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II. Meşrutiyet Dönemi 
Demokratları: Osmanlı Demokrat 

Fırkası (Fırka-i İbad)

Gökhan KAYA

Siyasetin, sıradan Osmanlılar için geçerli olan siyaseten katl algısından 
ya da bir hanedanın yönetim tekeli anlamına sahip olmasından çıkıp, 
bizzat toplumun deneyimlediği, kendisinin bir pratiği, becerisi kıldı-

ğı II. Meşrutiyet Dönemi, aynı zamanda toplumun hem iç sorunlarının birik-
miş ve ağırlaşmış haliyle, hem de hızlı dış gelişmelerin siyaset etme pratikleri-
ni, becerilerini sınarcasına çözüm üretilmesi gereken bir dönem olmuştur. Si-
yasetin faillerinin bu aciliyet karşısında ilk bakışta hayli yüzeysel değinilerle, 
düşüncelerle dolu olduğu gözükse de, geniş bir perspektiften bakıldığında dö-
nemin ana sorunsalları, temaları, tarafları, izlekleri kimi zaman belirgin, kimi 
zamanda solgun bir şekilde kalıcılığını sürdürmüştür denilebilir.  Bu kalıcılık, 
toplumsal iç ya da dış sorunları çözmede ve siyaseten rüştünü ispat etme nok-
tasında Osmanlı toplumunun başarısızlığını göstermez, aksine, siyasal düşün-
celerden ideolojilere, taraf olmaktan tavır ve tutum geliştirmeye kadar uzanan 
bir tayfta, henüz oluşum aşamasında olan modern siyasetin içeriğinin, sorun-
lara bir an önce çözüm üretme baskısının yarattığı acelecilikle yan yana geli-
şen bir olgunlaşma anlamına gelir.

Esnek ve tamamlanmamış haline rağmen çoğul siyasetin, demokratik bilin-
cin, ülkenin, toplumun geleceği açısından hayati öneme sahip bir olgu olduğu 
ve bunun ancak baskıcı yönetimlere karşı ısrarla savunularak, muhalefet ede-
rek, eylemde bulunarak sağlanabileceği düşüncesi, bu siyasal olgunlaşma sü-
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recinin en belirgin yanı olmuştur. Bu süreçte her türden görüş ve fikrin örgüt-
lenip siyasal hayatın aktörü olma çabasına Demokratlar da katılmıştır. 1908 
Meşrutiyet Dönemi’nin ilk partilerinden olan Osmanlı Demokrat Fırkası, hem 
yukarda özetlenen şekillenmekte olan siyasal süreci bizzat deneyimlemiş bir 
parti olarak, hem de sürecin şekillendirici özelliğine kah direnerek kah süre-
ci kendi fikirleri ve siyaset etme pratikleri yoluyla dönüştürme yollarını ara-
yan bir parti olarak üzerinde durulması, incelenmesi gereken bir siyasal ak-
tör olmuştur.

Osmanlı Demokrat Fırkası’nın Kuruluşu ve Kurucular

Osmanlı Demokrat Fırkası’nın kuruluşunda aktif rol alan Abdullah Cev-
det, II. Meşrutiyet’in ilanından sonra hemen yurda dönmemiş,1 Kahire’de, bir 
yandan İçtihad2 gazetesini çıkarırken diğer yandan da, “Adem-i Merkeziyet” 
grubunun Mısır’daki şubesinde siyasi faaliyetlerini sürdürmüştü. Bu grubun 
büyük çoğunluğunun İstanbul’a giderek Ahrar Fırkası’nı3 kurmalarına karşı-
lık kendisi bu grubun düşüncelerini paylaşmakla beraber, Ahrar Fırkası’nın 
Mısır’daki faaliyetlerine katılmamıştır.4

Abdullah Cevdet Mısır’da olmasına rağmen arkadaşı ve İttihat ve Terakki 
Cemiyeti’nin kurucuları arasında yer almış,  önde gelen Jön Türkler’den olan 
İbrahim Temo’ya düşünsel destek vererek onun, İstanbul’da 1908 Mart başla-
rında kurulmuş olan ve başlıca faaliyetleri, hürriyetin yeniden ilanı için top-
lantılar yapmak, yurtdışından gelen Jön Türk gazetelerini kendilerinin güven-
diği kişilere dağıtarak meşrutiyete zemin hazırlamak olan Selâmet-i Umûmiye 
Kulübü’nü, Osmanlı Demokrat Fırkası’na dönüştürmesine yardım etmiştir.5 
1 Abdullah Cevdet’in meşrutiyetin ilanından hemen sonra yurda dönmemesini Tunaya, 
İttihatçılarla anlaşmazlık içinde olmasına; Hanioğlu ise, İttihatçıların üzerindeki dolaylı 
etkinliğinden çekinmesi olarak açıklar. Bkz. M. Şükrü Hanioğlu, Bir Siyasal Düşünür Olarak 
Abdullah Cevdet ve Dönemi, İstanbul: Üçdal Neşriyat,1981, s. 287; Tarık Zafer Tunaya, 
Türkiye’de Siyasal Partiler: İkinci Meşrutiyet Dönemi, İstanbul: İletişim Yayınları, 1998, C. 
I. s. 205.
2  İçtihâd gazetesinin içeriği, yazar kadrosu için Bkz. Mustafa Gündüz, II. Meşrutiyet’in Klasik 
Paradigmaları: İçtihâd, Sebilü’r-Reşad ve Türk Yurdu’nda Toplumsal Tezler, Ankara: Lotus 
Yayınevi, 2007, s. 63-209; Abdullah Cevdet ve fikirleri için ise Bkz. M. Şükrü Hanioğlu, Bir 
Siyasal Düşünür Olarak Abdullah Cevdet ve Dönemi, İstanbul: Üçdal Neşriyat, 1981.
3  Ahrâr Fırkası için Bkz. Tunaya, a.g.e., s. 175-188.
4  Hanioğlu, Bir Siyasal Düşünür…, s. 286-288.
5  Osmanlı Demokrat Fırkası’nın bir dönem genel katipliğini yapmış olan Bezmi Nusret 
[Kaygusuz] anılarında, Selamet-i Umûmiye Kulübü’nün 1908’de, sonradan partiye de katılacak 
olan Paris’ten yeni dönmüş Fuat Şükrü [Dilbilen]’nin evinde Fransızca dersi almak için toplanan 
münevver gençlerden oluştuğunu söyler Bkz. Bezmi Nusret Kaygusuz, Bir Roman Gibi, İzmir: 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplığı, 2002, s. 31.
Bezmi Nusret Kaygusuz aynı kitabında, Selamet-i Umûmiye Kulübü’nün kurucusu Fuad 
Şükrü ile İbrahim Temo ve Abdullah Cevdet’in 1325 Mart ayı içinde Ayasofya’da Tevfik’in 
Eczanesi’nde buluştuklarını söylese de, bu buluşmada, Abdullah Cevdet’in o esnada Kahire’de 
olduğu için bulunması imkânsızdır. Nitekim Kaygusuz dışında başta Fırka’nın gazeteleri olmak 
üzere bu bilgiyi teyid eden hiçbir açıklamaya rastlamadığımızı belirtmek gerekir. 
Osmanlı Demokrat Fırkası’nın gazetelerinden Hukuk-u Beşer ise, Selâmet-i Umûmiye 
Kulübü’nün oluşumu ile onun Osmanlı Demokrat Fırkası’na dönüşümünü şu ifadelerle belirtir: 
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Selamet-i Umûmiye Kulübü’nün kurucusu 
olan Fuad Şükrü [Dilbilen], çok dil bildiği için 
“Ebu’l-lisan” lakaplı Meclis-i Maarif azası Hü-
seyin Şükrü Efendi’nin6 oğludur. Fuad Şükrü, 
hukuk okumuş, bir süre Fransa’da bulunmuş, 
inanmış bir demokrat, iyi Fransızca konuşan, İt-
tihatçılar tarafından Kütüphaneler müfettişliğiy-
le görevlendirilmiş bir kişiydi.7 Fuad Şükrü’nün, 
daha sonra Osmanlı Demokrat Fırkası’nın ad-
resi de olacak, Divanyolu Cebeci Sokak’taki 
evinde8 toplanan büyük çoğunluğu hukuk oku-
yan gençlerin9, hem o esnada Mizancı Murad 
Bey’in Mülkiye’de anlattığı, Fransız Devrimi 
tarihinin önemli bir aşaması olan Konvansiyon 
Meclisi’nin olağanüstü yetkilere sahip devrim-
ci meclisi Selamet-i Umûmiye Heyeti’nden etkilenmeleri, hem de içlerinden 
Fransa görmüş olanlarda bulunan bu genç hukuk öğrencilerinin okudukları hü-
kümetçe yasaklanmış yayınların etkisiyle toplanıp kurdukları bu kulüp, “ölsek 
bile bir hürriyet eseri kalsın” düşüncesiyle, yakalandıkları takdirde taşıdıkları 
zehiri içeceklerine ahdedecek bir samimiyet ve inanmışlıkla kurulmuştu.  Ni-
tekim kulüp, meşrutiyetin yeniden ilanı için aktif olarak çalışmış, Meşrutiyetin 
İlanı’nın ikinci gününde Bab-ı Âli’ye hürriyet bayrağının dikmiş, meşrutiye-
tin özellikle gençler arasında tanınması için kendi merkezlerinde konferanslar, 
dersler vermiştir.10 Kulübün üyelerindeki bu enerji ve adanmışlık, İbrahim Temo 
ve Abdullah Cevdet’in kulüpten partiye geçilebileceği konusunda iyimserlik ve 
irade doğurmuş, bu iyimserlik ve irade ise; meşrutiyetin siyasal hayatının cemi-
yetleşme, partileşme, siyasetin toplumsallaşması gibi oluşmuş pratik yatkınlık-
ların11 sonucunda kulüp, siyasal parti olarak örgütlenmiştir.
“… Osmanlı Demokrat Fırkası 1324 Temmuz İnkılabı’ndan altı ay evvel tebeyyün eden 
Selamet-i Umûmiye Cemiyeti azalarından bir çoğunun ve fikir ve mesleği ictihad-ı siyasiyesi 
hâkimiyet-i ‘âmme zevat-ı muhtermanın himmetiyle 1324 senesi Mart evâilinde teşkil olunmuş 
ve 31 Mart Vakı’asını mütekaib hâl-i tevkifde kalmış ise de 1326 senesi Martı’ndan itibaren 
haricde kalub küşadı, gazete neşri suretiyle ibraz-ı faaliyete başlamıştır” Bkz. “Bir İki Söz”, 
Hukuk-u Beşer, 9 Kanûn-i Evvel 1326 No: 1, s. 1. 
Ayrıca Fırka’nın gazetesi olmasa da, Fırka’nın kurulmasından sonra ona sempati beslediğini 
söyleyebileceğimiz Tonguç gazetesi 1 Nisan 1909 tarihli sayısında Fırka’nın istibdâd zamanında 
fark edilmemesini şans sayarak, kulüpten Fırka’ya geçişi teyid eder.
6  BOA İ.MF. dos.1, göm.1310/R-6 (18 R 1310/ 8 Kasım 1892).
7  Kaygusuz, a.g.e., s. 55.
8  Fuad Şükrü, Tunaya’ya yolladığı bir mektupta adresi tam olarak şöyle verir: Divanyolu, 
Cebeci Sokak, No: 9, Bkz. Türkiye’de Siyasal Gelişmeler (1876-1938), İstanbul: Bilgi 
Üniversitesi Yayınları  s. 286, Kaygusuz, a.g.e., s. 55.
9  Kulübün kurucusu Fuad Şükrü [Dilbilen], bizzat Tunaya’ya kulübün üyelerinin; İbrahim 
Naci, Giritli Ali, Fuad Şükrü, Abdullah Abud, Dr. Rıza Abud, Yenişehirli Salih, Pertev Tevfik 
gibi genellikle hukuk öğrencilerinden oluştuğunu söylemiştir. Bkz. Tunaya, Türkiye’de Siyasal 
Partiler…, s. 205-206.
10  Tunaya, Türkiye’de Siyasal Gelişmeler…, s. 287-288.
11  Dış yapıların içselleştirilmesinin ürünü, yapılandıran yapı, toplum tarafından oluşturulmuş 
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Selamet-i Umûmiye Kulübü’nden Osmanlı Demokrat Fırkası’na dönüşüm-
de en büyük rolü oynamış olan İbrahim Temo’nun kurucu rolünde12, İttihad 
ve Terakki’den ayrılanların cemiyetin programına uymayan cemiyetler kur-
duğunu, bu siyasal parçalanmışlığın cemiyetin etkisini içerik ve sayısal güç 
açısından azaltacağının etkili olduğu görülmektedir. Dolayısıyla Temo’nun 
ilk niyetinin, başlangıçtaki ilkelerinden gittikçe uzaklaşan İttihat ve Terakki 
Cemiyeti’nden bağımsız ancak onunla işbirliği içinde olabilecek, böylece İt-
tihat ve Terakki’nin eski misyonuna geri dönmesinde etkili olabilecek ayrıca 
yeni gelişmelere, dinamiklere, konulara mesai harcayacak bir fırka olarak Os-
manlı Demokrat Fırkası’nı kurmayı düşündüğü söylenebilir.13

Fuad Şükrü’de ise, 1908 genel seçimlerine tek başına girip seçilememesi-
nin yarattığı, tek başına faaliyet göstermenin bir işe yaramayacağı,14 kurucu-
su olduğu kulübün siyasal bir partiye dönüşmesi, üstelik İbrahim Temo ve Ab-
dullah Cevdet gibi Jön Türkler içinde en çok bilinen kişilerle aynı platform-
da siyaset yapmak, siyasal düşüncelerini yaygınlaştırmak amacının etkili ol-
duğu belirtilebilir. 

Sonuç olarak Osmanlı Demokrat Fırkası, 1907 tarihinde belirmiş15, 1908 
Mart ayı başlarında fiilen kurulmuş, Selamet-i Umûmiye Kulübü’nün, İbra-
him Temo’nun ve ona Kahire’den düşünsel destek veren Abdullah Cevdet’in 
çabalarıyla, resmen 4 Kanun-i Sani 1325 [6 Şubat 1909] tarihinde,16 merkezi 
İstanbul Sultanahmet, Millet Bahçesi karşısındaki Fuad Şükrü Bey’in evi ol-
mak üzere kurulmuştur.

