iniHAD-ı MUHAMMED! CEMiYETi
Fırkanın siyasi programına esas olan 3
Mart 1325 ( 16 Mart 1909) tarihli beyannarnede cemiyetin kapılarının herkese
açık olduğu, şer'-i şerif dairesinde hareket edileceği, fakat kendilerine katıima
makla kimsenin dinine bir zarar gelmeyeceği, fırkasız meşrutiyetten hiçbir zaman
matlup olan semerenin elde edilemeyeceği. ancak ahkam-ı şer'iyye ve kanuniyyeye muhalif olan cemiyet ve fırkalara katiyen müsamaha edilmeyeceği gibi hususlara yer verilmiştir. Volkan'ın aynı
nüshasında yer alan cemiyet nizamnamesinin 1. maddesinde cemiyetin reisinin Hz. Muhammed Mustafa olduğu, 3.
maddesinde cemiyetin amacının "memalik-i hilafette ve sair biladda mütemekkin anasır-ı muhtelife-i İslamiyye'nin tehzib-i ahlakına ve ictimai terakkiyatma bilis-i yegane olan Kur'an-ı Kerim'in. şeriat-ı
mutahharanın ila yevmi'l-kıyam te'min-i
devamına sa'y ü gayret eylemek" bulunduğu, 4. maddede cemiyetin faaliyet alanının 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 parti programı ve tanıtımı öncelikle ilmiye
mensupianna hitap etmekle birlikte cemiyet daha çok halk ve askerler arasında
taraftar buluyordu. Ancak bu hareket diğer İslamcı çevrelerin muhalefetiyle karşılaşmış. Sırat-ı Müstakim, Beyanülhak 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 Vahdeti 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 yazarları, ll. Meşrutiyet'in ardından dönemin
şartlarına uygun olarak başlangıçta İtti
hat ve Terakki Fırkası'nı desteklemişler
se de daha sonra İttihatçılar'ın hürriyetleri kısıtlayıcı uygulamalarını ve diğer po-

litikalarını eleştirmeye başlamışlar, İtti
hatçılar

da onları istibdat ve irtica tarafile 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 Safer 13271 ı 9
Şubat 132414 Mart 1909J).

tarlığı

ittihad-ı Muhammedi Cemiyeti'nin ilan
edilişinden kısa
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bir süre sonra Otuzbir

Mart

Vak'ası

patlak verince bu hadiseye

irriHAMü'r-RAvi

karışan askerlerin elinde ittihad-ı Mu-

hammedi'nin açılış gününde dağıtılan
bayraklardan bulunması, dikkatleri cemiyete ve Derviş Vahdeti'ye yöneltti. Volkan'ın 104. sayısında (ı Nisan 1325/14
Nisan ı 909) yer alan ve ll. Abdülhamid'i
İttihatçılar'ın bulunmadığı tarafsız bir kabine kurmaya davet eden Vah deti imzalı
açık mektup halkı ve askerleri tahrik edici 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 kaynaklar ingiltere ile ilişkisinden söz etmektedir. Mesela Yusuf Hikmet Bayur, müslümanlar hakkında "Muhammedi" tabirini hıristiyanların kullandığı gerekçesiyle bu hareketin Batılı bir sömürgeci devletle bağlantılı olabileceğini kaydetmektedir (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 istediğini. fakat "atlatıldığını" ifade ederek
bundan kaynaklanabilecek bir kızgınlığı
ima etmektedir (ikinci Meşrutiyet'in ilanı, s. 45-46). ittihad-ı Muhammedi'nin
kuruluşunu İngiliz Dışişleri Bakanlığı'na

bildiren 6 Nisan 1909 tarihli İstanbul büyükelçiliği yazısında ise oluşumun mahiyetinin 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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iTTiHAT ve

TERAKKİ CEMİYETİ

1908 ihtilali'ni düzenleyen
ve bu tarihten itibaren
1918'e kadar devletin yönetiminde
birinci derecede rol oynayan
siyasi cemiyet.
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Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti,
1889-1918 döneminde birbirinden çok
farklı organizasyonlar şeklinde faaliyet
göstermiş olup isim benzerliği dışında
gerek örgütsel yapı gerek üyelerinin niteliği ve gerekse ideolojik açılardan büyük 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 Mehmed 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 kurucuları en önemlileri Hamamönü (Hatab Kı
raathanesi) içtimaı. Mid hatpaşa bağı (Onikiler) içtimaı ve Rumelihisarı (Boğaziçi)
içtimaı olan çeşitli toplantılarla bir yandan üye sayısını arttırmaya, öte yandan
etkin bir örgüt yapısı oluşturmaya gayret
gösterdiler. Bu alanda esas olarak Carbonari Cemiyeti ve Rus nihilistlerinin örgütlenme 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-
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sebep oldu ve aynı yılın Eylülünde cemiyetin önde gelen dokuz üyesi okuldan
uzaklaştırıldı. Ancak bu cezalar. söz konusu faaliyetleri bir öğrenci olayı olarak
mütalaa eden ll. Abdülhamid'in iradesiyle affedildi. 1895 yılı içinde cemiyet liderleri bir yandan önde gelen ulema temsilcilerini örgütlerine kazanmaya çalışırken
diğer yandan 1889 yılında gittiğ i Paris'te
bulunan Ahmed Rıza ile temasa geçerek
Nazım Bey yurt dışına kaçırıldı. Katı bir
pozitivist olan Ahmed R,ı za uzun süren
muhaberelerden sonra cemiyetin amaç.
örgütlenme ve takip edeceği siyaset konularında kendi görüşlerinin kabul edilmesini istedi ve cemiyetin adının ittihad-ı
Osmani'den Auguste Comte'un ünlü kelamıkibarı "ordre et progres"nin tercümesi olan " nizarn ve terakki"ye çevrilmesini istedi. Cemiyet üyelerinin "ittihat" kelimesinin muhafazası yolundaki ısrarları
üzerine örgütün yeni isminin Osmanlı İt
tihat ve Terakki Cemiyeti olmasına karar
verildi. 1895 yılında bir nizarnname hazır
landı ve ittihad-ı Osmani Cemiyeti tarafından düzenlenen dağınık örgüt şerna
larının yerini bu nizarnname aldı . Bu ilk
nizarn namenin taş basma yöntemiyle çağ altılan suretlerinin Ahmed Rıza ' nın hattıyla yazılmış olması ve nizamnamenin
"Cemiyetin Esbab-ı Teşekkülü ve Maksadı " bölümündeki fikirlerio onun daha sonra çeşitli yayın organlarında ileri sürdüğü
fikirlerle benzerlikler göstermesi. örgütlenme ayrıntıları dışında pozitivist liderin
bu belgenin hazırlanmasında en önemli
rolü oynadığını ortaya koymaktadır. Literatürde bazan. İttihat ve Terakki'nin
ilk nizamnamesinin 1897'de yayımlanan
Türkçe-Arapça nizarnname olduğu ileri
sürülmekle birlikte bu iddia yanlıştır (ilk
ni zamnamenin b a zı maddelerinin 26 Ka s ım ı 895 tarihinde ingiliz Se fareti üçüncü katibi W. G. Max M ü ller t a ra fı n dan ist insah edilerek büyük elçi tarafınd a n Londra 'ya gönderilmesi bu durum u te yit etmektedir: nizamnamenin suretleri Kudüs'teki Halidi Kütüphan esi'nde ve Washington'daki Library of Congress' in henüz kat a l o glanmamı ş Karl Süssheim koleksiyonunda bulunmaktadır). Cemiyet teşekkül
sebepleri olarak şu hususları dile getirmektedir : "Hükumet-i hazıranın adalet.
müsavat, hürriyet gibi hukuk-ı beşeriy
yeyi ihlal eden ve bütün Osmanlılar'ı terakkiden men' ile vatanı ecnebi yed-i tasallut ve iğtisabına düşüren usul-i idaresini ıslah ve vatandaşlarımızı ikaz maksadıyla kadın ve erkek bilcümle Osmanlı
lar'dan mürekkeb (O s manlı ittih at ve Te-

