cemiyeti'nin  yayını  olan  Şûra-yı  Osmanî  takip  etmiştir.  Balkanlarda

yayımlanan mahalli Jön Türk yayınları da bir hayli fazla olmakta beraber, kongre

sonrası  görebileceklerimize  1905  Tuna,  1906  Ethem  Ruhi'nin  Rumeli'si  ve  1907

Balkan gazeteleri  örnek  verilebilir.326 Osmanlı  Devleti'nde  ihtilâlcı  hareketlerin

gelişmesi ile bağlantılı olarak 1905-1908 yılları arası canlanan Jön Türk basının bir

diğer örneği ise, ilerleyen bölümlerde ayrıntılı açıklanacak olan Terakki gazetesidir.

Prens Sabahattin'in Teşebbüs-i  Şahsî ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti'nin 1906 ile

1907 yılları arasında yayımlanan gazetesi,327 Cemiyet'in görüşlerinin yakından takibi

açısından kısa süreli yayın yapmasına rağmen önemlidir. 

Tüm bu bilgiler ışığında, Jön Türk basının II.  Abdülhamid ve yönetimine

muhalefet  etme  ortak  paydasında  birleşmeleri  dışında  birçok  konuda  farklılıklar

gösterdiklerini söylemek mümkün olacaktır. Bu durumun en önemli sebebi olarak da

yayınların  her  ne  kadar  örgüt  namına  çıkıyor  olsa  da  şahısların  yönetimi  altında

323 Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, s. 261-268.
324 İnuğur, a.g.e., s. 300. 
325 Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, s. 272.
326 Hanioğlu, Jön Türk Basını, s. 851.
327 Jeltyakov, a.g.e., s. 145.
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kişisel  görüş  farklılıklarını  yansıtmış  olmaları  gösterilebilir.  Dolayısıyla  İttihat  ve

Terakki Cemiyeti'nin yaşadığı dönüşüm, değişim ve kopmaların ilk yansıdığı alan

olarak  Jön Türk  basını,  Osmanlı  yönetimine  yönelttikleri  muhalif  tavrın  yanısıra,

kendi aralarında yaşadıkları muhalefeti de tam olarak yansıtmıştır. 

Jön  Türk  gazeteleri  hakkında  sayısal  bilgi  vermek  gerekirse,  kişisel

koleksiyonlarda yapılan taramalar sonucu çıkan listeye göre, Jön Türk hareketinin

başlangıcından II. Meşrutiyet'in ilânına kadar geçen süreçte yurtdışında toplamda 153

gazetenin yayımlandığı  tespit  edilmişir. Bunların 42'si  Kahire'de yayımlanmış,  22

gazete Paris'te, 16 gazete Cenevre'de, kalan rakam ise Avrupa'nın çeşitli kentlerinde

irili  ufaklı  olarak  yayımlanmıştır.328 Çoğu  kısa  süreli  yayınlar  yapmış  olan  bu

gazeteler, Osmanlı  Devleti  dâhilinde  gerçekleştiremedikleri  muhalefeti  ve ihtilâlci

hareketleri, yurtdışında basın aracılığıyla mümkün kılmaya çalışmışlardır. 

328 Dündar Akünal,  “Jön Türk Gazeteleri”,  Tanzimattan Cumhuriyet'e  Türkiye Ansiklopedisi,
Cilt: 3, İstanbul, İletişim Yayınları, 1985, s. 851.
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2.  Prens  Sabahattin  ve  “Teşebbüs-i  Şahsî  ve  Adem-i

Merkeziyet Cemiyeti”

Temelleri 1889 yılında atılan İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ve bağlı olarak

basın muhalefetinin yurt içinde devam edemeyişi üzerine yurt dışındaki merkezlerde

yürütülmesi  ile  başlayan  süreç,  II.  Abdülhamid  yönetimine  karşı  takınılan  tutum

haricinde elle  tutulur  bir  ortak paydada buluşamamaları  sebebiyle  sık  sık  kesinti,

kopuş ve dağılmalarla devam etmiştir. Özellikle 1897 yılı itibariyle Cemiyet'in adının

darbe  planlarında  geçmesi  ve  müdahaleler  yaşayarak  sürgün  hadiseleriyle

karşılaşılması, iç anlaşmazlıkların dozunu arttırmasıyla dağılma sürecine girilmesi,

II.  Meşrutiyet  öncesi  sık  sık  Osmanlı  yönetimiyle  pazarlık  masasına  oturulması

sonucunu  da  getirmiştir.  Böylelikle  Cemiyet  merkezinin  yeri  ve  ağırlığı  zaman

zaman değişmiş, eylemsizlik siyaseti zamanla ihtilâlci bir yaklaşıma doğru kaymış,

Cenevre'deki  icraatçı  grup muhalefeti  bu  anlamda  yürütmeye devam etmiştir.  Bu

tutum Cemiyet'in yayın organlarında da açıkça takip edilebilir hale gelmiştir. 

1899'da  yapılan  anlaşmayla  İshak  Sükûti,  Abdullah  Cevdet  ve  Tunalı

Hilmi'nin  muhalefetten  çekilmesinin  sağlanması  üzerine329 Jön  Türk  hareketinin

aldığı darbenin getirdiği umutsuz havayı dağıtan, Damat Mahmud Celalettin Paşa'nın

oğulları  Lütfullah  ve Sabahattin  Bey'ler  ile  Brüksel'e  kaçışı330 ve  harekete  destek

oluşu hadisesidir.  1855 doğumlu olan Damat Mahmud Paşa, gençliğinde bir süre

Paris'te  büyükelçi  olarak  görev  yapmış331 Sultan  Abdülmecid'in  kızı,  II.

Abdülhamid'in  kızkardeşi  olan  Seniha  Sultan  ile  evliliği  sebebiyle  hanedandan

sayılmış, evliliğin hemen akabinde Adliye Nâzırlığı'na getirilmiş,332 sarayın güvenilir

isimlerinden  biri  olmuştur.  “Asaf”  takma  adıyla  çeşitli  gazeller  yazan  Damat

Mahmud Paşa, V. Murad'ın tekrar tahta getirilmesi için kurulmuş olan Skalyeri Aziz

Bey Komitesi ile bağlantısı olduğu zannıyla nâzırlık görevinden  alınmıştır. Seniha

Sultan'ın  kahyası  Hacı  Bekir  Efendi'nin  bahsi  geçen  komitenin  bir  üyesi  olması

329 Hanioğlu, Bir Siyasal Düşünür Olarak Doktor Abdullah Cevdet ve Dönemi, s. 39
330 Öztuna, a.g.e., s. 174.
331 Ramsaur, a.g.e., s. 72.
332 Ahmet  Şeref  Ceran, Prens  Sabahattin  Bey;  Hayatı,  Dönemi  ve  Fikirleri, Konya,  Arı

Basımevi, 1984, s. 9
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sebebiyle kendisinden de kuşkulanılan Mahmud Paşa daha sonra suçsuz bulunarak

affedilmiş  ve Evkaf  Nâzırlığı  teklif  edimiş  ancak Paşa görevi  kabul  etmemişir.333

Böylece sarayla arası açılan Damat Mahmud Paşa, II. Abdülhamid'e muhalif bir fikrî

yapıya doğru kaymış, yurtiçinde yaşanan baskılar ve sarayın gergin ortamı sebebiyle

Avrupa çekici bir unsur olarak Paşa'nın ilgi alanına girmeye başlamıştır. 

Sarayla kopuş ve Avrupa'ya kaçışın,  II.  Abdülhamid yönetimine fikrî  ve

siyasi  alanda  muhalefet  olduğunu  önceleyen  bilgilere  karşı,334 bu  kaçışın  Damat

Mahmud  Paşa'nın  Bağdat  Demiryolları  ile  alakalı  imtiyaz  ricasının  padişahça

reddedilmesiyle  bağlantılı  olduğunu  ileri  süren  kaynaklar  da  bulunmaktadır.

Mütareke döneminde Prens Sabahattin takipcisi olarak “İlm-i içtima” ekolüne katılan

ilk kadın ve Prens Sabahattin hakkında önemli bilgilerin aktarıcısı Nezahat Nurettin

Ege, Damat Mahmud Paşa'nın Bağdat Demiryolu projesinin İngilizlere verilmesi ile

Osmanlı'nın  maddi,  manevi  menfaat  sağlayacağı  fikrini  ifade  eden  bir  İngiliz'in

ricalarıyla imtiyazın İngiltere'ye verilmesi için II. Abdülhamid'e müraacaat edişinden

bahsetmektedir.335 Osmanlı'nın  İngiliz  yanlısı  bir  politika  izlemesinden  yana  olan

Paşa imtiyazın Almanlara verilmiş olmasını Osmanlı için isabetsiz bir karar olarak

görmüş ve mücadelesine yurtdışında devam etme düşüncesi ile oğullarıyla birlikte

yurtdışına çıkmaya karar  vermiştir.336 Akşin ve Mısıroğlu da bu kaçışın daha çok

kişisel  ve  maddi  sebeplerle   II.  Abdülhamid  yönetimine  darılmak  sonucunda

gerçekleştiğini  belirtir.337 Baykan  Sezer  de,  1899  Aralığında  Marsilya  üzerinden

Paris'e kaçışlarının sebebini Bağdat Demiryolu Projesi hakkında yaptıkları başvuruya

cevap  alınamaması  olarak  belirtir.338 Okan'a  göre  de  kaçış,  İngiliz  sermaye

gruplarının desteğiyle gerçekleşmiş ve daha o dönemden itibaren Paşa ve oğullarının

İngiltere ile ilişkileri sözkonusu olmuştur.339 Sebebi ne olursa olsun, Damat Mahmud

333 Nezahet Nurettin Ege, Prens Sabahattin: Hayatı  ve İlmi Müdafaaları, İstanbul,  Fakülteler
Matbaası, 1977, s. 19.

334 Bkz; Kuran, a.g.e., s. 62, Ceran, a.g.e., s.10, Cavit Orhan Tütengil, Prens Sabahattin, İstanbul,
İstanbul Matbaası, 1954, s. 17

335 Ege, a.g.e., s. 21, 22.
336 Rukiye Akkaya, Prens Sabahattin, Ankara, Liberte Yayınları, 2005, s. 20.
337 Akşin, Jön Türkler, s. 834., Kadir Mısıroğlu,  Bir Mazlum padişah: Sultan II. Abdülhamid,

İstanbul, Sebil Yayınevi, 2007, s. 425.
338 Baykan Sezer, “Türk Sosyologları ve Eserleri I”, İ.Ü.E.F. Sosyoloji Dergisi, 1988-1989, 3. Dizi-

1. Sayı, s. 58.
339 Oya Okan, “Sosyologlarımız ve Tarihi Gerçekler Önünde Prens Sabahattin”,  İ.Ü.E.F. Sosyoloji
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Paşa'nın,  oğulları  Lütfullah  ve  Sabahattin  Bey'lerle  yurtdışına  geçerek  Jön  Türk

hareketine  verdiği  destek,  İttihat  ve  Terakki  Cemiyeti'nin  kaderini  değiştiren  ve

Avrupa'daki muhalif hareketli temelden etkileyen bir hadise olmuştur. 

Böylece hanedana mensup yüksek rütbeli bir kişinin Jön Türk hareketine

destek olması Osmanlı yönetimini ciddi şekilde kaygılandırmış, gerçekten de Damat

Mahmud Paşa'nın muhalif basından aldığı destek ve Ahmet Rıza Bey'in başaramadığı

birleştirme görevini üstlenmesi yönündeki tekliflere ve basın alanında Türkçe, Farsça

ve Arapça bir gazete çıkarabileceği yönündeki söylentilere verdiği olumlu cevap340

Avrupa'daki dağılma havasını derhâl değiştirmiştir. Jön Türkler arasında “harekât-ı

necibane”  adı  verilerek  büyük  sevinçle  karşılanan  bu  firar  sonrasında  Osmanlı

yönetimi ailenin İstanbul'a dönüşü için birçok girişimde bulunmuş, ancak karşılık

alamamıştır.341 Böylece  yurtdışında  harekete  yeni  liderlik  yapacak  kişi  olduğu

yönünde oluşan kamuoyuna karşı,  eski  merkez idarecilerinin maddi  bir  destek ve

prestij  kaynağı  olarak  gördüğü   Mahmud  Paşa'nın  Cemiyet'e  dahli  ve  Osmanlı

gazetesini  devralmasıyla  süreç  devam  etmiştir.  Cemiyet'in  yayın  organı  olan

Osmanlı'nın yayın dilinin değişmesine de sebep olan bu gelişme ile İngiliz taraftarı

bir  politika  göze  çarpmıştır.  Gazete  62.  sayısı  Londra'da  yayımlanmış,  15  Eylül

1900'da ise merkez daha rahat hareket edileceği sebebiyle Folkstone'a nakledilmiştir.

Eylemci bir politikanın hissedildiği  Osmanlı gazetesi, Mahmud Paşa'nın önerisi ile

gerçekleştirilen  II.  Abdülhamid'in  halife  olmadığı  yönündeki  açıklamalar,  hal'

edildiği ve Sultan Reşat adına hutbe okutulduğu haberleri Osmanlı merkezde büyük

tartışmalar  yaratmıştır.  Damat  Mahmud Paşa  ve  oğullarının  imparatorluğun  etnik

meselelerini  siyaset  konusu  haline  getirmeleri  meyli  de  muhalifleri  tarafından

kıyasıya eleştirilen bir yaklaşım olmuştur.342 Dolayısıyla her ne kadar toparlayıcı bir

unsur olarak Paşa ve oğulları görülmüşse de muhalif oluşum ve basın dilinde yaşanan

değişimler Cemiyet'in gidişatını etkilemiştir. 

Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, 1989, s. 101.
340  Hanioğlu, Bir  Siyasal  Örgüt  Olarak  'Osmanlı  İttihad  ve  Terakki  Cemiyeti'  ve  'Jön

Türklük', s. 345, 346.
341 Cavit Orhan Tütengil, Prens Sabahattin, İstanbul, İstanbul Matbaası, 1954, s. 18.
342 Hanioğlu, Bir  Siyasal  Örgüt  Olarak  'Osmanlı  İttihad  ve  Terakki  Cemiyeti'  ve  'Jön

Türklük', s. 349-367.
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Cemiyet'in,  belirginleşen  Paris  merkezini  oluşturan  ve  Damat  Mahmud

Paşa ile fikrî yönden anlaşamayan Ahmet Rıza Bey kanadı ile, Cenevre kanadının

İngiltere'ye  taşınması  ile  boşalan  Cenevre'de,  Tunalı  Hilmi  başkanlığında  icraatçı

nitelikte  bir  grup  teşkil  edilmiştir.  1901  itibarıyla  çalışmalarını  hızlandıran

Cenevre'deki icraatçı kanat, Ali Fahri'nin de destekleriyle çalışmalarına başlamış ve

İntikamcı Yeni Osmanlılar Cemiyeti ortaya çıkmıştır. Devrimci ve icraatçı fikirlerin

neşredildiği  İntikam ve Tokmak gazeteleri icraat yanlısı Cemiyet üyelerine de davet

niteliğinde yayınlar yapmaya başlamıştır.343 Cemiyet'i birleştirme çabalarının da bir

ürünü olan icraatçı kanat, Jön Türk Kongresi'nin aslen fikir babası olan Tunalı Hilmi

ve  Ali  Fahri  ittifakın  öneminden  bahseden  risaleler  yayımlamışlar,  “Osmanlılık”

paydası altında hareket edilmesi gerekliliğinden bahseden yayınlar yapmışlardır.344

Tunalı  Hilmi'nin  Brindizi  veya  Korfu'da  kongre  toplama  çalışmaları  o  dönem

başarısızlıkla  sonuçlanmış,345 böylece  Avrupa'daki  tüm  Osmanlı  muhaliflerini

kapsayan bir kongrenin hazırlanması daha ileri bir tarihte Damat Mahmud Paşa ve

oğullarının önderliğinde gerçekleşmek üzere beklemede kalmıştır. 

Bu süreçte II. Abdülhamid'in Damat Mahmud Paşa ve oğullarını daha önce

Brüksel'deki Osmanlı  Sefiri  aracılığı  ile ve daha sonra saf değiştirerek muhalifler

arasında  girecek  ve  maddi  olarak  onları  destekleyecek  olan  Serhafiye  Ahmet

Celaleddin Paşa aracılığı ile İstanbul'a döndürme çabaları sonuçsuz kalınca,346 aynı

maksatla bu defa Mısır Hidivi'nin Paşa'yı Mısır'a çağırdığı görülmüştür. Kendilerine

yaklaşık bin liralık aylık ödenmekte olan Paşa ve oğulları Mısır'da bulundukları süre

içerisinde Hoca Kadri Efendi'nin çıkarttığı Kanun-i Esasî gazetesine yardım etmişler,

kötü durumda bulunan Jön Türklüğün Mısır'da hareketlenmesini de sağlamışlardır.

Mısır'da bulundukları sırada babaları Damat Mahmud  Paşa'nın hastalığı sebebiyle

kendi başlarına harekete geçen Sabahattin ve Lütfullah kardeşler “Umum Osmanlı

Vatandaşlarımıza” başlıklı iki önemli bildiri yayımlamışlar ve Osmanlılar Türkiye'de

343 Hanioğlu, Bir  Siyasal  Örgüt  Olarak  'Osmanlı  İttihad  ve  Terakki  Cemiyeti'  ve  'Jön
Türklük', s. 376-377.

344 Suavi Aydın, G.y.y.; Murad Belge, “İki İttihat-Terakki: İki Zihniyet, İki Ayrı Siyaset”,  Modern
Türkiye'de  Siyasi  Düşünce:  Cumhuriyet'e  Devreden  Düşünce  Mirası:  Tanzimat  ve
Meşrutiyet'in Birikimi,  İstanbul, İletişim Yayınları, 2001, s. 120.

345 Hanioğlu, Bir Siyasal Düşünür Olarak Doktor Abdullah Cevdet ve Dönemi, s. 44.
346 Mısıroğlu, a.g.e., s. 406 ve 427.
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hürriyet  ve  adaletin  yeniden  temini  için  yoplanacak  bir  kongreye  davet

edilmişlerdir.347 Daha sonra Osmanlı gazetesi 81 numaralı sayısında da yayımlanacak

olan  ve  1902  Şubat'ında  gerçekleşecek  olan  Jön  Türk  Kongresi'nde  delegelere

sunulacak  olan  bu  beyannamede348 Osmanlı  yönetiminin  tutumu  karşısında

azınlıkların  ayaklanmasının  haklılığını  ifade  ederken,  tüm  Osmanlıların  güçlerini

birleştirmeleri  ve  gerekli  durumlarda  yabancı  müdahalesinin  desteklenmesi

gerekliliği üzerinde durmuşlardır. Böylece babası Damat Mahmud Paşa'yı gölgede

bırakacak  şekilde  Sabahattin  Bey'in  görüşlerinin  ortaya  çıkmaya  başladığı  da

görülecektir.349 Mısır  Jön  Türklerine  karşı  tedbir  faaliyetlerini  sürdüren  Osmanlı

yönetimi  sık  sık  Hidiv'i  uyarmış,  böylece  tavrını  değiştiren  Hidiv, 1901 sonunda

İskenderiye'deki  bazı  Jön  Türkleri  İstanbul'a  göndermiş  ve  Jön  Türk  Kongresi

sonrasında da sürecek, ülkesindeki Jön Türk faaliyetlerini  durdurucu uygulamaları

yürürlüğe sokmuştur.350 İstanbul'a dönüşleri konusunda ikna edilememiş olan Damat

Mahmud Paşa ve oğulları Hidiv tarafından kendilerine bağlanan paranın kesilmesiyle

Paris'e  dönmüşler,  Osmanlı  Bankasında  kalan  son  paralarıyla  da  bir  Jön  Türk

Kongresi kurma planlarına girişmişlerdir.351 Jön Türkleri birleştirme ve ortak paydada

hareket  etme hedefi  bulunan bu kongre,  beklenen sonucu veremeyecek,  nihai  bir

çözülme ve ayrışmanın kesinleşmesi anlamına gelecektir.

2.1. I. Jön Türk Kongresi

Damat  Mahmud  Paşa  ve  oğullarının  Paris'e  geçtiği  dönemle  birlikte

oğullarından Prens Sabahattin'in harekette ön plana çıktığı görülmektedir. Mısır'da

yayımladıkları  beyanname  ile  bir  nevi  birleştirici  kongre  çağrısı  yapan  Prens

Sabahattin,  maddi  yükünü  kendisi  karşılayacak  şekilde,  Akşin'e  göre  gelmesi

planlanan üyeleri tek tek kendisi seçerek,352 seyahat masraf ve biletlerini yollamış,

kongre  günü böylece  tesbit  edilmiştir.  Ancak Osmanlı  Devleti'nin Paris  Sefiri'nin

347 Ramsaur, a.g.e., s. 83.
348 Tütengil, a.g.e., s. 22.
349 Sezer, a.g.m., s. 58.
350 Hanioğlu, Bir  Siyasal  Örgüt  Olarak  'Osmanlı  İttihad  ve  Terakki  Cemiyeti'  ve  'Jön

Türklük', s. 384-389.
351 Sezer, a.g.e., s. 59.
352 Okan, a.g.m., s. 102.
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teşvikiyle bölge polis müdürü, toplantının şehir asayişini tehdit edeceği gerekçesiyle

toplantıyı  engellemeye  çalışmıştır.  Prens  Sabahattin'in,  dönemin  kuvvetli  Fransız

kalemlerinden  Mr.  Clemenceau'nun  desteğini  almak  maksadıyla  gerçekleştirdiği

ziyaret ve sonrasında yazarın Jön Türkleri koruyan bir makale kalem alması, polis

müdürü ve hükûmeti eleştirmesi üzerine kongrenin bir Fransız ayan azasının evinde

toplanmasına  müsaade  edilmiştir.353 Böylece  ilk  toplantı  M.  Lefévre-Pontails'in

evinde,  daha  sonraki  birleşimler  ise  Prens  Sabahattin'in  evinde  yapılmıştır.354

Kongreye bizzat katılmış olan Midhat Paşa'nın oğlu Ali Haydar Midhat'ın hatıratında

geçtiği şekliyle 70 temsilcinin katıldığı kongre, Ermeni,  Arap, Arnavut ve Çerkez

halklarının temsilcileri, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin her şubesinden gelen üyelerle

2 Şubat 1902 tarihinde toplanmıştır.355 “Osmanlı Hürriyetperveran Kongresi” adıyla

toplanan  ve  sonraki  dönemlerde  “I.  Jön  Türk  Kongresi”  ismiyle  anılacak  olan

toplantı,  Batı  literatüründe  de  geniş  yer  bulmuş,  toplantının  liberal  karakterine

özellikle vurguda bulunulmuştur. Ernest Edmondson Ramsour, Roderic Davison ve

Standford Shaw kongreden “Osmanlı Liberaller Kongresi” olarak bahsetmişler, aynı

şekilde  Feruz  Ahmad  da  katılımcıları  “liberaller  şeklinde  değerlendirmiştir.356

Öztuna'nın  “Ahrar-ı  Osmaniye”357 olarak  naklettiği  I.  Jön  Türk  Kongresi,  4  ila  9

Şubat  arasında  toplanmış  ve  birleşme  hedefi  çizilen  Jön  Türkler  arasında  farklı

grupların belirginleşmesiyle sonuçlanacak bir ortamı doğurmuştur.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Prens Sabahattin, özellikle Osmanlı'yı

oluşturan tüm ırk ve dinden vatandaşlara Abdülhamid yönetimine karşı birleşmek ve

yeni bir reformla Devleti kurtarmak adına çağrıda bulunur. Osmanlı'yı teşkil eden

tüm unsurların hazır  bulunduğu kongre,  Romanya, Mısır, Bulgaristan,  Teselya'dan

gelen katılımcıların358 yanı sıra özellikle Ermeni, Rum, Bulgar Komitelerinin, Yahudi

ve  Arnavutların  de  iştirakiyle359 gerçekleşmiştir.  Öztuna'nın  ifadeleriyle,  kongreye

353 Ege, a.g.e., s. 25.
354 Ramsaur, a.g.e., s. 83.
355 Akkaya, a.g.e., s. 25.
356 Kaan Durukan,  G.y.y.; Murad Belge, “Prens Sabahattin ve İlm-i içtima: Türk Liberalizminin

Kökenleri”,  Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce: Cumhuriyet'e Devreden Düşünce Mirası:
Tanzimat ve Meşrutiyet'in Birikimi,  İstanbul, İletişim Yayınları, 2001, s. 145.

357 Öztuna, a.g.e., s. 174.
358 Tütengil, a.g.e., s. 25.
359 Aydın, a.g.m., s. 121.
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Rusya, Avusturya-Macaristan, İtalya ve Balkan devletleri ajanlar yollamış, bu ajanlar

delege  sıfatıyla  kongrede  Abdülhamid  aleyhtarı  oluşumu  takip  ederek

desteklemişlerdir.360 Ramsaur  da  benzer  ifadeler  kullanmış,  Prens  Sabahattin'in

delegelerin Osmanlı'ya bağlılığı düşüncesinde yanıldığını ve çoğunun Abdülhamid'in

tahttan  indirilmesinin  ötesinde  amaçlar  güden  örgütlerin  mensupları  olduğunu

belirtmiştir.361 Kongreye katılan Cemiyet üyelerinden özellikle Cenevre'deki gruplar,

aralarındaki  fikir  ayrılıklarına  rağmen  birleşerek  Ahmet  Rıza  ve  destekçilerinin

karşısında  yer  almış,  azınlık  temsilcilerinin  büyük kısmı  da Ahmet  Rıza  grubuna

muhalif  bir  konumda  tavır  takınmıştır.  Mısır’daki  Jön  Türkler  ise  her  iki  taraf

arasında  dağılmışlardır.362 Kongrenin  büyük  çoğunluğunun  desteğini  alan  Prens

Sabahattin,  Jön Türkler arasında birleşmeyi mümkün kılamamamış,  konuşmasında

özellikle ayrışmaya belirginleştiren, Ahmet Rıza ve taraftarlarını azınlık durumuna

düşüren belli başlı bazı fikirleri öne sürmüştür.

Kongreye  damgasını  vuran   önemli  iki  ana  başlıktan  ilki  İsmail  Kemal

Bey'in  ortaya  attığı;  askerî  kuvvetler  eşliğinde  ihtilâl  hareketine  başvurulması

meselesi olmuştur. Hatta İsmail Kemal kongreye önemli bir askerî kuvveti temsilen

katıldığını  ve  gerekirse  özel  seçilmiş  bir  komiteye  bu  konuda  açıklamalar

yapabileceğini  iddia  etmiştir.363 Bu  konuda  ciddi  bir  fikir  ayrılığı  görülmemiş,

özellikle  1876  Anayasası'nın  yeniden  tesisi  konusunda  hemfikir  bir  yaklaşım

oluşmuştur. Ancak büyük tartışmaların meydana geldiği asıl nokta beklenen devrim

ve ıslahatların ancak yabancı müdahalesiyle mümkün olacağı yönünde görüş ifade

eden Ermeni  teklifi  üzerinde  gerçekleşmiştir. Çoğunluğu oluşturan  grup,  Rum ve

Arnavut  delegelerle  birlikte  Ermenilerin  Berlin  Antlaşmasının  61.  maddesinde

taahhüt  edilen  ıslahatların  Avrupa  Devletlerine  çağrı  yapılarak  uygulanabileceği

görüşüne  destek  olmuşlar,  bunun  yanında  yalnızca  Ermeniler  için  değil  Osmanlı

Devleti'nde  yaşayan  tüm  Hristiyan  unsurların  Müslümanlarla  eşit  haklara

kavuşmalarını hedeflediklerini açıklamışlardır.364  Ali  Haydar Midhat'ın hatıratında

360 Öztuna, a.g.e., s. 175.
361 Ramsaur, a.g.e., s. 84.
362 Hanioğlu,  Bir  Siyasal  Örgüt  Olarak  'Osmanlı  İttihad  ve  Terakki  Cemiyeti'  ve  'Jön

Türklük', s. 381, 387.
363 Kuran, a.g.e., s. 152.
364 Aydın, a.g.m., s. 121. 
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da geçen ifadelere göre  kongrede,  devleti  oluşturan tüm unsurların,  milliyetlerine

göre  muhtariyetler  kurmaları,  Berlin  Antlaşması'nın  61.  ve  23.   maddelerinin

kapsamından  da  geniş  bir  içerikle  tatbikinin  sağlanması  yönünde  kararlar

alınmıştır.365 Böylece  Ermeni  katılımcılar  II.  Abdülhamid'in  Makedonya  ve  Doğu

Anadolu'da tatbik etmediği muhtariyet usulünün, tüm vilâyetlerde uygulanabilmesi

için yabancı devlet müdahalesi talep edilmesi görüşünü ortaya atmışlar,366 bu noktada

Prens  Sabahattin,  yabancı  müdahalesinin daima sakıncalı  olduğundan bahsederek,

çıkarcı müdahaleleri engellemek gerektiğini  “menfaati menfaatimize uygun, hür ve

demokrat hükûmetlerle evvelden anlaşmış olmalıyız” cümlesiyle ifade etmiş, yabancı

müdahalesinin  çerçevesini  çizmiştir.367 Akşin  bu  hükûmetlerin  İngiltere  ve  Fransa

olduklarını ifade eder.368 Ahmet Rıza her ne kadar Meşveret'te Abdülhamid idaresine

karşı yabancı ülkelerden destek talep eden yazılar yayımladıysa da, kongre esnasında

İsmail  Kemal'in  ortaya  attığı  ve   Prens  Sabahattin'in  şekillendirdiği  “sınırlı  ve

kontrollü müdahale” fikrine şiddetle karşı çıkmıştır.369 Kongrede çoğunluğu oluşturan

grup, “teşebbüs-ü şahsî (bireysel girişimcilik)”yi geliştirmek ve sonuçta “yerinden

yönetim”  temelli  bir  idari  sistemi  oturtmak  için  ilmi  hazırlık  yapmak,  memleket

dâhilinde  cemiyetler  ve  komiteler  kurarak  kongre  sonucu  benimsenen  programın

uygulanmasını  sağlamayı  kararlaştırmışlardır.370  Prens  Sabahattin'in  Osmanlıcılık

anlayışının temelini de oluşturan “yerinden yönetim” fikrinin tohumları böylece I.

