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ÖNSÖZ
Türk Demokrasi Tarihi, demokrasi, bir başka tanımlamayla haklın iktidarı kontrolü ve
katılımı tartışmalarının başladığı 19. yüzyıldan başından itibaren tarihsel süreci konu
edinmektedir. Bu tarihi süreç aynı zamanda Türk modernleşmesini de kapsar. Nitekim bu
konuları birbirinden ayırmak mümkün değildir. Bu derste mümkün olduğu kadar siyasi
kurumlar, yönetim, siyasal katılım ve katılım yapılara üzerinde durulmaya çalışılacaktır. Bu
meyanda meclisler, partiler, anayasa ve yasa metinleri, sistem tartışmaları ön plana
çıkarılmıştır.
Diğer taraftan Türk Demokrasi tarihi çalışmaları yakın zamana kadar büyük oranda
siyasal bilimlerce ve siyasal bilim teorileri çerçevesinde ele alınmıştır. Ancak elinizdeki ders
notları bir tarihçi gözüyle Türk Demokrasisini kaleme alma çabasıdır. Bu tür çabalar tarihçiler
arasında da yapılmaktadır. Bunların sayısının artması tarihçi gözüyle de Türk Demokrasisine
dair yazıma katkı sunacaktır.
Bu ders kitabı hazırlanırken Türk Demokrasi Tarihi üzerine yazılan birçok eser ve
çalışma dikkate alınmıştır. AUZEF Tarih Bölümü öğrencilerine daha düzenli ve faydalı
olması adına düzenlenmiştir. Bu vesile ile bu çalışmanın ortaya çıkmasındaki katkısından
dolayı AUZEF yöneticilerine teşekkür ederim. Bunun yanı sıra bu çalışmanın ortaya
çıkmasında önemli bir temel oluşturan Türk Demokrasi Tarihine dair kitaplar ve makaleleri
kaleme alan bütün akademisyenlere teşekkürü bir borç bilirim.
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1. I. MEŞRUTİYET ÖNCESİ İKTİDARA KATILIM VE KONTROL
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


I. Meşrutiyet Öncesi Millet Hakimiyeti



Sened-i ittifak



Tanzimat Fermanı



Yeni Osmanlılar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Millet hâkimiyeti ne anlama gelmektedir?
2) Sened-i İttifak belgesinde kimlerden bahsedilmektedir?
3) Tanzimat Fermanı hangi padişah döneminde ilan edilmiştir ve içeriğinde neler
bulunmaktadır?
4) Yeni Osmanlıların temel düşünceleri nelerdir?
5) I. Meşrutiyet öncesinde halkın iktidara katılımı için neler örnek gösterilebilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Sened-i İttifak

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sened-i İttifak’tan ayanların

Okuyarak, fikir yürüterek,

beklentisini anlayabilmek.

tartışmalara katılmak

Tanzimat Fermanı ile
Tanzimat Fermanı

Osmanlı Devleti’nin

Okuyarak, fikir yürüterek,

hedflerini ve gerekçelerini

tartışmalara katılmak

ortaya çıkarabilmek.
Yeni Osmanlıların Türk
Yeni Osmanlılar

demokrasisi içindeki anayasal

Okuyarak, fikir yürüterek,

gelişmelerle ilgisini

tartışmalara katılmak

öğrenebilmek
Yeni Osmanlılar

Yeni Osmanlıların

Okuyarak, fikir yürüterek,

düşüncelerini kavrayabilmek

tartışmalara katılmak
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Anahtar Kavramlar


Sened-i İttifak



Tanzimat Fermanı



Yeni Osmanlılar



II. Mahmut



Abdülmecit



Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliye



Mustafa Reşit Paşa



Millet-i Hakime



Eyalet Meclisleri
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Giriş
Nizam-ı Cedid, Tanzimat-ı Hayriye, Genç Osmanlılar Hareketi, I. Meşrutiyet, JönTürk Akımı, II. Meşrutiyet, Hareket-i Milliye, Cumhuriyet şekilde sıralama bir yandan
yenileşme ve milliyet düşüncesinin gelişim çizgisi, diğer taraftan hâkimiyetin/egemenliğin tek
kişinin hükümranlığından milletin hükümranlığına aşamalı bir şekilde geçmesini anlatır. Bu
zincirin halkaları üzerinde düşünce bazında, Avrupa’daki sosyal, iktisadi ve özellikle siyasi ve
fikir akımlarının etkisi oldukça büyük olmuştur. Ancak, bu gelişim serüveni, kralın aleyhine
gelişen oldukça sert mücadeleleri ve içerisinde sınıf kavgalarını barındıran Avrupa’daki
gelişmelerden farklılık arz etmiştir. Zaten bu etkileşime rağmen, siyasi, sosyal, iktisadi ve
düşünce temelinde farklı bir toplum olan Osmanlıların ve bunun en önemli taşı olan
Türklerin, Avrupa’daki millet hâkimiyeti serüveninden farklı bir görünüm çizmeleri doğaldı.
Dönüşüm olarak niteleyebileceğimiz bu yenileşme hareketlerinde, ilk önce Osmanlı
Hanedanı ve bürokrasisinin, daha sonra hanedan ve bürokrasiye yakın çevrelerin etkisi halka
göre çok daha fazla idi. Bu yüzden, başlangıçta Avrupa karşısında üstünlüğünü kaybeden bir
devletin, askeri ve idari yenileşmelerle eski gücünü kazanması olarak doğan yenileşme
hareketleri, daha sonra bürokrat-aydın kesimin hükümdarı ve onun gözetimindeki hükümeti
kontrol etmek, denetlemek, hükümdarın hukukunu sınırlamak çabası şekline dönüşmüştür. Bu
meyanda genellikle hükümdarın hukukuna dair ilk sınırlandırma olarak görülen Sened-i
İttifak’tan itibaren bu sürecin tarihi seyrini ana hatları ile göstermeye çalışacağız.
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1.1. I. Meşrutiyet Öncesi Millet Hâkimiyeti
1.1.1. Sened-i İttifak
Türk demokrasi hareketlerinin başlangıcını temsil eden tarihi bir belge olarak görülen
Sened-i İttifak’ın önemi, ilk kez mutlak bir hükümdarın yetkilerine az da olsa bir sınır
konmasından kaynaklanmaktadır. III. Selim tarafından başlatılan ve Nizam-ı Cedid adını alan
yenileşme hareketinin III. Selim’in 1807’de tahtan indirilmesi ile başarısızlığa uğraması, II.
Mahmut’un hükümdar olmasıyla sonuçlanmıştır. Osmanlı Devleti’nin iç ve dış problemlerle
uğraştığı bir zamanda tahta oturan II. Mahmut, Avrupa orduları ayarında bir ordu kurarak,
Osmanlı Devleti’nin yeniden eski gücüne ulaşmasını isteyen III. Selim gibi yenilikçi idi.
Ancak, bu yönünü gösterebilmesi için saltanatını sağlam bir zemine oturtması gerekmekteydi.
Zira III. Selim’in yeniliklerine muhalefet eden kesim gücünü korumaktaydı ve ayanlar
karşısında merkezi otoriteyi güçlendirmek, iyice bozulan asayişi sağlamak zorunda idi. Bu
yüzden, iktidarını borçlu olduğu ve kendisi de bir ayan olan Alemdar Mustafa Paşa
vasıtasıyla, ayanlar ile merkez yönetiminin katıldığı Meşveret Meclisi’ni İstanbul’da
toplamıştır. Amaç Osmanlı Hanedanı ile merkez dışında kuvvetli bir güç odağı haline gelen
ayanlar arasında karşılıklı hak ve ödevlerin belirlenmesi idi. Ancak, bu çağrıya geniş katılım
olmamıştır. Çünkü İstanbul’dan uzak eyaletlerdeki ayanlar ile nüfuzlu ve büyük ayanlar
iştirak etmemiştir. Ayrıca, çağrıyı kabul ederek İstanbul’a gelen ayanlardan da ancak dördü
senede imza atmıştır. Senedin maddelerini ağır bulan II. Mahmud konuyu müzakere etti ve
başçuhadarı Eğriburun Ömer Ağa’nın senedin onaylanıp daha sonra ortadan kaldırılması
yönündeki tavsiyesine uyarak bir hatt-ı hümâyunla onu tasdik etti. Yedi maddesi bulunan bu
anlaşma gereğince, özetle ayanlar merkezi otoriteye ve yeniliklere sadakat göstereceğine söz
verirlerken, karşılığında padişah ayanların varlığını ve kendiliklerinden elde ettikleri hakları
tanımıştır. Bu arada anlaşmanın dördüncü maddesiyle hükümdar ile ayanlar arasındaki
anlaşmazlıklarda, hükümdarın vekili, dolayısıyla yürütmenin bir parçası olan sadaret
makamının yetkili kılınması sadaretin önemini artırmıştır. Ayrıca, 5. ve 7. maddeler ile yoksul
halkın korunması, zulmün yasaklanması, soruşturma sonrası yargılamanın yapılmasının
öngörülmesi genelin, yani halkın lehine açılımlar idi. Ancak, halkın ve ayanın kazanımları söz
konusu ise de, merkezin kuvvetlenmesi asıl hedef olmuştur. Ayrıca, bu anlaşmaya katılımın
az olması ve anlaşma gereklerini yürütecek bir kurumun olmaması, uygulama sahası
bulmasını engellemiştir. Bu yüzden, hükümdarın yetkilerini frenleyecek objektif bir hukuk
kaidesi niteliği kazanamadığı görülmektedir.
Diğer taraftan, merkezi otoriteyi kuvvetlendirerek sultanlığını sağlamlaştıran II.
Mahmut, yenileşme yolunda bir dizi hareketlere girişerek yenilik taraftarı olduğu göstermiştir.
Onun döneminde Osmanlı merkez teşkilatında yapılan yeniliklerle yürütmenin yapısı ve işlevi
değiştirilmiştir. Avrupa’daki icra organları benzeri bir yürütme şekli ortaya koyan bu
değişikliklerle Sadaret, Sadaret Kethüdası, Reisülküttaplık gibi klasik kurumlar yerine
Başvekâlet, Dahiliye Nezareti, Hariciye Nezareti, Maliye Nezareti, Ticaret Nezareti ve Evkaf
Nezareti gibi yenileri oluşturulmuştur. Yürütme organı üzerinde yapılan yenileştirme
teşebbüsleri yasama üzerinde de görülmüştür. Devlet yönetimi ve yapılmakta olan reformların
kararlaştırılıp yürütülmesinde yerleşik ve düzenli çalışan bir danışma kuruluna duyulan
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ihtiyaçtan dolayı, daimi bir danışma kurulu olarak 24 Mart 1838’de meclislerin en önemlisi,
II. Mahmut devrinin sonunda yasama organı şeklinde faaliyet yürütecek olan Meclis-i Valâ-yı
Ahkâm-ı Adliye kurulmuştur. Bu meclisle birlikte kurulan Dâr-ı Şûrâ-yı Bâb-ı Âlî ise
Başvekile danışma kurulu olarak görev yapacaktır.
Meclis-i Valâ-yı Ahkâm-ı Adliye faaliyetinin ilk yılında, Dâr-ı Şûrâ-yı Bâb-ı Âlî’nin
üzerinde bir kurum olmasına rağmen iki kurum arasındaki iş bölümünün kesin bir şekilde
belirlenmemesi ve üyelerinin ayrıca farklı kurumlarda ikinci bir görevleri olması nedeniyle
istenildiği kadar faydalı olamamıştır. Tanzimat’ın ilanından sonra 8 Mart 1840’da Meclis-i
Valâ-yı Ahkâm-ı Adliye, Dâr-ı Şûrâ-yı Bâb-ı Âlî ile birleştirilerek yeniden düzenlenmiştir. Bu
yeni düzenleme ile işlevi de genişletilen Meclis-i Valâ-yı Ahkâm-ı Adliye’nin üyeleri
düşüncelerini serbestçe ifade edebilecekler ve hükümet üyelerine soru sorabileceklerdi.
Ayrıca, kararlar mecliste oy çokluğu ile alınabilecek, oylar eşit olduğunda son kararı padişah
verecekti. Bu kurum, başlangıçta can ve mal güvenliğini sağlayan, vergileri belirleyen
yasaları hazırlamakla yükümlü ve temsili nitelikte bir yasama organı görüntüsü çizmiştir.
Daha sonra bu meclisin Abdülmecit’in de teşvikiyle adeta küçük çapta bir yasama meclisi
işlevini gördüğünü iddia eden olduğu gibi danışma meclisi olmaktan öteye geçemediği de
ifade edilmiştir. Abdülmecit devrinde 1840-1854 yılları arasında bir anayasa organı olarak
çalışan bu kurum Tanzimat Fermanı’nın ilan ettiği ilkelerin uygulayıcısı olmuş ve yeniliklere
karşı gelen devlet ricalini yargılaması ile bir mahkeme görevini de üstlenmiştir. Meclis,
1854’de Meclis-i Âlî-i Tanzimat ve Meclis-i Ahkâm-ı Adliye şeklinde ikiye ayrılarak 1861
yılına kadar varlığını sürdürmüş, daha sonra tekrar birleşen bu iki kurum, yine Şûra-yı Devlet
ve Divan-ı Ahkâm-ı Adliye olarak ayrılarak son halini almıştır.

1.1.2. Tanzimat Fermanı
Tanzimat Fermanı, aslında II. Mahmut ve onun bürokrasisi tarafından başlatılan
yeniliklerin devamıdır. II. Mahmut’un ölümü nedeniyle ilanı ve yürütülmesi oğlu
Abdülmecit’e kalmıştır. Bu yüzden, Tanzimat devri, özel olarak 1839-1876 arası dönemi,
genel olarak ise II. Mahmut saltanatından I. Meşrutiyetin ilan tarihi 1876’ya kadar olan süreyi
ifade etmek için kullanılmaktadır. Ferman’ın ilanı, Osmanlı devletinin iç ve dış problemlerle
oldukça zorlandığı bir döneme rastlamaktadır. Bunlar içinde en önemlisi, Mısır Hidivi
Mehmet Ali Paşa’nın merkeze karşı gelmesi üzerine Osmanlı Devleti’nin Rusya’dan yardım
alması ve bu durumu kendi menfaatleri açısından kabul edilemez gören İngiltere, Fransa ve
Osmanlı Devleti üzerinde oluşacak yeni statüden rahatsız olan Avusturya-Macaristan’ın
müdahalesiyle oluşan ortamdır. İşte 3 Kasım 1839 tarihinde Osmanlı devlet ricali, yabancı
elçileri, dini grupların liderlerinin önünde okunarak ilan edilen Tanzimat Fermanı, Osmanlı
Devleti’ni bu sıkışık durumdan kurtarmak isteyen Mustafa Reşit Paşa’nın yaratıcılığından
doğan ve onun yol göstericiliğinde yürüyen bir eserdir. Tanzimat Fermanı’nda Padişah, halkın
can, mal ve namusunu güvence altına alacağını, vergilerin adalete uygun biçimde
toplanacağını, askerliğin yeniden gözden geçirileceğini dile getirmekte idi. Ayrıca, din ayrımı
gözetilmeksizin bütün Osmanlı tebaasına eşit haklar tanınması, devletin bütün tebaasına karşı
eşit mesafede olması hedeflemişti. Ancak, bu vaatleri takip ve uygulayacak, hükümdarın ve
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hükümetin iradesini sınırlayacak yetkili bir meclisin bulunmaması reformlar önünde en büyük
engel olarak durmuştur.
Tanzimat bir yönü ile iktidarın kendi kendini sınırlamasıdır. Zira danışma özelliği
taşısa da oluşturulacak kurumlar ve meclisler devletin işleyişi ve sorunlarıyla ilgili konularda
karar alma mekanizmasında yerini alacaktı. Diğer taraftan, iktidarın toplum içerisinden gelen
baskılar sonucu değil de, kendi kendini sınırlaması hukuk devletine ve meşrutiyete geçişi
kolaylaştırmıştır. Zaten, bu tür bir yolun oluşması da, Osmanlı aydınının devlet içerisinde
bulunuşu ve sosyal tabakalarının değişimde veya dönüşünde etkili olacak pozisyona ve
formasyona sahip olmaması ile izah edilebilir.
Tanzimat Fermanı, her alanda bir geriye dönüş olarak görüldüğü gibi, iyi niyetle
yapıldığı ve ülkeye bazı faydaları dokunduğu, ancak temelini toplumsal yapıdan almadığı
şeklinde günümüze kadar çeşitli yorumlara ve tartışmalara maruz kalmıştır. Ayrıca, Fermanı
devletin varlığını sürdürebilmek için yetkinin merkezileştirilmesi ve devletin mutlakıyetçi
özelliğinin mümkün olduğunca laikleşmesi yolunda, Osmanlı yöneticileri tarafından
uygulanmış en sürekli girişim şeklinde de değerlendirilmiştir. Yine hükümdarın yazılı
esaslara kendisinin de uyacağını ve herkesin de buna itaat etmesi gerektiğini kabul etmesi, her
kuvvetin üstünde bir kanun bulunduğu fikrini yayması noktasında, fermanın önemini daha da
artırmaktadır. Bu yüzden Tanzimat Fermanı, Türk demokrasisi tarihinde hükümdarla halk
arasındaki hakları belirleyen şartlar manzumesi olarak da anlaşılmaktadır.
Bu fermanının bir anayasa, hatta kanun şeklinde olmadığını düşünenler de vardır.
Onlara göre, bu ferman hükümdarın kendi yetkileri ile halkın hakları arasındaki ilişkilerde
değişiklik yapılacağını vaat eden Avrupa’daki charte türü bir belgedir. Bu belgeye
dayanılarak da, yeni kanunlar hazırlanmıştır. Yine her ne kadar söz konusu belge, hükümdarın
hukukunun sınırlandırılmasının kabul edilmesi, can, mal ve namusun korunmasının kanunlara
bırakılması, yürütmenin keyfi, hükümdarın iradesine göre değil bazı temel prensipler
çerçevesinde yürütülmesi gereğinin belirlenmesi yönleriyle anayasal rejimlere yaklaşan
tarafları bulunsa da, temel prensiplerdeki belirsizlikler nedeniyle anayasa niteliği
taşımamaktadır. Aslında, hükümdar ile hükümet arasında olan ve birlikte ilan edilen bir
sözleşme özelliği taşımaktadır.
Ayrıca, daha önceki dönemlerde olduğu gibi, ferman gereğince yapılması öngörülen
reformlarda öncelik yine orduya verilmiştir. Öyle ki, diğer reformlar ise bu askeri reformun
ihtiyaçlarından kaynaklanıyordu. Büyük ve modern bir ordu kurmak güçlü bir hazine
gerektirdiğinden, vergi sisteminin yeniden düzenlenmesi zorunluydu. Bu ise merkezle taşralar
arasında sıkı idari ilişkiyi ve yeni bir devlet nizamını yerleştirmeye bağlıydı. Ayrıca, iyi topçu
olmak, gemilerde hassas seyir hesapları yapmak, etkin bir yönetim uygulamak gibi eğitime
dair meseleler eski sistemle yürüyen okullarla değil, çok daha iyi işleyen eğitim sistemiyle
mümkün idi. Bu yüzden, can, mal ve dinsel eşitlik gibi konular asker kafalar tarafından
fazlaca önemsenmemiştir.
Tanzimat döneminin önemli bir başka reform paketi ise 1856 Paris Konferansına
Osmanlı Devleti’nin katılabilme şartı olarak ve Avrupalı devletlerin baskısı altında ilan edilen
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1856 Islahat Fermanı’dır. Bu ferman ile daha önce ilan edilen reformlara uyulacağı,
uyrukların can, mal ve ırzlarını güvence altına alan tüm yasalara sahip çıkılacağı ve reform
hareketinin sürdürüleceği vaat edilmiştir. Müslüman ve Hıristiyan uyrukların her konuda
eşitliği kaydedilmekte, vilayet ve belediye meclislerinde temsilin makul bir oranlarda olacağı,
vergilerin daha adil ve eşit olarak alınacağı belirtilerek idari, asayiş, mali ve eğitim
alanlarında reformun devam edeceği bir kez daha vurgulanıyordu. Yine, bu ferman yeni bir
anlayışı, Osmanlılık kavramını öne çıkarmış, millet-i hâkime olan Müslümanlardan bu
imtiyazlı durum alınarak, din farkı gözetmeksizin Osmanlı vatandaşlığı kurulmaya
çalışılmıştır.
Ancak, 1838 anlaşması ile ekonomik alanda genişleyen İngiltere baskısına 1854’de ilk
dış borçlanmanın gerçekleştirildiği Fransa’nın da katılmasıyla bir anlamda devletin mali
bağımsızlığını ortadan kaldırması, aydınların devletin kurtuluşu için İslam kültürüne ve kendi
tarihi birikimine yönelmesine neden olmuştur. Yine, bu ferman özellikle Müslümanlar
tarafından tepkiyle karşılanmış, ülkenin çeşitli bölgelerinde ayaklanmalara, MüslümanHıristiyan çatışmalarına dönüşmüştür. Bu gelişmeler ise, Hıristiyanların hamiliğini yapan
Avrupalı devletlerin Osmanlı iç işlerine yoğun bir şekilde karışmasıyla sonuçlanmıştır.
Tanzimat Dönemi’nin önemli özelliklerinden biri halkın yönetime katılması
noktasında işlerlilik kazanan meclislerin ve hükümete danışma görevi yapan kurumların
oluşturulmuş olmasıdır. Bunlar arasında daha önce işlediğimiz ve II. Mahmut döneminde
kurulan Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye’nin 1854’de ikiye ayrılmasından doğan Meclis-i
Ali-i Tanzimat ve Meclis-i Ahkâm-ı Adliye önemi kurumlardır. Bu iki kurumun oluşumu, iki
erkin, yasama ve yürütmenin bir bünyeden ayrılması gibidir. Bu kurumlardan Meclis-i Ali-i
Tanzimat yasa ve tüzükleri hazırlamak, idari önlemleri görüşmek, hükümete görüşlerini
sunmak, nazırların ilk yargılanmalarını yapmak ve 1856 Islahat Fermanı’nın getirdiği
düzenlemeleri gerçekleştirmekle yasama organı görüntüsü vermiştir. Meclis-i Ahkâm-ı
Adliye ise adli, idari yargı ve temyiz mahkemesi görevini üstlenerek yargı erkini
oluşturmuştur. Yine, bu dönemin önemli kurumlarında biri de Şûra-yı Devlet’tir. Bu kurum,
yasa ve tüzük tasarılarını hazırlamak, mülki konularda kararlar almak, mülki ve adli
makamlar arasındaki anlaşmazlıklarda yetkili kurumu göstermek, padişah ve devlet
makamlarından gelen istek üzerine görüş bildirmek, memurları yargılamak, bütçeyi
denetlemek gibi geniş görev ve yetkiyle donatılmıştı. Şura’nın üyeleri Müslüman(28) ve
Hıristiyanlar arasından (13) padişah tarafından seçilmekteydi. Bununla birlikte, yeniliklerle
ilgili isteklerin görüşülmesi için vilayet meclislerinden gelen üyelerle birlikte seçilmişlerin de
söz hakkı olduğu bir meclis hüviyetini de kazanmaktaydı. Özellikle, Şûra-yı Devlet ve
Meclis-i Ali-i Tanzimat hem vilayetlerden gelen temsilcilerin katılmasıyla hem de yasaların
hazırlanmasındaki rolleri ile meclisli ve anayasalı bir rejim arayışlarının ilk deneyimleri
olmuşlardır.
Tanzimat döneminde merkezde kurulan bu müesseselerin yanı sıra taşrada halkın
yönetime katılması noktasında oluşturulan meclisler de söz konusu edilmelidir. Bu
meclislerin birincisi 1840’da kurulan Muhassıllık Meclisleri’dir. Bu meclis, Tanzimat
Fermanı ile öngörülen, ancak başarısızlıkla sonuçlanan vergi sistemine ve toplanmasına düzen
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getirmek için kurulmuştur. Görevi vergilerin nasıl toplanacağını belirlemek, vergilerin
oranlarını hesaplamak ve toplanmasına bir düzen getirmekti. Muhassıllık sistemi kaldırılınca
meclisleri de ad değişikliği ile Memleket Meclisi adıyla anılmıştır. Daha sonra vali, defterdar,
kaymakam ve kaza müdürlerinin yeniden belirlendiği 1849’da yayınlanan yeni bir
Talimatname ile Eyalet Meclisleri adını almıştır. Bu meclisler taşrada, başkentteki Meclis-i
Vala’nın bir örneği gibi idi. Sancak merkezlerindekileri ise Küçük Meclisler adıyla
yapılanmıştır. Meclislerin kurulması ile birlikte halkın şikayet başvuruları, özellikle vergi ve
memurların suiistimali konusunda oldukça fazla olmuştur. Ancak, bu meclislere seçilenlerin
daha önceden yönetimde görev alanlardan ve yörenin ileri gelenlerinden belirlenmesi, halkın
kısa sürede bu meclislerden de şikayet eder duruma getirmiştir. Aslında, meclise
seçileceklerle ilgili seçim yönetmeliği bu fırsatı vermiştir. Bütün bu aksaklıklarına rağmen,
temsili karakter taşıyan bu meclisler sayesinde parlamenter sistem için deneyim elde edilmiş,
sarayın ve merkez bürokrasisinin elinde olan iktidar tekeli, taşrada seçimle oluşturulan
meclisler sayesinde bir nebze de olsa kırılmıştır.

1.2. Yeni Osmanlılar
Tanzimat döneminin önemli bir özelliği de Yeni Osmanlı Hareketi’nin ortaya çıkarak,
siyasi sahneyi etkilemesidir. Bu yüzden, 1860’lı yılların başında filizlenip yaygınlaşan,
Abdülaziz’in tahta çıkışından dört yıl sonra 1865’de kurulan Yeni Osmanlılar Cemiyeti, Türk
siyasi düşüncesine önemli dönüm noktalarından biridir. Bir aydın hareketi olan Yeni
Osmanlılar, Tanzimat düşüncesi ve uygulanışına karşı yöneticilere sert ve açık eleştiri
yöneltmişler, Avrupa’da benzeri aydın hareketleri gibi gizli ve örgütlü mücadele yürütmeye
çalışmışlardır. Yeni Osmanlılar parlamento, halka karşı sorumlu yönetim, siyasal özgürlük,
vatan ve soyut özgürlük gibi kavramların tartışılmasını ve yaygınlaşmasını sağlamıştır.
Ayrıca, Türk anayasa hareketinin düşünce temelinin Yeni Osmanlılar tarafından atıldığı ifade
edilebilir. Bu hareket, özellikle halk hâkimiyeti noktasında, halkın kendisini yönetecekleri
seçme hakkı ve bu hakkı kullanmada yeterli seviyede olup olmadığı tartışmasıyla önemli bir
adım oluşturmuştur. Bu hareket, var olan seçme hakkının uygulanmasını isterken, eleştiri
yönelttikleri yöneticiler ise, bu hakkı reddetmemekle beraber toplumsal şartların
oluşmadığını, erken olduğunu iddia etmişlerdir.
Ancak, bazı aydınlara göre, Tanzimat dönemi Osmanlı aydını ve yöneticisi Avrupa
düşüncesini esaslı bir şekilde öğrenmeden ve Osmanlı toplumsal hayatının incelenmesi ile
elde edilecek aslî neticeye ulaşmadan, dolayısıyla teorik ve fikri tartışmalar ortaya çıkarmıştır.
Bu yüzden, yüzeysel bir şekilde öğrenilen Avrupa düşüncesinden elde edilen bazı pratik
sonuçları Osmanlı hayatına uygulamaya çalışmışlardır. Bu hareketlerin yukarından, yani
yönetici kesimden gelenine Tanzimat, yöneticilerin idaresini beğenmeyen aydınlar tarafından
ortaya konulan fikirlere ise Yeni Osmanlı düşüncesi denmiştir. Batılı düşünce ve kurumları
İslam medeniyetinin referanslarıyla birlikte tartışan ve her iki medeniyetin yol göstericiliğine
başvuran bu hareketin ileri gelenleri Namık Kemal, Şinasi, Ziya Paşa ve Ali Suavi gibi
Osmanlı bürokrasisi ile yakın ilişki içerisinde olan kesimden gelmekteydi. Bu düşüncelerle
uğraşan aydın topluluğunun Osmanlı bürokrasi kesiminden gelmesinin sebebi ise, Avrupa ile
ilişkilerinin bulunmasıydı. Bu husus, meşrutiyet düşüncesinin de bu aydınlar tarafından
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tutulmasına, öncülüğünü yapmasına veya tartışılmasına neden olmuştur. Ancak, bu aydınlar
Osmanlı bürokrasisi tarafından yürürlüğe konmak istenen yeniliklere karşı şüphe ile
yaklaşmaktaydı. Mustafa Reşit Paşa, Âli Paşa ve Fuat Paşa gibi önde gelen Tanzimatçıların,
Batı’nın askeri ve idari yapısını Osmanlı Devleti’ne aktarmalarının yanı sıra, Batı’nın günlük
hayatını Osmanlı coğrafyasına taşıyarak “Avrupaî” yaşamla Osmanlı değerlerine zarar
vermişlerdir. Ziya Paşa ve Namık Kemal’in başını çektiği bu itirazların sebebi reformların
laik karakter taşıması, Osmanlı Devleti’nin temeli olan şeriata gerektiği kadar uyulmaması ve
reformların toplumsal yapıyla uyuşmaması idi. Ancak, bu yaklaşımlarından, yani İslam’ı
referans almalarından dolayı kimi kesimlerce Tanzimatçılardan farklı olarak algılanan Yeni
Osmanlılar, kimi aydınlarca aslında Tanzimatçıları tamamlayan, hatta hükümdarın hukuk ve
yetkisinin sınırlandırılması ve halkın hukukunun ve özgürlüğünün genişletilmesi gibi
hususlarda onlardan daha ileri, radikal düşüncelere sahiptiler. Çünkü İslam medeniyeti
dairesinden referans almalarına rağmen, bu nitelemeye en çok yakın görülün Namık Kemal,
Ayetullah Bey gibilerin düşüncelerinde ilham kaynağı fıkıh ve Kanunname-i Süleymanî”den
daha çok Avrupa ülkelerinde uygulamalarını gördükleri veya işittikleri anayasalar idi.
Aslında, bu ikircikli hal veya algılanış, Yeni Osmanlıların tam bir düşünce bütünlüğü arz
etmemesinden kaynaklanmakta idi. Bu ikircikli yapıyı Şinasi ve Namık Kemal’in
düşüncelerinde görmek mümkündür. Şinasi, Avrupa’da algılanışı ile ulusçu ve meşrutiyet,
hatta cumhuriyetçilik anlamına gelen Jeune’nin temsilcisi, laikliğin öncüsü olarak görülürken,
Namık Kemal’de ne ulusçuluk ne de laiklik düşüncesi vardı. Hatta bu yüzden Namık Kemal
ve arkadaşları Avrupa’da İslamcı görünmekteydiler. Bu noktada, Namık Kemal’in kendisini
yerli bir kavramla, Yeni Osmanlılar olarak ifade etmesi de önem kazanmaktadır. Bu
aydınların faaliyetleri ve düşünceleri Osmanlı bürokrasisini ve saltanatını etkilemiştir. Bu
düşünceleri yüzünden kovuşturmalara uğramışlar, Avrupa’ya gitmek zorunda kalmışlarsa da,
devlet yönetiminde birçok taraftar kazanmışlardır.

https://www.google.com.tr/search?hl=yeniosmanlilar 25.01.2016
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Uygulamalar


Meşrutiyet Öncesi Millet Hâkime ile ilgili bilgi edinme



Seden-i İttifakı diğer belgelerle karşılaştırma



Tanzimat Fermanı ile dış politika arasında ilgi kurma



Yeni Osmanlı düşüncesi ile anayasal gelişmeler arasında ilgi kurma
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Uygulama Soruları
1) Sened-i İttifak ile Magna Carta arasında benzerlik var mıdır? Araştınınız ve
tartışınız.
2) Tanzimat Fermanı Osmanlı siyasal yapısında ne tür değişimleri getirmiştir?
İnceleyiniz.
3) Yeni Osmanlılar toplumun hangi kesimlerini temsil etmişlerdir? Araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Türk demokrasi tarihi ve modernleşmesi üzerine eser verenlerin, halkın
iktidara katılımı adına ele aldıkları Osmanlı Devleti’nde 19. yüzyıldaki gelişmeler ele
alınmıştır. Bunlar içinde Sened-i İttifak, Tanzimat Fermanı, Yeni Osmanlı düşüncesi
irdelenmiştir. Bunlar içinde Sened-i İttifak ve Tanzimat Fermanı merkezi teşkilat ile yerel
güçlerin ve diğer taraftan dış etkinin tesirini görmek mümkündür. Ancak Yeni Osmanlı
düşüncesi ve Yeni Osmanlılar, Osmanlı yönetim biçiminde köklü değişiklikler önermiştir.
Rus Devleti’nin etkisinden kurtulmak isteyen Osmanlı bürokrasisinin aldığı tavır sonucu,
Yeni Osmanlılar düşüncelerini uygulama fırsatı yakalamışlardır. Bu bölümde özellikle bu
husus öne çıkarılmaya ve ortaya konulmaya çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki ifadelerden hangisi Türkiye’de milli egemenlik düşüncesi ve
yenileşme hareketleri için söylenemez?
a) Avrupa felsefesi ve düşüncesi Türkiye’deki milli egemenliğin gelişimini
etkilemiştir.
b) Türkiye’de milli egemenliğin gelişimi bazı yönlerden Avrupa’dakilere göre
farklılık gösterir.
c) Türkiye’de milli egemenlik düşüncesi halkın talepleriyle ortaya çıkmıştır.
d) Türkiye’de yenileşme hareketleri başlangıçta bürokraside etkin idi.
e) Türkiye’de yenileşme hareketleri bir süre sonra hükümdarı, hükümeti kontrol
etmek ve sınırlamak çabası şeklinde dönüşmüştür.
2) Aşağıdakilerden hangisi 1856 Islahat Fermanı’nın ilan nedeni idi?
a) Balta Limanı Antlaşması göre ilanı zorunlu idi
b) Osmanlı Devleti’nin 1856 Paris Konferansına katılabilme şartı idi
c) Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanının ilanını önceden öngörmüştü
d) Tersane Konferansına göre Islahat Fermanının ilanı zorunlu idi
e) 1853 Kırım Savaşına katılmanın şartı idi
3) Aşağıdaki ifadelerden hangisi Sened-i İttifak için doğrudur?
a) Sened-i İttifak merkez ve taşra ilişkilerini belirleyen II. Mahmut dönemine ait bir
belgedir.
b) Sened-i İttifak Alemdar Mustafa Paşa’nın ayanlık yaptığı Rusçuk’ta imzalanmıştır
c) Alemdar Mustafa Paşa, Meclis-i Mebusan’da topladığı bazı ayanlara Sened-i
İttifak’ı imzalatmıştır
d) Sened-i İttifakta Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması tartışılmıştır.
e) Sened-i İttifak bütün Osmanlı ayanlarının ortaklaşa imzaladığı bir belgedir

16

4) Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliye hangi tarihte kurulmuştur?
a) 24 Mart 1838
b) 24 Mart 1837
c) 24 Mart 1839
d) 24 Nisan 1838
e) 24 Nisan 1839
5) Tanzimat Fermanı hangi tarihte ilan edilmiştir?
a) 3 Ekim 1839
b) 3 Ekim 1840
c) 3 Kasım 1839
d) 23 Ekim 1839
e) 23 Kasım 1840
6) Sened-i İttifak için hangi kesimler, taraflar bir araya gelmiştir?
7) Sened-i İttifak’a karşı Osmanlı Padişahının tavrı ne şekilde olmuştur?
8) Tanzimat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir?
9) Tanzimat Fermanı neden ilan edilmiştir?
10) Tanzimat bir yönü ile iktidarın kendi kendini ………….dır.

Cevaplar
1)c, 2)b, 3)a, 4)a, 5)c
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2. I. MEŞRUTİYET DÖNEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


I. Meşrutiyet İlanı



Kanun-ı Esasinin Özellikleri



Seçim Kanunu Maddeleri



II. Abdülhamit ve Yeni Anayasa Talepleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) I. Meşrutiyet nasıl ilan edilmiştir?
2) Kanun-ı Esasi hangi anayasalardan etkilenmiştir?
3) Seçim Kanunu seçmenlerin özelliklerini nasıl belirlemiştir?
4) II. Abdülhamit anayasa talebinde bulunanlara karşı ne tür politikalar takip
etmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
I. Meşrutiyet

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

I.Meşrutiyet’in ilan süreci

Okuyarak, fikir yürüterek,

hakkında bilgi edinmek.

tartışmalara katılmak

Osmanlı Anayasal gelişim
Kanun-ı Esasi

çizgisinde önemli bir yer

Okuyarak, fikir yürüterek,

edinen Kanun-ı Esasinin

tartışmalara katılmak

özelliklerini ortaya çıkarmak
Seçimlerin iki dereceli
Seçim Kanunu

olmasının nedenlerini
öğrenebilmek.
II. Abdülhamit’in anayasayı

II. Abdülhamit

askıya almasının
gerekçelerini anlayabilmek.

Okuyarak, fikir yürüterek,
tartışmalara katılmak
Okuyarak, fikir yürüterek,
tartışmalara katılmak
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Anahtar Kavramlar


1876 Kanun-ı Esasisi



Seçim Kanunu



Meclis-i Ayan



Meclis-i Mebusan



Beyanname



Talimat-ı Muvakkate



II. Abdülhamit



Prens Sabahattin



Ahmet Rıza Bey
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Giriş
Aydınların, özellikle hükümdarın hukukunun sınırlandırılarak parlamentolu bir
yapının oluşturulmasını savunması ve ülkenin bütünlüğünün Osmanlılık politikası ile
sağlanacağını düşünmesi; Tanzimat reformlarının adeta halkın iradesini de gösterebileceği
genel meclisli bir yapıya doğru adım atması ve Avrupa’nın da baskıları yeni tahta çıkmış olan
II. Abdülhamit’in 23 Aralık 1876’da Kanun-ı Esasi (KE)’yi ilan etmesi ile sonuçlanmıştır.
Gayrimüslimler dahil mülkiye, ilmiye, askeriyeden temsilcilerin bulunduğu bir komisyon
oluşturulmuştur. Komisyonda Mithat Paşa, Namık Kemal, Cevdet Paşa, Ziya Bey, Kostaki
Bey, Ohannes Efendi gibi üyeler vardı. Komisyonda parlamenter monarşiyi hedefleyen birçok
anayasa taslağı üzerinde tartışılmıştır. Diğer taraftan, KE ilanında Yeni Osmanlıların
düşünceleri ve çalışmalarının etkili olduğu inkâr edilemez. Bu yüzden anayasanın ilanı Yeni
Osmanlı düşüncesinin zaferi olarak yorumlanmıştır.
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2.1. I. Meşrutiyet ve Kanun-ı Esasi
Kanun-ı Esasi’nin hazırlanması sırasında padişahın yetkilerinin ve yabancı devletlerin
Osmanlı Devleti’ndeki bazı topluluklar üzerindeki isteklerinin göz önüne alınması
beklentilerin hüsrana dönüşmesine neden olmuştur. Bu anayasanın, 1-4, 11 ve 18. maddeleri
hakimiyetin kayıtsız şartsız hükümdara ait olduğu gösteren devletin şekli, bütünlüğü ve
egemenliği üzerine idi. Ayrıca, 3-5 ve 13. maddeler şarta bağlanmayan hükümdarın
yetkilerine dini meşruluk verirken yine 5. madde hükümdarı sorumsuzluk halesi ile
taçlandırmıştır. Öyle ki, anayasaya bağlılık yemini etmesine dâhi gerek yoktu.
Yine, KE’nin 5, 7, 27-30, 35 ve 73. maddeleri ile yürütme erki düzenlenerek, yürütme
padişahta toplanmıştır. Meclis-i Vükela, hükümdarın yürütme hak ve yetkilerini paylaşmayan,
müşterek sorumluluğu olmayan, birlikte karar alamayan ve hükümdarın istediği zaman
azledebileceği bir kurul halinde bırakılmıştır. Padişahın yetkileri göz önüne alındığında
kabinedeki vekiller neredeyse birer yüksek memur statüsündedir. Hiç bir kayıtla
sınırlandırılmadan sadrazam ve vekillerin atanması ve azli padişaha verilmiştir.
Diğer taraftan, 1876 KE’si Meclis-i Mebusan(MM) ve Meclis-i Ayan(MA)’dan
oluşan bir Meclis-i Umumi öngörmesine rağmen, yasama faaliyeti de hükümdara bağlı hale
getirmiştir. 5. ve 54. maddeleri meclisin yasama erkini nasıl kullanacağını izah etmekteydi.
Ancak, bu hak oldukça kısıtlı idi. Çünkü meclisin veya mebusların ve Ayan’ın yasa teklif
etme hakkı biçimsel olarak verilmişti ve çok kısıtlanmıştı. Yasa teklifi padişahın iznine
bağlıydı ve belirli konularla sınırlandırılmıştı. Yasaların oluşumunda etkin yetki, padişahın
icrada adeta bir vasıtası olan hükümete ve üyeleri hükümdar tarafından belirlenen Şura-yı
Devlet’e verilmiştir. Yasamayı kısıtlayan diğer bir başka durumda, adeta kanun tekliflerinde
bir süzgeç görevini üstlenen MA’ya anayasanın 64. maddesiyle tanıdığı haktı. Ayanın tüm
üyelerini ise 60. maddeye istinaden padişah seçmekteydi.
Böylece, yasaların denetimi, yasalaşma süreci padişaha bağlı bürokrasinin eline
bırakılmıştı. Ayrıca, bu süreçten geçerek padişahın önüne gelen yasa teklifi hükümdar
tarafından reddedebilmekte ve bu teklif bir toplantı dönemi boyunca bir daha meclis
gündemine gelememekteydi. Ancak, yasamanın kabul etmediği bir kanunu hükümdarın
yapması da bu anayasa tarafından sınırlandırıyordu. Dolayısıyla, MM tek başına bir yasama
organı değildi ve yasama faaliyetlerini sıkı kayıtlarla kullanabilmesine rağmen, istemediği
yasa tekliflerinin kanunlaşmasını önleyerek bir tür denetim organı haline gelmekteydi.
Nitekim meclisin ve anayasanın tatil edilmesi gündeme geldiği 93 Harbi esnasında II.
Abdülhamit, meclisi, kendisine havale edilen kanun tekliflerini incelemek ve müzakere
etmekle görevli olduğunu ifade etmekteydi.
Diğer taraftan, yasamanın denetleme yetkisi pek sınırlı idi. Mebusların nazırlara soru
sorma hakları olmasına rağmen, nazırlar cevap vermek zorunda değillerdi. Meclisin
güvenmediği nazır, ancak padişahın oluruyla düşürebilmekteydi. Hatta hükümdar yasama ile
yürütme arasında bir problem yaşandığında meclisi feshedebilme yetkisine sahipti.
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1876 KE’ye göre, siyasi haklar 65. ve 72. maddelerle ifade edilmişti. Mebusların
dokunulmazlığı bu anayasada yer almıştı. Bu maddeler gizli oy ve iki dereceli seçim temeline
dayanan bir seçim öngörmesine rağmen, seçimin nasıl yapılacağı açıkça belirtilmemişti.
Ayrıca, mebuslar seçildikleri bölgenin değil, bütün milletin temsilcisi kabul edilmekteydi.
Bu anayasanın 9-13, 15, 166, 21-24, 85, 113, 119, 120. maddeleri Osmanlı
vatandaşlarının temel haklarını ve bunların hangi nedenlerle sınırlandırılabileceği hükümlerini
içermekteydi. Bu maddeler incelenirse, o dönem şartlarına göre temel haklar bir hayli ileri
düzeyde idi. Ancak, yasaların hayata geçirilmesi noktasında kolay olmayacaktı. Zira bireylerin
temel haklar konusunda belirli bir bilinç düzeyine sahip olmadıkları gibi bu hakları güvence
altına alacak ve savunacak bağımsız mahkemeler, siyasi partiler ve parlamentoya sahip
olunması gerekli idi. Bu güvenceleri sağlayan kurumlar yeterli ve belirgin bir şekilde
oluşmamıştı. Ayrıca, bütün temel hakları tamamen geçersiz kılacak bir yetkiyi, sürgün etme
hakkını KE’nin 113. maddesi padişaha vermişti.
Yukarıdaki hususlar dikkate alındığında, 1876 KE’si halk içinden gelen bir Kurucu
Meclis çalışmasıyla yapılan ve halka sunulan bir anayasa değildi. Hükümdarın verdiği bir
charte, ferman anayasa, hükümdar şartnamesi idi. Çünkü 1876 KE’si bütün kuvveti
padişahın üzerinde toplamıştı ve mutlak monarşinin varlığını tescillendirmişti.
1876 anayasanın hükümdara tanıdığı bu haklar karşısında şu soru akla gelmektedir.
Meşrutiyet bu anayasanın neresindedir? Meşrutiyeti, dolayısıyla padişahın yetkisinin
sınırlandırılmasını, dilediği kanunu hiç değilse kanun adı altında çıkaramamasında aramak
gerekmektedir. Zira hükümdar bütün bu yetkilerine rağmen, yasama görevini sınırlı ve
bağlayıcı şartlarla yerine getirebilmekte, yasama yetkisi açısından küçük, fakat anlamlı bir
şarta bağlı kalmıştı. Yine, yasamanın/meclisin, memurları ve para harcanmasını denetlemek
yetkisine sahip kılınmasıyla istişarî meclis olmaktan daha çok denetleme meclisi haline
getirilmiştir. Böylece, yasama yetkisi şartlı bir şekilde padişaha verilmiştir.
Ayrıca, padişahın tek yanlı iradesinin bir ürünü olan bu anayasa, hükümdarın saltanat
ve egemenlik haklarının meşruiyetini sadece geleneksel ve dini kaynaklara
dayandırmamaktaydı. Bu iki kaynağın yanı sıra, meşruiyetini insan iradesi ürünü bir hukuki
belge olan KE’ye bağlamaktaydı. Bu ise, gelinen noktada zihniyet değişimini göstermesi
açısından önemlidir.
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https://www.google.com.tr/search?hl=mesrutiyet 25.01.2016

2.2. 1876 Anayasası ve Seçim Sistemi
II. Abdülhamit, 1876 Anayasasının hazırlanış aşamasında, Avrupa devletlerine
kendisinin meşruti yönetimi samimiyetle istediği izlenimini vermek için seçimlerin hemen
yapılması taraftarı idi. Ancak, seçimlerin nasıl yapılacağına dair belirsizlik vardı. KE
hükümleri seçimler için yeterli değildi. Bu yüzden, KE’nin ilanından önce taşralarda
seçimlerin yapılabilmesi için geçici yönetmelik biçiminde yapılmış tamim hazırlandı. Ayrıca,
İstanbul ve civarı için Beyanname şeklinde bir hükümet bildirisi ile seçimlerin yapılması
kararı alındı. Kanun-i Esasi, Kanun-ı Esasi ile çelişen hükümler içeren Talimat-ı Muvakkate,
İstanbul ve çevresindeki seçimlerin nasıl yapılacağını belirleyen Beyanname, hangi vilayetten
ne kadar mebus çıkarılacağını gösteren Cetvel olmak üzere seçimlerin yapılması için dört
kaynak bulunmaktaydı.
Mebus seçilebilmek için seçim kanununu;
İyi halli olmak,
25 yaşından küçük olmamak,
Devletin resmi dili olan Türkçe’yi bilmek,
Seçildiği bölgenin ahalisinden olmak,
Ağır hapis cezasına çarptırılmış olmamak,
Osmanlı topraklarında az çok emlak sahibi olmak şartları konmuştu.
Getirilen bu şartlarla genel oy ilkesi yerine, sınırlı oy esası getirilmişti. Zira seçimler
iki dereceli idi ve kadınların yanı sıra devlete vergi vermeyecek kadar yoksul olanlara
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kapalıydı. Bu yüzden Osmanlı’da belli oranda geliri olanların ve sadece erkeklerin mecliste
temsilini sağlamaktaydı.
Üyelerinin önemli bir kısmı gayri Müslim olan I. Meclis-i Mebusan, yaklaşık beş ay
süren faaliyeti sırasında kendisinden beklenenin üstünde performans yakalamış, önemli
kanunlar çıkarmıştır. Bu performansın yakalanmasında 1840’lardan beri süre gelen taşra
meclislerinden elde edilen tecrübenin payı önemli idi. MM’nin hakları konusunda oldukça
sert tutum izleyen bu meclis, hükümeti ve askerleri, dolayısıyla padişahı Rusya’ya karşı
yürütülen savaşta yetersiz kalmakla suçlamıştır.
MM’nin eleştirel ve denetleyici yaklaşımı karşısında Osmanlı-Rus Savaşı’nın
gidişatını bahane eden II. Abdülhamit 13 Şubat 1878’de, KE’nin 7. maddesi ile kendisine
tanınan meclisi tatil etme hakkını kullanmıştır. Meclisin tatil sebebi olarak ise savaş halinin
getirdiği olağanüstü durum gösterilmiştir.
1876 KE’sinin ve onun öngördüğü yeni düzenin sağlanmasında başarısız olunmasını
çeşitli sebeplere bağlanmaktadır. Bunlardan birincisi KE’nin ilanına temel olan düşüncenin,
devletin iç düzeninin yoluna koymaktan daha çok Osmanlı Devleti’nden sürekli olarak yenilik
isteyen Avrupalıları aldatmak olması olarak gösterilmiştir.
Diğer bir görüşe göre ise, bu anayasayı destekleyecek sosyal grupların henüz
kuvvetlenmemiş olmasıydı. Dolayısıyla bu anayasa halka hükümdar tarafından sunulan bir
lütuf olarak değerlendirilmiştir. Lütuf için oluşan şartların dağılması ile eskiye dönüş kolayca
gerçekleşmiştir. Ancak, bu anayasayı tam manasıyla bir lütuf olarak görmeyenler de vardır.
Bu düşüncedekiler, 1876 anayasanın temelinde toplumsal zorlama ve itki olduğu
kanaatindedirler. Zira bürokrasinin içinden Mithat Paşa ve grubunun çalışmalarının yanı sıra
Osmanlı kamuoyunu etkileyen ve örgütleyen Yeni Osmanlıların etkisi unutulmamalıdır.

