
tenkitleriyle çekimser kalıyorlardı. Bun
dan dolayı cihanşümul bir siyasetin geli
şip yerleşmesi için gerekli olan fikri de
rinlik ve dinamizm sağlanamamıştır. Ay
rıca geleneksellikten kurtuluş mümkün 
olmamış. İslam dünyasının içinde bulun
duğu çıkınaziara karşı güçlü bir alterna
tifin fikri temelleri yeterince gelişeme
miştir. Aynı şekilde muhtelif İslam mem
leketlerinde bağımsız olarak ortaya çıkan 
dinl-siyasi fikir hareketleriyle bir irtibat 
kurulamamış ve benzer hedeflere yöne
liş sağlanamamıştır. Bu bakımdan deni
lebilir ki İslam dünyasında bu kabil geliş
meleri şekillendiren şey genelde tepki an
layışı olmuş. siyasi ve entelektüel saldı
rılara karşı savunma içgüdüsüyle ortaya 
çıkılmıştır. 

Bununla birlikte ll. Abdülhamid döne
minde islam aleminde ortak bir şuurun 
uyandığı inkar edilemez. Doksanüç Har
bi'nden itibaren Osmanlı Devleti'ni ilgilen
diren milletlerarası gelişmelerde. özellik
le de 1890'lardaki Ermeni olayları ile Os
manlı-Yunan Savaşı'nda dünya müslü
manlarının ortaya koyduğu tepki ve Hicaz 
demiryolu projesinde sergilenen olağan 
üstü dayanışma söz konusu şuurun gös
tergeleri olmuştur. Bu hususta ll. Abdül
hamid'in gerek şahsiyet olarak gerekse 
bizzat gelişmeleri yönlendiren kişi sıfa
tıyla merkezi konumda bulunduğu açık
tır. Nitekim daha sonra Osmanlı idaresini 
ellerine alan İttihatçılar bu durumu itiraf 
etmek zorunda kalmışlar ve onun siyase
tinin mirasından faydalan ma yoluna git
mişlerdir. Trablusgarp ve Balkan savaşla
rında islam aleminden destek alabilmek 
için ittihad-ı İslam'a yapılan vurgular. I. 
Dünya Savaşı'ndaki cihad-ı ekber ve ci
had-ı mukaddes ilanlarıyla en üst düzeye 
çıktı. Ancak bu dönemde neredeyse İslam 
dünyası diye bir güç kalmamıştı. Milli Mü
cadele sırasında da dünya müslümania
rına birlik ve dayanışma mesajları gön
derilerek destek olmaları istenmiştir. Bu 
çağnlara karşılık özellikle Orta Asya ve 
Hindistan müslümanlarından önemli 
miktarda mali yardımın Türkiye'ye ulaş
tığı bilinmektedir. Hilafetin ilgasından 
sonra (3 Mart 1924) ittihad-ı İslam bir 
politika olarak artık gündemden çıkmış. 
bunun yerine bağımsızlığını kazanan 
müslüman ülkeler arasında dinin özün
deki dayanışma duygularının da yardı
mıyla oluşturulacak ilmi. iktisadi. kültü
rel ve siyasal organizasyonlarla iş birliği 
ve yardımlaşma imkanlarının hazırlan
ması hedeflenmiştir. İslam Konferansı 
Teşkilatı bunlardan biridir. 
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iniHAD-ı MU HAMMEDT CEMİYETİ 