Selamet-i Umûmiye Kulübü’nün tüm üyelerinin de katılımıyla partinin ku-
rucuları: Dr. Abdullah Cevdet, Dr. İbrahim Temo, İbrahim Naci, Fuad Şük-

ve birey tarafından içselleştirilmiş yatkınlık, belirli bir durumda yapılması gereken şeye 
ilişkin pratik kavrayış gibi içeriğe sahip Habitus kavramı için Bkz. Bourdieu, Düşünümsel bir 
Antropoloji İçin Cevaplar, çev. Nazlı Ökten, İstanbul: İletişim Yayınları, 2004, s. 103-133.
12  İbrahim Temo, İttihad ve Terakki Cemiyeti’nin Teşekkülü ve Hidematı Vataniye ve İnkılâbı 
Milliye Dair Hatıratım, Mecidiye 1939, s. 241. Ayrıca Temo, 1902-1906 yılları arasında 
İstanbul’da yaşamış, Alman Oryantalist Karl Süssheim’le mektuplaşmalaşmasından birinde 
Fırka’nın kurucusu olduğunu söyler: Bkz. M. Şükrü Hanioğlu, “Karl Sussheim - İbrahim Temo 
Mektuplaşması ve Jön Türk Hareketi”, Toplum ve Ekonomi, Eylül 1991, No: 2, s. 162; “Doktor 
İbrahim Temo Bey”, Selamet-i Umûmiye, 5 Ağustos 1326, s. 2-3.
1910 tarihi itibariyle Selanik hapishanesinde tutuklu, Fırka’nın gazetelerinden olan Hukuk-u 
İbad ve Başkim gazeteleri sahibi Mustafa Saffet de, Meclis-i Mebûsan başkanlığına hitap eden 
bir başlıkla, cemiyetler kanunu hakkında Fırka’nın fikirlerini içeren yazısında, kuruluştan haber 
verir. Bkz. “Meclis-i Mebûsan Âli Riyaset Celilesine”, Azâd, 19 Teşrîn-i Sâni 1326, No.1, s. 
3-4.
13  Temo, a.g.e., s. 241; Sayısal olarak zayıflama endişesinin altında, II. Meşrutiyet ilanı 
esnasında İttihad ve Terakki Cemiyeti’ne İstanbul’da kayıtlı üye sayısının çok az olmasının 
rolünün de düşünülmesi gereken önemli bir detay olduğunu belirtelim. Bkz. Selim Sırrı Tarcan, 
Hatıralarım, İstanbul: Türkiye Yayınevi, 1946, s. 29.
14  Kaygusuz, a.g.e., s. 53.
15  Osmanlı Demokrat Fırkası Nizâmnâme-i Dahilisi, İstanbul 1325, mad. 66.
16  Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler…, s. 205. Kaygusuz ise Fırka’nın kuruluş tarihini 16 
Mart 1325 olarak verir. Bkz. Kaygusuz, a.g.e., s. 56.
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rü, Pertev Tevfik, Dr. Rıza Abut, Yenişehirli Salih, [Demokrat] Mustafa, Gi-
ritli Ali ve Ser makinist Rıza Bey’dir. 1326 [1910] yılına kadar partinin yöne-
tim kurulunu Reis Dr. İbrahim Temo, İkinci Reis Dr. Abdullah Cevdet, Umu-
mi Katip Fuad Şükrü’den oluşmuştur.17 1327 [1911] yılından itibaren yöne-
tim kurulunu: Reis Dr. İbrahim Temo, İkinci Reis Halil Rıfatpaşazade Ahmet 
Rıfat, Umumi Katip Bezmi Nusret, Muhasip ve Veznedar Seyfettin Arif’den 
oluşurken, Ferruh Niyazi [Ayoğlu] ve Muhlis Sabahaddin [Ezgi] ise diğer 
üyeler olmuştur.18

Fırka’ya ilişkin en ayrıntılı bilgileri veren Bezmi Nusret, İzmir’de parti-
nin bir şubesini açan Hamit Suphi Bey’in girişimleriyle, İstanbul’daki merke-
zin kendisini yönetim kuruluna seçtiğini, 5 Temmuz 1910 tarihinde İstanbul’a 
geldiği zaman Fırka’ya kayıtlı üye sayısının yüz elli kişi civarında olduğunu 
aktardıktan sonra Fırka’nın kuruluşundan itibaren ilgilenenleri ise şöyle sı-
ralar: yönetim kurulu Birinci reis İbrahim Temo, İkinci Reis Abdullah Cev-
det, Umumi Katip Fuad Şükrü [Dilbilen]. Belli başlı üyeler, Mahmut Sadık, 
Şirvanizâde Mahmut Tahir, Ahmet Rıfkı, Halil Rıfatpaşazade Ahmet Rıfat, 
Maliye mümeyyizi Remzi, Eczacı Tevfik, Demokrat Mustafa.19 Bunların dı-
şında Kaygusuz, Fırka’ya kayıtlı olan, Ahmet Cevdet Paşa’nın kızı Emine Se-
miyye Hanım, Şahabeddin Süleyman20 gibi isimleri de saydıktan sonra, parti 
için fiilen çalışan kişiler olarak İbrahim Temo, Fuad Şükrü, Şirvanizade Mah-
mut Tahir ve Demokrat Mustafa’yı zikreder.21

31 Mart İsyanı, Fırka’nın resmi olarak kurulmasını ve siyasi programı-
nı oluşturmasını bir süre askıya almasına yol açmışsa da, isyancılara karşı 
parti üyeleri, İstanbul’daki çeşitli siyasi, bilimsel, edebi ve iktisadi cemi-
yetlerin birleşmesiyle meşrutiyeti korumak için oluşan “Heyet-i Müttefika-i 
Osmaniye”ye katılmışlar; bu cemiyetin Ahrar Fırkası’nın22 yayın organı olan 
Osmanlı gazetesinde meşrutiyetin korunması ve savunulması gerektiğine dair 
yayımlanan ortak bildirisine imza atmışlar;23 20 Nisan 1909 tarihinde isyancı-

17  İbrahim Temo, a.g.e., s. 247.
18  Tunaya, a.g.e. , s. 205. Ayrıca Fırka’nın gazetelerinden olan Yeni Gazete, Necd Mutasarrıfı 
Mahir, Reji Müdür-i Umumisi Baha, Mekteb-i Mülkiye Muallimlerinden Basri ve Cenap 
Şahabeddin beyleri de Fırka’nın sempatizanları arasında sayar. Bkz. Yeni Gazete, 23 Teşrîn-i 
Sâni 1325, s. 2.
19  Kaygusuz, a.g.e., s. 62-63.
20  Şahabeddin Sülaymen, İzmir defter-i hakani müdürü Şerifpaşazade Şevket Bey’in oğludur. 
1885’de İstanbul’da doğdu. İlk, orta tahsilini İzmir’de bitirdi. Mülkiye mezuniyeti sonrası Vefa 
İdadisi’nde, Darülmuallim’de Fransızca, edebiyat öğretmenliği ve müdür muavinliği yapmış, 
1921’de ölmüştür. Bkz. Mücellitoğlu Ali Çankaya, Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler, C. 2-3, 
Ankara: Örnek Matbaası, 1954.
21  Kaygusuz, a.g.e., s. 64-65.
22  Ahrar Fırkası için Bkz. Ali Birinci, Hürriyet ve İtilaf Fırkası: II. Meşrutiyet Devrinde İttihat 
ve Terakki’ye Karşı Çıkanlar, İstanbul: Dergah Yayınları, 1990; Cenk Reyhan, Türkiye’de 
Liberalizmin Kökenleri, Ankara: İmge Yayınları, 2008; Sina Akşin, “31 Mart Olayına Değin 
Sabahaddin Bey ve Ahrar Fırkası”, A.Ü. SBF Dergisi, C.XXXVIII, No: 3, s. 550-552; Tarık 
Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasal …, s. 175-188.
23  “Heyet-i Müttefika-i Osmaniye’nin Beyânnâmesidir”, Osmanlı, 18 Nisan 1909, no: 45.
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lara karşı Yeşilköy’de toplanan askeri güçlere, Yarhisar torpidosunu ve başka 
savaş gemilerinin katılmasını sağlamışlardır.24 Fırka’nın, fiili olarak kuruldu-
ğu halde resmiyet kazanmasının gecikmesinde, Cemiyetler Kanunu o tarihte 
henüz çıkmamış olduğundan, Dahiliye Nezâreti’ne yapılan ilk başvurunun 
tereddütle karşılanarak bir süre sürüncemede bırakılması da etkili olmuştur.25

Fırka’nın Dahili Nizâmnâmesi ve Siyasi Programı

Fırka’nın, İbrahim Temo tarafından yazılan ve 66 maddeden oluşan dahili 
nizamnâmesi ile 15 maddeden oluşan siyasi programı26 aynı risale içinde İs-
tanbul Cihan Matbaası’nda basılmış,27 Fırka’nın gazetelerinden olan Türkiye 
gazetesinde28 ve devrin gazetelerinden olan Genç Türk29 ve Sabah30 gazetele-
rinde yayınlanmıştır.

Nizâmnâme: Mevâd-ı Umûmiye; Kulüplerin İdare-i Dahiliyesi; Kulüpler 
Vezâ’ifinin Sûret-i İfâsı; Vâridât ve Mesârifet; Rüesa, Kolbaşı ve Kolkahyaları 
ile Azay-ı Müntahibe ve Azây-ı Tâbi’yenin Hukuk-u Vezâifi olmak üzere beş 
bölümden oluşmaktadır. Bölümler arası bir kopukluk yoktur. Nizâmnâme’de 
birbirine referans vererek tamamlayan, genişleten, detaylandıran, içerik ka-
zandıran maddeler mevcuttur.

Nizâmnâmenin31, “Mevâd-ı Umûmiye” başlığıyla başlayan ve 11 maddeden 
oluşan ilk kısmının 1. maddesinde Fırka’nın kuruluş amacının: cins ve mez-
hep ayrımı gözetmeksizin bütün Osmanlıların eşitliğini korumak, kardeşliği-
ni takviye etmek olduğu söylendikten sonra, hem ülkenin koruyup güçlendi-
rilmeye muhtaç hem de kendisine dayanılacak ve çoğunluğu oluşturduğu söy-
lenen kesimler olarak: rençber, esnaf, amele, köylünün çıkarlarına öncelik ve-
rileceği belirtilir.

Nizâmnâmenin 2. Maddesi, Fırka’nın Kânûn-i Esâsi’nin sağladığı haklar 
kazanıldıkça peyderpey icraata geçeceğini; 3. maddesi, her liva ve sancak-
ta Fırka’nın merkezine bağlı kulüpler açılacağı; 4. maddesi, her senenin Ma-
yıs ayında genel bir kongrenin yapılacağını; 5. Maddesi ise, Fırka’nın üyele-
rinin belirli bir eğitim seviyesinde olmalarının gerektiğini, üyelerin, Fırka’nın 
başkanı tarafından liyakat ve mesleklerine göre değerlendirileceğini belirtir.

Nizâmnâmenin en dikkat çekici maddelerinden olan 6. Maddesi, 1. madde-
nin ayrıntılandırılmış hali olarak Fırka’nın doğal üyesi olarak rençber, köy-
lü, kayıkçı, mavnacı, oduncu, dülger, duvarcı, arabacı, fabrika ve şimendifer 

24  Kaygusuz, a.g.e., s. 59.
25  Kaygusuz, a.g.e., s. 56.
26  BOA.DH.MUİ. dos.85. göm.63, (02 C 1328/ 10 Haziran 1910).
27  Osmanlı Demokrat Fırkası Nizâmnâme-i Dahilisi, İstanbul 1325.
28  “Demokrat Fırkası Programı”, Türkiye, 15 Teşrîn-i Evvel 1325, No: 2.
29  “Demokrat Fırka’nın Programı”, Genç Türk, 19 Kânun-i Evvel 1326, No: 10.
30  “Fırka-i İbad: Yeni Genç Demokrat Fırkası Siyasi Programı”, Sabah, 23 Teşrîn-i Sâni 1325, 
No: 7257.
31  Osmanlı Demokrat Fırkası Nizâmnâme-i Dahilisi, s. 3.
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amelesi, bakkal, attar gibi bilumum esnaf ve 
zanaatkâran, kara ve deniz amelesi, telgraf ve 
posta müvezzi ve memurları, “yani bilcümle 
sây ü âmel erbabı” olduğu belirtilmiş, “bu 
kısım halkın her türlü mağduriyetten kurta-
rılması ve gaye ve saadetlerinin temini” için 
çalışacağını söylemiştir.

Bu çalışma: Fırka’nın kolbaşıları yetkisine 
sahip olacak ve Fırka tarafından görevlendi-
recek bir kişinin, kolbaşı ile beraber özellikle 
esnaf arasında örgütlenme çalışmaları yap-
mak; muavenet sandıkları kurmak; çocuk ve 
hastalara bakmak için yetimhane [eytâmhane] 
ve çocuk yuvaları [irzâhane] kurmak; demirci, 
dokumacı, debbağ, dökmeci, kuyumcu, ba-
lıkçı mektepleri ile “amel-i ticaret” mağaza 
mektepleri, gemi ve diğer inşaatlar için tezgah-
lar barındıran mektepler açılmasına çalışmak; ameleye ucuz ekmek ve bakka-
liye tedariki için kooperatif şirketleri açılması çabasında olmak gibi somut bir 
içerikle doldurulmuştur. Bütün bunların yanı sıra, belediye ve genel seçimler-
de yukarda zikredilen kesimlerden olan ya da bu kesimleri destekleyen kişi-
lerin seçilmesi için örgütlü çalışmalar yapılacağı vurgusu da unutulmamıştır.

7. madde, Fırka üyelerinin birbirlerini gözeterek, dayanışarak Kânûn-i 
Esâsi’nin korunması, gözetmeleri gerektiğine; 8. madde, Fırka üyelerinin aç-
tığı ticarethanelerin, hastanelerin, fabrikaların ve gazetelerin Fırka’dan izin 
almak koşuluyla desteklenebileceğine dairdir. 

9. madde, ülkedeki cins ve mezhep ihtilâflarını ortadan kaldırmak için kon-
feranslar düzenlenmesini, meşrutiyeti, hürriyeti izah ve “hukuk-u avâmın” 
müdafaa edecek kitaplar ve gazeteler çıkarılmasını öngörürken; 10. maddede, 
ülkenin ticaret ve sanayi hayatını canlandıracak, geliştirecek seyyar sergiler, 
panayırlar, numunehânelerin açılmasına gayret edileceği; 11. madde ise, bu 
işlerle ilgili komisyonlar kurulacağı, rüesa ve kolbaşıların ihtisaslarına göre 
bu komisyonlara dağıtılacağı ile ilgilidir.

Nizâmnâmenin ikinci bölümü “Kulüplerin İdare-i Dahiliyesi” başlığı altın-
da, 12. ila 21. maddelerini kapsar. Fırka’nın kulüplerinin örgütlenmesi ve ida-
resi ile ilgili bölümdür. 

12. madde liva, kaza ve karyelerde kurulacak kulüplerin üyelerinin görev ve 
sayılarını belirler. Liva merkezlerinde oluşturulacak meclis idarelerinin; bir 
reis, iki reis yardımcısı, on aza ve azalardan ayrı olarak bir kasadar ve bir ka-
tipten oluşacağını belirtir. Kaza meclislerininse, aza sayısının beş, ikinci reis 
sayısının ise bir kişi olacağı; karye ve köylerdeyse, iki aza ve bir kolbaşıdan 
ibaret olan Fırka-i İbad heyetlerinin kurulacağı söylenir. 