2.3. II. Abdülhamit Döneminde Anayasanın Tekrar Yürürlüğe
Konması ve Meclisin Açılması Çabaları
II. Meşrutiyet dönemi Türk demokrasi tarihine dair konulara geçmeden önce I.
Meşrutiyet ve Kanun-ı Esasinin askıya alınmasından sonra gelişen bazı hususlar işlenmelidir.
Bunlar II. Abdülhamit dönemi Türk demokrasisi ile ilişkilendirilecek huşulardı. Bunların
başında Jön-Türkler, İttihat ve Terakki Cemiyeti gelmektedir.
II. Abdülhamit MM’yi tatil ettikten sonra meşrutiyet hareketine taraftar olan
aydınları, özellikle Yeni Osmanlıları tasfiyeye çalışmıştır. Bu amaçla bir kısmı başkentten
uzaklara sürmüş, bir kısmına ise çeşitli memuriyetler vererek kontrol altına almıştır. Bu arada,
ülkede tam bir mutlakıyet kurulabilmesi için ülke genelinde sıkı asayiş politikası
uygulamıştır. II. Abdülhamit’in kurduğu baskıcı sistem ve meşrutiyetin kaldırılması ile oluşan
hayal kırıklığı, özellikle önce ülke içinde daha sonra ülke dışında aydınların örgütlediği,
amacı II. Abdülhamit iktidarını yıkıp 1876 KE’sini yeniden getirmek olan bir muhalefet
hareketinin doğmasına neden olmuştur. Jön-Türk olarak adlandırılan bu muhalefet hareketi
birbirinden dağınık çalışmaktaydı. Ancak, Jön-Türk hareketi kendiliğinden ortaya çıkmış bir
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muhalefet hareketi değildi. Gerek fikri ve şahsi bağlantılar çerçevesinde Yeni Osmanlılardan
etkilenmiş ve yardım görmüştü.
Bununla birlikte, bu son muhalefet hareketi zamanla, Ahmet Rıza Bey, Prens
Sabahattin Bey, Mizancı Murat Bey gibi kendi liderlerini çıkarmayı bilmiştir. Bu aydınların
II. Abdülhamit’in baskısı karşısında ülke içerisinde faaliyet yürütmekte zorlanması, hatta bir
kısmının tutuklanması üzerine muhalefetlerini sürdürmek ve düşüncelerini ifade edebilmek
için Avrupa’nın çeşitli ülkelerine kaçmışlardır. Bu ülkelerde, bir yandan çeşitli sosyal, fikri,
siyasi topluluklarla temasa geçmişler, diğer taraftan Osmanlı coğrafyasının her tarafına
yönelik yayın faaliyetlerine başlamışlardır. Bu yayınlarda sosyal, felsefi, iktisadi konuların
yanı sıra Osmanlı Devleti ile ilgili siyasi meseleler ve teoriler yoğun bir şekilde işlenmiştir.
Ancak, bu hareketin diğer fikirlerinde olduğu gibi siyasi düşüncelerini de homojen görmek
mümkün değildir.
Jön-Türkler, bir takım şahsi sebepler de dahil, KE ve meşrutiyeti tekrar geri getirme
hususunda birbirlerinden farklı düşünmekte idiler. Adem-i Merkeziyet esasını bir meşale gibi
gören ve yabancı devletlerin yardımı alınarak KE’nin geri getirilebileceğini iddia eden Prens
Sabahattin ve grubu, daha sona Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyet’inden ayrılarak Teşebbüsi Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti’ni kurmuştur. Bunun karşısında, yabancı
müdahalesine karşı çıkan ve adem-i merkeziyetin ülkenin bütünlüğünü tehlikeye sokacağını
savunan, ancak halka güvenilmeyeceğine inandıklarından ülke içinden aydın ve ordu ile
kurulacak ilişkilerle meşrutiyetin ilan edilebileceğini iddia eden Ahmet Rıza Bey ve grubu
vardı. Kısmen şahsi ve kısmen düşünce noktasında oluşan bu ayrım, 1908 ihtilalinden sonra
da devam etmiş, II. Meşrutiyet dönemi siyasetinin oldukça sert geçmesine neden olmuştur.
Diğer taraftan, bu ikinci cemiyet 1906’da Selanik’teki subay ve memurların kurduğu Osmanlı
Hürriyet Cemiyeti ile birleşerek daha da güçlenmiştir. Aslında, bu birleşmeden sonra
Abdülhamit’e karşı yürütülen hareket daha çok hız ve kuvvet kazanmıştır. Zira Selanik’teki
örgüt ülkenin birçok yerinde, bu arada daha çok Makedonya’da memur ve özellikle askeri
kesiminden üyeleri ve destekçileri bulunmaktaydı.
Yine, 1908 hareketi arifesinde bu iki grup Abdülhamit iktidarını yıkmak ve KE’yi
tekrar yürürlüğe koymak amacıyla birlikte hareket etme kararı alarak II. Abdülhamit
iktidarına yüklenmişlerdir.
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Uygulamalar
1) Kanun-ı Esasinin kurduğu yönetim tarzını öğrenebilmek.
2) Seçim sisteminin seçmene tanıdığı hakları fark edebilmek.
3) II. Abdülhamit ile muhaliflerinin çatışmasının sebeplerini izah edebilmek.
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Uygulama Soruları
1) Kanun-ı Esasi nedir? Tartışınız.
2) Seçim sistemlerinin gelişim çizgisiyle tek dereceli seçim sistemi arasındaki ilişki
nasıldır? İnceleyiniz.
3) II. Abdülhamit’in anayasayı askıya alma gerekçesi ne şekilde değerlendirilebilir?
Araştırınız ve tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde büyük oranda iktidara katılım ve kontrol adına halkın temsil edildiği bir
sürecin ilk adımı ele alınmıştır. Bu başlangıç Türk tarihine I. Meşrutiyet şeklinde adlanmayla
girmiştir. Bu yeni sistemin kurulması Yeni Osmanlı hareketi ve düşüncesinin yanı sıra
Osmanlı büyük bürokrasisinden destek bulmasıyla gerçekleşmiştir. Böylece önce bir anayasa
daha sonra anayasaya dayanan ve halkı temsil eden bir parlamento kurulmuştur. Her ne kadar
anayasa halkı temsil eden Meclis-i Mebusan’ı Şura-yı Devlet, Meclis-i Ayan gibi kurumlarla
hukukunu sınırlamış ise de, halkı ve özellikle taşrayı temsil eden bir kurumun Osmanlı
merkezinde bulunması çok önemlidir. Artık yeni bir temsil ve güç kaynağı İstanbul’dadır.
1876 anayasası temsil ve yetki açısından yeterli olmadığı gibi bazı hukuki boşluklar da
bırakmıştı. Bunlar arasında en önemlisi seçmen ve milletvekillerinin seçimi hususudur. Bu
yüzden ayrı seçim kanunları ve yönetmelikleri çıkarılmıştır. Ancak bu yeni dönem, I.
Meşrutiyet anayasanında kendisine verdiği yetki çerçevesinde Iı. Abdülhamit tarafından
feshedilmiştir. Bundan sonraki süreç anayasayı ve meşrutiyeti tekrar geri getirme çabaları
üzerine devam edecektir.
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Bölüm Soruları
1) Kanun-ı Esasi hangi tarihte ilan edilmiştir?
a) 23 Aralık 1876
b) 23 Kasım 1876
c) 23 Ocak 1877
d) 23 Ağustos 1877
e) 23 Aralık 1877
2) I. Meşrutiyet Meclisi hangi tarihte tatil edilmiştir?
a)

13 Şubat 1877

b) 13 Mart 1877
c) 13 Şubat 1878
d) 13 Mart 1878
e) 13 Mart 1876
3) Kanun-ı Esasinin hangi maddesi padişaha sürgün etme yetkisi vermiştir?
a) 65
b) 72
c) 13
d) 113
e) 101
4) Aşağıdakilerden hangisi 1876 Kanun-ı Esasisinin yazım aşamasındaki
heyet/komisyon içinde temsil edilmemiştir?
a) Mülkiye
b) İlmiye
c) Askeriye
d) Osmanlı Devleti’nde yaşayan Gayri Müslimler
e) Yabancı devletlerin büyükelçileri
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5) 1876 Kanun-ı Esasisine göre Meclis-i Umumi ifadesiyle ne kast edilmektedir?
a) Meşveret Meclisi
b) Meclis-i Vâlâ-i Ahkam-ı Adliye
c) Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan
d) Meclis-i Mebusan
e) Meclis-i Ayan
6) I. Meşrutiyet dönemi hangi zaman dilimine denk gelmektedir?
7) 1876 KE’sine göre hangi meclis seçimle belirlenmekteydi?
8) II. Abdülhamit 1876 KE’sinin oluşumunda ne derece etkili olmuştur?
9) Seçim Kanunu seçmenlerden hangi özellikleri aramaktaydı?
10) Seçim Kanunu genel oy yerine …….. oy ilkesini kabul etmiştir.

Cevaplar
1)a, 2)c, 3)d, 4)e, 5)c.
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3. II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ VE 1908-1912 MECLİS-İ MEBUSANI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1) 1908 seçimleri ve dayandığı hukuki belgeler
2) 1908 Seçimlerinin yapılması
3) 1908 Seçimlerinin ortaya çıkardığı sonuçlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) 1908 Seçimleri hangi yasal metinlere dayanarak yapılmıştır?
2) 1908 Seçimlerine hangi siyasi yapılar girmiştir?
3) 1908 Seçimlerinde gayri Müslimler nasıl bir politika takip etmişlerdir?
4) 1908 Seçimleri İttihat ve Terakki Cemiyeti açısından nasıl bir sonuç ortaya
çıkarmıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Seçim Kanunu ile 1908
Seçim Kanunları

seçimlerinin ne şekilde
gerçekleştirildiğini

Okuyarak, tartışmalara katılmak

öğrenebilmek.
1908 seçimlerinde gayri
1908 Seçimleri

Müslimlerin siyasi tavırlarını
kavrayabilmek.

Okuyarak, fikir yürüterek,
tartışmalara katılmak

1908 Seçimleri ile İTC’nin
1908 Seçimleri

seçimleri kazanma nedenleri

Okuyarak, tartışmalara katılmak

arasında ilgi kurabilmek.
1908 Seçimlerinde
1908 Seçimleri

muhaliflerin zayıf olmasını
izah edebilmek

Okuyarak, fikir yürüterek,
tartışmalara katılmak
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Anahtar Kavramlar


1908 Seçimleri



İntihabat-ı Mebusan Kanun-ı Muvakkatı



Gayri Müslimler



İttihat ve Terakki Cemiyeti



Ahrar Fırkası



Bulgar Kongresi



Fener Patrikhanesi
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Giriş
Meşrutiyetin ilanından sonra parlamentonun açılması için seçim hazırlıklarına
başlanmıştı. Ancak, seçimlerle ilgili de bir belirsizlik ve bilgisizlik bulunmaktaydı. Hatta
mebusların nasıl seçileceği aydınlar tarafından dahi bilinmemekte veya farklı farklı
algılanmaktaydı. Bu yüzden, 1876 KE’si hükümlerinden farklı yargılar içeren, bir seçim
yasası olmaktan daha çok “geçici yönetmelik biçiminde yapılmış tamim” niteliği taşıyan
İntihabat-ı Mebusan Kanun-ı Muvakkati ve İntihab-ı Mebusan Kanunnamesinin Suver-i
İcraiyesine Dair Talimat vasıtasıyla iki turlu seçimler yapılacaktı.
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3.1. 1908 Seçimlerinin Dayandığı Kanunlar ve Düzenlemeler
Anayasanın seçimler ile ilgili hükümleri 65, 66, 67, 68. 69. ve 70. Maddelerinde yer
almaktadır. 65. madde, her 50.000 erkek nüfusa bir mebus seçileceğini; 66.madde seçimlerin
gizli olacağını bildirmektedir. 67. madde ise, mebusluk ile hükümet memuriyetinin bir şahısta
birleşemeyeceği, mebus olunduğu takdirde kabul edip etmemenin kişinin kendi iktidarında
olduğu, mebusluğun kabulü halinde ise, memuriyetten istifa etmesi gerektiğini hükme
bağlamaktadır. Anayasanın 68. maddesinde kimlerin mebus seçilemeyeceği yazılmıştır. Buna
göre; Osmanlı vatandaşı olmayanlar, yabancı devlet imtiyazına sahip olanlar, Türkçe
bilmeyenler, 30 yaşını bitirmemiş olanlar, seçim esnasında bir kimsenin hizmetinde
bulunanlar, iflas ile mahkûm olup itibarları iade edilmemiş olanlar, kötü ahlak ile tanınanlar,
suçuna karar verilmiş olup bu karar kaldırılmamış olanlar, medeni haklardan mahrum olanlar,
yabancı devlet vatandaşlığı iddiasında bulunanlar mebus olamayacaklardır. Ayrıca bu şartlara
dört yıl sonra yapılacak seçimlerde Türkçe bilmenin yanı sıra “Türkçe okumak ve mümkün
mertebe yazmak” şartı da eklenmiştir. Anayasanın 69. maddesi mebus seçimlerinin 4 yılda bir
yapılacağını, 70. maddesi ise seçimlere meclisin açılış tarihi olan Teşrin-i Sani’den (Kasım)en
az 4 ay önce başlanılacağını hükme bağlamaktadır.
Seçimlerin ikinci dayanağı 2 Ağustos 1908 (20 Temmuz 1324) tarihini taşıyan geçici
seçim kanunu “İntihabat-ı Mebusan Kanun-ı Muvakkati”dir. Bu kanun, 83 maddeden ve 7
bölümden oluşmaktadır. Yine aynı gün iradesi çıkan “İntihab-ı Mebusan Kanunnamesinin
Suver-i İcraiyesine Dair Talimat” da 6 maddeden ibarettir. Seçim kanununa göre seçimler,
sancaklar itibariyle yapılacak, her sancak bir “daire-i intihabiye (Seçim Bölgesi)” ve her
nahiye bir “şube-i intihabiye(seçim şubesi)” itibar olunacaktır (Madde 1).Anayasanın 65.
maddesi gereğince, her 50.000 erkek nüfus için bir mebus seçilecektir. Sancakların nüfusunun
elli binden az veya çok olmasına göre de bu oran ayarlanmıştır. Seçim kanununa göre; nüfusu
25.000 ile 75.000 arasında olan sancaklar 1 mebus, 75.000 ile125.000 arasında olan
sancaklarda 2, 175.000’e kadar 3 ve 220.000’e kadar 4 mebus seçilecek, bundan fazla olan
yerlerde seçilecek mebus sayısı bu orana göre artırılacaktır (Madde 2).
Ayrıca, İntihab-ı Mebusin kanununun 17. maddesine göre seçme hakkına sahip
olanlar şu şekilde idi: 1- 25 yaşını tamamlamış olmak, 2- “hukuk-ı medeniyeye” sahip olmak,
yani herhangi bir cinayet davasında yargılanıp hüküm giyerek “hukuk-ı medeniye”den
mahrum bırakılmamak, 3- Osmanlı vatandaşı olmak, yabancılara hizmet imtiyazına sahip
olmamak, 4- iflas ile mahkûm olup iade-i itibar etmemiş olmamış olanlar bu hakka sahip
değildir, 5- devlete az da olsa vergi vermek, 6- “mahcur” (kısıtlanma) bulunmamak, yani
vesayet altında bulunmamaktı.
Yine, 17. maddeye göre mebus olabilmek için şu şartlar aranmakta idi: 1- Osmanlı
vatandaşı olmak, 2- Yabancılara hizmet imtiyazına sahip olmamak, 3- Türkçe bilmek, 4- 30
yaşını tamamlamak, 5- seçim esnasında herhangi birinin “hizmetkârlığında” bulunmamak, 6iflas etmekten dolayı mahkûm olmak veya itibar-ı iadesini alamamak, 7- “su-i ahval” ile
tanınmamak, 8- “mahcur olmamak”, 9- hukuk-ı medeniyeye sahip olmak, 10- yabancı
vatandaşlığı iddiasında bulunmamaktı.
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Mevcut seçim kanunu cemaat yani din ve ırk farkı gözetmemiş, Müslümanlar ve
gayri Müslimlerin hep bir arada seçime girmesini, mebus seçilmesini sağlamıştı. Böylece
Müslim, gayri Müslim farkına bakılmaksızın seçim kanunundaki özelliklere sahip herkes oy
kullanabilecek ve milletvekili seçilebilecekti. Bunun amacı “vatan-ı müşterekte”, yani
Osmanlı coğrafyasında Osmanlı sıfatıyla ülkenin geleceğine hep birlikte çalışabilmek ve
hürriyetten eşit bir şekilde yararlanabilmekti. Din ve milliyetin siyaset sahnesine girmesi
engellenmek istenmiştir. Buna istinaden seçim kanunu, cemaat usulünü, yani din ve milliyet
üzerinden siyasetin tanımlanmasının önü alınmış olacaktı.
Seçim kanunu, MM’ye mebus gönderilebilmesinde sancaklar usulü esas alınmıştı.
Gayri Müslim sayısının fazla olduğu sancakların oldukça az olması, gayri Müslimlerin kendi
mebuslarını seçebilmesini zorlaştırmaktaydı. Bu yönüyle gayri Müslimler seçim kanunun
kendi aleyhlerinde özellikler taşıdığını, temsil eksikliğine neden olduğunu düşünmüşlerdir.
Seçimin iki dereceli olması da bu temsili etkilemekteydi. Bir örnekle açıklamak gerekirse; bir
kazada sadece bir unsur diğer bir kazada başka bir unsur ve birinin diğerinin iki katı fazla
olması halinde, fazla olan unsur MM’ye tamamen kendi üyelerini gönderme fırsatı
bulabilmekteydi. Çünkü kaza ve nahiyede yapılan seçim sonuçları kesin değildi. Seçim iki
dereceli olduğundan bu seçilen ilk kişiler, mebusları seçmek için bütün kaza ve nahiyelerin
merkezi olan sancağa gitmekteydiler. Bu durumda, nahiyesi kalabalık olan unsur daha fazla
müntehib-i sani, ikinci seçmen göndereceğinden, meclise gönderilecek mebusların tamamına
yakınını, hatta tamamını kendilerinden çıkarabilmekteydiler. Kesin sonuçların nahiyelerde
değil, sancaklarda alınması bu durumu etkileyen en önemle faktördü. Nitekim Osmanlı
coğrafyasında sancaklardaki çoğunluk birkaçı hariç Müslümanlarındı.
Bu yüzden Gayri Müslim unsurlar 1908 seçimleri öncesinde de seslendirdikleri
önemli taleplerden birisi de, seçimin nüfusa göre mebus belirlenmesi ilkesi üzerine
oturtulmasıydı. Seçim kanununun böyle bir uygulamaya izin vermiyordu. Bu konuda ileri
giden gayri Müslimler, bakanlar kurulunun da çerçevesini ırk ve din esasının belirlediği nüfus
oranına göre tespit edilmesini istemişlerdi. Her unsurun nüfus miktarına göre MM, MA
üyesine ve devlet memuruna sahip olması, kabinede bu orana göre bir “hisse” verilmesi
şeklinde beliren anlayışa nisbet-i adediye denilmektedir. İttihatçılar nisbet-ı adediye anlayışını
iki noktadan karşı çıkmışlardır. Birincisi ülkenin menfaatlerine uygun olmadığı ikincisi ise
gayri Müslim taleplerinin uygulanmasının mümkün görünmemesidir. Zira bütün Osmanlı
unsurları din ve milliyet esasına göre değil genelin çıkarını gözetmeliydi. Bu noktada tüm
kesimler birbirlerini desteklemeliydi. Din ve lisan farklılığı taşıyan insanlar arasında ayrı
menfaatler olabileceği gibi, ırk ve dinin belirlediği bir kümede, toplulukta ortak menfaatler de
olamayabilirdi. Bu açıdan bakıldığında bir Türk, bir Arnavut, bir Rum’un menfaatlerini
savunabilirdi ve hatta savunmalıydı. Bu yaklaşım Osmanlı aidiyeti, bir Osmanlı vatandaşlığı
ve Osmanlılık politikası ile açıklanabilir.

3.2. 1908 Seçimlerinin Yapılması
Kasım-Aralık 1908 tarihleri arasında yapılan seçimler, meşrutiyet ilanı ile gelen ilk
dakikaların şevk ve heyecanının yanı sıra ihtilal hem toplum içerisinde hem de siyasi
çevrelerde bir karmaşa ve yetki belirsizliği ortaya çıkmıştı. Bu hava içerisinde seçimlerin
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yapılması ve MM’nin açılmasının beklenilmekteydi. 1908 seçimleri İTC, Ahrar Fırkası,
Rumlar, Ermeniler ve Bulgarlar arasında geçmiştir. Bu seçimlerde, azınlıklar kendi toplumları
üzerinden kısa sürede etkin olmayı başarmışlardı. Bu noktada, Bulgar Kongresi adı altında
Bulgarlar, Fener Patrikhanesi ve Ermeni Kilisesi ileri gelenleri kendi topluluklarının
çıkarlarını gözetecek adayları seçtirebilmek için her türlü çabayı sarf etmişlerdi. Bu çabaları
Bulgar, Arnavut ve Araplar da göstermişti. Rumlar ve Bulgarlar seçimler öncesi programlar
yayınlayarak bir yandan seçmene ne istediklerini anlatmaya çalışırken, diğer yandan Osmanlı
idarecilerine nasıl bir seçim ve idare istediklerini ifade etmişlerdi.
Sosyalist eğilimli Bulgar Kongresi programında idari taksimatta değişikliği
gidilmesini, devlet dairelerine Bulgar dilinde dilekçe verilmesini, seçimlerin iki dereceli
sistem yerine doğrudan doğruya ve 20 yaşındaki herkesin katılmasını istemişlerdi. Rumlar ise,
ağırlıklı olarak azınlıkların nüfusları nispetinde mecliste mebus çıkarmalarını sağlayacak
şekilde seçim kanunun değiştirilmesi, Patrikhane ve Rumlara tanınan imtiyazların devamı
üzerinde durmuşlardı.
Diğer taraftan seçimlerde Türklerin birlikte hareket edemeyerek, mecliste güçlü bir
şekilde kendilerini temsil ettirememesi endişesi yaşanmıştır. Zira seçimler hakkında gayri
Müslimler göz önüne alındığında Türkler yeterince bilgi ve tecrübeye sahip olmadığından
başarısız olabilirlerdi. Gayri Müslimler kendi cemaatlerine ait meseleleri ve seçimin anlamını
görmelerine rağmen, millet-i hâkime olarak tanımlanan Türkler yetersizlerdi. Bir bir misali
belediye seçimlerinde görülmüştü. Fener Patrikhanesi ve Neologos ve Proodos gibi Rum
basınının yönlendirdiği Rumlar, İstanbul seçimleri öncesi yapılan belediye seçimlerinde
Adalar’da bütün üyelikleri kazanmıştı. Kınalı Ada’da Ermeni ve Heybeli ve Büyük Ada’da
Türklerin bulunmasına rağmen bu iki kesimin bir tane dahi belediye üyesini
çıkaramamışlardı. Rumlar öteden beri seçim usulüne alışkın olmaları dolayısıyla, seçimin
inceliklerini bilmekteydiler. Rumlara bu tecrübe, özellikle düzenli ve birlik ile hareket
etmenin zaruretini öğretmişti. Böylece oyların dağılmasına engel olmuşlardı. II. Meşrutiyet ile
birlikte kolayca neşre fırsat bulan bazı Rum gazeteleri Yunanistan’daki gazetelerde çıkan
Türkleri tezyif ve Girit’in Yunan olduğuna dair haberleri alıntı gibi vererek Rumları bir araya
toplamaya çalışmışlardır. Patrikhane ve Rum gazetelerinin seçim vesilesiyle çıkardıkları
problemler ve kendilerine ait imtiyazları ortaya atmalarının altında kendilerine bazı özel siyasi
ayrıcalıklar kazanmak istemeleri yatmakta idi
Taşralarda ayanlar ve bölgelerinin ileri gelen eşrafı, yeni dönem ile birlikte geleceği
İTC yanında olmakta gördüklerinden cemiyeti desteklemişler, hatta cemiyetin bölgelerinde
teşkilatlanmasını sağlamışlardır.
Bu arada, Ermeniler de, Ermeni Patriğinin desteğinde seçimlere hazırlanmışlar ve bir
seçim beyannamesi yayınlamışlardı. Ancak, Ermenilerin özellikle Anadolu’da dağınık
olmaları yüzünden istedikleri kadar mebus çıkaramama endişesi içerisinde idiler. Bu yüzden,
Rum Patrikhanesi ile görüşerek birlikte seçimlere girip ortak bir cephe oluşturmaya
çalışmışlardı. Bununla birlikte, seçimler esnasında İTC ile beraber hareket etmişlerdi.
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Seçimlerin diğer güçlü fırkası, adem-i merkeziyetçilerin ve Prens Sabahattin yanlısı
olarak görülen Ahrar Fırkası, İstanbul’da İTC’ye karşı Rumlarla ittifak yapma kararı alarak
Rum Patriği ile görüşmüşler ve İstanbul’da aday göstermeyerek Rum adayları
desteklemişlerdi. Ahrar Fırkası’nın bu tavrı, İTC’yi oldukça endişelendirmiş, Ahrar Fırkası ve
Prens Sabahattin Bey arasında adem-i merkeziyet ve Fener Patrikhanesi imtiyazları
çerçevesinde ateşli bir tartışmanın çıkmasına neden olmuştu.

https://www.google.com.tr/search=birincimesrutiyet 25.01.2016

3.3. 1908 Seçimlerinin Sonuçları
Rumlar “oldukça iyi sonuçlar” almalarına rağmen Ermenilerin “dağınık topluluklar
halinde yaşadıkları için” meclise nüfusları oranına göre az temsilci gönderebilmeleri
başarısızlık olarak algılanmıştı. Hıristiyanlar, yenilgiye uğramalarının sebebini, seçim
bölgelerinin bir Hıristiyan çoğunluğu imkânsız kılacak şekilde düzenlenmesinde görüyorlardı.
Onlara göre, ikinci seçmenlerin MM’ye Hıristiyan bir temsilci gönderebilmek için gerekli
sayı olan beş yüz Hıristiyan nerede varsa, o seçim bölgesi üçe veya dörde bölünerek,
Müslümanların çoğunlukta bulunduğu bölgelere bağlanmıştı. Rumlar seçimlerde bekledikleri
sayıda milletvekili çıkaramamaları üzerine sonuçlara itiraz etmişlerdir. Seçimlerde kendilerine
haksızlık yapıldığı iddia etmişlerdir.
Kendi adaylarının kazanabilmesi için “yerel örgütler kurma” ve programını anlatan
bildiriler göndermede “örgütlenme yeteneğinden” yararlanan İTC, 1908 seçimlerinden
mebusların büyük çoğunluğunu alarak galip çıkmıştı. Rumeli ve Batı Anadolu gibi bölgelerde
İTC üyesi veya Cemiyet’in desteklediği adaylar başarı kazanmışlardır. 1908 Seçimlerinde
beklenen olmuş İttihat ve Terakki Cemiyeti, biri hariç seçilen 281 mebusun tamamını almıştır.
Önemsenen İstanbul seçimlerini İTC’nin endişelendiği kadar olmamış, kendi adayları
seçimleri kazanmıştır. 1908 seçimleri İTC’nin zaferi olarak görülmüştür. Ahrar Fırkası
adayları hiçbir varlık gösterememiştir.
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Uygulamalar


1908 seçimlerini ne şekilde yapıldığını öğrenme



1908 Seçimlerinde gayri Müslimlerin düşüncelerini anlama



1908 Seçimlerinde İTC’nin başarı nedenlerini kavrama


ilgi kurma

Ahrar Fırkası’nın seçim programı ile Prens Sabahattin’in düşünceleri arasında
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Uygulama Soruları
1) 1908 Seçimleri neden geçici seçim kanunu ile yapılmıştır? İnceleyiniz ve tartışınız
2) İTC’nin 1908 Seçimlerinde siyasi programı ile meşruti sistemler arasında bir ilgi
kurulabilir mi? inceleyiniz.
3) Ahrar Fırkası ile Gayri Müslimler arasında nasıl bir diyalog vardı? Neden?
Araştırınız ve tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde anayasanın tekrar yürrülüğe girmesiyle birlikte halkı temsil eden Meclis-i
Mebusan’nın açılması ve seçimler üzerine durulmuştur. Gerçekten II. Meşrutiyet’ten sonraki
Türk tarihi, artık hükümdarın hukukunun sınırladırıldığı, parlamentonun ön plana çıktığı bir
seyri takip etmiştir. Seçimler, I. Meşrutiyet’teki gibi değldir. Artık bir seçim kanunu vardır ve
iki dereceli de olsa, erkek ve belli hukuka sahip olanlar oy kullansa da halk oyunu kendini
temsil edenleri seçmek için vermektedir. Seçim kanununun bu özelliği o dönemde de
eleştirilmiştir. Ancak halkın oy kullanmasına dair kazanımı çok önemlidir. Yapılan ilk
seçimlere Jön-Türk gruplarını temsil eden İTC ve Ahrar Fırkası girmiştir. İTC 1908 ihtilalini
gerçekleştiren yapı olmasının avantajını iyi kullanmış ve 1908-1912 meclisinde en kalabalık
millevekiline sahip olmuştur.
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Bölüm Soruları
1) İntihabat-ı Mebusan Kanun-ı Muvakkati hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?
a) 2 Ağustos 1908
b) 2 Temmuz 1908
c) 4 Temmuz 1908
d) 4 Ağustos 1908
e) 24 Temmuz 1908
2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi 1908 Seçimlerinin dayandığı seçim kanunları için
söylenemez?
a)
Seçim kanunları cemaat yani din ve ırk ayrımcılığı tanımamıştır
b)
Gayrimüslimler ve Müslümanlar seçme hakkına sahipti
c)
Gayrimüslimler ve Müslümanlar seçilme ve mebus/milletvekili olma hakkına
sahipti
d)
Seçim kanunları Osmanlı adı altında vatandaşlığı ve aidiyeti sağlamak
istemiştir
e)
Osmanlı vatandaşı Gayrimüslimler seçme ve seçilme hakkına sahip değildi
3. 1908 Seçimleri hangi tarihte yapılmıştır?
a) Ekim-Kasım 1908
b) Kasım-Aralık 1908
c) Ekim-Aralık 1908
d) Eylül-Ekim 1908
e) Eylül-Kasım 1908
4.

1908 seçimleri hangi hukuki belgeler çerçevesinde yapılmıştır?

5.

Kanun-ı Esasi’de seçimlere dair hangi hükümler vardı?

6.

Millet-i Hâkime ne demektir?

7.

Ahrar Fırkası ile Prens Sabahattin arasında bir bağ var mıdır?

8. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin 1908 seçimleri kazanma sebebi nasıl
açıklanabilir?
9.

Gayrimüslimler Ahrar Fırkasını desteklemiş midir?

10. 1908 Seçimlerinin dayandığı hukuki belgeler hangileridir?
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Cevaplar
1)a, 2)e, 3)b, 4)e, 5)a.
.
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4. II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ FIRKALAR/PARTİLER I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1)

İttihat ve Terakki Cemiyeti

2)

İttihat ve Terakki Cemiyeti ile fırkası arasında ilişki

3)

Ahrar Fırkası
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İttihat ve Terakki bir siyasi parti mi dir?
2) İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kurucuları kimlerdir?
3) İttihat ve Terakki Cemiyetinin kongrelerinde neler konuşulmuştur?
4) Ahrar Fırkası kimlerce kurulmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İttihat ve Terakki

İttihat ve Terakki Cemiyeti

Cemiyeti

hakkında bilgi sahibi olabilmek.

İttihat ve Terakki
Cemiyeti

İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin
II. Meşrutiyet dönemi siyasetini
etkilemesini açıklayabilmek.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Okuyarak, fikir yürüterek,
Okuyarak, fikir yürüterek,
tartışmalara katılmak

İttihat ve Terakki

İttihat ve Terakki Cemiyeti ile

Okuyarak, fikir yürüterek,

Cemiyeti

fırkası arasında ilgi kurabilmek.

tartışmalara katılmak

Ahrar Fırkası’nın adem-i
Ahrar Fırkası

merkeziyet taraftarı olmasını
açıklayabilmek.

Okuyarak, fikir yürüterek,
tartışmalara katılmak
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Anahtar Kavramlar


İttihat ve Terakki Cemiyeti



İttihat ve Terakki Fırkası



İttihat ve Terakki Cemiyeti Kongreleri



Ahrar Fırkası



Selanik



Manastır



Kamil Paşa
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Giriş
Uzun süren seçim sürecinden ve günlerce öncesinden en küçük ayrıntısına kadar
düşünülen törenden sonra büyük halk kalabalıklarının katılımı ile MM 17 Aralık 1908
tarihinde açılmıştı. Meclisteki çoğunluğu İTC’ye mensup mebusların oluşturduğu
görülüyordu. Meşrutiyetin ilanı ile birlikte çeşitli fırkalar ve siyasi oluşumlar ortaya çıkmıştır.
Ancak bu fırkaların Avrupai anlamda olması farklı tarihi süreçleri takip eden tarihe sahip
ülkelerde beklenemezdi. Bunun dışında ortaya çıkacak fırkaların Müslüman veya
Hıristiyanların bir araya geldiği din merkezli veya Ermeni, Rum, Bulgarlar vb. kendi
başlarına ırk menşeli fırkaların oluşması doğru bulunmamıştır. Çünkü ülke menfaati için din
veya ırk esasına göre fırka oluşumlar doğru olmayacaktı. Ortak ve birlikte yaşama politikası
olan Osmanlılık siyaseti yara almamalıydı.
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4.1. II. Meşrutiyet’in İlk Seçimleri ve İki Fırka: İttihat ve Terakki
Fırkası ve Ahrar Fırkası
4.1.1. İttihat Ve Terakki Cemiyeti/Fırkası
4.1.1.1. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Kurulması
İlk kez 1889 yılında Askeri Tıbbiye Mektebi’nde gizlice örgütlenen ve daha sonra
İttihat ve Terakki Cemiyeti adını alacak olan İttihad-ı Osmanî Cemiyeti kurulmuştur. II.
Abdülhamit’i iktidardan uzaklaştırarak, meşruti sistemi ve 1876 Anayasasını geri getirirmeyi
amaçlamışlardı. Bu aşamada Abdullah Cevdet, İbrahim Temo, Hüseyinzade Ali, Mehmet
Reşit, İshak Sukuti bu cemiyetin ilk kurucuları arasında idi. İttihat-ı Osmanî Cemiyeti,
Osmanlı coğrafyasının İstanbul, Selanik, Edirne, Kahire gibi önemli şehirlerinde gizli
faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Özellikle askeri okullar ve bürokrasi içinde yürüttüğü
faaliyetlerle geniş ve etkin kesimlere ulaşmak istemişlerdir.
II. Abdülhamit İttihad-ı Osmani Cemiyeti üyelerine karşı 1895 yılında harekete
geçmiştir. II. Abdülhamit, cemiyet üyesi birçok kişiyi tutuklatmış, uzak bölgelere sürgüne
göndermiştir. Tutuklanacaklarını veya sürgüne gönderileceklerini düşünen bir kısım cemiyet
üyesi de Avrupa ülkelerine kaçmıştır. Sürgün bölgelerinden kaçanlarla birlikte Avrupa’da
önemli sayıda cemiyet üyesi toplanmış ve Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti’ni
kurmuşlardır. İlk önce 1896 Ahmet Rıza Bey’in başkanlığında bir araya gelen bu cemiyetin
önemli şahsiyetleri arasında Abdullah Cevdet, Halil Bey, Nazım Bey, İshak Sukuti, Tunalı
Hilmi bulunmaktaydı. Mizancı Murat ve ardından Prens Sabahattin’in cemiyete katılmasıyla
birlikte şahsi ve fikri ayrılıklar üzerine Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti Avrupa’nın Paris,
Londra, Cenevre, Bürüksel gibi çeşitli şehirlerinde bölünmüş olarak faaliyetlerine devam
etmiştir. Ayrıca Avrupa’da Meşveret, Mizan, Osmanlı ve Şurayı Ümmet gibi gazeteler
çıkarmışlardır.
Avrupa’daki İttihatçılar Ahmet Rıza Bey, Mizancı Murat ve Prens Sabahattin
etrafından farklı gruplar oluşturmuşlardı. Bu gruplaşmanın sebebi şahsi kavgalar ve fikir
ayrılıkları idi. Ortak bir kongre düzenlenmesi kararı alan bu gruplar, Paris’te birinci Jön-Türk
Kongresini 4-9 Şubat 1902 tarihleri arasında toplamışlardır. Bu kongrede Prens Sabahattin
grubu ile Ahmet Rıza Bey grubu ayrılığı ortaya çıkmıştır. Prens Sabahattin, II. Abdülhamit’e
karşı yapılacak bir ihtilal girişiminde yabancı devletlerin desteğinin alınmasını isterken,
Ahmet Rıza Bey grubu bu görüşe karşı çıkmıştır. Ayrıca Prens Sabahattin Osmanlı idari
yapısında adem-i merkeziyetçi bir yaklaşım sergilemiştir. Ahmet Rıza Bey ise merkeziyetçi
düşüncelere sahipti. Kongrenin ardından Ahmet Rıza Bey grubu Terakki ve İttihat Cemiyeti,
Prens Sabahattin Bey Grubu ise Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti adları
altında ayrı yapılar olarak faaliyet yürütmüştür.
Avrupa’daki bu her iki gruptan ziyade II. Meşrutiyet’e giden yolu açan ve II.
Abdülhamit’e anayasanın yürürlüğe girmesi noktasında adım attıran ve Selanik merkezli bir
başka Jön-Türk/İttihatçı örgüt olan Osmanlı Hürriyet Cemiyet’idir. Eylül 1906 yılında
kurulan bu cemiyetin 10 kişilik ilk üyeleri sivil ve askerlerden oluşmaktaydı. Bunlar; Bursalı
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Mehmet Tahir Bey, Naki Bey, Talat Bey (Paşa), Mithat Şükrü Efendi, Bursalı Hakkı Bey,
Edip Servet Bey, Ömer Naci Bey, Kazım Nami Bey, Rahmi Bey, İsmail Canpolat Bey idi.
Bunlar içinde Talat Bey, Mithat Şükrü Efendi, Rahmi Bey ve İsmail Canpolat Bey Âli Heyet
adıyla idari heyeti oluşturmuşlardı.
İttihat ve Terakki Cemiyeti Osmanlı bürokrasisinin, askeri yapısının içinde taraftar
bulmuştur ve örgütlenerek güç kazanmıştır. Manastır’daki 3. Ordu içinde büyük oranda etkili
olmuşlardır. Burada Enver Bey (Paşa) ve Kazım Bey (Karabekir) örgütlenmeye önderlik
etmişlerdir. Ayrıca meşrutiyet ilanı esnasında önemli görevler üstlenecek 3. Ordu’dan Resneli
Niyazi Bey, Ohrili Eyüp Sabri Bey, Sadik Bey üye idiler. Bu cemiyet 2. Ordu’nun bulunduğu
Edirne’de örgütlenmiştir.
Ahmet Rıza Bey grubuna bağlı Dr. Nazım Bey üzerinden 1907 Eylül ayı içinde
Osmanlı Hürriyet Cemiyeti ile temasa geçmiştir. Bu temasın amacı ortak hareket edebilme
imkânı sağlayabilmekti. Nitekim Osmanlı Hürriyet Cemiyeti’nin idari heyetiyle yapılan
görüşmeler sonucu Ahmet Rıza Bey grubu ile birleşme kararı alınmıştır. Bu birleşme ile
birlikte yeni yapının adı Terakki ve İttihat Cemiyeti olmuştur. Bu birleşmeyle Osmanlı
Hürriyet Cemiyeti, Osmanlı coğrafyasının bütününde etkili olma imkânına kavuşmuştur.

4.1.1.2. II. Meşrutiyet Dönemi İttihat ve Terakki Cemiyeti/Fırkası
1908 Meşrutiyet'in ilanından sonra Selanik'teki gizli genel kongrede İttihat ve Terakki
Cemiyeti siyasi fırkaya dönüşme kararı almıştır. Ancak uzun bir süre bir yandan Meclis-i
Mebusan’da fırka şeklinde diğer taraftan İttihat ve Terakki Cemiyeti olarak varlığını devam
etmiştir. Ancak İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne yapılacak eleştirilerin kapısını aralamıştır.
Çünkü hâlâ İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin gizli kongre yapması, hükümetlere dışarıdan
müdahale etmesi meşruluğunu tartışır hale getirmiştir
İttihatçılara göre İttihat ve Terakki Cemiyeti gizli bir siyasi hareket olarak II.
Abdülhamit idaresini yıkmıştı. Böylece istibdadı yıkarak meşruti sistemi ve anayasayı gere
getirmişti. Bu yönüyle İttihat ve Terakki Cemiyeti rejimin ve ülkenin teminatı, vazgeçilmez
bir unsuru,. Meşrutiyetin bel kemiği idi. Bu yüzden İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne
yüklenilmekteydi.
Muhalefetin İTC’ye en çok yönelttiği eleştirilerden biri, Cemiyet’in meclis dışında bir
kuruluş olmasına rağmen meşrutiyetin başından itibaren kabinelere müdahale etmesi
olmuştur. Muhalefete göre, Cemiyet’in varlığını sürdürmesi müdahalenin devam edeceği
manasına gelmekteydi. Bu yüzden Cemiyet kendisini feshetmeli idi. Gerçekten de İTC,
meşrutiyetin başında zayıflığını örtmek için gizlilik içerisinde hareket ederken gayri resmi,
kuvvetlenerek siyasi sahneye çıktığında ise resmi olarak her hükümetin icraatını ve siyasi
gelişmeleri yönlendirmeye çalışmıştı. 1912 Genel Kongresine kadar genel merkez üyeleri
gizliliklerini sürdürmüşlerdir.
Bu durum, İTC’nin mecliste İTF’yi oluşturmasından sonra da Cemiyet mi, yoksa fırka
mı olduğu sorununu doğurmuştu. Bu yüzden, 1908, 1909 ve 1910 İTC Genel Kongreleri
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Cemiyet-fırka ilişkileri tartışmaları üzerine oturmuştu. 18 Ekim 1908’de Selanik’te toplanan
İTC kongresinde Cemiyet’in MM’deki üyelerinin İTF adı altında toplanması ve fırkanın
siyasetle uğraşması kararı alınmış, Cemiyet’in ise siyasetin dışında kalacağı ilan edilmişti.
Ancak, fırka, Cemiyet’e göre ikincil bir durumda kalmış, hatta Cemiyetin “aleti” haline
gelmiştir. Zira fırkanın iç tüzüğüne göre fırka yöneticileri başka fırka yöneticileri ile
görüşmeler yapmaya yetkili iken (madde 10), 1909 nizamnamesinde bu yetki Cemiyet’in
Genel Merkezine tanınmıştır (madde 16). Ayrıca, fırkanın siyasal programı da genel olarak
Cemiyet kongresinin siyasal programından pek az ayrılmaktaydı.
Yine, 1909 kongresinde de, Cemiyet siyasi sahneden çekilerek hüküm ve nüfuzunu
MM’deki mebuslara terk ettiğini, sosyal yardım ve kültürel işlerle uğraşacağını, klüpleri
vasıtasıyla halkın seviyesini yükselteceğini ilan etmiştir. Buna rağmen, İTF’nin İTC Genel
Kongresi karşısındaki durumu bu sorunu daha da derinleştirmiştir. Zira 1909 nizamnamesinin
80. maddesine göre, “Osmanlı İTC’nin menafi esasiyesine taalluk eden bilcümle mevadı hal
ve tayin etmekten ibaret” olan Genel Kongre “her vilayetten gönderilecek birer vekil ile
merkez-i umumiyeyi teşkil eden üç zattan” oluşacaktı (Madde 73). Fırkanın kongreye
katılması son derece sınırlı idi. 75. maddeye göre, siyasi programın müzakeresi sırasında İTF
“ekseriyetle (çoğunluk) ve rey-i hafi” ile seçilen üç üye gönderebilmekteydi. Bu durumda,
fırka, ancak siyasal programın görüşülmesinde Genel Kongreye, müzakereleri etkilemesi
mümkün olmayan üç kişiyle katılabilecekti. Zaten, “hazır bulunacaktır” ifadesine göre bu üç
üyenin oy hakları da yoktu. 1910 kongresinde de Cemiyet ile fırkanın ayrı olduğuna vurgu
yapılmıştı. Ancak, fırka-cemiyet ilişkileri bir hal yoluna sokulamamıştı. 1913 kongresine
kadar Cemiyet’in bir reisi olmadığı gibi, Cemiyet’in hâkimiyetinde geçen kongrelerde fırkayı
temsil eden mebus sayısı oldukça sınırlı kalmıştı. Öyle ki, fırka temsilcileri, 1913
kongresinden sonra dahi MM’deki İTF üyelerinin onda birine kadar yükseltilebilmişti.
Muhalefet, Cemiyet-fırka arasındaki bu durumu daima eleştirmiştir. Muhalefetin asıl
eleştiri noktası, Cemiyet’in direkt veya İTF vasıtasıyla yürütme üzerindeki müdahaleci
görüntüsünü MM’nin açıldığı ve faaliyet gösterdiği dönemde de sürdürmesiydi. İttihatçılara
göre bu zorunlu olarak tutulması gereken bir yoldu. Zira ülkede meşrutiyetin savunucusu olan
tek güç İttihat ve Terakki Cemiyeti idi. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin ihtilali gerçekleştiren
temel güç olduğu unutulmamalıydı. Hatta gerektiğinde meşrutiyeti korumak için, hazır bir
güç olarak bulunmalıydı. İttihatçılar açısından bu tür iddiaların ortaya çıkarılmasının amacı
Cemiyetin meclis grubu İttihat ve Terakki Fırkasını ve ayrıca İttihat ve Terakki Cemiyeti’ni
yıpratmak, ortadan kaldırmaktı.