Jön Türk Kongresi sonucunda atılmış olur. Prens Sabahattin'e göre devlet içindeki

milliyetçi akımları engellemenin tek yolu olan idari yerinden yönetim fikri, merkezî

otoritece yerine getirilmekte zorlanan yerel yönetim, maliye ve adaletle alakalı işlerin

bölgede  yaşayanlar  tarafından  yönetilmesi,  böylece  devlet  görevlilerinin  sıkı

kontrolünün sağlanabilmesini  sağlayacaktır.  371 Kavramın siyasi  anlamda yerinden

yönetim  anlamı  içermediği  hakkında  ilerleyen  zamanlarda  yoğun  tartışmalara

girilecektir.

365 Öztuna, a.g.e., s. 174, 175.
366 Mısıroğlu, a.g.e., s. 410.
367 Kuran, a.g.e., s. 152.
368 Akşin, Jön Türkler, s. 834.
369 Hilmi Ziya Ülken, Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul, Ülken Yayınları, 1992, s. 133.
370 Cenk Reyhan, G.y.y.; Murad Belge, “Prens Sabahattin”,  Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce:

Cumhuriyet'e  Devreden Düşünce Mirası:  Tanzimat  ve Meşrutiyet'in  Birikimi,  İstanbul,
İletişim Yayınları, 2001, 146.

371 Durukan, a.g.m., s. 153, 154.
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  Ramsaur  kongre  sonucunda  Prens  Sabahattin'in  Osmanlı

Konfederasyonunu  düşleyen  tarafı,  Ahmet  Rıza'nın  ise  1876  Anayasasının  tekrar

yürürlüğe  girmesini  bekleyen  Türk  milliyetçiliğinin  temsilcisi  olduğu  yorumunda

bulunmuştur.372 Böylece  Ahmet Rıza'nın  başını  çektiği  “merkeziyetçi”,  “müdahale

karşıtı”  grup,  yabancı  müdahalesine  karşı  çıkarak  azınlığı,  Prens  Sabahattin  ve

çevresindekiler  ise  “yerinden  yönetimci”,  “müdahaleci”  grup  olarak  çerçevesi

çizilmiş  şekildeki  bir  müdahaleyi  destlekleyerek  çoğunluğu  oluşturmuş  ve

katılımcılar kesin çizgilerle ikiye bölünmüşlerdir.

Kongre ardından Ahmet Rıza ve taraftarları Fransızca Meşveret'i çıkarmaya

devam etmişler, 1902 yılı itibarıyla Mısır'da Cemiyet'in yayın organı olarak Şûra-yı

Ümmet'i  yayımlamaya başlamışlar, Cemiyet'in ismini “Osmanlı Terakki ve İttihat”

olarak  değiştirmişler  ve  Meşrutiyetin  yeniden  tesisi  için  çalışmaya  devam

etmişlerdir.373 Şûra-yı Ümmet ilk sayısında yayımlanan amaçların, İttihat ve Terakki

programına 1895  Meşveret'te yayımlananlardan daha yakın olduğu da görülmüştür.

Zira  Cemiyet'le  aynı  doğrultuda  müdahaleye  karşı  çıkılmış,  Osmanlılık  vurgusu

yapılmış ve şiddet aleyhinde bir tavır sergilenmiştir. Buna karşın Prens Sabahattin ve

grubu  Osmanlı gazetesini  elinde  bulundurmaya  devam  etmiş  ancak  İttihat  ve

Terakki'nin  değil,  kongre  sonrası  örgütlenen  “Hürriyetperverân  Fırkası  Cemiyet-i

Merkeziyesi”nin  yayın  organı  olarak  yayımlamışlardır.374 Bu  dönemle  birlikte

gazetenin II. Abdülhamid'e karşı eleştiri dili ağırlaşmış, İngiliz taraftarı bir politika

açıkça  yayınlarda  görülmüştür.  Okuyucularını  ihtilâle  davet  eden  yazılar  da  bu

dönemde  Osmanlı  gazetesinde  yer  almıştır.375 Böylece  Prens'in  daha  sonra  netlik

kazanacak toplumsal fikirleri de belirmeye başlamış, toplumun değişimi için kişilerin

bireysel  müdahalesini  önemseyen  fikirleri  ön  plana  çıkmaya  başlamıştır.  Prens

Sabahattin'in kongrede alınan kararları uyarınca II. Abdülhamid'i devirmek amacıyla

Trablusgarp Kumandanı  Müşir  Recep Paşa ile  kurduğu bağlantı  sonucu bir  darbe

girişimine  hazırlanmış,  bu  esnada  1903  Ocak  ayında  Damat  Mahmud  Paşa'nın

vefatıyla  girişim  sekteye  uğrarken,  darbeyi  kongrede  dile  getiren  yol  arkadaşları

372 Ramsaur, a.g.e., s. 90.
373 Kuran, a.g.e., s. 154.
374 Hanioğlu, Jön Türkler, s. 836.
375 Akkaya, a.g.e., s. 29.
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İsmail  Kemal'in  bu  teşebbüsten  vazgeçmesiyle  askerî  müdahale  ile  yönetimin

devrilmesi  mümkün  olmamıştır.376 Böylece  Prens  Sabahattin,  daha  sonra  ayrıntılı

olarak incelenecek olan “Teşebbüs-i Şahsî ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti” 1906

yılında kurulana ve yayın organı olarak  Terakki  gazetesi yayımlanana kadar önemli

bir faaliyette bulunmamıştır. 

Belirtmekte  fayda  vardır  ki,  Osmanlı'dan  ayrılma  eğilimleri  gösteren

Arnavut,  Ermeni  gibi  unsurların  sayesinde  çoğunluğu oluşturan  müdahaleci  grup,

kongre  sonrasında  her  milliyetin  menfaati  çerçevesinde,  kendi  dergileri  etrafında

toplanmaları sonucu  azınlığa dönüşecektir. Dolayısıyla  Şûra-yı Ümmet'i çıkaranlar

güç  kaybetmezken,  Prens  Sabahattin  ve  grubu,  milliyetçi  grupların  ayrılmasıyla

küçülecek ve tek  başına bir  dergiyi  düzenli  olarak  çıkarabilecek çoğunluğa sahip

olamayacaktır. Böylece Prens Sabahattin bilimsel incelemelere ağırlık vereceği bir

durgunluk  devresine  1903  ile  1905  yılları  arasında  girecektir.377 Türkiye'de

sosyolojinin önemli temel taşlarından biri olarak sayılacak olan Prens Sabahattin'in,

Türk  toplumuyla  alakalı  çözümler  ürettiği  ve  sonraki  yıllarda  hakkında  çokca

konuşulacak olan fikirleri bu dönemde belirginleşerek, olgunlaşacaktır. Bu dönemin

yakından  incelenmesi,  sonraki  faaliyetlerinin  daha  iyi  anlaşılması  için  önem

arzetmektedir. 

             2.2. Prens Sabahattin'in Beslendiği Fikirler

Prens  Sabahattin'in  sosyal  ve  siyasi  alanda  fikrî  yapısının  olgunlaşması

çalışmaları  için  kurduğu  ilişkiler  Avrupa'da  bulunduğu  ve  I.  Jön  Türk  Kongresi

sonrasına tekabül eden bir dönemde gerçekleşmiştir. Ancak elbette bu gelişme birden

bire oluşmamış, gençlik yıllarında Damat Mahmud Paşa'nın çabalarıyla gelişen bir

eğitim  geçmişine  dayanmıştır.  Erken  yaşlarında  Avrupalı  hocalar  vasıtasıyla

Fransızca  eğitimi  alarak  La  Martin'in  eserlerinden  tercümeler  yapacak  seviyeye

gelmiş, yine yabancı hocalardan piyano ve resim dersleri almış, aynı zamanda fizik,

kimya,  astronomi  ve  biyoloji  alanına  da  yoğun  ilgisi  hocaları  tarafından

376 Sezer, a.g.m., s. 60.
377 Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, s. 282.
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farkedilmiştir. O dönemde kendisine ait modern aletlerden oluşan bir fizik ve kimya

laboratuvarı olduğundan da bahsedilmektedir. Pozitif bilimlerin yanı sıra, dönemin

önemli  alimlerinden  hukuk  ve  edebiyat  dersleri  de  görmüştür.  Farsça  ve  Arapça

konusunda  ileri  derecede  bilgi  sahibi  olduğu,378 erken  yaşlarında  İbn  Haldun'un

Mukaddime'sini  okuyarak  toplum  hakkındaki  fikrî  yapısını  temellendirdiği

belirtilen379 Prens  Sabahattin'in  böylece  başlayan  eğitim  hayatı,  babası  Damat

Mahmud Paşa ile Avrupa'ye gelmesiyle devam etmiştir. Annesi Seniha Sultan'ın II.

Abdülhamid'in kız kardeşi, Sultan Abdülmecid'in kızı olması vesilesiyle hanedanla

olan  bağlantısını,  isminin  başındaki  “Prens”  ünvanını  yurtdışı  girişimlerinde

kullandığı görülecektir.380 Burada dikkat çekici husus, Sabahattin Bey için kullanılan

“prens”  ifadesinin,  Osmanlı  hanedanı  için  kullanılması  alışılagelmemiş  bir  lakap

olması  ve  Batılı  bir  soyluluk  ünvanı  içermesidir.  Anne  tarafından  Osmanlı

hanedanından  bir  “sultanzade”  olan  Sabahattin  Bey'in  ismi  başında  kullanılan

“prens” ünvanı,  ister  kendi  tercihi  ister  Batılı  basın tarafından kendisine  verilmiş

olsun,  üzerindeki  Batı  etkisi  ve  takip  edeceği  İngiltere  yanlısı  politika  arasında

bağlantı kurulmasını mümkün kılabilir. 

I.  Jön  Türk  Kongresi  sonrası  Teşebbüs-i  Şahsî  ve  Adem-i  Merkeziyet

Cemiyeti'nin kurulacağı 1906 yılına kadar geçen süre,  Prens Sabahattin için,  hem

Cemiyet'in  temelini  oluşturan  fikirlerini,  hem  de  dünyada  gelişmekte  olan

sosyolojinin  Türkiye'deki  önemli  temsilcilerinden  olmasını  sağlayacak  çözüm

önerilerini  sunacağı  bir  dönem olacaktır.  Özellikle  Cemiyeti'nin ismini  oluşturan

“teşebbüs-i şahsî (bireysel girişimcilik)” ifadesindeki bireyi ilgilendiren görüşleri ve

bu  kavramın  yönetim  ayağı  olan  “yerinden  yönetim”  ilkesi  Le  Play  etkisiyle

gelişecektir. Fındıkoğlu,  Prens Sabahattin'in Fransa'da geçen yaklaşık on yıllık bu

süreçte başta Le Play temsilcileriyle girdiği ilişkilerin sosyoloji ve sosyal düşünceler

metadolojisi alanında gelişmesinin yanında siyasi fikirler ve teşkilatlanma alanında

elde  ettiği  birikimde  önemli  etkisi  olduğundan  bahsetmiştir.381 Bunlarla  birlikte

378 Ege, a.g.e., s. 6-8.
379 Tütengil, a.g.e., s. 20. 
380 Sezer, a.g.m., s. 57.
381 Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Le Play Mektebi ve Prens Sabahattin, İstanbul, Türkiye Harsi ve

İctimai Araştırmalar Derneği Yayınları, Sayı:42, Seri:A, 1962, s. 69.
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gençlik yıllarında aldığı formasyonun ve İbn Haldun okumalarının Prens Sabahattin'i

La Play'a yönlendirdiği ve sonraki ilişkilerinin temelini oluşturduğu söylenebilecek

olsa da fikirlerinin alt yapısında başka kaynakların da yer aldığı muhakkaktır.

Prens Sabahattin'in gençlik yıllarında La Play, Haeckel, Büchner ve Fouleé

okumaları  yaptığı  hakkındaki  bilgilerden382 yola  çıkarak  maddeci  ve  bireyin

toplumdaki rolünü önceleyen bir  sosyolojik yaklaşım edindiğini belirtmekte fayda

olacaktır. Böylece Alman entellektüel çevresinde materyalistlerin önderi olarak kabul

edilen  Büchner'in  biyolojinin  ve  diğer  müspet  ilimlerin  19.  yüzyılda  yapılan

keşiflerinin  en  önemli  sebebinin  materyalist  dünya  görüşü  olduğu  iddiası  ve  bu

iddiasını  dinî  dogmalara  karşı  mücadele  maksadıyla  kullanmış  olması,383 yine

Haeckel'in biyolojik materyalizm görüşleri Prens Sabahattin üzerinde etkili olacaktır.

Fouileé'nin  siyasi  teorilerine  psikolojik  içgüdüleri  yerleştirdiği  görüşü  ve  ahlâkın

toplumdan ziyade kişilerin içinde olduğu anlayışı Prens Sabahattin'in Demolins'ten

aldığı  bireyci  temelli  teorisini  destekleyecektir.384 Aynı  zamanda  Hanioğlu'nun

ifadelerine göre, Fransız ve Alman toplumlarını eleştiren Demolins'in kuramına bağlı

olarak Prens Sabahattin'in, Osmanlı eğitim sistemi ve aile terbiyesinin yarattığı insan

tipini eleştirirken İngiliz toplumundaki fert kavramını olumlaması,  bunu toplumda

yerleşen  değerlere  aktarımı  ve  eğitim  sistemine  bağlaması,  dönem  Osmanlı

aydınlarının çoğunda olduğu gibi kendisinin de sosyal darwinizmden etkilendiğini

göstermiştir.385 Yaptığı  okumalar  ve  Avrupa'da  bulunduğu  sürece  girdiği  ilişkiler

arasında  elbette   Le  Play  okulu  ve takipçilerinin  görüşlerinin  üzerinde  en baskın

etkiyi bırakmış olduğu görülmektedir. Edmond Demolins'le kurduğu yakın ilişkinin

de bunu sağladığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Buradan  yola  çıkarak  Prens  Sabahattin'in,  toplum  ve  bireyle  alakalı

fikirlerinin,  La  Play  okulunun  savunduğu  “Science  Sociale”  yani  “İlm-i  içtima”

başlığında temellendiğini, bu meylin başlangıcının Demolins'in “Anglo Saksonların

382 M.  Şükrü  Hanioğlu,  “Osmanlı  Devleti'nde  Meslek-i  İçtima  Akımı”,  Tanzimat'tan
Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, Cilt: 3, İstanbul, İletişim Yayınları, 1985, s.382.

383 Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri,  s. 229, 230.
384 A.e., s. 290, 291. 
385 Hanioğlu, Osmanlı Devleti'nde Meslek-i İçtima Akımı, s. 383.
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Esbab-ı  Faikiyeti”  başlıklı  kitabını  keşfiyle  gerçekleştiğini  bizzat  kendisi  Nezahat

Nurettin  Ege'ye  anlatmıştır.  İngilizlerin  üstünlüğünün  sebeplerinin  irdelenerek

sosyolojik  bir  tahlilin  yapıldığı  bu  kitap  ve  sonrasında  okumayı  tamamladığı

Demolins  külliyatından  çok  etkilendiğini  ifade  eden  Prens  Sabahattin,  hemen

akabinde “La Science Sociale” Cemiyeti'ne dâhil olduğunu ve Edmond Demolins ile

tanışarak birlikte çalışma imkânına sahip olduğunu da belirtmiştir. Böylece Osmanlı

toplumu  için  bir  ıslahat  programının  da  hazırlık  temellerinin  atıldığını  ifade

etmiştir.386 Demolins'in  vefatı  sonrasında,  Descamps  ile  kurduğu  yakın  ilişkiler

neticesinde birlikte çalıştıklarını ve “Anglo Sakson terbiyesinin sosyal üstünlüğü ve

matematiksel bir kesinlikle ispat”ı konusunda  risaleler hazırladıklarını ve bunların

tercüme edilmesini canı gönülden istediğini yine kendisi anlatmıştır.387 Bu noktada

Baykan  Sezer  bir  ayrıntıya  dikkat  çekerek,  Prens  Sabahattin'in  İngiltere'ye  olan

hayranlığının  Demolins'i  keşfinden  çok  önce  geliştiğini  belirtmiştir.  Hatta  Prens

Sabahattin'in,  Ali  Suavi'nin  kendisinden  önce  Le  Play'den  bahsetmiş  olmasına

rağmen okul  ve fikirlerinden Anglo Saksonlarla  alakalı  kitap  vasıtasıyla  haberdar

olduğunu,  siyasi  seçiminin  altını  doldurmak  ve  haklılığını  savunmak  maksadıyla

ifade ettiğini, İlm-i içtima ekolünü takibi böylece uygun bulduğunu iddia etmiştir.388

Bağlantılı  olarak  I.  Jön  Türk  Kongresi  sonrasında  Prens  Sabahattin'in  Osmanlı

gazetesinde yayımlanan, İngilizlerin üstünlükleri ve nedenlerini inceleyen yazıları389

göz  önününde  bulundurulacak  olursa  Sezer'in  iddiasında  yanılmadığı,  aradığı

sorulara  cevap  bulması  ve  önemli  bir  destek  kaynağı  keşfetmesiyle  Prens

Sabahattin'in İlm-i içtima savuncusu olduğu rahatlıkla görülmektedir. 

1906  yılında  kurulacak  olan  Teşebbüs-i  Şahsî  ve  Adem-i  Merkeziyet

Cemiyeti'nin  temel  yapıtaşlarını  oluşturacak  “bireysel  girişim”  ve  “yerinden

yönetim” fikirlerinin kaynağı olan İlm-i içtima ekolüne yakından bakmak gerekirse,

Edmond Demolins'in adı geçen kavramları İngilizlerin üstünlük sebepleri  arasında

saydığı görülür. Zira Le Play tarafından kurulan, Demolins ve Descamps tarafından

geliştirilen İlm-i içtima yaklaşımında, toplumdan önce birey ele alınır, insanların ve

386 Ege, a.g.e., s. 36.
387 Prens Sabahattin, Görüşlerim, İstanbul, Buruc Yayınları, 1999, s.154-155.
388 Sezer, a.g.e., s. 61.
389 Hanioğlu, Osmanlı Devleti'nde Meslek-i İçtima Akımı, s. 383.
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aile  hayatlarının  incelenmesi  sonucunda  toplumların  anlaşılabileceği  savunulur.

Buradan yola çıkarak Demolins, Anglo-Sakson memleketlerde kişilerin yeteneklerini

önceleyen eğitim ve terbiye yapısından bahseder ve gelişmişliklerinin nedenlerini bu

noktaya  bağlar.390 Demolins'in  toplumlar  hakkında  yaptığı  “iştiraki”  (kamucu)  ve

“infiradi” (bireyci) sınıflandırması391  üzerinden “teşebbüs-ü şahsî” kavramına varılır

ve bireysel girişimcilik savunulur. Böylece Prens Sabahattin 1905 yılında Fransızca

La Revue dergisinde yayımlanan bir yazısında bu sınıflandırmaya atıfta bulunmuştur.

Böylece Osmanlı Türklerinin gelişim çizgilerini sıraladığı bir aşamalandırma yapmış,

Asya steplerinin devlet kurmaya elverişsizliği ile göçebe hayat yaşanan ilk aşamadan

bahsederken, 7. yüzyıldan itibaren Türklerin ikinci bir gelişme aşamasına girdiğine

vurgu  yapmıştır.  Küçük  Asya'ya  yerleşilmesiyle  sosyal  hayatlarında  büyük  bir

değişim gerçekleştiğinden ve yerleşik hayatın bu safhasında Gazneli,  Selçuklu ve

nihâyetinde  Osmanlı  Devletlerinin  meydana  geldiğinden  bahsetmiş,  çağdaş  tarih

olarak da adlandırdığı üçüncü aşamada ise coğrafi yeterlilikleri sebebiyle medeniyeti

yakalamış olduğu kabul edilen Avrupa ile girilen ilişkilere ve böylece III. Selim ile

başlayan  bu  yakınlaşmanın  Türkiye'nin  Batılılaşma  serüvenini  başlattığına

değinmiştir.  Batı  terbiyesi  ile  yetişme  şansı  bulamayan  Osmanlı  toplumunun,

beklenen gelişmeleri  gösteremediği,392 bunun en büyük sebebinin de  Osmanlı'nın

dâhil olduğu kamucu düzen olduğunu belirtmiştir.

Bağlantılı olarak Prens Sabahattin, kamucu yapıya sahip olan toplumlarla

bireyci yapıya sahip olan toplumlar arasında var olan uçuruma, coğrafi konumlarının

sebep olduğunu ifade eden sözlerine “Sosyolojinin büyük keşfi” başlıklı yazısında

eklemelerde bulunmuş, kamucu toplumlarda her ne kadar ilerleme kaydedilse de tam

anlamıyla  bir  hürriyetin  yerleşemediğini,  bunun da  en  önemli  sebebinin,  bireysel

girişimciliğin kişiler  arasında  yaygınlaşamaması  olduğunu  söyler.  Bu  önemli

özelliğin  ise  yine  coğrafi  şartların  sebep  olduğu  kişisel  mücadele  ile  geliştiğini

belirterek,  tarım  faaliyetlerinin  kişilere  kattığı  önemli  hasletlerden  ve  toplumun

temelinde yerleşen kendi kendine yetme ve başarılı olma arzusunu kamçıladığından

390 Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, s. 291.
391 Sabahattin, a.g.e., s. 146; Durukan, a.g.m., s. 151.
392 Ege, a.g.e., s. 58-63.
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bahseder.  Böylece  vurgu  yaptığı  coğrafi  yatkınlık  ve  dolayısıyla  Osmanlı

toplumunun dâhil olduğu “kamucu” yapı sınıflandırmasının Batı ile girilen ilişkiler

sayesinde ideal olan “bireyci” yapıya dönüşebileceğini iddia etmiştir. Zira ona göre,

İngiltere  bireyci  yapının  en  gelişmiş  örneği  olmuş,  coğrafi  konumu sayesinde  de

kamucu  yapıya  sahip  toplulukların  saldırılarına  diğer  bölgelerden  daha  az  maruz

kalmıştır.  Sakson  çiftçiler  böylece  gelişimlerini  hızla  devam  ettirerek  Norman

müesseselerini  yöneten  centilmenler  sınıfını  oluşturmuşlar,  medeni  alanda  da

ilerleyebilmişlerdir.  Böylece  becerikli  köylüler,  değişen  dünyaya  ayak  uydurarak

sanayileşme hareketinin de içinde yer alan ilk topluluklar arasına girebilmişlerdir.

Aslında  başlangıçta  kamucu yapıya  sahip  olan  Sakson'lar, böylece  bireyci  yapıya

geçişin  avantajlarına  sahip  olmuşlardır.  Meşruti  idarenin  görülmediği  Ortaçağ'da

“idari  yerinden  yönetim”e  sahip  olarak  sonrasında  büyük  ve  güçlü  bir  İngiltere

hükûmetinin  varlığına  sebep  olmasının  temelinde  de  yine  bireysel  girişimcilik

özelliğinin  özellikle  köylüler  vasıtasıyla  toplumda  yaygınlaşması  olduğunu

belirtmiştir.393 Böylece  Prens  Sabahattin,  bireyci  toplumların  gelişmişlik  düzeyine

ulaşmasının  bireysel  girişimcilik vasıtasıyla  gerçekleştiğinin  altını  çizerken,  diğer

taraftan ise merkeziyetçi bir idari sistemin zararlarından, daha sonra ayrıntılı olarak

açıklanacak olan yerinden yönetimin gerekliliğinden bahsedecektir.

Böylece  İlm-i  içtima  ekolünü  takip  eden  Prens  Sabahattin,   meşruti

yönetimin başlı başına Osmanlı'yı kurtarmak için yeterli olamayacağına ve toplumda

hedeflenen değişimin muhakkak gerçekleşmesi  gerektiğine  inanmıştır.394 İttihat  ve

Terakki Cemiyeti ile yaşadıkları ayrılık ve anlaşmazlığın temel sebeplerinden birinin

de  bu  anlamda  görüş  ayrılığı  yaşamaları  olduğunu  belirten  Prens  Sabahattin,

Cemiyet'in ileri sürdüğü, kurtuluşu yalnızca Abdülhamid hükûmetinin devrilmesi ve

Meşrutiyetin  ilânıyla  mümkün  olacağı  fikrinin  yetersizliğinden  bahseder.395 Prens

Sabahattin Terakki gazetesinin 7. olduğu tahmin edilen tarihsiz bir sayısında konuyla

alakalı şu cümleleri kuracaktır;  “ Son zamanlara gelinceye kadar şu idareye karşı

durmak için bir müslümanın burnu kanamadı! Biraz insaf edelim. Bu meşum hali

393 Sabahattin, a.g.e., s. 146-150.
394 Durukan, a.g.m., s. 152.
395 Sabahattin, a.g.e., s. 95, 96.
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korurken  nasıl  olur  da  hükûmet-i  hazırayı  felaketlerimizin  menşe-i  asliyesi

addedebiliriz?…  Abdülhamid-i  sâniye   rahatlıkla  yüzbinlerce  ceseti  çiğneten  bu

kusurlu  beşeriyete  zulümlerin  son  haddinde  otuz  sene  saltanat  sürdüren  kim?…

Zannederim ki, vazifelerimizin en mühimi işte bu noksanları, bu sefaletleri aramak,

sebeplerini bulmak, kendimizi hakikatle karşı karşıya getirmektir!”396 Buradan yola

çıkarak Osmanlı toplumunun değişmesi için Demolins'in sunduğu çözüm önerilerinin

ve İlm-i içtima metodunun memlekette yaygınlaşması gerekliliğini her fırsatta ifade

etmiştir. Bunu yaparken Prens Sabahattin'in acelecilik zaafı içine düştüğünü söyleyen

Mardin,  Prens'in  bir  sosyolojik  teknik  olan  İlm-i  içtima'yı,  siyasi  bir  teori  olarak

sunduğunu ifade ederek, Le Play'in “Science Social”ındaki felsefi altyapının Prens

Sabahattin'in  görüşlerinde  yakalanamamasını  eleştirmiştir.  Sosyolojik  bir  tekniği,

siyasi bir program kılığına sokma çabası Mardin'e göre Prens Sabahattin'in en büyük

handikapı olmuştur.397 Okan'ın tespitlerine göre Akşin de Prens Sabahattin'i şiddetle

eleştirmiş,  sosyolojik  anlamdaki  yetersizliğinin  yanında,  Osmanlı  gerçeklerini

görememekle  suçlamıştır.  Bağlantılı  olarak  Prens  Sabahattin'in  defeatle  siyasetten

uzak  kalmayı  tercih  ettiğini  belirttiği  söylemlerine398 karşın  Okan'a  göre  Prens

Sabahattin,  görünüşte  siyasi  bağlantıları  olmadığı  iddia  edildiği  halde,  adeta  tüm

hayatını siyasi mücadele içinde geçirmiş ve vatana hizmet söylemi de İngiltere ile

kurduğu yakın ilişkilerle çelişmiştir.399 Böylece İlm-i içtima metodunu benimseyen,

birey bazında bireysel girişimciliği yaygınlaştırarak toplumun kodlarını değiştirmeyi,

idari  anlamda  ise  merkeziyetten  vazgeçerek  derhâl  “yerinden  yönetim”

uygulamasının  yürürlüğe  girmesini  savunan  Prens  Sabahattin  ve  arkadaşları,  bu

savunuculuğun  bir  aracısı  olarak  1906  yılında  Teşebbüs-i  Şahsî  ve  Adem-i

Merkeziyet  Cemiyeti'ni  kurmuş,  hemen  akabinde  Cemiyet'in  yayın  organı  olan

Terakki gazetesini yayımlamaya başlamışlardır.