Genç Türk Gazetesi.
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13. madde kulüplerin reisi ve heyet-i idarelerinin, yine kulüplerin seçilmiş 
azalarının gizli ve çoğunluk oyuyla seçileceği; 14. madde, kulüplerin heyet-i 
idarelerinin bir sene hizmette kaldıktan sonra, bu kişiler arasında çekilecek 
kurada çıkanların yerinde kalacağı, kurada çıkmayanların ise yeniden seçime 
gireceği; 15. madde, bu kura ve seçim sonucunda seçilen veyahut da kurada 
çıkmayanların sonuçlara itiraz edebileceği, Fırka’nın reisinin görevlendirece-
ği bir heyetin bu sonuçları teftiş ve tahkik edebileceği ile ilgilidir.

16. madde, kulüp heyet-i idarelerinin Dahili Nizâmnâme’ye, kolbaşı, kasa-
dar ve katiplerin ise ilkönce kendi kulüplerinin heyet-i idarelerine sonra da 
Fırka’nın reisine müteselsilen sorumlu olduğu; 17. madde, azaların seçime gi-
rebilmek için yirmi yaşından küçük olmamak, Osmanlı memleketinde kulla-
nılan lisanlardan birini okuyup yazmak, namuslu, iffetli olmak şartı aranacağı, 
bu adayların seçiminden sorumlu olan kolbaşıların Fırka’nın ikinci başkanına, 
taşrada ise kulüp reislerine karşı sorumlu olacağına ilişkindir.

 18. madde, kulüplerin boş bırakılmaması için “ihvân-ı fırkadan” bir kişi-
yi, katip vekili sıfatıyla bırakılmasına gayret edilmesi; 19. madde, kulüple-
rin maddi durumu göz önünde tutularak Fırka kütüphanelerine gazete ve ki-
tap alınmasına çaba gösterileceği, kulüpten dışarı çıkarılmamak kaydıyla üye-
lerin bu gazete ve kitaplardan yararlanmasına çalışılacağı; 20. madde, kulüp-
lerde işret ve kumarın yasak olduğu; 21. madde, kulüplerde jimnastikle ilgi-
li alet, edevat, fabrika, hayvanat ve nebatat örnekleri ile resimlerinin bulun-
durulmasının üyelerin bilgilerinin genişlemesine, bunun da maddi ve manevi 
güçlerinin artmasına yol açacağından bütün bu nesnelerin kulüplerde olması-
na gayret edilmesiyle ilgili maddeleri kapsar.

 Nizâmnâmenin “Kulüpler Vezâ’ifinin Suret-i İfâsı” bölümünü içeren 22 ila 
30. maddeler, genel olarak kulüplerin ve kulüplerde görevli olan kişilerin gö-
revlerini tanımlayan dokuz maddeden oluşur.

22. Madde, Dahili Nizâmnâme’nin üçüncü ve altıncı maddesinde açıklan-
mış olan görevler doğrultusunda günde bir defa toplanacağı; 23. Madde, ku-
lüplerin meclis idareleri tarafından düzenlenen program gereğince esnaf ve 
erbab-ı mesainin haftada bir kere kulüpte toplanacağı; 24. Madde, yine bu ku-
lüp meclis idarelerinin haftada bir veya iki kez yabancılara kapalı olacak mü-
zakerede bulunacağı; 25. Madde, kulüp idarelerinin belirlediği konu başlık-
larında kulüp idare heyetinin, üyelerinin ve seçmenlerinin hep beraber topla-
narak, Amerika, Fransa, İngiltere gibi ülkelerdeki demokrat fırkaların, bu ül-
kelerin terakkisine, saadetinin temelinde yatan kavanin ile yarattıkları fark-
ları, dış siyasetleri gibi konularda konferanslar düzenleyeceği; 26. Madde, 
nizâmnâmenin birinci ve altıncı maddelerinde belirtilmiş Fırka’nın “âza-yı 
tâbi’yyesine” haftada bir gün olması planlanmış program doğrultusunda Os-
manlı Tarihi ve Hukuk-u Esasiye ile dört gece elifba, kıraat ve coğrafya ders-
leri verileceği ile ilgilidir.
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27. Madde, rüesa meclisi üyelerinden birisi tarafından köylü, esnaf ve ame-
leye genel ekonomi, ziraat gibi alanlarda bilgi verileceği gibi sanayi işçileri-
ne yararlı olabilecek olabildiğince sade bir izahat verileceği; 28. madde, ku-
lüp rüesasından ya da idare heyetinden astlarına tahakküm etmelerinin yasak 
olduğu; 29. ve 30. maddeler ise kulübün mührünün, antetli kağıtlarının nere-
lerde saklanacağı, nasıl kullanılacağı ve bunlarla kişisel nüfuz edinmenin ya-
sak olduğunu belirten maddelerdir.

Nizâmnâme’nin 31 ila 40. maddeleri kapsayan ve “Vâridât ve Mesârifet” 
başlıklı bölüm, Fırka’nın finansal kaynakları ile harcamalarıyla ilgilidir. 31 
ve 32. maddeler, Fırka’ya katılmış kişilerin ilmen ve fikren demokrat olma-
larının yanında bir miktar “i’ane-yi şehriyye” olarak adlandırılan aylık aidat 
vermekle mükellef olduğunu, bu miktarın azlığı ya da çokluğundansa, düzenli 
ödenmesinin önemli olduğu; 33, 34, 35, 36 ve 37. maddeler sırasıyla, aylık 
aidatların imza karşılığında kolbaşılara ödeneceği, kolbaşıların tutacağı bu 
aidat defterlerini muhasebecilere kontrol ettirecekleri; Fırka’nın doğal üyele-
rinin en azından aylık yirmi para yardımda bulunmaları; secilmiş üyelerin ise 
Fırka’ya kabulü esnasında “dühûliye” adıyla Fırka sandığına kendi imkânları 
doğrultusunda bir kuruş aşağı olmamak kaydıyla yardım da bulunacakları; 
seyahatta bulunan demokratların ise posta ile postayla mümkün olmadığı za-
man en yakındaki kulübe ödeme yapabileceğini; Fırka üyesi olmayanların 
Fırka’nın mesaisini teshîl için yaptığı bağışların da kaydının tutulacağını be-
lirten maddelerdir.

38, 39 ve 40. maddeler Fırka’nın harcamalarına ilişkindir. Fırka’nın mas-
rafları ödendikten sonra geriye kalan miktarın bankaya ya da muteber bir ta-
cire yatırılarak değerlendirileceği, bu nemalanmış paranın da sanayi ve ziraat 
amele mektepleri yahut ticaret mağaza mektepleri açmak için kullanılacağı; 
Fırka’nın ve kulüplerin bütün gelir kaynakları ve masraflarının düzenli ve 
özenli kayıt altına alınacağı; özellikle kulüplerin gazete, tefrişat, kitap, ısınma, 
jimnastik, konferans ve çeşitli toplantılar gibi masrafları ile Fırka’da görevli 
katip, görevlendirilecek muallimler, müfettiş harcırahlarının da Fırka’nın ge-
nel harcamaları sayılacağını vurgulayan maddelerdir.

Dahili Nizâmnâme’nin 41 ila 65. maddeleri kapsayan beşinci ve son bö-
lümünü, “Rüesa, Kolbaşı ve Kolkâhyaları ile Aza-yı Müntahibe ve Aza-yı 
Tâbi’yenin Hukuk-u Vezâifi” başlığı altında Fırka yöneticilerinin, görevlileri-
nin sorumluklarını, hiyerarşilerini, görevlerini, icraatlarını tanımlar.

41, 42 ve 43. maddeler, Fırka’nın başkanının bütün kulüplerin başkanı ve 
her türlü kongre ve örgütlenmelerin başı olduğunu, genel katibin, ikinci baş-
kanın ve muhasebecisinin Fırka’nın başkanına karşı sorumlu olduğunu belir-
tir. Bunlardan başka belirtilen maddelerde, başkanın her türlü ihtilafı çözmek; 
Fırka’nın iç ve dış siyasetini belirlemek; diğer fırkalarla, devlet makamlarıyla, 
basın yayın organlarıyla ilişkileri düzenleyip Fırka’yı temsil etmek; Fırka’nın 
genel katibini, ikinci başkanını ve muhasebecisini seçmek gibi görevlerinin 
olduğunu da hatırlatır.
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44, 45 ve 46. maddeler, Fırka’nın ikinci başkanın seçimi ve görevleri ile 
ilgilidir: Fırka’nın başkanının demokrasi düşüncesi ve programına hizmet et-
tikçe kendisine saygı gösterileceği; başkanın istifası ya da başka nedenler-
den dolayı görevini yapamaz hale gelince ikinci başkanın vekil olarak görevi 
devralıp üç ay içinde genel başkanlık seçimini düzenleyeceğini; ikinci baş-
kanın “gaybubet”i halinde ise ona genel katip veya muhasebecinin vekalet 
edeceğini; başkan vekilinin rüesadan olduğu, dar-ül fünûn eğitimini tamam-
lamış Fırka’nın çeşitli görevlerinde yer almış olması şartlarını haiz olması ve 
başkan seçiminin yapılacağı kongreye katılacakları gazetelerde ilan yoluyla 
İstanbul’a çağırmak göreviyle yükümlü olduğuna dairdir.

47, 48, 49 ve 50. maddeler başkanlık seçiminin sürecine ilişkindir; mad-
deler sırasıyla, başkanlık seçiminin ilanından iki ay sonra başkan adayları-
nın İstanbul’da toplanması gerektiği; Fırka’nın, İstanbul rüesa ve kolbaşılar 
meclislerinin başkan adaylarının içinden, “en ziyade kalben merbut ve Avrupa 
hayat-ı siyasiyesiyle  memleketimizin adalet ve ahlakına vakıf-ı tam’ olanlar-
dan on zâtı bir ay zarfında tefrik ve ilan edecekler”ini; genel katiplerin bu se-
çilen on kişinin tercüme-i halleriyle hizmet ve hayat-ı siyasiyelerini kongrenin 
toplanmasından itibaren neşredecekleri; başkanlık seçimi için toplanan kong-
reye katılan üyeler, başkan vekilinin başkanlığında gizli ve çoğunluk oyuyla 
başkanı seçeceklerine ilişkin maddelerdir.

51, 52, 53 ve 54. maddeler başkan seçildikten sonra, başkanın, genel kati-
bin, ikinci başkanın ve muhasebecinin yapacaklarına ilişkindir. Başkan seçi-
len kişinin beyânnâmesini okuması, ölünceye kadar  “rençber, esnaf, ame-
le vesair fırka-i erbâb-ı mesainin hukukunu müdafa ve muhafaza edeceği”ne 
dair yemin edeceği ile seçim sürecinin nasıl geçtiğinin ilan edilmesi 51. mad-
deyi; Fırka’nın genel katibinin Fırka başkanının adına gelen yazıları kabul ve 
genel merkezle kulüpler arsındaki iletişimden sorunlu olduğu 52. maddeyi; 
seçim sürecinde Fırka adına verilecek her tür iznin ikinci başkanın sorumlu-
luğunda olduğu 53. maddeyi; muhasebe ve kalem heyetlerinin sayısını arttır-
mak veya azaltmanın yetkisinin Fırka’nın başkanının yetkisi dahilinde oldu-
ğu 54. maddeyi oluşturur.

55, 56, 57 ve 58. maddeler Fırka’nın kolbaşıları ile ilgilidir. Fırka’nın üyele-
rinin kolbaşı olabilmesi için namus ve hamiyetinden emin oldukları en az on 
kişiyi Fırka’ya dahil etmesi gerektiği 55. maddeyi; kolbaşıların, istibdâd yö-
netiminden miras kalan atalet, sözünde sebatsızlık, icraat yoksunluğu, haset, 
kibir, israf ve itimatsızlık gibi ahlaksızlıklardan yüz çevirmiş olmaları demok-
rasinin esasını oluşturan hak, hukuk temelli düşünme ile insanların fikir, mes-
lek, din ayrımı yapmamayı benimsemiş olmaları gerektiği 56. maddeyi; kol-
başı adaylarının yukarıdaki iki madde doğrultusunda gösterdikleri faaliyet so-
nucunda ikinci başkanın seçeceği üç kişiye Fırka başkanının kolbaşılık unvânı 
vereceği ve bu kişilerin kulüplerde göreve başlayacakları 57. Maddeyi; kolba-
şı reislerinin için ise Fırka’nın ikinci başkanının başkana sunduğu kişiler için-
den seçileceği ise 58. maddeyi oluşturur.
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59, 60, 61, 62, 63 ve 64. maddeler Fırka üyelerinin genel tutum ve davra-
nışlarına ilişkindir. Sırasıyla; 59. madde, Osmanlı demokratlarının Kânûn-i 
Esâsi’nin tehlikeye düştüğü zamanlarda onu korumak için diğer hürriyetper-
ver fırka ve kişilerle hareket edecekleri; 60. madde, diğer fırkalara mensup in-
sanlara ilişkide, tartışmada asla adâb-ı muaşeret kuralları dışına çıkmamala-
rı gerektiği; 61. Madde, Osmanlı Demokratları’nın genel ve yerel seçimlerde 
kendi adaylarına oy vermeye mecbur oldukları; 62. madde, Fırka üyelerinin 
cüzdanlarında aylık aidat sütunlarının yanı sıra fedakarlık ve hizmet bölüm-
lerinin olacağı bir belge taşıyacakları, bu belgelerin kolbaşılar tarafından ki-
şinin hal ve hareketleri göz önüne alınarak doldurulacağı; 63 ve 64. madde-
ler ise,  Fırka’nın rüesasının direktif ve talimatlarıyla Dahili Nizâmnâme’nin 
hükümlerine uymayan kişilerin Fırka’dan ihraç edileceği ile Fırka rüesasın-
dan olsa bile Fırka başkanının fikir ve icraatlarını akim bırakanlar için de ih-
racın söz konusu olduğu, ayrıca olumsuz hal ve hareket içinde olan genel ka-
tip veya muhasebecilerin de istifaya davet olunacağını işaret eden maddeler-
dir. 65. madde, Cemiyetler Kanunu uyarınca kulüp açacak kişilerin o mahallin 
en büyük mülkiye memuruna müracaat edip izin alması, sonra da bunu gaze-
telerde ilan etmesi gerektiğine dair hatırlatmayı yapan maddedir.