4.1.2. Ahrar Fırkası
Ahrar Fırkası, II. Meşrutiyet öncesi Jön Türkler arasında yaşanan fikir ayrılığının bir
yansıması olarak Prens Sabahattin’in yakın arkadaşları tarafından 14 Eylül 1908’de
kurulmuştu. Yeni rejimi muhalif “etnik ve dinsel” grupların hepsi bu fırka vasıtasıyla İTC’ye
karşı örgütlü bir çatı altında birleşmişlerdi. II. Meşrutiyet döneminin karakteristik bir
özelliğini taşıyan bu fırka, İTC’ye karşı olan her tür muhalifin desteklediği bir oluşumdu.
Kurucuları Nureddin Ferruh, Ahmet Fazlı, Celaleddin Arif ve Mahir Sait Beyler, Kıbrıslı
Tevfik Bey, Nazım Bey ve Şevket Bey idi. İttihatçıların ikinci bir istibdat kurmasından endişe
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ettiklerini dile getiren bu fırkanın temel görüşü bütün Osmanlılar arasında eşitlik ve adem-i
merkeziyet fikri üzerine oturmuştu.
Kurucuları arasında Prens Sabahattin’e yakınlığı ile tanınan kişilerin fazlaca olması ve
adem-i merkeziyet görüşü benimsemesi, Ahrar Fırkası’nın Sabahattin Bey’in fırkası olarak
anılmasına neden olmuştu. Prens Sabahattin’in bu durumu kabul etmemesine rağmen bu
izlenimin oluşmasında İTC’nin yaklaşımlarının ve Hüseyin Cahit’in Tanin’de yazdığı
makaleler de etkili olmuştu. I. MM’ye sadece bir mebus taşıyabilen Ahrar Fırkası, İTC’nin
politikalarından hoşnut olmayan Arap, Arnavut, Rum ve Ermeni mebuslar tarafından
desteklenmiştir. 1908 seçimlerine sadece İstanbul’da girebilen bu fırka mebus
kazanamayarak, İTF karşısında hiçbir varlık gösterememiştir. Ancak, yalnızca Ankara’dan
Mahir Sait Bey kendi gayretleri ile kazanmıştır. Manyasizade Refik Bey’in ölümü üzerine
İstanbul ara seçimlerinde Ali Kemal Bey’i aday göstermiş ise de, yine kazanamamıştır.
İttihatçılara göre bir örgüt altında toplama amacıyla hareket eden ve İTC’nin karşısına
çıkan Ahrar Fırkası, İstanbul seçimlerinde başarı sağlayamayan, “taşradan bir kaç mebus”
çıkarabilecek ve MM’de “hiç bir vazifeyi ifa” edemeyecek güçsüz bir oluşumdu. İttihatçılar,
meclisin ilk açıldığı dönemde Ahrar Fırkasını küçümsemiştir. Ancak, Ahrar Fırkası 1908
seçimlerinde sadece bir mebus çıkarmasına rağmen, İTC’ye karşı oluşan tepkiler sonucu
meclis içerisinde elliden fazla mebusu kendisine destekçi bulmuştur. Yine, fırkayı dışarıdan
Prens Sabahattin, Sadrazam Kamil Paşa, Şerif Paşa, Kirkor Zöhrap ve basından Serbesti
gazetesi yazarı Hasan Fehmi, Serbesti Sahibi Mevlanzade Rıfat, Sabah yazarı Ali Kemal Bey,
Sada-yı Millet yazarı Ahmet Samim ve hem mebus hem de yazarlık yapan Rıza Nur’un
desteklemesiyle gücünü siyasi sahnede oldukça artırmıştır. İkdam, Sabah, Yeni Gazete ve
Sada-yı Millet Ahrar Fırkasına yakın olmakla birlikte Serbesti ve Osmanlı gazeteleri hemen
hemen bu fırkanın yayın organı gibi idi.
MM’deki iki fırka üzerinde tartışmalar basına da yansımıştır. Ahrar Fırkası Umumu
Kâtibi Nureddin Bey, Tan gazetesine mektup göndererek Ahrar Fırkası ile İTF arasındaki
farklılıkları izah etmeye çalışmıştı. Nureddin Bey, her şeyden önce kendi fırkasının
“parlamentonun radikalleri” ve bu yüzden eleştirilere muhatap oldukları halde, birçok Avrupa
basınında meclisin sağ cenahı olarak değerlendirilmesine şaşırmıştır. Ona göre, “daha
muhafazakâr” gördüğü İTF programı ile “daha müterakki(ileri) fikirli” Ahrar Fırkası programı
arasında birçok benzerlik görülse de, Ahrar Fırkası ırk ve din tartışmaları dışında, bütün
unsurları KE altında tam ve gerçek manada “müsavat(eşitlik)” ile birbirine kaynaşmasını
amaç edinmesiyle İTF’den ayrılmaktaydı. Bu noktada Ahrar Fırkası, “Türkiye Türklerindir”
prensibi yerine “yüksek sesle Osmanlı İmparatorluğu Osmanlılarındır” demekteydi.
Yine, Suriyeli Reşid Matran imzalı ve Suriye’de muhtariyet benzeri özel bir idarenin
kurulmasına dair bir mektup vesilesiyle bu iki fırka arasındaki ayrılık noktaları izah edilmeye
çalışılmıştır. Bu gazeteye göre, Ahrar Fırkası, “Osmanlı hükümat-ı müttehidesi(Osmanlı
Birleşik Devletleri)” şeklinde nitelediği Osmanlı toplumunu oluşturan farklı unsurlar için
“muhtariyet” yönetimi isterken, İTF bu tür bir düşünceyi tehlikeli bir hayal görmekte ve
ülkenin kurtuluşunu en uzak vilayetleri bile kesinlikle düzenlenmiş bir merkeze bağlı bir
yönetim ile yönetmekte bulmuştu. Ayrıca, Ahrar Fırkası mensupları, İTF’nin Osmanlı
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toplumunun bütün kesimlerini “Türklere münkad”(tabi) hale getirmek ve memurlar ve
mebuslardan Osmanlı lisanına vakıf olmalarını istemekle, İTF taraftarları ise Ahrar Fırkasını
ayrılık tohumları ekmekle suçlamıştır.
İttihatçılar tarafından, özellikle adem-i merkeziyet taraftarlığı ile azınlıklara ve Rum
Patrikhanesine ayrıcalıklar sunmakla suçlanan Ahrar Fırkası, daha çok MM’de İTF’yi
zorlayabilmişti. Geçmişte II. Abdülhamit’e muhalefette gönül birlikteliği yapan bu iki fırka
mensupları arasındaki birleşme çabaları sonuçsuz kalmış, özellikle Serbesti gazetesi yazarı
Hasan Fehmi’nin öldürülmesi bu teşebbüsün başarılı olmasını engellemiştir. 31 Mart Vakası
sonrası İttihat ve Terakki’nin daha kuvvetli çıkmasıyla birlikte, sıkıyönetim uygulaması,
muhalif kuruluşların kapatılması ve üyelerinin takibata uğraması ve yurtdışına kaçması Ahrar
Fırkası’nın dağılmasına ve siyasi sahneden çekilmesine neden olmuştur.
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Uygulamalar


İTC’nin İTF’ye dönüşme sürecini öğrenme



İTC ile İTF arasında yaşanan tartışmaları nedenlerini kavrama



İttihat ve Terakki Cemiyeti kurucularını bilme



Ahrar anlamı ile Ahrar Fırkası programı karşılaştırabilme
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Uygulama Soruları
1) İttihat ve Terakki Fırkası, Osmanlı Hürriyet Cemiyeti arasında ne tür bir ilişki
vardır? İnceleyiniz ve tartışınız.
2) İttihat ve Terakki Cemiyeti’nde Talat, Enver ve Cemal Beyler neden etkili idi?
Araştırınız ve tartışınız.
3) Ahrar Fırkası’nın kurucuları kimlerdir? İnceleyiniz.
4) Gayri Müslimlerin Ahrar Fırkasını desteklemelerinin nedeni nedir? Araştırınız ve
tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde demokratik sistemlerin vazgeçilmez bir unusuru olan siyasi partilerden
İttihat ve Terakki Fırkası ve Ahrar Fırkası ile alınmıştır. İttihat ve Terakki Cemiyeti 1908
seçimlerinden başarılı çıkmasına rağmen 1908-1912 Meclis-i Mebusan’ında sürekli
zayıflamıştır. Bunun en önemli nedeni İttihat ve Terakki Fırkasının homojen ir yapıya sahip
olmamasıdır. Bu yüzden bu meclis döneminde fırka içinden ayrılanlar olduğu gibi fırka içi
gruplaşmalar yaşamıştır. Diğer fırka Ahrar Fırka’sıdır. Bu fırkanın programı ve takip ettiği
siyaset Jön-Türk hareketinin ikinci grubu ile irtibatlı olduğu izlenimi vermiştir. Bu noktada
Ahrar Fırkası’nın adem-i merkeziyetçi söyleme sahip olması, daima Prens Sabahattin ile
anılmasına neden olmuştur. Ancak seçimlerden başarı ile çıkamamıştır. Buna rağmen meclis
içinde sayısı artmış ve İttihat ve Terakki Fırkasını zorlamıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki ifadelerden hangisi İttihad-ı Osmani Cemiyeti için doğru değildir?
a) Cemiyet 1889 yılında Askeri Tıbbiye Mektebi’nde kurulmuştur
b) Cemiyetin amacı meşruti sistemi ve 1876 Anayasasını geri getirmekti
c) Cemiyetin kurucuları arasında Abdullah Cevdet, İbrahim Temo vardı
d) Cemiyet özellikle Osmanlı coğrafyasının İstanbul, Selanik, Edirne gibi
şehirlerinde gizli faaliyetler yürütmüştür
e) Cemiyet kısa bir süre sonra Osmanlı Hürriyet Cemiyeti adını almıştır
2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi II. Meşrutiyet döneminde İTC’ye kaşı muhalefetin
yaptığı önemli eleştirilerden biridir?
a) İTC meşrutiyetin başından itibaren kabinelere ve hükümet işlerine müdahale
etmiştir
b) İTC, bütün Jön-Türklere ait İttihat ve Terakki kavramlarını kullanmamalıdır
c) İTC, II. Abdülhamit ile işbirliği içindedir
d) İTC, Manastır merkezli teşkilat yapısını ortadan kaldırmalıdır
3. Askeri Tıbbiye Mektebinde kurulan siyasi cemiyetin ilk adı aşağıdakilerden
hangisidir?
a) İttihat ve Terakki Fırkası
b) Jön-Türk Cemiyeti
c) İttihad-ı Osmani Cemiyeti
d) Şura-yı Ümmet Cemiyeti
e) Osmanlı Hürriyet Cemiyeti
4. II. Meşrutiyet dönemi 1908-1912 Meclis-i Mebusan’ı hangi tarihte açılmıştır?
a) 17 Aralık 1908
b) 17 Ocak 1909
c) 17 Kasım 1908
d) 27 Ocak 1909
e) 27 Kasım 1908
5.

Ahrar Fırkası aşağıdaki hangi tarihte kurulmuştur?
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a) 18 Ekim 1908
b) 17 Aralık 1908
c) 5 Mayıs 1909
d) 14 Eylül 1908
e) 31 Mart 1909
6.

İttihat ve Terakki Cemiyeti, Rumeli’de hangi cemiyetle irtibat kurmuştur?

7.

İttihat ve Terakki Cemiyeti’ni kimler tarafından nerede kurulmuştur?

8.

Prens Sabahattin II. Meşrutiyette hangi fırkayı desteklemiştir?

9.

Ahrar Fırkası’nın siyasi programında ne vardı?

10. II. Meşrutiyet döneminde İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin merkezi neresiydi?

Cevaplar
1)e, 2)a, 3)c, 4)a, 5)d.
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5. II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ FIRKALAR/PARTİLER II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1) İttihat ve Terakki Cemiyetine muhalif fırkalar
2) Ahali Fırkası
3) Hürriyet ve İtilaf Fırkası
4) Milli Meşrutiyet Fırkası

66

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İttihat ve Terakki Cemiyetine karşı güçlü bir muhalefetin sebebi nedendir?
2) Ahali Fırkası programı nedir?
3) Hürriyet ve İtilaf Fırkası muhalefetin bir araya geldiği bir siyasi fırka mıdır?
4) Milli Meşrutiyet Fırkası ne zaman kurulmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Ahali Fırkası İTC’ye
Ahali Fırkası

muhalefet etmesinin

Okuyarak, tartışmalara katılmak

nedenlerinin anlaşılması.
HİF’de muhalefetin bir
Hürriyet ve İtilaf Fırkası

araya gelmesinin

Okuyarak, fikir yürüterek,

gerekçelerinin

tartışmalara katılmak

kavranabilmesi.
Hürriyet ve İtilaf Fırkası

İttihatçılara göre HİF’in

Okuyarak, fikir yürüterek,

özelliği bilinmesi.

tartışmalara katılmak

Milli Meşrutiyet Fırkası
Milli Meşrutiyet Fırkası

siyasi düşünceleri ile HİF

Okuyarak, fikir yürüterek,

arasında karşılaştırma

tartışmalara katılmak

yapılabilmesi.
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Anahtar Kavramlar


Ahali Fırkası



İttihat ve Terakki Fırkası



Hürriyet ve İtilaf Fırkası



Milli Meşrutiyet Fırkası



Sada-yı Millet Gazetesi



1911 İstanbul Ara Seçimleri



İfham Gazetesi



Osmanlılık Politikası



Cemiyet-i Hafiye
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Giriş
II. Meşrutiyet Dönemi siyasi sahneyi etkileyen en önemli fırka İttihat ve Terakki
Fırkası olmuştur. Ancak bu siyasi yapının dışında birçok fırka kısa veya uzun ömürlü şeklinde
kurulmuştur. Bunların bir kısmı hiçbir şekilde herhangi bir seçime girmemiş ve parlamentoda
faaliyet göstermemiştir. Bir kısmı ise sadece Meclis-i Mebusan’da kurulmuş ve meclisin
dağılmasıyla siyasi hayattan çekilmişlerdir. Bu çekiliş genellikle başka bir siyasi yapıya,
fırkaya dahil olma şeklindedir. Şu ifade edilmelidir ki, bu tür fırkaların hemen hemen
hepsinin özelliği İttihat ve Terakki Cemiyeti/Fırkası aleyhtarı, hatta düşmanı olmasıdır.
Özellikle bu tür fırkalar, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin tamamen siyasi yaşamdan çekilmesi
için mücadele vermişlerdir. Aşağıda bunlardan birkaçını inceleyeceğiz.
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5.1. İttihat ve Terakki Fıkası’na Muhalif Fırkalar
5.1.1. Ahali Fırkası
Ahali Fırkası, İbrahim Hakkı Paşa kabinesinin güvenoyu aldığı 24 Ocak 1910’dan
yaklaşık bir ay sonra, 21 Şubat 1910 tarihinde Meclis-i Mebusan’da kurulan İttihat ve Terakki
Cemiyetine muhalif ikinci fırkadır. 30-40 kişilik İttihat ve Terakki Fırkası’ndan ilk büyük
kopmayı ifade eden Ahali Fırkası’nın kurucuları Gümülcineli İsmail, Karesi mebusu Vasfi,
Trablusgarb mebusu Ferhad, Erzurum mebusu Şevket, Burdur mebusu Ömer Lütfi, Konya
mebusu Zeynelabidin, Tokat mebusu Mustafa Sabri, Karahisar mebusu Fevzi, Sivas mebusu
Şükrü Beyler idi. Meclis dışında bir örgütlenmesi olmaması ve ömrü 1908 meclisi ile sınırlı
olması dolayısıyla hiçbir seçime giremeyen bu fırkanın kurulduğu dönem, bir muhalefet
fırkası için uygun şartlar taşıyordu. Çünkü, çeşitli sebeplerle İttihat ve Terakki Fırkası’ndan
memnun olmayanların sayısı oldukça fazla olduğu gibi, Sada-yı Millet yazarı Ahmet
Samim’in öldürülmesi İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne karşı muhalefeti arttırmıştı. Bu fırka
faaliyetlerini sadece Meclis-i Mebusan’da sürdürmesine, meclis içinde ve dışında üye sayısı
görünüşte az olmasına rağmen, sempatizanları oldukça fazla idi. Nitekim İbrahim Hakkı Paşa
kabinesine ve İttihatçılara karşı çok yüklenmişlerdir. Ahali Fırkası, basından en fazla desteği
Yeni Gazete’den almıştır. Ayrıca bu fırkayı Sada-yı Millet, İkdam, Yeni İkdam ve Sosyalist
İştirak Mecmuası da desteklemiştir.
İttihatçılara göre Ahali Fırkası’nın kurulmasıyla İttihat ve Terakki Cemiyeti-muhalefet
çekişmesi zirveye ulaşmıştı. Ancak bu muhalefet fırkası mütecanis, tek parça değildi. Ayrıca
Ahali Fırkası için bir muhalefet fırkası veya bir muhalefet teşekkülü şeklinde bahsetmek dahi
zordu. Zira bu fırkanın üye sayısı ve programı sürekli değişmekte ve bu yüzden düzenli bir
yapı görüntüsü vermemekteydi.
Ancak, İttihatçılar tarafından küçümsenen Ahali Fırkası, İbrahim Hakkı Paşa
hükümetini, dolayısıyla İttihat ve Terakki Fırkasına verdikleri öneri ve gensorularla oldukça
sıkıştırmışlardır. Mesela muhalefetin güçlü sözcüsü Dersim mebusu Lütfi Fikri Bey, İttihat ve
Terakki Fırkasına yakınlığı ile tanınan Nafıa Nazırı Hallacıyan Efendi hakkında, İstanbul’daki
tramvay ve ülke genelindeki trenler ve yollar ile ilgili gensoru vermiştir. Bu gensoru bir
taraftan İttihatçılarca ciddiyetten yoksun görülmüştür. Ancak diğer taraftan gensoruya meclis
içinden verilen destek ittihatçılara rahatsız etmiştir.
Muhalefetin sert tutumu İttihatçı kimliğe sahip Maliye Nazırı Cavit Bey’in hazırladığı
1910 yılı bütçesine dair görüşmelerde de kendisini göstermiştir. Maliye Nazırı’nın istifasına
giden yolu hazırlamıştır. Cavit Bey’in Osmanlı hanedanına damat olanlara hazırlanacak
bütçeden maaş bağlanmasını savunan teklifi, muhalefetin çabası sonucu yapılan oylamada
reddedilmiştir. Bunu kendisine bir güvensizlik olarak algılayan Cavit Bey geçici de olsa istifa
etmiştir. Zira oylamada İttihatçı ağırlıklı gözüken meclis muhalefetin düşüncelerine
katılmıştır. İttihatçılar yaşanan gelişmeleri muhalefetin bir oyunu ve bu oyuna gelen İttihat ve
Terakki Fırkası arasındaki ayrılığa bağlamışlardır.
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Bu gelişme İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin meclis grubunda bütünlüğün olmadığını
göstermiştir. Aslında bu suçlama İttihatçılar tarafından muhalefete yapılmaktaydı. Nitekim
İttihatçılar kendi fırkalarının tek bir kuvvet halinde hareket etmediğinin de farkındaydılar. Bu
yüzden parti disiplini düşüncesinin kendi fırkalarında uygulanması ve fırkada grup kararının
alınması anlayışının yerleşmesine dair sesler yükselmiştir. Böylece İttihat ve Terakki Fırkası
önemli meseleleri önceden fırka grubunda tartışıp hareket tarzını belirleyecek ve meclis
müzakerelerinde istediği sonucu elde edecekti.
Bu arada İttihat ve Terakki Fırkası, muhalefetin bu hamlesini zorlu bir müzakere
zemininden sonra önleyebilmişti. Ancak, yeni bir olay muhalefetin ateşini yükseltmiştir.
İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne basında muhalefet edenlerin önde gelenlerinden Sada-yı Millet
yazarı Ahmet Samim’in 9 Haziran 1910’da öldürülmesiydi. İttihatçılar bu cinayeti şiddetli bir
şekilde kınamasına rağmen kamuoyu ve muhalefetin gözünde cinayetin sorumlusu İttihat ve
Terakki Cemiyeti idi. İttihatçılar ise cinayet vesilesiyle İttihat ve Terakki Cemiyeti’ni
yıpratılmaya, kamuoyunda aleyhte bir hava oluşturulmaya çalışıldığına inanmaktaydı. Diğer
taraftan, İttihat ve Terakki muhalefetin hücumlarını göğüsleyebilmek, daha doğrusu
muhalefeti bir tehlike haline gelmeden ezmek için Cemiyet-i Hafiye meselesini kullanmıştır.
Hükümet aleyhine girişimlerde bulunacağı iddia edilen bu cemiyet ile ilişkisi olan birçok kişi
tutuklanmıştır. Bunlar arasında muhalefetin önde gelenlerinden Rıza Nur da vardı. Bu olaylar
ve dokunulmazlığa sahip bir mebus hakkında yapılanlar için muhalefetten 16 kişi
meşrutiyetin sarsıldığı iddiasıyla meclise bir meclis araştırma önergesi sunmuştur. Hükümeti
düşürme amacı taşıyan bu önergenin kabine üyelerinin bulunduğu ve sadrazam İbrahim Hakkı
Paşa’nın hükümetin tavrını savunduğu meclis oturumunda görüşülmesi sırasında, muhalefet
hükümete oldukça yüklenmiştir. Yapılan oylamada 69 kabul oyuna karşı 95 ret çıkması,
mücadelenin şiddetini ve İTF’nin birlikte hareket eden bir fırka görüntüsü vermediğini bir kez
daha göstermiştir. Ancak, Ahali Fırkası 1911 yılına kadar varlığını sürdürmüş ise de, İTF’ye
karşı daha büyük bir muhalefet fırkasına ihtiyaç hissedildiğinden HİF’in oluşumunda
kurucular arasında yer alarak siyasi sahnedeki yerini değiştirmiştir.

5.1.2. Hürriyet ve İtilaf Fırkası veya İttihat ve Terakki Aleyhtarı
Muhalefetin Bir Araya Gelmesi
İTC karşıtlarını bir çatı altında toplamak düşüncesi, ihtiyacı daha önceden mevzu
konusu olmuş, hatta bu yeni oluşum için küçük çapta toplantılar dahi yapılmıştı. Ancak, böyle
bir fırka kurulamamış, muhalefet çeşitli şekillerde kendisini göstermiş ve birçok oluşumlar
meydana getirerek dağınık hareket etmişti. Bu dağınıklığı ortadan kaldırmak ve İTF karşısına
kuvvetli bir şekilde çıkmak için Ayan’dan Damat Ferit Paşa, MM’de muhalefetin
önderlerinden Rıza Tevfik, Rıza Nur ve Lütfi Fikri Beyler bir araya gelerek geniş katılımlı bir
siyasi oluşum için harekete geçmişlerdir. Bu çerçevede, MM ve çeşitli muhalefet grupları
üzerine yoğunlaşan çalışmalar neticesinde birçok Türk, Arap, Arnavut mebusların ve bir
Ermeni mebusun katılımı ile 21 Kasım 1911’de Amasya mebusu İsmail Hakkı Paşa, Sivas
mebusu Dagavaryan, Tokat mebusu Mustafa Sabri, Hama mebusu Zöhravi Efendi Ayan
azaları Müşir Fuat Paşa, Damat İbrahim Paşa, Emekli Miralay Sadık Bey, Rıza Nur, Tahir
Hayrettin Beyler tarafından HİF kurulmuştur. Böylece, MM ve meclis dışındaki muhalefetin
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çoğalarak birleştiği ilk büyük muhalefet fırkası doğmuştur. O dönemde bütün muhaliflerin ve
muhalefetin tezi olan ülkede çok partili liberal temsili meşrutiyeti kurmak, İTC’nin siyasetteki
tekelciliğini frenlemek, hatta kaldırmak, meclisi bir yerlere bağlı olmaktan çıkarmak
yaklaşımları HİF de benimsemişti.
HİF’nin kuruluşundan bir gün sonra, program ve iç tüzüğünü yayınlayarak resmen
kurulduğunu ilan eden yeni fırkaya, kendilerini lağvederek Mutedil Hürriyetperveran Fırkası
ile Ahali Fırkası, ayrıca bağımsız mebusların büyük çoğunluğu ve Rum, Ermeni, Bulgar
mebusların katılmıştır. HİF üzerine bağımsız bir çalışması bulunan Ali Birinci’ye göre, HİF’e
Osmanlı Demokrat Fırkası ve Arap mebusları katılmakla birlikte, Rum mebusları sadece
işbirliği yolunu tercih etmişlerdir. Ayrıca, bağımsızlar ve Prens Sabahattin Bey taraftarları ise
bu fırkaya katılmamışlardır.
Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nın programı iki temel üzerine oturmaktaydı. Bunlardan
birincisi, Osmanlılık prensibi idi. İttihad-ı anasırın teşvik edilmesi ve bütün unsurlar arasında
ırk, din, milliyet ayrımı gözetmeksizin eşitlik uygulanmasıydı. İkincisi ise, çok daha esnek
idari bir yapı ortaya çıkarmak isteyen adem-i merkeziyet prensibi idi. Bu ikinci esas, II.
Meşrutiyet ilanından önce Jön-Türkleri birbirinden ayıran temel prensipti ve muhalefetin tezi
olarak ortaya çıkmıştı. Nitekim Hürriyet ve İtilaf Fırkasın’da da bu prensip yer bulmuştu.
İttihatçılar açısından Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nın programı müphem, belirsiz ve genellik
ifade eden cümlelerden oluşmuştu. Ayrıca bazı maddeler İttihat ve Terakki Fırkası’ndan
kopya edilmişti.
İttihatçılar açısından daha önceki siyasi oluşumlar gibi, Hürriyet ve İtilaf Fırkası da bir
tepki fırkası idi ve belirli bir program ve politikaya sahip değildi. Hürriyet ve İtilaf Fırkası
yıkıcı bir muhalefet partiyi idi. Amaç daha önce dağınık ve küçük bir grup şeklinde hareket
eden muhalefeti büyük bir oluşum halinde bir araya getirmekti. Öyle ki birbirleriyle zıt
fikirlere sahip kişileri bir araya getiren bu fırkanın ortak gayesi İttihat ve Terakki Fırkası
düşmanlığı yapmaktı. Nitekim Meclis-i Mebusan’da birbirleriyle birlik edemeyecek görüşleri
savunun kişi ve kuruluşların bu fırka çatısı altında bir araya gelmişlerdi. Yeni fırkada bir
taraftan alafranga diğer tarafta alaturka idealleri benimsemiş, Osmanlı vatandaşlığı dışında
başka ülkeleri düşünce merkezlerine almış kişiler bir aradaydı.
İttihatçılara göre Hürriyet ve İtilaf Fırkası, daha önce oluşmuş muhalefet fırkalarının
başarısız olması ve yeni bir muhalefet fırkasına ihtiyaç duyulması üzerine ortaya çıkmıştı.
Başlangıçta önemsenmeyen Hürriyet ve İtilaf Fırkası, kısa sürede mecliste sayısal bir ağırlığa
ulaşması ve ciddi başarı elde etmesi İttihatçıları harekete geçirmiştir.

5.1.2.1. İstanbul Ara Seçimleri: İttihat ve Terakki Cemiyeti ve
Hürriyet ve İtilaf Fırkası Mücadelesi
1908 Meclis-i Mebusan’ında İttihat ve Terakki karşısında zamanla meclis içinde
istifalarla oluşan bir muhalefet oluşmuş, bu muhalefet 1911 yılında tek çatı altında
toplanmıştır. Manyasizâde Refik Bey’in ölümünden sonra bir ara seçimle meclise giren Rıfat
Paşa’nın Hariciye Nazırlığından Paris Sefaretine atanmasıyla boşalan İstanbul mebusluğu için
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tekrar ara seçim yapılması kararı alınmıştır. Bu ara seçimde İTF adına Mehmed Memduh,
HİF adına ise İkdam gazetesi yazarlarından Tahir Hayreddin aday olmuştu. Seçim çalışmaları
ile birlikte, HİF yeni kurulmuş bir fırka olarak bütün gücünü kullanarak kendini göstermeye
çalışmış, bu arada İTF’yi seçimlere müdahale yapmakla suçlamıştır. Muhalefete göre, bu
seçim yolsuzluğunun başını İstanbul valisi çekmiştir. Şehreminin kontrolünde olması gereken
seçim teftiş heyetinin oluşumuna, Vali karışmıştır. Ayrıca, bu heyetin seçimi kura usulüyle
değil, üyelerin kendi kendilerini seçmesi ile yapılmalıydı.
Muhalefetin yüklendiği ve sert tartışmaların yaşandığı ve 11 Aralık 1911 tarihinde
yapılan seçimi, Rum ve Ermeni vatandaşların desteğini de alan Tahir Hayreddin bir oy fazla
alarak (196) kazanmıştı. HİF, bu sonucu zafer olarak değerlendirilmiş ve seçim sonuçlarını
fırkanın propagandası için kullanmıştı.
Kurulan Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nın İstanbul’da Aralık 1911’de yapılan ara seçimi
kazanması İttihat ve Terakki Fırkası’nı harekete geçirmiş, yeni kurulan bu partinin teşkilatını
tamamlamadan seçimlere gidilmesi kararı alınması için çalışmalara başlamasına neden
olmuştur. Neticede anayasanın 35. Maddesi bu amaç için bir araç olarak kullanılacak ve 1908
Meclis-i Mebusan’ı 4 yıllık normal çalışma süresini tamamlayamadan fesih yoluyla
kapatılacaktır.

5.1.3. Milli Meşrutiyet Fırkası
Bu fırka, İfham gazetesi yazarı Kütahya mebusu Ferit Bey, Yusuf Akçura, Maliye ve
İktisat müderrisi Zühtü, Belediye Meclis üyesi Mehmet Ali, eski Fizan Mebusu Cami Beyler
tarafından meclisin iki kez feshedilmesinin arkasından, İTF-muhalefet-hükümet ilişkisinin
gerginleştiği ve Balkan Harbi’nin hemen öncesinde 5 Temmuz 1912’de kurulmuştur. Meclis
dışında kurulan bir fırkadır. Parlamento hayatı olmayan bu fırkanın fikirlerini İfham gazetesi
yaymada rol oynamıştır. İttihat ve Terakki Fırkası, bu fırkaya tereddütle yaklaşmış, hatta bir
süre düşman olarak görmüştür. Zira İttihatçılar bu fırkayı fazlaca milliyetçi bulmuşlardı.
Diğer taraftan, HİF ve Lütfi Fikri, Mustafa Sabri Efendi gibi muhalefetin önderleri de bu
fırkaya karşı olduklarını, Osmanlılığa zarar vereceğinden kuruluşunun hata olduğunu her
fırsatta dile getirmişlerdir.
Milli Meşrutiyet Fırkası yayınladıkları beyannamede ve gazetelerinde, HİF ve İTF’ye
yüklenmişlerdi. Bir taraftan adem-i merkeziyet politikasının uygulanması durumunda ülkenin
bölüneceğinden bahisle Hürriyet ve İtilaf Fırkası program yönünden eleştirirlerken, diğer
taraftan İttihat ve Terakki Fırkası hırslı olmakla suçlamıştır. Bu iki fırka, Milli Meşrutiyet
Fırkasını Osmanlılık fikrine zarar vereceklerinden dolayı karşı gelmişlerdir.
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Uygulamalar


Hürriyet ve İtilaf Fırkasını öğrenme



Ahali Fırkasını öğrenme



Milli Meşrutiyet Fırkasını öğrenme
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Uygulama Soruları
1) Hürriyet ve İtilaf Fırkası kurulması İttihat ve Terakki Fırkasını nasıl etkilemiştir?
Araştırınız ve tartışınız.
2) Ahali Fırkası neden meclis içinde kurulmuştur? İnceleyiniz ve tartışınız.
3) Milli Meşrutiyet Fırkası İTF’ye ne tür eleştiriler yapmıştır? Araştırınız.
4) II. Meşrutiyet dönemi fırkalarının özellikleri için neler söylenebilir? İnceleyiniz
ve tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, bir önceki bölümde üzerinde durulmaya çalışılan II. Meşrutiyet dönemi
siyasi fırkalarından bahsedilmiştir. Bunlar Ahali Fırkası, Milli Meşrutiyet Fırkası ve Hürriyet
ve İtilaf Fırkası’dır. Bunlar içinde İttihat ve Terakki Fırkasını zorlayan Hürriyet ve itilaf
Fırkası olmuştur. Nitekim bu fırka İttihatçılara karşı oluşan bloğun fırkası olarak ortaya
çıkmıştır. Kurulmasından çok kısam bir süre sonra İstanbul’da, başkentteki milletvekilliği ara
seçimlerini kazanarak gücünü göstermiştir. Bu gücün farkında olan İttihatçılar II.
Meşrutiyet’in ilk meclisini feshetme çabası içine gireceklerdir. Amaç bir erken seçimle
Hürriyet ve İtilaf Fırkasının daha fazla kuvvelenmesini engelleyerek mağlup etmektir. Bu iki
fırkanın mücadelesi II. Meşrutiyet dönemini olaylarının, siyasi, sosyolojik ve fikri
mücadelelerinin temel rengi ve hareket ettiricisidir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki ifadelerden hangisi Ahali Fırkası için doğru değildir?
a) İttihat ve Terakki Cemiyetine muhalif ikinci fırkadır
b) Kurucuları arasında Gümülcineli İsmail, Konya mebusu Zeynelabidin, Tokat
mebusu Mustafa Sabri Efendi vardı
c) Ahali Fırkası I. Meclis-i Mebusan döneminde kurulmuştur
d) Ahali Fırkası İbrahim Hakkı Paşa hükümetine sundukları gensorularla
zorlamışlardır
e) Ahali Fırkası, İTC muhalifi Hürriyet ve İtilaf Fırkası’ndan sonra kurulmuştur
2) Aşağıdakilerden hangisi İttihatçıların Hürriyet ve İtilaf Fırkası için yapmış olduğu
değerlendirmeler arasında yoktur?
a) Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nın programı müphem, belirsizdir
b) Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nın programındaki bazı maddeler İTF’den kopya
edilmiştir
c) Hürriyet ve İtilaf Fırkası bir tepki fırkasıdır
d) Hürriyet ve İtilaf Fırkası, İTF ile aynı amacı paylaşmaktadır
e) Hürriyet ve İtilaf Fırkası mensupları İTF düşmanlığı etrafında toplanmışlardır
3) Ahali Fırkası hangi tarihte kurulmuştur?
a) 21 Şubat 1910
b) 24 Ocak 1910
c) 9 Haziran 1910
d) 21 Kasım 1911
e) 24 Şubat 1910
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4) Hürriyet ve İtilaf Fırkası hangi tarihte kurulmuştur?
a) 21 Şubat 1910
b) 24 Ocak 1910
c) 9 Haziran 1910
d) 21 Kasım 1911
e) 24 Şubat 1910
5) Aşağıdakilerden hangisi Milli Meşrutiyet Fırkasının kuruluş tarihidir?
a) 21 Şubat 1910
b) 24 Ocak 1910
c) 9 Haziran 1910
d) 5 Temmuz 1912
e) 21 Kasım 1911
6) Milli Meşrutiyet Fırkası hangi dönemde kurulmuştur?
7) 1911 İstanbul ara seçimlerinin sonuçları hangi gelişmelere neden olmuştur?
8) Hürriyet ve İtilaf Fırkası hangi siyasi oluşumların bir araya gelmesiyle meydana
gelmiştir?
9) İttihat ve Terakki Cemiyeti kongrelerinde en çok hangi husus konuşulmuştur?
10) Milli Meşrutiyet Fırkası adem-i merkeziyeti savunan bir parti midir?

Cevaplar
1)e, 2)d, 3)a, 4)d, 5)d.
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6. 1912 ve 1914-1918 MECLİS-İ MEBUSANLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


1912 Seçimleri



1912 Seçimlerinde Siyasi Fırkalar



1912 Seçimlerinde Muhalefet



1912 Seçimlerinde Gayri Müslimler



1914 Seçimleri



1914-1918 Meclis-i Mebusanı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) II. Meşrutiyet dönemi seçimlerden hangisi sopalı seçim ifadesiyle anılmaktadır?
2) 1912 seçimlerinde gayri Müslimler hangi siyasi fırkalarla beraber hareket
etmiştir?
3) 1912 seçimlerinde hangi fırka başarılı olmuştur?
4) 1914 seçimlerine hangi fırkalar girmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

1912 seçimleri ile Sopalı
1912 Seçimleri

Seçim tanımlamasını

Okuyarak, tartışmalara katılmak

anlamak.
1912 Seçimleri ve
Muhalefet

Gayri Müslimler
seçimlerindeki
yaklaşımlarını öğrenmek.
1914 Seçimlerinden İTF’nin

1914 Seçimleri

başarısının nedenlerini
anlamak.

1914-1918 Meclis-i
Mebusanı

1914-1918 Meclis-i
Mebusanının kapanmasını
öğrenmek.

Okuyarak, fikir yürüterek,
tartışmalara katılmak
Okuyarak, fikir yürüterek,
tartışmalara katılmak
Okuyarak, fikir yürüterek,
tartışmalara katılmak
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Anahtar Kavramlar


1912 Seçimleri



Sopalı Seçim



Gayri Müslimler



İdare-i Örfiye



İttihat ve Terakki Fırkası



Hürriyet ve İtilaf Fırkası



1912 Meclis-i Mebusanı



1914 Seçimleri



1914-1918 Meclis-i Mebusanı



I. Dünya Savaşı
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Giriş
1908 Meclis-i Mebusan’ının 18 Ocak 1912 tarihinde feshinden sonra yeni bir seçim
sürecine girilmiştir. Daha önce ifade edildiği gibi, İttihat ve Terakki Cemiyeti, Hürriyet ve
İtilaf Fırkası’nın İstanbul’daki ara seçimini kazanması üzerine meclisin yenilenmesi yönünde
eğilim belirlemiştir. Zira İttihatçılar, Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nın gücünün daha fazla
artmasından çekinmiş ve bir erken, baskın seçimle muhalefeti hazırlıksız yakalamak, Meclis-i
Mebasan’da ve meclis dışında güçlenen muhalefeti büyümeden ezmek istemiştir. Bu yüzden
1908 meclisinin feshini sağlamıştı.
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6.1. 1912 Meclis-i Mebusanı
6.1.1. 1912 Meclis-i Mebusan’ının Kuruluşu: 1912 Seçimleri veya
Sopalı Seçimler
1912’de yapılan seçimler, Türk demokrasi tarihindeki ilk erken genel seçim olma
özelliğine sahiptir ve Ocak-Mart 1912’de ayları arasında yapılmıştır. Bazı bölgelerde seçimler
ise Mayıs ayına kadar sürmüştür. Arnavut isyanları, Trablusgarp Savaşı esnasında yapılan bu
seçim, sopalı seçim olarak anılmıştır. Zira 31 Mart Vakası’ndan sonra kısa bir süreliğine ilan
edilmesine rağmen sürekli hale gelen sıkıyönetim, idare-i örfiye altında yapılmasıdır. Ayrıca
İttihat ve Terakki Cemiyeti hükümette yer alan nazırları sayesinde seçim sürecini kontrol
etmiş ve etkilemiştir. İttihat ve Terakki Cemiyeti seçim taktikleri kullanarak muhalefetin
meclise girmesine engel olmak istemiştir. Seçimler esnasında İttihat ve Terakki Cemiyeti, Sait
Paşa hükümetinde etkin olmanın da getirdiği avantajlarla muhaliflerin kazanmaması için
bütün gücünü ortaya koymuştur.
Seçim kararı alındıktan sonra Sait Paşa kabinesine İttihatçıların girmesi arzulanmıştır.
Bunun amacı seçimlere avantajlı bir şekilde girmekti. Aslında, Sait Paşa Hükümeti İTF’nin
güveni ile iktidara gelmesine rağmen, Talat, Cavit Beyler gibi İTF’nin önde gelen
şahsiyetlerinin kabineye dahil edilmesi isteniyordu. Nitekim Şubat 1912’de Dahiliye
Nezaretine Adil Bey, Posta Nezaretine Talat Bey ve Nafıa Nezaretine Cavit Bey’in
gelmesiyle gerçekleşmiştir.

6.1.1.1. 1912
Propagandaları

Seçimlerine

Giren

Siyasi

Yapılar

ve

Seçim

İlkbaharda yapılan 1912 seçimlerine İttihat ve Terakki Fırkası’nın karşısında
muhalefetin bir araya geldiği Hürriyet ve İtilaf Fırkası olmuştur. İttihatçılar 1908 seçimlerinde
karşılarına çıkan Ahrar Fırkası’ndan çok daha güçlü bir parti ile mücadele edeceklerdir. Bu
yönüyle 1912 seçimleri, 1908 seçimlerine göre daha fazla çok partili seçim özelliği taşımıştır.
Muhalefet 1908 seçimlerinde örgütsüz olmanın dezavantajlarını bu seçimde daha az
yaşamıştır.
İttihatçılar, hükümet içindeki nazırları sayesinde devlet kademelerinde bir takım
değişiklikler gitmiş, kendi taraftarlarını atamışlardır. Ayrıca II. Meşrutiyet döneminden önce
sahip oldukları bazı hakları korumaya çalışan gayr-i Müslimlere çeşitli imtiyazlar vaat
edilerek oy toplanmaya çalışılmıştır. Hürriyet ve İtilaf Fırkası ise, daha çok halkın dini
duygularını kullanarak seçimlerden galip çıkmak için çaba sarf etmiş, İttihat ve Terakki’nin
halkı dinsizleştireceklerini çocuklara şapka giydireceklerini, giymeyenleri keseceklerini iddia
etmiştir. Bu yönüyle 1912 seçimlerinde din en fazla seçim malzemesi olarak kullanılmıştır.
Seçim çalışmalarının başlamasıyla birlikte İttihatçıların önde gelenleri ve hatipleri
İstanbul ve taşradaki seçim meydanlarında fiili olarak, basında İttihat ve Terakki Fırkası’nın
propagandasını yapmışlardır. İttihatçılar her sahada muhaliflere yüklenmişlerdir. Mesela
İttihatçı propagandanın basındaki en önemli temsilcisi olan milletvekili Hüseyin Cahit Bey,
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muhalefete karşı asıl yüklenmesini Tanin gazetesindeki başyazılarıyla yapmıştır. Kamil
Paşa’nın Mısır’dan Aralık 1911’de padişah Mehmet Reşat’a yazdığı arizayı Tanin’de aynen
yayınlayarak seçim döneminde muhalefetin önderi gibi görünen Kamil Paşa’yı hedef almıştır.
Bu ariza vesilesiyle, Kamil Paşa’nın oğlu Sait’in Aydın vilayetinde Çakırcalı ile yaptıkları,
Muhalefet bu yayını seçim manevrası olarak değerlendirirken, Hüseyin Cahit ise, bu arizada
İTC düşmanlığının yapılarak gerçeklerin saklandığını ileri sürmüştür. Bu dönemde muhalefet
ve İTC arasındaki, özellikle gazeteler arasında geçen mücadeleler, geçmişin başarısızlıkları
veya ilişkileri öne çıkarılarak Kamil Paşa üzerinden gerçekleşmiştir.
İttihatçılar, Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nı, Osmanlı Devleti’nin birlik ve beraberliğini
bozan bir yapı olarak ilan etmişti. Böylece bölücü bir unsur olarak göstermiş ve seçmenlerin
gözünden düşürmeye çalışmıştır. Zira HİF rejim karşıtlarının, irticanın yuvası haline gelmişti,
31 Mart Vakası’nı destekleyenlerin toplandığı bir yer olmuştu. 31 Mart Vakası’nda rolü olan
Rasim Efendi ile HİF ileri gelenlerinden Mustafa Sabri Efendi ve Mustafa Asım Efendi bir
çırpıda sayılabilecek isimlerdendi. Bu çerçevede İttihatçılar seçmenleri korkutma edebiyatını
sürdürmüşlerdir. İttihatçılara göre HİF’in iktidara gelmesi durumunda, ülkede anarşi
başlayacak, altı asırdan beri bütün düşmanların yıkamadıkları mübarek vatan HİF’in siyasi
programı sayesinde parçalanacak, adem-i merkeziyet yüzünden Osmanlı coğrafyasında siyasi
ve idari açıdan özerk bölgeler doğacaktı.
Muhalefet yerden yere vurulurken İTC ise meşrutiyetin kurucusu ve koruyucusu ilan
edilmiştir. İttihat ve Terakki Cemiyeti bir yandan iç ve dış güvenliğin, diğer taraftan refahın
ve ilerlemenin temsilcisi gösterilmiştir
Diğer taraftan 1912 seçimleri Türk demokrasi tarihinin karakteristik özelliklerinin
ortaya çıkması açısından önemlidir. Seçimlerin yapılmasına dair karar ile birlikte, II.
Meşrutiyet dönemi seçimlerin ilk olan 1908 seçimlerine göre mebus adaylığında bir artış
gözlemlenmiştir. Bunun nedeni, 1908 seçiminde mebusluğun öneminin anlaşılmamasından,
rağbet görmemesinden ve yeni sistemin II. Abdülhamit’in oyunu olduğu zannedilmesinden
kaynaklanmıştı. Ancak, aradan geçen yaklaşık dört yıl zarfında geçmişle mukayese
edilemeyecek derecede milletvekilliği isteği artmıştı. Milletvekilliği bazı kimseleri daha önce
hatırlarından ve hayallerinden geçiremedikleri makamlara yükselmelerine sağlamıştı. Bunun
nedeni mebusluğun güç kazanma ve yükselme aracı olarak görülmesiydi. Bu noktada
mebusluğun bir şeylere köprü olmaya gittiğini gören dönemin gazetecilerinden Hüseyin Cahit
Bey, milletvekilliği talebinin artışını birkaç başlık altında toplamıştır:
Milletvekillerinin memleketlerinde nüfuz ve haysiyet elde etmişler,
Milletvekilliği maddi imkânlar sağlamış,
Milletvekilleri akrabalarını koruma ve mevki sahibi yapma imkânı sunmuş,
Milletvekili olmanın verdiği imkânların dışında önemli bir makam sahip olmanın haz
ve hırsını duymuşlardır.
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6.1.1.2. 1912 Seçimleri ve Muhalefet
Muhalefet, seçimler başlamadan, 35. madde ile ilgili tartışmalar yaşandığı sırada
seçimlerin adil bir şekilde yürümeyeceği, İttihatçıların kırbaçla, cebren bir çoğunluk elde
etmek için her yolu deneyecekleri, seçimler esnasında da İttihatçıların dinsizliği
propagandasını işlemişlerdi. Gerçekten de İttihatçılar mecliste çoğunluğu elde edebilmek için
yerel yöneticiler, jandarma ve askerlerden yararlanmıştı. Bu arada muhalefetin önde
gelenlerinden ve seçimleri kazanma ihtimali yüksek olan muhaliflerini ve muhalefete yakın
şehrin ileri gelenlerini seçim bölgelerinden uzaklaştırmışlardı. Örneğin, Gümülcineli İsmail
Bey askere alınmış, Lütfi Fikri Bey seçim bölgesi olan Dersim’e Suriye üzerinden ve
meşakkatli bir yolculukla gitmek zorunda kalmıştı. Öyle ki, bölgesindeki seçimler bittikten
sonra ulaşabilmişti. Ayrıca, Lütfi Fikri yazdığı bir makaleden dolayı da takibata uğramıştı.
Yine Rıza Tevfik Bey ve Kozmidi Efendi, Heybeli Ada’da bir açık hava konferansında
tutuklanmışlardır. Rıza Tevfik Bey hapisten çıktıktan sonra seçim çalışmaları için gittiği
Gümülcine’de Mart 1912’de dövülmüştür. Diğer taraftan, muhaliflerin kazanmasını önlemek
için Talat Bey ve Cavit Bey gibi kabinedeki İttihatçılar vali ve mutasarrıflara ikazlarda
bulunmuş ve İttihatçıların aleyhinde hareket edeceklerini düşündükleri vali, mutasarrıf ve
memurları görevden alarak, güvendikleri kişileri iş başına getirmişlerdi. Yine, müntehib-i
sanilere/ikinci seçmenler para verilerek veya zor kullanarak oyları elde edilmeye çalışılmıştı.
Seçim sandıklarının başına “tulumbacılar” konarak, seçmenleri tehdit yoluna sapılmıştı.
Ayrıca, seçim kararının alınmasından sonra İTF’nin ülkeyi yönetemediği, halkın
güvenini kaybettiği propagandasını yapan muhalifler yabancı basını da kullanarak İTF ve
Cemiyet’e yüklenmişti. Yine, muhalefetin doğuş sebebini İTF’nin politikaları olarak gösteren
muhalifler, geçmiş olayları propaganda malzemesi olarak kullanmış ve Cemiyet’i bu
olaylardan dolayı suçlu bulmuşlardı. Örneğin, hükümet işlerine müdahaleden, meşrutiyet
sistemine zarar verici hareketlerden 31 Mart Vakası’nın öncülleri olan Kör Ali kargaşası ve
Volkan Cemiyeti nümayişlerinin çıkmasından, meşrutiyetin ilk günlerinde anarşi
doğmasından, tensikat meselesinden dolayı Cemiyet sorumlu tutulmuştur. Diğer taraftan,
muhalefet, İttihatçıların sahiplendiği meşrutiyeti ilan etme şerefini İTC yerine orduya
vermiştir.