iTTiHAD-ı 
MUHAMMED( CEMİYETi 

3 Nisan 1909'da 
İstanbul' da kurulup kısa süre sonra 

kapatılan siyasi fırka_ 
_j 

Cem'iyyet-i Muhammediyye olarak da 
adlandırılan fırka, Otuzbir Mart Vak'ası'n
dan (ı 3 Nisan ı 909) on gün kadar önce İs
tanbul'da kuruldu. Kurucusu Derviş Vah
detl, yayın organı Volkan gazetesidir. 
Ancak Volkan gazetesinin 70. sayısında, 
"İttihad-ı Muhammed! Cemiyeti'nin ta
rih-i teessüsü, üç yüz yirmi yedi senesi 
Muharremü'l-haramının on beşinci Cu
martesi gününden ( 18 Safer 1327 1 26 Şu
bat 13241 II Mart 1909) itibar olunmuş
tur" denilmektedir. Fırkanın, sayısı yirmiyi 
aşan kurucu ve merkez idare meclisi üye
leri arasında Feyzullah Efendizade Meh
med Sadık Efendi, Beyazıt dersiamların
dan Mehmed Emin Hayret!, Fatih der
siamlarından Divrikl Kadızade Abdullah 
Ziyaeddin Efendi ve BedYüzzaman Said 
Nursi gibi isimler de bulunuyordu (Vol
kan, nr. 75. 23 Safer 1327 1 3 Mart 1325 
116Mart l909J). 

4 Şubat 1324 ( 17 Şubat 1909) tarihli 
48. sayısından itibaren başlığının altında, 
"İttihad-ı Muhammed! Cemiyeti'nin mü
rewic-i efkarıdır" yazısıyla çıkmaya baş
layan Volkan'daki yazılardan anlaşıldığı
na göre cemiyet, başlangıçta daha çok 
dini duygulara hitap eden ve Osmanlı'yı 
yüceitme gayretlerinin yanında dünya 
müslümanları arasında birlik ve yardım
laşma sağlamayı hedef alan milletlerarası 
bir o luşumun İstanbul şubesi olarak dü
şünülmüş. daha sonra müstakil bir siya
si fırka haline dönüşmüştür. Nitekim İs
tanbul'da kurulacak bir mason locasına 
karşı, bu isim altında bir teşekkülü geliş
tirmek isteyen bazı kişilerin Vahdetl'ye 
yaklaşarak kendisini ve Volkan'ı kazan
maya çalıştıkları . ancak Vahdetl'nin bu 
kişilere güven duymadığı için onlardan 
ayrıldığı. bununla birlikte ittihad -ı Mu
hammed! ismini çok beğenerek bu isim
le bir siyasi fırka kurmaya karar verdiği 
bizzat kendisi tarafından açıklanmakta
dır (Volkan, sy 66. 67, 68, 69, 70). Gaze
tenin 36. sayısında geçen ( 14 Muharrem 
132715 Şubat 1909). "Cem'iyyet-i Muham
mediyye-i uzmanın merkez-i asiisi Medl
ne-i Münewere ve Dersaadet ve Mısır'da 

olduğu gibi aktar-ı İslamiyye'de de şube
leri derdest-i küşad bulunduğu ... istih
bar kılınmıştır" şeklindeki haber geliş
melerin başlangıcındaki durumla ilgili 
bir ilandır. 
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iniHAD-ı MUHAMMED! CEMiYETi 

Fırkanın siyasi programına esas olan 3 
Mart 1325 ( 16 Mart 1909) tarihli beyan
narnede cemiyetin kapılarının herkese 
açık olduğu, şer'-i şerif dairesinde hare
ket edileceği, fakat kendilerine katıima
makla kimsenin dinine bir zarar gelmeye
ceği, fırkasız meşrutiyetten hiçbir zaman 
matlup olan semerenin elde edilemeye
ceği. ancak ahkam-ı şer'iyye ve kanuniy
yeye muhalif olan cemiyet ve fırkalara ka
tiyen müsamaha edilmeyeceği gibi hu
suslara yer verilmiştir. Volkan'ın aynı 
nüshasında yer alan cemiyet nizamna
mesinin 1. maddesinde cemiyetin reisi
nin Hz. Muhammed Mustafa olduğu, 3. 
maddesinde cemiyetin amacının "mema
lik-i hilafette ve sair biladda mütemek
kin anasır-ı muhtelife-i İslamiyye'nin teh
zib-i ahlakına ve ictimai terakkiyatma bil
is-i yegane olan Kur'an-ı Kerim'in. şeriat-ı 
mutahharanın ila yevmi'l-kıyam te'min-i 
devamına sa'y ü gayret eylemek" bulun
duğu, 4. maddede cemiyetin faaliyet ala
nının bütün İslam topraklarını içine aldığı 
ifade ediliyordu (bundan yaklaşık bir ay 
önceki 48 . sayıda yayımlanan cemiyetin 
başlangıç dönemine ait nizamnil.mesinde 
ı . madde yer almamaktadır) . 