Dahili Nizâmnâme’nin 66. ve son maddesi; 15 Temmuz, 15 Nisan, 1 Mayıs 
ve Fırka’nın nüvesini oluşturan istibdâd döneminde kurulmuş olan Selamet-i 
Umûmiye Kulübü’nün kuruluş tarihi olan 24 Teşrinisani 1323 (1907) tarihle-
rini Fırka’nın bayram günleri olduğunu belirten maddedir

Fırka’nın, “Osmanlı Demokrat Fırkası’nın (Fırka-i İbad) Siyasi Programı” 
adını taşıyan siyasi programı, Dahili Nizâmnâme’nin sonuna ekli bir şekilde 
15 maddeden oluşur.32

Siyasi programın 1. maddesi, Osmanlı Demokrat Fırkası’nın kuruluş ama-
cını belirler; maddede, Osmanlı toplumunun büyük çoğunluğunu teşkil eden 
erbâb-ı sanayi ile rençber, esnaf, amele vesair vatandaşlarının hukukunu, eşit-
lik ve hürriyet dairesinde Kanun-i Esasî’nin getirdiği haklar kazanıldıkça, 
Fırka’nın programı doğrultusunda savunulacağı belirtilir.

2. maddede, Meşrutiyetin ve ülkenin bekası için adaletin önemine değindik-
ten sonra, bu beka kaygısının giderilmesi için cehaletin ve sefaletin yok edil-
mesinin gereği belirtiliyor, sonra Fırka bu amaç için gece dersleri, genel kü-
tüphaneler, iâne sandıkları, hastane ve eytamhaneler açmaya çabalayacağını, 
ayrıca ülkenin aşiretlerin yoğun olan bölgelerine seyyar muallim ve nâsihler 
gönderilerek bütün Osmanlı halkının eğitim-öğretim faydalanması ve dolayı-
sıyla aydınlatılması için çaba gösterileceği söylenir.

3. maddede, ülkenin genel yararı için ayrımcılığa yol açan düşünce ve fi-
kirleri değil,  birleştiriciliği ön plana çıkaran, kardeşliği sağlamlaştıran, ülke-
yi oluşturan bütün insanların fikir ve işlerinin önemli ve değerli olduğundan 
mülhem tedbirler alınacağı belirtilir. 
32  BOA.DH.MUİ. dos.85. göm.63,c.2 (02 C 1328/ 10 Haziran 1910).
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4. madde, Fırka’nın, fabrika, taşocağı ve kumpanyalarda çalışan işçilerin, 
işyeri sahipleri tarafından zûlm ve haklarının gasp edilmemesi için, bu iki ke-
sim arasında aracı olunacağına, girişimlerde bulunulacağına dairdir.

5. madde, Fırka’nın, ülkenin çiftçi, amele, esnaf vesair erbâb-ı sanayi ve 
köylülerden alınan vergi miktarlarının düşürülmesi, “sefahat ve mükeyyifat” 
ile biriktirilmiş servetlerden [müdahhar] alınan vergilerin çoğaltılması için 
çok çalışacağını [bezl-i mesai] söylediği maddedir.

6. maddede, faaliyet ve memleketin ilerlemesinden yana olan Fırka’nın, bu-
nun için gereksiz ve masraflı devlet daireleri açmamak, kırtasiye giderlerini 
kaldırmak, teorik mesaidense fiili iş ve faaliyete önem vereceği belirtilir. 

7. madde, “hâkimiyet-i âmme ve hürriyet-i t’âmme ile hak ve vazifede” 
mutlak bir eşitlik istediğini vurgulayan Fırka’nın, bu ilkeye dair herhangi bir 
şüphe ya da itirazı kabul etmeyeceğini söyledikten sonra düşünce, toplanma 
ve basın özgürlüğü için çalışacağını da net bir üslupla dile getirdiği maddedir. 

8. madde Fırka’nın, şehir kasaba, nâhiye ve karyelerde tesis edilmiş ve edi-
lecek olan kulüplerinin memleketin yararına olacak her türlü müzakereyi, 
“anasır-ı muhtelifeden” oluşacak meclis idarelerinden ibaret olacak bir şekil-
de iş göreceğini belirttiği maddedir. 

9. madde, Osmanlı toplumunu oluşturan her türlü unsurun bir yandan ceha-
leti yenmesi diğer yandan da bu unsurlar arasındaki kardeşliğini artıracak ipti-
dai mekteplerin açılmasının gerekli olduğu, bu mekteplerde kardeşliği bozma-
ya yönelik özellikle dış telkinlerle gayri meşru direktif ve emirlerin önlemesi 
konusunda dikkat edilmesinin zorunluluğu ile bölge ve iklim şartları dikkate 
alınarak, memleketin bayındır hale gelmesine yardım edecek eğitici-öğretici 
zirai, ticari, sınai mektep ve numunehâneler açılacağından bahseder. 

10. madde, devlet arazisinin “Arazi Kanunnamesi” gereğince ihtiyacı olan 
ziraat erbâbına dağıtılacağı, orman ve maden ocaklarının devletçe işlettirilip 
işsizlere iş tedarik ederek halkın refahına, memleketin gelişmesine katkı ya-
pacak şekilde değerlendirileceğine ilişkindir. 

Siyasi Programın 11. maddesi, siyasi hakların en temeli olan seçme hakkı-
nın sadece malikiyet ve devlete vergi verenlerle sınırlandırılmayıp bütün Os-
manlılara yaygınlaştırılması düşüncesini Fırka’nın benimsediğini, seçimlerde 
oy kullanacak seçmenlerin oylarının ise genel, eşit, gizli olması gerektiğini 
belirtir. 

12. madde, ülkede sanayi ve ticaretin temini, gelişmesi ve yayılması için 
kredi olanakları sağlayan sanayi, ticaret ve arazi bankaları açılacağı, Ara-
zi Kanunu’nun çiftçilerin ve emlak sahiplerine lehine işletileceği bunun da 
“hâkimiyet-i milliye” esasını kuvvetlendirmeye yarayacağının konu edildiği 
maddedir. 13. madde, Meclis-i Âyan ve Şûra-yı Devlet hakkında Fırka’nın 
gerekli olan tedbirleri alacağına dairdir. 
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14. madde, ülke idari yönetimi ile ilgilidir: Fırka’nın, vilayetleri daha küçük 
kısımlara taksim edilmesiyle, nâhiyelere tam salahiyet vermek suretiyle ülke-
nin gelişmesine yönelik çalışacağına dairdir. 

Siyasi programın 15. ve son maddesinde, Fırka, devletin ve memleketin 
menfaatine olacağına inandığı kanunlar, düzenlemeler ve uygulamaları tetkik 
ve takip edeceğini, bu doğrultuda kendi siyasi programına yeni maddeler ila-
ve edeceği söylenir. Bu maddenin sonundaki, yeni maddelerin programa ekle-
nebileceğine ilişkin ifadeye işlerlik kazandırılmış; sonradan Bezmi Nusret’in 
teklifi doğrultusunda, âmme hâkimiyeti, parlamenterizmin detaylı tarifi, ver-
gide müterakkiyet [artan oranlı vergilendirme] usulünün tatbiki, tasarruf ve 
mülkiyet hakkının temini, ‘âvamın terbiyesi, kadınların serbestisi, halk edebi-
yatının teşvik ve tamimi hakkında bazı maddeler eklenmiştir33  

Fırka’nın Dahili Nizâmnâmesi ile Siyasi Programı’nın en dikkat çekici yanı, 
Osmanlı toplumunun ihmal edildiğine inanılan işçi, amele, çiftçi, esnaf gibi 
büyük kesimini oluşturanlara yönelik ciddi bir ilgidir. Üstelik bu ilginin sa-
dece teorik düzeyde değil, bizzat bu kesimlere yönelik konferanslar vermek, 
mesleki ve teknik okullar açmak gibi somut bir takım adımları içermesidir. Bir 
diğer dikkat çekici nokta, meşrutiyeti korumanın ona derinlik kazandırmanın 
yolunun sadece Osmanlı elitlerinin işi olmadığı, bir yandan halkın sefalet ve 
cehaletiyle mücadele edilmesi diğer yandan meşrutiyetin getirdiği hakların 
korunup geliştirilmesi için, halkın sosyal-ekonomik hayat şartlarının düzel-
tilmesi gerektiğine yapılan vurgudur. Ülkenin siyasal durumu ile halkın mad-
di durumu arasında ısrarlı bir şekilde kurulan ve “hâkimiyet-i milliye” ya da 
“hâkimiyet-i ‘âmme” kavramlarının içeriğinde dile gelen bu ilişki; Fırka’nın, 
toplumu, siyasal, ekonomik ve sosyal olanın birlikte kurduğunu, bunların bir-
birileriyle arasında dinamik bir bağlantı olduğuna dair algısının sonucudur. 

İttihâd-ı Ânasır’a verilen önem, neredeyse toplumun bütün kesimlerini he-
defe alan örgütlenme konusunda gösterilen özen; bir yandan ülkenin idari yö-
netiminde adem-i merkeziyetçiliğe doğru meyletme, diğer yandan vasıfsız 
amele, işçi, çiftçi, esnaf gibi kendisine dayanılacak kesimlerden daha az, ser-
vet ve sermaye sahiplerinden daha fazla vergi alınmasının hedeflenmesi; ih-
tiyacı olanlara toprak dağıtmak; maden ve ormanların devlet tarafından işle-
tilmesinin savunulması gibi düşünceler, Fırka’nın siyasal ideolojisinin sol bir 
eğilim taşıdığının göstergesi olabileceği gibi, ülkenin gelişmesi doğrultusun-
da alınması gereken pratik kararlar olarak da okunabilir. Ayrıca, her tür tahak-
küme karşı olup ırk, dil, din farklarını değil kişisel hak ve özgürlükleri ön pla-
na çıkarması; üstelik bunu daha çok sosyal, ekonomik açıdan mağdur kesim-
lere yönelik tedbirlerle tahkim etmek konusunda ödünsüz davranacağını söy-
lemesi; Osmanlı İmparatorluğu’nun devamının fikir ve vicdan özgürlüğü te-
melinde sağlanabileceği düşüncesi Fırka’nın demokrasi düşüncesinin temel 
içeriklerini oluşturur.

33  Kaygusuz, a.g.e., s. 55-56.
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Fırka’nın Çalışmaları
Örgütlenme

Osmanlı Demokrat Fırkası’nın Selamet-i Umûmiye Kulübü gibi kökü meş-
rutiyet öncesine giden bir derneğe dayanmasıyla, üyeleri arasında İbrahim 
Temo başta olmak üzere prestijli isimlere sahip olması, ona örgütlenme konu-
sunda çeşitli avantajlar sağlamıştır.34 Fırka’nın kuruluş aşamasında, Selamet-i 
Umûmiye Kulubü’nün merkezi, Fırka’nın da merkezi olmuştur. Fırka’nın ku-
rucusu Temo,  kısa zamanda 16 şubenin kurulduğunu, İstanbul’da çok önemli 
iki şube olarak Cerrahpaşa ve Aksaray Horhor şubelerinin açıldığını belirtir.35 
Bezmi Nusret [Kaygusuz] ise sayı vermez, Hamit Suphi’nin açtığı İzmir ile 
İngiliz Konsolosluğu’nda tercüman olarak çalışan Ali Şevket Bey’in açtığı 
Aydın şubelerini zikreder.36 

Bizim saptayabildiğimiz, İstanbul’da, başında Ahmet Hafız Emin Efendi’nin 
bulunduğu Şehzadebaşı şubesi,37 Manisa,38 Edirne39, Bursa,40 Kudüs41 ve An-
takya42 şubelerinin dışında, yine İstanbul’da Şarköy şubesi,43 bölgenin mülki 
idaresince zorluk çıkarılmasına rağmen44 Mustafa Safvet Bey’in uzun uğ-
raşlardan sonra açabildiği Selanik şubesi;  Manastır, Samsun, Halep, Adana 
şubeleri;45 her türlü yasal başvuruya rağmen valinin açılması için izin verme-
diği fakat fiilî olarak var olan Trabzon şubesi46 dışında, Fırka’nın gazetelerine 
çekilen telgraflar, gönderilen mektuplardan anlaşılacağı üzere Karadeniz sahil 
şehirlerinde,47 Erzurum,48 Rodos49, Taşoz adası50 gibi yerlerde de Fırka’nın be-
lirli bir ilgiyle karşılaştığı söylenebilir. 

Fırka ilk etapta İstanbul’da Cerrahpaşa ve Aksaray Horhor’da51 birer kulüp 
açmıştır. Fırka’nın Nizâmnâmesi’yle Siyasi Programı’na uygun bir şekilde 
34  Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler…, s. 210.
35  Temo, a.g.e., s. 241-243.
36  Kaygusuz, a.g.e., s. 69.
37  “Fırka-i İbad Riyasetine”, Selamet-i Umûmiye, 24 Mayıs 1326, No: 2, s. 2-3.
38  BOA. DH.MUİ. dos.85, göm.63 (02 C 1328/ 10 Haziran 1910).
39  “Bir İki Söz”, Hukuk-u Beşer, 9 Kânun-i Evvel 1326, No: 1 s. 2
40  “Bursa Demokrat Kulübü”, Hâkimiyet-i Milliye, 3 Eylül 1326, No: 26, s. 3.
41  “Bir İki Söz”, Hukuk-u Beşer, 9 Kânun-i Evvel 1326, No: 1, s. 2.
42  “Antakya Demokrat Şubesi”, Türkiye, 19 Teşrîn-i Evvel 1326, No: 6, s. 4.
43   Yeni Yol, 22 Teşrîn-i Sâni 1327, No: 212-1, s. 2.
44  “Başkim Sermuharriri Mustafa Safvet”, Türkiye, 6 Teşrîn-i Sâni 1326, No: 24, s. 4.
45  Kaygusuz, a.g.e., s. 68.
46  Trabzon’da açılması engellenen şubeyi fırka, Manastır’daki baskılardan yola çıkarak bütün 
yurtta demokratlara yapılan engellemeleri içeren şu yazıda ifade eder. Bkz. “Manastır’da 
Demokratlar”, Selamet-i Umûmiye, 25 Mayıs 1326, No: 3, s. 4.
47  “Trabzon Mekteb-i Sultaniyesi”, Türkiye, 16 Teşrîn-i Evvel 1326, No: 3, s. 2; Tunaya, 
Türkiye’de Siyasal Gelişmeler..., s. 289.
48  “Erzurum Valisi”, Selamet-i Umûmiye, 21 Mayıs 1326, No: 4, s. 4.
49  “Rodos Demokratları”, Türkiye, 7 Haziran 1326, No: 1, s. 4.
50  MMZC, 18 Kânun-i Evvel 1326, C. 2, D.1, İ.20, s. 728.
51  BOA. DH.İD. dos. 26/1, göm. 20, (22 Z 1328 / 25 Aralık 1910); BOA. İ.MF. dos. 17, göm. 
1328/Z-6, (17 Z 1328 / 20 Aralık 1910); Kaygusuz, Horhor şubesinin tam adresini, Horhor 
Ragıp Bey Sokağı, Zihni Efendi’nin 12 numaralı evi olarak verir Bkz. Kaygusuz, a.g.e., s. 56.
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kendi üyelerini ve halkı aydınlatmak amacıyla Horhor şubesinde, “hukuk-u 
esasiye” ve “tarih-i siyasiye” konularında ders ve konferanslar verilmiştir.52  
Cerrahpaşa şubesinin gündüzleri, her vatandaşın gelerek ücretsiz tedavi ola-
bileceği bir muayenehane gibi53 çalıştığını, geceleri ise yukarıdaki konulara 
benzer konularda konferans verildiğini,54 şubenin bu tür faaliyetlerinin, kulü-
be halkın gözünde epey prestij kazandırıp ilgisini çektiğini, bu yoğun faaliye-
tin İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin dikkatinden kaçmadığı, hatta kulübü takibe 
aldığını söyleyebiliriz.55