6.1.1.3. 1912 Seçimlerinde Gayri Müslimler
Seçim kararının alınmasından sonra Rum, Ermeni, Bulgar gibi azınlıklar kendi
soydaşlarını yeni meclise daha fazla gönderme çabası içerisine girmişlerdir. Bu amaçla, çeşitli
ittifaklara teşebbüs etmişlerdi. Bu ittifak girişimleri bir taraftan kendileri arasında yaparlarken
diğer taraftan Hürriyet ve İtilaf Fırkası anlaşma zemini oluşturmaya çalışmışlardır. İttihatçılar
gayri Müslimlerin bu politikasını, meclise girecek Türk milletvekili sayısını azaltmak,
Türklere karşı bir cephe oluşturmak, farklı amaçlar takip etmek olarak değerlendirmiştir. Irk
veya din merkezli oluşacak bu siyasi yapı ve programlar Osmanlılık politikasıyla çatışma
ortamı çıkaracak ve Osmanlı toplumunu arasında olumsuz düşüncelere zemin hazırlayacaktı.
İttihatçılar bu tür ittifak girişimlerine eleştirel yaklaşmalarına rağmen kendilerinin de
gayri Müslimlerle birlikte hareket etme çabası içinde oldukları görülmüştür. Özellikle hem
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İttihatçılar hem de Ermeniler arasında İttihat ve Terakki Fırkası ile birlikte seçimlere girme
düşüncesine sahip kesimler de vardı. Nitekim Ermeni Hınçak grubu Hürriyet ve İtilâf Fırkası,
Taşnak grubu ise İttihat ve Terakki Fırkası’na destek vermişler ve listelerinden seçimlere
katılmışlardır. Yahudiler ise İttihat ve Terakki Fırkası’nı desteklemişlerdir.

6.1.1.4. 1912 Seçimlerinin Sonuçları
1912 seçimlerinde İttihat ve Terakki Cemiyeti, iktidar olmanın da getirdiği avantajları
iyi kullanmıştır. Sopalı seçimler olarak anılan 1912 seçimlerinde İttihat ve Terakki Cemiyeti,
1908-1912 Meclis-i Mebusan’ında ahenksizliğe ve çoğunluğu kaybetmeye götüren olaylardan
iyi bir ders alarak kazanmayı bilmiştir. Dindar-dinsiz ithamlarının yaşandığı ve İttihat ve
Terakki Cemiyeti’nin siyasi nüfuzunun gölgesi altında yapılan 1912 Genel seçimlerinde
İttihat ve Terakki Fırkası daha güçlü bir şekilde galip çıkmıştır. İttihatçılar ezici bir üstünlük
ele etmişlerdir. Muhalefet beklentinin çok altında milletvekilliğine ulaşmış, adeta mecliste
azınlıkta kalmıştır. 1908 Meclis-i Mebusan’ında iktidar kavgasının başladığı dönemde İttihat
ve Terakki Fırkası’nın milletvekili sayısı 160, hatta 90 civarında idi. 1912 Meclisine 284
milletvekili seçilmişti. Bu milletvekillerinden ancak 15’i muhalif idi. Bu kişiler aslında bir
kanuna ret oyu verdikleri için muhalif grup olarak nitelenmiştir. Gerçek anlamda muhalefetin
milletvekili sayısı 6’dır.
284 milletvekilinin 157 Türk, 68 Arap, 18 Arnavut, 15 Rum, 13 Ermeni, 4 Yahudi, 9
Slav idi. Bir önceki Meclis-i Mebusan ile mukayese edildiğinde Türk ve Arap
milletvekillerinin sayısının arttığı görülecektir. Arnavut ve Rum milletvekilleri azalmıştır.
Arnavut isyanları, 1908 meclisinde gayri Müslimlerle yaşanan tecrübeler bu azalmanın nedeni
olarak görülebilir.
İttihatçılar seçim sonuçlarını İttihat ve Terakki Fırkası’nın galibiyeti, siyasi sahnenin
tek gücünün İTF olduğu ve fırkanın politikasının halk tarafından onaylandığı şeklinde
değerlendirmiştir. Ayrıca Osmanlı coğrafyasının genelinde, özellikle İTF’nin güçsüz olduğu
iddia edilen Suriye gibi bölgelerde de başarı kazanması bir zafer, Osmanlılık politikasının
başarısı olarak nitelenmiştir. Bu seçim sonuçları sayesinde İttihat ve Terakki Fırkası’nın
politikalarına engel olabilecek bir kesim kalmamıştı ve ıslahatların, yeniliklerin yolu açılmıştı.
İttihatçılara göre seçimler sonucunda varlık gösteremeyen muhalefetin, kuru kalabalıktan ve
gürültüden ibaret olduğu anlaşılmıştı.
1912 Meclis-i Mebusanı, çalışmalarına Sultan Abdülaziz’in kızlarından Nazime
Sultan’ın Fındıklı’daki sarayında 18 Nisan 1912 tarihinde başlamıştır. Ancak İttihat ve
Terakki Cemiyeti bu defa da meclis dışı güçlerin etkisinde kalmış, iktidar olmasına rağmen
mecliste muktedir olamamıştır. Meclis dışında askeri bir güç olarak ortaya çıkan Halaskar
Zabitan Grubu İttihatçıların iktidardan çekilmesinde etkili olmuşlardır.
Siyasi sahnenin böyle bir şekil almasında, yani muhalefetin meclis dışından
gelmesinde, aslında muhaliflerin Meclis-i Mebusan’da sayısal anlamda yeterince temsil
edilmemesi de rol oynamıştır. Zira seçimde Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nın büyük bir
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mağlubiyet almasıyla birlikte, İttihat ve Terakki Cemiyeti aleyhtarı muhalefet küçülmüş,
mücadelesini dışarıda ve gazeteler vasıtasıyla sürdürmesine neden olmuştur.
Seçim sonuçlarının muhalefette oluşturduğu rahatsızlık, kendisini Arnavutluk’ta farklı
bir şekilde göstermişti. 1909 yılından beri bu bölgede farklı sebeplerle baş gösteren
hoşnutsuzluklar (vergi, silah taşıma) seçim döneminde halka karşı uygulanan sertlik ve
seçimde muhalif Arnavut mebusların meclise girememesiyle birlikte daha da artmıştı.
Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki en güçlü destekçisi olan Arnavutların küstürülmesi, bu
bölgede Osmanlı Devleti’ni zora soktuğu gibi, iç politik birliğin zedelenmesine neden
olmuştu. Bu halin doğmasında, muhalefet İTC’yi, İTC ise muhalefeti, özellikle de Arnavut
aydınları ile hareket eden HİF’i sorumlu tutmaktaydı.
Hükümet, bu nazik durum nedeniyle, Arnavutların davranışlarını anlamak için
Dahiliye Nazırı Hacı Adil Bey’i bölgede araştırma yapmak için görevlendirmişti. Ancak,
beklenen olumlu hava oluşmadığı gibi, muhalefetin meclis dışına kaymasıyla birlikte İTC’nin
II. Abdülhamit’e uyguladığı benzeri bir hareket ile Arnavutluk’ta dağa çıkan Cemiyet
aleyhtarı askerler Sait Paşa kabinesinin istifa etmesini istemişlerdir. Bu hareketler, ordu içinde
İTC’ye muhalif kesimin örgütlenerek bir ihtilal havası oluşturmalarına neden olmuştu.
Arnavutluk’taki karışıklıklarla aynı dönemde ortaya çıkan Halaskârân-ı Zabıtan, İTC’nin
iktidardan, İTC içinde oldukça fazla ve etkin bir şekilde bulunan askerlerin siyasetten
çekilmesini istemişlerdi. İTC karşıtı bu hareketlerde, HİF’in doğrudan doğruya bir rolü
olmasa da, HİF ve muhalefetin önderlerinden Sabahattin Bey, Rıza Nur Bey, Mahir Sait Bey,
Kemal Mithat Bey gibilerin etkisi ve katılımı olmuştu.
Bu isteklerin ilk etkisi, Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa’nın istifa etmesi olmuştur.
Gerçi, Mahmut Şevket Paşa’nın istifasının önemli başka sebepleri de uzun süredir devam
eden İTC ile aralarındaki güvensizlik ve MM’den çıkan askerlerin siyaset ile ilgilenmesini
yasaklayan kanun idi. Uzun bir süre yerine atama yapılamayan Harbiye Nazırının arkasından
Bahriye Nazırı Hurşit Paşa’nın istifası, zor durumda bulunan kabineyi çaresiz bir halde
bıraktı. Öyle ki, 15 Temmuz 1912 tarihinde, Arnavutluk ve Trablusgarp hadiseleri hakkında
yaptığı konuşma sonrası MM’den büyük oranda güvenoyu alan Sait Paşa kabinesi bir gün
sonra istifa etmek zorunda kalmıştır. Diğer taraftan 4 yıl için seçilen Meclis-i Mebusan 3.
Ayında faaliyetlerine son vermek zorunda kalmıştır. 1912 meclisi de 1908 meclisi gibi
zamanından önce 4 Ağustos 1912 tarihinde feshedilmiştir.

6.2. 1914-1918 MECLİS-İ MEBUSAN’I
6.2.1. 1914 Seçimleri ve 1914-1918 Meclis-i Mebusanı
Meclis-i Mebusan’ın 4 Ağustos 1912’de kapatılmasının ardından seçim sürecine
girilmişti. Ancak 8 Ekim 1912’de Balkan Savaşı’nın başlaması üzerine seçimlerin yapılması
zora girmiştir. Nitekim 24 Ekim 1912’deki Gazi Ahmet Muhtar Paşa hükümetinin bir
kararnamesiyle seçimler yapılması uygun olabilecek bir tarihe kadar ertelenmiştir. Daha sonra
gelen Kamil Paşa ve Mahmut Şevket Paşa hükümetleri dönemlerinde de seçimler
yapılamamıştı. Zira her iki sadrazam zamanında I. Balkan Savaşı devam etmiştir.
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II. Balkan Savaşı’nın bitmesinin ardından Sait Halim Paşa Hükümeti seçimlerin
yapılması için 13 Ekim 1913’de Dahiliye Nezareti’ni görevlendirmiştir. Dahiliye Nezareti
derhal seçim çalışmalarına başlamıştır. Öncelikle Meclis-i Mebusan seçimlerin uzun bir süre
yapılamamasının ardından seçmen kütüklerinin yenilenmesi yolunu gidilmiştir. Dahiliye
Nezareti vilayetlere gönderdiği yazılarda 25 yaşından büyük erkek nüfusun belirlenmesini
istemiştir. Diğer taraftan seçimlerin gerçekleştirilebilmesi için Dahiliye Nezaretinin bütçesine
seçim ödeneği eklenmiştir.
Bu hazırlıkların bitmesinin ardından seçim kararının alınmasından yaklaşık üç ay
sonra seçimlere başlanabilmiştir. Seçimler Ocak-Nisan 1914 ayları arasında yapılmıştır. Bir
muhalefet fırkası olmadığı gibi muhaliflerin susturulması ve sürgün edilmesinden dolayı
seçimlere bir fırka altında ve örgütlü bir şekilde sadece İttihat ve Terakki Fırkası katılmıştır.
Seçimler esnasında, seçime gölge düşürecek olaylardan sakınmaya çalışan Sait Halim Paşa
hükümeti oldukça titiz davranmıştır.
Seçim sonucunda 14 Mayıs 1914 ile 21 Aralık 1918 arasında toplanacak ve faaliyet
yapacak II. Meşrutiyet dönemi III. Meclis-i Mebusanı oluşmuştur. Bu meclise 144 Türk, 84
Arap, 13 Rum, 14 Ermeni, 4 Yahudi olmak üzere toplam 259 milletvekili girmişti. 1908-1912
ve 1912 meclislerinden farklı böyle bir dağılımın oluşmasında Balkan Savaşları sonunda
ortaya çıkan Osmanlı coğrafyasının yeni durumu idi. Zira Trablusgarp, Makedonya,
Arnavutluk Osmanlı Devleti’nin 1908 sonrası kaybettiği bölgelerdi.

6.2.2. 1914-1918 Meclis-i Mebusanı
Seçimlerin yapılması ve toplanmasının ardından 1914-1918 Meclis-i Mebusan’ı II.
Meşrutiyet döneminin en uzun meclisi olacaktır. Bunun nedeni I. Dünya Savaşı’nın getirmiş
olduğu ortamdı. 14 Mayıs 1914’de açılan Meclis-i Mebusan 21 Aralık 1918 tarihine kadar
birçok oturum yapmıştır. İttihatçıların hâkimiyetindeki bu meclisin başkanlığına önceleri
İttihat ve Terakki Fırkası’nı reisliğini da yapmış olan Menteşe Mebusu Halil Bey (Menteşe)
seçilmiştir. Halil Bey önceki Meclis-i Mebusanlarda da başkanlık yapmıştı. Daha sonra
dönemlerde yine İttihatçıların önemli simalarından Hacı Adil Bey meclis başkanlığına
seçilmiştir. 1914-1918 Meclis-i Mebusanı kendi çalışma döneminde, I. Dünya Savaşı’na denk
geldiğinden savaş ve savaşın neden olduğu iç gelişmeler uğraşmıştır. Ayrıca Osmanlı
aydınlarının üzerinde çokça durduğu ıslahatlar da yapılmıştır. Bu çerçevede teşvik-i sanayii,
ilkokullara dair kanunlar ilk anda sayılabilir.
Diğer taraftan İttihatçılar Bab-ı Ali Baskını sonrası muhalefeti susturarak ülkenin
yönetimini ve kaderini tamamen ellerine almışlardı. I. Dünya Savaşı’nın çıkışıyla birlikte
ülkedeki hakimiyetini daha sıkı bir şekilde, tek başına sürdürmüş ve Osmanlı Devleti’ni bu
büyük savaşa sürüklemişlerdi. Ancak, eski toprakların geri alınması, kapitülasyonların
kaldırılması, Osmanlı topraklarının parçalanmasından kurtarılması gibi büyük ümitlerle
savaşa sürüklenen Osmanlı Devleti, 1918'in sonlarına doğru önce Bulgaristan'ın ardından
Almanya ve Avusturya-Macaristan'ın İtilaf Devletlerine barış teklifinde bulunması üzerine,
İtilaf Devletleriyle anlaşma yolu aramak zorunda kalmıştır. Bu ittihat ve Terakki Fırkası ve
Osmanlı Devleti için sonun başlangıcı olmuştur. Bu durum karşısında, Sait Halim Paşa yerine
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sadarete gelen İttihatçı liderlerden Talat Paşa, 13 Ekim 1918’de sadrazamlığı Müşir A. İzzet
Paşa’ya bırakmıştır. Kabinesini oluşturan İzzet Paşa’nın ilk teşebbüsü İtilaf Devletleri ile
barış görüşmelerine başlatmıştır. Yapılan görüşmeler sonucu, esnek şartlar taşıması nedeniyle
ileride Osmanlı Devleti’ni sıkıntıya koyacak olan Mondros Mütarekesi 30 Ekim 1918'de
imzalanmıştır. Anlaşma sonrası İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar Osmanlı coğrafyasının önemli
bölgelerini işgal etmişlerdir.
Bu arada, kendi durumlarını güvenli görmeyen Talat, Enver, Cemal Paşa gibi İttihatçı
önde gelenleri, İTC’ye yakınlığı ile tanınan sadrazam A. İzzet Paşa’nın göz yummasını fırsat
bilerek ülkeyi terk etmişlerdir. Ancak, Ahmet İzzet Paşa kabinesinde İttihatçıların
bulunmasının, Mondros Mütarekesi'nden memnun olmayanların eleştirilerinin ve İttihatçıları
sevmeyen, Sultan Reşat’ın ölümü ile birlikte saltanata geçen Sultan Vahdettin’in Ahmet İzzet
Paşa hükümetini istememesinin yanı sıra İttihatçıların kaçması üzerine kabine iyice zor
duruma düşmüştür. Bunun üzerine 8 Kasım 1918’de Ahmet İzzet Paşa istifa etmiş, yerine
Londra elçisi Tevfik Paşa sadrazamlığa getirilmiştir. Bu yeni sadrazam 11 Kasım 1918'de
kabinesini İttihaçılarla bağlantısı olmayan kişilerden oluşturmuştur. Ardı ardına Osmanlı
coğrafyasının işgal edilmesi gibi gelişmelerden sonra, çoğunluğunu İttihatçıların oluşturduğu
Meclis-i Mebusan düzenli ve yeterli bir şekilde çalışamadığı bahanesiyle, padişah Mehmet
Vahdettin tarafından 21 Aralık 1918 tarihinde feshedilmiştir. Meclisin Padişah tarafından
feshedilmesiyle, İttihat ve Terakki Fırkası’nın siyasi sahnedeki güçü kırılmıştır. Bundan
sonra, İstanbul’da siyasi ortama İtilaf Devletleri temsilcileri, Padişah Vahdettin ve Hürriyet ve
İtilaf Fırkası hakim olmuştur. Aynı zamanda, İttihatçıların önderlerin kaçması ve İttihat ve
Terakki Fırkası’nın kendini feshetmesinin ardından susturulan, faaliyetine son verilen,
dağıtılan ve İTC düşmanlığı ile tanınan basın, siyasi fırka ve siyasetçiler kendilerini
göstermeye başlamıştır.
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Uygulamalar


1912 Seçimlerini Öğrenme



1912 Meclis-i Mebusan’ının Kapatılma Gerekçelerini Bilme



1912 Seçimlerinin Sopalı Şeklinde Adlandırılma Nedenlerini Öğrenme



1914-1918 Meclis-i Mebusan’ının Süresinin Uzama Gerekçelerini Öğrenme
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Uygulama Soruları
1) 1912 Seçimleri için sopalı seçim adlandırması doğru mudur? Araştırınız.
2) 1912 Seçimlerinde Hürriyet ve İtilaf Fırkası İttihatçı aleyhtarı muhalefetle ittifaka
girme sebepleri nedendir? İnceleyiniz ve tartışınız.
3) 1914-1918 Meclis-i Mebusan’ında siyasi kesimler ne derece temsil edilmiştir?
Araştırınız ve tartışınız.
4) Hürriyet ve itilaf
değerlendirilebilir? Tartışınız.

Fırkası’nın

seçimlerde

başarısız

olması

ne

şekilde
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, İttihat ve Terakki Fırkasının 1908-1912 Meclis-i Mebusan’ında ilk
günden tibaren güç kaybetmesi ve parlamento içinde ve dışında da kendisine muhali güçlerin
bir araya gelmesi İttihatçıları yeni arayışlara itmiştir. Özellikle Hürriyet ve itilaf Fırkasının
kurulmasnın ardından meclisteki çoğunluğu kaybedeceğini ve icraat yapamayacaklarını
düşünmüşlerdir. Bu yüzden erken seçim kararı alan İttihatçılar muhalefeti hazırlıksız
yakalyarak çoğunlukta oldukları bir meclis ortaya çıkarmak istemişlerdir. Nitekim padişah
Mehmet Reşat’ın desteğiyle Meclis-i Mebusan’ı feshettirmeyi başarmışlardır. Seçimde
İttihatçılar örgütlü ve devlet imkanlarını kulanarak, hatta kimi yerde muhalefete baskı yaparak
daha homojen ve kalabalık bir İttihat ve Terakki Fırkasını 1912 Meclis-i Mubusan’ında
oluşturmayı başarmışlardır. Ancak Halaskar Zabitan etkisini de yanına alan İttihatçı aleyhtarı
muhalefet önce İttihatçı destekli hükümeti istifa ettirmişler ve daha sonra İttihat ve Terakki
Fırkası ağırlıklı meclisi feshettirmişlerdir. Böylece 1912 Meclis-i Mebusan’ı çok kısa bir süre
faaliyet yapmıştır. Bu meclisin kapanmasından sonra iç siyasi çekişmeler, suikastlar ve
Balkan Savaşları nedeniyle mebus seçimleri yapılamamıştır. Ancak 1914 yılında seçimler
yapılmıştır. Bu seçimlere sadece İttihat ve Terakki Partisi girmiş ve meslis üstünlüğünü
kazanmıştır. I. Dünya Savaşı vesilesiyle uzun bir faaliyet dönemi geçiren II. Meşrutiyet
Dönemi Meclis-i Mebusan’ı 1918’da feshedilecektir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden
sebeplerinden biridir?

hangisi

İttihatçıların

1912

seçimlerini

kazanmasının

a) İttihatçılar 1912 seçimlerine tek parti olarak girmişlerdir
b) 1912 seçimlerinde İttihatçıların tek rakibi güçsüz ve örgütlenmemiş Ahrar Fırkası
idi
c) 1912 seçimlerinde bütün basın İttihatçıları desteklemiştir
d) 1912 seçimlerine Hürriyet ve İtilaf Fırkası girmeme kararı almıştır
e) İTC hükümetteki nazırları sayesinde seçim sürecini kontrol etmiş ve etkilemiştir.
2) 1914 Seçimleri hangi sadrazam döneminde gerçekleştirilmiştir?
a) İbrahim Hakkı Paşa
b) Talat Paşa
c) Gazi Ahmet Muhtar Paşa
d) Kamil Paşa
e) Sait Halim Paşa
3) 1908-1912 Meclis-i Mebusan’ı aşağıdaki hangi tarihte feshedilmiştir?
a) 18 Ocak 1912
b) 18 Şubat 1912
c) 18 Mart 1912
d) 28 Ocak 1912
e) 28 Mart 1912
4) 1912 Meclis-i Mebusan’ı aşağıdaki hangi tarihte açılmıştır?
a) 18 Ocak 1912
b) 18 Şubat 1912
c) 18 Nisan 1912
d) 28 Nisan 1912
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e) 28 Mart 1912
5) 1912 Seçimlerinde
görmemişlerdir?
a)
b)
c)
d)
e)

İttihatçılar,

siyasi

yaşamda

kendilerini

hangi

konumda

İttihat ve Terakki Cemiyeti meşrutiyetin kurucusu ve koruyucusudur
İttihat ve Terakki Cemiyeti iç ve dış güvenliğin temsilcisidir
İttihat ve Terakki Cemiyeti refahın ve ilerlemenin temsilcisidir
İttihat ve Terakki Cemiyeti birlik ve beraberliğin temsil edildiği yerdir
İttihat ve Terakki Cemiyeti dini kurumların temsil edildiği tek siyasi yapıdır

6) 1912’de erken seçimlerine gidilmesinin sebepleri nedir?
7) 1912 Seçimleri hangi savaş esnasında yapılmıştır?
8) 1912 Seçimlerinde gayrimüslimler hangi sonuçlar elde etmişlerdir?
9) 1912 Meclis-i Mebusan’ındaki milletvekili dağılımı ne şekilde gerçekleşmiştir?
10) Talat Paşa sadrazamlıktan neden ayrılmıştır?

Cevaplar
1)e, 2)e, 3)a, 4)c, 5)e.
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7. SON OSMANLI MECLİS-İ MEBUSAN’I VE I. TÜRKİYE BÜYÜK
MİLLET MECLİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1) Son Osmanlı Meclis-i Mebusan’ının Kuruluşu
2) Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı ve Anadolu Hareketi
3) I. Türkiye Büyük millet Meclisinin Açılması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı ne zaman açılmıştır?
2) Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı I. Dünya Savaşı sonrası şartlardan ne derece
etkilenmiştir?
3) Son Osmanlı Meclis-i Mebusan’ında Anadolu Hareketi etkili miydi?
4) I. TBMM hangi şartlarda açılmıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Son Osmanlı Meclis-i
Mebusanı
Son Osmanlı Meclis-i
Mebusanı
Son Osmanlı Meclis-i
Mebusanı
I. TBMM

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Son Osmanlı Meclis-i
Mebusanı hazırlayan şartların

Okuyarak, fikir yürüterek,

öğrenme.
Son Osmanlı Meclis-i
Mebusanı milletvekillerinin
bilme.
Son Osmanlı Meclis-i
Mebusan’ının faaliyetini
öğrenme.

Okuyarak, fikir yürüterek,
tartışmalara katılmak
Okuyarak, fikir yürüterek,
tartışmalara katılmak

I. TBMM’nin oluşum şeklini

Okuyarak, fikir yürüterek,

kavrama.

tartışmalara katılmak
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Anahtar Kavramlar


Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı



Kanun-ı Esasi



Mütarake Dönemi



Damat Ferit Paşa



Anadolu Hareketi



Kuva-yı Milliye



I. TBMM



Mustafa Kemal Paşa



Ali Rıza Paşa



Seçim Kanunu



Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
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Giriş
Mütareke Dönemi’nde Hürriyet ve İtilaf Fırkası ileri gelenleri ve Damat Ferit Paşa,
İttihatçı arrdçı kabinesi olarak gödükleri Ahmet İzzet Paşa hükümetinden sonra iktidara gelen
Tevfik Paşa hükümetine yüklenmiştir. Bu baskılara dayanamayan Tevfik Paşa 12 Ocak
1919'da istifa etmesine rağmen, kabineyi kurma görevi padişah tarafından tekrar kendisine
verilmiştir. Diğer taraftan, Tevfik Paşa hükümeti, İtilaf Devletlerinin ülkenin dört bir
yanındaki işgalini genişletmesi ve başkentteki İtilaf Devletleri temsilcilerinin baskıları gibi
önemli sorunları ile baş başa idi. Ancak, bu durum karşısında ayakta kalma başarısı gösteren
Tevfik Paşa kabinesi, üç bakanın ayrılması üzerine 24 Şubat 1919'da istifası etmek zorunda
kalmıştır. Bu istifa HİF önderlerini iktidara gelme hususunda ümitlendirmesine rağmen,
Sultan Mehmet Vahdettin sadareti üçüncü kez Tevfik Paşa'ya vermiştir. Muhalefetin ve
İngilizlerin baskısı karşısında bir “taviz” kabinesi şeklinde oluşan bu Tevfik Paşa hükümeti de
çok kısa sürmüş, 3 Mart 1919'da istifa etmiştir. Tevfik Paşa'nın istifası üzerine, iktidar için
istekli olan Damat Ferit Paşa ve HİF kabineyi kurmuştur. Ancak, hükümet her ne kadar HİF
kabinesi gibi görünüyorsa da, bu fırkanın içerisinde önemli bir güce sahip olan Sadık Bey ve
grubu kabine oluşumunda dışlanmıştı. HİF içindeki mücadeleyi de gösteren bu hal Mütareke
Dönemi boyunca devam etmiştir.
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7.1. Son Osmanlı Meclis-İ Mebusanı
7.1.1. Son Osmanlı Meclisi-i Mebusan’ının Açılışına Giden Süreç
İtilaf Devletleri'nin Anadolu'daki işgal sahasını genişletmesi ve özellikle İzmir'in
Yunanlılar tarafından işgal edileceği endişesi halkta korku ve tepki oluşturmuştur. 15 Mayıs
1919'da İzmir’in işgali ile birlikte bu endişenin gerçekleşmesi ve işgalci Yunan kuvvetlerinin,
asker, sivil, köylü herkese zulüm etmesi Anadolu halkının, örgütlenmesini, direnişini
hızlandırmıştır. Bu arada, İzmir'in işgali ve kamuoyunda oluşan tepki üzerine Damat Ferit
Paşa 17 Mayıs 1919'da istifa etmiş, ancak Padişah Vahdettin 19 Mayıs 1919'da Damat Ferit
Paşa'yı tekrar kabineyi kurmakla görevlendirmiştir. İzmir’in işgali ile birlikte gelişen durumu
görüşmek üzere Padişah Vahdettin'in başkanlığında, II. Damat Ferit Paşa kabinesi, ulema,
siyasiler, basın ve azınlıklardan oluşan Saltanat Şurası toplanmıştır. Şura’da Osmanlı
Devleti'nin durumu ve Paris Barış Konferansı'nda takip edilmesi gereken politika
belirlenmeye çalışılmıştır.
Bu süreçte Meclis-i Mebusanın tekrar açılması hususunda Padişahın ve iktidara gelen
hükümetlerin istekli olduğu söylenemez. Aslında Kanun-ı Esasi, meclisin feshedilmesinden
sonraki 3 ay içinde seçimlerin yapılmasını zorunlu kılmıştı. Ayrıca I. Dünya Savaşı’ndan
mağlubiyetle çıkan Osmanlı Devleti kaderini belirleyecek bir barış antlaşması imzalayacaktı.
Bu barış antlaşmasını halkın temsil merkezi olan meclis tarafından onaylanması yine Kanun-ı
Esasi gereği gerekmekteydi. Üstelik Meclis-i Mebusan antlaşmalara meşruiyet kazandıracak
geniş temsilin ifadesi idi.
Ancak bazı gelişmeler Damat Ferit Paşa hükümetini seçimlere gidilmesi noktasında
harekete geçirmiştir. Bunların içinde en önemli gelişme Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’da
sürdürmekte olduğu faaliyetlerdir. Nitekim 3. Damat Ferit Paşa hükümeti 30 Temmuz
1919’da seçimlere gidilmesi hususunda karar almıştır. Bu karar Anadolu Hareketi’nin
Erzurum’da yaptığı kongre günlerine denk gelmektedir. Damat Ferit Paşa’nın amacı Anadolu
Hareketinin örgütlenmesi ve prestijinin önünü kesmekti. Ayrıca kendisine yöneltilen eleştiri
ve İzmir’in işgalinden beri artan olumsuz havayı tersine çevirmek istemiştir. Bunun yanı sıra
temelde icraatlerine engel olacak bir meclisin varlığını Damat Ferit Paşa’nın istemesi başka
noktalardan da ele alınmalıdır. Bu nokta Damat Ferit Paşa, alacakları önemli kararlarda ortak
tutabileceği, sorumluluğu paylaşacağı bir meşru kuruma da ihtiyacı vardı.
Diğer taraftan Damat Ferit Paşa hükümeti seçim yapılması konusunda bir karar almış
olmakla beraber ağırdan almaktaydı. Bunun nedenini seçim defterlerinin hazırlanması ve
gayri Müslimlerin yapılacak bir seçime iştirak etmelerini sağlanması olarak göstermiştir.
Ancak asıl neden Anadolu Hareketi ve Kuva-yı Milliye’nin etkinliğinin sona ermediği bir
dönemde seçimlerin yapılmasını, Damat Ferit Paşa siyasi hedefleri açısından doğru
bulmamıştır.
Seçim hazırlıkları ağır bir şekilde devam ederken seçimlerin yapılabilmesine imkan
sağlamak için 14 Eylül 1919’da Dahiliye Nezareti bütcesine seçim ödeneği eklenmiştir.
Ancak bu seçim çalışmalarını Damat Ferit Paşa’nın devam ettirmesi mümkün olmamış, 2
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Ekim 1919’da Sadazamlığa Ali Rıza Paşa atanmıştır. Ali Rıza Paşa’nın sadrazam olması,
Anadolu Hareketi ile diyalog kurulmasının yolunu açmıştır. Bundan sonra Meclis-i
Mebusan’ın açılması hususu yeni aktörler ve süreç devam edecektir.

7.1.2. Meclis-i Mebusan’ının Açılmasına Dair Çabalar ve Anadolu
Hareketi
Aslında, Mondros Mütarekesi’nin hemen sonrasındaki günler belirsizlikler, arayışlar
dönemi doğurmuştu. Bu dönemde, Osmanlı Devleti’nin kurtuluşu noktasında, İngiliz
himayesi, Amerikan mandası ve bölgesel kurtuluş şeklinde sınıflandırılabilecek üç farklı
çözüm üretilmiştir. Bu çözüm yolları Mondros Mütarekesi'nden sonra oluşan büyük
ümitsizlik, Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruma endişesi ve Osmanlı Devleti'nin
bir bütün halinde yaşayamayacağı inancından kaynaklanmaktaydı. Bu çözüm çarelerini ortaya
koyanlar çeşitli cemiyetler kurarak faaliyette bulunmuştur. Bunlar arasında Nigehban-ı
Askeriye Cemiyeti, İngiliz Muhipler Cemiyeti, Hürriyet ve İtilaf Fırkası İngiliz Himayesi,
Milli Kongre Cemiyeti, Wilson Prensipleri Cemiyeti, Milli Ahrar Fırkası, Vahdet-i Milliye
Cemiyeti gibi siyasi kuruluşlar Amerikan Mandası taraftarlığı çerçevesinde faaliyet
yürütmekteydi.
Diğer taraftan, bölgesel nitelikte olmalarına rağmen, yerel kurtuluş hareketleri ulusal
vatan anlayışı ile vatanın kurtuluşunu hedeflemekte ve bu yüzden bölgeci karakter
taşımamaktaydı. Ancak, bu bölgesel hareketler Erzurum ve Sivas Kongreleri sonrası
birleşmesiyle birlikte ülke genelini adına hareket etme imkanı yakalayabilmişlerdir.
Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkmasıyla birlikte, Türk halkının
bulunduğu sıkıntılı ve zor durumdan çıkması için önüne yeni bir çözüm çaresi sunmuştur. Bu
ülkenin kurtuluşu için birlikte, topyekün, gerektiğinde zora başvuracak, halktan destek alan ve
onu iktidar mevkiine taşımak isteyen milli direniş hareketi niteliğinde idi. Ayrıca, bu yeni
çözüm yolu manda, himaye karşıtı ve bölgesel hareketleri kuşatıcı idi. Bu amaçla Samsun
sonrası halkla, bölgenin ileri gelenleri ve askeri, idari görevlilerle temasa geçen Mustafa
Kemal Paşa, ülkenin geleceğini tehlikeye sokan işgallere ve işgalcilere karşı milli direniş
fikrini oluşturmaya, var olan direnişleri bir çatı altında örgütlemeye çalışmıştır. Mustafa
Kemal Paşa’nın bu teşebbüsleri Damat Ferit Paşa hükümeti ve İtilaf Devletleri tarafından
endişe ile karşılandığından geri çağrılmıştır. Bu durum karşında İstanbul’daki hükümeti
oyalayan Mustafa Kemal Paşa, Milli Hareketin ilk önemli teşebbüsünü Amasya Tamimi ile
göstermiştir(21-22 Haziran 1919). Anadolu İhtilali’nin bildirgesi olarak da değerlendirilen bu
tamim Türk milletini işgale karşı direnişe, İstanbul’un işgal altında bulunması dolayısıyla
kendi hakimiyetini eline almaya çağırmaktaydı. Ayrıca, Anadolu’nun en emin yeri Sivas’ta
milli bir kongrenin toplanması için bütün illerden üç temsilcinin seçilmesi istenmiştir. Bu
arada, Vilayat-i Şarkiyye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti’nin Erzurum Şubesi, Trabzon
Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti ve Kars Milli Şurası’nın düzenlendiği Erzurum’daki
kongreye katılma kararı da alınmıştır.
Bu gelişmeler ve Erzurum’da bir kongrenin toplanması kararı İstanbul’daki hükümeti
ve işgal kuvvetlerini endişelendirmiş, kongrenin yapılmasını engellemeye çalışmışlar, Milli
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Hareketin örgütlenmesenin ve genişlemesinin önünü almak için çaba sarf etmişlerdir. Ancak,
bu yolda yapılan girişimler başarılı olamamıştır. Kongre ilk toplantısını 23 Temmuz 1919’da
yapmış ve aldığı kararları 7 Ağustos’ta yedi maddelik bir beyanname ile duyurmuştur.
Erzurum Kongresi bölgesel nitelikte olmasına rağmen, kongrede alınan kararlar ülkenin
bütünü ile ilgili idi. Ayrıca, kongre kararlarını uygulamak için bir yürütme organı
oluşturulmuştur. Heyet-i Temsiliye adını alan ve dokuz kişiden oluşan bu organının başkanı
Mustafa Kemal Paşa, ikinci başkanı ise Hüseyin Rauf (Orbay) Bey idi.
Diğer taraftan, Mustafa Kemal Paşa Amasya Tamimi ile ilan edildiği üzere, ülkenin
bütününü kuşatacak bir kongrenin Sivas’ta toplanması için Anadolu’daki faaliyetlerine devam
etmiştir. Bu doğrultuda 4 Eylül 1919’da kongre toplanmıştır. Katılımın beklenilenin altında
olmasına, İstanbul hükümetinin engelleme çabalarına, manda ve kimin başkanlığı altında
toplanacağı tartışmaları gündemi işgal etmesine rağmen, Mustafa Kemal Paşa’nın çabalarıyla
kongre sonuca ulaşalmıştır. Bu kongre kararlarıyla Erzurum Kongresi ile kabul edilmiş
kararların bütün Anadolu ve Rumeli’yi kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Yine, bütün milli
kurtuluş hareketleri Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adıyla bir çatı altında
toplanmış ve Erzurum Kongresi’nde oluşturulan yürütme organı, Heyet-i Temsiliye’nin üye
sayısı genişletilmiş ve bütün ülkenin temsilcisi olarak kabul edilmiştir.
Milli Hareket, Sivas Kongresi ile birlikte Anadolu’da önemli bir güç merkezi haline
gelmiştir. Bu arada, Milli Hareket aleyhinde çabalara giren Damat Ferit Paşa hükümetine
karşı tedbirler alınmış, milleti temsil etmemekle, işgal güçleri ile işbirliği içerisinde olmakla
suçlanmıştır. Diğer taraftan, İstanbul’daki hükümetin düşmesi isteğine dair telgraflar ülkenin
bir çok bölgesinden gönderilmiştir. Böylece, bir yandan İstanbul’daki hükümet gayri meşru
ilan edilmiş olmakta, diğer taraftan meşru güçün, milleti temsil eden yetkili kurumun Milli
Hareket olduğu vurgulanmıştır. Milli Hareketin günden güne güçlenmesi ve gösterilen bu
tepkiler üzerine yukarıda ifade edildiği üzere Damat Ferit Paşa hükümeti istifa etmek zorunda
kalmış ve yerine Ali Rıza Paşa sadarete gelmiştir. 7 Ekim 1919’da Ali Rıza Paşa ise seçim
karanamesini yürürlüğe koymuştur. Milli Hareket ile sağlıklı iletişimin kurulması ve uzlaşma
zemini aramak için yeni sadrazam görüşme teklifinde bulunmuştur. 20-22 Ekim günlerinde
yapılan ve Heyet-i Temsile’yi Mustafa Kemal Paşa, Rauf Bey ve Bekir Sami Bey’ın, İstanbul
Hükümeti’ni ise Bahriye Nazırı Salih Paşa’nın temsil etmiştir. Amasya Mülakatı olarak anılan
görüşmede Sivas Kongresi’nde alınan kararlar İstanbul Hükümeti tarafından kabul edilmiştir.
Ayrıca, Meclis-i Mebusan’ın toplanması için seçimlerin yapılması kararı alınmıştır. Bu
gelişmelerden sonra, Milli Hareket bir yandan seçimlere hazırlık yapmakta ve Anadolu’daki
Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerini sağlam temellere oturtmaya çalışırken, diğer taraftan
Ankara’yı Mustafa Kemal Paşa’nın geldiği 26 Aralık 1919’dan itibaren kendisine merkez
haline getirmiştir. Mustafa Kemal Paşa, seçimlerin yapılması istemekle birlikte açılacak
meclisin İstanbul siyasi çevrelerinin, işgal güçlerinin etki alanında olmasını istememiştir. Bu
yüzden Meclis-i Mebusan’ın İstanbul dışında başak bir şehirde toplanmasından yanaydı.

7.1.2.1. Son Meclis-i Mebusan’ının Açılması
Aralık 1919 seçimleri 20 temmuz 1908 İntihab-ı Mebusan Kanun-ı Mavakkati ve Ali
Rıza Paşanın 7 Ekim 1919 tarihli seçim kararnamesine göre yapılmıştır. 7 Ekim 1919 tarihli
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seçim kararnamesi, seçimlerin sancak merkezli, 2 dereceli, 50 bin erkek müntehib-i evvele 1
mühtehib-i sani, 500 mühtehib-i saniye 1 milletvekili seçileceği teyit edilmişti. Bu
kararnamenin asıl üzerinde durduğu husus I. Dünya Savaşı ile toprak kayıplarına uğrayan
Osmanlı coğrafyasındaki sancakların ve mebus sayılarının belirlenmesi idi. 1919 seçimleri
esnasında bir barış antlaşması yapılmamıştı. Osmanlı coğrafyasının çok büyük bir kısmı işgal
altında idi. Bu açıdan seçimler, özellikle İngiliz ve Fransızların Mondros Mütarekesi öncesi
işgal ettikleri bölgelerde gerçekleşmemiştir. Diğer taraftan Ruslarla yapılan Brest-Litovsk
Antlamasıyla Kars, Ardahan, Batum gibi bölgeler Osmanlı coğrafyasına dahil olmuştu. Bu
yüzden seçimlerin bu durumları dikkate alarak gerçekleşmesi gerekiyordu.
1919 seçimlerine Hürriyet ve İtilaf Fırkası, sulh ve Selamet Fırkası, Teceddüt Fırkası,
Osmanlı Mesai Fırkası, Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti ve gayri Müslimlerin
girmesi beklenmiştir. Ancak Anadolu Hareketi’nin etkisi altında olan seçimlere Hürriyet ve
İtilaf Fırkası girmek istememiştir. Hürriyet ve İtilaf Fırkası ve basını seçimleri bir İttihatçı
Komplosu ve direnişi olarak yorumlamışlar ve boykot etmişlerdi. Bu fırkadan seçimlere
sadece bağımsız adaylar girmiştir. Gayri Müslimler içinde Yahudiler dışındaki diğer unsurlar
da seçimleri boykot etmişlerdir. Zira Ermeni, Rum gibi unsurlar bir Osmanlı meclisi altında
sorunları çözme, isteklerini dillendirme yerine Avrupa’daki siyasi çevrelerde taleplerini
iletmeyi tercih etmişlerdi.
Anadolu Hareketi, Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti vasıtasıyla
seçimlere aktif bir şekilde girmiştir. Seçimlere katılım için halkı teşvik edilmiş ve uyanık
davranılması öğütlenmiştir. Anadolu Hareketi doğrudan doğruya aday göstermemekle birlikte
Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti üzerinden adaylar ve seçime müdahil
olmuştur. Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti üyelerinin adaylığı teşvik edilmiş ve
onaylanmayanların seçilmemesi için gayret gösterilmiştir. Seçim sonucunda Son Osmanlı
Meclis-i Mebusan’ının büyük çoğunluğu Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti’nin
adayları arasından seçilmiştir.
Seçim sonuçları İstanbul’daki siyasi çevrelerde gayri memnun bir hava oluşturmuştur.
Padişah Vahdettin tereddüt içinde kalmıştır. Hürriyet ve İtilaf Fırkası taraftarları seçimlerin
İttihatçılar tarafından kazanıldığını ileri sürerek bir yandan seçim öncesindeki görüşlerini
tekrarlamışlar, diğer taraftan İtilaf Güçlerinin seçime, dolayısıyla yeni meclise müdahale
etmesi yönünde eğilim oluşturmaya çalışmışlardır.
Anadolu Hareketi ise seçimlerden oldukça memnun idi. Erzurum ve Sivas kararlarını
uygulama fırsatı, İstanbul siyasetinde etkin olma imkanı yakalamıştı. Ancak meclisin
İstanbul’da toplanıyor olması ciddi problemler oluşturabilirdi. Buna fırsat vermemek için
Anadolu Hareketi bazı tedbirler almıştır. Öncelikle İstanbul’daki meclise gidecek olan bütün
Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti üyesi milletvekilleri Ankara’da toplamaya
çılışılmıştır. Bu milletvekillerine Meclis-i Mebusan’da ne tür ve nasıl bir politika takip
edileceği üzerinde fikir alış-verişi yapılmıştır. Ayrıca Meclis-i Mebusan’da Müdafaa-i Hukuk
Grubu kurulması kararı alınmıştır. Diğer taraftan Mustafa Kemal Paşa’nın Meclis-i Mebusan
başkanı seçilmesi sağlanacaktı.
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Son Osmanıl Meclis-i Mebusan’ı 12 Ocak 1920’de toplanmıştır. Anadolu ve Rumeli
Müdafa-i Hukuk Cemiyeti listelerinden seçilen milletvekilleri Ankara’da alınan kararlar
çerçevesinde hareket edememiştir. Müdafaa-i Hukuk yerine Felah-ı Vatan adı altında bir
meclis grubu oluşturulabilmiştir. Mustafa Kemal Paşa meclis başkanı seçilememiştir. Padişah
Vahdettin’in istediği Reşat Hikmet Bey seçilmiştir.
Diğer taraftan Son Osmanıl Meclis-i Mebusan’ı kısa süren faaliyeti sırasında, 17 Şubat
1920’de Anadolu Hareketi’nin esasını, temel tezlerine zemin oluşturan Misak-ı Milli’yi
oybirliği ile kabul ederek, ilan etmiştir. Bu durum karşısında, İtilaf Devletleri önce Milli
Harekete karşı gayet uysal bir politika takip eden Ali Rıza Paşa kabinesini istifaya (3 Mart
1920) zorlamışlar, daha sonra bununla da yetinmeyip 16 Mart 1920’de İstanbul’u işgal ederek
Meclis-i Mebusan’daki bir çok mebusu tutuklamışlardır. Bu tutuklanan milletvekilleri
Anadolu Hareketi üyesiydiler ve bir çoğu İngilizler tarafından yargılanmak için Malta adasına
sürgün edilmişlerdir. İstanbul’un işgali üzerine son kez toplanan milletvekilleri 18 Mart
1920’de çalışmalarına süresiz ara veren önergeyi kabul etmiştir. 11 Nisan 1920’de Padişah
Vahdettin’in feshetmesiyle Osmanlı Meclis-i Mebusan’ı son bulmuştur. Gelişen bu yeni
durum Anadolu Hareketi’nin daha çok ön plana çıkmasına, kurtuluş tezleri arasında daha
fazla destek gören bir hareket olmasına neden olmuştur.