396 M. Sabahattin, “Gençlerimize Mektuplar; Bizde Tenkid”, Terakki Gazetesi, n.b.,  s. 3, t.y.
397 Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, s. 296, 297. 
398 Sabahattin, a.g.e., s. 62, 103 ve 108.
399 Okan, a.g.m., s. 103, 104.
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2.3. Teşebbüs-i Şahsî ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti; Teşkili,

Nizamnamesi ve Faaliyetleri

I.  Jön  Türk  Kongresi'nde  Prens  Sabahattin  ve  arkadaşlarının

savunuculuğunu  yaptığı  “yerinden  yönetim”  fikri  sebebiyle  İttihat  ve  Terakki

Cemiyeti  içinde  ayrılıklar  yaşanmış,  1906  senesine  kadar  süren  bir  durgunluk

döneminin  içine  girilmiştir.  İttihat  ve  Terakki  içinde  Ahmet  Rıza  ve  taraftarları,

“yerinden  yönetim”  fikrini  şiddetle  eleştirmiş,  kavrama,  devletin  parçalanmasını

kolaylaştırıcı  bir  yaklaşım  olarak  bakmışlardır.  Onlara  göre  zikredilen  kavram,

bölgesel özerkliği getiren ve dolayısıyla ülkeyi hızla dağıtacak bir içeriğe sahiptir.

Böylece  ciddi  bir  bölünme  ile  kaşı  karşıya  kalan  Jön  Türklerin  faaliyetleri

durgunluğa girmiştir.

Yaşanan durgunluğun dağılması için en önemli hareket, Paris'e gelen bazı

önemli  isimlerin  Jön  Türklere  katılma  kararı  almaları  olmuştur.  Özellikle  Dr.

Bahaeddin Şakir Bey, hem Ahmet Rıza, hem de Prens Sabahattin ile görüşmelerde

bulunmuş  ve  iki  grubu  birleştirmek  için  çaba  sarfetmiştir.  Bu  maksatla  Prens

Sabahattin'den  bir  program hazırlaması  rica  edilmiş,  Jön Türkleri  tek  çatı  altında

toplayacak  bir  programın  şekillenmesi  umut  edilmiştir.  Bu  vesileyle  Prens

Sabahattin, hazırladığı programa daha önce yayımlanan Kanun-i Esasî'nin Fransızca

sayısının 108. maddesinde geçen “désentralisation” kelimesinin Türkçe karşılığı olan

“adem-i  merkeziyet  (yerinden  yönetim)”  ifadesini  yerleştirmiştir.  Programın

sunulması  için  tertip  edilen  toplantıya  Ahmet  Rıza  katılmamış,  programda  geçen

“yerinden yönetim” ifadesi Doktor Bahaeddin Şakir Bey ve Nazım Beyler tarafından

eleştirilmiş,  “adem-i  merkeziyet,  merkez  yok  demektir;  merkez  olmayınca  da

memleket  yok”tur  savunmasıyla  programı  reddetmişlerdir.   Prens  Sabahattin

“yerinden yönetim” ifadesinin Kanun-i Esasî'nin Fransızca sayısında aynen geçtiğini

ifade  ederek  kendini  savunmuşsa  da  etkili  olamamış  hatta  akabinde  Meşveret

gazetesinde  yerinden  yönetim aleyhinde  yayın  kampanyası  başlatılmıştır.400 Bu

muamelenin  ardından  kendi  grubunu  teşkilatlandırmak  ve   fikirlerini  savunmak

400 Kuran, a.g.e., s. 169-172.
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maksadı ile Doktor Nihat Reşat, Doktor Sabri, Hüseyin Siret ve Ahmet Fazlı Bey'in

de katılacağı “Teşebbüs-i  Şahsî  ve Adem-i  Merkeziyet Cemiyeti” ni  1906 yılında

Paris'te kurmuştur.401 Aynı yıl Ahmet Fazlı sekreterliğinde yayımlanmaya başlayan

Terakki gazetesi Cemiyet'in yayın organı olarak sunulacaktır.

Böylece  Prens  Sabahattin  ve  grubunun  amaçları  “Teşebbüs-i  Şahsî  ve

Adem-i  Merkeziyet  Cemiyeti”nin programı olarak  Şûra-yı  Ümmet gazetesinin 95.

sayısında yayımlanırken gazeteyi çıkaran grup, programı reddettiğine dair bir yazıyı

gazeteye  eklemişlerdir.  Prens  Sabahattin'in  görüşlerinin  bir  özeti  sayılabilecek

Cemiyet programı,  özellikle “adem-i merkeziyet ve tevsi-i mezuniyet” kavramları

üzerinde durmuş, Kanun-i Esasî'nin 108. maddesinde geçen bu ifadelerin tatbikinin

gerekliliği belirtilmiştir. Böylece uygulanacak reformların Osmanlı Devleti dâhilinde

ayırım  kabul  etmeksizin  herkesi  kapsaması  ve  vilâyetlerin  idaresinin  “yerinden

yönetim” kavramına uygun bir şekilde düzenlenmesi öngörülmüştür. Programa göre

seçimlerle oluşan belediyelerin denetimi maksadıyla bir meclis oluşturulmalı ve bu

meclis  vergilerin  bölüşümü,  tahsili  gibi  konular  da  dâhil  olmak  üzere  belediye

yönetimine  katılmalı  ve  toplantıları  kamuya  açık  gerçekleşmelidir.  Meşrutiyet

İdaresinin bünyesinde kurulmuş olan Meclis-i Mebusân, vilâyet meclisleri azaları ve

halk  tarafından  seçilerek  gönderilen  vekillerden  oluşmalıdır.  Zikredilen  vilâyet

meclislerindeki üyeler, etnik ve dinî köken bakımından birbirini dengeleyen sayıda

temsilciden oluşmalı, vatandaşların tümü aynı hukuk ve imtiyazlara sahip olmalıdır.

Askerî okullar da dâhil olmak üzere tüm eğitim kurumları devletin bütün tebaasına

açık  olmalıdır.  Kurulacak  bir  jandarma  teşkilatı,  bölge  halkını  oluşturan  çeşitli

kökenlerin  nüfuslarıyla  orantılı  şekilde   seçilenlerden  oluşmalıdır.  Vilâyetlerin

valileri,  mutasarrıf  ve  defterdarları,  mahkeme reis  ve  savcıları,  merkezî  hükûmet

tarafından atanırken, diğer mülkî ve adlî memurlar vali tarafından nüfusun oranları

gözönünde  tutularak  belirlenmelidir.  Program  genel  vergilerin  yeniden  gözden

geçirilerek düzenlenmesi ve taşınmaz malların güvenceye alınması ile alakalı gerekli

durumlarda  kanun değişikliğine gidilmesi konularını da içermiştir.402 

401 Ülken, a.g.e., s. 134.
402 Ege, a.g.e., s. 71, 72.
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Cemiyet'in  en önemli  faaliyeti,  kuruluşuyla aynı  sene çıkmaya başlayan,

ilerleyen bölümde ayrıntılı olarak değerlendirilecek olan  Terakki gazetesidir. Aylık

olarak  çıkan  gazete,  iki  yıl  yayımlanacak  ve  Prens  Sabahattin'in  fikirlerinin

sistematize  olması  ve  II.  Jön  Türk  Kongresi  öncesinde  Cemiyet'in  fikirlerinin

tanıtılması ve arzu edilen ihtilâl ortamının hazırlanması bakımından önemli bir görev

yüklenecektir.  İdari  bakımdan  yerinden  yönetim,  ekonomik  açıdan  ise  bireysel

girişimciliğe dayanan bir   devlet  yapısını  yegâne çözüm olarak  gören  Teşebbüs-i

Şahsî  ve  Adem-i  Merkeziyet  Cemiyeti'nin,  Terakki gazetesinin  tarih  verilmeyen

ancak  1.  sayısı  olduğu  kuvvetle  muhtemel  olan  sayısında  dört  önemli  hedefi

sıralanmıştır.  Öncelikle  “İlm-i  içtima”ya  dair  vatandaşların  bilgilendirilmesi  ve

literatürünün  Türkçe'ye  tercüme  edilmesi,  Osmanlı  unsurları  arasında  yaşanan

ihtilafların ortadan kaldırılması,  yabancı memleketlerde Osmanlı'yı müdafaa ederek,

Türklük lehine bir fikir cereyanı oluşturulması ve son olarak memleketin lüzumlu

noktalarında  teşkilatlanmak  Cemiyet'in  amaçları  arasında  sayılmıştır.403 Cemiyet

nizamnamesi  ve  yayın  organında  maddelenen hedefler  arasında  Kanun-i  Esasî  ve

Meşrutiyetten bahsedilmemesine karşın kavramlar,  Terakki gazetesinin 9. sayısında

çıkış amaçlarının sıralandığı maddeler arasında sayılabilmiştir.404 Belli  bir  sayıdan

itibaren  başlangıçta  gazetenin  dövizinde  yer  alan  “Fenn-i  içtima  ve  adem-i

merkeziyet taraftaranının mürevvic-i efkârıdır” ifadesi, ”Teşebbüs-i şahsî ile Kanun-

i Esasî ve adem-i merkeziyet taraftaranının mürevvic-i efkârıdır”  şekline dönüşmüş,

12. sayıdan itibaren bu döviz “Teşebbüs-i şahsî ile Meşrutiyet ve adem-i merkeziyet

taraftaranının mürevvic-i efkârıdır” şeklinde son halini almıştır.

Cemiyet,  yayın  organı  olan  Terakki  gazetesinde  “İlm-i  içtima” ekolünün

fikirlerini açıklamaya ve yaymaya, literatürün en önemli isimlerinden olan Edmond

Demolins'ten çeviriler yayımlamaya özen göstermiştir. Cemiyetin adını da oluşturan

kavramlar, hedeflerin  sıralandığı  sayının  hemen ilerleyen sayfalarında  açıklanmış,

“Merkeziyet, Adem-i Merkeziyet” başlıklı yazıyla, özellikle Kanun-i Esasî'nin 108.

maddesine  atıfta  bulunmak  suretiyle,  kanun  metninde  geçen  “tevsi-i  me'zuniyet”

403 Terakki Gazetesi, n.b, s. 1, t.y.
404 Sinan Akşin, “Düşünce ve Bilim Tarihi (1839-1908)”, G.y.y.: Sina Akşin,  Türkiye Tarihi 3-

Osmanlı Devleti: 1600-1908, İstanbul, Cem Yayınevi, 1997, s. 360.
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ifadesinin “yerinden yönetim” ile açıklanabileceği anlatılmaya çalışılmıştır. Özellikle

İngiltere  örneğinden  yola  çıkılarak;  “Anglo-Sakson  unsurunu  temyiz  eden  fikr-i

teşebbüs  ve  istiklâl-i  şahsî  İngiltere'de  adem-i  merkeziyeti,  bu  usulün  tekamül-ü

tedricisi  de  Meşrutiyeti  tesis  etti.  Sair  Avrupa  milletleri  idare-i  meşrutayı

memleketlerinde  tatbike  karar  verdikleri  zaman  İngiltereyi  taklit  ettiler.  Fakat

Meşrutiyetinin  meanetini  temin  eden  esbab-ı  esasîyyeyi  nazar-ı  dikkate

almadıklarından  hükümdarların  idare-i  keyfiyyesi  kamilen  ıslah  edilemediği  gibi

bazı  Cumhuriyetlerde  bile  krallığın  istibdadını  parlamentonunki  takib  etti.”405

ifadeleriyle yapılan açıklamalarda, Meşrutiyetin istibdatı ortadan kaldırmaya yeterli

olmayacağı konusuna değinilmiş, ilerleyen sayılarda da konuyla alakalı birçok yazıya

yer verilmiştir. 

Yine Terakki'nin tarih bulunmayan ancak içerik bakımından 3. ve 4. sayısı

olması  muhtemel  iki  nüshasında  Edmond  Demolins'ten  çeviriler  yayımlanmış  ve

Demolins'in İngiltere örneği üzerinden yaptığı toplumsal analizler ve çözüm önerileri

hakkında  bilgiler  okuyucuya  akarılmıştır.  “İlm-i  içtima”  fikriyatı  böylece  Prens

Sabahattin  imzasıyla  yayımlanan  makalelerle  öğretilmeye  çalışılmış,  Osmanlı'nın

kurtuluşunun yegâne çözümü olarak toplumun temelden değişmesi gerekliliği sık sık

ifade edilmiştir. 

Cemiyet,  Osmanlı  topraklarında  da  teşkilatlanmaya  çalışmış,  özellikle

İstanbul'da Vefa İdadisi öğrencilerden Satfet Lütfi'nin girişimleri ile 1904'te kurulan

“Cemiyet-i İnkılabiye” grubu ile işbirliği yapmış,406 İstanbul'da Mercan İdadisi ikinci

ve  üçüncü  sınıf  öğrencleri  tarafından  kurulan  bu  Cemiyet  Prens  Sabahattin'in

düşünceleri  doğrultusunda  şekillenen  prensipleriyle  Teşebbüs-i  Şahsî  ve  Adem-i

Merkeziyet Cemiyeti'nin bir şubesi haline gelmiştir.407 Aynı zamanda İzmir'de Necdet

ve Faiz Beyler, Erzurum'da Hüseyin Tosun ve Serdarzade Sıtkı Beyler, Trabzon'da

Hicabi  ve  Sancakbeyizade  Mehmet  Bey  Cemiyet'i  temsilen  faaliyetlerde

bulunmuşlardır. Cemiyet'in Mısır-Kahire'de de etkinlikleri olduğu Kuran'ın Kahire'de

405 “Merkeziyet, Adem-i Merkeziyet”, Terakki Gazetesi, n.b, t.y.,  s. 9.
406 Akkaya, a.g.e., s. 37.
407 Ali Erkul,  “Prens Sabahattin”,  Türk Toplumbilimcileri, Der:  Emre Kongar, İstanbul, Remzi

Kitapevi, 1982, s.102
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bulunan Cemiyet üyelerinden bahsetmesinden anlaşılmaktadır.408 Şam ve Alanya'da

da şubeleri açılan Cemiyet409, yayın organı olan Terakki gazetesi aracılığı ile özellikle

vergi  ödememe,  asker  göndermeme konularında halka  telkinlerde bulunmuş,  ikna

edici  örneklemeler  içeren  yayımlar  yapmış  ve  akabinde  yer  yer  ayaklanmalar

görülmüştür. Böylece  Teşebbüs-i  Şahsî  ve  Adem-i  Merkeziyet  Cemiyeti'nin  halkı

hükûmete,  en  başta  da  II.  Abdülhamid'e  karşı  ayaklandırma amacı   kısmi  olarak

gerçekleşmiş,  özellikle  Erzurum'da  yaşanan  ayaklanmalar  Cemiyet'in  önemli

faaliyetleri  arasına  girmiştir.  Böylece  beklenen  ihtilâl  için  hazırlıklar  hızla

sürdürülmüş,  Cemiyet  bu maksatla  düzenlenecek olan II.  Jön Türk Kongresi  için

temel fikirleri, yayın organı olan Terakki  gazetesinde yoğun bir biçimde işlemiştir.

Zira ilerleyen paragraflarda belirtilecek olan Kongre kararlarının, Teşebbüs-i Şahsî

ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti'nin ön çalışmalarının birebir örtüştüğü görülecektir. 

Eylül 1907'de merkezi Paris'te bulunan Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti

ile merkezi Selanik'te bulunan devrimci Osmanlı Hürriyet Cemiyeti birleşme kararı

alarak,  biri  Paris'te  ve bir  diğeri  Selanik'te bulunmak üzere  iki  genel merkezden

yönetilmek üzere daha sonra  İttihat ve Terakki adıyla anılacak şekilde birleşmişler,

Şûra-yı  Ümmet'i  Türkçe  yayın  organları  olarak  belirlemişlerdir.410 Böylece  Ahmet

Rıza  karşı  çıktığı  Osmanlı  Devleti  hükûmetini  şiddet  yoluyla  devirme  fikrine

yakınlaşmış411 ve II. Jön Türk Kongresi sonucu alınacak kararlar için bir ön hazırlık

gerçekleşmiştir.  Tam  da  bu  ortamda,  I.  Jön  Türk  Kongresi  sonrası  bölünen  ve

yaşanan ayrışma sonucu kuvvetleri zayıflayan Jön Türkler, 1905 yılı Temmuz ayında

II.  Abdülhamid'e  düzenledikleri  suikastın  başarısızlığı  sonucunda  Abdülhamid

muhaliflerini  birleştirerek  ihtilâl  hazırlığını  uygun  bulan  Ermeni  Taşnaksütyun

Cemiyeti  tarafından  teklif  edilen  II.  Jön  Türk  Kongresi'ni  1907  senesi  sonunda

gerçekleştirme  kararı  alırlar.412 Terakki gazetesi  16.  sayısında  ilân  ettiği  üzere

kongreden bir yıl evvel Taşnaksütyun Ermeni Cemiyeti Viyana'da muhalif cemiyetler

ve  çeşitli  Osmanlı  unsurlarının  katıldığı  gizli  bir  buluşma  gerçekleştirmiş  ve  II.

408 Kuran, a.g.e, s. 220, 221 ve 262.
409 Ali Erkul, a.g.m., s. 100.
410 Tarık Zafer Tunaya, Türkiye'de Siyasal Partiler: İkinci Meşrutiyet Dönemi, 1908-1918,  Cilt:

1, İstanbul, Hürriyet Vakfı Yayınları, 1984, s. 49.
411 Ramsaur, a.g.e., s. 141.
412 Kuran, a.g.e., s. 235; Mısıroğlu, a.g.e., s. 413.
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Abdülhamid  yönetimini  devirmek  adına  Cenevrede  bulunan muhalif  fırkaları  güç

birliği maksadıyla bir toplantıya çağırma kararı almışlardır.413  Böylece Cenevre'deki

Taşnaksütyun Cemiyeti adına Malumyan isimli bir üye Teşebbüs-i Şahsî ve Adem-i

Merkeziyet  Cemiyeti'ne hitaben Prens Sabahattin'e,  Terakki  ve İttihat  Cemiyeti'ne

hitaben  Ahmet  Rıza  Bey'e  bir  kongrenin  gerçekleşmesi  ve  belirli  bir  program

etrafından toplanılarak birtakım icraatlarda bulunulmasını teklif etmiş, her iki grup

tarafından da kabul edilmesi üzerine ilk toplantı  Berlin Sokağı'nda bulunan Prens

Sabahattin'in  bürosunda  Aralık  1907  tarihinde  gerçekleşmiş,  toplantıya  yerinden

yönetimci gruptan Doktor Nihat Reşat, Fazlı Bey, Terakki ve İttihat grubundan ise

Doktor Bahaeddin Şakir, Hüsrev Sami Bey, Ermenilerden ise Malumyan ile birlikte

bir kişi daha katılmıştır.414 Bulgar, Arnavut ve Rum örgütlerin katılımda bulunmadığı

Kongre,415 II.  Abdülhamid  yönetimini  devirmek  ortak  paydasında  toplanmış,

katılımcıların  “Kongreye  katılacak  her  cemiyet,  hüviyetini  muhafaza  etmekle

beraber, prensip düşüncesini muvakkaten kaale almayacak; diğerlerinin tenkidiyle

meşgul olmayacak; istibdata verilmesi için müşterek bir program tahtında çalışacak;

mesaj  tarzında  üç  cemiyetin  gizli  reyle  seçecekleri  delegeler  tayin  edecektir” ön

kabulüyle416 oturumlar Samipaşazade Sezai'nin açılış konuşmasıyla başlamıştır. Üç

gün  süren  oturumların  ilkine  Prens  Sabahattin,  ikincisine  Malumyan  Efendi  ve

üçüncüsüne Ahmet Rıza Bey başkan olarak seçilmiş,417 Ahmet Rıza'nın saltanat ve

hilafet  aleyhtarlığı  yapılmayacağından  emin  olmak  istemesi  üzerine  çıkan

huzursuzluk ve tartışmalar aşılmış, özellikle Ermenilerden bu konuda söz alınmasıyla

kongre,  katılımcıların  ortak  bildiri  yayımlamalarıyla  sonuçlanmıştır.418 Altında

Terakki ve İttihat Cemiyeti, Teşebbüs-i Şahsî ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti, Mısır

Ahd-i Osmani Cemiyeti, Londra'da Türkçe ve Arapça olarak yayımlanan  Hilafet'in

yazı  grubu,  Ermeni  Taşnaksütyun  Cemiyeti  ve  çeşitli  yayınların  yazı  işleri

gruplarının  imzası  bulunan  beyanname  Terakki  gazetesinin  17.  sayısında

yayımlanmış ve II. Abdülhamid hükûmetini yıkmayı hedefleyen kararlar alınmıştır.

413 “Kongre”, Terakki Gazetesi, No: 16, t.y.,  s. 1.
414 Kuran, a.g.e., s. 234.
415 Akşin, Jön Türkler, s. 839.
416 Erkul, a.g.m., s. 97.
417 “Kongre”, Terakki Gazetesi, No: 16, t.y., s.1.
418 Kuran, a.g.e., s. 237-243.
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Bu maksatla takip edilecek üç ilke benimsemişler; II. Abdülhamid'i tahttan çekilmeye

zorlamak,  devletin  yönetim  biçimini  değiştirmek  ve  nihâyetinde  Meşrutiyet  ve

demokrasi yönetimini kurmak fikrinde birleşmişlerdir. Hükûmete karşı yürütülecek

mücadelede,  hükûmete  karşı  silah  ile  mukavemette  bulunmak,  siyasi  ve  iktisadi

grevler,  hükûmete  vergi  ödememek,  ordu  içinde  propagandalar  yapmak,  genel

ayaklanmalar teşkil etmek ve gerekli başka her türlü tedbiri alarak amaçlanan ihtilâli

gerçekleştirmek konularında hemfikir olmuşlardır.419 Yabancı müdahalesi konusunun

ele alınmamasının verdiği avantajla hemfikir olan katılımcı cemiyetler kongrede ek

olarak  İran  Meclis-i  Mebusân  başkanına  yollanmak  üzere  bir  telgraf  metni

hazırlamıştır.  Gizli  olması  öngörülen  bir  “daimi  karma  komite”  kurulması,

Makedonya  vilâyetinde bulunan bazı silahlı çetelerin halka verdiği rahatsızlığı ve

ihtilâli geciktiren menfi tesirlerinin azaltılması için bu muhalif fırkaların Hamidiye

aleyhine  silahlanmaya  davet  edilmesi  ve  nizamname  uyarınca  davete  icabet

etmeyenlerin cazalandırılmaları, özellikle memur, asker, köylü halka hitaben ihtilâli

destekleyen neşriyat  yapılması  ve  bir  sonraki  kongrenin  1908 sene sonuna doğru

gerçekleştirilmesi kararlarını almışlardır.420 Alınan kararların ilânına karşın Ramsaur,

II.  Jön  Türk  Kongresi  tutanaklarının,  ilkinde  olduğu  gibi  tam  metin  halinde

yayımlanmamasını önemli bir ayrıntı olarak aktarmakta, Osmanlı Devleti dâhilinde

hoşnutsuz olan tüm grupların kongrede temsil edilmemesini özellikle vurgulamakta

ve  kurulması  kararlaştırılan  “gizli  daimi  karma  komite”nin,  bilgilerin  saklanması

konusundaki titizliğin bir göstergesi olduğunu belirtmekte ve  kongre üyelerinden

Ahmet Rıza'nın dahi  tam olarak bilgi  sahibi olmadığı  bir  planın yürütüldüğünden

bahsetmektedir.421 Her ne kadar Meşrutiyetin ilânını getiren askerî ayaklanmalar ile

Jön  Türklerin  kongre  sonucu  yaptıkları  planın  bağlantılı  olmadığı  yönünde  fikir

yürütülse de422 sonrasında Makedonya merkezli gerçekleşen ihtilâl ve Meşruityetin

ilânında JönTürklerin yoğun propagandasının etkisi göz ardı edilemez.  

 Kongre sonrası  yayımlanan  Terakki   gazetesinin 17.  sayısı  II.  Jön Türk

Kongresi'ne  ayrılmış,  Kongre  sonucu  imzalanan  beyannamenin  tam  metniyle,

419 Erkul, a.g.m., s. 97-98.
420 Kuran, a.g.e., s. 243.
421 Ramsaur, a.g.e., s. 145.
422 Kuran, a.g.e., s. 243; Ramsaur, a.g.e., s. 148.
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kongrede yapılan konuşmalardan parçalar ve özetler yayımlanmıştır. Buradan yola

çıkarak Teşebbüs-i Şahsî ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti ve yayın organı  Terakki

gazetesi ve içeriği incelendiğinde,  Cemiyet'in II. Jön Türk Kongresi sonucu ortaya

çıkan tablo üzerine kongre öncesinde çalışmış  olduğu,  ihtilâl  ortamı için gereken

hazırlıkları  kendi  adlarına  gerçekleştirmiş  oldukları  rahatlıkla  söylenebilir.  Zira

kongre  sonrasında  Teşebbüs-i  Şahsî  ve  Adem-i  Merkeziyet  Cemiyeti'nin  Ermeni

gruplarla gerçekleştirdiği ortak propaganda hareketleri  yoğunlaşmış ve başarılı  bir

şekilde devam etmiştir. 

Anadolu'da özellikle Prens Sabahattin grubu ve Cemiyeti'nin çalışmalarıyla

gerçekleşen  Erzurum halk  ayaklanması,  Kastamonu  belediye  seçimleri  boykotu423

gibi hadiselerle hazırlanan ortamın da etkisiyle Selanik ve çevresinde meydana gelen

ve  kısa  zaman  önce  bölgedeki  ihtilâlci  Osmanlı  Hürriyet  Cemiyeti  ile  birleşerek

bölgede faaliyetlerini yoğunlaştıran İttihat ve Terakki Cemiyeti, denetimindeki askerî

ayaklanmanın  bastırılamaması  sonucunda  II.  Meşrutiyet  23  Temmuz  1908  'de

Manastır'da  ilân  edilmiş   hemen  akabinde  II.  Abdülhamid  Meşrutiyet'in  ilânını

İstanbul'da   gerçekleştirmek zorunda kalmıştır.424   Böylece  Osmanlı  Devleti  için

başlayan  bu  yeni  dönem,  yurtdışında  bulunan  Jön  Türklerin  ülkeye  geri  dönüş

yollarını  açmış,  İttihat  ve  Terakki  üyeleri  gibi  Teşebbüs-i  Şahsî  ve  Adem-i

Merkeziyet  Cemiyeti  üyeleri  de  Türkiye'ye  dönmüşlerdir.  Meşrutiyetin  ilânı

sonrasında Prens Sabahattin süreci kuvvetlendirmek ve destek olmak için Cemiyet

üyesi arkadaşlarını memleketin çeşitli yerlerine yollamış ve kendisi de İstanbul'daki

Cemiyet  temsilcilerine  gazetelerde  yayımlanmak  üzere  bir  beyanname  yollamış,

ancak  neşri  o  dönem  mümkün  olmamıştır.  Kuran'ın  bazı  bölümlerini  aktardığı

belgede Prens Sabahattin,  Meşrutiyet'in ilânından duyduğu mutluluğu ifade etmiş,

“Islahat-ı Husussiye” başlığıyla toplumda var olan cehalet ve bireysel girişimciliğin

eksikliğinden  bahsederek,  bu  alanda  ve   dolayısıyla  eğitimde  eksiklerin  derhâl

tamamlanması  gerekliliğinden  bahsetmiştir.  Toplumun  temelinde  bulunan  ve

gelişmeye en önemli engel teşkil eden arızalar iyileşmedikçe, “bireysel girişimcilik”

fikri  yerleştirecek  ıslahatlar  uygulanmadıkça  tam  anlamıyla  kurtuluş

423 Akkaya, a.g.e., s. 42.
424 Akşin, Jön Türkler, s. 840.
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gerçekleşemeyeceğine  vurguda  bulunmuştur.  Cemiyet  üyelerinden  Doktor  Nihat

Reşat Bey bu çalışmalar kapsamında Edirne'de konferanslar vermiş, Ahmet Fazlı Bey

ise Pire'ye gitmiştir. Ayrıca Mısır'dan Rodoslu Şevki Bey, Mahir Said, yüzbaşı Tevfik

Bey ve Paris'ten Avni Kemal Bey Meşrutiyet öncesinde İzmir'de kurulan Teşebbüs-i

Şahsî ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti şubesi ile temasa geçmek üzere çağırılmıştır.