Manastır şubesinin açılması için girişimlerde bulunan, Fırka’nın gazetelerin-
den olan Hukuk-u İbad ve Başkim gazetelerinin sahibi Mustafa Safvet’in engel-
lendiği bizzat Mustafa Safvet’in ve Fırka’nın diğer gazetelerine yansımıştır.56 
Manastır valisi Celil Bey’in, şubenin açılmasına başta olumlu bakmakta iken 
Dahiliye Nezareti’ne sorduktan sonra kulübün açılmasını oyalaması, şubenin 
en sonunda açılmasına rağmen, kısa bir süre sonra basılarak kulüpte görevli 
olanların tutuklanması, Mustafa Safvet’in yazılarında bölücülük, anarşi ya-
ratmaktan açılan dava sonucunda yalancı tanıkların ifadeleri ölçüt alınarak 
hapse atılması57  büyük tepki çekmiştir. Bu tepki, Fırka’nın gazetelerinde, 
“Manastır’da Demokratlar”, “Manastır Meselesi” gibi başlıklarla dile getiril-
miştir. Gazetelerde çıkan protesto yazılarının yanı sıra, demokrat kulüpleri 
arasında bu baskılara karşı dayanışma çağrıları yapılmış,58 bu çağrıların da 
yarattığı etkiyle, Dahiliye Nazırı Talat Bey’den “adil bir dava görüleceği ça-
bası” sözünün alınmasına59 rağmen sonucun değişmeyip Mustafa Safvet’in 
Rodos’a kalebent olarak gönderilmesi60 gibi gelişmeler, Fırka’nın, kısa bir za-
manda gösterdiği bu örgütlenme performansının, ülkenin en örgütlü ve hâkim 
gücü olan İttihat ve Terakki Cemiyeti’ni endişeye sevk ettiği,61 Fırka’nın 1910 
yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne rakip olma potansiyelini taşıdığının işa-
reti sayılabilir. Bu potansiyeli doğrulayan somut delillerden birisi, Fırka’nın, 

52   Türkiye, 14 Teşrîn-i Evvel 1326, No.1 s. 6.
53  Kaygusuz Cerrahpaşa Kulubü’nün Asaf Paşa’nın gayret ve himmetiyle kurulduğunu belirtir. 
Bkz. Kaygusuz, a.g.e., s. 70.  Asaf Derviş Paşa, 1893 yılında Tıbbiye’den mezun olmuş, çeşitli 
görevlerde bulunduktan sonra Tıbbiye’de hocalık yapmış, 1337/1919’da Meclis-i Âli-i Sıhhiye 
üyeliğine atanmış, 1928’de de vefat etmiştir. Bkz: BOA. İ.DUİT. dos. 60 göm. 34 (17 B 1337/ 
18 Nisan 1919; http://www.gata.edu.tr/cerrahibilimler/kadindogum/Akademik/kurucu.html
54  “Demokrat Fırkası’nın Cerrahpaşa Kulübünden”, Hâkimiyet-i Milliye, 25 Eylül 1326, 
No:35, s. 4.
55  Kaygusuz, a.g.e., s. 70.
56  “Meclis-i Mebûsan Âli Riyaset Celilesine”, Azad, 19 Teşrîn-i Sâni 1326, No:1, s. 2-3; 
“Manastır’da Demokratlar”, Selamet-i Umûmiye, 24 Mayıs 1326, No: 2, s. 1; “Manastır 
Meselesi”, Selamet-i Umûmiye, 25 Mayıs 1326, No: 3, s. 3.
57  “Bir Mülakat”, Hâkimiyet-i Milliye, 24 Ağustos 1326, No: 24, s. 4.
58  “Fırka-i İbad Riyasetine”, Selamet-i Umûmiye, 24 Mayıs 1326, No: 2, s. 2-3; “Hâlâ Eski 
Fikirler”, Hâkimiyet-i Milliye,  24 Ağustos 1326, No: 24, s. 2.
59  “Manastır’da Demokratlar”, Türkiye, 14 Teşrîn-i Evvel 1326, No: 1, s. 4.
60  Kaygusuz, a.g.e., s. 68.
61  Kaygusuz, a.g.e., s. 67-68.
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çıkardığı gazetelerin her türlü engellemeye rağmen basın özgürlüğü, ifade ve 
toplanma özgürlüklerini savunarak gazete çıkarma konusundaki ısrarıdır.62

Fırka’nın İstanbul’da çıkan belli başlı gazeteleri Selamet-i Umûmiye, 
Hâkimiyet-i Milliye, Muahede, Yeni Ses, Hukûk-u Beşer, Genç Türk, Azâd, 7 
Haziran 1326 tarihinde ilk sayısı çıktıktan sonra kapatılan ancak 14 Teşrîn-i 
Evvel 1326/27 Ekim 1910 tarihinde ikinci defa çıkmaya başlayan Türkiye ga-
zeteleridir. 

İzmir’de Feryat, Manastır’da Hukuk-u İbad, Halep’te Ahâli gibi gazeteler 
de Fırka’nın İstanbul dışında çıkardığı gazetelerdir. Yukarıda verilen gazete-
lerin çıkış tarihleri çeşitlilik gösterir, bunun nedeni Fırka’nın gazetelerinin sık 
sık idare-i örfiye tarafından kapatılmasıdır.63

Fırka’nın gazetelerinde dile getirilen düşünceler Dahili Nizâmnâme ve Si-
yasi Programı’yla uyumludur. Meşrutiyet’e, parlamenterizme, anayasaya, 
hâkimiyet-i milliyeye, ittihâd-ı anâsıra, hak ve özgürlüklere sadece elitlerin 
sahip çıkmasının yeterli olmayacağı, halkın her kesiminin bir yandan sosyo-
ekonomik ve kültürel durumlarının iyileştirilmesinin gözetilerek diğer yandan 
da ona verilecek eğitim-öğretimin getireceği bilinçlenmenin meşrutiyete sahip 
çıkılmasında hayati öneme sahip olduğu en çok vurgu yapılan düşüncelerin 
başında gelir. Bundan başka, Fırka’ya uygulanan baskı ve yıldırma politikala-
rının genel bir özgürlükler sorununun parçası yapmaya özen gösteren yazılar; 
ülkenin sanayi, ticari ve zirai durumunun ve bu sektörlerde çalışan insanların 
durumlarına yönelik tespit, teşhis ve öneriler; genellikle çalışanların hakları-
nın ön planda tutulduğu grev, lokavt gibi çalışma hayatına ilişkin konular; dış 
ekonomik bağımlılık ve onun en belirgin göstergesi olan kapitülasyonlar ve 
dış borçlanmaya dair yazılar; Balkanlar, Trablusgarp, Almanya’yla yakınlaş-
ma gibi genel dış politik gelişmeler ile İran, Portekiz, İspanya’da özgürlük, 
parlamenterizm, meşrutiyet yanlısı hareketlere duyulan sempatinin hissedildi-
ği yazılar belli başlı konulardır. 

Gazetelerde çıkan yazılarda, ülkenin içinde bulunduğu durum ve problem-
leri, İbrahim Hakkı Paşa Hükümeti’nin icraatına ve onu destekleyen İttihat 
ve Terakki Cemiyeti’nin tavır ve düşüncelerine dair tespit ve eleştirilerin, 
Fırka’nın siyasal, sosyal, ekonomik düşüncelerini kuvvetlendirmeye, pekiş-
tirmeye yönelik hassasiyetle ele alındığı görülür.  Tekil ve somut bir olaydan 
yola çıkarak genel, soyut ve kavramsal olana varma yönteminin izlenmeye 
çalışılması da, bir taraftan düşünsel içeriğe dair oluşabilecek şüphelerin ber-
taraf edilmesi, diğer taraftan da Fırka’nın savunduğu düşüncelerin, amacının, 
çağa uygunluğunun, istenilen ve aranan çare olduğunun ispatlanması hedef-
lenmiştir.
62  “Bir muhitte meşrutiyet-i hakîkîyenin tesis edebilmesi için Kânûn-i Esâsi’nin ferâ’izinden 
olan serbesti-i kelâm, serbesti-i içtima, serbesti-i matbuata hakk-ı riayet edilerek 
vatanımızda muhtelif fırka cereyanları serbest bırakılmalıdır ki fırka-i muhtelifiyeye mensub 
vatanperverânenin müsadamat-i efkârından bevârık-ı hakîkat saçılsın.” Bkz.“Hürriyet-i 
Hakîkîye”, Türkiye, 29 Teşrîn-i Evvel 1326, No: 16, s. 1.
63  Şükrü, a.g.e., s. 4; Temo, a.g.e.,  s. 243-244.
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Meclis-i Mebûsan’da Osmanlı Demokrat Fırkası

Fırka, 1908 seçimlerine64 katılmamıştır. Fırka’nın kurucularından olan Fuad 
Şükrü, İstanbul’dan tek başına adaylığını koymuşsa da kazanamamıştır. Fuad 
Şükrü’nün seçim beyânnâmesi Fedakaran-ı Millet Cemiyeti’nin65 gazete-
si Hukuk-u Umûmiye gazetesinde yayınlanmıştır. Beyânnâmede Fuad Şükrü, 
Meclis-i Mebûsan’a ve meşrutiyet rejimine güvenin tam olması gerektiği gibi 
genel düşünce ve temennilerden başka, ülkenin fiziksel tahribatı üzerinde dur-
muş; bu tahribatı düzeltmek için gereksiz cepheleşme ve çatışmalardan uzak 
durularak işbirliği yapılması çağrısında bulunmuş; sonradan Fırka’nın da ge-
nel amaçlarından olacak demircilik, kuyumculuk, şekercilik, halıcılık türün-
de sanat okullarının açılmasının zorunlu olduğundan dem vurmuş; bu sanat 
okullarının açılmasının yanı sıra yüksek öğretim ve eğitimin Türkçe yapılma-
sı, Avrupa’daki kötü imajımızı düzeltecek insanların yetiştirilmesinin sağlan-
ması gibi eğitim-öğretime öncelik veren ifadeler kullanmıştır.66

Fuad Şükrü tek başına seçime girip kazanamamış olsa da Demokratlar 
Meclis-i Mebûsan’da temsil edilmiştir. Manastır vilayetine bağlı Görice san-
cağından seçilmiş Şahin Taki, Fırka’nın resmi olarak meclisteki tek mebusu 
olmuştur.67

Şahin Taki Bey, 1867’de Kolonya kazasına bağlı İstarya köyünde doğmuş, 
Görice Rüştiyesi’nde orta, Mülkiye İdâdi kısmında ise lise tahsilini yaptıktan 
sonra Mülkiye’den 1891 mezuniyetinin ardından68 sırasıyla, Selanik Ziraat 
Mektebi’nde,69 1892’de Edirne İdâdisi’nde muallimlik ve müdür muavinliğin-
den70 sonra 1896’da, Gümülcine İdâdisi müdür muavinliği71 ve müdürlüğü72 

64  1908 genel seçimleri için Bkz. Aykut Kansu, 1908 Devrimi, çev. Ayda Erbal, İstanbul: 
İletişim Yayınları, 1995, s. 271-356; Cezmi Eraslan-Kenan Olgun, Osmanlı Devleti’nde 
Meşrutiyet ve Parlamento, İstanbul: 3F Yayınları, 2006, s. 63-99; Feroz Ahmad ve Dankwart A. 
Rustow, “İkinci Meşrutiyet Dönemi Meclisleri: 1908-1918”, Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları 
Dergisi, İstanbul, 1977, s. 4-5, s. 245-284; Fevzi Demir, Osmanlı Devleti’nde II. Meşrutiyet 
Dönemi Meclis-i Mebûsan Seçimleri, Ankara: İmge Kitapevi Yayınları, 2007, s. 43-146.
65  Fedakâran-ı Millet Cemiyeti için Bkz. Sina Akşin, “Fedakâran-ı Millet Cemiyeti”, Ankara 
1974, A.Ü. SBF Dergisi, C. XXIX, S.1-2, s. 125-136; Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler…, 
s. 165-174.
66  Fuad Şükrü, “Beyânnâme”, Hukuk-u Umûmiye, 9 Teşrîn-i Evvel 1324.
67  “Görice mebus-u muhteremi Demokrat Fırkası âza-yı  kirâmından mebus-u muhteremin 
Şahin Taki Bey daire-i intihâbiyelerinden bükre avdet etmişlerdir. Müşârün ileyh hazretleri 
meclis-i mebûsanımızda istikamet-i fazilet-i ahlâkiye ile müte’arrif ve senelerce idare-i keyfiye-i 
sabıkanın mezalimi tahtında memalik-i ecnebiyyede mücahede-i hürriyetle nîk-i nâm etmiş 
vatanperverlerimizden olmakla ifâ-yı hoş âmediyi vezaif-i kadirşinastan addederiz.” Bkz. 
“Şahin Taki Bey”, Hâkimiyet-i Milliye, 25 Eylül 1326, No: 35, s. 4; Kaygusuz, a.g.e., s. 61.
68  Ali Çankaya, a.g.e., s. 229.
69  BOA. MF. MKT. dos. 157 göm. 48 (11 C 1310 / 31 Aralık 1892).
70  BOA. MF. MKT. dos. 216 göm. 31 ( 27 M 1312 / 30 Temmuz 1894); BOA. MF. MKT. dos. 
220 göm. 29 (18 S 1312 / 20 Ağustos 1894).
71  BOA. MF. MKT. dos. 290 göm. 63 (14 Ca 1313 / 1 Kasım 1895).
72  BOA. MF. MKT. dos. 359 göm. 21 (04 S 1315 / 4 Temmuz 1897).
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yapmış, sonrasında, Kozan,73 Aynaroz74 
ve Avlonya75 kaymakamlıklarında bu-
lunmuş, son Avlonya kaymakamlığı sı-
rasında istibdâd yönetimine tahammül 
edemeyerek Mart 1901’de yurtdışına 
kaçmıştır. Avrupa’ya kaçmasından bir 
süre sonra Sofya’ya geçen Şahin Taki 
burada, Arnavut milliyetçiliği doğrul-
tusunda yayın yapmış,76 memuriyet 
yerini terk ederek yurtdışına firar ve 
bozgunculuk çıkarma suçlarından gı-
yabında müebbet hapse mahkum edil-
miş olduğu için,77 ancak Meşrutiyetin 
İlanı’ndan sonra yurda dönebilmiştir. 