7.2. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması
İstanbul’un işgali ve son Osmanlı Meclis-i Mebusan’nın çalışmalarının engellenmesi
üzerine, Mustafa Kemal Paşa Heyeti- Temsiliye adına 17 Mart 1920’de vali ve ordu
komutanlıklarına seçime dair telgraflar göndermiştir. Mustafa Kemal Paşa bu telgrafında
Ankarada bir meclis-i müessisanın (kurucu meclis) toplanmasına ve milletvekillerinin nasıl
seçileceğine dair ilkeleri belirlemişti. Buna göre Mustafa Kemal Paşa seçim bölgesi olarak
seçim kanunundaki sancakları esas almıştır. Seçim kanundaki belirtilen ilk seçim
yapılmayacak, doğrudan doğruya milletvekilleri 2. seçimle belirlenecekti. Bu seçimde her
sancaktan 5 milletvekili, sancaklardaki idare heyeti üyeleri, belediye meclis üyeleri ve
Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyetlerinin vilayet, sancaklardaki idare heyeti
üyelerince seçilecekti.
Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’da bir meclis toplanmasına dair telgrafı bazı
itirazlarla karşılaşmıştır. Kolordu Komutanları Kazım karabekir, Selahattin Bey, Sivas Valisi
Reşit Paşa bazı itirazlar öne sürerken, Son Osmanlı Meclis-i Mebusan’ın son Meclis Başkanı
ve Anayasa Hukukçusu Celalettin Arif Bey’in tereddütü vardı. Öncelikle yeni bir meclisin
toplanılması hususuna itiraz yapılmamıştır. İtirazlar meclisin niteliği ve milletvekillerinin
seçimine dair idi. Meclis-i müessisan yerine milli meclis tabirinin kullanılması, sancaklardan
gelecek milletvekillerinin sancak nüfusu dikkate alınarak belirlenmesi ve milletvekillerini son
Osmanlı Meclis-i Mebusan seçimi esnasında var olan 2. seçmenlerin seçmesi talep edilmiştir.
Ayrıca Son Osmanlı Meclis-i Mebusan’ından Ankara’ya gelecek milletvekillerinin yeni
meclisin doğal üyesi olması önerilmiştir.
Mustafa Kemal Paşa, bu itirazları ve kendi fikirlerini dikkate almış ve 19 Mart 1920
tarihli telgrafıyla Ankara’da toplanacak meclisin oluşum yöntemini belirlemiştir. Buna göre
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fevkalede yetkiyi haiz bir meclis Ankara’da toplanacaktı. Bu meclisin üyeleri bir kısmı son
Osmanlı Meclis-i Mebusan’ından Ankara’ya geleceklerden, diğer bir kısmı ise her sancaktan
gelecek 5’er milletvekilinden oluşacaktı. Bu her sancaktan seçilecek olan 5 milletvekili son
Osmanlı Meclis-i Mebusan seçimindeki 2. seçmenlerin, vilayet, sancak idare meclis
üyelerinin, belediye meclis üyelerinin ve Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyetlerinin
vilayet, sancaklardaki idare heyeti üyelerinin içinde buluduğu seçim heyeti tarafından
belirlenecekti.
Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi, son Osmanlı Meclis-i Mebusan’ına göre Misakı Milli ile belirlenen coğrafyası daha fazla temsil etmiştir. Bu, hem sayısal anlamdadır hem de
bölgelerin temsili şeklindedir.
Ancak, bir yandan yeniden sadarete gelen Damat Ferit Paşa’nın Ankara’da meclisin
toplanmasını engelleme çabaları ve Anadolu Hareketine karşı yapılan isyanlar önlenmeye
çalışılırken, diğer taraftan meclisin açılması için temsilcilerin Ankara’ya ulaşması sorunuyla
uğraşılmıştır. Zira, İtilaf Güçlerinin takibatına uğrayan mebuslar bin bir güçlükle, ancak
Nisan’ın başından itibaren Ankara’ya ulaşabilmişlerdir. Bu kaçanlar arasında mebusların yanı
sıra yüksek rütbeli askerler, aydınlar, doktor ve eczacılarda bulunmaktaydı. Meclisin
toplanması için gerekli olan bina hazırlandıktan sonra, 23 Nisan 1920’de dini bir açılış
töreniyle kurucu meclis ve savaş meclisi olarak da anılan Birinci Türkiye Büyük Millet
Meclisi açılmıştır. 24 Nisan 1920 tarihli oturumda, Mustafa Kemal Paşa gelinen noktada
siyasi durumu analiz etmiştir. Ancak, bu meclisin en önemli sorunu yürütme organının
oluşturulması idi. Zira, İstanbul’da bir hükümet ve hükümet başkanı bulunmaktaydı. Bu sorun
bütün Milli Mücadele dönemi boyunca kendisini sürekli gündemde tutmuş, büyük
tartışmaların merkezine oturmuştur. Bununla birlikte, Mustafa Kemal Paşa yaptığı konuşmada
uygulanacak sistemin nasıl olması gerektiği hakkında bilgi sunmuştur. Buna göre, Padişah
işgal güçlerinin baskısı altında bulunduğundan, BMM’nin seçtiği meclis başkanının aynı
zamanda meclis tarafından seçilen yürütmenin de başkanı olması gerektiğini ifade etmiştir.
Ayrıca, Milli Hareketin başarıya ulaşmasından sonra Padişah’ın meclis tarafından
düzenlenecek kanunlar çerçevesinde yerinin belirleneceği esası ortaya konulmuştur. Böylece,
tek yetkili ve meşru güçün meclis ve onun seçtiği yürütme organı olduğu ilan edilmiştir. 25
Nisan 1920’de ise, altı kişilik Geçici İcra Heyeti seçilerek icra organı oluşturulmuştur.
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Uygulamalar


Son Osmanlı Meclis-i Mebusan’ının Açılma Gerekçelerini Bilme



Son Osmanlı Meclis-i Mebusan ve Anadolu Hareketi İlişkisini Öğrenme


Kavrama


Son Osmanlı Meclis-i Mebusan’ının Oluşum Sürecine Destek Verilmesini
I. TBMM Oluşumunu Açıklama
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Uygulama Soruları
1) Son Osmanlı Meclis-i Mebusan’ına İtilaf Güçleri engel olmuş mudur? Araştırınız
ve tartışınız.
2) Son Osmanlı Meclis-i Mebusan’ında hangi siyasi yapılar girmiştir? İnceleyiniz.
3) Son Osmanlı Meclis-i Mebusan’ının oluşumu seçim kanunlarına ne derece
uygundur? Araştırınız ve tartışınız.
4) I. TBMM hangi seçim kanunlarına göre oluşmuştur? Araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Son Osmanlı Meclis-i Mebusan’ı ve I. TBMM’nin açılması üzerinde
durulmuştur. Mütarake Dönemi şartları içinde seçim yapılması yönünde hem İstanbul siyasi
çevrelerinde hem de Anadolu Haraketi’nde eğilim oluşmuştu. Ancak Anadolu’da
hakimiyetini kaybeden Damat Ferit Paşa, seçimlerin kendi aleyhlerine gelişeceğinden
çekinmiş ve seçimleri geçiktirmiştir. Ali Rıza Paşa hükümetinin iktidara gelmesiyle seçimler
gerçekleşmiştir, Bu seçimler Anadolu ve Rumeli Müdüafaa-i Hukuk Cemiyetinin üstünlüğü
ile sonuçlanmıştır. Son Osmanlı Meclisi olma özelliini taşıyan bu Meclis-i Mebusan’ın en
önemli kararı Misak-i Milli’yi çakırmak olmuştur. İtilaf Güçlerinin İstanbul’u işgal etmesiyle
beraber bu meclis kapanmıştır. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa’nı önerisi ile Ankara’da
yeni bir meclis toplanmıştır. Bu mecliste temsilin güçlü olması için hem kendi belirlediği
seçimden hem de son Osmanlı Meclis-i Mebusan’ından mebuslar bulunmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki ifadelerden hangisi siyasi gelişmeler dikkate alındığında 1919 seçimleri
ve süreci için doğrudur?
a) 1919 Seçimlerine bütün gayrimüslimler gruplar birlikte katılma kararı almıştır
b) Damat Ferit Paşa ve Anadolu Hareketi seçimlerin yapılması kararını birlikte
almıştır
c) Damat Ferit Paşa hükümeti seçimlerin yapılmasını hiçbir şekilde istememiştir
d) İşgal Güçleri seçimlerin bir an önce yapılmasını istemişlerdir
e) KE’ye göre barış antlaşmasının meclis tarafından onaylanması zorunlu idi
2) Aşağıdaki ifadelerden hangisi Aralık 1919 seçimleri için doğru değildir?
a) Seçimlerde 20 Temmuz 1908 tarihli İntihab-ı Mebusan Kanun-ı Muvakkati
dikkate alınmıştır
b) Seçimlerde 7 Ekim 1919 tarihli seçim kararnamesi dikkate alınmıştır
c) İşgal altındaki bölgelerde seçim yapılması için kararname çıkarılmıştır
d) Seçimler 2 derecelidir
e) Seçim merkezi sancaklardır
3) Ahmet İzzet Paşa’nın yerine sadrazamlığa aşağıdaki isimlerden hangisi
atanmıştır?
a) Talat Paşa
b) Sait Halim Paşa
c) Damat Ferit Paşa
d) Tevfik Paşa
e) Ali Rıza Paşa
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4) Ali Rıza Paşa aşağıdaki hangi isimden sonra sadarete atanmıştır?
a) Damat Ferit Paşa
b) Ahmet İzzet Paşa
c) Sait Halim Paşa
d) Tevfik Paşa
e) Ali Rıza Paşa
5) Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı aşağıdaki hangi tarihte feshedilmiştir?
a) 18 Mart 1920
b) 11 Nisan 1920
c) 17 Şubat 1920
d) 12 Ocak 1920
e) 17 Mart 1920
6) Mütareke döneminde Damat Ferit Paşa ile Hürriyet İtilaf Fırkası arasında ilişkiler
nasıldı?
7) Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı hangi seçim kanunlarıyla oluşmuştur?
8) Erzurum Kongresine hangi cemiyetler katılmıştır?
9) I. TBMM’nin oluşum şekli nasıl olmuştur?
10) Heyet-i Temsiliye üyeleri kimlerden oluşmaktaydı?

Cevaplar
1) e, 2) c, 3) d, 4)a, 5)b.
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8. BİRİNCİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ VE TEŞKİLAT-I
ESASİYE KANUNU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1) I.TBMM ve yapısı
2) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
3) Meclis Hükümet Sistemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Meclis Hükümeti sistemi nedir?
2) Teşkilat-ı Esasi Kanununa neden gerek görülmüştür?
3) Teşkilat-ı Esasiye kanunu bir anayasa mıdır?
4) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu I. TBMM’nin hedefleri için çıkarılmış mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

I. TBMM

Kazanım
I.TBMM’nin yapısını
öğrenme.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Okuyarak, fikir yürüterek,

Teşkilat-ı Esasiye

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

Okuyarak, fikir yürüterek,

Kanunu

içeriğini bilme.

tartışmalara katılmak

Teşkilat-ı Esasiye
Kanunu

Teşkilat-ı Esasiye
Kanununun var olma
gerekçelerini anlama
Meclis Hükümeti sistemi ile

Meclis Hükümeti Sistemi olağanüstü şartlar arasındaki
bağı kavrama

Okuyarak, fikir yürüterek,
tartışmalara katılmak
Okuyarak, fikir yürüterek,
tartışmalara katılmak
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Anahtar Kavramlar


I.TBMM



Müdafaa-i Hukuk Grubu



Teşkilat-ı Esasiye Kanunu



İcra Vekilleri Heyeti



Meclis Hükümeti Sistemi



Mustafa Kemal Paşa



Fransız İhtilali



Nisab-ı Müzakere Kanunu



Kuvvetler Birliği İlkesi
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Giriş
İç isyan tehdidiyle karşı karşıya kalınan ve zor bir dönemde açılan I. TBMM
üyelerinin sayısı üzerinde yapılan araştırmalar farklı rakamlar vermektedir. Bunlar arasında
Ahmet Demirel’in araştırması gayet ayrıntılı bir şekilde meclis üye sayısını belirlemeye
çalışmıştır. Buna göre, TBMM üye sayısı Mustafa Kemal Paşa’nın seçim yapılmasına dair
talimatnamesinden sonra yapılan seçimlerden ve son Osmanlı Meclis-i Mebusan’ından
gelenlerle birlikte 437 idi. Ancak, mebusların ölümü, meclis toplantılarına katılmaması gibi
çeşitli sebeplerle üyelikleri düşen 88’i yeni seçimlerden, 12’si Osmanlı MM’sinden gelen
mebuslarla, I. TBMM dönemini 337 kişi ile tamamlayabilmiştir. Ayrıca oturumlara katılan
mebus sayısı en çok 386 ulaşmıştır.
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8.1. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Yapısı
Birinci Türkiye büyük Millet Meclisi’nin toplumun hemen her kesimden ve meslekten
üyeler bulunmaktaydı. Yaş ortalaması oldukça genç ve yüksek öğrenim görenlerin sayısı
çoktu. Ancak Türkiye’nin bağımsızlığı için mücadeleye atılan bu meclis homojen bir yapıya
sahip değildi. Örneğin, din alimlerinden Mustafa Kemal Paşa’yı destekleyenler olduğu gibi,
bazı aydınlar muhalefet etmişlerdir. Yine, 4 Kasım 1920’deki İcra Vekillerinin Suret-i
İntihabına Dair Kanun’un 2. maddesi üzerindeki düzenleme girişiminde görüldüğü üzere,
meclis üyeleri arasında daha ilk günlerden itibaren gruplaşmalar belirmeye başlamıştır.
Bunlar arasında mecliste en büyük grubu oluşturan ve Mustafa Kemal Paşa’nın liderliğindeki
I. Grup (Müdafaa-i Hukuk Grubu), İttihatçıların ağırlıklı olduğu İkinci Grup, İstiklal Grubu,
Halk Zümresi, Tesanüt Grubu, Islahat Grubu sayılabilir. Ayrıca, İttihatçılar meclisteki bütün
bu gruplar içerisinde dağınık halde bulunmaktaydı. Ancak meclis müzakerelerinde görüleceği
gibi, bu gruplaşmalar bir fırka anlayışı çerçevesinde hareket eden, kesin sınırları olan bir
yapılanma göstermemiştir. Zira, mebuslar yasama ve yürütmeyi bir arada tutan, kurtuluş için
mücadele eden bir meclisin üyesi olarak, yetkilerini ve sorumluluklarını geniş bir serbesti
içerisinde kullanma eğilimi göstermişlerdir. Hatta, bu hareket çizgisine yapılan müdahalelere
sert tepkiler dahi göstermişlerdir.
I. TBMM, bir yandan Anadolu’da yeni bir devlet ve devlet örgütü kurmaya çalışırken,
diğer taraftan İtilaf Güçleri ile mücadele etmek zorunda kalmıştır. Ancak, bu mücadele
doğrudan doğruya İtilaf Devletlerinin kuvvetleriyle değil, daha çok İstanbul’da bulunan ve
Padişahın liderlik ettiği İstanbul Hükümeti ile İngilizlerin kışkırtması ve Yunan Megali
ideasının verdiği heyecanla Anadolu’yu işgal etmek isteyen Yunan kuvvetleriyle olmuştur.
Oldukça zor geçen bu mücadele, başlangıcında İstanbul Hükümetinin ve İşgal Güçlerinin
himayesinde gelişen iç isyanlara ve kışkırtmalara karşı verilmiştir. Ankara’yı dahi tehdit eden
bu hareketlere karşı başarılı bir şekilde mücadele yürüten I. TBMM, Anadolu’da birlikteliği
sağladığı gibi, düzenli bir idari yapı ve ordu kurmuştur.
Ayrıca, Batılı devletlerin kamuoylarının, askeri ve maddi desteğini alan Yunan ordusu
ile en sert ve uzun mücadele sürdürülmüştür. Başlangıçta, I. İnönü (10 Ocak 1921) ve II.
İnönü (1 Nisan 1921) Muharebelerinde önemli bir direniş ve başarı gösteren Milli Hareketin
kuvvetleri, üstün ve takviye edilen Yunan güçlerinin 10 Temmuz 1921 tarihindeki taarruzu
karşısında 19 Temmuz’da Eskişehir hattına, 25 Temmuz’da Sakarya Nehri’nin doğusuna
çekilmek zorunda kalmıştır. Bu geri çekiliş mecliste büyük tartışmaların çıkmasına neden
olmuş, hatta Milli Hareketin ve meclisin tehlikede olduğu ileri sürülerek meclisin daha
güvenli bir yere taşınması teklif edilmiştir. Yaklaşık iki ay süren bu kaos ortamında, liderlik
özelliğini gösteren Mustafa Kemal Paşa meclisten olağanüstü yetkiler, meclisin yetkilerini
almıştır. Ankara’da bütün güçü üzerine alan Mustafa Kemal Paşa, Sakarya’da sıkışık
durumda bulunan Milli Kuvvetleri 14 Ağustos’ta ileri harekata sevk etmiş ve uyguladığı
“hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her tarış toprağı,
vatandışın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz........” stratejisi ile düşmanı 13 Eylül 1921’de
geri çekilmeye mecbur bıraktığı gibi, yeniden büyük bir taarruz yapamaz hale getirmiştir. Bu
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başarı I. TBMM’yi, İtilaf Devletlerine iyice kabul ettirmiş, İtalyanlardan sonra Fransızları da,
Ankara Hükümeti ile görüşme masasına itmiştir.
Bu arada, 10 Ocak 1921’deki I. İnönü Muharebesi sonrası Ankara Hükümeti, İstanbul
Hükümeti ile birlikte 21 Şubat 1921’de başlayan Londra Konferansına davet edilmiştir. Bu
konferansa, Bekir Sami Bey başkanlığında bir heyet gönderen Ankara Hükümeti, sınırlarını
Misak-ı Milli’nin oluşturduğu isteklerinin kabul edilmemesi üzerine İtilaf Devletleri ile
anlaşamamışlardır.
Diğer taraftan, Milli Hareket uzun bir hazırlık döneminden sonra Yunan kuvvetlerine
son darbeyi 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz ile vurmuştur. 30 Ağustos’taki
meydan muharebesinde Türk kuvvetleri karşısında tutunamayan Yunan birlikleri dağınık bir
halde geri çekilmişlerdir. Daha sonra Türk kuvvetleri, Yunan kuvetlerinin toparlanmasına
fırsat vermeyerek, takiplerini sürdürmüşler ve 9 Eylül 1922’de İzmir’i işgalden
kurtarmışlardır. Böylece, Batı Anadolu’daki İngiliz destekli Yunan işgaline son verilmiştir.
Bu aşamadan sonra, hem Yunanistan hem de İtilaf Devletleri Milli Hareketle barış masasına
oturmak zorunda kalmış ve işgalci devletlerin ateşkes girişimleri 11 Ekim 1922’de Mudanya
Mütarekesi imzalanmasıyla sonuçlanmıştır. 20 Ekim 1922’de Ankara ve İstanbul hükümetleri
İtilaf Devletleri tarafından barış görüşmeleri için Lozan Barışı Konferansı’na çağrılmıştır. Bu
sırada, Ankara Hükümeti’nin temsilcisi olarak İstanbul’a gelen Refet Paşa, Padişah,
sadrazamın temsilcileri, şehrin ileri gelenleri ve halk tarafından karşılanmıştır. Refet Paşa
kendisini karşılamaya gelenleri İstanbul Hükümeti adına değil bir Türk vatandaşı,
hükümdarın temsilcisini ise Halife temsilcisi olarak kabul etmiştir. Ancak, milli hakimiyeti
ilkesi ile hareket eden TBMM karşısında Padişah Vahdettin’in, dolayısıyla Osmanlı
hanedanının mevkinin sarsılması ve son Osmanlı sadrazamı Tevfik Paşa’nın I. BMM’ye
gönderdiği 29 Ekim 1922 tarihli telgrafında kazanılan zafer dolayısıyla İstanbul ve Ankara
arasındaki ikiliğinin ortadan kalktığı, Lozan’da İstanbul hükümetini önderliğinde Ankara
delegelerinin de bulunacağı bir heyetin oluşturulması isteği üzerine BMM harekete geçmiştir.
BMM 30 Ekim 1922’de Osmanlı İmparatorluğunun yıkılıp yerine TBMM Hükümeti’nin
kurulduğuna dair teklif görüşülmüştür. Ancak, bu teklifi görüşmek için yeterli sayı
bulunamadığından bir karara varılamamıştır. Diğer taraftan, 31 Ekim’de İstanbul hükümeti
İtilaf Devletlerinin teklifini kabul ederken, Ankara Hükümeti İsmet Paşa’nın başkanlığındaki
bir heyeti görüşmeler için seçmiştir. Bu arada, Osmanlı Devleti’nin son bulduğuna ve TBMM
Hükümeti’nin kurulduğuna dair 30 Ekim tarihli teklifin bazı mebuslar tarafından muğlak
bulunan hilafet konusundaki teklifi düzenlenerek, 1 Kasım 1922’de tekrar meclise getirilmiş
ve saltanatın kaldırıldığı, bir kanun maddesi şeklinde değil “Heyet-i Umumiye Kararı”, yani
meclis kararıyla kabul edilmiştir. 29 Ekim 1922’de Sultan Vahdettin ve İstanbul Hükümetinin
istifasını isteyen Refet Paşa’ya saltanatın kaldırılması kararından sonra 4 Kasım 1922’de
İstanbul Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı, Şehremini, Belediye üyeleri ve Adliye’yi
temsil eden bir heyet Ankara Hükümetinin hizmetinde olduğunu bildirmiştir. Daha sonra
Refet Paşa İstanbul valisinden sadakat yemini almıştır.
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8.2. TBMM Hükümeti’nin Anayasası: Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
8.2.1. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Öncesi durum
I. TBMM’nin açılışının ertesi günü, 24 Nisan 1920 tarihli meclis oturumunda, Mustafa
Kemal Paşa gelinen noktada siyasi durumu analiz etmiştir. Ancak, bu meclisin en önemli
sorunu yürütme organının oluşturulması idi. Zira, İstanbul’da bir hükümet ve hükümet
başkanı bulunmaktaydı. Bu sorun bütün Milli Mücadele dönemi boyunca, hatta Milli
Mücadeleden sonra da kendisini sürekli gündemde tutmuş, büyük tartışmaların merkezine
oturmuştur. Bununla birlikte, Mustafa Kemal Paşa yaptığı konuşmada uygulanacak sistemin
nasıl olması gerektiği hakkında bilgi sunmuştur. Buna göre, Padişah işgal güçlerinin baskısı
altında bulunduğundan, yeni meclisin, TBMM’nin seçtiği başkanın aynı zamanda meclis
tarafından seçilecek olan yürütmenin de başkanı olması gerektiği ifade etmiştir. Ayrıca, Milli
Hareketin başarıya ulaşmasından sonra Padişah’ın meclis tarafından düzenlenecek kanunlar
çerçevesinde yerinin belirleneceği esası ortaya konulmuştur. Böylece, tek yetkili ve meşru
güçün meclis ve onun seçtiği yürütme organı olduğu ilan edilmiştir. 25 Nisan’da altı kişilik
Geçici İcra Heyeti seçilmiştir. Kurulan TBMM sadece bir yasama organı değil, aynı zamanda
yürütme görevini kendisinde toplayan fevkalade bir meclis idi. Bu şekilde ortaya konulan
kuvvetler biriliği ilkesi ülkenin kurtuluşu noktasında gerekli idi. Zira, kuvvetler birliği
yepyeni bir devletin kurulmasına oldukça elverişli bir basamak oluşturmakta, düşmana karşı
verilen savaşın idare edilmesinde yönetim birlikteliği sağlamakta idi.
Mustafa Kemal Paşa’nın 24 Nisan 1920’deki konuşması çerçevesinde, 2 Mayıs
1920’de “Büyük Millet Meclisi İcra Vekillerinin Suret-i İntihabına Dair Kanun” kabul
edilerek, İcra Vekilleri Heyeti adıyla yürütme organı oluşturulmuştur. Mustafa Kemal Paşa
BMM Reisi sıfatıyla, bu İcra Vekilleri Heyeti’ne toplantılarına da başkanlık etmiştir. Böylece,
meclis icra işlerinin bütün ayrıntıları ile meşgul olamayacağı için, icrayı kendi içerisinden
seçtiği vekiller vasıtasıyla yürütecekti. Yönetimin mantığına aykırı olan kalabalık bir şekilde
idari mekanizmayı yürütme yanlışının önüne geçilmiş, kumanda birliği sağlanmıştır. Ancak,
TBMM yasama ve yürütme gücünü elinde bulundurduğunu ve yürütmeyi üstlenenlerin meclis
adına icrayı “vekaleten” yerine getirdiklerini belirtmek için Nazır(Bakan) ifadesi yerine Vekil
tabiri kullanılmıştır. Dört maddelik kanunun birinci maddesi oluşturulacak vekaletlerin
isimleri ve fonksiyonu dair iken, meclis görüşmeleri sırasında büyük tartışmalara neden olan
ikinci maddesi ile icra vekillerinin seçim tarzı belirlenmiştir. Buna göre, meclis yürütme
yetkisini verdiği vekillerini kendi içinden ve mutlak ekseriyet ile seçecekti. Üçüncü madde
ile, icra vekillerinin mecliste bağlı bulundukları encümenlerle istişare etmekle birlikte, bu
encümenlerin görüşlerinin vekil için bağlayıcı olmayacağı karara bağlanmıştır. Yine,
dördüncü madde ile bütün kuvvet ve yetkinin tek başına meclise ait olduğu, icra vekilleri
arasında çıkabilecek bir ihtilaf durumunda çözüm merciinin meclis olduğu ifade edilerek
ortaya konulmuştu.
Ancak bu kanunla kabul edilen bu hükümet şekli, 2 Mayıs 1920’deki kanunun
görüşülmesi sırasında da mebuslar tarafından dile getirildiği üzere, ortak düşünce sahibi yek
vücut bir heyetin oluşmasını güçleştirmekte idi. Bu olumsuz durumun önlenmesi için 4 Kasım
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1920’de ikinci madde düzenlenerek, meclis İcra Vekillerini yine mutlak suretle, fakat meclis
başkanı tarafından belirlenen adaylar arasından seçilmesi ilkesi benimsenmiştir. Bu kanun
millet vekillerini ülkeyi ilgilendiren her hususta doğrudan rey ve karar sahibi bir konuma
getirmiştir. Bu sistem ile meclisten çıkarılan kanunların uygulanmasında yine meclisin memur
kılınması, kuvvetler birliği esasının da fiilen uygulanması manasına gelmekteydi. Bu kanun
1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’na kadar meclisin adeta anayasası hükmünde işlev
görmüştür.
Yine, kuvvetler birliği esası benimsendiğinden, bütün gücü kendisinde toplayan başka
meclislerde olduğu gibi TBMM’nin toplantı süresi geçiçi olamazdı. Zira, BMM yasamanın
yanı sıra yürütmeyi de temsil ettiğinden İcra Vekillerini daima kontrol altında tutmalı idi.
Meclisin çalışma biçimini belirleyen 4 Eylül 1920’de kabul edilen Nisab-ı Müzakere
Kanununun ikinci maddesiyle bu sorun halledilmiştir. Buna göre, sürekli çalışma ilkesi
benimsenmiştir. Ayrıca, Nisab-ı Müzakere Kanunu ile meclisin müzakere ve karar nisabı
belirlenmiştir. Meclise her seçim bölgesi beş üye gönderdiğinden toplam üyelerin yarısından
bir fazlası toplantı yetersayısı olarak kabul edilmiştir. Meclis üye sayısı “kağıt üzerinde” fazla
olmasına rağmen, uygulamada hiçbir zaman izin ve devamsızlıklar nedeniyle toplantı
yetersayısına ulaşılamayacağı dikkate alınarak, iki ay meclise gelmeyen üyelerin genel kurul
kararıyla istifa etmiş sayılacağı, mebusluğun sefirlik, ordu ve kolordu komutanlığı
memurlukla uyuşmayacağı maddeleriyle önüne geçmeye çalışılmıştır.
Ancak, Nisab-ı Müzakere Kanunun 1. maddesi ile saltanat ve hilafetin kurtarılması
amaç edinirken, 2. maddesi ile TBMM’nin üstünde her hangi bir güç olmadığı ifadesi çelişki
ortaya çıkarmakta idi. Aslında, bu çelişki mecliste içinde var olan bir durumun yansıması idi.
Bu da, hükümdarlık taraftarı olanlarla millet hakimiyetini hedefleyenler arasındaki fikir
çatışması idi.

8.2.2. 20 Ocak 1921 Tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
20 Ocak 1921 TEK’i, olağanüstü şartlarda toplanan bir meclisin ürünü olduğu için
teferruatlı olmayan, yargı ve hürriyetler ile ilgili hükümler içermeyen ve mevcut olağanüstü
şartların ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan 24 maddelik kısa bir anayasadır. Hilafet ve
saltanattan hiç bahsetmeyen ve iki kısımdan oluşan bu anayasa, devletin esas teşkilatı ile
vilayetlerdeki idareyi belirlemiştir. Bu kanunun birinci maddesi, hakimiyetin kayıtsız şartsız
millete ve kanun yapma yetkisinin BMM’ye ait olduğu vurguladığı gibi, kurulan hükümeti
TBMM Hükümeti olarak adlandırmıştır. Böylece, mili egemenlik teorisi 1921 anayasası ile
Türk anayasa hukukuna girmiştir. Diğer taraftan, bu anayasa metni, Milli Mücadele
dönemindeki tek anayasa hukuk metni değildi. 1924 anayasasına kadar, Osmanlı Kanun-ı
Esasisi, 19 Mart 1920 Tamimi, 1-2 Kasım 1922 kararı da dahil olmak üzere anayasa hükmü
niteliğinde “yirmi” civarında kanun, kararname ve karar uygulamaya konmuştur.
2. ve 3. maddeler kuvvetler birlikteliği esaslarını vurgulamakta idi. 1921 anayasanın 4,
5, 6. maddeleriyle meclisin her yıl Kasım ayında davetsiz ve aralıksız toplanması esası
benimsenmiştir. Yedinci madde meclisin yetkilerini belirlemekteydi. Yine, aynı madde
meclisin yapacağı kanunlar ve nizamlar hakkında genel direktifleri göstermekteydi. Ancak,
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meclis kanun yapmada alabildiğine serbest değildi. Ahkam-ı fıkhıye ve hukukiye ile adap ve
muamelatı dikkate almakla sınırlandırılmıştı. Bu sınırlama, meclisteki muhafazakarların
tepkisini önlemek için verilen bir taviz idi. Bu haliyle bu anayasa teokratik bir hüviyet de
taşımakta idi. 8. madde hükümet şeklini tayin ederken, 9. madde meclis başkanının seçimi ve
yetkilerinden bahsetmekteydi.
Kanun yayınlandığı tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği ifade edilmekle birlikte, 5
Eylül 1920 tarihli Nisab-i Müzakere Kanunun ilk maddesiyle uyumu sağlamak için 4, 5, 6.
maddelerinin yürürlülüğü ertelenmiştir. Bu maddeler meclisin seçimi, süresi ve toplanması ile
ilgili idi. Halbuki, Nisab-ı Müzakere Kanunu ile meclisin amacı olan ülkenin kurtuluşu temin
edilinceye kadar meclisin devam edeceği ifade edilmişti. Bu iki hüküm arasında ahenk
sağlanmak için bu maddeler tehir edilmiştir. Amacın gerçekleştirildiğine karar verme, meclise
bırakılmaktaydı. Yalnız, bu kararın alınması mürettip azanın üçte iki ekseriyetine bağlanmıştı.
1921 anayasasının en önemli özelliği meclis hükümeti sistemini kabul etmesidir. Bu yüzden
bu sisteme kısaca değinmek faydalı olacaktır.

8.3. Meclis Hükümeti Sistemi ve I. TBMM
Yasama ve yürütmenin birleştiği yönetim biçimine “konvansiyonel sistem” veya daha
çok kullanıldığı şekilde meclis hükümeti sistemi denir. Bu sistem temelini, J.J. Rousseau’nun
millet iradesinin ve egemenliğinin bölünmezliği prensibinden alır. Ancak, bu sistem zorunlu
olarak iki kuvvetin mutlak anlamda birleşmesi veya karışması manasına gelmemektedir. Bir
başka ifade ile meclis hükümetinin varlığı için yürütme işlerinin doğrudan doğruya meclis
veya onun komisyonları tarafından yapılması şart değildir. Aksine, yürütme işlerinin üye
sayısı yüzlere varan bir meclis vasıtasıyla yapılmasının pratikteki imkansızlığı nedeniyle,
icranın her hangi bir isim altında daha küçük bir kurula veya komiteye bırakılması doğaldır.
Bu yüzden, meclis hükümetinin özelliklerini, meclisle bu yürütme kurulu arasındaki
ilişkilerde aramak gerekmektedir. Meclis hükümeti sistemi ilk defa Fransa’da, 1789 Fransız
devriminden sonra 24 Haziran 1793 anayasası ile öngörülmüş ve uygulanmıştır. Fransa’daki
Ulusal Konvansiyon dönemindeki bu anayasaya göre, bütün yetkiler, özellikle Kamu Selameti
Komitesi hukuken bütün iktidarı elinde bulunduran Konvansiyon’a bağlı idi. Ayrıca, komite
üyeleri bir ay gibi kısa bir süre için seçilmekte ve komitenin kararlarının Konvansiyon
tarafından onaylanması gerekmekteydi. Ancak, uygulamada Kamu Selameti Komitesi’ne her
ay aynı kişiler seçildiği gibi, bu komitenin kararları tartışmasız onaylanmıştır. Yine, komite
üyeleri kendi aralarında teorik olarak eşit olsa da, uygulamada bütün yetkiler diktatörce
hareket eden ve Fransa’ya bir terör dönemi yaşatan Robespierre’ye geçmiştir.
Meclis hükümeti sisteminin başkanlık hükümetinden daha çok parlamenter sisteme
benzediği, hatta bu sistemi parlamenter sistemden ayıracak ölçütleri bulmanın zor olduğu
söylenebilir. Meclis Hükümeti sisteminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
Yürütmenin, yasama organından “ayrı bir varlığı”, “kendine mahsus bir hüviyeti” ve
“teşebbüs kudreti” yoktur. Bütünüyle “meclisin emri, işareti ve kontrolü” altındadır. Yürütme,
meclisin oluşturduğu ve meclisin emrinde olan bir organ veya “vasıtası”dır(1921
Anayasasının 2. maddesi bunun ön güzel örneğini vermektedir).
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Meclis hükümeti sitemi, yürütmenin mecliste bulunması ile birlikte, aynı
zamanda sistemin halka dayanmasını ve halkın iradesini tam anlamıyla meclise yansıtmasını
ister. Bu nedenle, “saf meclis hükümeti sisteminin tek meclisli” olması gerekmektedir. Zira,
ikinci meclis halkın iradesini engelleyebileceğinden, bu tür bir meclise gerek kalmayacaktır.

Bu sistemde kural olarak bir devlet başkanı yoktur. Ancak, sembolik manada
bir devlet başkanı bulunabilir. d- Yürütme kurulu meclis içinden, meclis tarafından seçilmek
suretiyle kurulur ve meclis bu kurulu dilediği zaman azledebilir. Bu kurul meclisin
direktiflerini ve emirlerini yerini getiren bir vasıtadır. Bu yüzden yürütme kurulunun
üyelerinin bireysel sorumluluğu varsa da ortak sorumlulukları olmadığı kabul edilir.
Parlamenter sistemde kabine dayanışması, ortak sorumluluk ilkesi benimsendiğinden, bu
özelliği dolayısıyla parlamenter sistemden ayrılmaktadır.

Bu sistemde meclis sürekli olarak çalışır. Zira, meclis parlamenter sistemde
olduğu gibi, sadece yasama faaliyete ve hükümeti denetleme görevi yerine getirmemektedir.
Yani, icra faaliyeti süreklilik istediğinden ve yürütmenin asli unsuru olduğundan süreklilik
ilkesi üzere hareket eder.

Yürütme organı, meclis üzerinde etkili olabilecek meclisi feshetme, tatil etme
gibi hiçbir hukuki araca sahip değildir.
Bu özellikler, meclis hükümeti sistemini parlamenter sistemden ayırt etmek için
kullanılmakla birlikte, bu iki sistemin birbirinden tam manasıyla ayrı olmadığı da iddia
edilmektedir. Hatta, meclis hükümeti sistemini farklı bir hükümet modeli olarak ortaya
koyanlar tarafından da, bu sistemin uygulamada teorik halinden çok farklı işlediği, meclis
üstünlüğünün yerini bir kişinin veya küçük bir grubun otoriter yönetiminin aldığını
belirtmektedirler. Yine, bu sistemi farklı sınıflayanların ifadesiyle bu tür sistemler olağanüstü
hallerde, ihtilal dönemlerinde uygulanan geçici ve istisnai bir hükümet şekli, intikal rejimidir.
Diğer taraftan, meclis hükümeti sistemi millet hakimiyeti noktasında farklı yönlere
kaymaya müsaittir. Bir temerküz sistemi olması nedeniyle meclis hegemonyası vasıtasıyla bir
şef hakimiyetine, kolaylıkla diktatörlüğe yol açabilecek niteliktedir. Teoride yürütmenin
meclise bağımlı olması gerekirken uygulamada durumun tam tersi ortaya çıkmaktadır. Bu
sistemin uygulandığı ülkelerde kısa bir süre sonra yürütme, meclis üzerinde bir üstünlük
sağlamakta, meclis bir bütün olarak icrayı yönetemeyeceğinden, bir yönetici grubu icra
makamına oturtmaktadır. Bu değişim gerçekleştikten sonra otokrasi hakim olmaktadır. Bu ise,
tek bir kişinin diktatörlüğüne, cuntaya veya bir partinin iktidarına neden olmaktadır. Böylece,
mecliste çoğunluğu oluşturan kesimin oylarıyla yürütmeyi eline alan heyet, heyetin başkanı
bütün meclise hakim olabilmektedir.
Meclis hükümeti sisteminin özellikleri ve I. TBMM göz önüne alındığında ortaya şu
tablo çıkmaktadır. Mustafa Kemal Paşa’nın 19 Mart 1920’de ülke geneline gönderdiği ve
seçim beyannamesi niteliğinde olan telgrafı, I. TBMM’nin olağanüstü şartların bir meclisi
olduğunu göstermektedir. Yine, bu meclis yasama yetkisinin yanı sıra yürütme yetkisinin de
sahibi sayılmıştır. Öyle ki, BMM adına yürütmeyi üstlenen İcra Vekilleri Heyeti, varlığını
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Anayasa’dan değil, doğrudan doğruya ve sadece BMM’den almaktaydı. Zira, bu heyetin
varlığı 25 Nisan 1920 ve 5 sayılı meclis genel kurulu kararı olan “kuvve-i icraiye teşkiline
karar verildi” ifadesiyle kurulmuştur. Böylece, İcra Vekilleri Heyeti meşruluğunu doğrudan
meclise dayandırmaktaydı. Meclis bu karar doğrultusunda 2 Mayıs 1920’de “BMM İcra
Vekillerinin Suret-i İntihabına Dair 3 sayılı kanunu” kabul ederek yürütme işlerini görmek
üzere 11 kişiden oluşan bir İcra Vekilleri Heyeti kurmuştur. Bu özellik, 20 Ocak 1921
Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile devam ettirilmiştir. Ayrıca, hem 1921 TEK’de hem de Milli
Mücadele dönemi boyunca çıkarılan bütün kanunlarda bir devlet başkanlığı kurumu
oluşturulmamıştır. Diğer taraftan, I. BMM sürekli olarak çalışan bir meclis olmuştur.
Dolayısıyla meclis hükümeti sisteminin süreklilik ilkesine uygunluk göstermiştir. Bu ilke 5
Eylül 1920 tarih ve 18 sayılı Nisab-ı Müzakere Kanunun birinci maddesindeki “müstemirren
inikat eder” ibaresiyle açıkça belirtilmiştir. Yine, yürütmenin meclis üzerinde hakimiyet
kurmasını engellenmiş, yürütmenin meclisi feshetmesi yetkisi bulunmamaktaydı. Hatta, bu
yetki 1924 anayasasında da yürütmeye tanınmamıştır.
I. BMM ile meclis hükümeti sistemi arasındaki bu benzerliklere rağmen, özellikle
uygulama ile ilgili önemli farklılıklar bulunmaktaydı. Bunlar maddeler halinde şöyle
sıralanabilir:

Kuvvetler birliği ilkesi benimsenmesine rağmen, uygulamada yürütme işleri
İcra Vekilleri Heyeti tarafından görülmüştür. Zira, BMM’nin yürütme işlerine yön vermesi,
İcra Vekillerinin ilgili komisyonlara danışması prensipleri teorik kalmıştır.

Meclis hükümeti sistemindeki devlet başkanlığı yokluğu ilkesine rağmen,
meclis başkanı devlet başkanına ait olan “bir takım fonksiyonları” yerine getirmiştir. Bunlar,
Vekiller Heyeti kararlarının imzalanması, tasdik edilmesi ve 4 Kasım 1920’de İcra
Vekillerinin Suret-i İntihabına Dair kanunda yapılan değişiklikle İcra Vekillerinin meclis
başkanı tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilmesi yöntemi de, hükümetin kuruluş
seklini parlamenter rejimlere yaklaştırmış, hükümet içerisinde dayanışma ve tutarlılığı
sağlamıştır. Aslında, I. BMM’de devlet başkanlığı makamının oluşturulmaması pratik
sebeplere dayanmaktaydı. Zira, Milli Mücadelenin bu döneminde, devlet başkanlığı
makamının oluşturulması meclisteki saltanat taraftarı olan mebusların tepkisiyle karşılaşabilir,
oluşacak tepkiler yüzünden Milli Mücadeleyi tehlikeye düşebilirdi.

BMM’de siyasal sorumluluk ve hükümet dayanışması, meclisin ilk günlerinden
beri icra vekillerinin hem tek başına hem de toplu olarak sorumlulukları kabul edilmiş ve
uygulanmıştır. Vekillere tek tek gensoru önergesi verildiği gibi hepsine gensoru verildiği de
olmuştur. Ayrıca, vekiller heyetinin kolektif sorumluluğa sahip bir kurul olduğu, İcra
Vekilleri Heyeti Başkanı kurumunun oluşturulması ile ortaya çıkmıştır.

Kanun yapma alanında İcra Vekilleri Heyeti, bir parlamenter hükümet gibi
hareket etmiş, I. BMM’de kanunlaşan maddelerin büyük çoğunluğunu bu heyet hazırlayarak
yasamaya yön vermiştir.
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Bununla birlikte, İcra Vekilleri Heyeti’nin meclisin çalışma süresini tespit ve meclisi
tatil ve feshetme yetkisi yok idi. Bu fark, tek başına meclis hükümeti sistemi özelliği olarak
Milli Mücadele’nin meclisinde, yani I. BMM’de kendisini göstermiştir. Ancak, bu özellik tek
başına meclis hükümeti sistemi ile parlamenter sistemi birbirinden ayırt edici bir nitelik olarak
görülmemektedir. Zira, I. TBMM’yi meclis hükümeti sistemi içerisinde dahil eden
araştırmacılar, yine yürütmeye bu hakları tanınmayan 1924 Anayasası ile oluşan sistemi,
parlamenter sistem ile meclis hükümeti arasında bir yere yerleştirmişlerdir.

https://www.google.com.tr/search=birinciTBMM 25.01.2016
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Uygulamalar


I. TBMM’nin yapısını bilme



Teşkilat-ı Esasiye Kanun ile Milli Mücadele’nin hedefleri arasında ilgi kurma



Teşkilat-ı Esasiye Kanununun içeriğini öğrenme


belgeler

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu öncesi dönemde I. TBMM’nin dayandığı hukuki
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Uygulama Soruları
1) I. TBMM’de hangi siyasi yaklaşımlar temsil edilmekteydi? Araştırınız.
2) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, Milli Mücadeleye ne tür avantajlar kazandırmıştır?
İnceleyiniz ve tartışınız.
3) Meclis Hükümeti Sisteminde devlet başkanlığı konumu nasıldı? Araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde I. TBMM’deki siyasi eğilimler ve Teşkilat-i Esasiye Kanunu üzerinde
durulmuştur. I. TBMM düşmanla silahlı mücadele etme kararı alan bir meclis idi. Bu yüzden
temel hedef düşmanın ülkeden atılarak Misak-ı Milli’nin gerçekleştirilmesi idi. Ancak bu
mecliste düşünce farklılıkları da vardı ve bazı gurpların oluşmasına neden olmuştur. Meclisin
hedeflerini, yasama ve icranın işleyişini belirleyen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu I.TBMM
tarafından çıkarılmıştır. Anayasa özelliğini taşıyan bu kanun, yasama ve icranın tek olduğu
ilkesinden hareketle kuvvetler birliğini esas almıştır. Böylece bir savaş mücadelesin veren I.
TBMM’nin, icranın, Milli Hareketin güç birliği yapmasını, karar almada zaman kazanmasını
sağlamıştır.
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Bölüm Soruları
1) Kuvvetler birliği bağlamında 1921 TEK, Anadolu Hareketine ne tür avantajlar
kazandırmıştır?
a) Heyet-i Temsiliye’yi yetkili kılmıştır
b) İstanbul Hükümeti ve Anadolu Hareketine birlikte hareket imkânı sağlamıştır
c) Padişah ve Anadolu Hareketine birlikte hareket imkânı sağlamıştır
d) Mustafa Kemal Paşa’nın askeri yetkiler kazanmasını sağlamıştır
e) Düşmanla mücadelede yönetim birlikteliği sağlamıştır
2) Aşağıdaki ifadelerden hangisi 1921 TEK’in temel anlayışını oluşturan Meclis
Hükümeti Sistemi için söylenemez?
a) Meclis Hükümeti Sisteminde devlet başkanı en yetkili makamdır
b) Meclis Hükümeti Sistemi uygulamada bir grubun otoriter yönetimine neden
olabilir
c) Meclis Hükümeti Sistemi olağanüstü hallerde ve istisnai bir yönetim şeklidir
d) Meclis Hükümeti Sisteminde bütün erkler meclis bünyesinde toplanır
e) Meclis Hükümeti Sisteminde yürütme yetkisi meclisdedir
3) İnönü Muharebesi sonrası Ankara Hükümeti’nin çağrıldığı Londra Konferansı
hangi tarihte başlamıştır?
a) 21 Şubat 1921
b) 10 Ocak 1921
c) 1 Nisan 1921
d) 26 Ağustos 1922
e) 9 Eylül 1922
4) Saltanatın kaldırılmasından sonra Ankara Hükümeti adına Refet Paşa’ya
İstanbul’daki hangi kurumlar bağlılığını ifade etmemiştir?
a) İtilaf Güçleri temsilcileri
b) İstanbul Emniyet Müdürü
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c) C) Jandarma Komutanı
d) D) Şehremini
e) Belediye Üyeleri
5) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu hangi tarihte ilan edilmiştir?
a) 1 Kasım 1922
b) 19 Mart 1920
c) 2 Mayıs 1920
d) 4 Kasım 1920
e) 20 Ocak 1921
6) I. TBMM’si çıkardığı hangi kanunla amacını belirlemiştir?
7) Sakarya Savaşı galibiyeti TBMMM Hükümeti için dış politikada nasıl gelişmeler
yol açmıştır?
8) Saltanatın kaldırılması nasıl gelişmiştir?
9) 20 Ocak 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanununun çıkarılma gerekçeleri nelerdir?
10) Teşkilat-ı Esasiye Kanununun dayandığı temel ilke nedir?

Cevaplar
1) e, 2) a, 3) a, 4)a, 5)e.
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9. 1923 SEÇİMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


I.TBMM ve Seçim Kararının Alınması



1923 Seçimleri



1923 Seçimlerinde İttihatçılar



1923 Seçimleri ve Halk Fırkası
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) I.TBMM seçim kararını ne şekilde almıştır?
2) 1923 seçimlerine hangi siyasi yapılar dahil olmuştur?
3) İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin 1923 seçimlerinden beklentisi ne idi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
I.TBMM ve Seçim
Kararı
1923 Seçimleri

Kazanım
I. TBMM’nin seçim kararı
almasının gerekçelerini
kavrama.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Okuyarak, fikir yürüterek,
tartışmalara katılmak

Mustafa Kemal Paşa’nın

Okuyarak, fikir yürüterek,

politikalarını açıklama.

tartışmalara katılmak

İttihat ve Terakki
1923 Seçimleri

Cemiyeti’nin seçime tek

Okuyarak, fikir yürüterek,

başına girmeme nedenini

tartışmalara katılmak

anlama.
1923 Seçimlerinde Müdafaa-i
1923 Seçimleri

Hukuk II. Grubun sonunu
öğrenme.

Okuyarak, fikir yürüterek,
tartışmalara katılmak
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Anahtar Kavramlar


I. TBMM



Lozan Antlaşması



Seçim Kanunu



I. Grup



II. Grup



İttihat ve Terakki Cemiyeti



İttihatçılar



1923 Seçimleri



Mustafa Kemal Paşa
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Giriş
I. TBMM, millet iradesine dayanarak Milli Mücadele’den başarıyla çıkmış, bu
mücadelesi sırasında karşısına bir engel olarak çıkan İstanbul hükümetinin ve Osmanlı
saltanatının yıkıldığını 1 Kasım 1922’de ilan etmiştir. Böylece, Lozan Barış Konferansı’nda
Ankara Hükümeti İtilaf Devletlerinin karşısına tek meşru temsilci olarak çıkmıştır. Ancak, I.
Lozan görüşmelerinde, Lord Curzon tarafından kaleme alınan anlaşma tasarısı, Türk
Devleti’nin adlî, malî ve ekonomik bağımsızlığına aykırı olduğundan Türk heyetince kabul
edilemez görülmüştür. Bu yüzden, I. Lozan Konferansı görüşmeleri başarısızlıkla
sonuçlanmış ve görüşmeler kesilmiştir.
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9.1. I. TBMM’nin Seçim Kararı Alması
Bu arada, I. TBMM’deki birbirinden farklı düşünceler Milli Mücadele sırasında
nispeten kendisini yumuşak bir şekilde gösterirken, savaşın bitmesi ardından ve Lozan
görüşmeleri sırasında kendisini kuvvetlice hissettirmeye başlamıştır. Bunun bir yansıması
olarak, Lozan görüşmelerinde İtilaf Devletlerinin teklifleri mecliste hoşnutsuzluk doğurmuş,
Hüseyin Rauf (Orbay) Bey başkanlığındaki hükümet güven tazelemek zorunda kalmıştır. Bu
ise II. Grup öncülüğündeki muhalif kesim ile I. Grup arasındaki ilişkilerin daha fazla
bozulmasına neden olmuştur. Bu arada, II. Grup liderlerinden ve Tan gazetesi sahibi Ali
Şükrü Bey’in 27 Mart 1923’te kaybolması ve daha sonra 2 Nisan’da cesedinin bulunması
ortamı iyice gerginleştirmiştir. Diğer taraftan, Türklerin karşı önerilerini kapsayan 8 Mart
1923’deki TBMM Hükümeti notasına, 31 Mart 1923’de İtilaf Devletleri bir nota vererek
görüşmelerin tekrar başlanabileceğini bildirmiştir. Bu sırada, 1 Nisan 1923’de Müdafaa-i
Hukuk I. Grub’a mensup Aydın mebusu Esad (İleri) ve 120 arkadaşı tarafından meclise
seçimlerin yapılması yönünde teklif sunmuştur. Bu teklif karşısında II. Grub’a mensup Sinop
mebusu Hakkı Hami(Ulukan) Bey, 5 Eylül 1920 Nisab-ı Müzakere Kanunu’nun birinci
maddesi gereği, I. TBMM’nin amacını tam olarak gerçekleştirmediği dile getirmiştir. Bu
yüzden, Hakkı Hami Bey teklifin bir kanun değişikliği şeklinde değil de, meclis kararı
şeklinde çıkmasını önermiştir. Kısa tartışmalardan sonra bu öneri üzerine seçim kararı meclis
kararı şeklinde oybirliği ile alınmıştır. Muhalefet seçim kararına engel olmamakla birlikte,
sundukları seçim kanunu düzenlemesi vasıtasıyla, seçim bölgelerinde Heyet-i Teftişiye
oluşturulması teklifi ile hükümeti ve mebus olabilmek için yeni Türkiye sınırları içerisinde 5
yıl oturmuş olmak şartıyla göçmenleri ve I. Grup’un önderini devre dışı bırakmak istemiş ise
de, başarılı olamamıştır. Bu arada, I. Grup 3 Nisan’da “İntihab-ı Mebusan Kanun-ı
Muvakkatı” istediği gibi çıkarmıştır. Yine, 15 Nisan’da Hıyanet-i Vataniye Kanunu maddeleri
üzerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre, saltanatın kaldırılması ile ilgili olan 1 Kasım
1922 tarihli karara söz veya yazı ile muhalefet vatana ihanet suçu sayılmıştır. Bu değişiklik
1923 seçim sonuçlarında etkili olmuştur. Zira bu kanun değişikliği ile I. Gruba muhalif
olanlar baskı altına alınmıştır.
Diğer taraftan, barış anlaşması imzalanmadan I. TBMM’nin seçim kararını alması,
özellikle İstanbul basını tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştır. Basına göre beklenmedik
şekilde seçim kararının alınmasında iki etken önemli olmuştur. Birincisi, İsmet Paşa’nın
mecliste yaptığı konuşmasında “sulh meselesini” ortaya çıkarmasıdır. İsmet Paşa’nın meclisin
1 Nisan 1923 tarihli oturumdaki konuşmasında, İtilaf Devletlerinin Türk devletine bir nota
verdiğini, bu vesile ile görüşmelere tekrar başlanacağını belirterek, nihai olarak milletin
fikrini almak için seçimlerin yenilenmesini istemiştir. İsmet Paşa, Lozan Barış Kongresi
üyelerinin Türk milletinin işgalden kurtulan kısımlarının da oylarının serbestçe kullanacağı
yeni bir meclisi görmek arzularını ilettiğini ifade etmiştir. İkincisi ise I. Grup’tan olmayan
bazı mebusların daha önceden de seçime gidilmesine dair isteklerinin olmasıydı. Dolayısıyla
I. TBMM’de seçime gidilmesi eğilimi geneldi ve bu yüzden seçim kararı oybirliği ile
alınmıştır. Ayrıca I. TBMM milletvekilleri önemli bir mücadele devresini aralıksız, uzun bir
süreden beri görev yapmışlardı. Bu yüzden kamuoyu ve millet ile ilişkilerini kaybetmişlerdi.