Celaleddin  Arif  Bey  ile  kendisi  de  İzmir'e  geçen  Fazlı  Bey  halk  tarafından

tezahüratlarla  karşılanmış  ve  Fazlı  Bey bir  konuşma yapmaya başlamıştır.  Nutuk

esnasında  İttihat  ve  Terakki  üyelerinden  bir  grup  konuşmaya  müdahale  etmiş  ve

aralarında  tartışma  yaşanmış,  Fazlı  Bey  haricinde  üyeler  dönüş  yolunda

tutuklanmıştır.  Yaşanan  bu  tatsızlık  ve  ihtilafın  üzerine  Doktor  Nihat  Reşat  Bey

İstanbul'da iki cemiyetin birleşebilmesi için temaslarda bulunmuş ve Fazlı Bey'i bu

müzakereler için İzmir'den çağırmış,  Malumyan'ın da katıldığı toplantı  sonucunda

Mebusan  Meclisinin  oluşumuna  kadar  birlikte  hareket  etme  kararı  almışlardır.425

Ancak aldıkları anlaşma ve birleşme kararına rağmen Prens Sabahattin'in gecikmeli

olarak  babasının  nâşı  ile  yurda  dönmesi  esnasında  yaşanan  şatafatlı   karşılama

töreninin  gövde  gösterisine  dönüşmesi  bu  birleşmesin  aslında  temelde

gerçekleşmediğinin  de  en  önemli  ifadesi  olacaktır.426 Zira  tören  akabinde  Prens

Sabahattin'in  babasının  naaşını  Eyüb'te  defni  esnasında  ziyarette  bulunan  Patrik'e

iade-i  ziyarette  bulunması  hakkında  yayınlar  yapılmış  ve  “Patriğin  elini  öpmeye

gitti” tarzı haberler İttihat ve Terakki ile Prens Sabahattin'in yollarının tam anlamıyla

ayrılma  sinyallerini  vermiştir.  Bu  iddialar  ve  savunduğu  bireysel  girişimcilik ve

yerinden yönetim kavramları ile alakalı açıklamalarda bulunmak maksadıyla, ilki ve

ikincisi 1908, üçüncüsü ise 1911'de yazılan “İzahlar”ı yayımlamıştır.427  Bu dönemle

birlikte  Teşebbüs-i  Şahsî  ve  Adem-i  Merkeziyet  Cemiyeti  üyelerinden  İttihat  ve

Terakki'ye  geçenler  olmuş,  böylece  Kuran'ın  ifadesiyle  bir  “çöküntü”  içine  giren

Cemiyet,  İstanbul'da  Prens  Sabahattin'in  himayesi  ve  Lütfi  Bey'in  teşebbüsüyle

“Nesl-i  Cedid”  klübünü  kurarak  daha  ziyade  ilmi  alanlarda  çalışmalarına  devam

etmiştir.428 Yanısıra  II.  Meşrutiyetin  ilânı  ile  birlikte  oluşan  ortamda  Prens

425 Kuran, a.g.e., s. 261-264.
426 Sezer, a.g.m., s. 62.
427 M. Şükrü Hanioğlu, Osmanlı Devleti'nde Meslek-i İçtima Akımı, s. 384.
428 Kuran, a.g.e., s. 266-269.

118



Sabahattin'in  “manevi  başkanlığında”  Ahrar  Fırkası  kurulmuş,  partinin  ilân  ettiği

program  yerinden  yönetimi savunan  Prens  Sabahattin'in  görüşlerini  yansıtacak

şekilde  hazırlanmıştır.429 Bugünki  siyasi  yelpaze  içinde  “Liberalleri”  temsil

edebilecek  konumda  olan  parti,  Ahmet  Fazlı'nın  da  aralarında  bulunduğu  ve

“Sabahattinci”  olarak  anılan  bir  grup  tarafından  1  Eylül  1908'de  siyasi  hayata

atılmıştır.430 Kendisine  teklif  edilen  başkanlığı  kabul  etmeyen  Prens  Sabahattin,

aleyhindeki  iddialara  cevap  maksadıyla  kaleme  aldığı  “İzahlar”ın  ikincisinde

siyasetle bağlantısını katiyen yalanlamış, daha sonra “İttihat ve Terakki Cemiyetine

Açık Mektuplar” başlığında yayımlanan savunmalarında da siyasetten uzak duruşu

ile ilgili açıklamalarda bulunmuşsa da431 fırkayla gizli bağlantısının oldukça kuvvetli

olduğu rahatlıkla  anlaşılmaktadır. 1908 seçimlerinde  yalnızca  İstanbul'dan  seçime

katılan  parti,  İttihat  ve  Terakki'ye  karşı  aldığı  malubiyetle  siyasi  alanda  başarı

gösterememiş  ve  parlamentoda  temsil  edilememiştir.  Sonrasında  İsmail  Kemal,

Doktor Rıza Nur ve Zöhrap Efendi gibi bazı vekiller Ahrar Fırkası'na geçmişlerdir.

Böylelikle partinin ismi parlamentoda sık sık geçmiş, Yunan asıllı vekil Yorgi Boşo

Efendi fırkanın savuncularından biri olmuş, özellikle de İngiltere yanlısı politikasıyla

ünlenen  ve  “İngiliz  Kamil”  olarak  anılan   Kamil  Paşa'nın  sadrazamlığa  gelişi

konusunda  yapılan  oylamada   Arap,  Rum,  Ermeni  ve  Arnavut  vekiller  fırkaya

yakınlık  göstererek  destek  vermişlerdir.432 Siyasi  alanda  ciddi  bir  başarı

göstermemekle beraber Ahrar Fırkası, saltanat değişikliğine sebep olacak ve Osmanlı

Devleti adına II. Meşrutiyetle gelen kısa süreli özgürlükçü ortamı ortadan kaldıracak

31  Mart  Vakıası  bağlantıları  ile  en  önemli  faaliyetlerini  gerçekleştirmişlerdir.  II.

Abdülhamid'i tahttan indirmek maksadı ile özellikle İngiltere destekli olduğu iddia

edilen 31 Mart Vakıasının, Mevlanzade Rıfat'ın anlatımıyla Prens Sabahattin başta

olmak üzere, Ahrar Fırkası tarafından düzenlendiği ve Ermeni dayanışması sayesinde

başarıya  ulaştığı  söylenmiştir.433 Ahrarcıların  düzenlediği  ve  özellike  Vahdeti

bağlantılı  “İlmiye”  grubu,  askerle  ve  İngiliz  sefareti  sorumlularının  karıştığı  olay

429 Mevlanzade Rıfat, Sürgün Hatıralarım, İstanbul, Avesta Yayınları, 2009, s. 28.
430 Tunaya, a.g.e., s. 143, 144.
431 Sabahattin, a.g.e., s. 62, 103, 178.
432 Tunaya, a.g.e., s. 145, 146
433 Mevlanzade Rıfat, 31 Mart-Bir İhtilâlin Hikayesi, İstanbul, Pınar Yayınları, 2010, s. 15, 121,

125.
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sonucunda  yıldızının  parlaması  hedeflerine  ulaşamamış,  suçlular  arasında

yargılanmak suretiyle ciddi bir darbe almıştır.434 Böylece Teşebbüs-i Şahsî ve Adem-i

Merkeziyet Cemiyeti Osmanlı  siyasi ve toplumsal hayatı içerisindeki etkin rolünü

tamamlamış, Cemiyet üyelerinin farklı partilerde siyasi hayatlarını devam ettirmeleri

haricinde,  sosyal  alandaki  fikirleri  “İlm-i  içtima”  ekolü  çerçevesinde  Cumhuriyet

döneminde de  varlığını sürdürmüştür.

434 Tunaya, a.g.e., s. 148.
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3. Terakki Gazetesi ve “Yerinden Yönetim” Fikri

Prens Sabahattin'in ve dolayısıyla  Teşebbüs-i Şahsî ve Adem-i Merkeziyet

Cemiyeti'nin görüşlerini savunmak ve yaygınlaştırmak, halkı gerçekleşmesi beklenen

ihtilâle hazırlamak maksadıyla yayımlanan Terakki gazetesi Cemiyet'in yayın organı

olarak 1906 yılı itibariyle yayın hayatına başlamıştır. Gazetede, Prens Sabahattin'in

etkisi altında bulunduğu ve özellikle bireysel girişimciliği gelişmiş bir toplumu ve

yerinden yönetim temelli  bir  idareyi  destekleyen görüşleriyle  Le  Play fikirlerinin

yoğun bir biçinde işlendiği görülmüştür. Bağlantılı olarak İngiliz taraflı yayınları ve

Anglo-Sakson  toplumlarını  örnek  olarak  sunan  makaleleri  ile  Cemiyet  ve  Prens

Sabahattin'in  siyasi  duruşu  hakkında  da  fikir  veren  gazete,  ilerleyen  bölümlerde

yerinden yönetim fikri merkez alınarak, ayrıntılara girilerek değerlendirilecektir. 

3.1. Gazetenin Şekilsel Özellikleri ve Yazar Kadrosu

 Terakki  gazetesinin,  belli  bir  sayıya  kadar  tarihsiz  ve  numarasız

yayımlanmış olması, tasnif konusunda sıkıntı çıkarsa da, içerik ve bazı makalelerin

sonuna düşülen tarih ibareleri gözönüne alınarak bir sıralama yapılmaya çalışılmıştır.

Dolayısıyla  Cemiyet'in  hedeflerinin sıralandığı ve ilk  sayısı  olduğu tahmin edilen

nüshasında, Prens Sabahattin imzasıyla yayımlanan “Kendimizi asrımıza tanıtalım”

başlıklı  yazı  sonunda  bulunan  1  Nisan  1906  tarihinden  yola  çıkarak   Terakki

gazetesinin  Nisan ayı itibariyle yayın hayatına başladığı öngörülebilir. Toplam 20

sayı  yayımlanan gazetenin  büyük bir  kısmı  özel  koleksiyonlar  veya  kütüphaneler

aracılığıyla günümüze kadar ulaşmış, geriye kalan sayılardan 6. ve 9. sayılara ait bazı

makalelere  ise  Nezahat  Nurettin  Ege  tarafından  “Prens  Sabahattin”  isimli  kitabı

vasıtasıyla  ulaşılmıştır.  Böylece  yurtdışı  dâhil  çeşitli  kütüphanelerle  yapılan

yazışmaların  sonuçsuz  kalmasına  karşın,  üç  sayı  hariç,  tüm nüshâlara  ulaşılarak,

içerik  çalışması  için  yeterli  malzeme toplanabilmiştir.  19.  ve  20.  sayıları  birlikte

yayımlayarak yayın hayatına son veren  Terakki  gazetesindeki Prens Sabahattin'e ait

olan “Ek” anlamındaki “Zeyl” başlıklı makale 1 Haziran 1908 tarihiyle imzalanmış,

yine aynı  sayının Ahmet Fazlı  imzalı  “Türkiye-İtalya İhtilafı;  Bir  Hezimet Daha”

başlıklı makalesine de 10 Haziran 1908 tarihi atılmıştır. Buradan da anlaşılmaktadır
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ki,  Terakki  gazetesi,  Nisan  1906  ile  Haziran  1908  tarihleri  arasında  hemen  II.

Meşrutiyeti'in  ilânı  öncesine  kadar  bazı  düzensizliklere  rağmen  aylık  olarak

yayımlanmıştır.

Terakki, aylık  yayımlanması  sebebiyle  birçok  kaynakta  “dergi”  olarak

adlandırılmış,435 ancak Tarık Zafer Tunaya, Ahmet Bedevi Kuran, Hilmi Ziya Ülken

gibi önemli isimler Terakki için gazete ünvanını kullanmışlar436 ve Dündar Akünal'ın

“Tanzimat'tan  Cumhuriyet'e  Türkiye  Ansiklopedisi”nde  Sina  Akşin  makalesine

yaptığı  “Jön  Türk  Gazeteleri”437 başlıklı  dizininde  Terakki'yi  gazete  olarak  tasnif

etmiştir.  Dolayısıyla  aylık  yayımlanmasına  rağmen  Terakki'nin  gazete  olarak

anılmasında bir engel bulunmamış ve çalışmada “gazete” ifadesine yer verilmiştir.

Arşiv  belgeleri  incelendiğinde  gazetenin  başlık  kısmında  bulunan  adres  Paris'i

göstermekte,  Akünal'ın  tasnifinde  Kahire  ve  Paris'te  yayımlandığı  ifade

edilmektedir.438 Kuran'ın,  Teşebbüs-i  Şahsî  ve  Adem-i  Merkeziyet  Cemiyeti'nin

Kahire'de  bulunan  Cemiyet  üyelerinden  bahsettiği  gözönüne  alınarak,  gazetenin

Kahire şubesinin gazetenin neşriyle ilgilendiği söylenebilir. Ancak  Terakki  sayıları

üzerinde Kahire bağlantılı bir bilgiye rastlanmamıştır. 

Gazete başlığında  “Cemiyet'e ve icmallerine dair bil cümle muhaberat ve

müracaat heyetin katib-i umumiyyesi”   olarak Ahmet Fazlı Bey'in ismi geçmekte,

gazetenin adresi ise Paris'e 10 kilometre uzaklıkta bulunan “Mont-Valérien Sokağı,

96,  Suresnes  (Seine),  Fransa”  olarak  Osmanlıca  ve  Fransızca  belirtilmektedir.

Gazetenin  başlık  kısmında  yer  alan  dövizin,  zamanla  değiştiği,  sosyal  ve  siyasi

yaklaşımlarını ifade etmek maksadıyla farklılıklar gösterdiği görülmüştür.  “Fenn-i

içtima ve  ademi  merkeziyet  taraftaranının  mürevvic-i  efkârıdır” ifadesi  ile  yayın

hayatına  başlamış,  10.  sayıdan  sonra  verilen  nüsha  numarası  ve  bazı  makalelere

düşülen tarihlerin geriye doğru takibi sonucu ortaya çıkan duruma göre, Mardin'in 9.

sayıdan itibaren olduğunu ifade ettiği değişiklik439, aslında daha önce gerçekleşmiş ve

435 Tütengil, a.g.e., s.26; Ramsaur, a.g.e., s. 104; Ege, a.g.e., s. 37; Hanioğlu, Osmanlı Devleti'nde
Meslek-i İçtima Akımı, s. 384 v.b.

436 Tunaya, a.g.e., s. 115; Kuran, a.g.e., s. 234; Ülken, a.g.e., s. 333.
437 Akünal, a.g.m., s. 856.
438 A.y.
439 Mardin,  Jön Türklerin Siyasi Fikirleri: 1895-1908, s. 297.
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tahmini olarak 7. sayıdan itibaren “Teşebbüs-i şahsî ve Kanun-i Esasî taraftaranının

mürevvic-i  efkârıdır” şeklini  almıştı.  12.  sayıdan  sonra  ise  “Teşebbüs-i  şahsî  ile

Meşrutiyet ve adem-i merkeziyet tarafdaranının mürevvic-i efkârıdır” dövizinin son

sayıya  kadar  kullanıldığı  görülmüştür.  Bu  durumda  Nuray  Mert'in  1983  yılında

hazırlamış olduğu “A Young Türk Journal: Terakki” başlıklı ve  Terakki  gazetesini

konu  alan  yüksek  lisans  tezinde  yapmış  olduğu  tasnifte  döviz  ayrıntısını  gözden

kaçırdığı ve 18. sayı olarak girdiği nüshanın440, kullanılan döviz sebebiyle aslında 10.

sayıdan önceki bir tarihe ait olduğu da tespit edilmiştir.

Büyük çoğunluğu sekiz  sayfadan oluşan  sayılar, bazı  durumlarda  on  iki

sayfa olarak, sayfaların çok büyük bir kısmı iki sütun olacak şekilde yayımlanmıştır.

Makalelerin çok az bir kısmında imza ve tarih bulunmuş, “M. Sabahattin” imzası ile

Prens Sabahattin'in çeşitli makaleleri gazete bünyesinde yer almıştır. M. Sabri imzası

bulunan yazıların, daha sonra Ahali Fırkası ve Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın kurucu

üyeleri  arasında  bulunan ve  1919'da  Tokat  Milletvekilliğine  seçilen,  1919 Damat

Ferit Paşa hükûmetinde şeyhülislamlık yapan Mustafa Sabri'ye441 ait olduğu tahmin

edilmiştir. 14.   sayısında “Vilâyetler  Ahalisine İkinci  Bir  Davet” başlıklı  yazı  M.

Salih olarak imzalanmış olup,  yazının 12.  sayıda “Vilayeler  Ahalisine Bir Davet”

başlıklı ilk bölümünün M. Sabahattin imzasını taşıması ve  Mert'in tezinde makale

yazarını M. Sabahattin olarak işlemesi442 yazar isminde gazete basımında bir tashih

hatası  yapıldığı izlenimi oluştursa da içerik dikkatle incelendiğinde,  yazarın Prens

Sabahattin olmadığı net bir şekilde anlaşılmaktadır. Ancak “M. Salih” imzasının tam

olarak kime ait olduğu tespit edilememiştir. Gazete'nin yazı işleri müdürü olan Ahmet

Fazlı da, “A.Fazlı” veya “A.F.” şeklinde bazı makalelerini imzalamıştır. 12. sayıda

“Aşar İltizamı” başlıklı makale “M.T” imzasını taşımış, benzer şekilde 1 Mart 1907

tarihli sayıda yayımlanan “Rus Ordusu ve İhtilâlciler” başlıklı makale kim olduğu

tespit  edilemeyen  “L.K”  imzasıyla  verilmiştir.  Bunların  haricinde  gazete  çeşitli

mektuplara yer vermiş, Hristiyan bir vatandaşın “Nitri” ismiyle yolladığı mektup 13.

440 Nuray  Mert,  A Young  Turk  Journal:  Terakki, Boğaziçi  University,  Political  Science  and
History Master Thesis, 1983, s.59, 84. 

441 Yusuf Şevki Yavuz, “Mustafa Sabri Efendi”, İslâm Ansiklopedisi, 31. Cilt, İstanbul, Türkiye
Diyanet Vakfı Yayınları,  s. 350-351, 2006.

442 Mert, a.g.t., s. 42, 83.
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sayının tamamını kaplayacak şekilde yayımlanmıştır.

3.2.  Gazetenin İçeriği

Terakki gazetesi  Teşebbüs-i Şahsî ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti yayın

organı  olması  sebebiyle  Cemiyet'in  hedeflerine  uygun  bir   politikası  sürdürmüş,

Şûra-yı  Ümmet  gazetesinin  95.  sayısında  yayımlanan  programında  sıralanan

maddelerin uygulanmasını sağlayacak zemini hazırlayacak yayımlar yapılmıştır. Aynı

şekilde  II.  Jön  Türk  Kongresi'nde  alınan  kararlar  için  kongre  öncesi  ortamı

hazırlayan,  beklenilen  ihtilâlin  gerçekleşmesi  için  gerekli  altyapıyı  oluşturmayı

hedefleyen bir içeriğe sahip olduğu görülmüştür. Prens Sabahattin'in takipçisi olduğu

Le Play okulu ve özellikle Demolins'in “İlm-i içtima” ekolünün toplumsal anlamda

sundukları  çözümlemeleri  birebir  Osmanlı  toplumuna  uyarlamak  ve  böylece

toplumun ihtiyacı  olduğu iddia edilen büyük değişimin gerçekleşmesini  sağlamak

adına da gazetede  birçok yayım yapılmıştır. Ayrıca isimsiz mektuplar aracılığı ile

Osmanlı  toprakları  hakkında  önemli  bilgi  ve  belge  aktarımlarında  bulunulmuştur.

Gazetedenin içerik ve şekilsel özelliklerine yakından bakıldığında devamlılığı olan

köşe yazıları veya başyazı bulunmamış, bu anlamda dağınık bir içeriğe sahip olduğu

tespit  edilmiştir.  Prens  Sabahattin'in  II.  Meşrutiyet  sonrası  dönemde  olgunlaştığı

görülecek fikirlerinin ham halinin yer aldığı söylenebilecek olan gazete ve içeriği,

birçok  meselenin  tekrarlara  dayanarak  aynı  kavramlar  üzerinde  okuyuculara

sunulduğu  görülmüştür.  Gazete,  birçok  sayısının  özellikle  son  sayfalarında  yeni

yayımlanan kitap, gazete veya dergilerin tanıtımlarını yapmış, hedeflerine uygunluk

arzeden neşriyatı halka tanıtmayı amaçlamıştır.

Buradan yola çıkarak öncelikle “Gençlerimize Mektuplar” başlığı  altında

toplanan  ve  üç  ayrı  sayıda  yayımlanmış  olan  Prens  Sabahattin  makalelerinin

bazılarına değinmekte fayda vardır. Bu makalelerden 1. sayıda yer alan “İntihabat-ı

Fikriyemiz”  alt  başlığına  sahip  yazıda  Prens  Sabahattin,  eğitim  konusuna  ağırlık

vermiştir.  Batı  ile  olan  münasebetlerin  eğitim  alanında  ilerlememize  sağladığı

faydalardan bahsettiği makalenin443 yanı sıra alt başlığı “Bizde Tenkid” olan bir diğer

443 M. Sabahattin, “Gençlerimize Mektuplar; İntibah-ı Fikriyemiz”, Terakki Gazetesi, n.b, t.y., s.1.
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mektupta yine eğitimden bahsetmiş, edebiyat sahasındaki “tenkid” usulünün Batı'ya

nazaran çok geride kalmasından şikayet etmiş; “Maârifin Şark'da daima küçük bir

muhit içinde mahsur kalışı edebiyatta tenkidin gelişmemiş olmasının sebebini teşkil

edebilir. Çünkü Garp'ta  da tenkid matbaanın icadından sonra ilerliyor, ancak on

dokuzuncu  asrın  fünûnu,  felsefesi,  edebiyatı,  derinlemesine  tarih  ve  içtimai

araştırmalarında muhim mevkî  tutuyor….Avrupalılar  sair  hususlarda olduğu gibi

tenkidde  de  bizden  evvel  çalışmaya  başladıklarından  bizi  pek  çok  geçmişler.

Medeniyet-i hazıra vadisinde Garblılarla aramızdaki arayı süratle kapatıp onlarla

baş  başa  bir  müsabaka-ı  say  ve  terakkiye  girişebilmek,  mesai-i  muhtelifelerinde

muvaffakiyet  veya  muvaffakiyetsizliklerinin  sebeplerini  tanıyıp  birincilerine  sahip

olmak ve ikincilerinden kendimizi korumakla hasıl olabilir...”444 cümleleriyle konuyla

ilgili  eleştiri  ve  önerilerini  sıralamıştır.  16.  sayısındaki  Ocak  1908  tarihli

“Gençlerimize Mektuplar; Hayata Doğru” başlıklı makalesinde ise Prens Sabahattin

II. Abdülhamid hükûmetini eleştirmiş, Osmanlı halkının içinde bulunduğu  durum ile

alakalı;  “Bulgaristan,  Rumeli  Şarkî,  Bosna  Hersek,  Kars,  Batum,  Teselya,Kıbrıs,

Mısır, Girit gitti; muttasıl da gidiyor. Sulh, harb, galebe, hepsinde kaybettik… Sükut,

evine sükut emretti!!!  Fakat hak ve haysiyet ne oldu? Köylülerin kırık çömleğini,

geceleri  sarıldığı  yırtık  peykesini  de  zabtediyor.  Anadolunun  bağzı  yerlerinde

insanları ağaç kovuklarında, hayvanat inlerinde inletiyor! Artık ne yiyeceği ekmek

ne yatak var… Hiçbir şey yok… hükûmet bütün varlığını bu yokluktan çıkarıyor.”445

satırlarını sıralamıştır.

Prens  Sabahattin'in  Demolins'ten  etkilenerek  İlm-i  içtima  ekolünün

Türkiye'de savunucusu olduğu dönemle birlikte kurulan “Teşebbüs-i Şahsî ve Adem-i

Merkeziyet  Cemiyeti”  ve  Cemiyet'in  yayın  organı  olan  Terakki gazetesi,  ekolün

tanıtılması ve fikirlerinin halka öğretilesini de amaçlamıştır. Bu anlamda en önemli

yayını, Demolins'ten yapılan ve gazetenin iki sayısında arka arkaya yayımlanan uzun

bir tercüme yazı olmuştur. “Hâkimiyetin Su-i  İstimâli  Fransa'nın İnhitatına Sebep

Oldu”  başlığıyla  yayımlanan  makale,  merkeziyetin,  yerinden  yönetim  ile

444 M. Sabahattin, “Gençlerimize Mektuplar; Bizde Tenkid”, Terakki Gazetesi, n.b., t.y., s. 1-8.
445 M. Sabahattin, “Gençlerimize Mektuplar; Hayata Doğru”, Terakki Gazetesi, No: 16,  27 Ocak

1908, s. 2.
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karşılaştırıldığı ve “yerinden yönetim” fikri  hakkında geniş bilgilerin verildiği bir

içeriğe sahiptir. “Yerinden yönetim” konusunda bahsi geçen makale ve diğer birçok

açıklayıcı ve destekleyici içerik, konuyla alakalı özel bölümde tafsilatlı olarak konu

edileceğinden burada ayrıntıya girilmemiştir. Cemiyet, “yerinden yönetim” fikrinin

ülkenin kurtuluşu için yegâne idari çözüm olduğu noktasındaki çalışmalarını, Terakki

aracılığıyla yoğun bir biçimde yürütmüştür.

İdari anlamda yerinden yönetimi savunan gazete, bu sistemin oturabilmesi

için  öncelikli  şartın  Cemiyet'in  değişim  göstermesi  ve  topluma  yerleşmiş  olan

arızaların  ortadan  kalkması  olarak  görmektedir.  Bunun  da  bireysel  girişimcilik

kavramı dâhilinde mümkün olacağı birçok sayıda sık sık ifade edilmiştir. “İstiklâl-i

millî  ancak  istiklâl-i  şahsî  ile  elde  edilebilir”446 cümlesiyle  aslında  bireysel

girişimciliğin ehemmiyetinden bahsedilmiştir. Gazetenin yine 6. sayısında konuyla

alakalı;  “Bir  milletin  refah  ve  saadeti  fedlerin  hususi  teşebbüsleriyle  üretim

sahasındaki  terakkileriyle  inkişaf  eder. Şahsî  teşebbüslerin  ilerlediği  cemiyetlerde

şahsî menfaat, umumun menfaatinin bir parçasıdır…. Şu halde yegâne kurtuluş yolu;

şahsî teşebbüsü yani milletimizin üretim kuvvetini arttırmaya çalışmak...”447 ifadeleri

yer almıştır.  11. sayıdaki bir diğer makalede konu  “Toplumlar arası ayıklanmada

muvaffakiyetin anahtarı teşebbüs-i şahsîdir. Hangi cemiyette fert daha müteşebbis,

daha  faal  ise  o  cemiyyet  o  nisbette  hür  ve  medeni,  kavi  ve  müterakki  olur.”448

denilerek toplumlar arası farklılıkların da en önemli unsurunun bireysel girişimcilik

konusundaki  tecrübeleri  olduğuna dikkat  çekilmiştir. Mustafa Sabri'ye ait  olan ve

Doğu ile  Batı'nın  bireysel  girişimcilik alanındaki  farklılığının dünya hâkimiyetine

olan etkisine vurgu yapılan aynı makalede konu;  “Bir avuç İngiliz memuru iki yüz

elli  milyon Hindliyi  idare ediyor! Ne için? Çünkü, birincinin haiz olduğu içtimai

kabiliyete ikincisi henüz malik değil. İngiliz daha müteşebbis, manen ve maddeten

daha gayretli, daha kuvvetli, binaenalyh daha fazla hukuka malik!”449 cümleleriyle

değerlendirilmiştir. 

446 Ege, a.g.e., s. 87.
447 Ege, a.g.e., s. 86.
448 M. Sabri, “Anadolu Kıyamları”, Terakki Gazetesi, No: 11, s.3, t.y.
449 A.y.
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Demolins'in   yaptığı  sınıflandırmaya  göre  toplumlar;  cemaatçi  ve  fertçi

olmak üzere ikiye ayrılmış ve Türkiye bu ilk gruba girerek, cemaatçi toplumların bir

özelliği olan “idareye muktedir olamamak” ile eleştirilmiştir. Hatta sosyal bilimciler

buradan  yola  çıkarak,  Türklerin  kendilerini  Araplardan  dinî  teşkilat  almak

zorunluluğunda  hissetmelerinin450 sebebini  de  cemaatçi  toplum  kategorisine  ait

olmasına bağlamışlardır. Bu noktada Prens Sabahattin de Osmanlı toplumunu daima

eleştirmiş  ve  gazetenin  çeşitli  bölümlerinde  ferdçi  toplum  olunamayışının  nasıl

Osmanlı'yı  bir  “memur”  toplumu  haline  getirdiğinden  şikayet  etmiştir.  II.