Gerek Volkan'daki yazılar gerekse par
ti programı ve tanıtımı öncelikle ilmiye 
mensupianna hitap etmekle birlikte ce
miyet daha çok halk ve askerler arasında 
taraftar buluyordu. Ancak bu hareket di
ğer İslamcı çevrelerin muhalefetiyle kar
şılaşmış. Sırat-ı Müstakim, Beyanül
hak gibi gazeteler fırkayı sert bir dille 
eleştirmiş ve onu bir "i'tizal" (sapma. ayı
rımcılık) olarakdeğerlendirmişti (Kara. s. 
2 ı 8-222) . Buna karşılık başta Derviş Vah
deti ve Said Nursi olmak üzere Volkan 
yazarları ısrarla bu hareketin bir i'tizal 
değil bir hizmet vesilesi sayıldığını, fırka
laşmanın tefrika olmadığını söyleyerek 
kendilerini savunmuşlardır. 

Derviş Vahdeti ve diğer Volkan yazar
ları, ll. Meşrutiyet'in ardından dönemin 
şartlarına uygun olarak başlangıçta İtti
hat ve Terakki Fırkası'nı desteklemişler
se de daha sonra İttihatçılar'ın hürriyet
leri kısıtlayıcı uygulamalarını ve diğer po
litikalarını eleştirmeye başlamışlar, İtti
hatçılar da onları istibdat ve irtica taraf
tarlığı ile suçlamışlardır. Nitekim Tanin 
gazetesinde çıkan böyle bir suçlamaya 
Volkan, şeriat talebinin esasen meşru
tiyet tale~i demek olduğunu belirterek 
cevap veriyordu (nr. 63 , ı ı Saf er 13271 ı 9 
Şubat 132414 Mart 1909J). 

ittihad-ı Muhammedi Cemiyeti'nin ilan 
edilişinden kısa bir süre sonra Otuzbir 
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Mart Vak'ası patlak verince bu hadiseye 
karışan askerlerin elinde ittihad-ı Mu
hammedi'nin açılış gününde dağıtılan 
bayraklardan bulunması, dikkatleri cemi
yete ve Derviş Vahdeti'ye yöneltti. Vol
kan'ın 104. sayısında (ı Nisan 1325/14 
Nisan ı 909) yer alan ve ll. Abdülhamid'i 
İttihatçılar'ın bulunmadığı tarafsız bir ka
bine kurmaya davet eden V ah d eti imzalı 
açık mektup halkı ve askerleri tahrik edi
ci bulundu. Derviş Vahdeti 25 Mayıs'ta 
tutuklandı ve Otuzbir Mart'a sebebiyet 
verenlerden sayılarak cemiyet mensubu 
on iki arkadaşıyla birlikte 19 Temmuz 
1909'da idam edildi (mahkeme kararının 
metni için bk. Bayar, ll, 383-384) . 