141

Bunun yanı sıra bir çok problemlerle mücadele eden mecliste grupçuluk, particilik
düşünceleri oluşmuştu.

9.2. 1923 Seçimlerinde İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Ayakta Kalma
Çabası
İttihat ve Terakki Cemiyeti, II. Meşrutiyet dönemine ve olaylarına damgasını
vurmuştu. Ancak, İttihatçıların Osmanlı Devleti’ni büyük bir yıkıma sürükleyecek olan I.
Dünya Savaşı’na girilmesinde sorumlu olması, İttihat ve Terakki Cemiyeti’ni bütün kesimler
arasında tartışılır bir hale getirmiştir. Bu durum, Mondros Mütarekesi’nin ardından önde
gelen İttihatçı liderlerinin yurtdışına kaçması ile birlikte daha net bir şekilde sorulur olmuştur.
Bu yüzden son kongresini toplayan İttihat ve Terakki Fırkası 5 Kasım 1918’de kendisini
feshederek yeni bir fırka kurma kararı almıştır. İttihat ve Terakki Fırkası’nın varisi olan bu
yeni fırka 24 Kasım 1918’de 3. Meclis-i Mebusan’da kurulan Teceddüt Fırkası’dır. Önemli
bir faaliyette bulunamayan bu yeni fırka 1919 seçimlerine de katılmamıştır. Daha sonra
üyelerinin bir kısmı I. TBMM’ye katılmıştır.
Diğer taraftan, Anadolu’da İtilaf Devletlerine karşı mücadelenin başlaması üzerine,
toplumun diğer kesimleri ile birlikte İttihatçılar da bu mücadeleye yoğun bir şekilde
katılmıştır. Aslında, Anadolu Hareketi, İttihat ve Terakki Cemiyeti ile ilişkilendirilmenin kötü
izleniminden kurtulmak ve özellikle fırkacılık/particilik anlayışından uzak durmak için Sivas
Kongresi’nde İttihatçılıkla hiç bir ilişkisinin olmadığını ilan etmesine rağmen, önderleri
İttihatçı geçmişe sahipti ve Anadolu’daki örgütlenmesinde İttihatçı yapılanmalardan büyük
oranda istifade etmiştir. Ayrıca, Milli Mücadele’yi yürüten I. TBMM’de hala İttihatçılığa
bağlılığını sürdüren mebusların hatırı sayılır mevcudu vardı ve I. TBMM dönemi boyunca
kendisini sürekli hissettirmişti.
Milli Mücadele’nin kazanılması ve I. Lozan görüşmeleri sonrası 1923 seçimlerine
gelindiğinde en çok konuşulan ve merakla beklenen husus İttihatçıların seçimlerde nasıl bir
tavır sergileyecekleri idi. Bu konu Mustafa Kemal Paşa’nın da dikkat ettiği bir husustu.
Mustafa Kemal Paşa, 14 Ocak 1923’de başlayan seçim kararının alınmasından önce çıktığı
yurt gezisi sırasında İzmit’te İttihatçı liderlerden Kara Kemal ile görüşmüştür. İttihatçıların
yeni dönemde tavırlarının ne olacağını anlamaya çalışmıştır. Kara Kemal, Mustafa Kemal
Paşa’ye İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin dağılmış bir durumda olduğunu, kendisinin Milli
Kurtuluş hareketinin yanında olacağını söylemiştir. Mustafa Kemal Paşa ise, Kara Kemal’in
bu düşüncelerinden memnun kalmakla birlikte, diğer İttihatçıların düşüncelerinin ne olduğunu
öğrenmesini istemiştir. Bu istek üzerine Kara Kemal, İttihat ve Terakki Cemiyeti’den geri
kalanların bir kısmıyla bir araya gelmiştir. 12-13 Nisan 1923’deki Cavit Bey’in evindeki bu
toplantıya Cavit Bey, Doktor Nazım, Doktor Nasuhi, Ahmet Şükrü, Kara Kemal, Hüseyin
Cahit, Filibeli Hilmi, Yenibahçeli Nail, Çolak Selahattin, Vehbi Bey, Ahmet Nesimi,
Hüseyinzade Ali ile kesin olmamakla birlikte İsmail Canpulat, Rahmi Evranos ve Küçük
Talat (Muşkara) katılmışlardır.
Bu toplantıda, seçimlerde İttihatçıların nasıl bir yol takip edeceği, programı, Mustafa
Kemal Paşa’nın İttihat ve Terakki Cemiyeti ile ilişkisinin ne olması gerektiği üzerinde
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durulmuştur. İstemesi halinde Mustafa Kemal Paşa’nın İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin
liderliğine gelebileceği ve onun önereceği adaylara destek verileceği karara bağlanmıştır.
Ayrıca kuvvetler ayrılığı, tek dereceli seçim usulü, iki meclisli parlamenter yapı ve
İstanbul’un başkent olması hususlarında görüş birliğine varılmıştır.
Bu gelişmelerin yaşandığı esnada İttihatçıların toplantısına katılan Hüseyin Cahit Bey,
tekrar çıkarmaya başladığı Tanin gazetesinde İttihatçılığı ve bu toplantıyı savunmuştur.
Hüseyin Cahit, öncelikle İttihat ve Terakki Fırkası’nın hukuki durumunu ve İttihatçıların
vaziyetini izah etme çabası içerisine girmiştir. Ona göre, I. Dünya Savaşı sonrası İttihat ve
Terakki Fırkası ileri gelenleri, barışın sağlanmasına kadar particilik faaliyetlerini bırakma ve
barıştan sonra yapılacak bir kongre ile fırkanın geleceği, ismi, programı, çeşitli fırkalara
ayrılma veya tamamen dağılıp dağılmayacağına karar verilmesi yönünde mutabık
kalmışlardır. Ancak, I. Dünya Savaşı sonrası resmi olarak mevcut olmayan İTF’nin Teceddüd
Fırkası’na dönüşmesi, tamamen ortadan çekilmesi konusunda bir tereddüt oluşturmuştur. Bu
değişim, çekilişin kesin veya geçici olup olmadığı konusunda kamuoyunda açık bir yargının
oluşmasını engellemiştir. Bu arada, İttihatçıların bir kısmı Milli Mücadele’ye katılmışlardı.
Hüseyin Cahit Bey, 1923 seçimlerine gidilen bir dönemde İttihatçıların Milli
Mücadele içinde faaliyet gösterdiğini, Mustafa Kemal Paşa ile birlikte hareket edildiğini sıkça
vurgulamıştır. Bu düşünce, bir taraftan İttihatçıların nasıl bir yol takip edeceği şeklinde
ortada dolaşan soruları, dedikoduları cevaplamak, bulanıklığı ortadan kaldırmak ve
Ankara’daki siyasi çevrelere İttihat ve Terakki Fırkası’nın pozisyonunu gösterecek bir mesaj
verebilmek, diğer taraftan İTF’ye meşruiyet zemini hazırlamak, kendisini yeni siyasi sahneye
ve halka kabul ettirmek, toparlanma fırsatı yakalamak, özellikle de hazırlıksız yakalandıkları
yaklaşan seçimlerde yer edinmesini sağlamak amacı taşımaktaydı. Yine, onun bu düşünceleri
Cavit Bey’in evinde alınan kongre kararları ile de uyuşmakta idi.
Ancak, bu toplantının basına yansıması ile birlikte, toplantı ve düzenleyicisi İttihatçılar
yoğun eleştirilerle karşı karşıya kalmışlardır. Bu noktada Hüseyin Cahit Bey’in kendisi
kongre etrafında dolaşan yanlış anlamaları ve toplantının amacını açıklamak zorunda
kalmıştır. Bu yüzden, Hüseyin Cahit Bey 1923 seçimlerinde İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin
durumunun ne olduğunun kesin bir şekilde ortaya konmaya çalışmıştır. Yazılarında İttihat ve
Terakki Cemiyeti adına resmi olarak hiç kimsenin söz söyleyemeyeceğinin altını çizmiştir.
Ancak İttihatçılar gizli amaç ve faaliyet içinde de değildiler.
Hüseyin Cahit Bey’e göre İttihatçıların yaptığı toplantı resmi değil özel bir kongre
özelliği taşımaktaydı. Bu toplantıda İttihatçılar aşağıdaki tahlilleri yapılmışlardı:
I. TBMM’deki İttihatçılar, hem I. Grup ve II. Grup içerisinde, hem de bağımsız olarak
hareket etmişlerdi. Mustafa Kemal Paşa’nın başkanlığında bulunan ve Halk Fırkasına
dönüşmesi beklenen I. Grup, her ne kadar bir program yayınlamamışsa da, siyasi çizgisini,
politikasını açık bir şekilde ortaya koymuştu. Bu politika şu şekilde özetlenebilir: a- Millet
hakimiyeti kesin ve paylaşılmaz bir şekilde sadece millete aittir. b- Hilafet ile saltanat ayrı
olmalıdır. c- Milliyetperverlik esasını savunulmuştur.
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Bu temel politikalarla, İttihatçılar tam bir mutabakat içindeydiler. Hatta, bu esaslar
İttihatçıların daha önce adımını attığı, ancak tamamlayamadığı hususlardı. İttihatçılarla Halk
Fırkası arasındaki fark sadece Teşkilat-ı Esasiya Kanunu’ndaki kuvvetler birliği ilkesiydi. Bu
ilke, savaş sırasında faydalı olmuştu. Ancak olağanüstü halden olağan hale dönüşecek bir
dönemde, yani barışta bu ilke ile ülkeyi yönetmek iyi sonuçlar vermeyeceğinden, kuvvetler
arasında bir denge oluşturulmalıydı.
Ayrıca bu toplantıda bir araya gelen İttihatçılar, hiç bir zaman seçimden çoğunluk
kazanarak iktidara gelmek amacı taşımamaktadırlar. İttihatçılar, ülkeyi düşmandan kurtaran
vatanperverlere barış zamanı rahat bir şekilde icraat yapabilmelerine yardım etmeyi uygun
görmüşlerdi. Bu noktadan hareketle Mustafa Kemal Paşa’ya birlikte hareket etme teklifinde
bulunmuşlardır. Böylece yeni oluşacak mecliste millet hakimiyetine taraftar, yenilikçi bir blok
oluşturulmasını hedeflemişti.
Hüseyin Cahit Bey bu ifadelerle bir taraftan, I. Grup veya Halk Fırkası ile İttihatçılar
arasında bir fark olmadığını, diğer taraftan Halk Fırkası’nın İttihat ve Terakki’nin devamı
olduğunu gösterme çabası içine girmiştir. Ayrıca henüz barışın sağlanamadığı bir dönemde,
seçimlerin sarsıntısız, gürültüsüz geçirilebilmesi, I. Grup’a elden geldiği kadar yardım
etmekle mümkün olacağı ifade eden Hüseyin Cahit Bey, İttihatçıların siyasi sahnede hâlâ
güçlü bir şekilde var olduğu imasında bulunmuştur.
Toplantıya katılan İttihatçılar adına konuşan Hüseyin Cahit Bey’in bu yaklaşımlarında
İttihat ve Terakki Fırkasını canlandırma düşüncesi taşımaktaydı. Nitekim Mustafa Kemal
Paşa’ya seçimlere ortak liste ile girme teklifi dahi getirmişlerdi. Ancak hâlâ nihai barış
anlaşmasının imzalanmaması, İttihat ve Terakki Fırkası’nın savaş suçlusu olarak görülmesi,
partinin dağınık bir görünümde olması, kongre sırasında üyeler arasında muhtemelen büyük
tartışmaların yaşanması ve Mustafa Kemal Paşa faktörü bu canlandırma düşüncesinin önüne
engel olarak durmaktaydı.
Diğer taraftan İttihatçıların Mustafa Kemal Paşa’ya yaptıkları bu teklif ve Hüseyin
Cahit Bey’in gazetede bu teklifi savunması, Ankara siyasi çevreleri ve özellikle İstanbul’daki
gazeteler tarafından İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin ruhunun tekrar diriltilmesi çabası,
meşrutiyet dönemi siyasetçilerinden bazılarının iş başına getirilmesi arzusu olarak
görülmüştür. Bu yüzden, bu girişimi ve İttihatçılığı gözden düşürmek, akim bırakmak için
gazeteler adeta ortak hareket ederek yoğun bir eleştiri kampanyasına başlamıştır. Bu
gazetelere İstanbul’dan Akşam, Vatan, Vakit gazeteleri de katılmıştır. Özellikle, Vatan
gazetesinde Ahmet Emin (Yalman) Bey’in ve Akşam gazetesinden Necmeddin(Sadak) Bey’in
eleştirileri oldukça sert idi. Bu kampanyadan kendisi de etkilenen Hüseyin Cahit Bey,
yazılarını ve toplantıyı sürekli savunmak zorunda kalmıştır. Hüseyin Cahit Bey, adeta alttan
alıcı savunması veya toplantıda İttihat ve Terakki adına hareket etmiyoruz, I. Grup ile aynı
fikirleri paylaşıyoruz tarzındaki üslup da, kampanyanın başarılı olduğunu göstermektedir.
Akşam gazetesi vasıtasıyla, eleştiri kampanyasında bulunan kişilerden biri Necmeddin
Bey’dir. Necmeddin Sadak, toplantıyı, savaş sorumlusu, iaşe ve hırsızlık zanlısı İttihat ve
Terakki Cemiyeti’nin yeniden siyasi sahneye çıkma çabası olarak görmuştur. Ayrıca I. Grup’a
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ortaklaşa hareket etme teklifinde bulunan şahısların hangi sıfatla toplandıklarını sormuştur.
Ahmet Emin Bey göre, Milli Mücadele’nin başarılmasından sonra Anadolu’da güzel ve iyi
işler başarıldığı, ancak bundan sonraki işleri yapmalarının zor olacağı ve başkalarına bu işleri
devr edilmesi şeklinde yeni bir siyasi edebiyat başlatılmıştır. Bu yaklaşımın altında İttihat ve
Terakki Cemayeti’ni diriltme çabaları vardı.
Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu Ajansına İttihat ve Terakki Fırkası adına hiçbir
kimsenin ortak hareket etme teklifinde bulunmadığı yönündeki açıklama yapmıştı. Hüseyin
Cahit Bey ise İttihatçıların gizli bir toplantı yaptığını reddetmiş, aksine gerekli kişilerin
haberleri vardı ve toplantının kararları tamamen yetkililere bildirilmişti. Ancak Mustafa
Kemal Paşa İttihatçıların toplantı sonucu çıkan kararlar vesilesiyle yardım teklifini reddetmiş,
hatta Anadolu Ajansı vasıtasıyla İttihatçılarla bir görüşmesinin bulunmadığını ifade etmiştir.
Buna istinaden Ankara siyasi ve basın çevrelerinde İttihatçılar aleyhinde koparılan fırtına
üzerine, İttihatçılar bir grup halinde seçime girmemişlerdir. Ayrıca, bu yoğun yüklenme
karşısında İttihatçı önderlerden Kara Kemal, İttihatçıların bir grup olarak seçimlere
girmelerinin söz konusu olmadığını gazetelerde ifade etmek zorunda kalmıştır.

9.3. 1923 Seçimlerine Giren Siyasi Oluşumlar
I. BMM bir çok farklı görüşü temsil eden mebuslardan oluşmuştu. Bu görüntü kesin
çizgilerle belirlenmemekle birlikte, çeşitli adlar altında gruplaşmalar ortaya çıkarmıştı. Bu
gruplar, I. Grup, İkinci Grup, İttihatçı Grup, Muhafaza-i Mukaddesat Cemiyeti, İstiklal
Grubu, Halk Zümresi, Tesanüt Grubu, Islahat Grubu idi. 1 Nisan 1923’de seçim kararının
alınmasından hemen sonra seçimlerde mücadele edecek gruplar Müdafaa-i Hukuk 1.Grup,
Müdafaa-i Hukuk 2.Grup, Müdafaa-i Milliye Grubu, İttihatçılar, Amele Grubu ve Bağımsızlar
şeklinde belirmişti. Ancak, seçimin 1. Grup, 2. Grup ve İttihatçılar arasında geçmesi
bekleniyordu.
1 Nisan 1923’de Süleyman Necati, Mersinli Selahattin ve Emin Beyler meclise
sundukları teklifle, seçim kanundaki bazı değişiklikler istemişlerdir. Bu değişiklikler Osmanlı
dönemi seçim kanunundanbazı yönlerde farklılıklar arz etmiştir. Bunun sebebi Osmanlı
Devleti’nin dayanmış olduğu coğrafya ve nüfusla yeni Türk devletinin üzerinde bulunduğu
coğrafya ve nüfus arasındaki farklılıklardı. I. TBMM’deki tartışmalar sonucu 20 bin erkek
nüfusa bir milletvekili düşücekti. Seçimler 2 turlu ve 200 kişiden oluşan 2. seçmenler
parlamentoya gidecek milletvekillerini seçeceklerdi.
1923 seçimlerinde Mustafa Kemal Paşa Müdafaa-i Hukuk 1. Grubun politikalarını
belirlemiştir. Öncelikle örgütlü ve koordineli bir seçim poyitikası takip edilmiştir. Bütün
Müdafaa-i Hukuk şubeleri I. Grup/Halk Fırkası şubelerine dönüştürülmüştür. Bu şubeler
dönemin en örgütlü ve etkili yapıları idi. Böylece Milli Mücadele’nin yürütücü gücünün
prestiji ve teşkilat yapısı I. Grubun emri altına girmiştir. İstanbul, Trabzon gibi muhalif
Müdafaa-i Hukuk şubeleri ise değiştirilmiş, yerlerine yeni yönetimler atanmıştır. Ayrıca
Mustafa Kemal Paşa, I. Grubun milletvekillerini çalışma mekanı haline getirdiği
İstasyon’daki seçim bürosunda tamamen kendisi belirlemiştir. Bu tavrı ileride eleştirilere,
muhalif yapılara kapı aralasa da bir iş, inkılap meclisi olarak düşündüğü II. TBMM’yi istediği
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gibi oluşturma arzusundan kaynaklanmıştır. Diğer taraftan seçimlerde I. Grubun ön plana
çıkmasında Milli Mücadele’nin önderi Mustafa Kemal Paşa’nın prestiji etkili olmuştur.
Yine Milli Mücadele’nin önderinin bulunduğu siyasi yapı milletvekilliği adaylığında
tercih edilmiş, basının önemli bir kesimi I. Grup ve Mustafa Kemal paşa’dan sıkça
bahsederek desteklemişlerdir. Muhalifler ise 1923 seçimlerinde örgütsüzdü, ortak listelerle
seçimlere girememişlerdi.
Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğindeki I. Grup 1923 seçimlerini, 286 milletvekilinin
girdiği II. TBMM’de 285’ini alarak ezici bir çoğunlukla kazanmışlardır. II. TBMM’nin tek
bağımsız Milletvekili Gümüşhane’den Zeki (Kadirbeyoğlu) Bey olmuştur.
Bu arada, 1923 seçimlerinde İstanbul seçimleri Müdafaa-ı Hukuk I. Grubu açısından
farklı bir önem arz etmekteydi. Zira, İstanbul’da İttihatçılar hala güçlü idiler ve İstanbul’un
başkent olma özelliğinin elinden alınacağı haberleri İstanbulluları rahatsız etmekteydi. Yine,
Padişah’ı temsil eden İstanbul, mücadele eden Ankara yaklaşımı ile bir İstanbul-Ankara
ikilemi oluşturulmuştu. Ayrıca, İstanbul’da halen İşgal güçleri varlığını sürdürmekteydi.
İstanbul’un bu öneminden dolayı Mustafa Kemal Paşa, İstanbul seçmenlerine hitap eden
gayet duygusal bir bildiri yayınladığı ve İstanbul gazetelerinden Vatan’a bir demeç verdiği
gibi, Ali (Çetinkaya) ve Rasih (Kaplan)’ı I. Grup’un çalışmalarını örgütlemek için İstanbul’a
göndermiştir. Ancak, ülkenin bütün bölgelerinde olduğu gibi, I. Grup muhalifi gruplar
İstanbul’da da seçime katılmamış, bağımsız adaylar da başarı kazanamamıştır.
Diğer taraftan II. TBMM’ye ara seçimlerle muhalif bir milletvekilli daha girmiştir.
Kazım Karabekir, Ali Fuat Paşaların ordudan istifa etmelerinin ardından Mustafa Kemal Paşa,
diğer mebus-kumandanların da mebusluk veya ordu kumandanlığınından birini tercih
etmelerini istemiştir. Bunun üzerine 2. Kolordu kumandanı Ali Hikmet Paşa, Bursa
mebusluğundan çekilmiştir. Yerine mebus belirlenmesi için tekrar seçimlere gidilmiştir. Bu
seçime, HF adına I. Dönem Bursa mebusu ve İstanbul Belediye Başkanlığını yapan Operatör
Emin Bey, bağımsız aday olarak I. Dünya Savaşı’nda Irak Cephesi komutanlığında, Kurtuluş
Savaşı’nda ise önemli askeri görevlerde bulunan Askeri Şura üyesi Nurettin Paşa katılmıştır.
1 Kasım 1924’de yapılan seçimi Nurettin Paşa 181’e karşı 238 oyla kazanmıştır. Ancak, Halk
Fırkası sonuçtan memun olmamıştır. Nurettin Paşa’nın mebusluğunun kabul edilmeyeceğinin
emareleri seçimlerden hemen sonra kendisini göstermiş, mazbatasının inceleneceğine dair
basında haberler çıkmıştır. III. Dönem BMM’de yürürlüğe girecek olan 19 Aralık 1924 tarihli
kanuna istinaden mebusluk mazbatası kabul edilmek istenmemiştir. Mazbatanın onaylanması
meselesi, mecliste bir görüşme açılmasına neden olmuştur. 19 Aralık 1924 tarihli kanunun 1.
maddesine dayanılarak, Nurettin Paşa’nın miletvekilliği mazbatası II. TBMM’de 17 Ocak
1925 tarihinde reddedilmiştir. Halk Fırkası’nın aday göstermediği 5 Şubat 1925’de yenilenen
Bursa seçimlerini Nurettin Paşa, 363 gibi büyük bir oy olarak tekrar kazanmış ve meclise
kendisini kabul ettirmiştir.
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Uygulamalar
1) 1923 Seçim kararını alınışını öğrenme
2) 1923 Seçimlerinin İttihatçıların tavrını anlama
3) 1923 Seçimlerinde Mustafa Kemal Paşa’nın politikasını kavrama

147

Uygulama Soruları
1) İttihatçılar, Mustafa Kemal Paşa ile birlikte hareket etmek istemişlerdir?
Tartışınız.
2) I. TBMM’nin hedefleri 1923 seçim kararının alınmasında etkili olmuş mudur?
Araştırınız.
3) 1923 Seçimlerine Müdafaa-i Hukuk II. Grup katılamamıştır? Araştırınız.
4) Müdafaa-i Hukuk I. Grup seçime nasıl hazırlanmıştır? Araştırınız ve tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, I. TBMM’nin seçim kakarı alması, 1923 Seçimleri ve özellikle bu
seçimlerde Mustafa Kemal Paşa ve İttihatçıların takip ettikleri yol üzerinde durulmuştur. I.
TBMM’nin seçim kararı alması enemliydi. Zira bir taraftan I.TBMM’nin varoluş hedefleri,
yani Misak-i Milli’yi gerçekleştirerek nihai antlaşmanın imzalanması gerekiyordu. Ancak
seçim kararının alındığı dönemde henüz İtilaf Güçleriyle bir antlaşma yapılmamıştı. Diğer
taraftan I.TBMM’de oluşan farklı eğilim ve gruplaşmalar bir seçim kararının alınmasını
zorlaştırabilirdi. Aksine beklenmedik bir şekilde seçim kararı meclisteki bütün kesimlerin
onayıyla alınmıştır. Mustafa Kemal Paşa seçime girerken lideri olduğu Müdfaa-ı Hukuk I.
Grubu iyi örgütlemiş, seçimden başarı ile çıkmak adına her türlü çabanın içinde olmuştur. Bu
meyanda en çok merak edilen ve kuşku duyulan husus İttihatçıların seçime dair tavrının ne
olacağı idi. Zira ittihatçılar Milli Hareket içinde var oldukları gibi Milli Mücadele’nin
kazanılmasından sonra da hem siyasi çevrelerde hem de basında faaliyete geçmişlerdir. Bu
durum Mustafa Kemal Paşa’nın dikkat ettiği bir husustu. İttihatçıların bir siyasi oluşum veya
Mustafa Kemal Paşa’nın liderliğinde hareket etmesi yönündeki seçim stratejileri başarıya
ulaşamamıştır. Çünkü İttihatçılık adına haraket edilmesine hem Mustafa Kemal Paşa hem de
basın ve kamuoyu izin vermemiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki isimlerden hangisi 1923 Seçimlerinde etkili olmaya çalışan İttihatçılar
arasında yoktur?
a) Hüseyin Cahit Bey
b) Filibeli Hilmi
c) Rauf Bey
d) Hüseyinzade Ali
e) Doktor Nazım
2) Mustafa Kemal Paşa 1923 seçimlerinde I. Grup adına İstanbul’daki faaliyetleri
yürütmesi için aşağıdaki hangi şahsı görevlendirmiştir?
a) Ali Bey (Çetinkaya)
b) Zeki Kadirbeyoğlu
c) Nurettin Paşa
d) Ahmet Emin Bey
e) Refet Paşa
3) Tan gazetesi aşağıdaki isimlerden hangisine aittir?
a) Ali Şükrü Bey
b) Rauf Bey
c) Esat Bey
d) Kara Kemal
e) Hüseyin Cahit Bey
4) 1923 Seçimlerinin yapılmasına dair karar I. TBMM’de hangi tarihte alınmıştır?
a) 31 Mart 1923
b) 1 Nisan 1923
c) 15 Nisan 1923
d) 1 Kasım 1922
e) 14 Ocak 1923
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5) Mustafa Kemal Paşa İttihatçıların 1923 Seçimlerinde takip edecekleri politikayı
aşağıdaki hangi isim üzerinden öğrenmeye çalışmıştır?
a) Rauf Bey
b) Hüseyin Cahit Bey
c) Ahmet Emin Bey
d) Necmeddin Bey
e) Kara Kemal Bey
6) 1923’de seçimlerin yapılması kararı nasıl alınmıştır?
7) 1923’de seçim yapılması kararına Müdafaa-i Hukuk II. Grup nasıl bir tepki
vermiştir?
8) Müdafaa-i Hukuk I. Grup Hıyanet-i Vataniye Kanunu’ndaki değişiklikle neyi
hedeflemiştir?
9) 1923 Seçimlerine hangi siyasi oluşumlar girmiştir?
10) 1923 Seçimleri sonucu II. TBMM’ye giren …………… tek bağımsız
milletvekilidir.

Cevaplar
1) c, 2) a, 3) a, 4)b, 5)e
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10. CUMHURİYET HALK FIRKASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti



Cumhuriyet Halk Fırkası



Cumhuriyet Halk Fırkası Kurultayları



Cumhuriyet Halk Fırkası ve Mustafa Kemal Paşa
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti nasıl teşekkül etmiştir?
2) Mustafa Kemal Paşa’nın parti kuruluşunda halk ve cumhuriyet kavramlarını
neden tercih etmiştir?
3) Cumhuriyet Halk Fırkasının programı ne idi?
4)

Cumhuriyet Halk Fırkası’nın ilk kurultayı hangisidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Anadolu ve Rumeli
Anadolu ve Rumeli

Müdafaa-i Hukuk

Okuyarak, fikir yürüterek,

Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

Cemiyetinin kuruluşu

tartışmalara katılmak

öğrenme.
Anadolu ve Rumeli
Anadolu ve Rumeli
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti’nden Halk
Fırkası’na dönüşünü

Okuyarak, fikir yürüterek,
tartışmalara katılmak

öğrenme
Anadolu ve Rumeli
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
Halk Fırkası

9 Umdenin anlaşılması

Okuyarak, fikir yürüterek,
tartışmalara katılmak

Halk Fırkası kurultaylarını

Okuyarak, fikir yürüterek,

Hazırlıklarını öğrenme

tartışmalara katılmak
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Anahtar Kavramlar


Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti



Halk Fırkası



Cumhuriyet Halk Partisi



Müdafaa-i Hukuk I. Grup



I. TBMM



II. TBMM



9 Umde



Milli Mücadele



CHP Kurultayları



Altı Ok



Tek Parti İktidarı
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Giriş
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri Milli Mücadele Hareketinin örgütlü
yapısıdır. Ülke geneline yayılmış birçok Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin birleşmesiyle
meydana gelmiştir. Osmanlı idari taksimatındaki sıra çerçevesinden kaza, sancak ve
vilayetlerde oluşmuş, yönetim kurulları, üyeleri bulunan Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri
başlangıçta birbirinden bağımsız yapılardı. Tek bir dernek değil, dernekler federasyonu
şeklinde bir yapılanması vardır. Hatta Sivas Kongresi kararlarıyla Anadolu ve Rumeli
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti şeklinde birleşmiş olsa dahi I. TBMM’nin açılışına kadar
bağımsız özelliklerini kısmen sürdürmüşlerdir. Merkezi yürütme organı Heyet-i Temsiliye
olan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin faaliyetinin dışında bazı Müdafaa-i
Hukuk Cemiyetleri bulunmuş ve zaman zaman kendi aralarında kongreler dahi yapmışlardır.
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10.1. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nden Halk
Fırkasına
10.1.1. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
16 Mart 1920’de İstanbul’un işgaliyle başlayan ve daha sonra Mustafa Kemal Paşa’nın
19 Mart 1920 tarihli seçim ve oluşum esaslarını belirleyen telgrafıyla meydana gelen I.
TBMM’de kurucu güç ve hâkimiyet Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti idi. I.
TBMM'sinde bulunan grupları/hizipleri birleştirme ve iş meclisi oluşturma çabaları sonuç
vermemesi üzerine 10 Mayıs 1921’de Mustafa Kemal Paşa’nın başkanlığında yeni bir grup
kurulmuştur. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Meclis Grubu adıyla 151
milletvekili grup kurma kararı almış ve grubun başkanlığına Mustafa Kemal Paşa'yı
getirmişlerdir.
Bu grup bir parti disiplini şeklinde hareket edebilmek için Mustafa Kemal Paşa’nın
başkanlığında tüzüğe ve programı sahip bir yapı oluşturmuştu. Bu grubun ortaya çıkmasının
nedeni I. TBMM’de grupların belirginleşmesi ve meclis çalışmalarının zorlaşmasıydı. I.
TBMM’deki görüşmelerde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti grubunun görüş,
düşünce ve kararlarının uygulama imkânı bulabilmesi, kabul edebilmesi için fikir birliği ile
hareket etmeye çalışmışlardır. Bu yönüyle aslında bir grup olmaktan çok bir fırka/parti olduğu
ifade edilmelidir. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin grup olarak ortaya
çıkması, kendi örgütlere gönderdiği düzenlemeleri bir siyasi parti olarak ortaya çıkacağının
ilk işaretleri idi. Ancak Milli Mücadele’nin sürdüğü bir evrede, siyaset üstü vurgular ve
fırkacılık/particilik gayretinden uzak durulmasına dair yapılan konuşmalar, Anadolu ve
Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kendisini bir parti olarak ortaya koymasını
engellemiştir. Zaten bu grubun üye sayısı belirsizliği veya değişkenliği, mecliste üyelerinin
bir blok halinde hareket etmemesi kesin bir şekilde bir fırkadan/partiden bahsedilmesine
imkân vermemiştir. Nitekim I. TBMM içerisindeki diğer gruplarda olduğu gibi, bu grupta da
bir bütünlük olduğu söylenemez. Zaman zaman bu gruba mensup milletvekilleri, grubun
aldığı kararların dışına çıkabilmiştir. Bu yüzden Mustafa Kemal Paşa, Anadolu ve Rumeli
Müdafaa-i Hukuk Grup ve meclis içerisinde çoğunluğu elde edebilmek için çaba sarf edecek
gizli bir yapı olan Selameti Umumiye Komitesi’ni kurmuştur.
Diğer taraftan başka milletvekillerinin bir araya gelmesiyle 1921 sonu 1922 başında
benzer adla Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk II. Grubu kurulmuştur. Mecliste
muhaliflerin bir araya geldiği önemli bir siyasi yapı olmuşlardır. Böylece I. TBMM’de biri
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk I. Grup ve diğeri Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
II. Grup adları altında iki grup oluşmuştu.

10.1.2. Halk Fırkası’nın Kurulması ve Programı
6 Aralık 1922’de Hâkimiyeti Milliye, Yenigün ve Öğüt gazetelerine Mustafa Kemal
Paşa verdiği beyanatla Halk Fırkası adıyla siyasi bir parti kurma niyetini açıklamıştır. I
TBMM’deki I. Grubu oluşturan milletvekilleri yeni kurulacak parti etrafında toplanmışlardır.
Mustafa Kemal Paşa kurulacak olan Halk Fırkası programının temel ilkelerini tam istiklal ve
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kayıtsız şartsız millet hâkimiyeti şeklinde ifade etmiştir. Bu beyanatta Mustafa Kemal Paşa
aşağıdaki düşüncelerini dile getirmiştir: Milletin her sınıf halkından, hatta İslam dünyasının
en uzak köşelerinden bana ebedi olarak iftihar duyacağım şekilde gösterilen teveccüh ve
itimada layık olabilmek için en mütevazı bir millet ferdi sıfatıyla hayatımım sonuna kadar
vatanın hayrına vakfeylemek emeliyle barıştan sonra Halkçılık esasına dayanan ve Halk
Fırkası adıyla siyasi bir fırka kurmak niyetindeyim.

www.google.com.tr/search=cumhuriyet+halk+fırkası 21.01.2016
Mustafa Kemal Paşa’nın bir siyasi parti kurma düşüncesinin altında, gelecekteki siyasi
mücadelelere
hazır
olmak
yatmaktaydı.
Köklü
değişikliklerin,
inkılapların
gerçekleştirilebilmesinin ilk şartı güçlü, örgütlü, bir siyasi programa sahip siyasal bir fırka
ihtiyaç vardı. Bu yüzden Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin mirası üstüne
Halk Fırkası’nın kurulması kararı alınmıştır. Nitekim Halk Fırkası, kendi ilk kongresini ve
kökenini 4-11 Eylül 1919’da yapılan Sivas Kongresi'ne dayandırmıştır. Mustafa Kemal Paşa,
halkla, basınla, öğretim üyeleri ve toplumun ileri gelenleriyle bir araya gelmek için yurt
gezisine çıkmıştır. Bu gezisi esnasında gelecekte yapmayı düşündüğü inkılapların yanı sıra
kurmayı düşündüğü Halk Fırkası ve ilkeleri üzerine konuşmalar ve fikir alış-verişi yapmıştır.
Millî Mücadele’nin kazanılmasından sonra 1923 seçimleri bölümünde ifade ettiğimiz
üzere I. Grup ülke genelinde örgütlenerek 1923 seçimlerine Mustafa Kemal Paşa’nın
belirlediği tek liste ile hazırlanmıştır.
Mustafa Kemal Paşa, 8 Nisan 1923’te ülkenin sorunlarının çözümünü ve gelecek
perspektifini içeren 9 maddelik bir siyasi programı ve seçim bildirisini ilan etmiştir. 9 Umde
adıyla anılacak bu maddelerde şu huşular üzerinde durulmuştur:
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1. Umde. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. İdare yöntemi halkın doğrudan
doğruya kendi kaderini belirlemesi esasına dayanır. Milletin gerçek temsilcisi TBMM’dir.
TBMM dışında hiçbir kişi, hiçbir makam, hiçbir güç milletin yazgısına egemen olamaz.
2. Umde. Egemenlik ve hükmetme yetkisi Türkiye halkının gerçek temsilcisi olan
TBMM’nin manevi şahsında toplanmış olduğu için, TBMM’nin 1 Kasım 1922’de verdiği
saltanatın kaldırılmasına ilişkin karar değiştirilmez ilkedir.
3.

Umde. Ülkede iç güvenliğin kesin olarak sağlanması en önemli görevlerden

biridir.
4. Umde. Mahkemelerin hızlı bir şekilde adalet dağıtabilmeleri sağlanacak, yasal
mevzuat millî ihtiyaçlarımıza, bilimsel hukuk anlayışına göre yeni baştan iyileştirilecek ve
tamamlanacaktır.
5. Umde. Aşar yönteminde halkın şikâyetine ve mağduriyetine yol açan kısımlar
iyileştirilecek, tütün ekimi ve ticaretini milletin yararına dönüştürecek önlemler alınacaktır.
Mali kurumlar çiftçilere, sanayicilere ve ticaretle uğraşanlara kolayca borç verecek bir şekle
getirilecek, ivedi ihtiyacımız olan demiryolları için vakit geçirilmeden girişimde bulunulacak,
ilk eğitim birleştirilecek, tüm okullarımız ihtiyacımıza ve çağdaş esaslara uygun hale
getirilecek, sağlık ve sosyal yardım kuruluşları iyileştirilecektir.
6.

Umde. Askerlik süresi kısaltılacaktır.

7. Umde. Milletin bağımsızlığı ve vatanın savunulması uğrunda sakat kalan kişilerin,
ordu emeklilerinin, dul ve yetimlerinin sefaletine meydan vermeyecek önlemler alınacaktır.
8. Umde. Memurların atanma, görevden çıkarılma, yükseltilme, ödüllendirme,
emekli edilme koşulları belirlenecektir.
9. Umde. Ülkenin hızlı bir şekilde onarılması için özel şirketlerin kurulması da
özendirilecektir. Mali, iktisadi, idari bağımsızlığımızı sağlamak koşuluyla bir barış ortamının
oluşturulmasına çalışılacaktır. Bu koşulları sağlamayan barış antlaşmasını kabul etmeyeceğiz.
Haziran-Temmuz 1923 seçimlerinde her il bir seçim çevresi sayılmış, 72 ilde yapılan
seçim neticesinde 287 milletvekili seçilmiştir. Seçimi birinci grubun adayları kazanmıştır.
1923 seçimlerine Mustafa Kemal Paşa, hem Ankara hem de İzmir’den katılmıştır. Her iki
tarafta da kazanmasına rağmen Ankara’dan milletvekili olarak II. TBMM’ye gitmiştir. II.
TBMM 11 Ağustos 1923 tarihinde ilk toplantısını yapmıştır. Lozan Barış Anlaşmasını
onaylanması, cumhuriyeti ilan edilmesi, Halifeliğin kaldırılması, 1924 Anayasasının kabul
edilmesi gibi birçok önemli kararı alan II. TBMM’nin faaliyet dönemi 11 Ağustos 1923 ile 26
Haziran 1927 tarihleri arasındadır. 4 yıl 1 ay boyunca faaliyet gerçekleştirmiştir.
II. TBMM ilk toplantısını yapmadan önce Mustafa Kemal Paşa, 7 Ağustos 1923’de
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu’na mensup yeni üyelerin bazı konuların
müzakeresini yapmak için meclis binasında toplantıya davet etmiştir. Anadolu ve Rumeli
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Müdafaa-i Hukuk Grubu’na bağlı milletvekilleriyle yaptığı bu toplantıda, uzun bir konuşma
yapmış, Milli Mücadele’nin başlangıcından I. TBMM’den, Müdafaa-i Hukuk Grubundan ve
Halk Fırkası’nın kurulmasına dair hazırlıklardan bahsetmiştir. Hazırlanan 1 ek ve 106
maddeden oluşan tüzük tasarısını milletvekillerine dağıtmış ve tartışmaya açmıştır.
Bu tasarının ilk maddeleri aşağıdaki gibi idi:
1. Madde. Halk Fırkası; Cemiyetler Kanunu’na göre kurulmuş siyasi bir cemiyettir.
Amacı, millî egemenliğin halk tarafından ve halk için icrasına kılavuzluk etmek ve Türkiye’yi
çağdaş bir devlet hâline yükseltmektir.
2. Madde. Halk Fırkası bir ihtilal partisi değil bir inkılap partisidir. Tüm siyasal
mücadelesini yasalar çerçevesinde yapacaktır. Türkiye’de tüm yasaların üstünde yasanın
otoritesini egemen kılmaya çalışacaktır.
3. Madde. Halk Fırkası’na göre halk kavramı, herhangi bir sınıfa özgü değildir.
Hiçbir imtiyaz iddiasında bulunmayan ve genellikle yasa karşısında mutlak eşitliği
benimseyen tüm bireyler halktandır. Halkçılar, hiçbir ailenin, hiçbir sınıfın, hiçbir cemaatin,
hiçbir ferdin imtiyazlarını kabul etmeyen ve yasalardaki mutlak hürriyet ve bağımsızlığı
tanıyan bireylerdir.
4. Madde. Halk Fırkası’na her Türk ve dışarıdan gelip Türk vatandaşlığını ve
uygarlığını kabul eden her birey girebilir.
5.

Madde. Halk Fırkası Genel Başkanı Büyük Kongre seçer.

Bu tasarıyı incelenmek üzere Müdafaa-i Hukuk Grubu içinde bir komisyon
kurulmuştur. Bu tasarının incelenmesi 9 Eylül 1923’e kadar sürmüştür. 9 Eylül 1923’te
yapılan toplantıda Halk Fırkası kurulmuştur. 11 Eylül 1923’te toplanan Halk Fırkası üyeleri
fırka başkanı ve yönetimi seçmiştir. Bu seçimle Mustafa Kemal Paşa Fırka Reisliğine, İcra
Vekilleri Heyet-i Reisi Ali Fethi Bey Fırka Grup Reisliğine, Recep Bey Fırka Genel
Sekreterliğine getirilmiştir. Halk Fırkası, 10 Kasım 1924’te Cumhuriyet Halk Fırkası, Mayıs
1935 4. kurultayında Cumhuriyet Halk Partisi adını alacaktır.

10.1.2.1. Atatürk Dönemi Cumhuriyet Halk Fırkası Kurultaylarına
Kısa Bir Bakış
2. Kurultay (1927): Cumhuriyet Halk Fırkası’nın ikinci kurultayı 15 Ekim 1927'de
başlamıştır. Bu kurultayın en önemli özelliği Mustafa Kemal Paşa’nın Büyük Nutuk adıyla
anılacak konuşmasını yapmasıdır. 15-20 Ekim 1927 arasında birçok yerli ve yabancı basın
mensuplarının da bulunduğu bu söylevde Mustafa Kemal Paşa Milli Mücadele’nin başından
itibaren gelişen olayları ve faaliyetleri anlatmıştır(19 Mayıs 1919- Ekim 1927). TBMM
toplantı salonunda, öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere, altı günde, her gün iki
toplantıda 36 saat 31 dakikada okunmuştur. Bu nutuk daha sonra kitap olarak basılacaktır.
Genellikle kronolojik bir sıra içinde anlatılan olaylara dair belgeler de verilmiştir. Bu
belgelerin bir kısmı metin içinde iken diğer kısmı ayrı bir bölüm olarak vesikalar adı altında
161

toplanmıştır. Diğer taraftan kurultayda kabul edilen tüzükte Cumhuriyet Halk Fırkası’nın
cumhuriyetçi, halkçı, milliyetçi siyasi bir cemiyet olduğu, fırkanın değişmez Genel Başkanı
Mustafa Kemal Paşa olduğu yazılmıştır. Başbakan İsmet İnönü Genel Başkan Yardımcılığına
atanmıştır.

www.google.com.tr/search=nutuk 21.01.2016
3. Kurultay (1931): Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kapanmasının ardından
Cumhuriyet Halk Fırkası’nın yaptığı kurultaydır. Bu kurultay sonrası tek parti yönetimi
kökleşmiştir. 10-18 Mayıs 1931 yılından toplanan Üçüncü Kurultay'da tüzük yenilenmiş ve
fırkanın programı belirlenmiştir. Nitekim bu kurultayda, Cumhuriyetçilik, Laiklik,
Milliyetçilik, Devletçilik, Halkçılık ve İnkılapçılıktan oluşan Altı Ok fırkanın temel programı
olarak ilan edilmiştir. Ayrıca kapanan birçok toplumsal kurumun işlevini görmek için,
Cumhuriyet Halk Fırkası’na bağlı Halkevleri adı altında bir örgütün kurulması kararı
alınmıştır. Cumhuriyet Halk Fırkası, Halkevleri vasıtasıyla topluma ulaşmayı, kalkındırmayı
ve eğitmeyi amaçlamıştı.
4. Kurultay (1935): Mustafa Kemal Paşa’nın katıldığı son kurultay olma özelliği
dördüncü kurultay 5-9 Mayıs 1935 tarihleri arasında yapılmıştır. Ayrıca bu kurultayda
Mustafa Kemal Paşa, 9 Mayıs’ta kendisi bir konuşma yapmıştır. Yine fırkanın adı dil
inkılabının getirdiği yeni anlayış çerçevesince Cumhuriyet Halk Partisi olarak değiştirilmiştir.
Şubat 1937’de yapılan anayasa değişikliğiyle, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Altı Oku Türkiye
cumhuriyeti anayasasına dahil edilmiştir. Böylece Tek Partinin devletle özdeşleşmesi süreci
tamamlanmış oldu.
Ayrıca bu kurultayda alınan kararlara istinaden Başbakan ve Cumhuriyet Halk Partisi
Başkan Vekili İsmet İnönü, 18 Haziran 1936’da yayınlanan bir genelgeyle parti-devlet
bütünleşmesini ilan etmiştir:
Cumhuriyet Halk Partisi’nin memleketin siyasî ve içtimaî hayatında güttüğü yüksek
maksatların tahakkukunu kolaylaştırmak ve partinin inkişafını artırmak ve hızlandırmak için,
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bundan sonra parti faaliyeti ile hükûmet idaresi arasında daha sıkı bir yakınlık ve daha ameli
bir beraberlik temin edilmesine Genel Başkanlık Kurulu’nca karar verilmiştir
Bu çerçevede bütün illerde parti il başkanlığı valilikle birleştirilmiş ve içişleri bakanı
parti genel sekreterliği sıfatını üstlendi. Yine Umumî Müfettişler, bölgelerindeki bütün devlet
işlerinin yanı sıra partinin faaliyet ve teşkilâtının denetleyicisi haline getirilmiştir.
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Uygulamalar


Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruluşu



Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nden Halk Fırkasına dönüşü



9 Umde’nin Cumhuriyet Halk Fırkası için önemini öğrenme



Cumhuriyet Halk Fırkası Kurultaylarında alınan kararları bilme
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Uygulama Soruları
1) Mustafa Kemal Paşa’nın Halk Fırkasını kurma sebepleri nelerdir? Araştırınız.
2) 9 Umde bir parti programı mıdır? Araştırınız ve tartışınız.
3) Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinden Halk Fırkasına geçiş nasıl gerçekleşmiştir?
İnceleyiniz.
4) Cumhuriyet Halk Fırkasının ikinci kurultayı neden önemlidir? Araştırınız ve
tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Halk Fırkası ve
Cumhuriyet Halk Fırkası şeklinde bir seyir takip eden CHP anlatılmıştır. Bu süreç Mustafa
Kemal Paşa’nın liderliğinde ve çizdiği politikalar çerçevesinde gelişmiştir. Müdafaa-i Hukuk
I. Grup lideri olan Mustafa Kemal Paşa, 1923 seçimlerine girmeden önce Anadolu ve Rumeli
Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin taşralardaki birkaçı hariç bütün şubelerini Halk Fırkası altında
toplamayı başarmıştır. Böylece Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetilerinden halk
Fırkasına geçişi sarsıntısız bir şekilde gerçekleştirmiştir. Halk Fırkası yapısı hem merkezi
teşkilata hem de II. TBMM’ye hakim olmuştur. Mustafa Kemal Paşa’nın amacı, bu gelişmeler
esnasında Halk Fırkasına bir siyasi parti özelliği kazandırmak olmuştur. Önce yeni siyasi
partinin bir tüzüğe ve programa sahip olması sağlanmıştır. Ancak bu anlamda ortaya konan 9
Umde bir siyasi program olmaktan daha çok seçim vaatlerini içeren bir metindir. Halk
Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası olmadan önce Cumhuriyet ifadesini alarak
Cumhuriyet Halk Fırkası isim değişikliğine gitmiştir. İlk kurultayını Sivas Kongresi olarak
kabul eden Cumhuruyet Halk Fırkası Mustafa Kelam Paşa döneminde 3 kurultay daha
yapmıştır. Bu kurultaylarda alınan kararlar ve CHF tüzüğü, sadece partinin değil aynı
zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin idare ediliş şeklini belirlemiştir.