Abdülhamid yönetimine karşı çıkılamayışını da bu açıdan değerlendiren gazetede, 7.

olduğu tahmin edilen sayının Prens Sabahattin imzalı bir makalesinde bu durumu

ifade  etmek  için;  “Memurluk  mizacı  bize  hürriyeti  yalnız  kanundan  bekletiyor.

Halbuki  hürriyet  kanun  kuvvetiyle  temin  edilemez.  Çünkü  onları  tatbik  edecek

ettirecek insanlardır. … gölgesinden korkan bir sefili asırların en büyük müstebidi

olarak başımıza getiren kendi zaafımız! Eğer bu zaafın sebeplerini aramazsak elbette

izalesine muvaffak olamayız. Teşebbüs-i şahsîden mahrumiyetimiz bizi durmaksızın

memurluğa  sevk  ediyor...  Memurlukta  zenginleşenlere  gelince  bunlardan  da  bir

teşebbüs beklemek katıksız cinnettir. Ömürlerinin kısm-ı azamı tam bir itaat içinde

geçen bu ademler  birden bire  mutluluk  sebepleri  olan  bir  idareye  karşı  mucize

kablinden  isyan  edemezler!”451 cümleleri  kullanılmıştır.  Bu  noktadan  hareketle,

bireysel  girişimciliğin olmadığı  bir  toplumun  devletin  eline  bakan  memurlardan

oluşacağı ve böylece cemiyetçi bir toplumun hangi yönetimle idare edildiğinin hiçbir

önemi  olmayacağına  da  vurgu  yapılan  fikirler  gazetede  sıkça  yayımlanmıştır.  Bu

anlamda meşruti idarenin ve Kanun-i Esasî'nin hakiki anlamda uygulanabilmesinin

yegâne şartının öncelikli  olarak  bireysel girişimciliği önceleyen fertçi  bir  topluma

dönüşmek  olduğundan  bahsedilen  makaleler  ilgi  çekicidir.  Aynı  şekilde  Terakki

gazetesinin  ilk  sayısında  Rusya  İhtilâli  hakkında  imzasız  yayımlanan  makalede

geçen; “Her türlü fikr-i teşebbüsten mahrum, çalışmadan, sıkılmadan yaşamayı farz

addeden cemiyetleri  dünyanın hiçbir meşrutiyeti,  hiçbir  Cumhuriyeti  hür edemez;

hükûmetlerin  şekli  esasen  her  türlü  ehemmiyetten  ârîdir.”452 ifadeleri  bireysel

450 Fındıkoğlu, a.g.e., s. 14.
451 M. Sabahatttin, “Gençlerimize Mektuplar; Bizde Tenkid”, Terakki Gazetesi,  n.b., t.y., s. 4.
452 “Rus İhtilâlinin Manay-ı İctimaiyyesi”, Terakki Gazetesi, n.b., t.y. s. 7.
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girişimciliğin vazgeçilmez önemine vurgu yapmıştır. Bir  diğer  makalesinde  Prens

Sabahattin, hürriyeti yalnızca muhafazaya yarayan meşrutiyet ve yerinden yönetimin

yeterli olmadığını,  bireysel girişimciliğin millî terbiyemizin temeli yapacak bir fikrî

altyapının oluşmasına çalıştıklarını453 ifade etmiştir.  1 Nisan 1906 tarihli “Kendimizi

Asırımıza Tanıtalım” makalesinde Prens Sabahattin; “Maksadımız hükûmet de dâhil

olduğu halde  kimseye itiraz ile  vakit  geçirmek değil.  Bir  hükümdar milyonlarca

efraddan mürekkeb bir cemiyeti ne bedbaht edebilir, ne de mesud! Esbab-ı felaket ve

saadeti  onun  tabiatında  değil  cemiyetin  hayatında  aramalı.  Çalışmayı  bilen  ve

bilerek çalışan bir millet ne dâhilden çıkan ne de haricden gelen zulme boyun eğer.

Mahvolmuşluğumuz  kelimenin  bütün  şumuliyle  çalışmayı  bilmediğimizden  ileri

gelir.”454 sözleriyle Cemiyet'in geçirmesi gereken değişim için bir formül aramaktan

bahsetmiş  ve  bu  formülün  “İlm-i  içtima”  ile  kemale  erdiğini  düşündüğünü  ifade

etmiştir.

İdari anlamda yerinden yönetime dayanan bir meşrutiyetin uygulanması ve

bunu  mümkün  kılacak  toplumsal  değişimin  gerçekleşmesini  zorunlu  görüldüğü

yönünde yayınlar yapan  Terakki  gazetesi,  mevcut hükûmetin devrilmesinin de şart

olduğunu ifade  ederken,  buna yol  açacak ayaklanmaların  da  bireysel  girişimcilik

fikrinin  yaygınlaşmasıyla  mümkün  olacağını  belirtmiştir.  Halkın  sefaletine  vurgu

yapan,  devlete  vergi  ödenmemesi  gerekliliği  hakkında  halkı  uyaran  ve  asker

göndermemeye teşvik eden makaleler de gazetenin çeşitli sayılarında yer almıştır. Bu

anlamda ülkenin çeşitli yerlerinde yaşanan ayaklanmalardan örnekler verilmiş, askerî

rüştiyesinde  Fransızca  öğretmeni  iken  Avrupa'ya  kaçan,  Dr.  Reşit  Bey'in  kardeşi

Hüseyin  Tosun'un  çabalarıyla  gerçekleşen  Erzurum'da  yaşanan  ayaklanmalardan

övgüyle bahsedilmiştir.  Hükûmeti  günlerce meşgul eden ve Erzurum'da bir  hafta

çarşıların  kapanmasına  sebep  olan  ayaklanma,  ağnam  vergisinin  kaldırılması

meselesi  üzerine  alevlenmiş,  diğer  hürriyetçi  gruplar  tarafından  destek

görmediğinden, Hüseyin Tosun Bey ve arkadaşları tutuklanmışlar, ayaklanma sonuç

alınmadan  hükûmet  güçlerince  bastırılmıştır.455 Henüz  4.  olduğu  tahmin  edilen

453 M. Sabahattin, “On Üçüncü Terakki'de Tenkidinizi Okurken”,  Terakki Gazetesi,  No: 15,  28
Kasım 1907, s. 4.

454 M. Sabahattin, “Kendimizi Asırmıza Tanıtalım”, Terakki Gazetesi, n.b., 1 Nisan 1906,  s. 10.
455 Kuran, a.g.e., s. 220, 221.
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sayısında  Prens  Sabahattin'in  İngiltere  Dışişleri  Bakanı  Edward  Grey'in  ittihad-ı

İslâm aleyhinde yaptığı bir konuşmaya cevap maksatlı 12 Ağustos 1906 tarihli Times

gazetesinde  yayımlanan  mektubunda  konuya   değinilmiş,  Osmanlıların  artık

Anadolu'ya sıçrayan memnuniyetsizliklerini ayaklanarak ifade ettiklerinden, 1906'da

Kastamonu valisinin icraatlarından rahatsızlık duyan halkın vali değişene kadar vergi

vermemeye  karar  vererek   valinin  değişmesini  sağladıklarından  memnuniyetle

bahsetmiş, ek olarak Erzurum'dan gelen haberlerin de büyük bir umut ışığı olduğuna

aynı mektupta yer verilmiştir. Daha sonra “Anadolu Kıyamları!” başlıklı  yazılarla

gazete  sık  sık  ayaklanma  haberleri  vermiş  özellikle  10.  sayısında  Erzurum

ayaklanmasından  övgüyle  bahsedilen  “İttihat!”  başlıklı  yazıda;  “Bakınız!

Erzurum'da bir avuç halkın ittihadı nasıl koca memleketi yeni bir zulümden kurtardı!

Bu kurtuluş kalbimizde Erzurumlu vatandaşlara karşı derin bir muhabbet, daimi bir

minnetdarlık  uyandırmıyor  mu?…..biz  yine  korkunç  ve  iğrenç  bir  atalet  içinde

uyurken  birden  bire  haysiyet-i  milliyemizi  müdafaa  ile  uyanan  ve  cümlemizi

uyandıran  Erzurumlulara  karşı,  minnettarlığımızın  doğurduğu  vazifeyi  inkâr

edebilecek  miyiz?”456 ifadeleri  kullanılarak  tüm Osmanlı  halkı  sorumluluk altında

tutulmuş,  birleşmeye,  Abdülhamid  idaresinin  karşısında  hakkını  aramaya  davet

edilmiştir. 

Ard arda verilen ayaklanma haberleri, 11. sayıda Musul ve Bağdat'tan gelen

ayaklanma  hazırlıklarını  tüm  yurtiçi  ve  yurtdışı  kamuoyunu  bilgilendirmeyi

hedeflenecek şekilde aktarılmış,  12.  sayı yurtdışındaki yabancı yayın organlarında

Osmanlı  topraklarında  gerçekleşen  ayaklanma  haberlerinin  verildiği  haberlerle

desteklenmiştir. Londra Tribune gazetesi tarafından yayınlanmış bu haberlerde Bitlis

ayaklanması ile Muş'ta Ermeni İhtilâl Komitesi ile Osmanlı askeri arasında yaşanan

çatışmalardan ve askerlerin çeteyi püskürtmesinden bahsedilmiştir. İrili  ufaklı tüm

ayaklanmaların  haberlerini  aktararak  halkı  ayaklanmaya  davet  etmeyi  görevleri

arasında kabul etmiş. Yanı sıra  Terakki  gazetesi, 14. sayısında da  Aydın vilâyetine

tabi Menteşe sancağının merkez idaresi olan Muğla'da çıkan isyanlardan da haber

vermiştir. Asker vermemek üzere direnen halkın bu ayaklanmasından;  “..hükûmet

456 M. Sabahattin, “Anadolu Kıyamları; İttihat”, Terakki Gazetesi, No: 10, t.y., s. 5.
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beş altı  kişiyi  İzmir'de  alıkoymak istedi.  Bunu haber  alan  ahali  tekrar  kıyam ile

tutukluları  jandarmaların  ellerinden  aldılar  ve  zabtiyeleri  yaralayarak  yeniden

hükûmet konağına hücum ettiler. 'Biz asker vermeyeceğiz '  nidaları afakı sarsıyor.

Allah  daha  ziyade  eylesin!”   ifadeleriyle,  övgüyle  bahsedilmiştir.  Aynı  haber

metninde; “Yalnız bu kıyamlar münferiden vuku buldukça hükûmete Kanun-i Esasî'yi

asla tatbik ettiremeyiz. Ne zaman bir kaç vilâyet ahalisi birlikte ayaklanır, vilâyetlere

muktedir  ve  namuslu  memurlar  tayin  edilmedikçe,  İstanbul'da  Millet  Meclisi

açılmadıkça  vergi  ile  asker  vermeyeceklerini  herpbirlikte  bildirirlerse  o  zaman

muhakkak  ciddi  bir  iş  görülür”457 şeklinde  halk,  ittifak  ile  gerçekleşecek  büyük

ayaklanmalara  davet  edilmiştir.  Aynı  şekilde  1  Mart  1907  tarihli  sayı  “Anadolu

Kıyamları”  başlıklı  yazıda  yeni  ayaklanmaları  haber  vermiş  Biga  Sancağında

hareketlenen ortamdan; “...Erzurum, Van, Trabzon, Kastamonu vakıalarında olduğu

gibi  burada  da  ahali  silaha  sarılarak  idare-i  hazıranın  boyunduruğundan

kurtulmaya azmederler!… Boyunduruktan kurtulmak için millet meclisinin açılması

şarttır. Bunu açdırmak için de vilayat ahalisi arasında ittihad lazım. İttihat, İttihat,

daima  ittihat!”458 şeklinde  bahsedilerek  millet  birleşerek  ayaklanmaya  davet

edilmiştir.

Beklenen ayaklanmalara halkı ikna maksadıyla özellikle ordunun durumu

hakkında  olumsuz  haberlere  yer  verilmiş,  vergi  vermemekle  alakalı  halk

cesaretlendirilmiş  ve  II.  Abdülhamid  şahsı  ve  hükûmeti  ağır  bir  biçimde

eleştirilmiştir. “Vilâyetler Ahalisine Bir Davet”459 ve “Vilâyetler Ahalisine İkinci Bir

Davet”460 başlığıyla  girilen  iki  ayrı  makale  yoğun  bir  şekilde  ayaklanma  çağrısı

yapmış,  ilkinde II.  Abdülhamid ve hükûmet eleştirisine yer verilirken,  ikincisinde

askerin sefalet ve acziyet içinde bulunduğu ve hükûmetin vergileri usulsüz biçimde

kullanıldığına dair birtakım iddialarda bulunulmuştur.  “Yıldız, vilâyetleri yolunmak

için yaradılmış bir sürü addediyor ve hakkında bir hayvan sürüsüne de edilmeyecek

muameleyi  reva  görüyor.  hükûmet  sürüyü  yola  yola  artık  yolacak  hiçbir  şey

bulamadığı için şimdi derisini yüzmekle meşgul!... Kasaptan kurtulmak için evvela

457 “Anadolu Kıyamları”, Terakki Gazetesi, No: 14, t.y., s. 5.
458 “Anadolu Kıyamları”, Terakki Gazetesi, No: 1 Mart 1907, Mart 1907, s. 6.
459 M. Sabahattin, “Vilâyetler Ahalisine Bir Davet”, Terakki Gazetesi, No: 12, t.y., s. 3-6.
460 M. Salih, “Vilâyetler Ahalisine İkici Bir Davet”, Terakki Gazetesi, No: 14,  t.y.,s. 1-5.
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koyunluktan çıkmalıyız. hükûmet bizi teşkilatıyla eziyor; ezilmemek için biz de aynı

teşkilatı  ihdasa  çalışalım.”461 gibi  ifadelerle  hükûmet  yoğun  bir  biçimde

eleştirilmiştir.  M.  Salih'e  ait  olan  ikinci  makalede  ayrıca  Yemen  ayaklanmasını

bastırmak  için  yola  çıkan  askerî  birliğin  Süveş  Kanalı'nı  geçerek  izlediği  yolda

yaşadıkları  durumu  anlatan  Türk gazetesinin  146.  sayısından  alıntılar  yapılmış;

“..gemilere  askeri  o  derece  doldurular  ki  hiçbir  asker  yerinden  kımıldayamaz.

Kalkmak icab ederse mutlaka diğer arkadaşlarının başına ayağına koluna basarak

geçmelidir. Başka türlü kabil değil. Şimdi bu halde bulunan asker, güvertede kızgın

güneşin altında yatmaya mecbur olursa ne olur? Zavallıların artık  canlarına tak

diyerek bir an evvel Yemen e vasıl olmak fikriyle ihtilâl ederler.” iddiaları sıralanmış,

halkın  askerin  durumuyla  ilgili  olumsuz  fikir  sahibi  olması  ve  devlete  asker

vermemek için  direnmesine  katkı  sağlanmak  için  çalışılmıştır.  Aynı  şekilde  vergi

verilmeyerek  ayaklanmaları  hızlandırmak  maksadıyla;  “Vergiden  madud olup  yol

parası  namıyla  verdiğiniz  paralarla  hükûmet  her  tarafta  yolar,  sevkiyat  için

müteaddid şimendiferler yapacağı yerde ocaklar söndüren, hanümanlar yıkan alay

alay casuslar besliyor.”462 ifadeleri kullanılmaktan çekinilmemiştir.

Teşebbüs-i  Şahsî  ve  Adem-i  Merkeziyet  Cemiyeti'nin  Prens  Sabahattin

imzasıyla  Avrupa  kabinelerine  gönderdiği,  Times gazetesinin  2  Ocak 1907 tarihli

sayısında yayımlanan “Şark Meselesi” başlıklı yazı  Terakki'nin 9. nüshasına aynen

alınmıştır.  Bu  makaleyi  tenkid  maksadıyla  Nitri  imzalı  bir  Hristiyan  vatandaşın

yolladığı ve 13. sayının tamamını oluşturan mektup, Prens Sabahattin'in 15. nüshada

yayımlanan  cevap  maksatlı  “Onüçüncü  Terakki'de  Tenkidinizi  Okurken”  başlıklı

makalesi  birbirini  takip  ederek  yayımlanmış  yazılardır.  Bunlar  özellikle  “Şark

meselesi”  hususunda Prens  Sabahattin'in  görüşlerini  ifade  ettiği  makaleler  olması

bakımından önemlidirler. Ayrıca 9. sayıda yayımlanan “Şark meselesi” makalesinde

Prens Sabahattin;  “..Şark Meselesi, mevkilerini tahliyeye mecbur olacak kiracıların

işgali altında zannedilen bir memleketin yani Osmanlı İmparatorluğu'nun üzerinde

münakaşa  ediliyordu...”  ifadelerine,  çözüm sunan;  “Avrupa  ile  Amerika  Birleşik

Devletleri'nin de Türkiye'nin terakkisinde büyük menfaatleri bulunduğu için cihanın

461 M. Sabahattin, “Vilâyetler Ahalisine Bir Davet”, Terakki Gazetesi, No: 12, t.y., s. 5.
462 M. Salih, A.g.m., No: 14, t.y., s. 2- 4.
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bütün medeni devletleri Şark meselesinin bizzat Osmanlılar tarafından halledlmesini

istemelidirler…” cümlelerini  eklemiştir.  Böylece  “ittihad-ı  İslâm”  görüşünün

meydana çıkış koşullarının Şark meselesine yaklaşımlarında Batı'nın takındığı ırkçı

ve  mezhepçi  yaklaşımın  sebebiyet  verdiğini  ve  Batı'nın  bu  siyasetinin  Türkiye

haricinde doğmuş bir neticesi olduğunu de aynı makalede belirtmiştir.463  Hristiyan

vatandaşın  Şark meselesi  ile  alakalı  yaptığı  yoruma itirazen  Prens  Sabahattin  15.

sayıdaki cevabında; “Eğer Şark meselesi iddianız vechiyle yalnız Müslümanlık veya

Hristiyanlık zehabının resmî, gayri resmî hükümferma olmasından neşet etse idi bu

zehabın  olmadığı  memleketlerde  meselenin  de  mevcut  olmaması  lazım

gelmezdi…..Ne  Çin'de  ne  de  Fas'ta  hiçbir  Hristiyan  bulunmazken  Avrupalılar

oralara  da  girdiler  Uzak  Doğu  ile   Mağrib  meselesini  çıkardılar.”  ifadelerini

kullanmış  ve;  “O  halde  Şark  meselesi  din  kavga  ve  davalarından  değil,

Avrupalıların kuvvet ve kudretlerini arttırdıkları bir devirde bizim olduğumuz yerde

kalmaklığımızdan  ve  elimizdeki  servet-i  cismiyenin  muattal  kalmasını  gören

Garplıların o serveti kendi menfaatlerine işletmek istemelerinden zuhur etti. Asya,

Avrupa, Amerika, Avustralya istilaları da başka maksada dayanmıyor.”464 şeklinde

açıklamalarda  bulunmuştur.  Nitri'nin  mektubunda  Hristiyan  vatandaşların

müslümanlarla  eşit  haklara  sahip  olmadıklarından  şikayetçi  olduğu  bölüme,

cevabında şiddetle karşı çıkan Prens Sabahattin, Şeyhülislamın hükumdar tarafından

tayin  edilmesi  ve görevden alınmasına  karşı,  Patriklerin  kendi  cemaati  tarafından

seçimle görevlendirildiklerinden bahsetmiş, bunların yanı sıra müslümanların içinde

bulunduklarını  iddia  ettiği  hukuksuzluk  ve  eşitliksizliğe  atıfta  bulunarak;

“Müslümanların ne hukuku var ki ona malik olmamak Hristiyanları isyana mecbur

etsin?”465 demiştir.  Böylece  Hristiyanların  hukukunun  daima  gözetildiği  ve  hatta

Tanzimat fermanı ile birlikte sağlamlaştırıldığına dair açıklamalarda bulunmuştur. 

Terakki  gazetesinde göze çarpan bir diğer ayrıntı ise 15. sayıda neşredilen

ve Siirt Belediyesi'nden Sadarete yollanan dilekçelerin içerikleridir. “Birkaç ay evvel

Siirt Belediyesi riyasetiyle Keldani Cemaati Serpsikoposluğu, Ermeni Mürahhaslığı

463 Ege, a.g.e., s. 111-113.
464 M. Sabahattin,  “On Üçüncü Terakki'de Tenkidinizi  Okurken”,  Terakki Gazetesi,  No: 15, 28

Kasım 1907, s. 5.
465 A.y.
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ve Süryani Patrik vekaleti taraflarından makam-ı sadarete gönderilen dilekçelerin

elimize ulaşan suretleridir.” girişiyle yayımlanan 12, 18 ve 27 Haziran 1907 tarihli

üç  dilekçede,  bölgede  yaşayan  Hristiyan  ve  özellikle  Ermeni  vatandaşların  Kürt

aşiretleri  tarafından  taciz  edildikleri,  bölge  valilerinin  idaredeki  azciyet  ve

usulsüzlüklerinden  dolayı  irili  ufaklı  kabilelerin  huzursuzluk  çıkararak  etrafa

saldırdıklarından şikayet edilmiştir. Özellikle Siirt Keldani Cemaati Serpsikopostluğu

ile Ermeni Psikoposluğu ve Süryani Patrik vekillerinin Sadarete yolladığı 1 numaralı

dilekçe,  bölge  Hristiyanlarının  durumunu;  “..  cemaat-ı  sadıka-ı  daiyanemizin

edepsizce son derece şımaran aşiretlerden çektikleri  saldırılar artık  son dereceye

vardı. Maktulünün had ve hesabı yok. Kürtlerin her saatte her tarafta pervasızca icra

etmekte oldukları hayutluk yüzünden Hristiyanlar artık canlarına, mülk ve mallarına

sahip olamamakta,  kadınlarının hukukunu muhafaza edememekte …. kara ahalisi

Kürtlerin  muhasarası  altında  kalmakla  tarladaki  mahsullerini  da  kaldıramamkta

olduklarından  başka  yerlere  nakl-i  hâne  istemek  teşebbüsündedirler..”  ile  ifade

etmiş,  daha  sonra  “Bitlis'de  Trabzon  valisi  devletlü  Tahir  Paşa  Hazretlerine.”

başlığıyla  gönderilen  yazıda,  gönderilen  telgraflara  işe  yarar  bir  cevap

alamadıklarından; “... ahali ise aralıksız devam eden saldırılardan nihâyet derecede

bîzar kalıp büsbütün emniyetleri kaybolmuş olduğundan böyle itaatkâr bir ahalinin

hicret etmezden evvel  refahiyetlerinin tüm esbabının vesile ve tedbirlerinin icrasının

hızlandırılmasına  yardım  buyurulması...” ifadeleriyle  bahsedilmiş,  bölge

Ermenilerinin şikayetlerinin iletildiği bu telgraflar, gazetede imzaları ve tarihleriyle

aynen  yayımlanmıştır.466 Böylece  merkezden  uzak  yaşayan  Ermeni  toplulukların

idare  ve  bölge  aşiretleri  tarafından  huzursuz  edildikleri  ve  merkezin  yardımının

geciktiğine vurgu yapılmıştır. Bu dilekçelere, gazetede yerinden yönetim fikrinin ele

alınışı başlığı altında tekrar değinilecektir.

Gazete,  fikrî  savunuculuğunu yaptığı  konulara  değinen  makalelerin  yanı

sıra, bazı güncel haberlere de yer vermiş, okuyucuları son gelişmelerden yaptıkları

seçmelerle bilgilendirmeyi amaçlamıştır.  Terakki'nin ilk sayısında tarihe “Algeciras

Konferansı” olarak geçen 16 Ocak-7 Nisan 1906 tarihli, Almanya'nın, Fas'ın İspanya

466 Terakki Gazetesi, No: 15, t.y., s. 10, 11.
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ile  Fransa  arasında  bölüştürülmesine  itiraz  problemini  çözmek  maksatlı  toplanan

konferansın sonuçlarına geniş yer verilmiştir. 4. olduğu tahmin edilen bir sayıda ise

özellikle II. Abdülhamid'in sağlığı hakkında çıkan haberler yorumlanmış, yine aynı

nüshada “Çan meselesi” alt başlığıyla bölgedeki gelişmeler aktarılmıştır. Yine diğer

sayılarda, Arabistan, Suriye, Makedonya, Trablusgarp haberleri ve 10. sayıda Fon der

Golç  Paşa'nın  Makedonya'daki  durum hakkında  yazdığı  bir  makale  tercümesi  de

yayımlanmıştır. 

Teşebbüs-i  Şahsî  ve  Adem-i  Merkeziyet  Cemiyeti  yayın  organı  olması

sebebiyle  Terakki gazetesi, Cemiyet'in faaliyetleri hakkında haberler yayımlayarak,

okurları  bilgilendirmeyi  hedeflemiştir.  Özellikle,  gazetenin  15.  sayısında;

“Cemiyetimiz kuruluşundan beri mesaisinin bir kısmını Terakki'nin ilk nüshasında

ilân  ettiğimiz  vechile  'Medeni  memleketlerde  Türklük  geniş  bir  cereyan-ı  fikrî

doğuşu'  zemininde  yürütmeyi  elzem  gördüğünden  kudretinin  yettiği  her  vasıtaya

tevessülden  geri  kalmadı.  Efkâr-ı  umumiyenin  lehimize  çevrilmesi  maksadı  ile

Avrupa'nın en mühim matbuatında makaleler neşrettikten sonra Paris, Bürüksel ve

Lahey'de konferanslar  verdirmek için  gerekli  teşebbüslerde  bulundu.” ifadeleriyle

tertip ettikleri konferanslardan bahsetmiştir. Bunlardan ilkini oluşturan, Fransa Dış

Ticaret Müsteşarının verdiği ve Osmanlı hükûmetinin müdahale ederek engellemeye

çalıştığı ancak başarılı olamadığı ifade edilen konferanslarla alakalı; “Müracaatımızı

hüsn-ü kabul eden zevat meyanında Fransız Ticaret-i Hariciyesi Müsteşarlarından

Mösyö  'Alfred  d'Orante'yi  zikredeceğiz.  Mösyo  d'Orante  bir  buçuk  seneden  beri

Paris ile Brüksel'de muhtelif taihlerde verdiği elli konferansta adedi yirmi bini geçen

dinleyicisine memleketimizin iktisadi ve sosyal durumundan bahis ve sırası geldikçe

projeksiyonla aksettirerek bağzı menâzırı arzederek Türklere dair pek adilâne idare-i

lisan  etti.  Bu  konferanslar  dinleyicisini  menfaatdar  ediyor...”  haberi  gazetede

yayımlanmıştır. Aynı sayıda, Ekim 1907'de Lahey'de düzenlenen ikinci  “Lahey Barış

Kongre/Sözleşmesi”  çevçevesinde  Teşebbüs-i  Şahsî  ve  Adem-i  Merkeziyet

Cemiyeti'nin  de  seslerini  duyurmak  maksadıyla  çalışmalar  yürüttüklerini;  “Resmî

temsilciler,  gayri  resmî  mahfillere  mensup  birçok  muteber  zevatın  katıldığı  bir

mevkide  Cemiyetimiz  de  davayı  milliyemizi  işittirmeye  teşebbüs  etti.”  ifadeleriyle
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duyurmuş,  bir  dizi  konferans  etkinliği  düzenlendiği  haber  verilmiştir.  “Yarınki

Osmanlı  İmparatorluğu”  başlıklı  konferansda;  “Türkiye'nin  meşruti  idareye  olan

ihtiyacından ve devletimizin  kabuğundan sıyrılarak ve yenilenerek sulh-u umumiye

edeceği hizmetten..”467 bahsedildiği ve “Lahey Barış  Kongresine” katılan Osmanlı

hükûmeti  delegelerinin,  bahsi  geçen konferans  etkinliklerini  engellemek amacıyla

çalışmalar yürüttükleri de habere eklenmiştir.