Şahin Taki’nin Fırka’ya ne zaman 
katıldığıyla ilgili kesin bir bilgi yoktur. 
Ancak Fırka’nın kendisinden memnun 
olmadığı yönünde çok sayıda işaret 
vardır. İttihat ve Terakki Cemiyeti güdü-
mündeki İbrahim Hakkı Paşa Hükümeti’nin Fırka’yı, türlü yollarla yıldırma-
ya yönelik siyasetine karşı sesini yükseltmemesi, Manastır kulübünün haksız 
yere basılıp, sorumlusu Mustafa Safvet’in düzmece tanıklarla hapse mahkum 
olmasını bildiği halde yeterince tepki vermemesi,78 Fırka’nın gazetelerinin 
ardı ardına kapatılması ya da üyelerinin tutuklanıp sürgün edilmesi hatta iş-
kenceden geçirildiği zamanlarda Meclis’teki diğer mebuslar bile bu baskıları 
protesto eden konuşmalar yapıp, bütün bu baskılara karşı hükümete gensoru 
verirken Fırka’ya kayıtlı mebus olarak Şahin Taki’nin sessiz ve pasif kalması, 
kendisine karşı açık bir tepki duyulmasa da bir memnuniyetsizlik yarattığı 
kesindir.79 Fırka’nın Şahin Taki’ye açık bir tepki duymamasının görebildiği-
miz kadarıyla en önemli nedeni, Meclis’te temsil edilmeye verdiği önemin80 
Taki’nin küstürülmemesi gerektiği gibi genel bir özene yol açmış olabileceği-

73  BOA.Y.MTV. dos. 185 göm. 114 (27 Ş 1316 /  10 Ocak 1899).
74  BOA. DH. MKT. dos. 2332 göm. 45 (16 z 1317 /  16 Nisan 1900).
75  Ali Çankaya, a.g.e., s. 229.
76  Kansu, a.g.e., s. 335.
77  Çankaya, a.g.e., s. 229.
78  “Bir Mülakat”, Hâkimiyet-i Milliye, 24 Ağustos 1326, No: 24, s. 3.
79  Kaygusuz, a.g.e., s. 61.
80  Fırka’nın Meclis’te temsil edilmesine önem verdiğini iki gelişmeden çıkarabiliriz; ilki, 
Fırka’nın gazetesi olamadığı halde onu destekleyen Yeni Gazete’nin 21 Teşrîn-i Sâni 1325 
tarihli sayısında Fırka’nın Meclis’te, içinde Rıza Nur, Selanik Mebusu sosyalist Vlâhof, Edirne 
Mebusu Asım Efendi gibi kişilerinde olduğu otuz kadar mebusu olduğunu yazması, ikincisi 
ise Kaygusuz’un gazetenin yazdığı otuz mebusun doğru olamayacağını belirttikten sonra 
“mebuslardan sekiz on kişi demokratlara az çok muzâheret etmiştir” diyerek, mecliste temsil 
ya da bahsi geçmenin önemli olduğunu belli etmiştir. Bkz. Kaygusuz, a.g.e., s. 61.

Şahin Taki Bey
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dir. Taki’nin Meclis’te Arnavut ayrımcılarına sempati duyması81 ve sonradan 
Arnavutluk bağımsızlık hareketine katılmasının da82 ispat ettiği gibi Fırka’yla, 
“ittihâd-ı anâsır” düşüncesinde ters düşmesine rağmen, onun da örgütlü bir 
gücün içinde olmayı istemesi bu birlikteliği o an için zorunlu kılmış olabilir.83

Fırka’nın meclisteki üye sayısını artırmak için İbrahim Temo tarafından 
dile getirilen, Gümülcine mebusu İsmail Hakkı Bey’le temsil edilen Ahâli 
Fırkası’yla koalisyon yapma fikri, Bezmi Nusret tarafından, gerek İsmail 
Hakkı’nın “ikbale haris ve çok muhteris” bir kişi, gerekse de fırkasının “hacı 
hocalardan” ibaret olması gibi nedenlerden dolayı uygun görülmediği için 
gerçekleşmemiştir.84 

Fırka’nın mecliste konu olması ise İbrahim Hakkı Paşa Hükümeti85 zama-
nına denk gelmiştir. Sözü edilen hükümet zamanında iktidar-muhalefet çe-
kişmesi gözle görülür bir şekilde artmış, çekişme kavgaya dönüşmüş, bu da 
iktidarı suikast dahil86 elindeki imkânları kullanarak muhalefeti sindirmeye 
yöneltmiştir. Genel olarak muhalefete özel olarak da Fırka’ya karşı uygula-
nan sindirme, yıldırma politikalarının bir sonucu olarak Fırka’nın Fuad Şükrü, 
Demokrat Mustafa, Manastır’da Mustafa Safvet gibi üyelerinin tutuklanması; 
özellikle Demokrat Mustafa’nın87 işkenceden geçirilmesi; gazetelerinin kapa-
tılması ve dağıtımının önlenmesi88 gibi gelişmeler en fazla tepki çeken konu-
lar olmuştur. Fırka’ya yönelik uygulanan bu yıldırma politikaları sonucunda 
Gümülcine Mebusu İsmail Hakkı Bey, “Memalik Osmaniyyede hürriyet-i 
matbuatın mevcudiyeti ve Meşrutiyyetin hükümferman olduğu Hükûmet ta-
rafından beyan edildiği halde Demokrat Partisi Kâtibi umumisi ile Muaheze, 
Sosyalist, İnsaniyet, İştirak gazetelerinin müdir-i mesûl muharirlerinin tevkif 

81  Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler…, s. 565.
82  Kansu, a.g.e., s. 335.
83  Bu birliktelik fırka üzerine ya da 1908 seçimleri sonrasında oluşan Meclis-i Mebûsan’ın 
mebuslarının üye olduğu partilere dair farklı yorumlara yol açmıştır, örneğin Tunaya, Şahin 
Taki’nin Fırka’ya üye değil yakınlık gösterdiğini, Kansu ve Birinci ise üye olduğunu belirtir. 
Feroz Ahmad ve Rustow, Taki’nin liberal olduğunu söyler fırka adı zikretmez. Bkz: Tunaya, 
Türkiye’de Siyasal Partiler…, s. 207; Kansu, a.g.e., s. 335; Birinci, a.g.e., s. 39 ; Feroz Ahmad 
ve Dankwart A. Rustow, a.g.m., s. 266.
84  Kaygusuz, a.g.e., s. 87.
85  İbrahim Hakkı Paşa Hükümeti 12 Ocak 1910-29 Ekim 1911 yıları arasında görev yapmıştır. 
Bünyesinde, Hareket Ordusu komutanı Harbiye Nâzırı Mahmut Şevket Paşa, Dahiliye Nâzırı 
Talat Bey olmak üzere çok sayıda İttihatçı nâzırı barındıran bu kabine, 31’e karşılık 178 oyla 
meclisten güvenoyu almış, II. Meşrutiyetin ilanından Balkan Savaşları’na kadar geçen sürede 
en fazla işbaşında kalan hükümet olmuştur. Bkz. Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler…, s. 97-
105. Ayrıca İbrahim Hakkı Paşa için Bkz. Carter Findley, Kalemiyeden Mülkiyeye, İstanbul: 
Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1996, s. 208-224.
86   Tunaya, a.g.e., s. 176.
87  “Demokrat Mustafa… ismi üstünde, demokrasi için can veren bir babacan. Eski Bulgaristan 
muhacirlerindendi. Tahsili olmamakla beraber, memleketin medeniyet ile ve bilhassa demokrasi 
ile tealî edeceğini aklına yerleştirmiş, buna bütün sâfiyeti ile iman eylemişti. O sebepten 
Fırka’nın vereceği her emri ifaya amade bir vaziyette idi.” Bkz. Kaygusuz, a.g.e., s. 65.
88  Fuad Şükrü, Saltanat-ı Milliye Temelleri, İstanbul: Cihan Biraderler Matbaası, 1339, s. 3-4; 
Temo, a.g.e., s. 243.
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edilmeleri esbabının Sadrazamdan istiza-
hına dair” başlığıyla gensoru vermiştir.89 
Gensoru, 50 kabul oyuna karşılık 53 red 
oyuyla reddedilmiştir.90

Gensoruda İsmail Hakkı Bey, “hükü-
metin mutlakiyet esasına müstenit usül 
ve kavaid dairesinde idare-i umur etti-
ğinin” ispatı olarak verdiği ilk örnek-
ler, Fırka’nın önde gelen üyeleri olan ve 
yazdıkları yazılar yüzünden hapiste olan 
Fuad Şükrü ve Pertev Tevfik beylerdir. 
Mecliste yapılan tartışmalar gittikçe basın 
özgürlüğü, düşünceyi ifade etme özgürlü-
ğünün kutsal olduğu, meşrutiyetin bu te-
meller üzerine kurulduğu yönünde geliş-
miştir. İdare-i Örfiye’nin kendi yetki alanı 
dışına çıkma konusuyla, meclisin bunları 
denetleme konuları da dile getirilmiştir.91 
Bu tartışmalarda, gensoruyu veren Gümülcine Mebusu İsmail Hakkı Bey, Ser-
fice Mebusu Yorgo Boşo Efendi, Dersim Mebusu Lütfi Fikri Bey gibi mebus-
lar belirtilen konular etrafında gensoruyu savunmuşlar, Bağdat mebusu İsmail 
Hakkı bey başta olmak üzere iktidar yanlı mebuslar Divanı-ı Harb ve İdare-i 
Örfiye’nin gerekliliği, basın özgürlüğünün her isteyenin istediği şeyi yazması 
demek olmadığı gibi düşüncelerle gensoru aleyhinde konuşmuşlardır.92

Fırka’nın mecliste konu edildiği bir başka olay ise, Demokrat Mustafa’ya 
tutukluyken yapılan işkence olmuştur. Konu, Dersim Mebusu Lütfi Fikri Bey 
ve arkadaşlarının, arkasında İttihat ve Terakki’nin olduğundan şüphelenilen, 
“İhlâl-i asayiş ve şekl-i hükümeti tayin maksadıyla teessüs ettiği iddia olu-
nan cemiyet-i hafiyeye dair Sinop Mebusu Rıza Nur Bey’in tevkifi ve mervi 
işkenceler hakkında“93 tahkik komisyonunun kurulması görüşmelerinde dile 
getirilmiştir.94 Rıza Nur’un tutuklu olduğu esnada gördüğü kötü muamele 
ve işkenceden yola çıkarak kişilik haklarının, basın hürriyetinin, kanunların 
çiğnenmesi gibi ihlallerden söz edilirken, bütün bunları kanıtlayan bir baş-
ka örnek olarak Demokrat Mustafa’nın gördüğü işkence örneği verilmiştir.  
Demokrat Mustafa’ya yapılan bu işkence Fırka’nın gazeteleri95 dışında başka 
89  MMZC, 15 Kânun-i Evvel 1326, C. 2, D.1, İ.19, s. 682.
90  MMZC, 15 Kânun-i Evvel 1326, C. 2, D.1, İ.19, s. 696-698.
91  MMZC, 15 Kânun-i Evvel 1326, C. 2, D.1, İ.19, s. 683-685.
92  MMZC, 15 Kânun-i Evvel 1326, C. 2, D.1, İ.19, s. 686, 688, 692-693.
93  MMZC, 18 Kânun-i Evvel 1326, C. 2, D.1, İ.20, s. 716.
94  Lütfü Fikri Bey’in bu takriri 95 red oyuna karşılık 69 evet oyuyla reddedilmiştir. Bkz. 
MMZC, 18 Kânun-i Evvel 1326, C. 2, D.1, İ.20, s. 746-747.
95  Bu işkence Fırka’nın gazetelerinde, hükümetin anayasaya aykırı davrandığı, muhalefete 
baskı yapıldığına dair genel bir muhalefeti barındıran yazılarında söz konusu edilmişse de, 
doğrudan isim verilen iki yazı için Bkz: “Meclis-i Mebûsan”, Muahede, 22 Teşrîn-i Sâni 1326, 

Lütfü Fikri Bey
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gazetelerde de yer bulmuş, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin desteklediği İbra-
him Hakkı Paşa Hükümeti’nin, Kânûn-i Esâsi’ye, kişi hak ve özgürlükleri-
nin ihlali ile İdare-i Örfiye ve Divan-ı Harb kararlarında suistimal yaptığının 
dolayısıyla muhalefeti sindirme amacının canlı delili gibi olmuştur. Meclis-i 
Mebûsan’daki bu tartışmalarda Fırka’ya uygulanan baskılardan96 örnekler de 
verilmiştir.