166

Bölüm Soruları
1) Halk Fırkası/I. Grup’un 1923 seçimlerindeki programına ait 1. Umde hangi
hususu içermiştir?
a) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
b) Askerlik süresi kısaltılacaktır
c) 1 Kasım 1922 tarihli Saltanatın Kaldırılmasına ilişkin karar değiştirilmez
d) Aşar vergisinde iyileştirme yapılacaktır
e) Mahkemelerde adalet hızlı bir şekilde sağlanacaktır
2) Mustafa Kemal Paşa, Halk Fırkası’nın kurulacağına dair beyanattı Hakimiyet-i
Milliye, Yenigün ve Öğüt gazetelerine hangi tarihte vermiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

11 Eylül 1919
8 Nisan 1923
6 Aralık 1922
1 Kasım 1922
15 Nisan 1923

3) Anadolu ve Rumeli Müdafaa- Hukuk Cemiyeti grubu hangi tarihte oluşmuştur?
a) 10 Mayıs 1921
b) 16 Mart 1920
c) 19 Mart 1920
d) 1 Kasım 1922
e) 9 Eylül 1923
4) Halk Fırkası’nın kurulacağına dair haber aşağıdaki hangi tarihte ilan edilmiştir?
a) 16 Mart 1920
b) 10 Mayıs 1921
c) 11 Eylül 1919
d) 6 Aralık 1922
e) 1 Nisan 1923
5) Cumhuriyet Halk Fırkası İkinci Kurultayı hangi tarihte toplanmıştır?
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a) 11 Eylül 1919
b) 11 Eylül 1923
c) 15 Ekim 1927
d) 10 Mayıs 1931
e) 5 Mayıs 1935
6) Cumhuriyet Halk Fırkası 3. Kurultayı tek parti yönetim açısından nasıl
değerlendirilebilir?
7) Mustafa Kemal Paşa, Büyük Nutuk adlı konuşmasında hangi hususlar üzerinde
durmuştur?
8) 9 Umde bir siyasi program veya seçim beyannamesi midir?
9) Mustafa Kemal Paşa, 1923 seçimlerinde II. Grup’a karşı nasıl bir politika takip
etmiştir?
10) Halk Fırkasının kurulmasına dair karar neden almıştır?

Cevaplar
1) a, 2) c, 3) a, 4)d, 5)c.
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11. TERAKKİPERVER CUMHURİYET FIRKASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1) Cumhuriyet Halk Fırkası İçinde Muhalefet
2) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının Kurulması
3) Cumhuriyet Halk Fırkası ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
4) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının Kapanması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası hangi gelişmeler sonucu ortaya çıkmıştır?
2) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulma nedenleri nelerdir?
3) Cumhuriyet Halk Fırkası, yeni partiye ne şekilde tepki vermiştir?
4)

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası programı hangi konuları öncelemiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Terakkiperver
Cumhuriyet Fırkası
Terakkiperver
Cumhuriyet Fırkası

Kazanım
Terakkiperver Cumhuriyet
Fırkasının kurulma
gerekçelerini kavramak.
Terakkiperver Cumhuriyet
Fırkasının kurucularını
öğrenme.

Cumhuriyet Halk Fırkası Cumhuriyet Halk Fırkasının
ve Terakkiperver

Terakkiperver Cumhuriyet

Cumhuriyet Fırkası

Fırkası karşı tavrını anlamak

Terakkiperver

Terakkiperver Cumhuriyet

Cumhuriyet Fırkası

Fırkasının kapatılma

Kapatılması

gerekçelerini öğrenmek.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Okuyarak, fikir yürüterek,
tartışmalara katılmak
Okuyarak, fikir yürüterek,
tartışmalara katılmak
Okuyarak, fikir yürüterek,
tartışmalara katılmak
Okuyarak, fikir yürüterek,
tartışmalara katılmak
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Anahtar Kavramlar


Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası



Rauf Bey



Kazım Karabekir



Refet Paşa



Ali Fuat Paşa



Cumhuriyet Halk Fırkası



II. TBMM



İstiklal Mahkemeleri



Şeyh Sait İsyanı



Takrir-i Sukün Kanunu
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Giriş
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Türk demokrasi tarihi içinde Türkiye Cumhuriyeti
dönemine ait ilk çok partili hayata geçiş denemesinin adıdır. Bu siyasi parti yaklaşık 6 aylık
faaliyetiyle devrini ve daha sonraki dönemleri etkilemiştir. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası,
Türk demokrasi tarihindeki belli tipik partilerdendir. Bu özelliklerinden biri, seçimle meclise
giren bir parti değil, aksine mecliste oluşan ve meclis içinde faaliyet yaparak siyasi yaşamı
biten bir partidir. Ayrıca kurucularının Milli Mücadele’nin önde gelen kişilerden oluşması
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ayrı bir özellik vermektedir.
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11.1. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Neden Kuruldu?
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın ortaya çıkması ile ilgili birçok değerlendirme
yapılmıştır. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür:
1.

İnkılapların hızına ayak uyduramayan itirazını ifade etmektedir.

2.

Geçmişe ve değerlerine bağlı olanların bir araya geldiği bir partidir.

3. Lozan görüşmelerinin başlamasından itibaren daha fazla belirginleşen Milli
Mücadele’nin liderliği ve politikalarına dair tartışmalardan ortaya çıkmıştır.
Bu değerlendirmeler dışında aşağıda ifade edilecek iki hususun daha etkili olduğu
söylenebilir. Bu iki husus temelde Milli Mücadele döneminde oluşan statükonun değişmeye
alakalıdır.
4. Birincisi; yaşanan tartışmalar ve gelişmeler bir liderlik kavgasından daha çok
Milli Mücadele döneminde oluşan ve Kurtuluş Savaşı’nın başarıya ulaştıran lider kadrosunda
gittikçe belirginleşen değişimdir. Nitekim Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurucuları Milli
Mücadele Hareketinin en önünde olanlardı. Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’da Milli
Mücadeleyi başlatmasından itibaren yanında bulunan Rauf Bey, Refet Bey, Kazım Karabekir
ve Ali Fuat Bey, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurucuları idi. Bu önemli kişiler
Mustafa Kemal paşa ve Cumhuriyet Halk Fırkası’nın muhalifi olmuşlardır.
5. İkincisi; Milli Mücadele meclis hükümeti sistemine dayanan TBMM tarafından
gerçekleştirilmişti. Mudanya Mütarekesinin ardından bu sistemin değişmesine dair tartışmalar
başlamıştır. Bu tartışmalar hem bu sistemden farklı eğilimlere doğru yelken açarken hem de
anayasal değişimlerin arka arkaya yapılmasının önünü açmıştır. Halbuki İstanbul’da bulunan
Refet Bey basına verdiği beyanatında ve Rauf Bey’in Cumhuriyet Halk Fırkası grup
toplantısında yaptığı konuşmada Milli Mücadele dönemindeki meclis ve anayasal durumun
doğru olduğundan bahsetmişlerdir. Bu anlamda Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
kurucularının tedrici, aşamalı bir inkılap taraftarı olduğu da söylenmelidir.

11.2. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın Ayak Sesleri
Mustafa Kemal Paşa, Nutuk’ta saltanatın kaldırılmasından önce Ankara’da kendisi,
Rauf Bey, Refet Bey ve Ali Fuat Bey’in bulunduğu bir ortamda saltanatın kaldırılıpkaldırılamayacağı dair bir sohbet yaptıklarını ifade etmektedir. Bu sohbet saltanatın
kaldırılmayacağı üzerine devam etmiştir. Ancak kısa bir süre sonra saltanat kaldırılmıştır. Bu
tartışma Milli Mücadele’nin lider kadrosu arasında anlaşmazlık olduğunu göstermiştir.
Nitekim Mudanya Mütarekesi’nden sonraki süreçte anayasal değişimler hızlı bir şekilde
meydana gelmiştir. Bu minvalde Türk Devleti’nin siyasal yapısına değişim getiren 29 Ekim
1923’te Cumhuriyetin ilanı bu kadro arasındaki anlaşmazlığı zirveye taşımıştır. Cumhuriyet
ilan edildiği gün Rauf Bey, Kazım Karabekir, Refet Bey, Ali Fuat Bey Ankara değillerdi.
Rauf Bey, İstanbul gazetelerinden Vatan’a verdiği beyanatta olduğu üzere Cumhuriyet İlanını
aceleye getirildiği kanaatindeydiler ve kendilerine böyle bir olaydan haber verilmemişti.
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Ayrıca bu önemli siyasal değişim anayasal yapıların değiştirilmesi ilkelerine uymadan
yapılmıştı. Bunun yanı sıra gelişmeleri otoriter bir tavrın yansıması olarak nitelenmiştir.
Rauf Bey’in bu beyanatı Mustafa Kemal Paşa’nın yanında tavır alan Cumhuriyet Halk
Fırkası üyelerinden, özellikle İsmet Paşa’dan tepki almıştır. Bu tepkilere cevap vermek için
Rauf Bey Ankara’ya gelmiştir. Cumhuriyet Halk Fırkası grubunda saatlerce yapılan
tartışmalarda Rauf Bey görüşlerinden geri adım atmamıştır. İsmet Paşa, Cumhuriyet Halk
Fırkası grubu ve özellikle Yunus Nadi Bey Rauf Bey’e sözlerini geri alması yönünde baskı
yapmışlar, aksi halde istifa etmesini istemişlerdir. Rauf Bey ise istifa etmemiştir. Rauf Bey’in
istifa etmemesinin altında Cumhuriyet Halk Fırkası içindeki muhalefetin örgütsüz olmaları ve
yeni bir parti kuracak ortamın oluşmadığına dair kanaatleri yatmaktaydı. Diğer taraftan Rauf
Bey’i istifaya davet edenler İttihat ve Terakki Fırkasının II. Meşrutiyet döneminde yaşadığı
tecrübeyi dikkate almışlardır. Bu tecrübe İttihat ve Terakki Fırkası içinde oluşan hiziplerin,
grupların partiyi zaafa uğratması idi. Bu yüzden daha homojen bir Cumhuriyet Halk Fırkası
tercih edilmiştir.

11.2.1. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın Kurulması
Mustafa Kemal Paşa’nın 3 Mart 1924’teki TBMM’de Cumhurbaşkanı olarak yaptığı
açılış konuşması yeni dönemin hedeflerini göstermiştir. Bunları Hilafetin kaldırılması, kabine
içindeki asker ve din işleriyle ilgili bakanlıkların kaldırılması, eğitimin birleştirilmesi şeklinde
özetlenebilir. Bu değişimler 3 Mart’tan itibaren gerçekleştiği gibi, 20 Nisan 1924’te Mudanya
Mütarekesi’nden beri yaşanan değişimleri içeren yeni bir anayasa da kabul edilmiştir.
Muhalifler, yeni bir parti kurmadıkları gibi TBMM’de hükümeti zorlayacak bazı girişimler
yapmışlardır. Mustafa Kemal Paşa’nın askerlik veya milletvekilliğinden birinin seçilmesine
dair çağrısı üzerine 26 Ekim 1924’te Kazım Karabekir, I. Ordu Müfettişliğinden istifa
etmiştir. Ardından Ali Fuat Bey de ordudan ayrılmıştır. Aslında bu istifaların altında
muhaliflerin yeni bir oluşum içene girmeye dair karar almaları yatmaktaydı. Bu arada 20
Ekim 1924’te Esat Efendi’nin İsmet Paşa hükümetine verdiği önerge gensoruya
dönüştürülmüştü. Gensoruya dair tartışmalar mecliste 3 gün sürmüştür. Gensoru hükümete
karşı bir güven oylamasına dönüşmüştür. Oylama soncunda İnönü Paşa hükümeti 18’e karşı
147 oyla güven tazelemiştir. Ertesi günden itibaren Cumhuriyet Halk Fırkası’ndan istifalar
başlamıştır.
Bu istifalar yeni bir partinin doğacağına dair düşünceleri kesinleştirmiştir. Yine 8
Kasım 1924 gününde, muhacir ve mübadillerin iskânında yolsuzluklar olduğuna dair yeni bir
gensoru, İsmet paşa hükümetine sunulmuştur. 41 milletvekilinin katılmadığı bu oylamada da
hükümet 19’a karşı 148 oyla güvenoyu almıştır. Diğer taraftan Rauf Bey ve arkadaşları yeni
parti hazırlıkları sürdürmekteydi. Bu çerçevede İstanbul’daki gazetelerden destek aramış, yeni
partinin kadrosunu, programını hazırlamaya çalışmıştır. İçlerinde Rauf Bey, Kazım
Karabekir, Ali Fethi Bey, Refet Bey, Dr. Adnan Bey bulunduğu Terakkiperver Cumhuriyet
Fırkası, Dahiliye Nezaretine verdikleri dilekçe ile 17 Kasım 1924’te kurulmuştur.
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Genel Başkanı Kazım Karabekir, Genel Sekreteri Ali Fuat
Paşa, Dr. Adnan Bey ve Rauf Bey İkinci Başkanlardır. Bu partiye meclis içinden 29
milletvekili iştirak etmiştir. Yukarıdaki isimler haricinde bazıları şunlardır: Feridun Fikri Bey,
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Cafer Tayyar Paşa, Rüştü Paşa, Miralay Arif Bey, İsmail Canbulat, Albay Halit Bey, Ahmet
Faik Bey. Bekir Sami Bey ve II. TBMM’ye Cumhuriyet Halk Fırkası dışından giren Zeki Bey
(Kadirbeyoğlu).
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın Programı Bazı Maddeleri
 Devletin şekli halk hâkimiyetine dayanan bir cumhuriyettir.
 Fırkanın temel programı ve hedefi liberalizm ve demokrasidir.
 Milletvekillerinin seçimi 2 derece yerine tek dereceli olacaktır.
 Kanunların ve anayasanın değiştirilmesinde halkın isteği dikkate alınacaktır.
 Hukuk ve yargı bağımsız olmalıdır.
 Cumhurbaşkanı seçilen birisi TBMM üyeliğinden ayrılmalıdır.
 Kuvvetler ayrılığı ilkesi korunmalıdır.
 Yönetimde adem-i merkeziyet esası kabul edilecektir.
 Fırka “efkâr ve itikadat-ı diniyyeye hürmetkâr” olacaktır.
 Ekonomide serbest ticaret ilkesi savunulmuştur.
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulmasının ardından örgütlenme çabası içine
girmiştir. Başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde şubelerini kurmuştur. Bunlar arasında
İzmir, Eskişehir, Sivas, Samsun, Trabzon ve Türkiye’nin doğusundan sadece Urfa şubesi
vardı. Kurulduktan sonra II. TBMM döneminde hiçbir seçime katılmayan Terakkiperver
Cumhuriyet Fırkası, Cumhuriyet Halk Fırkası adaylarının dışındakileri desteklemiştir.
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11.3. Cumhuriyet Halk Fırkası’nın Yeni Fırkaya Bakışı
Cumhuriyet Halk Fırkası’ndan istifaların başlamasının ardından, Terakkiperver
Cumhuriyet Fırkasına ve üyelerine gerek basın, gerek siyasi yollarla, hakaret derecesine varan
büyük eleştiri ve baskı kampanyası başlatılmıştır. Mustafa Kemal Paşa ise, yeni partinin
kurulmasından rahatsız olmadığını çeşitli kereler basın yoluyla ilan etmiştir. Ancak yeni
fırkanın ileri gelenleriyle bazı sorunlar yaşayan İsmet Paşa yerine başbakanlığa ılımlı kişiliği
ile tanınan Ali Fethi Bey’i getirmiştir. Ayrıca TBMM’de Terakkiperver Cumhuriyet
Fırkası’nın sayısal anlamda artarak güçlenmesini istememiştir. Bu noktada yeni partiye
meyledebilecek milletvekilleriyle görüşerek Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasına katılımları
engellemeye çalışmıştır. Bu çabasında da başarılı olmuş, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
ilk kurulduğundan daha fazla milletvekilli saflarına katamamıştır.
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ise iktidar fırkasını her fırsatta eleştirmiş, otoriter
ve hukuk dışına çıkmakla suçlamıştır. Örneğin Şeyh Sait isyanı nedeniyle hükümetin almaya
çalıştığı kararları mevcut anayasaya ve meclis işleyişine uygun olmaya davet etmiştir.

11.4. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın Kapatılması
13 Şubat 1925’de başlayan, Elazığ şehrini ele geçirerek Diyarbakır’a yönelen Şeyh
Sait İsyanını bastırmamakla suçlanan, sert politikalar uygulamamak suçlanan Ali Fethi Bey
yerine 3 Mart 1925’de İsmet Paşa başbakanlığa atanmıştır. İsmet Paşa ayaklanmanın
bastırılması için 4 Mart 1925’de Takrir-i Sükûn Kanununu, sıkıyönetim yürürlüğe konmuş ve
İstiklâl Mahkemelerinin tekrar kurulmasını sağlamıştır. Önce tanin, Son telgraf, Tevhidi
Efkâr, İstiklal, Sebilürreşad, Aydınlık, Orakçekiç gibi gazete ve dergiler kapatılmıştır. İsyan
ve arkasından İstiklal Mahkemelerinin kurulması Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın
kapatılmasına dair düşüncelere zemin oluşturmuştur. Zira Terakkiperver Cumhuriyet
Fırkası’nın sıkıyönetim ilan edilen doğu illerinde dini propaganda yaptığı iddia edilmiştir. Bu
yüzden Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın bütün şubeleri 3 Haziran 1925'te kapatılmıştır.
Ankara İstiklal Mahkemesi’nin başvurusu üzerine İsmet Paşa Hükümeti 5 Haziran 1925’de
partiyi kapatmıştır. Ancak kapatılan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası üyelerinin
milletvekilleri devam etmiştir.
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Uygulamalar


Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruluşunu öğrenme



Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının siyasi programını bilme


öğrenme


Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile Cumhuriyet Halk Fırkası arasında irtibatı
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurucularının düşüncelerini anlama
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Uygulama Soruları
1) Rauf Bey’in cumhuriyetin ilanına dair görüşleri ne idi? Araştırınız ve tartışınız.
2) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurucuları kimlerdir? Araştırınız.
3) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının neden kapatılmıştır? Araştırınız ve
tartışınız.
4) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının programı ile kapatılması arasında ilgi
kurulabilir mi? İnceleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Türk demokrasi tarihinin Cumhuriyet Dönemindeki muhalif ilk siyasi
partisi ele alınmıştır. Bu partinin ortaya çıkış süreci büyük ölçüde Türkiye’deki siyasi
geleneklere benzemektedir. Örneğin meclis içinde oluşup, meclisin kapanmasıyla sona eren
bir zaman dilimine sahip olması, iktidar partisi içindeki liderlik ve fikri anlaşmazlıklar sonucu
iktidar partisinin bölünmesiyle oluşmuştur. Ancak şu söylenmelidir ki, Terakkiperver
Cumhuriyet Fırkası, iktidar partisine karşı oluşmuş ve iktidar olmayı hedeflemiş bir siyasi
oluşum idi. Bu hedef Cumhuriyet Halk Fırkası ve Mustafa Kemal Paşa’nın yeni partiyi
ciddiye almasına neden olmuştur. Ayrıca bu partinin lider kadrosunun Milli Mücadele’nin
önemli önderleri arasında olması daha fazla dikkat edilmesini gerektirmiştir. Nitekim Mustafa
Kemal Paşa yeni siyasi partinin kurulmasına itiraz etmemekle beraber TBMM’de büyüyerek
geniş kitlelere ulaşmasını arzulamamıştır. Diğer taraftan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının
liberalizm etkisi görülen siyasi programı kapatılmasına gidecek yolu da açmıştır. Şeyh Sait
İsyanı ile başlayan ve rejimi tehdit eden gelişmelerden Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve
şubelerinin faaliyetleri sorumlu tutulmuştur. Takrir-i Sükûnun ilanı ve İstiklal Mahkemeleri
kurulması Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın sonunu hazırlamıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki hangi şehirde TpCF, parti şubesi açmamıştır?
a) İzmir
b) Sivas
c) Samsun
d) Trabzon
e) Van
2) Aşağıdaki olaylardan hangisi TpCF’nin kurulmasından sonra yaşanan gelişmeler
arasında yoktur?
a) Cumhuriyet’in ilanı
b) Ali Fethi Bey yerine İsmet Paşa’nın Başbakanlığa atanması
c) Şeyh Sait İsyanı
d) Takrir-i Sükûn Kanununu
e) İstiklâl Mahkemelerinin kurulması
3) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası hangi tarihte kurulmuştur?
a) 17 Kasım 1924
b) 3 Mart 1924
c) 8 Kasım 1924
d) 26 Ekim 1924
e) 20 Nisan 1924
4) 1924 Anayasası aşağıdaki hangi tarihte TBMM tarafından kabul edilmiştir?
a) 20 Nisan 1924
b) 17 Kasım 1924
c) 26 Ekim 1924
d) 3 Mart 1924
e) 8 Kasım 1924
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5) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası aşağıdaki hangi tarihte kapatılmıştır?
a) 3 Haziran 1925
b) 3 Mart 1925
c) 5 Haziran 1925
d) 4 Mart 1925
e) 8 Kasım 1924
6) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulmasına neden olan gelişmeler/olaylar
nelerdir?
7) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası şubeleri ağırlıklı olarak hangi bölgelerde
kurulmuştur?
8) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası programı hangi hususları ihtiva etmiştir?
9) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası liberal bir fırka olarak değerlendirilebilir mi?
10) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulmasına, Cumhuriyet Halk Fırkası ne
tür bir tepki göstermiştir?

Cevaplar
1) e, 2) a, 3) a, 4)a, 5)c.
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12. SERBEST CUMHURİYET FIRKASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Serbest Cumhuriyet Fırkasının Kurulması



Serbest Cumhuriyet Fırkasının Programı



Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Cumhuriyet Halk Fırkası



Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Mustafa Kemal Paşa



Serbest Cumhuriyet Fırkasının Kapatılması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Serbest Cumhuriyet Fırkası nasıl kurulmuştur?
mıdır?

2) Serbest Cumhuriyet Fırkasının kuruluşunda Mustafa Kemal Paşa’nın desteği var
3) Serbest Cumhuriyet Fırkası, Cumhuriyet Halk Fırkasından nasıl bir tepki almıştır?
4) Serbest Cumhuriyet Fırkasının kapatılmasının nedeni sistem tartışmaları mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Serbest Cumhuriyet
Fırkası

Kazanım
Serbest Cumhuriyet Fırkasının
kuruluşu ile Mustafa Kemal Paşa
arasındaki bağı kurma

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Okuyarak, fikir yürüterek,
tartışmalara katılmak

Serbest Cumhuriyet Fırkasının
Serbest Cumhuriyet

kuruluşunda dış politik

Okuyarak, fikir yürüterek,

Fırkası

gelişmelerin etkisini ortaya

tartışmalara katılmak

çıkarma
Serbest Cumhuriyet
Fırkası ve Seçimler
Serbest Cumhuriyet
Fırkasının kapatılması

Serbest Cumhuriyet Fırkasının
belediye seçimlerindeki
başarısının sebeplerini anlama
Serbest Cumhuriyet Fırkasının
kapatılması ve belediye seçimleri
arasında ilgi kurma

Okuyarak, fikir yürüterek,
tartışmalara katılmak
Okuyarak, fikir yürüterek,
tartışmalara katılmak
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Anahtar Kavramlar


Serbest Cumhuriyet Fırkasının



Mustafa Kemal Paşa



Ali Fethi Bey



Ahmet Ağaoğlu



İsmet Paşa



Liberalizm



1930 Belediye Seçimleri



Yunus Nadi
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Giriş
Serbest Cumhuriyet Fırkası Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki ikinci muhalif partidir.
Ancak ne oluşum şekli ne de faaliyetleri açısından ilk deneyim olan Terakkiperver
Cumhuriyet Fırkasına benzemez. Ayrıca belediye seçimlerine katılmış, önemli başarılar elde
etmiştir. Sadece Serbest Cumhuriyet Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası gibi meclis
içinde oluşmuş ve III. TBMM sonlanmadan siyasi hayattan çekilmiştir. Bu partinin kuruluş
şekline ve nedenlerine dair farklı düşünceler vardır. Özellikle Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın
kuruluşunda Mustafa Kemal Paşa’nın yönlendirici olması, en yakın ve güvendiği arkadaşı Ali
Fethi Bey’e kurdurması yapay ve güdümlü bir parti olduğuna dair değerlendirmelere maruz
kalmıştır.
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12.1. Serbest Cumhuriyet Fırkası Neden Kurulmuştur?
Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulduğu dönem dikkat alınırsa kuruluş
gerekçelerinin anlaşılması mümkün olacaktır. Bu döneme dair aşağıdaki huşular söylenebilir:
 Önemli inkılapların yapıldığı bir sürece denk gelmektedir. Toplumda inkılapların
karşılık bulup-bulmadığı soruları yöneticilerin zihinlerinde vardı.
 Müfettişlik raporlarına yansıdığı üzere ekonomik sıkıntılar ve beklentilerin
sağlanamaması genel bir hoşnutsuzluk havasını meydana gelmiştir.
 İsmet Paşa’nın kendi etrafında topladığı bir ekip ile hareket ediyor olması, siyasi
sahnede güç mücadelelerini otaya çıkarmıştı.
 1929 ekonomik buhranı devleti ve toplumu zorlamaktaydı.
 Türkiye’de demokrasi tek partili olması dış dünyada bazı kesimlerin eleştirisine
yol açmıştı.
Dönemin bu karakteri Mustafa Kemal Paşa’nın düşüncelerini de etkilemiştir. Mustafa
Kemal Paşa, arkadaşı ve güvendiği bir kişi olan Ali Fethi Bey’i Paris büyükelçiliğinden
getirterek, Temmuz 1930’da bir partinin kurulmasına dair düşüncelerini paylaşmıştır. Yapılan
görüşmede Ali Fethi Bey, Mustafa Kemal Paşa’nın görüşlerine katıldığı gibi özellikle İsmet
Paşa hükümetinin ekonomik politikalarını eleştirmiştir. Ali Fethi Bey, özel teşebbüse
yeterince önem verilmediğini, ülkede yoksulluğun genelleştiğini ifade etmiştir.
Ali Fethi Bey bu teklifini kabul etmekle beraber, Cumhuriyet Halk Fırkası başkanı ve
Cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Paşa’nın yeni kurulacak partiye karşı tarafsız olupolamayacağını düşünmekteydi. Zira İsmet Paşa hükümeti ve kadrolarının bulunduğu bir
iktidar döneminde sadece yeni partinin kurulmasına onay vermek yeterli olmayacaktı. Aynı
zamanda Mustafa Kemal Paşa’nın korunmasına, desteğine de ihtiyacı vardı. Mustafa Kemal
her iki partiye eşit mesafede durduğunu ifade eden bir yazılı açıklama yaparak gerekli
güvenceyi vermiştir. Ali Fethi Bey, 12 Ağustos 1930’da İstanbul valiliğine ilettiği belgelerle
Serbest Cumhuriyet Fırkası’nı kurmuştur. Bu yönüyle bakıldığında Serbest Cumhuriyet
Fırkası, Mustafa Kemal Paşa’nın isteği ve onaylaması sonucu oluşmuştur.
Yeni fırkanın kurulmasının ardından Cumhuriyet Halk Fırkası üyesi olan Talat Bey,
Dr. Reşit Galip, Tahsin Bey, Süreyya Paşa, İbrahim Süreyya Bey gibi milletvekilleri Serbest
Cumhuriyet Fırkasına geçmişlerdir. Yeni fırkanın üyeleri arasında Mustfa Kemal Paşa’ya
yakın kişiler vardı. Bunlar Cumhuriyet Halk Fırkası ve İsmet Paşa’ya muhalefet
etmekteydiler. Nuri Bey (Conker), Ahmet Ağaoğlu Bey, M. Emin Bey (Yurdakul) ve Mustafa
Kemal Paşa’nın kız kardeşi Makbule Hanım bunlar arasında idi. Mustafa Kemal Paşa bu
yönüyle de yeni fırkayı desteklemiş ve korumuştur.
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12.2. Serbest Cumhuriyet Fırkası Programı
Partinin programı aşağıdaki gibi ilan edilmiştir:
 Serbest Cumhuriyet Fırkası cumhuriyetçilik, milliyetçilik ve laiklik esaslarına
bağlıdır. Bu esasların millet bünyesinde ebedileşmesi gayedir.
 Vergiler halkın iktisadi teşebbüs kabiliyetini sarsmayacak ve halkı zorlayacak
noktayı aşmayacak derecede hafifletilecektir. Vergi tarhında, oranında daha uygun ilkelere
dayandırılacak ve tahsilindeki yolsuzluklar kaldırılacaktır.
 Fırka, devlet gelirlerinin uygun ve yararlı bir şekilde harcanmasına dikkat ve
büyük imar, bayındırlık girişimlerinin masrafları sadece bir nesle, kuşağa yüklenilmeyecektir.
 Fırka, Türk parasının değerini biran evvel tespit için tedbir almak ve
memleketimizde iş görmek isteyecek yabancı sermayeye bu şekilde yol açmak
kararlılığındadır.
 Fırka, vatandaşların refahına mali ve iktisadi her türlü teşebbüslerine engel olan
hükümet müdahalelerini kabul etmez. Memleketin iktisadi hayatının gelişmesinde her türlü
girişimciye yardımcı olacaktır.
 Yeni Tür devletinin menfaatleri için girişilmesi gereken iktisadi işlerde bireylerin,
girişimcilerin gücü yeterli olmadığında, devlet doğrudan doğruya girişim gerçekleştirir.
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 Köylünün ve çiftçinin çok ucuz faizle ve zorluk çekmeden usullerle para bulması
ve iktisadi bünyemizi zayıf düşüren tefeciden, tefecilikten kurtarılması fırkanın en mühim
maksatlarındandır.
 Çiftçinin fedakârlığı ile kurulmuş olan Ziraat Bankası’nın ülkenin tarım kredi
ihtiyacını karşılayacak bir müessese haline getirilecektir.
 Teşviki Sanayi Kanunu doğru ve tam bir şekilde uygulanacaktır. Bu kanunun
verdiği koruma ve kolaylıklar gerektiğinde genişletilecektir. Yine Sanayi ve Maadin Bankası
yeterli ve yetkin bir hale getirilecektir.
 Yerli mahsullerin himayesi ve dış piyasalarda tercih edilir olması için tedbirler
alınacaktır. Nakliyat ve liman tarifeleri bu maksatlara hizmet edecek surette düzenlenecektir.
 Halkın hükümet dairelerindeki işleri hızlı ve kolaylıkla gerçekleştirilecektir. Bu
noktada rüşvet ve suiistimallerle sert bir şekilde mücadele edilecektir.
 Mahkemelerin süratle iş bitirmesi için sıkı ve devamlı denetimler yaptırılacaktır.
Mahkemeler teşkilatındaki noksanlar bu maksada göre tamamlanacaktır.
 Fırka, dış politikada Türkiye Cumhuriyeti’nin komşu ve diğer bütün devletlerle
münasebetlerinin dostluk ve samimiyet dairesinde sürmesine ve kuvvetlenmesine çalışacaktır.
Cemiyeti Akvam ile sıkı bir şekilde çalışılmasına, ortak hareket edilmesine önem verilecektir.
 Fırka tek dereceli seçim sisteminin uygulamasına çalışacaktır. Ayrıca Türk
kadınlarının siyasi hak ve hukukun genişletilmesi savunacaktır.
Görüldüğü üzere Serbest Cumhuriyet Fırkası programı Türk devletinin değerleri olan
cumhuriyetçilik, milliyetçilik ve laiklik ilkelerine sadık olduğunu vurgulamıştır. Çalışma
hakkı, düşünce, basın ve toplantı özgürlükleri, yürütmenin, iktidarın her alanda denetlenmesi
vurgulanmıştır. Ali Fethi Bey’in ve Serbest Cumhuriyet Fırkasının Ahmet Ağaoğlu gibi
üyelerinin düşünce yapısına uygun bir şekilde program ortaya konmuştur. İktisadi alanda
liberalizm ilkesine vurgu bu programın en bariz özelliğidir. Yine girişimcinin güçlü olmadığı,
özel teşebbüsün altından kalkamayacağı alanlarda devlet desteğine vurgu yapılmakla beraber
devletin mali yapısı, piyasaların düzeni, dış ve iç ticaret gibi hususlar tamamen iktisadi
liberalizm açısından ele alınmıştır. II. Meşrutiyetten beri tartışılan ve kimi kesimlerce kuşku
duyulan yabancı sermayeye karşı açık kapı politikası vardır. Türkiye’de yabancı sermaye
desteklenecektir. Liberalizme, devletin halka tahakküm etmemesi, milletin hizmetçisi olması
noktasından da atı çizilerek vurgu yapılmıştır. Bu anlamda halk, bir yandan kendini zorlayan
ağır vergilerden uzak tutulacak diğer yandan devlet bürokrasisinin suiistimallerinden
korunacaktı. Halkın bütün kesimlerinin, özellikle kadınların seçim sandığına, toplum içindeki
yerinin gelişmesine, tek dereceli seçim sistemi ve kadınların siyasal haklarının tanınması
talebiyle vurgu yapılmıştır.
Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın bu programı dikkate alındığında Cumhuriyet Halk
Fırkası'ndan farkı büyük oranda iktisadi, ekonomik yöndendir. Cumhuriyet Halk Fırkası
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devletçi ekonomiye, Serbest Cumhuriyet Fırkası ise liberal ekonomiye, özel girişime vurgu
yapmışlardır. Ancak her iki partinin ekonomide devletin varlığı veya özel girişim aleyhtarı
olarak görmek de yanlıştır. Liberalizm açısından bakıldığında Serbest Cumhuriyet Fırkası ile
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası arasında benzerlik vardır. Ancak hem kuruluş şekli hem de
Mustafa Kemal Paşa’ya bağlılık, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın programındaki dine
hürmetkâr olma maddesi açılarından farklılık açıktır.

www.google.com.tr/search?um=serbest+cumhuriyet+fırkası 23.01.2016

12.3. Serbest Cumhuriyet Fırkası İktidar Fırkasını Zorluyor
Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulduktan çok kısa bir süre sonra merkez ve taşra
teşkilatlarını kurmuştur. 14 Eylül 1930 itibarıyla İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ,
Kırklareli, Edirne, Kastamonu, Bolu, Konya, Antalya, Denizli, Kütahya, Bursa, Aydın, İzmir,
Manisa, Malatya, Sivas, Tokat, Kırşehir, Kars’ta teşkilatlarını tamamlamıştır.
İktidar partisinin engelleme, baskı ve şiddetine rağmen 4 Eylül 1930’da Ali Fethi
Bey’i İzmir rıhtımında büyük kalabalıkla karşılamıştır. Bu baskılardan çekinen Ali Fethi Bey,
Mustafa Kemal Paşa’ya bilgi vermiştir. Mustafa Kemal Paşa ise programına devam etmesini
isteyerek onay vermiştir. Ali Fethi Bey, 7 Eylül 1930’da Alsancak Stadyumu’nda yaklaşık 50
bin kişilik bir kalabalığa konuşmuştur. Ali Fethi Bey mitingde kendilerinin irticacı
olmadığını, siyasi programlarında olduğu üzere devletin ekonomiye müdahalesine karşı
olduklarını, özellikle İsmet Paşa hükümetinin demiryollarını pahalı bir şekilde inşa ederek,
devleti ve milleti zarara soktuğunu vurgulamıştır. Mitingden dağılan kalabalıklar İzmir’de
gergin bir ortam oluşturdukları gibi, Cumhuriyet Halk Fırkası binasına ve Anadolu gazetesini
taşlayarak zarar vermişlerdir. Bu gelişmeler Cumhuriyet Halk Fırkası’nda endişe
oluşturmuştur. Nitekim İsmet Paşa’ya yakın bir politika takip eden Yunus Nadi, kendi
gazetesi Cumhuriyet’te Mustafa Kemal Paşa’ya Açık Mektup adlı bir makale yazmıştır.
Makalede iki fırka arasında yaşananlardan sonra Mustafa Kemal Paşa’nın nerede durduğunu
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sormuştur. Ertesi gün, aynı gazetede Mustafa Kemal Paşa, Fırka başkanı ve kurucusu olduğu
vurgusunu yaparak Cumhuriyet Halk Fırkasına bağlılığını ifade etmiştir.
Ali Fethi Bey İzmir’deki mitingden sonra Manisa, Aydın, Balıkesir ile Batı Anadolu
gezisine devam etmiştir. Bu bölgedeki geziler de İzmir’deki gibi ilgi çekmiş, kalabalıklar
toplamıştır.
Ali Fethi Bey’in Batı Anadolu gezilerinden sonra Cumhuriyet Serbest Fırkası, yine
Gazi Mustafa Kemal Paşa’dan onay alarak 1930 belediye seçimlerine katılmıştır. Çok
tartışmalı ve gergin bir ortamda yapılan belediye seçimleri iki fırkası arasındaki ilişkileri daha
da bozmuştur. Hem siyasi aktörler hem de fırka destekçisi gazeteler gelişmelerden birbirlerini
sorumlu tutmuşlardır. Serbest Cumhuriyet Fırkası taraftarlarına göre seçimlerde devlet
görevlileri, idare ve güvenlik güçleri Cumhuriyet Halk Fırkası’nı desteklemişler ve
seçimlerde baskı, yolsuzluklar yapılmıştı. Bu yüzden seçim sonuçları gerçekleri
göstermiyordu. Cumhuriyet Halk Fırkası ise Serbest Cumhuriyet Fırkasını kışkırtıcılıkla
yapmakla, Bolşevik-komünistlikle, irticayla suçlamış, hatta yankesicilerin partisi olarak ilan
etmişlerdir.
1930 belediye Seçimlerde Serbest Cumhuriyet Fırkası 502 seçim bölgesinin 22’ini
kazanmıştır. Bu sayı Serbest Cumhuriyet Fırkası için başarı denilebilecek düzeydeydi. Bu 22
belediyeden biri Samsun şehri idi. Samsun’da Serbest Cumhuriyet Fırkası 416’ya karşın 3212
oy alarak ezici bir üstünlük elde etmişti. Kaybettiği İstanbul, İzmir gibi bazı önemli
belediyelerde de iktidar fırkasını zorlayacak rakamlara ulaşmıştı. Örneğin İstanbul'da 35942
karşın 12868, İzmir'de 14624 karşın 9.950 oy almıştır. Diğer Belediyeler bakıldığında Batı
Anadolu, Trakya, Orta Karadeniz bölgesinden daha fazla belediye kazınmıştır. Bunlar
arasında Bergama (İzmir), Menemen (İzmir), Buca (İzmir), Dikili (İzmir), Kuşadası (İzmir),
Merzifon (Amasya), Biga (Çanakkale), Bozdoğan (Aydın), Söke (Aydın), Çine (Aydın),
Ladik (Samsun), Maltepe (İstanbul), Silifke (İçel), Urla (İzmir), Vize (Kırklareli) gibi önemli
ilçe belediyeleri vardı.

12.4. Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın Kapanması
Seçim sonuçları Serbest Cumhuriyet Fırkası bir yandan başarı olsa da, diğer taraftan
kapanışının bir gerekçesi de olmuştur. Zira seçimlerde başarı elde eden Serbest Cumhuriyet
Fırkası, Cumhuriyet Halk Fırkasını endişelendirmiş, bir muhalif partiye tahammül
edemeyeceğini göstermiştir. Bu yüzden bir taraftan Cumhuriyet Halk Fırkası, Serbest
Cumhuriyet Fırkasının kurucusu ve koruyucusu Mustafa Kemal Paşa’ya daha fazla baskı
yapmışlardır. Bu baskılar sonucu Mustafa Kemal Paşa, yeni fırkayla arasına mesafe koymuş
ve rakip olduklarını vurgulamıştır. Diğer taraftan Serbest Cumhuriyet Fırkası rejim
muhaliflerinin toplandığı bir siyasi yapı olduğu iddia edilerek, anayasa aleyhtarı bir parti
olarak ilan edilmiştir. Bunun üzerine Ali Fethi Bey, Mustafa Kemal Paşa ile rakip
olamayacağını ileri sürerek partisinin kapatma kararını almıştır. Serbest Cumhuriyet Fırkasını,
parti bakanı olan Ali Fethi Bey kendisi 16 Kasım 1930’da feshetmiştir.
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Uygulamalar


Serbest Cumhuriyet Fırkasının kuruluşunu öğrenme



Serbest Cumhuriyet Fırkasının programını bilme

 Serbest Cumhuriyet Fırkasının kuruluşunun muhalefet-iktidar ilişkilerine kattığı
sonuçları kavrama


Serbest Cumhuriyet Fırkasının ile Mustafa Kemal Paşa arasındaki bağı kurma
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Uygulama Soruları
1) Mustafa Kemal Paşa’yı Cumhuriyet Halk Fırkası karşısında muhalif bir fırka
kurmaya iten sebepler nelerdir? İnceleyiniz ve tartışınız.
2) Neden Cumhuriyet Halk Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkasına sert bir tepki
göstermiştir? Tartışınız.
3) Serbest Cumhuriyet Fırkasının kapatılmasında Ali Fethi Bey’in kişiliği ne derece
etkili olmuştur? İnceleyiniz ve tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Serbest Cumhuriyet Fırkası tecrübesi üzerinde durulmuştur. Serbest
Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluş şekil, amaç ve var olduğu zemin açılarından Türk demokrasi
tarihinin önemli tecrübelerinden biridir. Bu tecrübe daha sonraki, özellikle partilerle ilgili
değerlendirmelerde dikkate alınmıştır. Serbest Cumhuriyet Fırkasının kuruluşuna dair
düşünce aynı zamanda Cumhuriyet Halk Fırkası başkanı da olan Mustafa Kemal Paşa
tararfından ortaya konmuştur. İnkılaplardan sonraki bir döneme denk gelmesi, iktidar
fırkasının denetlenmesi arzuları, uluslararası gelişmeler Serbest Cumhuriyet Fırkasına ayrı bir
önem kazandırmıştır. Bu amaç ve zeminde Mustafa Kemal Paşa en yakın arkadaşlarından Ali
Fethi Bey’e Serbest Cumhuriyet Fırkasını kurdurmuştur. Ali Fetih Bey aldığı güvercelerden
sonra partisinin özellikle Batı Anadolu’da hızlı bir şekilde teşkilatlanmasını gerçekleştirmiştir.
Bu fırkaya toplum tarafından ilgi yoğun olmuştur. nitekim Ali Fethi Bey’in mitingleri bu
yoğun ilgiyi göstermiştir. Bunun yanı sıra yeni fırkaya ilgiyi gösteren bir başka gelişme 1930
belediye seçimleri olmuştur. Kurulmasından çok kısa bir sürede girdiği bu seçimlerder
Serbest Cumhuriyet Fırkası, iktidar partisinin baskılarına rağmen biri şehir olmak üzere
birçok yerde büyük ilçe belediyelereni kazanmıştır. Serbest Cumhuriyet Fırkasının bu başarısı
İsmet İnönü ve kadrosunu rahatsız etmiş ve yeni fırkanın koruyucusu Mustafa Kemal Paşa’ya
baskı yapılmıştır. Yeni fırkanın bu önemli destekten yoksun olması üzerine fırkanın kurucusu
Ali Fethi Bey, Serbest Cumhuriyet Fırkasını kapatmak zorunda kalmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki isimlerden hangisi Serbest Cumhuriyet Fırkası milletvekilleri arasında
yer almaz?
a) Dr. Reşit Galip
b) Tahsin Bey
c) Yunus Nadi Bey
d) Nuri Bey (Conker)
e) Ahmet Ağaoğlu Bey
2) Serbest Cumhuriyet Fırkası 1930 Belediye Seçimlerinde ağırlıklı olarak hangi
bölgelerde seçim kazınmıştır?
a) Batı Anadolu, Trakya, Orta Karadeniz
b) İç Anadolu, Akdeniz
c) Doğu Anadolu, Akdeniz
d) Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu
e) Akdeniz, Güneydoğu Anadolu
3) Serbest Cumhuriyet Fırkası lideri Ali Fethi Bey hangi ülkede Türkiye
Büyükelçiliği yapmaktaydı?
a) Londra
b) Berlin
c) Moskova
d) Paris
e) Roma
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4) Serbest Cumhuriyet Fırkası hangi tarihte kurulmuştur?
a) 12 Ağustos 1930
b) 12 Temmuz 1930
c) 4 Eylül 1930
d) 7 Eylül 1930
e) 16 Kasım 1930
5) Aşağıdaki şehirlerden hangisinde Serbest Cumhuriyet Fırkası belediye seçimi
kazanamamıştır?
a) Dikili
b) Merzifon
c) Ladik
d) Biga
e) İzmir
6) Serbest Cumhuriyet Fırkasının kuruluşuna İsmet Paşa’nın yaklaşımı olumlu olmuş
mudur?
7) Serbest Cumhuriyet Fırkasının kuruluşunda Mustafa Kemal Paşa nasıl bir yol
takip etmiştir?
8) Serbest Cumhuriyet Fırkasının üyeleri arasında kimler bulunmaktaydı?
9) Serbest Cumhuriyet Fırkası ne tür bir partidir?
10) Serbest Cumhuriyet Fırkasının kapatılma gerekçelerini izah ediniz?