Terakki  gazetesi,  ilki  Şubat  1902'de  gerçekleşmiş  olan  ve  Jön  Türk'ler

arasında ciddi bir bölünmeye sebebiyet veren, aynı zamanda Cemiyet'in en önemli

faaliyetlerinden  biri  olan  Jön  Türk  Kongresi'nin  ikincisi  hakkında  geniş  yayın

yapmıştır.  II.  Jön  Türk  Kongresi'ni  büyük  bir  başarı  olarak  tanımlayan  yayınlar,

kongrenin ilkinde yaşanan ihtilafların ikinci kongrede tekrar etmediğine değinerek,

bu başarıyı mümkün kıldığı ifade edilen Ermeni Cemiyetlerin desteğinden övgüyle

bahsedilmiştir. 16. sayının yayına girdiği sırada henüz nihâyete ermemiş olan Kongre

hakkında  haber  yapılmış;  “Nihâyet  kongrenin  ahzarı  için  bundan  iki  ay  evvel

Taşnaksütyun,  Osmanlı  İttihat  ve  Terakki  Cemiyeti  ve  Cemiyetimiz  vekillerinden

mürekkeb beş kişilik bir heyet-i idare teşkil ederek uzun müzakerelerden sonra 1907

Kanunievvel'in  27.  günü  Avrupa'da  bir  kongrenin  içtimaına  karar  verdi..”

ifadelerinin  ardından  kongrenin  toplanma  şartları  olarak  kabul  edilen  maddeler;

Osmanlı Devleti'nin mülkî ve siyasi istiklâli, II. Abdülhamid yönetiminin devrilmesi

ve Meşrutiyetin tesisi şeklinde sıralanmıştır.468 Kongrenin ayrıntıları için bir sonraki

sayı  adres  gösterilmiş,  17.  nüshanın  tamamı II.  Jön Türk  Kongresi'ne  ayrılmıştır.

Öncelikle  “Osmanlı  Muhalifin  Kongresi  Beyanamesi”  başlığıyla,  kongre

beyannamesi  yayımlanmış,  ilave  olarak  ikinci  oturumun  başkanı  olan  Malumyan

Efendi,  üçüncü  oturumun  başkanı  Ahmet  Rıza  Bey,  Kongre'nin  açılışını  yapan

Samipaşazade  Sezai'nin  ve  diğer  bazı  katılımcıların  konuşmalarından  parçalar

yayımlanmıştır.  Prens  Sabahattin'in  konuşmasının,  kendi  isteği  üzerine,  diğer

konuşmaların aktarılması için gazetede yer kalması maksadıyla yayımlanmayacağı

ayrıca belirtilmiştir.469 Buradan yola çıkarak  Terakki  gazetesinin bu sayıları, II. Jön

467 “Cemiyetimizin Bir Teşebbüsü”, “Cemiyetimizin İkinci Bir Teşebbüsü”, Terakki Gazetesi, No:
15, t.y., s. 11-12.

468 “Kongre”, Terakki Gazetesi, No: 16, t.y., s. 1-2..
469 “Osmanlı  Muhalifin Fırkaları  Kongresi  Beyannamesi”,  “Müzakeratın Hitamını Müteakib İrad
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Türk  Kongresi,  katılımcıları,  alınan  kararlar  hakkında  bilgi  kaynağı  olabilecek

önemli bir belge hükmündedir.

Terakki  gazetesinde,  dönem yayıncılık  faaliyetlerinden seçme yeni  kitap,

gazete tanıtımlarına da yer verilmiştir. Bunlardan göze çarpanlar arasında özellikle

1907 Kasım ayında II. Meşrutiyetin ilânından kısa bir süre önce Paris'te basılan Paul

Fesch'in  “Abdülhmaid'in  Son  Günlerinde  İstanbul”  isimli  eseri  bulunmaktadır.

“Hülasa  memleket  ve  milletimizi  eski  müttefik  ve  dostumuz  Fransa'ya  hakkıyla

tanıtmak emeliyle birçok müşkilata tahammül ederek bu yeni eseri meydana çıkaran

Mösyö  Fesch'e  muvaffakiyetinden  ve  davay-ı  milliyemize  ettiği  hizmetten  dolayı

tebrikât ve teşekkürâtımızı takdim ederiz.”470 ifadeleriyle geniş yer verilmiş kitabın

temini için gerekli bilgiler de eklenmiştir.  Bir diğer sayıda Ahmet Rıza Bey'in  “La

Crise  de  L'Orient”  başlıklı  Fransızca  eseri  tanıtılmış,  II.  Abdülhamid  idaresini

istibdatla suçlayan kitap tanıtımı gazetenin 16. sayısında yayımlanmıştır. Ali Haydar

imzalı “Midhat Paşa'nın Hayat-ı Siyasiyesi” eserinin471 tanıtımı ile yine 12. sayıda

Mısır'da  aylık  yayımlanmaya  başlayan  “Yeni  Fikir” gazetesi  ve  halihazırda

yayımlanan “Şûra-yı Osmaniye” gazetesi tanıtımları da gazetede yer almıştır.

3.3.  Yerinden Yönetim Fikrinin Sosyolojik Altyapısı

İçeriği  oluşturan tüm bu başlıklarla  birlikte  Terakki gazetesi,  yurtdışında

yürüttüğü  muhalif  hareketinin  temel  noktasına  Osmanlı  Devleti'nin  idari  yapısını

kökten değiştirecek yeni bir sistemi, merkeze bağlı muhtariyet sistemini öngördüğü

gerekçesiyle yoğun eleştiri  alan “yerinden yönetim” şeklinde tercüme edilebilecek

olan  adem-i  merkeziyeti  yerleştirmiştir.  Buradan  hareketle  gazetenin  yerinden

yönetim  fikrini  ele  alışını  inceleyebilmek  için,  sosyolojik  bakımdan  yerinden

yönetim kavramını anlamak, Prens Sabahattin'in kavramla tanışması ve öngördüğü

temel  yapıyı  anlamlandırmak  zorunlu  olacaktır.  Böylece  kendisine  yöneltilen

eleştirilere  verdiği  cevapların  alt  yapısını  oluşturacak  olan  Terakki gazetesinde

yerinden yönetim kavramının işleniş yöntemi  yakından incelenebilecektir. 

Edilen Nutukların Hülasası”, Terakki Gazetesi, No: 17, t.y., s. 1-8.
470 “Cosntantınopole aux Derniers Jours D'Abdul-Hamid”, Terakki Gazetesi, No: 15, t.y., s. 12.
471 “Matbuat-ı Cedide”, Terakki Gazetesi, No: 12, t.y.,  s. 8.

136



Buradan  hareketle,  19.  yüzyıl  kendisi  de  sosyolojik  bir  olay  olan

sosyolojinin,  Batı  dünya  egemenliğinin  gerçekleşmesi,  bu  egemenlik  dâhilinde

karşılaştığı  sorunlar  ve  bu  sorunlara  çözüm arayışı  çerçevesinde  diğer  bilimlerin

yetersiz kalması neticesinde ve diğer bilim dallarıyla kurduğu ilişki ile doğmasına

sahne olmuştur. Bir bakıma 1789 Fransız Devrimi sonrasında Napoléon yönetiminin

bir ürünü olarak kabul edilebilecek olan sosyoloji, Fransa'nın devrim neticesinde elde

ettiği bazı üstünlükleri anlamak ve kurumsallaştırmak amacını gütmüş, sorunlarına

çözüm  aramış  ve  Fransa'da  önemli  yer  tutmuştur.  Böylece  yerinden  yönetim

kavramının sosyolojik bir çözüm olarak Fransa'da üretilmiş olması tesadüf değildir.

Zira, endüstri alanında, Batı yayılmacılığı bağlamında önemli başarıları olan ve 19.

yüzyıl  Batı  düşüncesinin  ana  akımlarının  vatanı  İngiltere,  dönem  itibariyle

çözümlenecek  problemlerinin  bulunmaması  sebebiyle  sosyolojiye  ilgi

göstermeyecektir.472 Bilakis, devlet  yönetimi ve üretim ilişkileri  bakımından örnek

ülke  olarak  İngiltere,   uyguladığı  yerinden  yönetim  yöntemi  ile  bazı  sosyal

bilimcilerin ilgi alanını temellendirecektir.

 Bahsi  geçen  yerinden  yönetim  kavramı,  Fransızca  “désentralisation”,

Osmanlı  literatüründe  “adem-i  merkeziyet”  olarak  kullanılmış,  Türk  Dil  Kurumu

tarafından;  “merkezi  yönetimin  bazı  hak  ve  yetkilerinin  yerel  yönetimlerce

kullanılması” şeklinde açıklanmış, temelde devlet merkezinin gücünü azaltarak yerel

yönetimlerin  yetkilerinin  arttırılmasını  savunan,  özellikle  ulus  devletlerin  güç  ve

sorumluluğu bölgesel yönetimlere bırakmak suretiyle politik katılımı ve demokrasiyi

arttırmak,  etkin  yönetimi  hedefleyerek,  bürokratik  harcamaların  önüne  geçmek

maksadıyla yeniden gündeme getirdikleri ve şekillendirmeye çalıştıkları popüler bir

kavramdır.473  Tarihsel arka planına bakıldığında ise İngiltere'de feodal yapının bir

sonucu  olarak  uygulana  gelmiş  ve  yerli  halkın  kendi  problemlerinde  söz  sahibi

olması temeline dayanmak suretiyle 19. yüzyılda birtakım değişiklikler göstererek

şekillenmiş  bir  yönetim  çeşidi  olarak  karşımıza  çıkacaktır.  Fransa'da  yerinden

yönetimin  uygulandığı  temsilci  meclisleri  de  feodaliyeti  yıkan  devrimle  birlikte

faaliyetlerini sonlandırmış ve mahalli yetkiler İngiltere'ye oranla çok daha sınırlı hale

472 Baykan Sezer, Sosyolojinin Ana Başlıkları, İstanbul, Kitabevi, 2011, s. 3-21.
473 Schimidt, a.g.e., s. İX.
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gelmiştir.474 Tarihi altyapısı feodal yönetime dayanan ve geçirdiği dönüşümle birlikte

sosyolojinin konuları arasına dâhil olan yönetim tartışmaları, Fransa'da merkeziyetin

hâkim  olması  ile  birlikte  19.  yüzyılda  ele  alınmış  ve  özellikle  Le  Play  yaptığı

çalışmalarla,  devrim sonrasında düzeltilmeye muhtaç unsurları  iyileştirmeyi  hedef

edinmiştir.  Konuyla  alakalı  tartışmalari,  eleştiri  ve  önerileri  yine  Fransa  temelli

olarak  ele  almış,475 Avrupa'da  adından  çok  bahsedilmemekle  beraber,  fikirleri

etkileyici olarak kabul edilmemiş, en önemli takipçilerini  yurt dışında ülkesindeki

yönetime karşı muhalif çalışmalar sürdüren Prens Sabahattin ve taraftarları arasında

bulmuştur.  Le  Play  ve  ekolü,  yerinden  yönetim  kavramının  Türkiye  ile  bağlantı

zincirini tamamlamak  bakımından önemlidir.

Bu  bağlamda   fikrî  altyapısının  sağlamlaşması  daha  ziyade,  ölümü

ardından,  Le Play'in yetiştirdiği  öğrencileri  Henri de Tourville,  Edmon Demolins,

Robert Pinoti Paul de Rousiersi Vidal de la Blache tarafından “La Science Sociale”

dergisini yayımlaya başlamaları ve burada hocalarının fikirlerini geliştirmeye devam

ederek bir ekol teşekkülüne çalışmaları  sayesinde mümkün olmuştur. Bu oluşumda

Le Play'in “Avrupa Ameleleri” kitabını yazmasına vesile olan ve diğer fikirlerinin

şekillenmesinde önemli rolü bulunan, Norveç'ten Ural'lara yaklaşık on sekiz yıl süren

Avrupa  gezisi  etkili  olmuştur.476 Böylece  Le  Play,  Fransa'nın  içinde  bulunduğu

sorunları  çözümlemek  maksadıyla  İngiltere  karşılaştırmalı  çalışmalar  sürdürmüş,

vardığı noktada, kendisi de bir Fransız köylüsü olarak dünyaya gelen Le Play, Fransa

için  yegâne  çözümün  İngiltere  örneğinin  taklidi  olacağını  iddia  etmiştir.  Fransız

burjuvazisini  de  denetleyebilmek  ve  tüm toplum kesimlerinde  etkili  bir  değişimi

sağlamak maksadıyla aileyi ele almış; ataerkil, kararsız ve kök aile sınıflandırmasını

yapmıştır. Buradan yola çıkarak Le Play'ın takipcisi ve “Science Social”in kurucuları

arasında bulunan ve Prens Sabahattin ile yakın münasebeti dikkat çeken Demolins,

toplumları  sınıflandırarak;  aile,  devlet  gibi  unsurlara  dayanan  ve  merkeziyetçi

toplumlara “kamucu”, kişisel girişimciğin yaygın olduğu ve merkeziyetçilikten uzak,

474 Şerif  Mardin,  “Adem-i  Merkeziyet”,  İslâm Ansiklopedisi, Cilt  1,  İstanbul,  Türkiye  Diyanet
Vakfı Yayınları,   1988, s. 364.

475 Bkz; Vivien A. Schmidt, Democratizing France; The Political and Administrative History of
Decentralization, Cambridge, Cambridge University Press, 1990.

476 Fındıkoğlu, a.g.e., s. 6-7.
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yerinden yönetim ile idare olunan toplumları da “bireyci” olarak kategorize etmiştir.

Bu  sınıflandırmaya  göre;  Asya,  Doğu  Avrupa,  Afrika,  Güney  Amerika  kamucu

toplum olarak anılırken Kuzey Avrupa devletleri ve Birleşik Amerika  bireyci toplum

olarak kabul edilmiştir.477 Sezer'e göre bu sınıflandırma birtakım handikaplar içermiş,

kategorilendirmede  coğrafi  etkenler  başat  rol  oynerken,  toplumlara  arası  ilişkiler

ihmal  edilmiştir.  Dolayısıyla  bu  yaklaşım  toplumlararası  ilişkileri  farklılık  ve

sorunların kaynağı görmemiş, Le Play ve sonrasında Science Social ekolü, sorunların

üstesinden gelmek için bir diğer toplumun örnek alınması çözümünü sunmuş, Fransız

düşünürler,  İngiltere  övgüsü  ile  kendi  toplumlarını  tamiri  hedeflemişlerdir.478

Sezer'in vurguladığı bu handikapın, tam olarak Prens Sabahattin'in ekolün fkirlerini

Osmanlı'ya  uygulama  yönteminde  de  oluştuğu  gözden  kaçmamıştır.  Osmanlı

toplumunun genel yapısı göz önüne alınmadan yapılan kategori ve çözüm önerileri,

temeli  zayıf  bir  başka  konu  olan  yerinden  yönetim  fikrinin  üzerinde  süren

tartışmalarda da ortaya çıkmıştır. Zira “yerinden yönetim” fikri de İngiltere örneği

temelinde yükselmiş, Kuzey Avrupa ülkelerinin, özellikle Anglo-Saksonların birey,

toplum ve yönetim özelliklerinin birebir  uygulanması  gerekliliğinin çözüm olarak

sunulmasıyla sonuçlanmıştır.

Demolins  Anglo Saksonların Üstünlük Sebepleri isimli kitabında özellikle

kendi  toplumu ile  İngiltere  arasında karşılaştırmalar  yapmış  ve İngiltere'nin sahip

olduğu  kişisel  girişim  ve  yerinden  yönetim  özelliklerine  vurguda  bulunmuştur.

Fransa'dan bahsederken, merkezî yönetimin ülkeyi nasıl olumsuz etkilediğinden, en

önemsiz  konuların  dahi  merkezî  parlamentoda  görüşülmek  suretiyle  uzun  süren

müzakerelere ve zaman kaybına sebebiyet verdiğinden şikayet etmiştir. Parlamentoda

yer alan tüccarlar ve imalatçıların asıl üretim alanında göstermeleri gereken aktifliği,

parlamentonun  her  konu  hakkında  karar  merkezi  olması  dolayısıyla  ağır  aksak

işleyişinin sonucu olarak gösteremediklerinden ve bu durumun Fransa'ya getirdiği

zararlarından  bahsetmiştir.  Tüm  bunların  yanında  temsil  bakımından  da,  işlev

bakımından da problemli bir ortamın merkezî yönetim sisteminin sonuçları olduğunu

477 Sezer, a.g.m., s. 46-47.
478 A.y.
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vurgulamıştır.479 Merkeziyetçi toplumların sosyalizm ile olan ilişkileri ve meyilleri ile

ilgili yorumlar yapmış, bu meylin yerinden yönetim avantajı ile özellikle İngiltere ve

Amerika  Birleşik  Devletleri'nde  görülmeyişinden  önemli  bir  ayrıntı  olarak

bahsetmiştir. Bireyci olarak ifade edilen bu toplumlar Demolins'e göre, merkezî bir

idarenin güdümünden uzak, bireysel girişim alanları dâhilinde işlevsel bir vatandaşlık

algısına  sahiptirler.  Ona  göre  Almanya  otoritenin  merkezde  yer  aldığı,  Anglo-

Saksonlar  ise  “Öz-yönetim”,  “öz-yardım”  kavramlarıyla  ifade  edilebilecek  bir

bireyselci  yaklaşımın  temsilcisidir.480 Bu  yaklaşım  ve  karşılaştırma  ile  Demolins

“Science  Social”  ekolünün  temel  kuramlarını  belirginleştirmiş  ve  kişisel

girişimciliğin, yerinden yönetim temelli bir idari sistemle bütünleşerek üstün toplum

sıfatına  sahip  olunabileceğini,  bunun  da  İngiltere  örneğinin  taklidiyle   mümkün

olabileceğini savunmuş ve kavramları literatüre kazandırmıştır. 

3.4. Prens Sabahattin'in Yerinden Yönetim Algısı

Sosyolojinin  Batı'da  temellenmesinin  hemen akabinde  Osmanlı  aydınları

tarafından  ilgi  görmesi  ile  Edmond  Demolins'in,  hocası  Le  Play  vasıtasıyla

temellendirdiği  bireysel  girişimcilik  ve  yerinden  yönetim  kavramlarının  Osmanlı

topraklarında  tartışılmaya  başlanması  tarihsel  olarak  paralellik  göstermiş,  Prens

Sabahattin tıpkı Demolins gibi  İngiltere'nin birebir  taklidi  ile Osmanlı  Devleti'nin

parçalanmaktan  kurtulacağı  ve  ilerleme  göstereceğini  iddia  etmiştir.  Fikirlerinin

büyük çoğunluğunun temelinin başta Demolins'e ve La Play okuluna dayandırması

ile  bağlantılı  birçok  eleştiriye  de  maruz  kalan  Prens  Sabahattin,  Ramsaur'a  göre,

“bambaşka bir uygarlık düzeyindeki” Osmanlı Devlet'ine İngiltere örneğini  adapte

etme, Osmanlı toplumunda sosyal bilimlere karşı ilgi uyandırma çabaları ile boşuna

uğraşmış,  bir  sonuç  alamamıştır.  Bu  çıkmazın  en  önemli  sebebi  olarak  da  kendi

halkına olan uzaklığı, devlet ve toplumun kodlarına dair bilgisizliği gösterilmiştir.481

Bunun yanısıra Fransız etkisindeki İngiltere yanlılığı, hem siyasi hayatta hem de fikrî

hayatta Prens Sabahattin'i etkilemiş ve  temelsiz bir İngiltere savunuculuğuna sebep

479 Edmond  Demolins,  Anglo-Sakson  Superiority;  To  What  İt  is  Due,  Toronto,  The  Book
Company, 1899, s. 170, 171.

480 A.e., s. 201-204.
481 Ramsaur, a.g.e., s. 105, 106.
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olmuştur.  Baykan  Sezer'e  göre  bu  durum  Osmanlı  toplumunu  tanımayan  fikir

adamlarının “Batı aktarmacılığı”ndan öteye gitmeyen sosyoloji anlayışları sebebiyle

başarısızlıkla   sonuçlanmıştır.  Monografik  çalışmaların  önemli  yer  tuttuğu  “İlm-i

içtima”  ekolünden  etkilenen  Prens  Sabahattin'in  alan  çalışmalarına  hiçbir  şekilde

teşebbüs  etmediği  ve  bu  durumun  sonucu  olarak  da  yabancılaştığı  bir  toplum

hakkında  çözüm  üretmekten  aciz  kaldığı   ifade  edilmiştir.  Osmanlı  toplumunun

“bireysel  girişimcilik”  temellerine  oturtulacak  şekilde  eğitilmesi,  idare  şeklinin

“yerinden  yönetime  dayalı  Meşrutiyet”e  dönüştürülmesi  üzerinde  ağırlıklı  olarak

durmakla  beraber,  hiçbir  soruna  çözüm  yöntemi  önerememekle  de  eleştirilmiştir.

Mustafa  Sencer  ise  Prens  Sabahattin'i  Batı'da  sosyal  zorunluluklar  neticesinde

meydana gelen “etkin ve girişken burjuva sınıfları”nı Osmanlı toplumunda inşa etme

hedefinden dolayı  eleştirmiştir. Aynı  zamanda yabancı unsurlara  olan yakınlığı  ve

yerinden yönetim ısrarı  ile devleti  parçalamaya yönelik çalışmalara dâhil  olmakla

suçlanmıştır.482 Tüm bu eleştirilere rağmen Prens Sabahattin, Türkiye'de sosyolojinin

öncülerinden biri olmak ünvanına sahip olmuş, taşranın devlet idaresinde etkinliğini

arttırmak isteğiyle yola çıkan yerinden yönetim tartışmalarına fikir babalığı etmiştir.

Zamanla bu fikir siyasi sahada  azınlıkların desteklediği bir program haline gelmiş ve

meclis gündeminde de sık sık yer almıştır.  

II. Meşrutiyet sonrası iktidara gelen İttihat ve Terakki yönetimi ile Prens

Sabahattin'in savunduğu yerinden yönetim fikri temelli çatışma, muhtariyet ve bazı

unsurların bağımsızlığının savunuculuğu olarak kabul edilmiş, devlet bazında hiçbir

dönem etkinlik  kazanamamıştır.  Zira  yerinden  yönetim  fikri;  1910'larda  Osmanlı

Mebusân Meclisi'nde özellikle yüksek yoğunluğa kavuşan Balkan milletvekillerinin,

Arap ve Rum vekillerin desteğini alarak milliyetçilik temelli Makedonya ve çetecilik

sorununun alevlenmesi,  muhtariyet  politikasından yana  muhalefetin  hızlanmasına

temel  teşkil  etmiştir.  Yerinden  yönetimi  destekleyen,  bu  fikri  tam  da  eleştirilen

anlamıyla  kullanan  muhâlafetin  tutumu  karşısında  İttihat  ve  Terakki,   “vatan-ı

umûmi”  politikasını  tam  olarak  kabul  etmiş  ve  “yerinden  yönetim”  politikasını

ülkenin dağılması endişesiyle şiddetle reddetmiştir.483 Zira İttihat ve Terakki daima,

482 Sezer, a.g.m., s. 36, 53,  56, 67.
483 Tunaya, a.g.e., s. 520, 521.
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Durkheimci  geleneğin  Türkiye'de  erken  dönem  temsilcisi  olan  Ziya  Gökalp

fikirlerini,  devletin  ideolojisini  temellendirecek  bir  sosyolojik  yaklaşımın  hâkim

öğesi olarak kabul edecektir. 484

Prens  Sabahattin  kendisinin  de  ifade  ettiği  üzere,  kişisel  yakın  ilişkiye

girdiği, kurduğu ekole katıldığı Edmond Demolins'in, “Anglo-Saksonların Üstünlük

Sebepleri” isimli Fransızca eserinden etkilenerek sosyal görüşlerini şekillendirmiştir.

Sunduğu  çözümler  Osmanlı'nın  toplumsal  özelliklerini  göz  ardı  etmesi  sebebiyle

Osmanlı  toplumu  ile  uyumsuz  bulunmakla  eleştirilen  Presn  Sabahattin,  yerinden

yönetim  kavramına  yöneltilen  ağır  eleştirileri  cevaplamak  maksatlı  konferanslar

düzenlemiş, yazı dizileri kaleme almıştır. Dolayısıyla, Prens Sabahattin'in kavram ile

alakalı  görüşlerinin  anlaşılması  bakımından  bu  kaynaklara  başvurmakta  fayda

olacaktır.

Aslında  yönetim  bazında  çözüm  olarak  Osmanlı  Devleti'ne  sunulan

yerinden  yönetim  fikrinin  temel  açıklamalarına  Prens  Sabahattin,   Terakki

gazetesinde başlamıştır. 1902 I.  Jön Türk Kongresi'nde Jön Türklerin ayrışmasına

sebep  olan  kavramın  Terakki'de  ele  alınışı,  bir  sonraki  başlıkta  ayrıntılı  olarak

değerlendirileceğinden, burada gazetenin 1908'de yayın hayatının son bulmasından

sonraki  açıklamalarına yakından bakılacaktır. Buradan hareketle,  gazetede yapılan

propaganda sonrasında aldığı yoğun eleştiriler sebebiyle Prens Sabahattin'in yerinden

yönetim kavramına getirdiği ilk savunma 18-19 Ekim 1908'de  İkdam   gazetesinde

yayımlanan  “Teşebbüs-i  Şahsî  ve  Tevsi-i  Mezuniyet  Hakkında  Bir  İzah”  başlıklı

makalesidir.  Aynı  yılın  son  ayı  Hüseyin  Cahit'in  Tanin gazetesinde  yayımlanan

“İntihabat  Entrikaları”  makalesine  cevaben  kaleme  aldığı  “Teşebbüs-ü  Şahsî  ve

Adem-i  Merkeziyet  Hakkında  İkinci  Bir  İzah”  başlıklı  yazı  da  aynı  maksatla

yayımlanmıştır.  1910  yılında  Satvet  Lütfi'nin  çabalarıyla  derlenen  “Son  İzah”  da

İttihat  ve  Terakki  Cemiyeti'ne  uyguladığı  siyasete  bir  ikaz  ve  yol  gösterme

maksadıyla;  “..Cemiyet'in,  işgal  ettiği  makamı  onurlandırması  arzusuyla”485

yayımlanmış  ve toplamda sekiz mektuptan oluşmuştur. Son olarak ancak 1950'de

484 Sezer, a.g.e., s. 164.
485 Sabahattin, a.g.e., s. 91, 92.
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Muallimler Birliği'nce İstanbul'da yayımlanabilmiş olan 1913 tarihli “Türkiye Nasıl

Kurtulabilir?” başlıklı  makalede Prens  Sabahattin,  yoğunlukla bireysel  teşebbüsün

önemi  ve  bireyci  toplumların  yegâne  idare  şekli  olan  yerinden  yönetimin

hayatiyetinden bahsetmiştir. 

Prens  Sabahattin  “idari  yerinden  yönetim”i,  vilâyet  genel  meclisleri

vasıtasıyla kontrol hakkının vilâyetlere bırakılması yani yörede yaşayan ve bölgeyi

tanıyan vali ve memurların yetkisini artıracak olan bu meclislerin açılmasıyla  halkın

vergilerinin harcama yerlerini tayin ve kontrol etmesini sağlayacak, böylece mahalli

ihtiyaçların  merkeze  başvurmadan  mahalli  yönetimin  kararı  doğrultusunda

karşılanabilmesini  sağlayacak bir  usul  olarak  izah  etmiştir. Ramsaur'un Fesch'den

yaptığı alıntıya göre de Prens Sabahatttin, yerinden yönetime dayalı Meşrutiyet ile

idareyi,  devletin  tüm unsurlarının  güçlerini  tek  elde  birleştiren  bir  sistem olarak

mutlakiyet yerine tercih etmiştir. Böylece toplumu oluşturan tüm unsurlar ayrı ayrı

kendilerini ifade etme şansına sahip olmakla beraber, bu durum Osmanlılık adına da

büyük bir garanti anlamına gelecek, Müslümanlara da büyük faydası dokunacaktır.486

Zira  Prens  Sabahattin  “Türkiye  Nasıl  Kurtulur?”  adlı  eserinde  merkezî  yönetimi,

bağımsızlık ve diğer sağlam temellerden yoksun, kişilerin özel hayatlarındaki zaaf ve

düzensizliklerin  temsil  alanı  haline  gelen  memuriyet  zihniyetinin  hâkim  olduğu,

hayatın  gelişmekte  olan  ihtiyaçlarına  ayak  uydurmasına  engel  olan  bir  sistem

şeklinde  açıklamıştır.  Ona göre  yerinden yönetim kendi  kendine  mevcut  olabilen

değil,  öncelikli  olarak  kişilerin  özel  hayatlarının  düzenlenmesiyle  anlam  ifade

edebilecek bir sistemdir. Kişilerin bireysel üstünlüğünü temel alan yerinden yönetime

karşın,  cemaatçi  toplumların  idare  şekli  olarak  merkeziyet,  “millî  hâkimiyeti”

öncelemesi, tüm sorumlulukların hükûmet merkezine ait olması sonucunu meydana

getirir.  Böylece  bireylerin  sorumlulukları  görmezden  gelindiğinden   memuriyetin

suitimal  edilmesine  temel  sebep  oluşturur.  Prens  Sabahattin,  İngilizlerin  “kendi

kendini  idare”  anlamında  kullandıkları  idari  yerinden  yönetimi,  işlerin  kendi

bölgelerinde  halledilmesi  ve merkeze müracaat  edilmeye ihtiyaç olmaması  olarak

yorumlar.  Zira  ona  göre  merkeziyet  tüm  bu  işlerin  karmaşıklaşmasının  ana

486 Ramsaur, a.g.e., s. 104.
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sebebidir.487

Yerinden yönetimi şiddetle eleştirenlere cevaben Prens Sabahattin, “adem-i

merkeziyet”  kavramının Kanun-i  Esasî'nin  108.  maddesindeki  “Vilayatın  usul-ü

idaresi,  tevsi-i  mevzuniyet ve tefrik-i  vezaif  kaidesi üzerine müesses olup derecatı

nizam-ı mahsus ile tayin kılınacaktır” metninde geçen “tevsi-i mezuniyet” ifadesinin

tarifi  olduğunu  belirtmiştir.488 Böylece  yaptığı  tanımlamanın  yanlış  anlaşıldığını

ısrarla  ifade  eden  Prens  Sabahattin  “idari  yerinden  yönetim”  üzerinde  durmakta,

“siyasi  yerinden  yönetim”  olan  “muhtariyet”  ve  “heyet-i  mümtaze”  usulünü

kastedmediğini  ifade  etmektedir.489 Ancak  fikrin,  Prens  Sabahattin'i  destekleyen

özellikle Türk olmayan İslâm unsuru ve azınlıklar tarafından desteklenmesi, zamanla

bağımsızlık  hareketlerinin  temel  çıkış  noktası  olarak  kabul  etmeleri,  yerinden

yönetim fikrine şüpheyle yaklaşılmasına sebep olmuştur.