rakk!Cemiyeti) teşekkül etmiştir." Nizamnamenin 6. maddesi gereğince cemiyetin bir başkanla dört üyeden oluşan bir
idare heyeti olacak. merkezi istanbul'da
bulunacak; cemiyete giriş kooptasyon
usulüne uygun gerçekleştirilecek(md . 8)
ve girişte yemin edilecekti (md . 27). Her
ne kadar cemiyetin her üyesi cemiyetin
maksadına uygun olmak şartıyla tekiifte
bulunma hakkına sahipse de (md . 29) örgüt içi iktidar idare meclisi elinde toplanıyordu. Cemiyet 1 Aralık 1895'te Paris'te
M eş vere t dergisini ve 7 Aralık'ta M echv eret supplement français'yi resmi yayın organı olarak neşre başladı. Bu geliş
meler ve Ahmed Rıza ' nın etki alanının
genişlemesiyle nizamnamenin istanbul
şubesini aynı zamanda örgütün merkezi
olarak kabul etmesine rağmen 1896 Ocak
ayında Paris şubesi resmen örgütün merkez şubesi haline geldi. Aynı dönemde cemiyet İstanbul'da çok sayıda bürokrat ve
subayın katı lımı ile faaliyet sahasını genişletti ve sultanın devrilmesi için girişimlerini yoğunlaştırdı. Yurt dışına kaçarak Fransa ve İngiltere'de temaslarda bulunan Mizancı Murad 1895 Aralık ayı sonunda Kahire'ye gitti ve şehirdeki İttihat
ve Terakki Cemiyeti şubesinin faaliyetine
hız kazandırdı. Bu döneme ait cemiyet ve
Osmanlı arşiv belgeleri 1896 yılı itibariyle
örgütün Paris. Cenevre. İstanbul ve Kahire merkezlerine ilaveten imparatorluk
içinde Ankara. Beyrut. Edirne. Hama. Hum us. Şam . Girit; Kastamonu. Limni. Ma'muretülaziz, Mersin, Rodos, Selanik, İz
mir. Trabzon. Trablus(Suriye) ve Trablusgarp şubelerini kurduğunu, hukuken Osmanlı hakimiyetinde olmakla birlikte fiilen Avusturya ve İngiliz yönetimi altında
ki Bosna- Hersek. Kıbrıs. Romanya ve Bulgaristan'da Köstence. Filibe. Lam. Hac ı
oğlupazarcığı , Rusçuk, Tutrakan . Varna.
Vidin ve Yanbolu'da teşkilat oluştu r du
ğ unu teyit etmektedir. Bu ge n iş ça plı örgütlenme. aynı zamanda cemiyet içerisinde ilk önemli fikir ayrıliğı ve gruplaş
mayı da beraberinde getirdi. Yurt dışın
da Paris ve Cenevre'de bulunan ve muhalefetlerini örgüt içinde Osmanlı ihtilal
Fırkası isimli bir hizip kurmaya kadar vardıran çok sayıda cemiyet mensubu Ahmed Rıza ' nın ihtilal karşıtı siyasetine karşı çıktı ve bu yaklaşım yurt içindeki çok
sayıda cemiyet mensup ve sempatizanın
ca da desteklendi. Bu şartlar altında Murad Bey. 1896 Temmuzunda cemiyetin
yönetimini Ahmed Rıza ' dan almak amacıyla Avrupa'ya geri döndü. 1896 Kasımı
ortalarında yapılan olağan üstü cemiyet

toplantısı sonunda Hey' et-i Teftiş ve İcra

kuruldu ; bu heyetin yönetimine Murad
Bey seçilirken diğer üyeliklerine Çürüksulu Ahmed Bey. Dr. Nazım . Şerafeddin
Mağmumi getirildi. Cemiyetin yayın organlarının kime ait olduğu konusundaki
anlaşmazlık neticesinde Mizan dergisinin cemiyet adına ve Mizancı Murad ' ın
denetimi altında bir yayın heyeti tarafın
dan neşrine karar verildi; cemiyetin örgütsel yapısı önemli değişikliklere uğrar
ken yönetim de Mizanc ı Murad ile onu
destekleyen ihtilalci grubun eline geçti.
Yurt dışında bu gelişmeler olurken İstan
bul'daki örgüt bir askeri darbe gerçekleştirmek için faaliyetini yoğunlaştırdı ve
bu konuda padişahın politikalarından
memnun olmayan çoksayıda subay ve
bürokratın desteğini almaya muvaffak
oldu. Henüz Paris'te Ahmed Rıza'nın yetkili olduğu sırada darbe planı Paris' e iletilerek onay alınmak istenmişse de Ahmed
Rıza projeye karşı çıkmış . bunun üzerine İstanbul merkezi kendisini örgütten
ihraç etme kararını almıştı. Ancak bu karar uygulanmadan ve darbe girişimi baş
Iatılmadan yapılan bir ihbar üzerine 1896
yılı Kasım ayı sonunda İstanbul teşkilatı
ele geçirilerek önde gelen isimleri sürgüne gönderildi. Aynı şekilde Mayıs 1897
sonlarında cemiyetin bir darbe örgütlernek niyetiyle Suriye'de kurduğu ve bölgede görevli çok sayıda memur ve subayın yanı sıra Selefi hareketinin önde gelenlerinin, Azm ve Geylani ailelerinin ve
Kadiriyye tarikatı mensuplarının üye olduğu bir teşkilat ortaya çıkarılarak çökertildi (cemiyetin nizamnamesinin Arapça'ya çevrilip Arapça ve Türkçe olarak ne ş ri
de Suriye'deki örgütlenmenin genişletil
mesi amacı y la gerçe kle ş tirilmiştir; Rauf
Ahm ed Bey' in is hak Sükutl'ye gö nd e rdi ğ i
28 Ma y ı s 1897 tarihli bir mektup bu nizamnamenin 189 7 yılının ilk yarı s ında ba s ıldı
ğın ı t eyit etmektedir) . Bu iki g e li şme nin
ardından cemiyetin yurt içindeki faaliyetleri hissedilir derecede azaldı. 1897' de
Girit adasında asilerin isyanı neticesinde
başlayan Osmanlı- Yunan savaşı ve Osmanlı muzafferiyetiyle bunun kamuoyunda yarattığı coşku, esasen örgüt içi geliş
meler sebebiyle zor durumda olan M ur ad
Bey liderliğindeki İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin durumunu iyice sarstı. Mechveret supplement français yazarların
dan Aristidi Efendi'nin Ümid takma adıy
la Girit'teki Rum asileri savunan bir yazı
yazmasından sonra cemiyet içinde başla
yan kriz Ahmed Rıza' nın ihracıyla sonuçlandı. Bu sırada gelişmelerden rahatsız
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olan Murad Bey başkan lı ktan istifa ettiyse de Hey'et-i Teftiş ve İcra, idareyi üç kişilik yeni bir heyete tevdi etmekle beraber Murad Bey'i fahri başkan olarak tanı 
d ı ğını ilan etti. Bu arada Osmanlı hükümeti adına Ahmed Rıza ve Me chver et
supplem ent tran çais aleyhine dava açıl
mas ı, arkasından da Ahmed Celaleddin
Paşa'nın muhalefet liderleriyle anlaşma
yapmak üzere Cenevre ve Paris'e gönderilmesi cemiyet içindeki krizi daha da
ağ ırlaştı rdı. 20 Temmuz 1897 tarihinde
Murad Bey İstanbul'a dönmeye razı oldu.
İki gün sonra Paris Sefareti memlekete
dönecek firarilerin affedilecekleri yolunda bir tebliğ neşretti. Ardından ittihat
ve Terakki Cemiyeti , Ahmed Celaleddin
Paşa ile resmen anlaştı ve bunu bütün
şubelerine duyurdu. İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne göre bu bir " mütareke" idi ve
Contrexeville şehrinde gerçekleştirildiğİn
den "Contrexeville mütarekesi" diye anılı
yordu. Buna göre padişah gerekli reformları yapacak ve genel af ilan edilecek. cemiyet de bunlar gerçekleşinceye kadar
her türlü neşriyat ve örgütsel faaliyeti
durduracaktı. Başta Mıs ı r şubesi olmak
üzere itirazlara rağmen merkez, kararı
uygulamaya koydu ve şubeler de buna
uydu.
8 Eylül1897 tarihinde kendilerine "şe
ref kurbanları" ismi verilen. çoğunluğu
yüksek okul talebesi yetmiş yedi kişinin
Trablusgarp vilayetine gönderilmesi ve
af beklentilerinin bu şekilde cevaplandirılması üzerine. aleyhine açılan davanın
celselerindeki tutumu sebebiyle Jön Türk
hareketi içerisindeki saygınlığ ı artan Ahmed Rıza. 23 Eylül 1897'de Meşvere t'i
İttihat ve Terakki Cemiyeti organı olarak
yeniden neşre başladı ve Cenevre merkezinin İttihat ve Terakki Cemiyeti ile Jön
Türk hareketi üzerindeki tekelini tanı
madığını ilan etti. Cenevre merkezi de 1
Aralık 1897'da O s manlı mecmuasını
neşre ve yeniden örgütsel faaliyete baş
ladı . Ahmed Rıza, İshak Süküti idaresindeki Cenevre heyetiyle anlaşarakMeşve 
ret'i tatil etti, bunun karşılığında Cenevre merkezi, pozitivist lideri Paris teşkila
tının sorumlusu ve Mechveret supplement trançais'nin editörü olarak tanıdı.
1898 başında Cenevre merkezi cemiyet
reisliğinin ilga edildiğini , yalnızca İstan
bul teşkilatı reisinin dahili örgütler nazarında böyle bir sıfat taşıdığını ilan etti.
Buna ilaveten şubelere Cenevre merkezinden yeni şifreler tevdi edildi. Berlin şu
besi kuruldu ve merkez yayın organının
yanında Kürdistan ve Beberuhi mec-
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mualarının cemiyet organları olarak neş
rine karar verildi. Mart 1898'de Sa dô-yı
Millet gazetesi İbrahim Tema'nun dalaylı
editör l üğü altında Bükreş'te cemiyetin
resmi yayın organı olarak çıkmaya başla
dı. Bu gelişmelerle Ahmed Rıza ' nın cemiyet üzerindeki "de facto " kontrolü sona
erdi ve Cenevre heyeti konumunu sağ
lamlaştı rdı . Ancak örgüt harcamalarının
artması ve gerçekleşti rilemeyen bir suikast girişimine yüklü ce bir m ebiağın sarfedilmesi üzerine 1898 yılı Nisan ayından
itibaren cemiyet! e saray temsilcileri arasında gizli pazarlıklar başlatıldı . Varılan
bir anlaşma üzerine S Temmuz 1898 tarihli bir irade ile Trablus ve Fizan'daki cemiyet üyelerine. bundan sonra padişaha
karşı hiçbir harekete girişmeyeceklerine
dair yemin etmeleri şartıyla bulundukları
yerlerde serbetçe dal aşma hakkı bahşe
dildi. 20 Ağustos 1898'de Cenevre merkezinin üç lideri İshak SükCıti, Abdullah
Cevdet ve Tunalı Hilmi beylere bir daha
muhalif neşriyatta bulunmamak üzere ve
kaydıhayat şartıyla 12'şer lira aylık bağ
landı. Bu gelişme kamuoyundan ve cemiyetin şubelerinden saklandı. 1899 yılında
İttihat ve Terakki Cemiyeti, davet edilmemesine rağmen Ahmed Rıza 'yı Lahey'deki
Milletlerarası Barış Konferansı'na temsilci olarak gönderdi ve cemiyet ilk defa
milletlerarası bir platformda görüşlerini
dile getirme imkanı buldu. 1899 yazında
saray bir defa daha cemiyet liderleriyle
pazarlığa girişti ; 26 Eylül 1899 tarihli bir
irade ile İshak Süküti Roma, Abdullah
Cevdet Viyana Sefareti doktorluğuna getirildi. Kısa süre sonra Tu n alı Hilmi. Madrid Sefareti'nde bir kitabet görevine tayin edildi. Bu gelişme cemiyeti mali açı
dan rahatlattıysa da ülke içindeki taraftarları nezdindeki itibarını düşürdü . Avrupa'da bu olaylar gerçekleşirken cemiyetin Mısır şubesi yöneticileri şubeye ait
matbaanın aidiyeti konusundaki bir anlaşmazlık yüzünden mahkemelik oldular
ve bu anlaşmazlık aynı şubenin biri H ak,
diğeri Hakk-ı Sarih ismiyle birbirini eleş
tiren iki gazete neşrine kadar vardı . Bütün bu gelişmeler ve Ahmed Rıza ile Cenevre merkezi arasında yeniden ihtilfıf
zuhuru siyasi mahfillerde cemiyetin çökmekte olduğu kanaatini güçlendirdi. ishak SükCıti tarafından cemiyetin idaresi
Edhem Ruhi Bey'e, Osmanlı'nın editörlüğü de NCıri Ahmed Bey'e devrediidiyse
de örgüt içindeki herkes. Edhem RCıhi ve
NCıri Ahmed'in yaşları ve tecrübeleri sebebiyle İshak SükCıti'nin perde arkasından
cemiyeti yönetmeye devam edeceğini dü-