ittihad-ı Muhammedi hareketinin 
Otuzbir Mart Vak'ası'ndaki rolü hakkın
da çok farklı değerlendirmeler yapılmış
tır. İttihat ve Terakki kaynakları, Derviş 
Vahdeti ve ittihad-ı Muhammedi'yi doğ
rudan sorumlu tutarken diğer bazı kay
naklar ingiltere ile ilişkisinden söz etmek
tedir. Mesela Yusuf Hikmet Bayur, müs
lümanlar hakkında "Muhammedi" tabi
rini hıristiyanların kullandığı gerekçesiy
le bu hareketin Batılı bir sömürgeci dev
letle bağlantılı olabileceğini kaydetmek
tedir (Türk inkılabı Tarihi, I/2, s. ı 36). ll. 
Abdülhamid'in Mabeyn başkatiplerinden 
Ali Cevad Bey de Vahdeti'nin Volkan'ı çı
karmak için Abdülhamid'den para iste
diğini. fakat "atlatıldığını" ifade ederek 
bundan kaynaklanabilecek bir kızgınlığı 
ima etmektedir (ikinci Meşrutiyet'in ila
nı, s. 45-46). ittihad-ı Muhammedi'nin 
kuruluşunu İngiliz Dışişleri Bakanlığı'na 
bildiren 6 Nisan 1909 tarihli İstanbul bü
yükelçiliği yazısında ise oluşumun mahi
yetinin o anda tam olarak aniaşılam adı
ğı. gazetelerin bu konuda sessiz kaldığı 
belirtilmektedir (PRO.FO, 421/250) 
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Yalan söylediği bilinen bir ravinin 
hadis rivayetinde de bunu 

yapabileceğine ihtimal verilmesi; 
adalet yönünden 

raviyi cerh sebeplerinden biri 
(bk. KİZB). 
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1 
iTTiHAT ve TERAKKİ CEMİYETİ 1 

L 

1908 ihtilali'ni düzenleyen 
ve bu tarihten itibaren 

1918'e kadar devletin yönetiminde 
birinci derecede rol oynayan 

siyasi cemiyet. 
_j 

Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti, 
1889-1918 döneminde birbirinden çok 
farklı organizasyonlar şeklinde faaliyet 
göstermiş olup isim benzerliği dışında 
gerek örgütsel yapı gerek üyelerinin ni
teliği ve gerekse ideolojik açılardan bü
yük farklılıklar gösteren bu cemiyetlerin 
ayrı ayrı tahlili daha uygundur. 
Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti 

( ı 889- ı 902). Jön Türk hareketinin değişik 
muhalefet unsurlarını uzun süre çatısı 
altında barındıran bu örgütün temelleri, 
2 Haziran 1889 tarihinde dört Mekteb-i 
Tıbbiyye-i Şahane öğrencisi tarafından 

atıldı. İbrahim Tema'nun öncülüğünde 
Abdullah Cevdet, İshak SükQti ve Meh
med Reşid, ittihad-ı Osmani adında bir 
cemiyetin kurulması için görüş birliğine 
vardılar ve daha sonra bu okul ve diğer 
Osmanlı eğitim müesseselerindeki çok 
sayıda öğrencinin katılımıyla örgütün üye 
adedini hızla arttırdılar. Cemiyet kurucu
ları en önemlileri Hamamönü (Hatab Kı
raathanesi) içtimaı. M id hatpaşa bağı (Oni
kiler) içtimaı ve Rumelihisarı (Boğaziçi) 
içtimaı olan çeşitli toplantılarla bir yan
dan üye sayısını arttırmaya, öte yandan 
etkin bir örgüt yapısı oluşturmaya gayret 
gösterdiler. Bu alanda esas olarak Car
bonari Cemiyeti ve Rus nihilistlerinin ör
gütlenme modelleri ternet alınıp öğren

ciler hücreler biçiminde teşkilatlandılar. 
Hareketin bu dönemdeki faaliyeti, yurt 
dışında basılan gizli gazetelerin eski sayı

larının öğrencilere okututması ve Namık 
Kemal ile bazı arkadaşlarının eserlerinin 
el yazısıyla çoğaltılarak dağıtılmasının 
ötesine gitmedi. 1894 'te Mekteb-i Tıbbiy
ye-i Şahane'nin diğer askeri mekteplerle 
aynı çatı altında birleştirilerek Zeki Paşa'
nın yönetimine verilmesi cemiyet hakkın
daki ilk kapsamlı soruşturmanın açılma-