3.5. Terakki Gazetesinde Yerinden Yönetim Konusunun Ele

Alınışı

İlk  defa 1902 I.  Jön Türk Kongresi'nde Prens Sabahattin  ve destekçileri

tarafından ortaya atılmakla gündeme gelen ve Jön Türklerin ayrışmasına sebep olan

“yerinden  yönetim” kavramı,  daha  sonra  1906 itibarıyla  yayımlanan,  “Teşebbüs-i

Şahsî  ve  Adem-i  Merkeziyet  Cemiyeti”nin  yayın  organı  Terakki gazetesinde

savunulmaya başlanmıştır. Hatta Cemiyet'in “İlm-i içtima” ekolünü temsil eden tüm

fikirlerinin  Terakki  gazetesinde  ham  halde  bulunduğunu  iddia  etmek  yanlış

olmayacaktır.  Dolayısıyla  yerinden  yönetim  fikrinin  ilk  savunuculuğu  ve

açıklamaları,  konuyla  ilgili  kamuoyu  oluşturma  çabaları  da  Terakki  gazetesi

aracılığıyla yapılmaya başlanmıştır. Bununla alakalı makale ve açıklamalar yaklaşık

iki sene gibi kısa süre içinde 20 sayı yayınlanmasına  rağmen gazetede sık sık yer

almış,  “İlm-i  içtima”ya  dayandırılan  açıklamalar,  çeşitli  tercümeler  yayınlamak

suretiyle desteklenmiştir. 

487 Ege,a.g.e., s. 356-359.
488 Sabahattin, a.g.e., s. 36-40.
489 Sabahattin, a.g.e., s. 32, 78, 187.
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Terakki'nin  ilk  sayısının  girişinde  yayımlanan  ve  Teşebbüs-i  Şahsî  ve

Adem-i Merkeziyet Cemiyeti'nin hedeflerinin sıralandığı bölümde geçen; “Hürriyet-

i  Şahsîyye  ve  saadet-i  içtimaiyyeyi  ta'lim  eden  fenn-i  içtima'ın  vatandaşlarımız

arasında ta'mimi... kütüphane-i içtimaiyyedeki asar-ı mühimmenin lisanımıza nakli.”

maddesi, gazetenin “İlm-i içtima” ekolünün takipcisi olduğu ve ekolün savunduğu,

Cemiyet'in  ismini  de  oluşturan  yerinden  yönetim  ve  bireysel  girişimcilik

kavramlarının açıklama ve kamuoyunu aydınlatma hedeflerinin bir ifadesidir. Ayrıca

“Anasır-ı  muhtelife-i  Osmaniye  arasındaki  ihtilafın  tedricen  i'tilafa  tahvili.”

ifadeleri   yerinden  yönetimin  uygulanması  ile  kazanılacağına  inanılan  bir  birlik

hedefine vurgu olarak görülebilir. Zira gazetenin muhtelif yayınlarında karşılaşılan

Osmanlı'yı oluşturan unsurların birliği, bu unsurların Osmanlı'nın bir parçası olarak

görülebilmeleri  “yerinden  yönetim”  uygulamasıyla  bağlantılı  olarak  verilmiştir.

Özellikle  Terakki'nin  6.  sayısında  yayımlanan  “Şark  Meselesi”  başlıklı  Prens

Sabahattin  makalesinde  geçen;  “Hiç  şüphesiz  Türklerin,  İslâm  ve  Hristiyan

vatandaşları için mühim bir muvazene unsuru oldukları inkâr olunamaz. Fakat bu

içtimai  faydanın alenen meydana çıkabilmesi  için Türkiye'nin adem-i  merkeziyete

müstenit  meşruti  bir  idareye  mazhar  olması  elzemdir..”  ve  devamında  gelen,

“Osmanlı İmparatorluğu, dâhilindeki muhtelif unsurların içtimai tenevvürleri içinde

Osmanlılık vahdet-i siyasiyesini ancak bu suretle temin etmeye muvaffak olabilir.”490

cümleleri, yerinden yönetimin Osmanlılık siyaseti için elzem olduğu iddiasına örnek

teşkil  eder. Ayrıca;  “Abdülhamid-i  Sani'ye  sağlığında  iken  varlığımızı  göstermek,

İslâm Hristiyan bütün vatandaşlarımıza bir kardeş varlığı göstermek, dost düşman

bütün ecnebilere varolacağımızı göstermek, Abdülhamid'den sonraki idarenin adil ve

medeni bir  idare olmasını  temin edecek kuvveti  şimdiden varetmek ve varlığımızı

merkezden ziyade vilâyetlerde tesise çalışmak lazım! Merkez tek bir şehir, vilâyetler

tekmil  vatan!  Demek  ki  vilâyetler  merkez  için  değil,  merkez  vilâyetler  için!”491

ifadelerinde  geçen birlik  ve  berberlik  unsuru,  idari  şeklin  değişmesiyle  bağlantılı

olarak verilmiştir. 

490 Ege, a.g.e., s. 111.
491 M. Sabahattin, “Vilâyetler Ahalisisine Bir Davet”, Terakki Gazetesi, No: 12, t.y, s. 3. 
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Terakki, Meşrutiyetin savunuculuğunu yapmakla beraber, merkeziyete bağlı

Meşrutiyetin bir başka baskı rejimi anlamına geleceğine ve yalnız başına hürriyet ve

gelişmişliğin garantisi olmayacağına önemle vurguda bulunmuştur. Özellikle Prens

Sabahattin  makalelerinde  bu  vurgu  yoğunlaşmış,  “Merkeziyete  istinad  eden

Meşrutiyette  teftîş,  memleketin  bir  noktasından başlıyarak sair cihetlerine yayılır.

Memurların büyük kısmını  merkez  tayin ettiği  için vilâyetlerin umumi maslahatla

onlardan müteessir olmayan efrad ile idare olunur. Bu idare ister bir kişi tarafından

gelsin, “hükümdar”, ister beş yüz kişi, “parlemento”, neticelerin ikisi de bir kapıya

çıkıyor; istibdad!” denilerek yerinden yönetime dayalı olmayan bir Meşrutiyetin de

fayda  getiremeyeceğinden  bahsedilmiştir.  Aynı  makalenin  devamında,  yerinden

yönetime dayalı bir meşruti sistem tarif edilirken, “Adem-i merkeziyete istinad eden

Meşrutiyette ise teftîş memleketin parçalarından, nahiyelerden başlayarak tedricen

büyüye büyüye merkezde tamamlanır. Tabiidir ki nahiye, kaza ve vilâyet meclisleri,

memurlarını en basit menfaatleri lazım gelen namuslu ve muktedir zevattan seçer,

memnuniyetleri halinde görevleri sabitlenir, memnuniyetsizlikleri halinde değiştiriler,

bunu  bilen  memurlar  da  ellerinden  geldiği  kadar  ahaliyi  hoşnut  etmeye

çalışacaklarından  gayret  ve  istikamet  mutemadiyen  teşvik  olunur.”492 ifadeleriyle

daima eleştirdiği, bölgeyi tanımayan memurlar vasıtasıyla işlerin aksaması riskinin

de böylece ortadan kalkabileceğini belirmiştir. Yerinden yönetime dayanmayan bir

sistemin Cumhuriyet dahi olsa faydasızlığına vurgu yapılan493 gazetede Demolins'ten

yapılan  çeviriler  aracılığıyla,  Fransa'nın  merkezî  idaresi  eleştirilmiş,  İngiliz  tarzı

yerinden yönetimle alakalı geniş bir  propaganda yapılmıştır. Bu anlamda Osmanlı

Kanun-i  Esasî'sinin  Fransız  kanunlarından  alıntılanması  politikasının  yersiz

bulunduğuna vurgu yapılmıştır. Ülkesi Fransa'yı ve merkezî idareyi şiddetle eleştiren

Demolins, “Hâkimiyetin Su-i istimâli Fransa'nın İnhitatına Sebep Oldu” başlığıyla

tercüme  edilip,  Terakki'nin  iki  sayısında  ard  arda  yayımlanan  makalede  yaptığı

yerinden  yönetim  tarifininde  kavramı;  “Hakikaten  Prusya  ve  Rusyayı  da  istisna

etmeksizin  bütün  Avrupa'yı  dolaşabilirsiniz.  Bizimki  ile  kabil-i  kıyas,  bir  şey

bulamazsınız.  Menşe'lerinin,  teşkilatlarının  ihtilaf-ı  azimine  rağmen  bu  akvam

nahiyeyi, hatta vilâyeti hükûmetin yalnız nezareti altında olmak üzere kendi kendine

492 “Merkeziyet-Adem-i Merkeziyet”, Terakki Gazetesi, n.b., t.y, s.9. 
493 “Bir Tavsiye”, Terakki Gazetesi, n.b., t.y, s. 1.
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idareye bırakıyorlar. Müteaddid, açık ve daimi vasıtalarla halkın çoğunluğu umuma

aid meselelerle alakadar ediyor, müdürleri ile mütemadiyen temasda bulunduruyor

ve yekdiğerine yakınlaştırıyorlar. Bu yolda “self-govérment”, adem-i merkeziyet yani

ahalinin  kendi  kendini  idaresi  usulü  ortaya  çıkıyor.”  şeklinde  detaylandırmıştır.

Fransa  örneğinden  yola  çıkarak,  en  basit  işlerde  dahi  cumhurbaşkanının  onayına

ihtiyaç  duyulmasıyla  sistemi  yavaşlatan,  vilâyet  sistemi  yerine  göstermelik

“departmanlar”  teşkil  edilerek,  merkezî  idarenin  kuvvetlenmesinden başka  bir  işe

yaramayan  uygulamanın  nasıl  14.  Louis  ve  sonrasında  Napoléon'un  baskı  rejimi

halinde geldiğinden bahsedilmiştir.494 Aynı vurgu Prens Sabahattin'in yazılarında da

görülmüş,  II.  Abdülhmaid'in  devrilmesi  ve  Meşrutiyetin  ilânının  yeterli

olmayacağından,  merkeziyet  anlayışıyla  yerleşen  tüm  idarî  sistemlerin  baskı

rejimlerine dönüşebileceğinden bahsetmiştir.495 Zira Prens Sabahattin'e göre; “Adem-

i merkeziyet ile usul-ü merkeziyet arasında hürriyet ile istibdad arasındaki kadar

fark var…”.  Bağlantılı  olarak da  “… Meşrutiyetin metanetini temin eden esbab-ı

esasîyyeyi nazar-ı dikkate almadıklarından hükümdarların idare-i keyfiyyesi kamilen

ıslah  edilemediği  gibi  bazı  Cumhuriyetlerde  bile  krallığın  istibdadını

parlamentonunki  takib  etti.” ifadeleri,  yerinden  yönetim  olmaksızın  hiçbir  idare

şeklinin  hürriyeti  sağlayamayacağı  iddiasındadır.  Çünkü  Prens  Sabahattin'e  göre;

“Merkeziyet  istibdadın  kalbidir.  Vilâyetlerimizin  hiçbir  yerinde  mahalli  hayatın

inkişafına  müsaade  etmeyen,  dünyanın  üç  kıtasında  müesses  bu  büyük

imparatorlukta  bütün  icra  kuvveti   bir  şehirde,  sonra  da  bir  elde  toplanmış  ve

nihâyet mevcudiyet-i milliyemizi esasından kemirmekte olan  ahlâksızlığı,  çürüyüp

kokan  kangreni  doğuran  hep  ahalideki  teşebbüssüzlük  ile  idaredeki  aşırı

merkeziyet!”496 tir.  Böylece  Demolins'in  “Tarz-ı  idare  değişiyor.  Krallığı

imparatorluk,  imparatorluğu  Cumhuriyet,  serbesti  taraftarlığını  muhafazakârlar,

muhafazakârları  serbesti  tarafdarları  takib  ediyor….  Yalnız  değişmeyen  şey

hükûmetin  mesleği.  Herşey  mahvoluyor,  o  yaşıyor.  Programların,  heyet-i

tedrisiyyenin  dağınıklığı  arasında  usul-u  merkeziyet  19.  asırda  Fransız  fikrinin

494 E. Demolins, “Hâkimiyetin Su-i İstimâli Fransa'nın İnhitatına Sebep Oldu”,  Terakki Gazetesi,
n.b., t.y, s.6.

495 M. Sabahattin, “Gençlerimize Mekturplar / Bizde Tenkid”, Terakki Gazetesi, n.b., t.y, s. 2.
496 “Merkeziyet-Adem-i Merkeziyet”, Terakki Gazetesi, n.b., t.y, s. 9.
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ortadan kalkması  imkânsız  bir  nişanesi  gibi  sabit  kadem kalıyor.”497  ifadelerinin

Prens  Sabahattin  tarafından  aynen  aktarıldığı  göze  çarpmıştır.  Terakki'nin  son

sayısında Prens Sabahattin, yerinden yönetime dayalı olmayan bir Meşrutiyetle idare

konusunu, vatandaşların verdikleri verginin takibini yapamayacağı, yönetimin işlerini

teftîş edemeyeceği, bu görevi merkeze yolladığı vekiller aracılııyla yapacağını sansa

da aslında yüzlerce despotun altında ezileceği benzetmesini yaparak işlemiştir.498 

Yerinden yönetim kavramı telaffuz edilmeye başlandığı zamandan itibaren

oluşan tartışma zemini Terakki gazetesinde de konu olmuş, özellikle 21 Ağustos 1906

tarihli  sayısında  Şûra-yı  Ümmet gazetesinde  Doktor  Bahaeddin  Şakir'in  “İlm-i

içtima” ve bağlantılı kavramlara getirdiği “Frenklerin kendi hayat-ı içtimaiyyelerini

nazar-ı itibara alarak tertib eyledikleri bir fenn-i içtimanın biz de aleyhinde değiliz.

Bu fennin heyet-i içtimaiyyemize tatbikine gelince bunun Avrupa'da bile hiçbir millet

tarafından  aynen  kabul  edilmemiş  ve  arasında  zuhur  ettiği  millette  bile  muhtelif

aksama ayrılmış bir fennin tercüme suretiyle memleketimize nakli bir deva-yı acil ve

tesirli  olabilir  mi?  Şimdiye  kadar  vukua  gelmiş  ihtilâllerin  inklabların  hangisini

fenn-i içtima husule getirmiş? Fenn-i içtima sükûn ve asayiş içinde bulunan her bir

memlekette tatbik olunabilir. Ateş içinde yanan bir memlekete ilaç-ı acil olamaz.” ve

“Vatan  için  çalışanların  efkâr  ve  âmalını  her  türlü  meziyetten  âri  addeden

Sabahattin Bey Efendi kah müdahale-i ecnebiyyeyi talep için kongre yapıyor… Sonra

bunların hiçbiriyle iktifa etmeyerek fenn-i içtima ve adem-i merkeziyet gibi müphem

ünvanlarla  Terakki  gazetesini  neşrediyor.” eleştirilerine  cevap  niteliğinde  satırlar

kaleme  alınmıştır.  İddiaları  üslüp  bakımından  da  eleştiren  Prens  Sabahattin,

edebiyatımızda  tenkid  usulünun  gelişmemesinden  şikayet  etmiş,  “tenkid  pırıltısı”

benzetmesiyle  kendisi  ve  Cemiyeti'ne  yöneltilen  ithamları  cevaplandırmıştır.  Bu

maksatla  “Gençlerimize  Mektuplar-Bizde  Tenkid”  başlıklı  tarihsiz  ve  numarası

bulunmayan  bir  Terakki sayısında  Prens  Sabahattin,  “Muarızın-ı  kiram  müsterih

olsunlar!  Müdahale-i  ecnebiyye,  ne  fenn-i  içtima  ne  de  vasî  adem-i  merkeziyet

muktezeyatındandır. Hatta bunlar tatbik edildikleri yerlerde müdahale-i dâhiliyyeye

497 E. Demolins, “Hâkimiyetin Su-i İstimâli Fransa'nın İnhitatına Sebep Oldu”,  Terakki Gazetesi,
n.b., t.y, s.6-7.

498 M. Sabahattin, “Islahat-ı İdare”, Terakki Gazetesi, No: 19-20, 1 Haziran 1908, s.6..
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en kavi bir mâni' oldukları için haricin müdahalesine karşı da en metin bir müdafaa

teşkil  ederler.  Taraftarlarına  gelince  bugün  müdahalenin  ne  kadar  aleyhinde

bulunuyorsalar  dün  de  o  kadar  aleyhinde  idiler.”499 cevabıyla  yerinden  yönetim

savunuculuğuna  devam  etmiş  ve  yabancı  müdahalesini  engelleyecek  en  önemli

yapının  da   yine  “İlm-i  içtima”  ekolü  ve  savunduğu  kavramlar  olduğunu  iddia

etmiştir.

Yerinden  yönetim  hakkında  ileri  sürülen  eleştirilere  Terakki  gazetesi

aracılığı ile verilen en önemli cevap, aslında Teşebbüs-i Şahsî ve Adem-i Merkeziyet

Cemiyeti, Prens Sabahattin ve taraftarlarının kavramdan bahsetmesinden önce 1876

Kanun-i Esasî'nin 108. maddesinde Fransızca metninde “désentralisation” şeklinde

geçen, Osmanlıca “tevsi-i mezuniyet” kelimesinin tam anlamıyla yerinden yönetimin

bir  tarifi  olduğudur. Bu konuda birçok açıklama yapılmakla beraber500 son sayıda

“İlk  adım  şüphesiz  Mebusân  Meclisini  açmak,  can,  mülk  ve  hukuk-u  saireyi

tecavüzden kurtarmaktır. Onu müteakib ahaliyi yavaş yavaş idare-i hükûmete teşrik

yani hükûmet ile milleti yekdiğerine muarız iki kuvvet olmaktan kurtarıp birleştirmek

ciheti kalır ki bu da adem-i merkeziyetten başka bir şey değil!…” diyerek yerinden

yönetimin toplum nezdindeki faydasına değinmiş, devamında, “Eğer ferd hakkını hiç

kimseye vermez de bir taraftan mebusları vasıtası ile idare-i merkeziyeye bıraktığı

iktidarın  faydalı  suretlerini  teftîş,   diğer  taraftan  mahalli  maslahatları  seçeceği

kimseler  vasıtasıyla  -fahri  olarak-  gözetirse,  o  Meşrutiyet  adem-i  merkeziyete

müstenid  olur...Yani  Kanun-i  Esasîmize  defnedilen  108  inci  maddenin  icrasını

istiyoruz.” diyerek  Kanun-i  Esasî'nin  uygulanmasıyla  beraber,  aslında  yerinden

yönetimin de dolaylı olarak uygulanmış olacağı ifade edilmiştir. “Islahat-ı İdare”501

başlıklı  Prens  Sabahattin'e  ait  bu  makaleye  göre  uygulanacak  idari  yerinden

yönetimle  memurların  büyük  bir  kısmı  bölge  halkından,  halkı  oluşturan  tüm

unsurların eşit temsil oranına sahip olduğuna dikkat edilecek şekilde tayin edilmeli,

yalnızca  idareyi  yürüten  büyük  memurlar  merkezden  atanmalı,  valiler  işinin  ehli

kimseler  arasından  seçilerek,  halkın  şikayetçi  olacağı  durumlarda  mahkemeye

499 M. Sabahattin, “Gençlerimize Mektuplar-Bizde Tenkid”, Terakki Gazetesi, n.b, t.y, s. 1-8.
500 Bkz: “Merkeziyet-Adem-i Merkeziyet”,  Terakki Gazetesi,  n.b, t.y, s. 9; Ege,  a.g.e,  s. 88; M.

Sabahattin, “Islahat-ı İdare”, Terakki Gazetesi, No: 19-20, 1 Haziran 1908, s.6. 
501 M. Sabahattin, “Islahat-ı İdare” Terakki Gazetesi, No: 19-20, 1 Haziran 1908, s. 6.
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sevkedilerek  gerekli  durumlarda  ceza  alabilmeli,  memurlar  da  görevlerini  en  iyi

şekilde yerine getirmeye mecbur hale gelmelidirler.  Ayrıca yerel meseleler yerinde

mahalli meclislerce haledilip, merkez genel meseleleri ile meşgul olabilmeli, devletin

gelişip yükselmesi de bu şekilde hızlanmalıdır. 

Yerinden yönetim kavramının ele alınışı ile alakalı önemli başka bir boyut

ise  gayrımüslim  Osmanlı  vatandaşların  durumunun  Terakki  gazetesinde  işleniş

biçimiyle bağlantılıdır. Gazetenin ilk sayısında imzasız yayımlanan “Rus İhtilâlinin

Mana-yı  İctimaiyyesi”  başlıklı  makalede  Rus  hürriyetperverlerinin,  vatandaşları

arasında  bulunan  azınlık  unsurların  bağımsızlıklarını  ilân  etmelerini

desteklemelerinden  övgüyle  bahsedilmiş,  Rusların  ağzından  “'Bizden  daha

müterakki  akvamı  boyunduruğumuz  altında  ezmeye  ne  hakkımız  var'  diyorlar?”

cümleleri  aktarılmıştır.  Bağlantılı  olarak,  Osmanlı  Devleti'ndeki  durum  özellikle

Ermeniler üzerinden örneklendirilmiş,“Eğer Ermeniler sakin oldukları mahallelerde

Lehliler ve Finlandiyalılar gibi bir ekseriyet vücuda getirmiş olsa idiler bizim de Rus

liberalleri  gibi  düşünmekliğimiz  lazım  gelir  ve  aksi  halde  hürriyetperverliğimiz

yalancılıktan ibaret kalmış  olurdu.” ifadeleri  kullanılmıştır. İlerleyen satırlarda bu

bağımsızlık  isteklerinin  Ermenilerin  bölgede  azınlık  olmaları  sebebiyle  kabul

edilemez olduğu vurgulansa da, Osmanlı azınlık unsurlarının kendilerine uygulanan

olumsuz  muamelenin  bir  neticesi  olarak  Osmanlı'dan  ayrılmak  istemelerini  haklı

gösteren  ifadelere  rastlanmıştır.  Bu  ifadelerin  en  dikkat  çekici  olanları  “Artık

separatist  olmalarında  taacübe  şâyân  bir  şey  kalır  mı?  Bir  de  hatırlamalıyız  ki

asırlarca  müddet  Hristiyan  vatandaşlarımıza  bir  mahluk-u  âdi  nâzarıyla

bakagelmişiz.  Verdiğimiz  imtiyazatı  hak  değil  ihsan  makamında  telâkki  etmişiz.

Onlardan  ayrı  yaşamış  ayrı  düşünmüşüz.” şeklinde  verilmiş,  azınlık  unsurların

Osmanlı  çatısı  altında  huzur  bulamamaları  ve  yeterli  hak  ve  hukuka  sahip

olamamaları sebebiyle ayrılığı kolaylıkla düşünebildikleri, gayrımüslim vatandaşlarla

arası  açılan  Osmanlı  Devleti'nin  birçok  kayıplar  verdiği  ve  böyle  devam  ederse

vermeye de devam edeceği konusu işlenmiştir.502 Bir taraftan azınlık unsurların hak

ve hukuk bakımından zor durumda olmaları konu edilirken, diğer taraftan ilerleyen

502 “Rus İhtilâlinin Manay-ı İctimaiyyesi”, Terakki Gazetesi, n.b., t.y, s. 8.
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sayılarda  özellikle  Osmanlı  Devleti'nde  yaşayan  Hristiyan  halkın  sahip  olduğu

yerinden yönetim özgürlüğü ve buradan kaynaklanan avantajlarından bahsedilmiştir.

6.  sayısı  olduğu  Nurettin  Ege  tarafından  tespit  edilen  Terakki'de

“Hristiyanlar  Vatanımızda  Adem-i  Merkeziyetten  Müstefid  Olageldikleri  Halde

Müslümanlar Merkeziyetin Mahkûmu Oluyorlar” başlığıyla yayımlanan makalede bu

avantajlar tafsilatlı olarak ele alınmış, Hristiyanların vergilerini kendi bölgelerinde

kaza  nüfusunun  miktarına  uygun  olarak  aralarında  toplayıp  Maliye'ye  ödeyerek

kanunî olmasa da fiilen yerinden yönetim, hatta muhtariyet usulüne sahip oldukları

ifade  edilmiştir. Bu durumun halkın vergi  oranlarını  kendileri  ayarlamak ve fakir

halkın,  zengine  göre  daha  az  vergi  vermesini  mümkün  kılmak  avantajını  da

Hristiyanlara  getirdiği  belirtilmiştir.  Ayrıca  mahkemelerinin  de  serbestiye  sahip

olması, ruhani ve cismani meclislerin Metropolitik ve Piskopsluklarda aynı kiliseye

mensup Hristiyanlar arasında teşkil edilerek davalara baktığı, eğitim alanında da fiiili

bir yerinden yönetim hakkına  sahip oldukları aynı makalede uzunca anlatılmıştır.

“Bizim idarî adem-i merkeziyet hakkındaki fikirlerimize itiraz eden şahsîyetler, eğer

zahmete  katlanarak  Hristiyanlara  verilmiş  olan  fermanları  gözden  geçirmiş

olsaydılar  görürlerdi  ki,  Müslümanlara  verilmekten  çekinilen  adem-i  merkeziyete

mahsus  imtiyazları  devlet,  Hristiyanlara  resmî  kanunlarla  temin  etmiş.” denilen

makalenin ilerleyen satırlarında yerinden yönetimden yoksun Osmanlı müslümanları

adına  şikayetler,  Hristiyanların  Müslümanlara  bireysel  girişimcilik  bağlamında  da

üstünlük sahibi olduklarının anlatıldığı bölümler yer almıştır.503

Prens Sabahattin'in 2 Ocak 1907 tarihli  Times gazetesinde yayımlanan bir

makalenin  Terakki  9.  sayısında  yayımlandığını  yine  Nurettin  Ege  aktarmış  olup,

yazının bazı bölümlerinde Prens Sabahattin'in, Hristiyanların sahip oldukları haklar

ve yerinden yönetim avantajlarından bahsettiği görülmüştür. Hatta ilk sayıda bahsi

geçen aşağılanma ve haklardan yoksunluk ifadelerine tam anlamıyla tezat oluşturan;

“Eğer Türkler iddia olunduğu gibi Hristiyanlara kasti olarak zulmetmiş olsaydılar,

Osmanlı  İmparatorluğu  dâhilinde  milliyet,  din,  adet  ve  lisanlarını  tamamiyle

503 Ege, a.g.e., s. 80-83. 
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muhafaza  etmiş  bir  Hristiyan  unsur  mevcut  olabilir  miydi?”504 cümleleri  ve

“İstanbul'un fethinden beri yalnız gayri müslim vatandaşlarımıza temin edilen adem-

i merkeziyet imtiyazatı hakikat halde Müslümanları Hristiyanların cidden aşağısında

bırakıyor.”505 benzeri Osmanlı Müslümanları adına şikayet içeren açıklamalara yer

verilmiştir.   Bu anlamda metinler  arası  fikir  ayrılığı,  gayrımüslim vatandaşlar  ile

Müslümanların  içinde  bulundukları  durum  karşılaştırmaları  hakkında  bir  fikir

bütünlüğünün bulunmadığı dikkat çekicidir. 

Gazetenin Osmanlı  halklarının eşit  hak ve hürriyet sahibi  olmaları  adına

yaptıkları  yayınlarda  Ermeni  azınlıklar  hakkında  ayrıntılı  haberlere  yer  verildiği

görülmüştür. Bu haberlerin en önemli konu başlığı  da Kürtlerin Ermeni köylerine

gerçekleştirdiği saldırılar ve Ermenilerin bu konuda merkeze ilettikleri şikayetlerdir.