şünmekteydi. 1899 yılı Kasımında İsmail

Kemal Bey' in ve aralık ayında Damad
Mahmud Celaleddin Paşa ve oğulları
Mehmed Sabahaddin ile Ahmed Lutfullah beylerin Avrupa'ya firarları . Jön Türk
hareketi ve İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin faaliyetlerine yeni bir ivme kazandır
dı. Söz konusu kişiler , gerçek anlamda cemiyete üye olmamalarına ve NCıri Ahmed
Bey'in editörlük görevinde kalmasına rağ
men yayın organının idaresini dalaylı olarak ellerine aldılar. Bu dönemde İttihat ve
Terakki Cemiyeti, Damad Mahmud Paşa
ve İsmail Kemal gibi İngiliz taraftarı eski
devlet adamlarının kullandıkları bir araç
haline geldi ve örgütsel faaliyet yok denecek seviyeye indi. Ahmed Rıza ve Dr. Nazım liderliğindeki Paris teşkilatı bağımsız
hareket etmeye başl adı. Cenevre'de kendilerine "icraatçılar" adı verilen ve ewelce
cemiyet içinde önce Osmanlı ihtilal Fırka
sı. daha sonra Osmanlı İttihat ve İcraat
Şubesi adlarında hizipler oluşturmuş olan
bazı üyeler İntikamcı Yeni Osmanlılar Cemiyeti, istirdat Cemiyeti. istikbal-i Vatan.
Millet Cem'iyyet-i Osmaniyyesi gibi yeni
ve bağımsız örgütler kurmaya ve İnkı
lab, Vatan , İstikbal, Darbe, İntikam,
Tokmak (miza h) , İs tirdat gibi yayın organlarını neşre başladılar. Balkan organizasyonu İbrahim Temo, Ali Fehmi. Mustafa Ragıb gibi lider lerin elinde gitgide
bağımsız bir hüviyet kazandı . Mısır ' da
mücadele daha da kızıştı ve sonuçta Bahriyeli Rıza Bey liderliğindeki kadro cemiyetten ayrılarak Şafak Osmanlı İttihat
Cemiyeti adı altında yeni bir örgüt kurup
Hak gazetesini bu örgüt adına neşre baş
ladı. Bu durumda Damad Mahmud Paşa'nın oğulları , muhalefetin yeniden bir
örgüt çatısı altında toplanması ve gayri
müslim Osmanlılar'a ait muhalefet teş
kilatlarıyla ittifak tesisi için ilk olarak Tunalı Hilmi'nin ortaya attığı bir kongre düzenlenmesi fikrini yeniden gündeme getirdiler. Damad Mahmud Paşa ' nın oğul
ları ve İsmail Kemal'in girişimleriyle 4-9
Şubat 1902'de Paris'te yapılan kongre istenen birleşmeyi temin etmek yerine rejim değişikliğinin gerçekleştirilmesi sürecinde ecnebi müdahalesinin talep edilip edilmemesi hususundaki anlaşmazlık
yüzünden birbirine tamamen muhalif iki
grubun ortaya çıkmasına sebep oldu. Müdahale taraftarı olan Prens Sabahaddin
ve İsmail Kemal , kongreye katılan ortak
Daşnaktsutyun- Verakazmial Hınçakyan
delegasyonu ve Rum temsilcilerinin desteğiyle kendi görüşlerine uygun bir kararı
oy çokluğu ile kabul ettirdiler. Bu karara
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muhalefet eden Ahmed Rıza ve
örgütlerin temsilcileri yeni örgütlenmeye katılmayacakla
rını ve kendi örgütlerini kuracaklarını bildirdiler. Kongreye İttihat ve Terakki Cemiyeti merkez yayın organı Osmanlı'nın
editörü olarak katılan Nuri Ahmed Bey
de "adem-i müdahale"yi savunan muhalefetten yana oy kullandı. Kongreden sonra Prens Sabahaddin-İsmail Kemal ikilisi,
Osmanlı Hürriyetperveran Cemiyeti adın
da ve İngiliz desteğiyle darbe yapmayı
amaçlayan bir örgüt kurdular, Osmanlı'
yı da bu yeni örgütün yayın organı olarak
neşre başladılar. Ahmed Rıza ve icraatçılar koalisyonu ise yeni bir örgüt kurma
ve kendilerince neşredilen Türkçe gazeteleri tatil ederek Şura-yı Ümmet adın
da yeni bir yayın organını Mechveret
supplement trançais ve Kürdistan dergilerine ilaveten yayımlama kararı aldı.
Ahmed Rıza ve icraatçılar arasındaki anlaşmazlık sebebiyle yeni cemiyete bir ad
konamadı. Sabahaddi n Bey ve arkadaşla
rının darbe teşebbüslerinin başarısızlıkla
sonuçlanması üzerine Edhem Ruhi Bey,
Osmanlı gazetesini Kahire'de Osmanlı
İttihat ve Terakki Cemiyeti adına yeniden
neşrederek cemiyeti ihya etme girişimin 
de bulunduysa da ( 15 Ağustos 1903) bu
girişimi uzun süreli olmadı; bir müddet
sonra Edhem Ruhi ve Abdullah Cevdet
beylerin Osmanlı İttihat ve İnkılap Cemiyeti adında yeni bir örgüt kurup Osmanlı'yı bu örgütün neşir organı haline getirmeleriyle ( 15 Temmuz 1904) esasen fiilen
sona ermiş bulunan Osmanlı İttihat ve
Terakki Cemiyeti hukuken de ortadan
kalkmış oldu. Ancak fikri düzeyde Ahmed
Rıza ile icraatçılar koalisyonu eski örgütü
devam ettirdi. Nitekim eski İttihat ve
Terakki Cemiyeti'nin üyelerinin hemen
tamamı bu yeni örgütlenmeye ya doğ
rudan katılmışlar ya da destek vermiş
lerdir.
taraftarlarıyla icraatçı

Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti
( 1906-1907). 1905 yazında Yusuf izzed-

din'in Ahmed Rıza ile icraatçılar ittifakina
nakdi yardım yapmasına aracı olan Bahaeddin Şakir'in önce tutuklanarak Erzincan'a sürülmesi, ardından Avrupa'ya
firarı, Jön Türk hareketi ve söz konusu ittifakın tarihinde yeni bir dönem başlattı.
Yusuf izzeddin ve eski serhafiye, yeni Jön
Türk, Ahmed Celaleddin Paşa'nın da desteklerini alan Bahaeddin Şakir. bütün Jön
Türkler' i yeniden bir örgüt çatısı altında
birleştirmek amacıyla çeşitli girişimler
başlattıysa da Prens Sabahaddin ile olan
müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanma-

sı

ve Ahmed Celaleddin Paşa'ya duyulan
sebebiyle faaliyetini Ahmed Rıza
ile icraatçılar arasındaki ittifakı yeniden
örgütleme üzerine teksif etmek zorunda
kaldı. Bahaeddin Şakir'in Makedonya'daki Yunan komiteleri ve Vnatresna makedonsko- odrinska revolucionerna organizacüa (Makedonya -Edirne Dahili ihtilalci Cemiyeti IYMOROJ) ile Daşnaktsutyun
cemiyetleri programları üzerine yaptığı
çalışmalar sonunda 1906 yılı başında ittifak Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti
adıyla yeniden örgütlendi ve faaliyetlerini
yürütmek üzere idari şubeler kurdu . Cemiyetin yeni nizamnamesi 1906'da Kahire'de basıldı. Bu düzenlemelerle hey'et-i
merkeziyyenin yanı sıra um ur-ı dahiliyye,
umur-ı hariciyye, um ur-ı tahrlriyye ve
umur-ı hesabiyye şubeleri kuruluyor ve
bu şubelere mahsus mühürler hakkettirilerek bunların kendilerine ait işleri bizzat tesviye etmelerine imkan veriliyordu.
Şura-yı Ümmet 1906 Ağustosundan itibaren, "Hükumet-i meşruta ve ıslahat-ı
umumiyye taraftarlarının vasıta-i neşriy
yatıdır" cümlesi yerine, "Osmanlı Terakki
ve İttihat Cemiyeti'nin vasıta-i neşriyya
tıdır" ibaresini koydu ve daha sonra yayın
politikası yeniden düzenlenerek (Aralık
1906) bir yayın planı dahilinde neşredilen
ilk Jön Türk mecmuası olma özelliğini kazandı. Cemiyetin çalışmalarını kontrol için
bir müfettişlik makamı tesis edildi; altı
ay süreli olan ve yenilenebilen bu göreve
1908 ihtilali gerçekleşinceye kadar Said
Halim Paşa getirildi. Cemiyetin ilk merkez heyeti Mehmed Ali Halim Paşa ile Ahmed Rıza. Bahaeddin Şakir, Dr. Nazım.
Samipaşazade Sezai beylerden teşekkül
ederken Seyyid Kenan Bey de katip sı
fatıyla görevi gereği üye olarak bu heyetin toplantılarına katıldı. 1907'de Nazım
Bey'in dahili teşkilatianma için gönderilmesinin ardından Hüsrev Sami Bey (Kızıl
doğan) merkez heyeti üyeliğine getirildi.
Merkezi teşkilatın düzenlenmesinden
sonra BaMeddin Şakir'in gayretleriyle
yurt içi ve yurt dışı şubelerinin yeniden
örgütlenmesi gerçekleştirildi. Bu çabalar
neticesinde cemiyet yurt dışında Kızan
lık, Dobriç, Filibe, Balçık, Burgaz, Vidin.
Rusçuk. Şumnu, Köstence, Hanya, Lefkoşe, Larnaka, Och'amch'ire, Taşlıca şu
beleriyle çeşitli muhabirlikler tesis etti;
Mısır şubesini muhabirlik olarak yeniden
düzenledi; Berlin ve Cambridge'de Alman
ve İngiliz basınını takip için muhabirlikler
kurdu; payitahtta bir merkezi şube ile
çeşitli hücreler örgütledi; taşrada ise Lazistan (merkezi Trabzon). Lazistan harici
kırgınlık

(merkezi Of), İzmir, Diyarbekir şubeleriy
le Musul, Beyrut ve Şam muhabiriikieri
oluşturdu. Faaliyet, üye kaydı ve cemiyet
yayın organlarıyla beyannamelerinin yurt
içinde dağıtılması üzerinde yoğunlaştırıl
dı. Cemiyetin yayın politikası değiştirile
rek entelektüel tartışma yerine halkı galeyana getirici neşriyat yapılmasına karar verildi ve bilhassa beyannamelerle
bu temalar işlendi. Her ne kadar Osmanlı
Hürriyet Cemiyeti ile birleşmeden sonra
gerçekleşmişse de harici merkez-i umfı
mlye mensup üyenin girişimi ve Daşnakt
sutyun , Teşebbüs-i Şahsi, Adem-i Merkeziyyet Cemiyeti ile diğer bazı ta bela
cemiyetlerinin iştirakiyle 27-29 Aralık
1907'de gerçekleştirilen Osmanlı Muhalifin Fırkaları Kongresi ile. katılımcı tırka
lar kendi programiarına bağlı kalınakla
beraber benimsenen ortak ihtilal programı çerçevesinde istenilen amaçlara ulaşılana kadar eylem birliği yapmayı kabul
ettiler.
Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti ile
Osmanlı

Hürriyet Cemiyeti'nin birleşme
sinden 1908 ihtilali'ne kadar geçen dönemde Osmanlı Terakki ve ittihat Cemiyeti: 1903 Mürzteg programı ve tatbikatı sonrasında Makedonya'daki Osmanlı
memur ve subayları yurt dışındaki Jön
Türkler ile irtibatı arttırdılarsa da bölgede ciddi sayılabilecek bir teşkilat kurmaya muvaffak olamamışlardı. 1905 yılın
dan itibaren muhalifler faaliyetlerine hız
verdiler ve Sursalı Mehmed Tahir, Mustafa Rahmi (Arslan), Midhat Şükrü (Bieda),
Edip Servet (Tör). Talat Bey (Paşa), Kazım
Nami (Duru). Hakkı Baha (Pars), Ömer Naci, Naki (Yücekök) ve İsmail Canbolat liderliğinde Hilal Cemiyeti adını verdikleri
bir örgütlenmenin temelini 7 Eylül 1906
tarihinde attılar. Cemiyetin adı 18 Eylül
1906'da Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'ne
çevrildi ve Talat Bey, i smail Canbolat ve
Mustafa Rahmi'den teşekkül eden bir
"hey' et-i aliye" örgütün idaresini ele aldı.
İlk nizarnname taslağı Mustafa Rahmi
tarafından yapıldı , ancak daha sonra bu
belge üzerinde ciddi değişikliklere gidildi. Avrupa'ya firar etmiş olan cemiyet kurucularından Ömer Naci Mayıs 1907, üyelerinden Hüsrev Sami ise Ağustos 1907
tarihinde Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti'ne katıldılar. Osmanlı Hürriyet Cemiyeti ile Osmanlı ittihat ve Terakki Cemiyeti'nin birleşmesi konusunda yapılan
ve sonuçsuz kalan ilk teşebbüslerin ardın
dan Dr. Nazım söz konusu ittifakı gerçekleştirmek için Atina'ya gönderildi, oradan
Makedonya'daki Yunan komitelerinin yar-
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dımıyla 1907 Temmuz u nda Yenice-i Vardar ve Selanik'e ulaştı. Dr. Nazım, ilk temaslarından sonra birleşmenin faydaları
konusunda şüphe izhar ettiyse de daha
sonra Paris merkezinin tasvibiyle 27 Eylül1907'de iki cemiyetin birleşmesine ait
belgeyi imzaladı. Buna göre yeni örgüt
Osmanlı Thrakki ve İttihat Cemiyeti ismini taşıyacak, merkezi Paris'te olan cemiyet bu yeni örgütün harici merkez-i umumlsi, merkezinin bulunduğu yer açıklan
mayacak olan eski Osmanlı Hürriyet Cemiyeti ise dahili merkez-i umumlsi haline gelecek ve otonam olmakla birlikte faaliyetlerini ortaklaşa sürdüreceklerdi. Bu
ittifak cemiyetin ihtilalcilik boyutunu büsbütün kuwetlendirdi ve bilhassa askeri
kadro içindeki örgütlenmenin hız kazanmasına sebep oldu. Daha sonraki belgeler dahili merkez-i umumi üyelerinin Talat Bey. Hafız Hakkı Bey (Paşa) . İsmail
Canbolat. Enver Bey(Paşa) ve Manyasizade Refik Bey olduğunu ortaya koymaktadır. Cemiyet gelişmelere hukuki zemin
hazırlamak üzere yeni bir dahili nizarnname hazırladı. Bahaeddin Şakir'e ait evrak
bu belgenin hazırlanmasında VMORO ve
Daşnaktsutyun nizamnamelerinin ilham
kaynağı olduğunu göstermektedir. Nizamnamenin 2. maddesi, "cins ve mezhep daiyesiyle tefrika husGiüne sal bulunanların husul-i amaline mani olma"nın
cemiyetin esas vazifelerinden biri olduğu
nu belirtmektedir ki bu husus. ilk defa
bir Osmanlı örgütünün Osmanlıcılık ideolojisine muhalefet edenlere eylemle karşı konulacağını ilan etmesi bakımından
önemlidir. Yeni nizarnname ayrıca cemiyetin ihtilalci karakterini de ortaya koymaktadır. Yeni düzenleme ile fedai şube
leri tesis edilirken nizamnamenin "Usul-i
Muhakemat ve Mücazat Faslı" bölümüyle cemiyetin yetkili organlarına. "bir şah
sın vücüdu[nun) vatanı veya cemiyeti
tehlikeye sokması" durumunda bu şahsı
mahkum etme ve cezalandırma yetkisi
veriliyordu. Ayrıca yemin şekli değiştirile
rek ve çeşitli semboller kullanılarak yeni
üyelerin etkilenmesi cihetine gidiliyordu.
Nizarnname ile beraber cemiyet kendine
Osmanlı Devleti armasına benzer bir arma da yaparak hükml şahsiyetini ön plana çıkardı.