Cevaplar
1) c, 2)a, 3) d, 4)a, 5)e.
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13. CUMHURİYET HALK PARTİSİ İÇİNDE BİR KONTROL GRUBU
MÜSTAKİL GRUP
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1) Bağımsız Milletvekillikleri
2) Müstakil Grubun Kurulması ve Gerekçeleri
3) Müstakil Grubun Görev ve Yetkileri
4) Müstakil Grubun Kapatılması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kontenjan milletvekilliği nedir?
2) İktidarın kontrolü ve denetlenmesi ne anlama gelmektedir?
3) İsmet İnönü, Müstakil Grubu neden kurmak istemiştir?
4) Müstakil Grup görev ve yetkileri açısından bağımsız mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
1930’lı yıllarda
bağımsız milletvekilleri

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Mustafa Kemal Atatürk’ün
bağımsız milletvekilliği ile

Okuyarak, tartışmalara katılmak,

hedeflerini anlama.
Müstakil Grubun

Müstakil Grup

kurulmasının gerekçelerini

Okuyarak, tartışmalara katılmak,

ortaya koyabilme
Müstakil Grubun
yetkileri
Müstakil Grubun
kaldırılması

Müstakil Grubun yetkileri ile
bağımsızlık arasındaki

Okuyarak, tartışmalara katılmak,

ilişkiyi anlama
Dış politik gelişmeler
Müstakil Grubun varlığını
ekilemesindeki bağı kurma

Okuyarak, fikir yürüterek,
tartışmalara katılmak,
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Anahtar Kavramlar


Müstakil Grup



Kontenjan Milletvekilleri



İsmet İnönü



Cumhuriyet Halk Partisi



Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğü



Ali Rana Tarhan



II. Dünya Savaşı



Osmanlılık Politikası
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Giriş
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası denemeleri
başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Dolayısıyla farklı düşünceleri temsil eden ve iktidar partisi olan
Cumhuriyet Halk Partisini kontrol ve denetleyecek bir yapıdan yoksun olunmuştu. Özellikle
devletçilik politikalarından ve parti-devlet ilişkisinin kurulmasından sonra iktidarı kontrolden
bahsedebilmek zorlaşmıştır. Her ne kadar 1931 ve 1935 genel seçimlerde Mustafa Kemal
Paşa’nın düşüncesi çerçevesinde kontenjan milletvekillikleri çıkarılmış, yani bağımsız adaylar
gösterilmiş ise de, istenen sonucu vermemiştir. Kontenjan milletvekillikleri için seçim
bölgelerinde Cumhuriyet Halk Fırkası eksik aday göstererek ikinci seçmenleri tercihlerinde
serbest bırakmıştır. Böylece bağımsız milletvekillerin yolu açılmıştır. Ancak adaylarda laik,
cumhuriyetçi ve milliyetçi değerlere bağlı olması aranmıştır.
Bu meyanda 1931 genel seçimlerinde 22 seçim bölgesinden 30 kontenjan
milletvekilliği bırakılmıştır. Ancak bu bölgelerden 20 kişi seçilmiş, seçilenler içerisinden 10
kişi Cumhuriyet Hak Fırkasına katılmış, 2 kişi zamanında memurluktan istifa etmediği için
milletvekilliği sıfatını kazanamamıştır. 1935 genel seçimlerinde ise 16 seçim bölgesinden 16
kontenjan milletvekilliği belirlenmiştir. Ancak bu seçimde de 13 kontenjan milletvekili
meclise girebilmiştir.
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13.1. Müstakil Grubun Kurulması
Kontrol fırkası, grubu oluşturması düşüncesi İsmet İnönü’nün cumhurbaşkanı
olmasından sonra da gündeme gelmiştir. İsmet İnönü, Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünden
ardından bir taraftan yaklaşık bir yıl uzak kaldığı Cumhuriyet Halk Fırkası’na hâkim olmak
diğer taraftan muhalefet oluşturabilecek kişi ve yapıları kontrol etmek istemiştir. Bu
çerçevede Cumhuriyet Halk Fırkası tüzüklerinde değişikliklere gitmiştir. Cumhuriyet Halk
Fırkası içinde denetleme görevi yapacak bir grubun meydana getirilmesi bu noktadan
hareketle değerlendirilebilir. Ayrıca II. Dünya Savaşı’nın arifesinde uluslararası toplumda tek
parti iktidarı eleştirisinden uzak kalınmak istenmiştir.
Bu gerekçelerle İsmet İnönü daha önceki muhalefet fırkalarının tecrübelerini de
dikkate alarak kendi kontrolünde, iktidarına tehdit oluşturmayacak bir düzenlemeye
girişmiştir. İsmet İnönü, Cumhuriyet Halk Partisi 29 Mayıs 1939’daki olağan 5. Kurultay’ında
tüzük değişikliklerine gitmiştir. Cumhurbaşkanının parti genel başkanı, İçişleri Bakanının
parti genel sekreteri, valilerin il başkanı olması uygulaması terk edilmiştir. Yine bu kurultayda
parti içinde muhalefet görevi yapacak Müstakil Grup kurulması kararı alınmıştır. İsmet İnönü
Müstakil Grubun kurulmasını aşağıdaki şu cümlelerle ortaya koymuştur:
“Hükümet işleri milletvekillerinin ciddi bir murakabesi altında olduğu halde, bütün
gayretler, Cumhuriyet Hükümetinin itibar ve muvaffakiyetini artırmak yolunda müteveccihtir.
Halkın seçimlere yakın alakası ve Büyük Millet Meclisinde millet haklarının açık murakabesi
idealleriyle nifaka ve anarşiye mahal vermemek zaruretlerinin beraber yürüyebileceğine
inanıyoruz. Büyük milletimizin arzusu ve aklıselimi, milletvekilimizin ve Parti teşkilatımızın
yüksek meziyetleri; bize, muhtelif icaplar arasında, ahengi muhafaza etmek gibi çetin bir
vazifeyi kolaylaştırmaktadır. Büyük kurultaya takdim ettiğimiz nizamname projesinde, Büyük
Millet Meclisinde, Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir de Müstakil Grubunu düşündük. Büyük
kurultaydan vazife alan ve Parti Genel Başkanının farksız başkanlığında çalışacak olan
Milletvekili ekseriyetine ve hükümetine esaslı bir yardım temin ederken büyük milletimize de
kendi işleri için yeni bir teminat hazırlayacağını ümit ediyoruz”

13.2. Müstakil Grubun Görev, Yetki ve Teşkilat Yapısı
1939 Kurultay’ında nizamnamenin 35 maddesinde değişikliğe gidilmiştir. Yeni
tüzüğün 20. maddesinde parti teşkilat yapısı değiştirilmiştir. Bu maddede Cumhuriyet Halk
Fırkası’nın Büyük Millet Meclisi Parti Müstakil Grubu teşkilat yapısı içinde gösterilmiştir.
Tüzüğün 128. maddesi ile Müstakil Grubun görevleri belirlenmiştir. Bu görev ve yetkileri
İsmet İnönü’nün konuşması çerçevesinde şekil almıştır. Buna göre:
Devlet işlerinin iyi bir şekilde yürümesi,
Parti tüzük ve programının, parti büyük kurultay kararlarının iyi bir şekilde
uygulanmasını sağlamak,
Parti meclis grubu kararına tabi olmaksızın murakabe etmektir.
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Bu grup dört senelik faaliyeti hakkında gelecek kurultaya rapor takdim eder.
Müstakil Grup, genel kurulun kararıyla bakanlara soru ve gensoru verebilir.
Hükümetten herhangi bir meselenin mecliste açıkça müzakereye konulmasını
isteyebilir.
Yukarıdaki ifade edilen hükümeti denetleme ve kontrol işlevini yaparken Müstakil
Grup, özellikle hükümetin başarısına destek olmayı, nifak, ihtiras ve şahsiyetine engel olmaya
dikkat edecektir.
Müstakil Grubun yapısı ise şu şekilde belirlenecekti:
 Müstakil Grubun başkanı, Cumhurbaşkanı ve Cumhuriyet Halk Partisinin
Değişmez Genel Başkan olan İsmet İnönü idi. Müstakil Grubun başkan vekili olacaktı.
 Müstakil Grubun başkan vekili İsmet İnönü tarafından seçilecekti ve onun adına
Müstakil Grubu yönetecekti.
 Müstakil Grubun üyeleri Parti Büyük Kurultayı tarafından seçilecek ve boşalan
üyeliklere İsmet İnönü atama yapacaktı.
 Müstakil Grup üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup toplantılarına
katılabilmelerine rağmen söz, görüş bildiremeyecekler ve oy kullanamayacaktılar.
 Müstakil Grup, meclis toplantılarında kendi grup kararları çerçevesinde görüş ve
oy kullanabileceklerdi.
 Müstakil Grup idare heyeti, TBMM’deki her toplantı yılının başında Müstakil
Grup tarafından seçilecekti.
Ancak Müstakil Grup üyelerinin sayılarının az olması kendi görüş ve oylarının
mecliste etki yapmasını engelleyecekti. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubunun
aldığı karar bağlayıcı olduğundan uyulması gerekiyordu. Diğer taraftan Müstakil Grup üyeleri
aynı zamanda Cumhuriyet halk Partisi üyesi olduğundan parti iç tüzüğüne uymak zorunda
idiler. Aksi halde disiplin cezası alabilirlerdi.
5. Kurultayda, Başbakan ve Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Vekili, Kurultay
Divanına aday gösterdiği milletvekillerinin isimlerini vermiştir. 21 milletvekilinden oluşan
Müstakil Grup, Kurultayca kabul edilmiştir. Bu milletvekilleri de şunlardı: Hüsamettin Kural,
Atıf Akgüç. Fazlı Güleç, Enin Aslan Tokat, Zeki Mesut Aslan, Aziz Akyürek, Nakiye Elgün,
İzzet Arukan, Ali Rana Tarhan, Ahmet Şükrü Esmer, Ziya Karamürsel, Şehime Yunus, Ali
Rıza Türel, Sadri Ertem, Emrullah Barkan, Rıdvan Nafiz Edgüer, Hüsnü Kitapçı, Fuat
Sirmen, Kemalettin Kami, Abdurrahman Naci Demirağ, Nazım Poray. Müstakil Grubu
Başkan vekilliğine Ali Rana Tarhan, yönetim kurulu üyeliklerine Ali Rıza Türel, Hüsnü
Kitapçı, Fuad Sirmen.
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Müstakil Grup, TBMM’de memurların özlük hakları ile ilgili kanun teklifinde en çok
eleştirel tutumu takınmıştır. Ancak II. Dünya Savaşı nedeniyle çıkarılan, topluma, çalışanlara,
tacir ve sanayiciye önemli ve ağır yükler getiren 26 Ocak 1940’da kabul edilen Milli
Korunma Kanunu, Müstakil Grup tarafından eleştirilmeden, hatta desteklenerek çıkarılmıştır.
Müstakil Grup Başkan Vekili Ali Rana Tarhan 11 Kasım 1942’de Varlık Vergisi Kanunu
üzerine yapılan görüşmelerde onay vermiştir. Bu açıdan Müstakil Grup kendisine verilen
denetleme görevini yerine getirmede yetersiz kalmıştır.
Cumhuriyet Halk Partisinin 6. Büyük Kurultayı’nda, Müstakil Grup 4 yıllık faaliyet
raporunu sunmuştur. Gruptan çeşitli sebeplerle ayrılanların yerine yeni atamalar yapılmıştır.
Kurultayda Müstakil Grup üye sayısı ise 21’den 35’e çıkarılmıştır. Bu 35 kişilik liste
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından belirlenmiş ve kurultayca kabul edilmiştir. Bu listede
bir önceki listeden oldukça farklı isimler yer almıştır.

13.3. Müstakil Grubun Sonu
Cumhuriyet Halk Partisi içindeki Adnan Menderes, Cavit Oral, Emin Sazak, Damar
Arıkoğlu, Refik Koraltan gibi milletvekillerinin eleştirdiği Çiftçiye Topraklandırma
Kanununu, Müstakil Grup Başkan Vekili Ali Rana Tarhan tarafından tenkit edilmemiş,
tasarıdan duyulan memnuniyet dile getirilmiştir.
II. Dünya Savaşı’nın son dönemlerinde dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yeni
gelişmelere ve değişimlere adım atılmıştır. Aslında siyasi liderler değişen dünya birlikte
Türkiye’nin değişime ihtiyaç duyacağının farkında idiler. Nitekim Cumhurbaşkanı İsmet
İnönü, San Francisco Konferansı görüşmeleri devam ederken bir toplantı düzenlemiştir.
Çankaya’daki bu toplantıya Başbakan Şükrü Saracoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Yönetim
Kurulundan Atıf Akgüç, Müstakil Grup’tan Münir Birsel, Alaattin Tiritoğlu ile Atıf Tüzünyer
katılmıştır. Toplantının konusu Türkiye Cumhuriyeti’nin II. Dünya Savaşı sonrası hangi
tarafta olmayı tercih ettiğini gösteriştir. Toplantıda tek parti ve çok parti sistemleri,
Türkiye’deki tecrübeleri üzerine konuşulmuştur. İsmet İnönü’nün çok partili tercihi içinde
olduğu görülmüştür. Bu arada Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ile başlayan meclisteki
tartışmaları ve tepkiler 7 Ocak 1946 tarihinde Demokrat Parti kurulmasıyla sonuçlanmıştır.
Gerçi Milli Kalkınma Partisi önce kurulmuş olsa da, Demokrat Parti kadar ses getirmemiş,
güçlü görülmemiştir. Bu yeni gelişmeler Türkiye’nin çok partili yaşama geçildiğini
göstermiştir. Bu durum Müstakil Grubun varlık sebebini sorgular hale getirmiştir. 10 Mayıs
1946’deki Cumhuriyet Halk Partisi II. Olağanüstü Kurultayı’nda çok partili hayata geçiş
yönünde önemli kararlar alınmıştır. Tüzükteki Değişmez Genel Başkan ibaresindeki
Değişmez kelimesi çıkarılarak, Genel Başkanının dört yıllık süreçler ve seçime belirlenmesi
şartı getirilmiştir. Bu kurultayda diğer bir husus Müstakil Grup konusu olmuştur. İsmet İnönü,
kurultayın açılış konuşmasında Müstakil Gruba gerek kalmadığını vurgulamıştır.
Müstakil Grup kurultaya eğitim, sağlık, ticaret, sanayii konularını içeren kapsamlı bir
raporlar sunmuştur. Parti tüzüğündeki Müstakil Gruba dair hükümler kaldırılarak, gruba son
verilmiştir. Müstakil Grup Başkan Vekili Ali Rana Tarhan, İsmet İnönü’nün düşüncelerine
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benzer bir şekilde dönemin şartlarından doğan Müstakil Gruba farklı siyasi partilerin
kurulmasıyla gerek kalmadığını ifade etmiştir.
Müstakil Grup her hafta ve gerekli gördükleri zaman grup toplantılarını yapmışlardır.
Meclisteki alt komisyonlara katılmışlardır. Ancak meclisteki oylamalarda iktidar partisiyle
paralel oy kullanmışlardır. Sonuç olarak adı gibi bağımsız olamayan Müstakil Grup, dönemin
gazetecileri ve siyasilerinin ifadesiyle bir denetleme yerine çoğu zaman iktidara destek olmuş,
adeta Cumhuriyet Halk Partisi’nden daha fazla partili olmuşlardır.
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Uygulamalar


Müstakil Grup ile İsmet İnönü arasındaki bağı öğrenme



Müstakil Grubun kuruluşu ile dış politik gelişmeleri ilişkilendirme



Müstakil Grubun TBMM faaliyetlerini öğrenme



Müstakil Grubun kaldırılmasının gerekçelerini fark etme
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Uygulama Soruları
1) Müstakil Grubun kurulması ile İsmet İnönü’nün siyasi sahneyi kontrol etmek
istemisi arasında bir bağ görülebilir mi? İnceleyiniz ve araştırınız.
2) Müstakil Grup, kuruluş amaçlarını gerçekleştirebilmiş midir? Tartışınız.
3) Cumhuriyet Halk Partisinin tüzüğü Müstakil Gruba ne kadar yetki vermiştir?
Tartışınız.
4) Müstakil Grup, meclis oturumlarında ne kadar faal idi? İnceleyiniz ve tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Cumhuriyet Halk Partisi içinde oluşturulmuş Müstakil Grup üzerine
durulmuştur. Müstakil Grup, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi
lideri olmasının ardından gündeme gelmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğü değiştirilerek
Müstakil Grup oluşturulmuştur. İsmet İnönü, bir yandan kendi liderliğini pekiştirmeye
çalıştığı bir dönemede diğer taraftan hem parti içinde hem de dışında iktidar partisinin
denetlenmesi, kontrol edimesi isteklerinin oluştuğu bir zemine denk gelmektedir. Müstakil
Grup üyeleri Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olmalarına rağmen TBMM’de ayrı bir grup
olarak hareket edecekler ve hükümetin icraatlerini denetleyeceklerdi. Bu amaçla kurulan
Müstakil Grup, gerçekte böyle bir işlevi yerine getirmemiştir. Bunun nedeni TBMM’de aktif
ve eleştirel bir tutum takınmamalarıdır. Ancak aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi
milletvekili bulunmaları, iktidar partisinin tüzüğüne bağlı olmaları, başkanlarının Cumhuriyet
Halk Partisi lideri İsmet İnönü olması denetleme görevini yapmamalarında daha etkili
olmuştur. Bu yüzden Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilerinden daha fazla iktidar partisine
yakın politikalar takip etmekle itham edilmişlerdir. Müstakil Grup, 1945 sonrası Cumhuriyet
Halk Partisi dışında partilerin kurulması ile birlikte varlığına gerek görülmemiştir.
Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğü ile kurulan grup, tüzük değişikliği ile kaldırılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) 1931 ve 1935 TBMM Seçimlerinde kontenjan milletvekilliği için aday olacak
kişilerde hangi şart aranmıştır?
a) Cumhuriyet Halk Fırkası üyesi olmak
b) Müstakil Grup üyesi olmak
c) Serbest Cumhuriyet Fırkası üyesi olmak
d) Laik, cumhuriyetçi ve milliyetçi değerlere bağlılık
e) Devlet memuru olmamak
2) Aşağıdaki isimlerden hangisi Müstakil Grup Başkan Vekili olarak görev yapmıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

İsmet İnönü
Adnan Menderes
Ali Rana Tarhan
Ali Fuat Okyar
Emin Sazak

3) Kontenjan milletvekilliği aşağıdaki hangi genel seçimde uygulanmıştır?
a) 1923
b) 1931
c) 1939
d) 1943
e) 1946
4) Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünün hangi maddesi Müstakil Grubun görevlerini
belirlemiştir?
a) 35. Madde
b) 20. Madde
c) 128. Madde
d) 45. Madde
e) 21. Madde
5) Müstakil Grup deneyimi Cumhuriyet Halk Partisinin hangi kurultayı ile son
bulmuştur?
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a) II. CHP Kurultayı
b) II. CHP Kurultayı
c) I. CHP Olağanüstü Kurultayı
d) II. CHP Olağanüstü Kurultayı
e) V. CHP Kurultayı
6) Müstakil Grubun kurulma gerekçesi nedir?
7) Mustafa Kemal Atatürk, kontenjan milletvekilliği ile neyi amaçlamıştır?
8)

İsmet İnönü açısından Müstakil Grubun görevi ne idi?

9) Müstakil Grup deneyiminin sona ermesi hangi gelişmelerle bağlantısı vardır?
10) Müstakil Grubun TBMM’deki faaliyetleri ne şekilde değerlendirilebilir?

Cevaplar
1)d, 2)c, 3)b, 4)c, 5)d
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14. CUMHURİYET DÖNEMİ ÇOK PARTİLİ SİYASAL HAYATA
GEÇİŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1) Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
2) Dörtlü Takrir ve Muhalefetin Doğuşu
3) Demokrat Partinin Kurulması
4) Milli Kalkınma Partisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Dörtlü Takriri kimler vermiştir?
2) Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hangi kesimlerin tepkisini çekmiştir?
3) Domokrat Parti nasıl ve hangi etkenlerle kurulmuştur?
4) Milli Kalkınma Partisi kurucuları kimlerdi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Çiftçiyi Topraklandırma
Kanunu
Çiftçiyi Topraklandırma
Kanunu
Dörtlü Takrir

Kazanım
Çiftçiyi Topraklandırma
Kanunu hakkında bilgi
sahibi olmak
Çiftçiyi Topraklandırma
Kanununa itiraz edenlerin
düşüncelerini bilmek.

Okuyarak, fikir yürüterek,
tartışmalara katılmak
Okuyarak, fikir yürüterek,
tartışmalara katılmak
Okuyarak, fikir yürüterek,

öğrenme

tartışmalara katılmak

kurma amacını taşıyıptaşımadığını görme

Demokrat Parti

veya geliştirileceği

Dörtlü Takririn içeriğini
Dörtlü Takrir yeni bir parti

Dörtlü Takrir

Kazanımın nasıl elde edileceği

Okuyarak, fikir yürüterek,
tartışmalara katılmak

Demokrat Partinin kuruluşu

Okuyarak, fikir yürüterek,

hakkında fikir yürütme

tartışmalara katılmak
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Anahtar Kavramlar


Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu



Demokrat Parti



Milli kalkınma Partisi



Cumhuriyet Halk Partisi



Celal Bayar



Adnan Menderes



Fuat Köprülü



Refik Koraltan



İsmet İnönü



Dörtlü Takrir
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Giriş
Cumhuriyet dönemi çok partili siyasi hayata geçiş bir dizi gelişme, iç ve dış etki
sonucu ortaya çıkmıştır. Bunlar içinde Cumhuriyet Halk Partisi içinde bazı görüş
ayrılıklarının parti içi muhalefetin doğmasına neden olan gelişmeler ve II. Dünya Savaşı’nın
sonuçları en önemlileridir. Parti içi muhalefet, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine bir yazı ile
taleplerini iletmiştir. Bu taleplerin gelişim süreci aşağıda bahis konusu edilecektir.
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14.1. Cumhuriyet Halk Partisi İçinde Muhalefetin Doğuşu: Çiftçiyi
Topraklandırma Kanunu
Cumhuriyet Halk Partisi hükümetinin 1 Ocak 1945’de topraksız veya az toprağı olan
köylüleri toprak sahibi yaparak, çiftçilere tarım aletleri sağlamak ekilebilir arazileri verimli
hale getirmek amacıyla TBMM’ye sunduğu Toprak Reformu Yasa Tasarısı mecliste daha
önce görülmedik bir şekilde eleştiriyle karşılaşmıştır. Adeta tasarı bazı milletvekillerince
hedef tahtasına oturtulmuştur. Bu yasa tasarısı ve tartışmalar Cumhuriyet Halk Partisi içinde
bariz bir şekilde muhalefetin ortaya çıkmasıyla sonuçlanmıştır. Zira tasarıya göre köylülere
toprak tahsisi, kullanılmayan hazine arazilerinden, belediyelere ve devlete ait topraklardan,
sahibi belli olmayan topraklardan ve özel kişilerin müsadere yoluyla elde edilen arazilerinden
yapılacaktı. Bu çerçevede 500 dönümden fazla bütün arazilerin belli oranda ve bedeli
ödenerek millîleştirilecekti. Hedef, Osmanlı’dan itibaren tartışılan toprak reformu
gerçekleştirilerek köylünün önemli bir kesimi toprak sahibi olmasıydı. Bunun gerçekleşmesi
halinde en önemli inkılaplardan biri uygulanmış olacaktı.
Bu tasarı ilk kez Çiftçiye Toprak Dağıtılması ve Çiftçi Ocakları Kurulması adıyla
TBMM’ye sunulmuştu. Başkanlığını Rahmi Köken’in, sözcülüğünü Aydın milletvekili Adnan
Menderes’in yaptığı geçici komisyon, tasarıyı gündemine almıştır. Komisyon tasarının adını
Çiftçiyi Topraklandırma Kanun Tasarısı şeklinde değiştirmiştir. Bu komisyonun son
toplantısına Başbakan Şükrü Saraçoğlu katılmış ve tasarıda bazı değişiklikler yapılmasını
istemiştir. Başbakanın istediği değişiklikler komisyonda kabul edilmiştir. Ancak Adnan
Menderes bu değişikliklere itiraz etmiş, komisyondan istifa etmiştir. Ardından başka
milletvekilleri de değişikliklerin aleyhinde oldukların ilan etmişlerdir. Bunlar; Emin Sazak,
Nuri Göktepe, Turhan Cemal Beriker, Ahmet Sungur, Sabit Sağıroğlu, Atıf İnan idi.
Değişikliklere uğramış tasarısı beklendiği üzere TBMM’de eleştirilere maruz kalmış
ve sert tartışmalara yol açmıştır. Örneğin Refik Koraltan, tasarıyı Ali’nin malını alıp Veli’ye
vermek” şeklinde eleştirmiştir. Emin Sazak, ekonomik isler sakaya gelmez. Herkes kafasını
yormalı, yoksa şefim böyle istedi diye buraya gelmemeli. Bugün bizdeki görünüş, varlık
düşmanlığıdır. Bunun memleket için zararlı olduğu kanısındayım. Sanat ve ticaret alanını da
özel teşebbüse bırakmadık. Bu gidilen yolda yürünemez diyerek hükümete güvenmeyeceğini
ilan etmiştir.
Mecliste çok uzun bir konuşma yapan Adnan Menderes ise, kendisinden önce
muhalefet eden konuşmacıların haklılığını ve endişelerini paylaştığını dile getirmiştir. Ona
göre kanun tasarısı tarım ve iktisadi açılardan ülkeyi zararı dokunabilirdi. Ayrıca Başbakan’ın
verdiği tasarıdaki değişiklik taleplerinin görüşülmesi için yapılan üçüncü oturumun içtüzüğe
aykırı olduğunu ileri sürmüştür.
1 Haziran 1945’de Meclis Genel Kurulu gelen kanunu tasarısı aleyhinde Cavit Oral ve
Adnan Menderes konuşma yapmışlardır. Özellikle tasarının 17. maddesi eleştirilmiş ve
anayasaya aykırı olduğunu, milli egemenliğe zarar vereceği iddia etmişlerdir. Kanun
tasarısının aleyhinde olduklarını açık bir şekilde ilan etmişlerdir. Daha sonra tasarı maddeleri
hızlı bir şekilde tartışılmış ve oylamaya sunulmuştur. 11 Haziran 1945‘de kabul edilmiştir.
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Ancak tasarının kabulü Cumhuriyet Halk Fırkası içinde gerçek bir muhalefetin ortaya
çıkmasına neden olmuştur.

14.2. Dörtlü Takrir ve Cumhuriyet Halk Partisi İçindeki Muhalefet
Dörtlü takrirden Cumhuriyet Halk Partisi içindeki muhalefet Mayıs 1945 bütçe
görüşmelerinde kendisini göstermiştir. Bu dört kişinin dışında Feridun Fikri Düşensel, Hikmet
Bayur, Emin Sazak hükümetin mali politikalarını eleştirmişler, becerisizlikle suçlamışlar ve
halkın hükümet politikalarının neden olduğu karaborsa, pahalılıktan bahsetmişlerdir. Bütçenin
oylanması sonucu 368 milletvekili kabul yönünde oy kullanmışlardır. 5 milletvekili ise hayır
demiştir. Hayır diyen milletvekilleri Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan, Fuat
Köprülü ve Emin Sazak idi. Cumhuriyet Halk Partisi üyesi 5 kişinin bütçeye hayır demesi
hükümete karşı güven bunalımı olarak değerlendirilmesi üzerine Başbakan Şükrü Saraçoğlu,
hükümeti için güvenoyu talep etmiştir. Yapılan oylama sonucu bütçeye hayır diyen 5 kişinin
yanı sıra Recep Peker ve Y. Hikmet Bayur hükümete güvensizlik oyu vermiştir.
Diğer taraftan Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu TBMM’de kabul edilmeden önce 4
milletvekili, Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü, 7 Haziran
1945’te siyasi literatürde Dörtlü Takrir şeklinde anılan önergeyi Cumhuriyet Halk Partisi
meclis grubunda tartışılması için vermişlerdir.
Takrir, öncelikle Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren geçirmiş olduğu
yönetim safhaları anlatılmış, ancak bazı sınırlamalar getirilse dahi özellikle demokrasiye
doğru ilerleyen bir seyir takip ettiği vurgulanmıştır. Bu anlamda tarihi bir perspektiften
yaklaşarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu temellerden, özellikle demokrasi, milli
egemenlikten, milletin denetleme ve kontrol etmesinden, Serbest Cumhuriyet Fırkası ve
Müstakil Fırka tecrübelerinden bahsedildikten sonra II. Dünya Savaşı ile birlikte 1924
Anayasası’nda var olan demokratik ruhundan uzaklaşıldığı ifade edilmiştir. Bu durumun
düzeltilmesi için aşağıdaki taleplerde bulunmuştur:
 Milli hâkimiyetin en tabi neticesi ve aynı zamanda dayanağı olan Meclis
murakabesini, Anayasamızın yalnız şekline değil ruhuna da tamamıyla uygun olarak,
tecellisini sağlayacak tedbirlerin aranması,
 Yurttaşların siyasi hak ve hürriyetlerinin daha ilk Teşkilat-ı
Kanunumuzun gerektirdiği genişlikte kullanabilme imkânı sağlanması,

Esasiye

 Bütün parti çalışmalarının yukarıdaki esaslara tamamıyla uygun bir şekilde
yeniden düzenlenmesi.

222

https://www.google.com.tr/search=dorklutakrir 25.01.2016
Böylece takriri sunanlar hükümetin TBMM tarafından kontrol ve denetlenmesinin ve
vatandaşların siyasi hak ve özgürlüklerinin Türkiye Anayasası’nın ortaya koyduğu genişlikte
kullanabilmelerinin sağlanmasını, ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi’nin faaliyetlerinin
denetlemeye ve anayasa çerçevesine uygun hale getirilmesini talep etmişlerdir. Takririn
hazırlanması aşamasında ve kaleme alınması hususlarında, takriri verenlerin ifadeleri arasında
uyumsuzluk vardır. Bu dört kişinin yanı sıra Yusuf Hikmet Bayur ismi de anılmaktadır.
Hikmet Bayur takrire imza atmamıştır. Ancak şu ifade edilmelidir ki, takriri verenlerin asıl
düşüncesi yeni bir parti kurmak değil, temelde Cumhuriyet Halk Partisi içinde eleştirel bir
yöntemin oluşması ve hükümetin kontrol ve denetlenebilmesiydi. Takrir Cumhuriyet Halk
Partisini uyarmak içindi.
Cumhuriyet Halk Partisi ve yönetim ile ilgili bu talepler karşılık görmemiş, aksine
parti disiplinine uymayan takrir sahiplerine sert eleştiriler getirilmesi kararı alınmıştır. Bu
karar İsmet İnönü’nün de içinde bulunduğu toplantılar sonucu alınmıştır. Cumhuriyet Halk
Partisi grubunun 12 Haziran 1945’deki kapalı oturumunda takrir gündeme alınarak
tartışılmıştır. Aslında bir tartışmadan daha çok takriri verenlere sert eleştiriler, hatta hakarete
varan sözler sarf edilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, takririn reddedilmesi yerine
geri çektirilmesi yönünde politika belirlemişlerdi. Bu talep takriri verenlerce kabul
edilmemiştir. Bunun üzerine oylamaya konan takrir reddedilmiştir.

14.2.1. Dörtlü Takrir Verenlerin Cumhuriyet Halk Partisi’nden İhraç
Girişimleri
Dörtlü Takriri verenler meclis oturumlarında fırsat buldukça hükümeti eleştirmekten
geri durmamışlardır. Bu eleştirel tutumu meclis dışına da taşımışlardır. Muhalif seslerin yazı
kaleme aldığı gazetelerden Tan ve Vatan’da Adnan Menderes ve Fuat Köprülü, eleştirilerine
devam etmiştir. Bunun üzerine Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, Adnan Menderes’e 6 Eylül
1945’da, Fuat Köprülü’ye’ 11 Eylül 1945’de parti tüzüğüne uymayan yazılarından dolayı
uyarmıştır. 21 Eylül 1945’de Başbakan Şükrü Saraçoğlu’nun başkanlığında toplanan
Cumhuriyet Halk Partisi Divanı oybirliği ile her iki milletvekilinin patiden ihracına karar
vermiştir. İhraçlar tepkileri de ortaya çıkarmıştır. Celal Bayar 26 Eylül 1945’de
milletvekilliğinden istifa etmiştir. Ardından Dörtlü Takrire imza atanlardan Refik Koraltan’ın
2 Ekim 1945’de Vatan gazetesindeki mülakatı çıkmıştır. Refik Koraltan, iki arkadaşının
partiden ihracının doğru olmadığını, tüzüğe aykırı olduğunu ileri sürmüştür. Ancak o da 27
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Kasım 1945’de partiden ihraç edilmekten kurtulamamıştır. Milletvekilliğinden ayrılan Celal
Bayar 3 Aralık 1945’de Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etmiştir.

14.3. Demokrat Parti’nin Kurulması
Celal Bayar’ın Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifasının ardından yeni bir partinin
kurulup kurulmayacağına dair düşünceler siyasi çevrelerde ve basında tartışılmıştır. Partinin
kurulacağı kesinleşmesiyle birlikte tüzüğü, programı ve isminin ne olacağı üzerinde fikir
yürütülmüştür. Aralık 1945’in sonuna doğru yeni partinin hazırlıklarını tamamladığı ve kesin
olarak kurulacağı haberleri basına yansımıştır. Celal Bayar, Cumhuriyet Halk Partisi’nden
istifasından bir gün sonra, 4 Aralık 1945’de Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile görüşmüştür. Bu
görüşmede İsmet İnönü, Celal Bayar’a bazı sorular yöneltmiştir. Özellikle dini, dış politika
gibi konularda yeni partinin görüşlerini dinlemiştir. Celal Bayar ifadeleriyle bahsi geçen
konularda İsmet İnönü ile aynı düşüncede olduklarını göstermiştir. Bu görüşmeden sonra
İsmet İnönü yeni parti kurulmasına onay vermiştir. Ancak bu görüşmeden sonra yeni partinin
ismet İnönü’den onay alması, muvazaa, danışıklı döğüş tartışmalarını siyasi gündeme
taşımıştır. Bu yeni partinin de Serbest Cumhuriyet Fırkası, Müstakil Fırka gibi iktidar gelme
değil, Cumhuriyet Halk Partisini denetleme için kurulduğu ileri sürülmüştür. Hatta bu iddia
yeni parti içinde ilerideki tartışmaların, ayrılıkların zemini olmuştur.
7 Ocak 1946’da Refik Koraltan’ın İçişleri Bakanlığına dilekçe ve parti tüzüğünü
vermesiyle birlikte yeni parti resmen kurulmuştur. Yeni partinin ismi Celal Bayar’ın 4 Ocak
1946’daki beyanatıyla Demokrat Parti olacağı önceden anlaşılmıştı. Parti başkanlığına Celal
Bayar getirilmiştir.

https://www.google.com.tr/search=demokratparti 25.01.2016
Demokrat Parti çok hızlı bir şekilde taşra teşkilatlarını kurmuştur. Bu yeni partinin
kurulma sürecine halk ve bölgelerinin ileri gelenleri ciddi bir şekilde katılmışlardır.
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Kuruluşundan 3 aylık gibi çok kısa bir sürede 26 il ve 75 ilçede teşkilatlarını kurmuştur. Hatta
iktidar partisinden istifa ederek Demokrat Parti’ye geçenlerden önemli sayılara ulaşmıştır.
Bu hızlı örgütlenme ve üye sayısının artması Cumhuriyet Halk Partisini
endişelendirmiştir. Demokrat Parti’nin hızlı yükselişi karşısında cumhuriyet Halk Partisi bir
dizi politika uygulamış ve kararlar almıştır. Demokrat Parti’nin iktidarın onayı ile kurulduğu
propagandasını yaymıştır. Kendi teşkilat yapısını kuvvetlendirmek için parti bölge
müfettişlikleri kurulmuş, topluma ulaşma çabası içine girmiştir. Ayrıca öğrencilere, isçilere
örgütlenme hakkı, bazı vergilerin kaldırılması, bir kısım suçların affı gibi bazı düzenlemeler
getirmişlerdir. Yine 10 Mayıs 1946’daki 2. Olağanüstü Kurultayı’nda otoriter tek parti imajını
veren hususlardan uzaklaşacak kararlar almıştır. Parti tüzüğündeki İsmet İnönü’ye ait
Değişmez Genel Başkan sıfatı çıkarılmış, Müstakil Grup kaldırılmış, tek dereceli seçim
usulünü benimsenmiştir.
Diğer taraftan 26 Mayıs 1946’da yapılacak belediye seçimlerine yeni kurulan ve
hazırlıksız olan Demokrat Parti girmeme kararı almıştır. Katılma sebebi olarak iktidar
partisinin yerine getirmesi gereken bir dizi demokratikleşmeyi yapmaması gösterilmiştir.
Dolayısıyla belediye seçimlerini Cumhuriyet Halk Partisi kazanmıştır.
5 Haziran 1946’da tek dereceli seçim sisteminin TBMM’de kabul edilmesinin
ardından 21 Temmuz 1946’da milletvekili genel seçimlerinin erkene alınması mecliste kararı
alınmıştır. Demokrat Parti bu seçimlere girme kararı aldı ve geniş kitlelere ulaşmak için
büyük mitingler yapıldı. Bu seçimlere büyük partiler olarak Cumhuriyet Halk Partisi,
Demokrat Parti, Milli Kalkınma Partisi girmiştir. Sonuçta 465 kişilik parlamentoya
Cumhuriyet Halk Partisi’nden 395, Demokrat Parti’den 66 ve 4 bağımsız girmiştir.
Kurulduktan 7 ay sonra seçimlere girerek 66 milletvekili çıkaran Demokrat Parti için önemli
idi. Ancak seçimlere hile karıştırıldığını ve seçmelerin baskı altında tutulduğunu ileri sürerek
iktidar partisini suçlamıştır.

14.4. Demokrat Parti’den Önce kurulan Bir Parti: Milli Kalkınma
Partisi
Aslında 1945-1950 yılları arasında birçok parti kurulmuştur. Bunlar arasında Çiftçi ve
Köylü Partisi, Türkiye İsçi ve Çiftçi Partisi, Sosyal Adalet Partisi, Liberal Demokrat Parti,
Türkiye Sosyalist İşçi Partisi, Serbest Demokrat Parti, Çalışma Partisi, Öz Demokratlar
Partisi, Türk Sosyal Demokrat Partisi, İslam Koruma Partisi, İdealist Parti, Toprak, Emlak ve
Serbest Teşebbüs Partisi gibi siyasi yapılar vardı. Ancak bu partiler, siyasi ağırlıkları
açısından yetersiz ve küçük kalmışlardır.
Diğer taraftan iktidar partisi içindeki muhalif kanattan beklenmesine rağmen,
Cumhuriyet Halk Partisine karşı kurulan ilk muhalefet partisi Milli Kalkınma Partisi’dir.
Demokrat Parti’den çok önce, 7 Temmuz 1945’de TBMM dışında Nuri Demirağ tarafından
kurulmuştur. Bu yönüyle II. Dünya Savaşı sonrası süreçte kurulan ilk muhalefet partisi olma
özelliğine sahiptir. Kurucuları arasında Cevat Rıfat Atilhan ve I. TBMM’de II. Grup
liderlerinden olan Hüseyin Avni Ulaş vardı.
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Kurucusunun bir sanayici olduğu Milli Kalkınma Partisi, liberal politikaları
benimsemişti. Devletçiliği sert bir şekilde eleştirerek reddetmiştir. Ekonomide serbest rekabet
ilkelerinin hâkimiyetini savunmuştur. Halkın devlet organlarında temsili ve kontrolünün daha
fazla olması gerektiğini ileri sürmüştür. Bu anlamada Cumhurbaşkanının halk tarafından
seçimle belirlenmesi, tek dereceli usulünün benimsenmesi istemiştir. Ancak Milli Kalkınma
Partisi toplum tarafından yeterli ilgiyi görememiştir. Nitekim 1945 belediye ve milletvekilliği
seçimlerinde başarı sağlayamamıştır.

https://www.google.com.tr/search=millikalkinmaparti 25.01.2016

14.5. 7 Haziran 1945 Tarihli Dörtlü Takrir Metni
Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu Yüksek Başkanlığı’na
“Daha ilk kurulusundan beri Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin
en esaslı umdesini teşkil eden demokrasi prensiplerine inanmış Türk Milleti’nin ancak bu
prensiplerin tatbiki sayesinde refah ve saadete kavuşacağı kanaatine bağlanmış olan
vatandaşların bütün memlekette ve bilhassa partimiz mensupları arasında en büyük ekseriyeti
teşkil ettikleri şüphesizdir. İste bu kanaatledir ki, milletçe özlenen bu amacın gerçekleşmesi
için lüzumlu gördüğümüz tedbirleri partimizin meclis grubuna arz ve teklif etmeyi borç
bildik. Atatürk’ün ölmez adına bağlı olan mukaddes Kurtuluş Savasımızdan doğan Türkiye
Cumhuriyeti ilk Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile dünyanın belki de en demokratik Anayasasını
meydana getirmiş, gerek ferdi hürriyetleri gerek milli murakabeyi en geniş surette sağlamak
imkânı vermiştir. Memleketi ortaçağdan kalma birtakım zararlı müesseselerden kurtarabilmek
ve irticaı kırmak maksadı ile 1925’den sonraki yıllarda siyasi hürriyetlerin bazı takyitlere
uğratıldığını biliyoruz. Lakin Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun
demokratik bir sekle ulaştırma idealinden ölünceye kadar ayrılmamıştır. Burada izahına
lüzum görmediğimiz sebeplerden dolayı, muvaffakiyetsizlikle neticelenen Serbest Fırka
tecrübesi bu maksatla yapılmış bir harekettir. Bu talihsiz tecrübenin uyandırdığı tepkiler
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neticesinde siyasi hürriyetlerin yeni birtakım tahditlere uğratıldığı inkar edilemez. Bununla
beraber, Cumhuriyet idaresinin her şeye rağmen demokratik tekamül yolunda ilerlemek
istediğini gösteren teşebbüslerde vardır. Büyük Millet Meclisi seçimlerinde müstakil
mebuslara gittikçe artacak bir nispette yer ayrılması tecrübesini bunun bir delili olarak
zikredebiliriz. İkinci Dünya Savaşı’nın belirmeye başlaması ve harp tehlikesinin
memleketimizi daimi bir tehdit altında bulundurması, pek tabi olarak, siyasi hürriyetleri bir
kat daha tahdide sebep olmuş ve bu suretle Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun demokratik
ruhundan biraz daha uzaklaşılmıştır. Gerçi Cumhuriyet Halk Partisi içinde ayrıca bir müstakil
grup teşkili milli murakabe işinin daha esaslı bir şekilde sağlanması ve tek parti usulünden
doğan zararların karşılanması yolunda bir tecrübe olmakla beraber, kuruluşundaki gayri
tabilik dolayısıyla bundan da müspet bir netice alınamadığını görüyoruz. Bütün dünyada
hürriyet ve demokrasi cereyanlarının tam bir zafer kazandığı demokratik hürriyetlere riayet
prensibinin milletlerarası teminata bağlanmak üzere bulunduğu su günlerde memleketimizde
de cumhurbaşkanlığından en küçüğüne kadar bütün milletin aynı demokratik ülküleri
taşıdığından şüphe edilemez.
Uzun asırlardan beri müstakil bir devlet olarak yasayan Türkiye’de, hatta okuyup
yazma bilmeyen vatandaşların bile siyasi hürriyetlerini şuurla kullanacak bir seviyede
bulundukları inkâr edilemez bir hakikattir. Okuyup yazma bilmeyen köylüler arasında bile
dünyanın en değerli idare ve siyaset adamlarını yetiştirmiş olan milletimizin, bilhassa
Cumhuriyet idaresinin kurulusundan beri yapılan büyük hamleler neticesinde bundan 20 yıl
evveline nispetle çok yüksek bir seviyeye erişmiş bulunduğu övünülecek bir gerçektir. İste bir
taraftan iç hayatımızdaki bu mesut tekâmülün yarattığı siyasi olgunluk diğer taraftan bugünkü
medeniyet dünyasının umumi şartları daha ilk Teşkilat-ı Esasiye Kanunumuzda hâkim olan
demokratik ruhu, bugünkü siyasi hayat ve teşkilatımızda kuvvetle tecelli ettirmek zamanı
geldiği kanaatine bizi sevk etmiş bulunuyor. Bunun bir an evvel gerçekleşmesi yönündeki
düşüncelerimizi söyle hülasa ediyoruz:
1. Milli hâkimiyetin en tabii neticesi ve aynı zamanda dayanağı olan Meclis
murakabesini, Anayasamızın yalnız şekline değil ruhuna da tamamıyla uygun olarak,
tecellisini sağlayacak tedbirlerin aranması,
2. Yurttaşların siyasi hak ve hürriyetlerinin daha ilk Teşkilat-ı
Kanunumuzun gerektirdiği genişlikte kullanabilme imkânı sağlanması,

Esasiye

3. Bütün parti çalışmalarının yukarıdaki esaslara tamamıyla uygun bir şekilde yeni
başkan tanzimi.
Muhterem milletvekili arkadaşlarımızın yüksek tasviplerine sunduğumuz bu
teklifimizle, daha ilk kuruluşundan beri milli hâkimiyet gayesine erişmeyi, onu
gerçekleştirmeyi hedef tutan Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve bütün Türk Milleti’nin yüksek
arzularına tercüman olduğumuza, Atatürk’ün idealine sadık kaldığımıza tamamen inanmış
bulunuyoruz.
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Cumhurbaşkanımızın 19 Mayıs 1945 tarihli mektuplarında “siyaset ve fikir
hayatımızda demokrasi prensiplerinin daha geniş bir ölçüde hüküm süreceği” hakkındaki
ifadeleri bu teklifimizin vakitsiz ve yersiz olmadığı hakkındaki inancımızı büsbütün
kuvvetlendirmiştir.
Milletimizin bütün kuvvet ve idaresini temsil eden Büyük Millet Meclis Grubu
arkadaşlarımızı, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türk Milleti’ne dünya demokrasileri arasında
şerefli bir mevki sağlayacak olan bu teklifi, kendi öz düşüncelerinin bir ifadesi gibi telakki
edeceklerinden asla şüphe etmediğimizi bir defa daha tekrar eder ve takririmizin açık
oturumda müzakeresini saygılarımızla rica ederiz.”
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Uygulamalar


Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ve Muhalefetin Nedeni



Dörtlü Takrir ve Demokrat Partinin kuruluşu arasındaki bağı kurma



İsmet İnönü’nün Demokrat Parti’nin kuruluşundaki tavrını bilme



Milli Kalkınma Partisinin programını öğrenme
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Uygulama Soruları
1) Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu,
etkileyecekti? İnceleyiniz ve tartışınız.

büyük

toprak

sahiplerini

ne

şekilde

2) Dörtlü Takrirde neler yazılmıştır? Araştırınız ve tartışınız.
3) Demokrat Parti kurucularının hedefleri ne idi? İnceleyiniz.
4) İsmet İnönü, Cumhuriyet Halk Partisinden muhaliflerin atılmasını istemiş midir?
Araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Cumhuriyet Dönemi çok partili siyasi hayata geçiş ve örnekleri ele
alınmıştır. Şu öncelikle ifade edilmelidir ki, Türk demokrasi tarihinde çok partili siyasi yaşam
II. Meşrutiyet döneminde ve daha sona Cumhuriyet dönemi denemeleriyle gerçekleşmiştir.
Ancak 1945 yılı sonrası siyasi yapının çok partili yaşama geçişi bir taraftan iktidar partilerine
rakip olma diğer taraftan kısa kesintilere rağmen mütemadiyen devam etmesi yönleriyle
önemlidir. Bu değişim, uluslararası dengelerde Türkiye’nin batılı demokratik ülkelerle birlikte
olma tercihiyle alakalıdır. Bunun dışında Cumhuriyet Halk Partisi içinde düşünce
ayrılıklarından kaynaklanan ayrışma önemsenmelidir. Bu meyanda Çitfçiyi Topraklandırma
Kanunu ile başlayan tartışmalar, fikri ayrılıklar bir nevi ihtar niteliği taşıyan bildiriyi
Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine sunmuşlardır. Dörtlü Takrir adıyla anılan bu bilidiriye
imzalayanlar daha sonraki dönemlere de damgalarını vurmuşlardır. Bu kişiler Celal Bayar,
Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü’dür. Bu kişiler Türk demokrasisinin en
önemli geleneğini ortaya koyacak olan Demokrat Parti’nin de kurucularıdır. Bu partiden önce
de Milli Kalkınma Partisi kurulmuştur. Ancak Demokrat Parti gibi uzun soluklu ve başarılı
olamamıştır.
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Bölüm Soruları
1) Demokrat Parti’nin oluşum süresinde 1945’deki bütçe görüşmelerinde aşağıdaki
isimlerden hangisi hayır oyu kullanmamıştır?
a) Celal Bayar
b) Adnan Menderes
c) Fuat Köprülü
d) Emin Sazak
e) Şükrü Saraçoğlu
2) Aşağıdakilerden hangisi Dörtlü Takrir’in verilmesinin ardından yaşanan
gelişmeler arasında değildir?
a) Tan ve Vatan gazeteleri kapatılmıştır
b) Fuat Köprülü ve Adnan Menderes CHP’den ihraç edilmiştir
c) Adnan Menderes ve Refik Koraltan CHP’den ihraç edilmiştir
d) Refik Koraltan ve Fuat Köprülü CHP’den ihraç edilmiştir
e) Celal Bayar CHP’den istifa etmiştir
3) Çiftçiyi Topraklandırma Kanunun hangi tarihte kabul edilmiştir?
a) 11 Haziran 1945
b) 1 Ocak 1945
c) 1 Haziran 1945
d) 24 Ekim 1917
e) 3 Şubat 1916
4) Demokrat Parti hangi tarihte kurulmuştur?
a) 4 Aralık 1945
b)

4 Ocak 1946

c) 10 Mayıs 1946
d) 7 Ocak 1946
e) 26 Mayıs 1946
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5) Milli Kalkınma Partisi hangi tarihte kurulmuştur?
a) 7 Temmuz 1945
b) 7 Ocak 1946
c) 4 Ocak 1946
d) 1 Ocak 1945
e) 1 Temmuz 1945
6) Çiftçiyi Topraklandırma Kanununa neden itiraz edilmiştir?
7) Dörtlü Takrir kimler tarafından sunulmuştur?
8) Dörtlü Takrir ile Cumhuriyet Halk Fırkası yönetiminden ne istenmiştir?
9) Demokrat Partinin kurulmasıyla dış politikadaki gelişmeler ne derece etkilidir?
10) Muvazaa kelimesi Türk demokrasi tarihi açısından ne anlama gelmektedir?

Cevaplar
1) e, 2) a, 3) a, 4)d, 5)a.
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