Ermenilerin Osmanlı unsurları arasında “millet-i sadıka” olmalarına yapılan vurgu ve

dönem hükûmetine muhalif cemiyetlerle yakınlık kurdukları da Terakki  gazetesinde

işlenmiştir.  “Ermeniler  vaktiyle  Türklerden  ayrılan  diğer  Hristiyan  akvamı  gibi

memleketin  bir  ucunda  ekseriyet  teşkil  edemediklerinden  menfaatleri  devlet-i

Osmaniyeden ayrılmak ve temin-i istiklâle çalışmak değil bilakis bekây-ı Osmaniyeye

hadim olacak ıslahatı icra ettirmek idi.” ifadeleriyle Ermeniler hakkında müspet bir

hava oluşturulmak istenmiş,  aynı makalenin devamında Kürt aşiretlerinin bölgede

Ermenileri  taciz  edişlerinden,  hükûmetin  Ermeniler  ve  Osmanlı  muhalif

cemiyetlerine  karşı  cephe  aldığından  bahsedilmiştir.506 Buradan  yola  çıkarak,

gazetenin  15.  sayısında  “Siirt  Keldani  Cemaati  Serpsikopostluğu  ile  Ermeni

Mürahhaslığı ve Süryani Patrik vekaleti taraflarından, Sadarete” başlıklı dilekçelere

yer verilmiş, Ermeni halkın gördüğü iddia olunan zulüm ve fenalıklardan uzun uzun

bahsedilmiştir. Özetle  “..ahali aralıksız devam eden saldırılardan nihâyet derecede

bizar  kalıp  büsbütün  emniyetleri  kaybolmuş  olduğundan  böyle  itaatkâr  ahalinin

hicret  etmezden  evvel  sebepler  kemal  ermiş  ve  refahiyetlerine  aid  vesileler  ve

tedbirlerin icrasının hızlandırılmasına yardım buyurulması merhamet-i devletlerine

dahaleten istenilen...” cümleleriyle Kürt saldırılarına karşı devletten önlem alınması

504 Ege, a.g.e., s. 109.
505 Nitri, “Terakki Cemiyet-i Muhteremesine”, Terakki Gazetesi, No: 13, t.y, s. 2.
506 “İttihad-ı İslâm”, Terakki Gazetesi, n.b, 15 Ağustos 1906, s.2.
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istenmiş, göçlerin engellenmesi için yardım talep edilmiştir. 

Terakki'nin 6. sayısında Rum, Bulgar ve Ermeni azınlık kiliselerinin “millî

seçim” ile seçilen Patrikler başkanlığında, ruhani ve cismani iki meclis aracılığıyla

milletlerinin  mülkî  ve  dinî  bütün  meselelerini  büyük  bir  serbesti  ile  idare  etme

haklarına  sahip  olmalarını  sağlayan  yerinden  yönetim  avantajları  ile  Hristiyan

azınlıkların, yaşadıkları bölgelerde  hükûmetin teftîşinden uzak, Müslümanları birçok

konuda  geçecek  derecede  rahat  içinde  yaşadıkları  iddialarına507 karşın,  diğer  bir

sayısında  Ermenilerin  yaşadıkları  bölgelerde  azınlıkta  kalmaları  sebebiyle  bu

avantajlardan faydalanamamaları ve Osmanlı unsurları içinde en zor durumda kalan

halk  olmalarından  birçok  defa  bahsedilmiştir.  Özellikle  son  sayının  Prens

Sabahattin'e  ait  olan  “Tenkidinizi  Okurken”  başlıklı  makalesinde  bazı  Hristiyan

azınlıkların yerinden yönetim usulüne sahip olmaları ile alakalı “Biz onlardan ziyade

merkeziyete kurban olduğumuz için memleketi askerle işgal etmişken onlardan fazla

zulüm görüyoruz. (Son kıtallerden beri Ermeni vatandaşlarımızı istisna etmeli. Fakat

Osmanlı Hristiyanları yalnız Ermenilerden teşekkül etmiyor. Ez cümle Anadolu'da

mühim  bir  kuvvet  vücuda  getiren  Rumlar,  Yunanistan'daki  ve  Makedonya'daki

Bulgarlar,  Bulgaristan'daki  hem  cinslerinden  daha  az  mükelleftirler.  Hele

Müslümanlardan hiçbiri  Anadolu Rumları kadar hükûmete karşı  serbest değil.”508

satırları sıralanmış ve Ermenilerin durumu özel bir yere yerleştirilmiştir. Gazetenin

bu tutumu ve Teşebbüs-ü Şahsî ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti'nin Ermeni İhtilâl

Komiteleriyle  kurduğu  yakın  temas  eleştiri  konusu  olmuş,  yerinden  yönetim  ile

azınlıkların  ve  özellikle  Ermenilerin  bağımsızlıklarını  kazanarak  Osmanlı'dan

ayrılmalarının hedeflendiği eleştirileriyle karşı karşıya kalmalarına sebep olmuştur.

Tanin gazetesi  9  Aralık  1908  tarihli  “İntihabat  Entrikaları”  başlıklı  makalesinde

Hüseyin  Cahit  Bey,  Prens  Sabahattin'i  şiddetle  eleştirmiş,  “Adem-i  merkeziyet

demek, Midilli'nin, Sakız'ın ve diğer adaların teker teker Girid olması demektir”509

ifadeleriyle idari  muhtariyet beklentisi  ile itham etmiştir. II.  Meşrutiyet'in ilânı ve

sonrasında  gerçekleşen  bu  tartışmalar  uzun  süre  devam  etmiş  ancak  yerinden

507 Ege, a.g.e, s. 80.
508 M. Sabahattin, “Tenkidinizi Okurken”, Terakki Gazetesi, No: 19-20, 1 Haziran 1908, s. 2.
509 Prens Sabahattin, a.g.e., s. 59.
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yönetim kavramı devlet politikası bazında hiçbir dönem yer almamıştır.

Tüm bu veriler ışığında Teşebbüs-ü Şahsî ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti

yayın  organı  olarak  Terakki  gazetesi,  özellikle  I.  Jön  Türk  Kongresi  ile  birlikte

gündeme gelen yerinden yönetim şeklindeki idari sistemin propaganda aracı olarak

kullanılmış, “İlm-i içtima” ekolünün Osmanlı topraklarında da yerleşmesi ve hayata

geçmesi için yürütülen bir çaba olarak kaydedilmiştir. Muhtariyet usulünün Osmanlı

idari sistemi içinde yaygınlaşması ve yabancı unsurların kendi kendilerini merkezden

bağımsız olarak idare etmeleri  anlamında kullanıldığı  iddialarıyla  desteklenmeyen

“yerinden yönetim” kavramı, tüm çabalara rağmen uygulanma şansı bulamamıştır.
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SONUÇ

Osmanlı  İmparatorluğu'nun  çöküşe  geçtiği,  Şark  Meselesi  gibi  Batı'nın

Doğu'yu bölüşme çabalarının yoğunlaştığı, Devlet'in “hasta adam” olarak görüldüğü

bir  dönem olan  II.  Abdülhamid'in  saltanat  yılları,  özellikle  Jön  Türk  hareketinin

muhalif  çalışmalarının  damga  vurduğu  ve  Osmanlı'nın  geleceğini  belirlediği  bir

dönemdir. Her  şeye rağmen Osmanlı  Devleti,  II.  Abdülhamid ile  birlikte  bölgeye

tutunmak  adına  önemli  bir  çaba  göstermiştir.  II.  Abdülhamid  ile  alakalı  birçok

spekülatif  bilgi  içeren  resmî  tarih  kitapları,  yerlerini  objektif  ve  ideolojik  bakış

açısından kurtulmuş eserlere bırakmış, böylece dönem ile alakalı daha aydınlatıcı ve

net  bilgilere,  belgeler  eşliğinde  ulaşılabilmiştir.  Dönem  hükûmetlerine  yöneltilen

eleştiriler böylece daha sağlıklı değerlendirilebilmiştir.

II.  Abdülhamid'i  değerlendirmede  ideolojik  kategorizasyonun  büyük

etkisinin olduğu gerçeğinden yola çıkarak,  objektif  bir bakış açısına sahip olmayı

amaç  edinmek,  dönemi  dünya  ve  memleket  koşulları  göz  ardı  edilmeksizin

yorumlamak,  hem  muhalif  hareketleri  hem  de  yönetimi  en  doğru  şekilde

değerlendirme  olanağını  sağlamıştır.  Dolayısıyla  bu  çalışma,  dönem  koşullarının

önemli  ayrıntılarını  atlamaksızın  ele  almış  ve  aslında  çökmekte  olan  bir

imparatorluğun  ayakta  kalma  mücadelesi  verdiğini  gözler  önüne  sermiştir.  II.

Abdülhamid'in  otuz  üç  yıllık  hükumdarlık  süresince  Osmanlı,  adeta  kaderini

belirleyecek  93  Harbini  yaşamış,  ülke  savaş  ortamından  kurtulamamış  ve  Batılı

büyük  devletler  için  daima  iştah  kabartıcı  bir  konumda  bulunmuştur.  Bu  savaş

ardında bıraktığı yüklü borç ile uzun müddet Osmanlı Devleti'ni meşgul etmiş, siyasi

sonuçları da özellikle azınlığı harekete geçirmiştir. Dolayısıyla iç ayaklanmaların en

yüksek  düzeye  ulaştığı  dönem,  azınlıkların  hak  ve  hürriyetler  konusunda  tatmin

olmamaları gibi iç koşullar da devletin mücadele etmesi gereken bir başka önemli

mesele olmuştur.

Çalışmanın  zaman  aralığını  oluşturan  II.  Abdülhamid  dönemi,  zorlayıcı

koşullarına rağmen özellikle  eğitim alanında önemli  birçok yeniliğin uygulandığı,

hukuksal  anlamda  önemli  gelişmelerin  yaşanarak,  toplumsal  hayata  yansıyan  bir
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dönüşüme ev sahipliği  ettiği,  bu anlamda ayırd edici  özelliklere  sahip bir  sürecin

devamıdır.  Batılılaşma  ve  modernleşme  kavramlarının  hayata  etkili  olmaya

başlamasıyla  toplumsal  değişim  hızlanmış,  olumlu  olumsuz  tüm etkileri  Osmanlı

toplumu üzerinde yoğun olarak hissedilmiştir. Diğer taraftan II. Abdülhamid dönemi,

eğitim ve sağlık alanındaki uygulamalar, demiryolu yapımında ulaşılan rekor düzey

ve dolayısıyla ekonomik anlamda yaşanan gelişmelerle, Osmanlı İmparatorluğu'nun

bu zor koşulları içerisinde elde ettiği önemli başarılar arasında girmiştir.

Osmanlı topraklarında yaşanan gerilimli ortama ek olarak elbette muhalif

hareketlerin  özellikle  yurtdışı  kaynaklı  ve yabancı  desteğiyle  Osmanlı  yönetimine

uyguladıkları  baskı  söz  konusudur.  Zira  Jön  Türkler,  II.  Abdülhamid  döneminin

belirleyici muhalif hareketi ve yönetimle alakalı değişiklik taleplerinin bir simgesi

haline  gelmiştir.  Her  ne  kadar  I.  Meşrutiyet'in  ilânı  ve  1876  Kanun-i  Esasîsi'nin

yürürlüğe girmesi, Batı'ya karşı bir gövde gösterisi amacı ve ispatı ise de, Tersane

Konferansı  sırasında  gerçekleşen  kutlamalar  Batılı  delegeleri  etkilememiştir.

Dönemin Avrupa parlamentolarındaki  etnik bakımdan eşit  temsil  hakkı tanımayan

uygulamalarına rağmen Osmanlı  parlamentosunun renkli  yapısı,  dönem eleştirileri

yapılırken adeta üzeri kapatılmış bir gerçektir. Meclisin feshi ile alakalı olarak II.

Abdülhamid,  azınlıkların  bir  dış  devleti  arkasına  alarak  bağımsızlık  amaçlı

faaliyetlerini meclis çatısı altında, savaş halindeki bir devletin zayıflığını kullanarak

gerçekleştirme olasılığı gözardı edilerek yoğun şekilde eleştirilmiş, meclis tarafından

ülkenin  sokulduğu savaşın neticesi  olan  olağanüstü  halin  baskıcı  bir  rejim olarak

nitelendirildiği  de  görülmüş,  hatta  dönem  sıkça  “istibdad”  başlığı  altında

değerlendirilmiştir. 

Bağlantılı  olarak,  yurtdışı  faaliyetleri  kuvvetlenen  ve  çeşitli  iniş  çıkışlı

dönemler  geçirmesine  rağmen  etkili  bir  muhalefet  oluşturan  Jön  Türkler  basına

uygulanan kısıtlamaları da gündeme getirmiştir. Dönemin eleştiri kabul edebilecek en

önemli uygulaması olarak değerlendirilen konu ise yönetimin basına karşı takındığı

tutumdur.  Elbette  yine  siyasi  ve  sosyal  gelişmeler,  dünya  standartları  dikkate

alınmadan  yapılacak  bir  eleştiri  yerinde  olmayacaktır.  Devletin  içinde  bulunduğu

sallantılı  koşullar,  yönetimi  çok  sıkı  tedbirler  almaya  itmiş,  yurtiçi  basın  tam
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anlamıyla yönetimin kontrolü altında faaliyet gösterebilmiştir. Yürürlüğe giren çeşitli

nizamnamelerle  bu  baskı  zaman  zaman  kuvvetlendirilmiş,  iç  basın  siyasi  yayın

yapma özelliğinden  hızla  uzaklaşmıştır.  Hal  bu  iken,  İttihat  ve  Terakki  Cemiyeti

çatısı  altında siyasi  birlikteliğini koruyan Jön Türkler, aynı  zamanda faaliyetlerini

basın  alanında  yoğunlaştırmış,  böylece  muhalif  gazetecilik  en  etkili  olduğu

dönemlerden birine girmiştir. Dolayısıyla dönem Jön Türk basını, sıkı denetimlerin

sözkonusu olduğu bir yönetimden kaçan aydınlar grubu, ülkelerini bu yönetimden

kurtarmak maksadıyla  çalışan ve bu amaçla yabancı  devletlerin  de desteğini  alan

etkili kurumlar olarak tarihe geçmişlerdir. 

II. Abdülhamid hükûmetinin sıkı takibi altında faaliyet gösteren Jön Türk

basını  ile  İttihat  ve  Terakki  Cemiyeti  çeşitli  yollarla  etkisiz  hale  getirilmeye

çalışılmış, özellikle muhalif duruşlarından vazgeçmeleri adına Cemiyet temsilcilerine

çeşitli  teklifler  yöneltilmiştir.  Böylece  el  değiştirerek  varlığını  koruyan  Jön  Türk

hareketi  ve  basını  zayıflatılmak  istenmiş,  Ahmet  Rıza  ile  gazetesi  Meşveret  Jön

Türkler  arasında anlaşmazlıkların temel  unsuru olmuş,  daima tartışmalar  üzerinde

yürüyen ilişkiler  1800'lerin sonlarında Abdullah Cevdet,  İshak Sükûti  gibi  önemli

isimlerin  geri  çekilmesi  ile  büyük  yara  almış  ve  Cemiyet  de  dağılma  sürecine

girmiştir.

II.  Abdülhamid yönetiminin büyük bir  başarı olarak gördüğü bu dağılma

manzarası,  yeğeni  Prens Sabahattin  ve babasının,  padişahla aralarına giren maddi

anlaşmazlıklar  sonucunda  Jön  Türk  muhalif  hareketine  katılmak  maksadıyla

Avrupa'ya geçmeleriyle renk değiştirmiştir. Dağılması beklenen Cemiyet için yeni bir

umut olan Damat Mahmud Paşa ve oğulları, gerçekten de Jön Türkler için tutunacak

bir  dal  hükmünde olmuşlardır. Böylece  faaliyetlerine  yurtdışında  devam eden,  II.

Abdlhamid'in yeğeni paşazade Sabahattin Bey, hükûmetin en şiddetli muhalifi olmuş,

ancak iç çatışmalar Cemiyet'in peşini bırakmamıştır.

İlki  1902  yılının  başlarında  gerçekleşen  I.  Jön  Türk  Kongresi,  Prens

Sabahattin  ve  grubunun  öne  sürdüğü   “yerinden  yönetim”  temelli  idari  şeklin

Osmanlı Devleti için kurtuluş olacağı tartışmalarının alevlenmesi akabinde, gerekli
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durumlarda yabancı müdahalesinin uygun bulunması noktasında kilitlenmiş ve büyük

anlaşmazlıklar  neticesinde  nihâyete  ermiştir.  Kongrede  Prens  Sabahattin'i

destekleyen  azınlık  temsicilerinin  asıl  maksatlarının  yalnızca  hükûmeti  devirmek

olmadığı,  bunun  ötesinde  amaçlar  güden  örgütlere  mensup  oldukları  da  iddialar

arasında yer almıştır. Özellikle Berlin Antlaşması'nın 61. maddesinde uygulanması

kararlaştırılan  ıslahatların  yaygınlaştırılması  meselesi,  tüm  Osmanlı  unsurlarının

muhtariyet  almalarının öngörülmesi  olarak  nitelendirilmiş  ve bu anlamda yabancı

devletlerin  yardımı  ve  müdahalesi  de  Osmanlı'nın  dağılma  koşullarının

hızlandırılması amacına hizmet edeceği sebebiyle şiddetle itiraz görmüştür.  Kongre

sonrası  1903 yılında  II.  Abdülhamid'i  tahttan  indirmek için  bir  darbe  girişiminde

bulunan,  başarısızlıkla  sonuçlanan  bu  hareketten  sonra  kendisini  ilmi  çalışmalara

veren ve daha sonra “İlm-i içtima” ekolünü Demolins temelli aktaracak olan Prens

Sabahattin, 1906 yılında Teşebbüs-i Şahsî ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti'ni kurup,

yayın  organı  olan  Terakki  gazetesini  yayımlayana  kadar  aktif  faaliyet  sahasından

uzaklaşmıştır.

Le  Play  okulunun  Türkiye'de  en  önemli  temsilcisi  olan  ve  sosyolojinin

sosyal bilimler arasına dâhil olduğu 19. yüzyılın başlarında Osmanlı'da sosyolojik

yaklaşımların tartışıldığı bir ortamın temel taşlarından biri olarak Prens Sabahattin,

Batı aktarmacılığından öteye gitmeyen, monografik çalışmalarda bulunmayan, kendi

toplumuna  yabancı  bir  bakış  açısıyla,  sunduğu  çözümün  uygulanmasına  yönelik

hiçbir formül ortaya koyamayan yaklaşımıyla, “İlm-i içtima” ekolünün öne sürdüğü

“yerinden  yönetim”  ve   “bireysel  girişimcilik  kavramlarını  savunması,  İngiliz

taraflısı görüşleri ve Anglo-Sakson toplumuna duyduğu hayranlıktan dolayı da daima

eleştirilmiş,  Ermeni  ihtilâl  örgütleriyle  kurduğu  yakın  ilişkiler  sebebiyle,  vatana

hıyanetle suçlanmıştır.  

Prens  Sabahattin,  Avrupa'da  Demolins  ile  kurduğu  yakın  ilişkiler  ve

sosyolojik  anlamda  okulunun  takipçisi  olması  neticesinde  kurduğu  Cemiyeti  ve

Cemiyeti'nin  yayın  organı  olan  Terakki'nin  çıkmaya  başlamasıyla  tekrar  aktif

çalışmalarına  başlamış  ve  Aralık  1907'de  gerçekleşen  II.  Jön  Türk  Kongresi'nin

toplanmasında  önemli  pay  sahibi  olmuştur.  Gazete,  kongrede  alınacak  kararları
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hazırlayan  yayınlar  yapmış  ve  nihâyetinde  mevcut  hükûmeti  düşürmek  amacıyla

çalışmak ve Meşruti idareyi ilân etmek üzerinde kongreye katılan diğer delegelerle

anlaşmaya varılmasının adeta aracısı olmuştur. Kongrede anlaşmaya varılmasında en

önemli  etkenin,  ilk  kongrede  karşı  çıkılan  ve  neredeyse  dağılmaya varan  sürecin

müsebbibi olan yerinden yönetim tartışmalarına girilmemesi olduğu tespiti rahatlıkla

yapılabilir. Böylece Ermeni Taşnaksütyun İhtilâl Cemiyeti de aralarında olmak üzere

anlaşan muhalif unsurlar, II. Meşrutiyet'i ilân etmek ve hükûmeti devirmek maksadı

etrafında anlaşabilmişlerdir.

1906  Nisan'ı  ile  1908  Haziran'ı  arasında  yayın  yapan  Terakki  gazetesi,

ihtilâl  ortamının  hazırlanması  bakımından  etkili  bir  kamuoyu  çalışmasına  girmiş,

bağlı olduğu Cemiyet'in Anadolu ayağındaki şubeler, birçok iç ayaklanmaya zemin

hazırlayan  faaliyetlerde  bulunmuşlardır.  Bu  faaliyetler,  merkezî  bir  yönetimin

yörelerdeki ihtiyacı karşılayamaması, memurların halkı sömürmesine sebebiyet veren

bu sistem yerine yerinden yönetim usulünün yerleştirilmesi, bu sayede ezilen, hakkı

kendisine teslim edilemeyen ahalinin haklarının alınabileceği propagandası üzerinde

yükselmiştir. Ermeni unsurunun özel değerlendirilmeye alındığı ve Berlin Antlaşması

kararlarınca  uygulanması  istenen  ıslahatların  alt  yapısını  oluşturmak  maksatlı

yayınlar yapan gazete, savunduğu yerinden yönetimin idari temelli olduğu ve siyasi

anlam dâhilindeki  bir  yönetimi  karşılamadığını  sık  sık  ifade  etmiş,  ancak dönem

koşulları ve azınlıkların beklentileri değerlendirildiğinde, muhtariyet usulüne yakın

bir yönetim şeklinin tarif edildiği görülmüştür. 

Bugün özellikle Doğu ve Güney Doğu Anadolu topraklarında devam eden

ve  Türkiye  sınırları  dâhilinde  uygulama  çabalarına  rastlanılan  özerk  yönetim,

merkezden  bağımsız  “öz  yönetim”  kavramları,  tarihsel  süreç  ve  coğrafi  konumu

sebebiyle  bundan  sonra  da  konuşulmaya  devam edileceği,  sakınca  ve  avantajları

bugün de tartışılan kavramlar arasındadır.  Prens Sabahattin'in İngiltere'nin “yerinden

yönetim”e dayalı idare şekli ve Anglo-Sakson toplumlarının “bireysel girişimci”lik

temeline  dayalı  ferdler  yetiştiren  eğitim  sisteminin  Osmanlı'yı  kurtaracağı  tezini

savunduğu tarihsel süreç, aynı zamanda Türk basın tarihinin ayırd edici özelliklerinin

görüldüğü bir alt yapıya sahiptir. Dönem  tartışmalarının siyasi ve sosyal etkilerinin,
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bugün de sık sık gündeme gelerek, kamuoyunda yer alması, kavramların öneminin en

bariz işaretidir.
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EKLER

Ek 1-  Teşebbüs-i  Şahsî  ve Adem-i  Merkeziyet Cemiyeti'nin

Programı

Madde 1- Osmanlı memleketlerinde tatbik edilecek siyasi ıslahat, sınıfların

ve  tebaanın  istisnasız  kaffesine  şumüllü  olmak  üzere  mevcut  vilâyetlerin  (Dem-i

Merkeziyet, Tevsi-i Mezuniyet) usul ve kaidesiyle idaresi esasına müstenit olacaktır.

(Adem-i Merkeziyet ve Tevsi-i Mezuniyet) usulü 1876 senesinde neşrolunan (Kanun-

i  Esasî)'nin  108  inci  maddesinde  görüldüğü  gibi,  yani  (İntihab  Usulü)  üzerine

müesses olacak ve bu Kanun-i Esasî dahi muhtelif hal ve şeraitte lüzum hissedildikçe

tadilata uğrayabilecektir.

Madde  2-  İntihab  ile  teşkil  edilen  belediyeler,  nahiye  meclisi,  meclis-i

idare-i  belediye  gibi  bütün heyetler, nahiye  ve  vilâyetlerin  işlerinin  görülmesi  ve

tesviyesine iştirak ve müdahale edebileceklerdir. Gizli rey ile intihab edilmiş aza ile

bunlara  tefrik  edilecek daimi  aza  (adedi  maclis  mevcudunun beşte  birini  tecavüz

etmeyecektir)'dan  mürekkeb  bir  meclis:  vilâyetlerin  mali  işlerine,  kanun  ve

nizamlarına  ait  bütün  mesail  ve  muamelatta  tam  ve  geniş  bir  selahiyete  malik

bulunacaktır.  Bu  heyetin  müzakereleri  aleni  olacaktır.  Bu  umumi  vilâyet  meclisi

birçok meseleler arasında vergilerin, terh, tevzi ve tahsili hakkında reyini kullanacak

ve vergi hasılatının vilâyet ve hükûmet merkezi arasında kararlaştırılacak miktarı,

mhalli ihtiyaçlara sarf edilmek üzere terk olunacaktır.

Madde  3-  Bir  taraftan  vilâyetler  arasında  münasebetler  temin  ve  tevsi

edilirken  diğer  taraftan  vilâyetlerle  hükûmet  merkezi  arasında  ittihat  ve  irtibatı

takviye için, 1876 senesinde ilân edilmiş olan (Meşrutiyet İdaresi), Cemiyetimizin

derpiş  ettiği  şartlar  dairesinde  gelişmiş  olacak,  hükûmet  merkezinde  ise  umumi

vilâyet meclisi azaları arasından halk tarafından seçilerek gönderilen murahhaslardan

mürekkeb bir mebusan meclisi kurulacaktır.

Madde  4-  Muhtelif  ırkları  birbirinden  ayıran  kavga  mücadelelere  çare
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bulmak ve vilâyetlerin meclislerinde her camianın kendi adetleriyle mütenasip aza

veya murahhas temin edebilmeleri için tedbirler alınacaktır.

Madde 5-  Vatandaşlar, herhangi camiaya mensub olurlarsa olsunlar, aynı

hukuk  ve  imtiyaza  mazhar  olacaklar  ve  dolayısı  ile  de  aynı  şartlarla  mükellef

bulunacaklardır.  Askerî mektepler de dâhil olmak üzere, bütün yüksek mektepler,

devletin bütün tebasına açık bulundurulacaktır.

Madde 6-  Memleketin asayiş ve intizamı bir jandarma teşkilatı ile temin

olunacak  ve  bu  teşkilat  kadrosunu o  mahalde  yaşayan muhtelif  ırkların  nüfusları

nisbetinde seçilecek. Jandarmaların tahsil ve talimi için muvakkat bir zaman ecnebi

muallim ve zabitler istihdam olunacaktır.

Madde  7-  (Vali)lerle  (mutasarrıf)lar,  (defterdar)lar,  (Defter-i  Hakani)

müdürleri (Bidayet) ve (İstinaf) mahkemeleri reis ve müdde-i umumileri, hükûmet

merkezi tarafından nasb ve tayin olunacak, diğer mülki ve adli  memurları valiler,

teşkil  ettikleri  ekseriyete  göre  de  muhtelif  unsurlar  arasında  intihab  ve  tayin

eyleyeceklerdir.

Madde 8- Zabıta kuvvetleri mülki memurların emrine tabi olacaklardır.

Madde 9- Alelumum vergiler, tadil ve tesbit edilerek makul bir tarzda tahsil

usulü tesis  edilecek ve gayr-i  menkul  emlakin emniyet  altına alınması  hususunda

yeni bir tedbir olarak carî, ve merî kanun ve nizamlar değiştiirlecektir.

Madde 10-  Devletlerarası muahedeler ahkamı her türlü tecavüzden masun

olacaktır.510

510 Ege, a.g.e.,  s. 71, 72.

171



Ek 2- Terakki Gazetesi ilk sayı
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Ek  3-  Terakki Gazetesi;  “Fenn-i  içtima'  ve  adem-i  merkeziyet  tarafdaranının

mürevvic-i efkârıdır” dövizli başlığı.

Ek 4- Terakki gazetesi;  “Teşebbüs-i Şahsî ile Kanun-i Esasî ve Adem-i Merkeziyet

Tarafdarının Mürevvic-i efkârıdır” dövizli başlığı.
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Ek 5-  Terakki  gazetesi;  “Teşebbüs-i  şahsî  ile  Meşrutiyet  ve  adem-i  merkeziyet

tarafdaranının mürevvic-i efkârıdır” dövizli başlığı.
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	6-DÜZELTİLMİŞ-kısaltmalar
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