Cemiyet. aynı zamanda Makedonya'daki müslüman çeteleri de kendi adına
örgütleme çabası içine girdi ve Gemici
Hasan. Martin Mustafa gibi önde gelen
çete reisieriyle temasa geçti. Ege sahillerinde de çete faaliyeti başlatmak için
Çakırcalı (Çakıcı) Mehmed Efe ile temasa
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geçildiyse de bu girişimden olumlu bir sonuç alınamadı. Cemiyete mensup siyasi
çetelerin eylemlerine ait bir program hazırlandı ve bu belge ile bu örgütlerin cemiyetin kontrolü altında siyasi çete faaliyetinde bulunmaları düzenlendi. Cemiyet Makedonya'yı faaliyet merkezi haline
getirince bu bölgedeki çeşitli unsurlara
mensup komite. cemiyet ve çetelerle temasa geçti ve bunların bir bölümüyle anlaşma zemini bulurken diğerlerini de gerçekleştireceği ihtilal sırasında eylemlerini
durdurmaları ve düvel-i muazzama temsilcilerine şikayette bulunmamaları konusunda uyardı. Aynı dönemde cemiyet örgütlenmesine hız verdi, çok sayıda subay
örgüte dahil olurken vurucu güç olarak
fedai teşkilatı kuwetlendirildi. Buna ilaveten Terakki ve İttihat Cemiyeti Jandarma Teşkilatı adlı bir diğer kuwet oluştu
ruldu. Vurucu gücün yanı sıra on sekiz
maddelik ayrı bir program çerçevesinde
faaliyet gösteren ve cemiyete ait propaganda malzemesinin dağıtılması ve yardımların toplanmasıyla görevli sivillerden
müteşekkil şehir hücreleri tesis edildi.
Nisan 1908 tarihi itibariyle cemiyet Rumeli 'de Edirne. Draç. İşkodra. Manastır.
Selanik. Üsküp. Tiran ve Yanya'da. ayrıca
altmış sekiz küÇük merkezde. en önemlileri Ohri, Serez ve Tikveş'te olmak üzere
teşkilat kurmuştu; Debre. Ergiri. Görice
gibi bazı merkezlerdeki Arnavut Bashkimi Cemiyeti şubeleri aynı zamanda Terakki ve İttihat Cemiyeti şubeleri olarak
faaliyete geçmişlerdi. Bu dönemde Trablusgarp ve Kal'a-i Sultaniyye (Çanakkale)
şubeleri kurulduysa da bunların ihtilalde
herhangi bir rolleri olmadı. Buna karşılık
Dr. Nazım ve Sursalı Mehmed Tahir beylerin idaresi altındaki İzmir teşkilatı. bölgedeki propaganda faaliyetinin yanı sıra
Makedonya'daki bir karışıklık durumunda bölgeye gönderilecek Aydın vilayeti redif taburları zabitan ve efradının pek çoğunu cemiyete üye kaydetti, böylece ihtilalin başarısında önemli rol oynadı. KoçoUlah (Aromenis) hareketinin liderleriyle
anlaşarak bu unsura mensup çetelerin
desteği temin edildiği gibi ihtilalin son
günlerinde VMORO'nun sol kanat liderleri
ve Serez ile Isturumca çete teşkilatı örgütleyicileri Jane Sandanski ve Khristo
Çernopeev'nin desteğiyle cemiyete mensup subaylar liderliğinde karışık (Türk, Arnavut. Makedon, Koço-Ulah) çeteler çıka
rıldı. Cemiyet örgütlenmesi sırasında üyelerinin önemli bir bölümü önce Osmanlı
Hürriyet. ardından Terakki ve İttihat Cemiyeti'ne katılan. İtalyan obediyansına

bağlı

Macedonia Risorta ve Fransız obeVeritas isimli mason localarından da büyük destek gördü. Bu
dönemde Paris'ten gönderilen cemiyetin
resmi organları dışında çok sayıda beyanname cemiyetin dağıtım şebekesi tarafından Edirne'den İşkodra'ya kadar olan
bölgede dağıtılırken Manastır şubesi taş
basması olarak Neyyir-i Hakikat adlı
bir gazeteyi neşre başladı (Osmanlı resmi
belgeleri Ümid, Avusturya kaynakları ise
Hürriyet adıyla cemiyet tarafından neşre
dilen diğer yayın organlarına atıfta bulunuyariarsa da Terakki ve ittihat Cemiyeti 'ne ait belgeler bu konuda herhangi bir
bilgi vermemektedir; bunların dergi değil
beyanname olması ihtimali de göz ardı
edilmemelidir) .
diyansına bağlı

Üye sayısının yalnız Makedonya'da
2000'i geçmesi üzerine Terakki ve ittihat
Cemiyeti eylem planları yapmaya başla
dı; 13 Mayıs 1908 tarihinde padişaha. biri
dışında vekiller heyeti üyelerine ve Harbiye Nazırı Mehmed Rıza Paşa'ya ayrı ayrı
ihtarnameler göndererek Makedonya'da
yeni reformlar yapılmasını amaçlayan İn
giliz- Rus tasaniarına karşı konulmaması
halinde ihtilali başlataeağı tehdidinde bulundu. 25 Mayıs 1908 tarihini taşıyan ve
Makedonya'daki konsoloslara hitaben yazılan bir "layiha" ise 31 Mayıs günü bazı
konsoloshanelere bırakılarak Makedonya'ya yönelik Rus- İngiliz girişimleri kınan
dı. Bu iki eylem cemiyetin varlığını açıkça
ortaya koyunca saray ve hükümet derin
bir soruşturma başlatma kararı aldı; bunun yanında VII. Edward ile ll. Nikola'nın
9-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdikleri Reva! mülakatının yarattığı
heyecan, cemiyetin daha ileride gerçekIeştirmeyi planladığı eylemlerini sahneye
koymasına sebep oldu. Cemiyet fedaileri
11 Haziran 1908'de Selanik merkez kumandanı Ömer Nazım'ın yaralanmasıyla
başlayan bir dizi suikast girişimini icra
ederken propaganda görevlileri çok sayı
da beyannameyi dağıttılar. Harici merkez-i umumi ise cemiyetin eylemleri konusunda Avrupa kamuoyunu kazanma
faaliyetleri gerçekleştirdi. 26 Haziran günü cemiyet dahili merkez-i umumlsi, İs
tanbul'a davet edilen Enver Bey'e Tikveş'e
giderek çeteye çıkmasını emretti; Kolağası Niyazi Bey'in kurduğu Resne Milli Taburu'nun 3 Temmuz günü dağa çıkmasıy
la isyan artık dönülmez bir noktaya geldi. İhtilalin yayıldığı ve mahalli görevlilerin gelişmelere karşı aciz kalmaya başla
dığı sırada saray bir yandan Anadolu'dan
bölgeye redif taburları gönderme kararı
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alırken diğer yandan daha ewel çeşitli Arnavut isyanlarının bastırılmasında önemli
yararlılıkları görülen Şemsi Paşa'ya asilere karşı harekete geçmesi em rini verdi.
7 Temmuz günü Manastır'a gelen Şemsi
Paşa cemiyetin fedailerinden Atıf(Kamçıl)
Bey tarafından öldürüldü . Bu olayın ardından, daha önce harici merkez-i umumi ile muhabere ederek gereğinde yalnızca hükümet binalarma karşı ateşlen
rnek şartıyla top kullanma izni almış olan
Manastır şubesi ihtilalci eylemlerin de- .
netimini ele alıp askeri isyan girişimlerin i
tırmandırma kararı aldı. 7 Temmuz akşa
mı Manastır şubesinin emriyle kurulan
120 kişilik Manastır çetesi, Kaymakam
Selahaddin ve Binbaşı Hasan Tosun beyler kumandasında Pirlepe'ye gitmek üzere yola çıkarıldı. Gerek bölgedeki mahalli
birlikler, gerekse 14 Temmuz 1908 gününden itibaren Anadolu'dan Selanik Limanı'na ulaşmaya başlayan redif taburları isyancı birliklerin üzerine gitmeyi reddettiler. Bu sırada cemiyet delegelerinin
Bashkimi Cemiyeti ile çeşitli Task ve Geg
Arnavut çeteleri ve Bektaşi liderleriyle
yaptıkları görüşmeler sonunda bazı Arnavut silahlı grup ve çeteleri harekete katıl
ma kararı aldılar. Yine Firzovik'te, bölgede çalışan demiryolu görevlilerinin çocuklarına mahsus Alman -Avusturya rnektebinin talebeleri için düzenlenen bir pikniği protesto etmek amacıyla başlayan,
daha sonra kan davalarının sona erdirilmesi yolunda karar alınması için uzatılan
Arnavut toplantısı, bölgeye cemiyet tarafından gönderilen Bashkimi Cemiyeti
liderlerinden Necib (Nexhib) Draga, Ferhad Draga ve Bayram (Bajram) Curri ile.
Hüseyin Hilmi Paşa'nın emriyle topluluğu
olay çıkmadan dağıtması için sevkedilen
Miralay Galib (Pasinler) Bey'in çabalarıyla
Kanun-i Esasi'nin yeniden tesisi için besa
yemini verilmesini kararlaştırdı; 20 Temmuz'da bu amaçla sadrazam ve şeyhülis
lama telgraflar gönderildi. 21 Temmuz'da dahili merkez-i umumi Rumeli'deki bütün şubelere, ihtilalci hareketi başanya
ulaştırmak için elden gelen bütün gayretin gösterilmesini ve 23 Temmuz Perşembe gününe kadar sonuç alınması yolunda talimat vererek saray ve hükümetin direnmesi durumunda askeri birlikler
ve gönüllülerden oluşacak bir ordunun 26
Temmuz günü İstanbul üzerine yürümek
amacıyla harekete geçmesi için gerekli
tedbirlerin alınmasını emretti. 21 Temmuz günü Ohri Milli Taburu Eyüb Sabri
Bey, 22 Temmuz günü Grebene gönüllüleri Bekir Fikri kumandasında araziye çı-