Fırka’nın Siyasi Hayatı ve İttihat ve Terakki Cemiyeti

Fırka’nın kuruluşunda, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kurucularından olma-
sına rağmen, 1908’den itibaren Cemiyet’in Merkezi Umumi’sinde hiç yer al-
mamış97 İbrahim Temo ile Abdullah Cevdet’in İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin 
yöneticileriyle olan soğukluk, anlaşmazlık hatta adı konulmamış dışlanmışlık-
ları etkili olmuştur.98

Fırka’nın, İttihat ve Terakki’ye başlangıçta iyi niyetli bir eleştiri çizgisi iz-
lediği; iki dereceli seçim sisteminin kaldırılmasının savunulduğu bir yazıda, 
İbrahim Hakkı Paşa Hükümeti’nde Dahiliye Nazırı olan Talat Bey’e yönelik 
kaleme alınan, “hükümetin ezcümle vatanın saadet ve selameti nokta-i na-
zarından hüsnüniyet sahibi olduğuna emin olduğumuz Dahiliye Nazırı Talat 
Bey’in bu babda dikkatlerini celb ediyoruz”99 satırlarından gözlemlenebilir. 
Yazının devamında, Osmanlı Devleti’ni kötü mali durumu ve Avrupa devlet-
lerinin mali durumları, fırsatçılıkları kısaca anlatıldıktan sonra, dış borç için 
Avrupa’da arayışa çıkan Maliye Nazırı Cavid Bey’in yaptığı müzakerelerde, 
Fransızların borç karşılığında teminat olarak istediği yeni imtiyazları reddet-
mesi övülüyordu.100 Bazı gazetelerin yersiz ve haksız eleştirilerine karşı onun 
başarılı olacağına dair inancın belirtilmesi de, Demokratların başlangıçtaki 
olumlu eleştiri çizgisini doğrular.101

No: 10, s. 4; “Bir İki Söz”, Hukuk-u Beşer, 9 Kanûn-i Evvel 1326 No:1, s. 2.
96  Rıza Tevfik Bey kürsüden Taşoz’dan,  resmi memurların demokratları haraca bağladığını 
bunun gibi yıldırma amaçlı bir çok kanundışı icraatlerin yaygın olduğuna dair mektuplar, 
telgraflar aldığını söylemiştir. Bkz. MMZC, 18 Kânun-i Evvel 1326, C. 2, D.1, İ.20, s. 728.
97  Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler: İttihat ve Terakki, Bir Çağın, Bir Kuşağın, 
Bir Partinin Tarihi, 2. Baskı, C. III,  İstanbul: İletişim Yayınları 2000, s. 298-299.
98  Temo, anılarında, Fırka’nın kurucusu olmasının İttihat ve Terakki tarafından cemiyetten 
ayrıldığına yorulduğunu ancak kendisinin hâlâ cemiyetin üyesi olduğunu belirtmekle beraber 
cemiyetin yöneticileriyle arasındaki soğukluğu, anlaşmazlığı yazar. Bkz. Temo, a.g.e., s. 243-
246. Kaygusuz ise, isim vermese de Temo ve Cevdet’i kastederek, “vaktiyle şantajcılıktan 
mahkûm olup da Meşrutiyet’in ilanıyla kurtulmuş olanlar cemiyete hulûl ederek itibar bulmuş, 
birer kahraman kesilmişti. Hakikaten millet ve memlekete hizmet etmiş bulunanlar ihmale 
uğramış, birer köşeye çekilmişti” diyerek bu dışlanmışlığı doğrular. Bkz. Kaygusuz, a.g.e., 
s. 58. Ayrıca İttihat ve Terakki içindeki bu ayrışmalar için Bkz. Suavi Aydın, “İki İttihat–
Terakki: İki Ayrı Zihniyet, İki Ayrı Siyaset”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Tanzimat ve 
Meşrutiyet’in Birikimi, İstanbul: İletişim Yayınları, 2001, C. 1, s. 117- 128.
99  “Selamet-i Umûmiye”, Selamet-i Umûmiye, 25 Mayıs 1326, No: 3, s. 2.
100  “Osmanlı İstikrâzı”, Selamet-i Umûmiye, 19 Temmuz 1326, No: 13, s. 3.
101  Fırka’nın aynı gazetesinin, aynı yazıda Cavid Bey’i överken onunla beraber geziye 
çıkan Adliye Nazırı’na da eleştirel mesafede olması başlangıçta iyi niyetli bir muhalefeti 
benimsediğinin bir başka kanıtıdır. Bkz. “Dürûs-u İstikrâz”, Selamet-i Umûmiye, 22 Temmuz 
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İttihat ve Terakki desteğindeki İbrahim 
Hakkı Paşa Hükümeti’nin, Fırka’ya git-
tikçe belirginleşen kötü muamelesine102 
açıkça karşı çıkışın ilk ve en sert örnekle-
rinden birisinde Bezmi Nusret, kötülükler 
memleketi kemirmekte iken susmanın kor-
kaklık ve miskinlik olacağını, Rumeli’de 
derebeylerin, Anadolu’da hacı ağaların, 
Arabistan’da seyit ve imamların tagallüb, 
zulüm ve eşkiyalıkları altında zayıf ve bi-
çare halkın ezilmekte olduğunu söyledikten 
sonra, İttihat ve Terakki’nin kötü niyetli yö-
netiminin bütün bu kötülüklerin üstesinden 
gelemeyeceği inancı doğurduğunu belirt-
miştir. Aynı yazıda Bezmi Nusret, vatanın 
demokrasi rejimine, adil ve insaflı bir ida-

reye, kurumsallaşma ve örgütlenmeye olan 
acil ihtiyacından dem vurarak, ilan edilen meşrutiyetin sathî ve zâhirî olduğu, 
sağlam esaslara dayanmadığı, “idari bir inkılap fikri ile içtimai bir inkılâbı 
birleşmedikçe ve bunlar el ele vermedikçe” bir yararı olmayacağını ısrarla 
vurguladıktan sonra, Fırka’nın vicdan ve vatanperverliğin bir gereği olarak 
hakikati çekinmeden, korkmadan yazacağını, başa gelecek her tür baskı ve 
zulmün gerçeklerin açığa çıkmasıyla, fikir ve hürriyetin tam olarak gerçekleş-
mesi amacına hizmet etmesinin Demokratların en büyük mutluluğu olacağını 
yazmıştır.103  İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne Demokratlar hakkında yanlış bilgi 
verilme, kötü anlatılma ihtimaline karşı Fırka kuruluş amacını, ”evlad-ı vata-
nın mirassızlarıyla, âhâd-ı nesile daima temasda bulunarak onların dertleri-
ni dinlemek, onların yaralarını tamir etmek onların Kânûn-i Esâsi’den ham 
meşrutiyetten müstefid ve must’im olabilmelerini temin etmekdir”104 satırla-
rıyla ifade etme gereğini duymuştur.

İttihat ve Terakki’nin ülkedeki siyasal muhalefeti doğru anlayacağına dair 
bir umut besleyen bu iyimser yazının altında yatan son umutlar da, Fırka’nın 
gazetelerinden Selamet-i Umumiye’nin sorumlu müdürü Aziz Azmi’nin 
Divan-ı Harb tarafından hapse atılmasıyla hayal kırıklığıyla sonuçlanmış, İt-
tihatçılarla Demokratlar arasındaki ilk büyük “harp”105 böyle çıkmış ve sür-
1326, No: 14, s. 1.
102  İbrahim Hakkı Paşa’nın sadrazamlığı, bir çeşit “iş” gibi gördüğü, gerekli sorumluluk 
ve çalışkanlıktan yoksun olup daha çok okumak, konuşmak, müzik gibi kişisel ilgilerinin 
yoğunluğuna yapılan vurgu ile, Trablusgarp’ın kaybedilmesine de yol açtığı söylenen bu 
zafiyetin tersine İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin gazetelerinin Hakkı Paşa’nın daha çok bu 
kişisel ilgilerini öne çıkarıp övmesine dair, Bkz. İbnülemin Mahmud Kemal, Osmanlı Devrinde 
Son Sadrazamlar, C. 3, 4. Baskı, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1969. s. 1783-1804.
103  “Öldür, Fakat Dinle”, Selamet-i Umûmiye, 26 Temmuz 1326, No: 15, s. 1.
104  “Demokrat ve İttihad ve Terakki Fırkaları”, Selamet-i Umûmiye, 26 Temmuz 1326, No: 
15, s. 2-3.
105  Kaygusuz, a.g.e., s. 67.

Selamet-i umumiye gazetesi.
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müştür. Bu yazıdan sonra Bezmi Nusret, İbrahim Temo ve Fuad Şükrü’nün ıs-
rarıyla Selamet-i Umûmiye gazetesinin başına geçmiş,106 gazete, Osmanlı De-
mokrat Fırkası’nın resmi gazetelerinden biri olarak muhalif duruş ve tavrını 
daha ısrarlı bir şekilde devam ettirmiştir. 

Her ne kadar Fırka, memleketin zarar gördüğü fiil ve hareketleri iyi niyetli 
eleştirmek amaçlı olduğunu belirtmişse de,107 üzerinde yoğunlaşan baskılarla, 
İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin gazetelerinin çeşitli suçlama ve haksız eleşti-
rilerine karşı gittikçe muhalefet tonunu sertleştirmiştir.108 Üstelik bu muhale-
fetin, başta İstanbul’da bizzat şahit olunan olay, gelişmelere, iktidarın izlediği 
icraatlara, takındığı tutum ve sahip olduğu düşüncelerin somut yansımalarına, 
kanıtlara dayanması, bizzat Demokratlar tarafından istendiği için, Fırka’nın 
üyelerinin, muhabirlerinin, sempatizanlarının Rumeli ve Anadolu’dan gazete-
lere gönderdikleri mektup, telgraf ve gelen haberlerin bu amaç doğrultusunda 
önem kazandığı görülür. 

Bu doğrultuda, eğitim-öğretime yönelik ıslahatların yapılmamasının yarat-
tığı hayal kırıklığı ve eleştirisi, Trabzon’daki, Selanik’teki eğitim-öğretimin 
nasıl olduğu gibi haberlerle yahud Maarif Nazırı’na yazılmış bir mektup kul-
lanılarak yapılıyor;109 basın özgürlüğü, Fırka’nın Halep’teki gazetesi olan 
Ahâli’nin kapatılmasından ötürü konu ediliyor;110 haksız isnatlar, karala-
malar, iftiralar, siyasal rakibini sindirmeye yönelik girişimler, insan hakları 
ihlâlleriyse, İttihat ve Terakki’ni gazetelerinin yayınlarına verilen cevaplarda 
dile getiriliyordu.111 Bu olabildiğince somut örnekleri kullanarak yapılan eleş-
tirilerden daha sert eleştirilere geçişi tetikleyen en önemli olgu, hükümetin 
muhalefete karşı izlediği sindirme siyasetinden geri adım atmaması olmuştur.

Nitekim bir suikast sonucu öldürülen Gazeteci Ahmet Samim’in cenaze tö-
reninde polisin uyguladığı şiddetin eleştirildiği bir yazıda Dahiliye Nazırı Ta-
lat Bey’e, “Edirne’de bir telgraf memuru iken 150 lira maaşla Dahiliye Na-
zırlığına geçen Talat Bey’de zerre kadar eser-i hamiyyet ve insaf olsa idi altı 
106  Kaygusuz, a.g.e., s. 67.
107  “Hâkimiyet-i ‘âvam”, Selamet-i Umûmiye, 29 Temmuz 1326, No: 16, s. 1; “Siyasi-i 
Dahili”, Muahede, 30 Teşrin-i Sani 1326, No. 18, s. 2; “Tevkifat”, Muahede, 29 Teşrin-i Sani 
1326, No. 17, s. 1; “Yaralar ve Sargılar I.”, Selamet-i Umûmiye, 9 Ağustos 1326, No: 18, s. 1-2; 
“Yaralar ve Sargılar II.”, Selamet-i Umûmiye, 19 Ağustos 1326, No: 19, s. 1.
108  “Makale-i Mahsusa”, Türkiye, 7 Teşrîn-i Evvel 1326, No: 25, s. 1; “Beyinsiz Muarızlar”, 
Genç Türk, 16 Kânun-i Evvel 1326, No: 7, s. 1-2.
109  “Trabzon Mekteb-i Sultaniyesi”, Türkiye, 16 Teşrîn-i Evvel 1326, No: 3, s. 4; “Mekatib-i 
Hususiye’den Bir Sahne”, Hâkimiyet-i Milliye, 19 Ağustos 1326, No. 22, s. 2; “Maarif ve 
Milyonlar”, Hâkimiyet-i Milliye, 24 Ağustos 1326, No: 24, s. 1; “Maarif Nazırı”, Yeni Ses, 3 
Teşrîn-i Evvel 1326, No: 6; s. 2.
110  “Bir Gazetenin Toplattırılması”, Hâkimiyet-i Milliye, 25 Eylül 1326, No. 35, s. 4.
111  “Makale-i Mahsusa”, Türkiye, 7 Teşrîn-i Evvel 1326, No: 25, s. 1; “Cevab”, Türkiye, 10 
Teşrîn-i Evvel 1326, No: 28, s. 1; “Demokrasi Mesleği”, Türkiye, 31 Teşrîn-i Evvel 1326, No: 
18, s. 1-2; “Cevab”, Türkiye, 7 Teşrîn-i Sâni 1326, No: 25, s. 2; “Lütfen ! İstikbal Namına”, 
Yeni Ses, 28 Eylül 1326, No: 1, s. 1; “Yalancı Hürriyetperverler”, Hâkimiyet-i Milliye, 19 Eylül 
1326, No: 30, s. 1; “Doğru Yol”, Hâkimiyet-i Milliye, 25 Eylül 1326, No: 35, s. 1-2; “Kabine”, 
Azad, 21 Teşrîn-i Sâni 1326, No: 3, s. 1. 
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yüz senelik bir devleti cehalet hissiyle inkırâz vadisine sürükleyeceğine işi eh-
line terk ile çoktan çekilirdi.”112 denmiştir. Bu yazıdan daha sert bir eleştiriyi 
Genç Türk gazetesinde, Fırka’nın önde gelen üyelerinden Ziya Şakir, “Dahili-
ye Nâzırı Talat Efendiye” başlıklı yazısıyla Talat Bey’i, “cahil, yetersiz, Türk-
çe bilmeyen, anlama kapasitesi yetersiz, idraksiz” olarak nitelendirmiş, bu it-
hamını da, İttihat ve Terakki tarafından nazırlığa atanmış olmasıyla; bu görevi 
liyakatsiz olduğu halde kabul etmesiyle; başka düşünce, fikir ve değerlere hiç 
önem vermemesiyle; sorunları göremeyip, anlayamamasıyla; ülkeyi tıpkı da-
hil olduğu Hakkı Paşa Hükümeti gibi yönetememesiyle; gazeteci Ahmed Sa-
mim Bey öldürülürken seyirci kalmasından ve bütün bunlardan dolayı da ül-
kenin sosyal patlamanın eşiğinde olduğunu fark etmeyip bir felakete sürük-
lendiği gibi düşüncelerle içeriklendirmiştir.113  Ziya Şakir’in bu ağır yazısı Ta-
lat Bey’in çok sarsmış114 hatta istifaya yeltenmiş115 ancak bundan vazgeçmiş-
tir. Bu gelişmelerden sonra yakalanması için yayınlanan irade116 ile Ziya Şa-
kir kanun kaçağı durumuna düşmüş,117 sonrasında yakalanıp Kastamonu’ya 
sürülmüştür.118  

Fırka’nın, İttihat ve Terakki Cemiyetine basın yoluyla muhalefeti, verdi-
ği konferanslar ile yine Fırka’ya Meclis-i Mebûsan’da İsmail Bey ve Lütfü 
Fikri Bey’in arka çıkmasının İttihat ve Terakki’nin elindeki yürütme ve yar-
gı gücüyle baş etmede yetersiz kalmış, Fuad Şükrü,119 Şirvanizade Tahir,120 
Pertev Tevfik121 ve Hâmit Suphi gibi önde gelen fırka üyelerinin tutuklanıp 
Divan-ı Harbe sevk edilmesi sonucunda, Fuad Şükrü önce Mısır ardından 
Rodos’a sürülmüş,122  Şirvanizade Tahir’e para cezası verilmiş123, Hamid Sup-
hi Ankara’ya gönderilmiş, Pertev Tevfik ise Avrupa’ya kaçmıştır. Bu gelişme-
ler Fırka’nın faaliyetlerini asgari düzeye indirmesine yol açmıştır. İttihat ve 
Terakki Cemiyeti bununla yetinmemiş: Demokratlar’ı ihtilâlcilikle suçlamış 
hatta Fırka’nın ihtilal için Muhlis Sabahaddin Bey’i Makedonya’ya gönderdi-