karıldı. Aynı

günün gecesi Manastır şu
besi Resne Milli Taburu. Manastır çetesi
ve bunlara katılacak Arnavut Çerçiz Topu Ili ve Adem Bey çetelerinden oluşan
2300 kişilik bir kuwetle Manastır'a gelerek Tatar Osman Paşa'yı dağa kaldırma
emri ni verdi ve emir yerine getirildi. Aynı
gece hükümet binalarma el koyan Manastır şubesi, bölgedeki mülki amiriere
gönderdiği telgraflarla herkesin 23 Temmuz günü yeniden yürürlüğe kanacak Kanun-i Esasi ahkamına uygun hareket etmesi gerekliliğini duyurdu. 22 Temmuz
günü Gevgili şubesinin gönderdiği telgrafla başlayan bir telgraf bombardımanı
ile cemiyet şubeleri müfettiş-i umumlye,
sadaret ve saraya çok sayıda telgraf yollayarak Kanun-i Esasi'nin 26 Temmuz 1908
Pazar gününe kadar yeniden yü rürlüğe
konulmasını talep etti. 23 Temmuz'da
Makedonya'daki şehir ve kasabalarda cemiyetin askeri ve sivilliderleri hürriyeti
ilan ettiler. Aynı gün sad ır olan bir irade
ile Kanun-i Esasiyeniden yürürlüğe konuldu ve cemiyet böylece rejimi değiştir
meye muvaffak oldu.
Türk tarihçiliği, genellikle cemiyetin
1908 ihtilali sırasındaki faaliyetini bir blöf
olarak ele almakta ve ihtilali n başarısını
ll. Abdülhamid'in kuşkucu karakterine
bağlamaktadır. Terakki ve İttihat Cemiyeti'ne ait dokümanlar ve Osmanlı arşiv
belgeleri ise bu iddianın doğru olmadığı
nı, cemiyetin gayet iyi bir örgütlenme,
propaganda ve eylem planını başarıyla
uyguladığını göstermektedir. İhtilalin son
günü cemiyet yaklaşık4000 silahlı eylemeiyi eyleme sakmuştur ki bu rakama Makedonya'daki diğer cemiyet üye ve sempatizanları dahil değildir. Firzovik'te sayı
ları en az 20.000 olan silahlı Arnavut cemiyeti ile VMORO'nun Serez ve ısturum
ca çete teşkilatı, bütün Makedonya'daki Koço-Ulah çeteleri isyana ve cemiyete
tam destek vermişlerdir. Anadolu'dan gelen redif taburları asilere karşı yürümek
bir yana oıilara katılmışlar, Makedonya'daki garnizonlar istisna sız hareketi destekleyeceklerini ilan etmişlerdir. Ayrıca
yalnız Üçüncü Ordu'nun 70.000 civarın
daki asker sayısı İstanbul ile bölge arasın
da bulunan Bir ve İkinci Ordu'nun asker
sayısından daha fazlaydı. Öte yandan ihtilal sonrasındaki eaşkuyu bir halk hareketiyle karıştırarak 1908 ihtilali'ni bir halk
ayaklanması olarak sunmaya çalışan yeni
bir tarihçilik cereyanı başlamışsa da bu
iddianın da tarihi gerçekliğiyansıtmak
tan uzak olduğunu belirtmek gerekir.

23 Temmuz 1908 - 18 Aralık 1908 Tarihleri Arasında İttihat ve Terakki Cemiyeti. ihtilalden sonra tekrar İttihat ve Thrakki adını kullanmaya başlayan cemiyet,
Meclis-i Meb'usan'ın yeniden toplandığı
tarihe kadar tedricen azalma temayülü
göstermekle birlikte her türlü siyasi ve içtimal gelişmeye müdahale ve bir anlamda bir "comite desalut public" gibi hareket etti. Cemiyetin hukuki varlığının 1889
tarihli, cemiyetlerin ancak hükümet izni
alındıktan sonra kurulabileceğini belirleyen irade-i seniyye sebebiyle tartışmalı
olması fiili güç karşısında önemini kaybetti. Yine Hüseyin Hilmi Paşa'ya hükümet tarafından 24 Temmuz 1908 tarihinde sad ır olan irade-i seniyye gereğince verilen bütün cemiyetlerin dağ ıtılması yolundaki emre cemiyet şiddetle muhalefet etti ve irade ile kurulmadığından irade ile dağılmayacağını duyurarak cemiyetin tüzel kişiliğinin tanınması için padişahı Selanik'te Beyaz Kule etrafındaki
bahçeyi yeni merkez-i umumi için cemiyete hibe etmeye davet etti. Bu çabasın
da başanya ulaşması cemiyetin resmen
tanınması anlamına geldiğinden konumu
sağlamlaştı. Kendisini "cem'iyyet-i mukaddese" olarak ilan eden . çeşitli şehir ve
kasabalarda ahaliye bağlılık belgeleri imzalattıran ve muhtelif bölgelere heyetler
gönderen cemiyet. fiili müdahalelerin yanı sıra hükümete de doğrudan emirler
vermekten çekinmedi. Bu dönemde İtti
hat ve Terakki Cemiyeti dahili merkez-i
umumi üyeleri ve Dr. Nazım ile Paris'ten
yurda dönen Bahaeddin Şakir beylerden
müteşekkil bir heyet tarafından idare
edildi. Aynı dönemde, Rumeli vilayetleri
istisna edilirse taşrada İttihat ve Terakki
Cemiyeti şubeleri genellikle eşrafla subay
ve memurlar tarafından kuruldu, daha
sonra Selanik merkezi tarafından tescil
edildi. Musul örneğinde olduğu gibi bazı
vilayetlerde eşraf birbirine rakip birden
fazla İttihat ve Terakki Cemiyeti tesis et ti. Cemiyetin taşra teşkilatını kontrol altına alması iki yıla yakın zaman aldı. Benzeri bir zorluk, cemiyetin fedai kadrosunun yasal bir örgüt haline gelmesi sonrasında frenlenmesi konusunda görüldü
ki hemen hepsi subay olan bu kişiler cemiyet içinde icraatçı bir hizip olma özelliğini sürdürdüler. Bu kimseler tarafından
Rumeli'de neşredilen Silah, Süngü, Top
gibi dergiler söz konusu hizbin aşırılıkları
konusunda bir fikir vermektedir. 1909 yılı
sonu itibariyle cemiyet bütün imparatorlukta 850.000 üyeye sahip 360 şube tesisine muvaffak oldu. Cemiyet ayrıca "ka-
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dın şubesi," "ulema şubesi" gibi şubeler
kurarak toplumdaki durumunu kuwetlendirmeye çalışırken bir yandan da çeşitli mesleki örgütleri kendi denetimi altına almaya gayret ederek içtimal hayatı
da kontrol amacını güttü. Ancak bir süre
sonra bu alandaki tekeli kırıldı. Cemiyetin
18 Ekim - 7 Kasım 1908 t arihleri arasın
da gerçekleştirdiği ilkyasal kongresi gizli olarak yapıldı ve merkez-i umumi üyelerinin isimleri gizli tutuldu. Yeni merkez-i
umumi Hüseyin Kazım Kadri, Midhat
Şükrü, Hayri, Talat Bey, Ahmed Rıza, Enver Bey, Habib Bey ve İpekli Hafız İbrahim
Hakkı Bey'den teşekkül etti. 1908 Ekiminde cemiyet yeni bir siyasi program
kaleme alarak bunu neşretti (bu prog. ramda 1909'da bazı değişiklikler yapılmış
tır). Programa göre cemiyet siyasi, iktisadi ve içtimal sahalarda çeşitli düzenlemeler yapılmasını benimsiyordu. Yine bu
kongrede nizarnname değiştirilerekyeni
bir yapılanmaya gidildi. Buna göre cemiyet in organları umumi kongre, merkez-i
umumi, vilayat hey'et-i merkeziyyeleri,
kaza ve nahiye hey' et-i merkeziyyeleri ve
kulüplerdi.

18 Aralık 1908 -30 Ekim 1918 Tarihleri Arasında İttihat ve Terakki Cemiyeti.

Meclis-i M eb'Osan 'ın açılmas ı ile cemiyetin siyasi hayat üzerindeki tekeli bir ölçüde kırıldıysa da mebusların hepsinin cemiyet listelerinden seçilmesi ve cemiyet
ileri gelenlerinden pek çoğunun mebus
olması sebebiyle dalaylı kontrol bu geliş
me sonrasında da sürdü. 1909 kongresi,
merkez-i umumi azalarının isimlerinin
gizli tutulması gele n eğine ve cemiyete
girişteki yemin uygulamasına son verilmesi kararını aldı. Bu yıl aynı zamanda cemiyetle İttihat ve Terakki Meclis-i Meb'Osan grubu (ki İttihat ve Terakki belgelerinde "fırka" olarak zikredilmektedir) birbirinden ayrıldı; gerek cemiyet gerekse
Meclis-i Meb'Osan grubu için ayrı dahili
nizamnameler yapıldı. Cemiyet yeni cemiyetler kanunu çerçevesinde örgütlendi ve 191 Oyılında ŞOra-yı Devlet tarafın
dan "menafi-i umOmiyyeye hadim" cemiyet olarak tescil edildi. Bu değişikliğe ve
cemiyetin siyaset dışı kalacağı yolunda-·
ki taahhütlerine rağmen ne bu ikili yapı
gerçek anlamda uygulamaya kondu, ne
de cemiyetin merkezi hükümete ve taş
radaki mülki makamlara müdahaleleri
sona erdi. Ancak 1908 seçimlerindeki büyük başarısına rağmen İttihat ve Terakki'nin siyasi alandaki tekelci davranışları
kısa sürede kendi içinde bölünmelere,
kendisinden yeni siyasi partilerin doğma-
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sına ve mediste kendisine yönelik güçlü
bir muhalefetin teşekkülüne sebep oldu.
Otuzbir MartVak'ası, kısa bir müddet için
cemiyetin iktidar üzerindeki belirgin kontrolüne ara verdiyse de isyanın bastırıl
ması ve ll. Abdülhamid'in hal'i (27 Nisan
ı 909) sonrasında cemiyet daha da kuvvetli bir siyasi aktör haline geldi. 31 Mart
Vak'ası sırasında İttihat ve Terakki teşki
latı Hareket Ordusu ile gönüllü birliklerin
teşekkülü ve payitahta nakillerinde de
önemli rol oynadı. Gizli olarak icra edilen
1909 kongresiyle cemiyet elindeki yetkileri meclis grubuna devrettiğini ilan ettiyse de bu gerçekte kağıt üzerinde kaldı. 191 Okongresi yedi üyelik bir merkez-i
umumi seçti. 1911 yılında İttihat ve Terakki içinde Hizb-i Cedid ismiyle, Miralay
Sadık (Şehreküştü) Bey ve Abdülaziz Mecdi (Tolun) Efendi liderliğinde bir muhalif
ve muhafazakar grup ortaya çıktı ; "Mevadd- ı Aşere" başlıklı bir bildiriyle cemiyet içinde yeni bir düzenleme yapılması
çağrısında bulundu. Bu grubun önde gelen pek çok ismi daha sonra ya tasfiye
edildi ya da muhalefet partilerine katıl
dı. Bu yıl yapılan ve İttihat ve Terakki'nin
ilk tartışmalı kongresi olan toplantı merkez-i umumi azalarının sayısını yediden

1327 (1911! kongresinde düzenlenen · osmanlı Ittihat ve
Terakki cemiyeti'nin nizamnamesi' nin kapağı
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on ikiye çıkardı. İttihat ve Terakki'nin iktidar üzerindeki kontrolüne, bir paralel
hükümet gibi çalışmasına ve 1912 seçimIerinde muhalifleri seçtirmemek için kullandığı yöntemlere gösterilen tepkiler sebebiyle. ayrıca cemiyet ve fırka tarafın
dan desteklenen Said Paşa hükümetinin
istifası ile İttihat ve Terakki, Gazi Ahmed
Muhtar ve Mehmed Kamil Paşa hükümetleri döneminde muhalefete geçti, cemiyet liderleriyle cemiyeti destekleyen
gazeteciler bu dönemde haskılara maruz
kaldı. Balkan Savaşı'nın yarattığı çöküntü ve Edirne'nin Bulgarlar'a teslim edileceği şayiaları üzerine İttihat ve Terakki
liderleri Babıali'yi bastı l ar; Mehmed Kamil Paşa'yı istifaya zorlayarak Mahmud
Şevket Paşa sadaretinde yeni bir hükümet kurulmasını sağladılar (23 Ocak
ı 913). Mahmud Şevket Paşa suikastı (II
Haziran ı 9 ı 3). ittihat ve Terakki'nin ülkede muhalefeti sindirerek bir tek parti
yönetimi kurmasına yol açtı, bu durum
Mondros Mütarekesi sonrasına kadar devam etti. İttihat Terakki bu süre içerisinde, 1914 yılında seçimlerin yapılmasına
rağmen ülkeyi meclisi devre dışı bıraka
rak kavanin-i muvakkate ile yönetti ve Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girişi
gibi hayati kararlar aldı . 1913'te yapılan
kongrede cemiyetin tamamıyla fırkaya
tahvili benimsendi ve yeni bir program
hazırlandı. Bu programa göre fırkanın bir
reis-i umümlsi ve bir de vekil-i umümlsi
olacaktı (daha sonra toplanan ı 9 ı 6 ve
ı 9 ı 7 kongreleri b ir anlamda hükümet
programının müdafaası dışında önemli
bir özellik taşımadı) . Bunun yanı sıra tek
parti olmanın avantajlarını kullanan İtti
hat ve Terakki. Teşkilat-ı Mahsusa adın
da paramiliter bir örgüt ve Türk Gücü Cemiyeti, Osmanlı Güç (daha sonra Genç)
dernekleri gibi yine paramiliter gençlik
örgütleri kurduğu gibi Kara Kemal Bey'in
organizatörlüğü ile çok sayıda esnaf kuruluşunu kendine bağladı, kendisini desteklemeyen basını susturdu, esasen dolaylı kontrolü altında olan Türk ocaklarını
ise fırka ideolojisini yayan bir kurum haline soktu.
İttihat ve Terakki reisierinin Türkçü ve
daha sonra Türk milliyetçisi fikirlerden
derin bir biçimde etkilenmelerine rağ
men cemiyet 1 fırka Osmanlıcılık, Türkçülük ve ittihad-ı islam gibi siyasetlerin
hepsini devleti kurtarabilmek amacıyla eş
zamanlı olarak uygulamış, bu anlamda
tam bir pragmatizm örneği sergilemiş
tir. İktisadi sahada ise İttihat ve Terakki,
bilhassa Balkan savaşları sonrasında uy-
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gulamasına hız verilen "milli iktisat" siyasetiyle müslüman ve özellikle Türkler'den
teşekkü l eden yeni bir burjuvazi tesisine
gayret göstermiştir.
1908-1918 döneminde İttihat ve Terakk'i Cemiyeti içinde Talat. Enver ve Cemal paşalar ön plana çıkm ı şsa da (aslında
Türk tarihçiliği neredeyse bütün İttihat ve
Terakki Cemiyeti ' ni bu üç lid eri n örgütü
mesabesine i ndirerek diğer pek çok önemli
kişiyi, mesela örgütleme ve uygulama alanında Bahaeddin Şakir ve Dr. Nazım gibi
liderl erin rolünü tama men göz ardı etmektedir) cemiyet, 1908 öncesinde benimsediği hey'et-i merkeziyye 1 merkez-i
umumi hakimiyeti ilkesini bazı istisnai
dur umlar haricinde muhafaza etmeye
muvaffak olmuştur. Türk tarihçiliğinin
genel olarak üç paşa arasındaki ihtilafları abartma eğilimi içerisinde bulunması,
cemiyet içi ve şahsi anlaşmazlı kl arın olduğundan fazla gösterilmesi sonucunu
doğurmuştur. Aynı şekilde İttihat ve Terakk'i üzerine sağlıkl ı tahliller yapabilmek
için şah ı slar üzerine yoğunlaşmak yerine
merkez-i umumi kararlarını incelemek
ve yorumlamak gerekmektedir.

I. Dünya Savaşı'na giriş. İttihat ve Terakk'i Cemiyeti'nin Enver Paşa'nın liderliğindeki kanadının yarattığı bir fiili durum
sonunda gerçekleşmiş, bu olay İttihatçı
kadro içinde önemli tartışmalara, nazır
istifalarına sebep olmuşsa da bir örgütsel bölünme doğurmamış ve merkez-i
umumi genel siyasetler üzerindeki hakimiyetini sürdürmüştür. İtti hat ve Terakki. ülkede her kuruma hakim olduğu
1914-1918 yılları arasında savaş siyasetIerinin tesbit ve icrasında da birinci derecede rol oynamıştır.

ll. Meşrutiyet döneminde İttihat ve Terakk'i kısa bir süre dışında paralel bir hükümet gibi çalışmış. Mahmud Şevket Paşa suikastının ardından bütünüyle bir tek
parti iktidarı kurmuştur. Saray. ı ı. Abdülhamid'in hal'i sonrasında siyasette belirleyici rol oynayan bir kurum olmaktan çık
mış. Babıali bürokrasisi önce dalaylı olarak, sonra doğrudan İttihat ve Terakki
hakimiyeti altına girmiştir. İttihat ve Terakk'i'nin kendini bir "vatan kurtarıcı" teş
kilat olarak görmesi ve kendine muhalefeti vatan hainliğiyle eş tutması, Il. Meş
rutiyet döneminin iktidar- muhalefet iliş
kilerinin sertleşmesine ve iktidar deği
şimlerinin seçim dışı yöntemlerle gerçekleşmesine sebep olduğu kadar daha sonra Türk siyasi hayatı üzerinde derin tesir
icra edecek bir tek parti geleneğinin kurulması sonucunu doğurmuştur.

Mütareke Döneminde İttihat ve Terak-

Her ne kadar Milli Mücadele'yi tama-

ki. Mondros Mütarekesi'nden sonra İtti
hat ve Terakki son kongresini 1 Kasım
1918 tarihinde topladı. Kongrenin üçüncü gününde İttihat ve Terakk'i'nin bazıli
derlerinin (Talat, Enver, Cemal paşalarla
Bedri, Azmi, Bahaeddin Şakir, Dr. Nazım,
Dr. RüsGhi beyler) yurt dışına firarlarının
gerçekleştiği haber alındı ve S Kasım
1918'de İttihat ve Terakk'i Fırkası isminin
tarihe karışması ve yeni bir fırkanın kurulması kararlaştırıldı. 11 Kasım 1918'de
kurulan Teceddüt Fırkası, İttihat ve Terakk'i'nin yerini aldı. İttihat ve Terakki'nin nakit varlığının önemli bir bölümü bu
fırkaya devredilirken (İttihat ve Terakki Fır
kası'nın mal varlığına ı Şubat ı 9 ı 9 tarihli
Meclis-i Vükela kararı ile el konuldu) Talat
Paşa'nın istifası sonrasında kurulan İzzet
Paşa kabinesinde dört İttihatçı nazır bulunduysa da bu hükümetin istifasının ardından İttihat ve Terakki'nin ülke yönetimi üzerindeki etkisi önemli ölçüde azaldı.
Eski İttihatçı mebuslar, Teceddüt Fırkası
ve Mütareke'nin hemen öncesinde kurulan Osmanlı Hürriyetperver Avam Fırkası
bünyesinde varlıklarını sürdürdüler; Teceddüt Fırkası Meclis-i Meb'usan'da hakim parti durumuna geldiyse de meclisin 21 Aralık 1918'de feshi, İttihat ve Terakk'i'nin elindeki son iktidar kozunu da
kaybetmesine sebep oldu. S Mayıs 1919
tarihli Meclis-i Vükela kararı ile Teceddüt
Fırkası kapatıldı ve mal varlığına el konuldu. Bu arada Meclis-i Meb'usan beşinci
şubesi, İttihat ve Terakk'i reisierinin savaşa giriş ve savaş sırasında uygulanan siyasetlerini soruşturmaya başladı; firarl
durumdaki İttihat ve Terakki liderleri dı
şındaki önde gelen üyeler sorgulandı. 8
Mart 133S (1919) tarihli kararname ile
kurulan Divan-ı Harb-i Örfi ise İttihatçı
n azır, mebus ve sorumlu katipleri muhakeme etti. S Temmuz 1919'da İttihatçı
liderler çeşitli cezalara çarptırıldı. Bu arada daha mu hakem e devam ederken bazı
önde gelen İttihatçılar Malta'ya sürgün
edildi. Yurt dışındaki İttihatçı liderler örgütsel faaliyetlerini sürdürüp çeşitli cemiyetler kurdularsa da faaliyetlerinden
ciddi sonuçlar alamadıkları gibi Milli Mücadele'yi bir İttihatçı harekete dönüştür
me çabaları da sonuçsuz kaldı . Bu arada
Enver Paşa'nın gayretleriyle S-8 Eylül
1921 tarihinde Batum'da bir İttihat ve
Terakk'i kongresi toplanıp (bu toplantının
ciddi anlamda bir kongre olmadığı kesindir) Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki
varlığı iddia edilen üyelerini İttihat ve Terakk'i adı altında siyasi faaliyete davet ettiyse de bu çabadan bir sonuç alınamadı.

mıyla bir İttihatçı hareket olarak görmek
mümkün değilse ve İttihatçı reisierin bu

harekete el koyma

girişimleri başarısız

lıkla sonuçlanmışsa

da bazı istisnalar dı
Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerini örgütleyenlerle kongreleri ve daha sonra
Ankara'daki meclisi toplayan kadro eski
İttihat ve Terakki üyelerinden teşekkü l
etmiştir. Tecedd üt Fırkası'nın yanı sıra
yine İttihatçılar tarafından Mütareke'nin
hemen öncesinde kurulan Karakol Cemiyeti. Milll Mücadele'nin başlatılmasında
ve sürdürülmesinde (teşkilat ı 920 Nisanında fe s hedilmişti rj eski Teşkilat-ı Mahsusa mensupları ile Kara Kemal Bey'in
idaresi altındaki esnaf örgütlerinin de
desteğiyle çok önemli rol oynamıştır. Bunun yanında iki hareket arasında bir ideolojik devamlılık da söz konusudur.
şında

Yeni Rejim Döneminde İttihatçılar.

Milli Mücadele sırasında yurt dışına kaçan İttihatçı liderlerin önde gelenleri Daş
naktsutyun Komitesi fedaileri (Cemal Paşa suikastındaki Sovyet Gizli Servisi rolü
hala tartışmalıdır) ve Bolşevik kuwetler
tarafından öldürüldüler Milli Mücadele'nin başarısından sonra yurda dönen İtti
hatçılar ise yeniden örgütlenme çabalarına başladılar. 1922 yılında eski Maliye
nazırı Cavid Bey'in evinde toplanan İtti
hatçı liderler dokuz madd elik bir f ı rka
programı hazırladılar. Daha sonra bazı
İttihatçılar. 1924'te muhalefeti aynı çatı
altında t oplamaya gayret eden Terakk'iperver Cumhuriyet Fırkası'nın faaliyetlerinde önemli roller oynadılar. 1926 yılı Haziran ayında Mustafa Kemal Paşa'yı hedef alan bir suikast girişiminin ortaya çı
karıldığının ilan edilmesinin ardından 26
Haziran'da başlayan İzmir mu hakemesinde bazıları eski İttihatçı olan on dört kişi
idam cezasına çarptırıldı, bunlardan on
ikisi 13- 14 Temmuz gecesi idam edildi;
İttihat ve Terakki esnaf teşkilatı örgütIeyicisi Kara Kemal ile Abdülkadir beyler
ise gıyaben idama mahkum oldular. Geri
kalan İttihatçı !iderler, Terakkiperver Fır
kası önde gelenleri ve diğer muhalifleriyle birlikte 1 Ağustos 1926 tarihinden itibaren Ankara İstiklal Mahkemesi'nde
muhakeme edildiler. Dr. Nazım, Cavid,
Hilmi ve Nail beyler 26 Ağustos 1926 günü idam edilirken öbür İttihatçılar deği
şik hapis cezalarına çarptırıldı. İzmir ve
Ankara'daki mu hakemeler bir anlamda
İttihatçılığın da sonu oldu .
1922'den sonra İttihatçılar muhalefet
cephesine katılmalarına rağmen ciddi sayılabilecek bir girişim gerçekleştireme-
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mişlerdir. Ancak yeni rejimin önde gelen
pek çok isminin eski ittihatçı kadro içinde yer almış olması ve bunların bir kısmı
nın İttihatçılık'la yeni rejim taraftariiğı
arasında kararsız bir durumda kalması
ciddi bir sorun oluşturmuştur. Bu da tercihini İttihatçılık yönünde kullanan ve daima potansiyel suçlular olarak görülen eski İttihat ve Terakki mensuplarının tasfiyesinin en önemli sebebini teşkil etmiş
tir. İttihatçılar'ın muhakemeleri, suikasttaki rollerinden ziyade 1908 öncesinden
1926 yılına kadar İttihat ve Terakki'nin
bütün faaliyetlerinin sorgulanmasına dönüşmüş ve bir siyasıtasfiye ile sonuçlanmıştır.

İttihat ve Terakki'nin yeni kurulan Tür-

kiye Cumhuriyeti'nin siyasi hayatı ve bu
yeni yapı içerisinde siyasi teamüllerin teşekkülü üzerindeki etkisi tartışılmaz olmakla birlikte bu cemiyet 1 fırkanın çok
ulus! u bir devletin şartları içinde doğmuş
ve yine böylesine bir çerçevede faaliyette
bulunmuş bir örgüt olduğunu da göz ardı
etmemek, bu alanda aşırı genellernelere
gitmemek daha doğru olur.
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İnsan aklının,

L

kozmik akıtiann sonuncusu olan
faal akılla kurduğu ilişki
anlamında felsefe terimi.

_j

İnsan aklının gelişmesi ve bilgiyle aydınlanması İslam felsefesinin en temel

meselelerinden birini oluştu rur. Akıl teorisinin psikoloji ve epistemoloji yanında
metafizik, teoloji ve ahiakla da ilişkili olması problemin önemini daha da arttır
maktadır. Meşşal filozoflar. Aristo'nun
kuwe-fiil ve madde-suret ayırırnma dayanan doktrininden hareketle insan aklını . "güç halinden fiil alanına çıkarak soyut kavrarnlara u laşma yeteneği" şeklin
de tanımlamışlardı r. Bu noktada hangi
gücün insan aklını kuwe halinden fiil haline çıkaracağı ve fiil haline geçen aklın
soyut bilgilere nasıl ulaştığı soruları önem
kazanmaktadır. İlk maddede (heyula) olduğu gibi sırf güç ve istidat halindeki akıl
da giderek heyG!anl denilen potansiyel
ve edilgin durumundan kurtularak etkin
hale geçmektedir. Güç halindeki insan
aklını fiil alanına çıkaran bu etkin ilkeye
"faal akıl" denmektedir. Faal akıl, "insanın
düşünme ve bilme gücünü işlevsel hale
getiren ve maddi eşyada kuwe halinde,
maddi olmayan alemde fiil halinde bulunan akli objeleri (ma'külat) ona kazandıran
ilke" olarak tanımlanmıştır. İnsan aklıyla
faal akıl arasındaki bu ilişkiye İslam felsefesinde ittisal denilmektedir.
Faal

akıl

ve etkisinin mahiyetiyle insan
ona hangi bilgi yollarıyla yöneleceği konusu İslam filozofları arasında tartışmalıdır. Esasen Aristo'nun faal akıl konusundaki fikirlerinin müphemliği sebeaklının