112  “Talat Bey”, Türkiye, 11 Teşrîn-i Sâni 1326, No: 29, s. 1.
113  “Dahiliye Nazırı Talat Efendi’ye”, Genç Türk, 21 Kânun-i Evvel 1326, No: 12, s. 1.
114  İbnülemin Mahmud Kemal, a.g.e., s. 1936. İbnülemin Mahmud Kemal, Talat Bey’in 18 
Şubat 1911’de gerçekleşecek istifasını Meclisi Mebûsan’daki mebusların ve muhalif basının 
yıpratıcı muhalefetine bağlar Bkz. İbnülemin Mahmud Kemal, a.g.e., s. 1936 -1937.
115  Kaygusuz, a.g.e., s. 79.  Ziya Şakir, Talat Bey’in Dahiliye Nezareti’inden istifa sürecinde 
mebusların muhalefetinin yıpratıcı olduğunu, bardağı taşıran son damlanın Genç Türk 
gazetesinde yayınladığı bu yazı olduğunu söyler. Bkz. Ziya Şakir, Yakın Tarihin Üç Büyük 
Adamı: Cemal, Talat, Enver Paşalar, İstanbul: Muallim Fuad Gücüyener Kitap Deposu, 1944, 
s. 25.
116  BOA. DH. EUM.KADL, dos. 5, göm. 6 (16 M 1329 / 18 Ocak 1911).
117  BOA. DH. EUM.KADL, dos. 4, göm. 2 (05 M 1329 / 7 Ocak 1911).
118  BOA. İ.HB. dos. 90, göm. 1329/C-O24 (05 C 1329 / 3 Haziran 1911); BOA. EUM. MEM, 
dos. 3, göm. 15 (20 N 1329 / 14 Eylül 1911). 
119  BOA. BEO. dos. 3846, göm. 288386 (15 M 1329/ 16 Ocak 1911).
120  BOA. İ.HB, dos. 74, göm. 1329/M-O46 (13 M 1329 / 15 Ocak 1911).
121  BOA. DH. EUM.KADL, dos. 1, göm. 12 (20 L 1328 / 24 Kasım 1910).
122  BOA. HR.SYS, dos.,140, göm. 20 (24 Haziran 1911).
123  BOA. DH.SYS, dos. 57/-1, göm. 14 ( 15 M 1329/ 16 Ocak 1911).
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ğini iddia etmiş;124 Fırka’nın kurucusu İbrahim Temo’yu Cemiyet’in merke-
zine çağırarak, Cemiyet’in merkez-i umumisinden olan Kara Kemal, Ahmet 
Nesimi,125 Ziya Gökalp’in hazır bulunduğu bir toplantıda Fırka’nın, İttihat ve 
Terakki Cemiyeti’ne yaptığı muhalefete son vermemesi halinde sonuçlarına 
katlanacağı tehdidinde bulunmuş, Temo’nun geri adım atmaması üzerine onu 
yıldırmak için devlet memurlarının siyasetle uğraşmaması gerektiğini öne sü-
rerek memuriyet ya da fırka üyeliği arasında bir seçim yapmasını istemiştir.126 
Temo, bu kuralın diğer memurlar için de uygulanırsa kendisinden istenilece-
ğini yapacağını belirtmiş,127 bir başka deyişle bu tehditkâr teklif karşısında 
net bir cevap vermemiş, bunun üzerine Dahiliye Nazırı Talat Bey tarafından 
Darülacaze Müdürlüğü’nden alınmıştır.128

Bu gelişmelerden sonra Fırka’nın merkezinde bir toplantı düzenleyen 
Temo, “Bu işte bundan fazla devam ve sebatı tehlikeli görüyorum. Tazyik 
ve tehdit altında kalan Demokrat kardeşlerimizin daha ziyade eziyet ve ıs-
tırap çekmelerine fazla tahammül edemem. Bu maksatla istikbalde müsa-
it bir zamana intizâren Fırka’nın faaliyetine şimdilik hitam ediyorum” diye-
rek, Romanya’ya gitmiştir. Temo’nun Romanya’ya gitmek zorunda bırakıl-
ması, Osmanlı Demokrat Fırkası’nın bir süre faaliyetlerine ara vermesine yol 
açmıştır.129 Fırka’nın İttihat ve Terakki’nin zorlamasıyla girdiği bu hareketsiz 
dönem, Bezmi Nusret’in İzmir’den İstanbul’a 21 Şubat 1326 [6 Mart 1911] 
tarihinde gelmesiyle biraz son bulmuş gibidir.130

Bezmi Nusret’in Fırka’yı toparlayabileceğine dair inancı ve çalışkanlı-
ğı onun İzmir’den İstanbul’a gelmesinde etkili olmuştur. Bu gelişte, onun ve 
Demokratların defalarca dile getirdikleri demokrasi fikrine bağlılıkları ile ço-
ğulcu siyasete inanmışlıklarının131  yanı sıra, İstanbul ve taşradaki kulüple-
rin canlılığı azalmışsa da halen açık olması, bunlara ilaveten hükümetten ge-
len baskılara rağmen Demokratların kendi düşüncelerini yayarak İttihat ve 
Terakki’yle mücadele gücünü kendinde bulmaları çok önemli rol oynamıştır. 
Bezmi Nusret ilkin Romanya’da bulunan Temo ile mektuplaşmış; Temo’nun, 
İttihatçilerin Abdülhamid’den bile daha müstebid olduğu, yeniden faaliyete 
geçtikten sonra acele etmeden, temkinli olarak, göze batmadan, Demokrat-
124  Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler…, s. 209.
125  Temo, anılarında, “teşehhüd mikdarı nâzırlık yapan Ahmet Samim Bey” in toplantıda 
bulunduğunu söylese de, söz konusu kişi Ahmet Nesimi Bey’dir. Çünkü Ahmed Samim Bey’in, 
ne İttihat ve Terakki’nin Merkez-i Umumi’sine üye olmuşluğu vardır ne de nazırlık yapmıştır. 
Ahmed Nesimi Bey ise, sözü edilen dönemde Cemiyet’in merkez-i umumi üyesi olduğu gibi 
daha sonra Ticaret ve Ziraat Nazırlığı ile Hariciye Nazırlığı da yapacaktır. Merkez-i Umumi 
için Bkz. Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler: İttihat ve Terakki…, s. 298-299; Ahmed Nesimi 
Bey için Bkz. İbnülemin Mahmud Kemal, a.g.e., s. 1909, 1939, 2042.
126  Temo, a.g.e., s. 244-246; Kaygusuz, a.g.e., s. 79-80.
127  Temo, a.g.e., s. 243.
128  BOA. DH. MUİ, dos. 94/-1, göm. 48 (25 CA 1328 / 4 Haziran 1910).
129  Kaygusuz, a.g.e., s. 79; Temo, a.g.e., s. 247, Fuad Şükrü, a.g.e., s. 2.
130  Kaygusuz, a.g.e., s. 80.
131  “Doğru Yol”, Hâkimiyet-i Milliye, 25 Eylül 1326, No: 35, s. 2; “Evrak ve İrade”, Genç 
Türk, 19 Kânun-i Evvel 1326, No: 10, s. 3.
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ları toplayarak, örgütlenerek kuvvetlenmeye çalışmak gerektiği yönündeki 
uyarılarını dikkate alarak, “demokrasi yolunda ölmek istibdâd altında yaşa-
maktan daha zevklidir. Demokrasiyi bu memlekette yaşatacağız” amacıyla işe 
koyulmuştur.132

Yapılan toplantılar, taşrada henüz kapanmayan kulüplere gönderilen mek-
tuplarla Bezmi Nusret’in deyimiyle, Aksaray Horhor Kulübünde, “21 Nisan 
1327 [4 Mayıs 1911]  tarihinde kongre şeklinde bir içtima” yapılmış, kongre-
de İbrahim Temo Romanya’da bulunmasına rağmen Fırka’nın başkanı olarak 
kalmış; Fırka’nın tekrar faaliyete geçmesi sürecinden sorumlu Bezmi Nus-
ret genel katipliğe; Halil Rıfat Paşazade Ahmet Rıfat ikinci başkanlığa; Sey-
feddin Arif muhasip ve veznedarlığa; Ferruh Niyazi ve Muhlis Sabahaddin 
beyler ise üye olarak seçilmiştir.133 Bütün bu gelişmelere rağmen Temo’nun 
Romanya’ya dönmesi, özellikle Fırka’nın gazetelerinin çıkmasında kendi 
maddi imkânlarını kullanmaktan çekinmeyen Fuad Şükrü başta olmak üze-
re Pertev Tevfik, Hamid Suphi, İsmail Faik, Hüseyin Hilmi ve diğer üyele-
rin hapiste olması Demokratları zorunlu bir atalete sürüklemiştir. Bu atalet, 
Fırka’nın gazetelerinde eleştiri konusu olmuş; Demokrat Fırkası’nın gittik-
çe “lafla peynir gemisi” yürüten diğer partilere benzemeye başladığı; gücünü, 
siyasi programında yer alan ilkeler doğrultusunda hareket etmediği için kay-
bettiği; demokrasiyi ısrarlı ve yüksek sesle savunmaktansa gittikçe tarafsız bir 
konuma sürüklendiği;134 kendi farkını koyması gerektiği; ülkenin sesi çıkma-
yan insanlarının buna ihtiyacı olduğu, bu ihtiyaç doğrultusunda Demokratla-
rın bir fırka oluşturduğu135 hatırlatılmıştır. Bu atalete tepki olarak, Fırka’dan 
çeşitli istifalar olacağı söylentisi gazete sütunlarına yansımış ancak bu tür söy-
lentiler derhal yalanlanmıştır.136 

Atalet, Fırka’yı, zorunlu olarak daha sessiz muhalefete ve iç örgütlenmeye 
önem vermeye sevk etmiştir. Nitekim Fırka’nın ikinci dönemi diyebileceğimiz 
1911 sonrasında, resmi gazete çıkarmaması, mevcut olan örgüte, kulüplere bir 
yandan “tahammül ve metanet” tavsiyesinde bulunarak diğer yandan örgüt-
lenme çalışmalarını yoğunlaştırmayla geçirdiğini Bezmi Nusret belirtiyorsa 
da,137 onun, Fırka’yı ayakta tutabileceğine dair bütün iyi niyetine ve çabasına 
rağmen Demokratların belirli bir güçsüzlüğe uğradığı rahatlıkla söylenebilir. 
Bu silikliğin en iyi kanıtı, Fırka’nın canlı bir muhalefet gösterdiği, gazetele-
rinin sürekli kapatılmasına, üyelerinin tutuklanmasına rağmen yeni gazeteler 
çıkarmak; konferanslar ve sağlık hizmetleri vermek; tutuklanma ve sindirme 
politikalarını meclis gündemine gelmesini sağlamak gibi 1911’e kadarki ilk 
dönem faaliyetlerine, ikinci dönem olan 1911 sonrasında rastlanmamasıdır.138 

132  Kaygusuz, a.g.e., s. 80-81.
133  Kaygusuz, a.g.e.,s. 82.
134  “Kavliyyât ve Faaliyet”, Genç Türk, 13 Kânun-i Evvel 1326, No. 4, s. 1.
135  “Evrak ve İrade”, Genç Türk, 19 Kânun-i Evvel 1326, No. 10, s. 3.
136  “Demokrat Fırkası”, Hukuk-u Beşer, 9 Kânun-i Evvel 1326, No: 1, s. 3.
137  Kaygusuz, a.g.e.,  s. 83.
138  Tunaya, Türkiye’de Siyasal Gelişmeler…, s. 290.
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İkinci dönemin dikkat çekici sayılabilecek iki faaliyeti vardır bunlar: İbra-
him Hakkı Paşa Hükümeti’nden sonra işbaşına gelen Küçük Sait Paşa Hükü-
meti zamanında gerçekleşen139 Bezmi Nusret ile Muhlis Sabahaddin’in bizzat 
Küçük Said Paşa’yla görüşmesinin sonucunda ondan, tutuklu bulunan De-
mokratları kurtaracağına dair aldığı söz ile Fırka’nın görüşlerini Yeni Gazete, 
Fırka’yı Meclis-i Mebûsan’da destekleyen Lütfi Fikri Bey’in sahibi olduğu 
Tanzimat, Islahat, Maşrık, Zühre, Alemdar gibi muhalif basın aracılığıyla du-
yurmaya çalışmasıdır. 

Bezmi Nusret’in yeni hükümetin verdiği sözü tutmaması üzerine, Demok-
ratlara yapılan baskıların, sürgünlerin genel bir özgürlük sorunu olduğunu be-
lirttikten sonra çok partili hayatın gerekliliğine vurgu yapan yazısından bir 
süre sonra Yeni Gazete yayın hayatına son vermiştir.140 Bu yazıya rağmen 
Said Paşa Hükümeti’nin hareketsiz kalması, Muhlis Sabahaddin’in sadraza-
ma sertçe yazılmış bir ariza vermesine yol açmış, bu ariza yüzünden Muh-
lis Sabahaddin’in Divan-ı Harb tarafından sürgüne gönderilmesi üzerine, De-
mokratlara sempati ile bakan bir başka gazete olan Maşrık gazetesine, De-
mokrat Fırkası Kâtib-i Umûmisi ünvanıyla Bezmi Nusret, “Muhterem Lüt-
fi Fikri Bey’e” başlığıyla aynı temalı ikinci yazısını yazmıştır. Bezmi Nusret 
yazısında, Fuad Şükrü, Pertev Tevfik, Hamit Suphi, İsmail Faik, Hüseyin Hil-
mi gibi Demokratların hâlâ hapiste olmasını eleştirmiş; yeni hükümetin bu ko-
nuda adım atmamasının yarattığı hayal kırıklığından bahsetmiş; son olarak da 
Muhlis Sabahaddin’in Sadrazam Said Paşa’ya verdiği ariza yüzünden sürgü-
ne yollandığını, bu baskının, zulmün, adaletsizliğin başka Fırka üyelerine ve 
gazete sahiplerine de uygulanmasını Fırka adına protesto ettiğini söylemiş, bu 
uygulamalara karşı mücadeleye devam edileceğini belli etmiştir.141 Maşrık ga-
zetesinde yayınlanan bu yazıdan sonra meclisteki bazı mebuslar, Demokrat-
lara gösterilen bu şiddetin, adaletsizliğin son bulması isteğiyle gayriresmi bir 
şekilde Talat Bey ve Bahaeddin Şakir’e başvurmuşlar, bu ikiliden: “Demok-
ratların samimi oldukları, memlekete bir fenalık gelmeyeceği ancak kendileri-
ne yaptıkları muhalefeti kabul etmeyecekleri” cevabını almışlardır. Bu cevap-
tan bir süre sonra, tutuklu bulunanların serbest bırakılması için yapılan faali-
yetlere, Fırka’nın ilk dönem gücünün artık olmadığının İttihatçılar tarafından 
anlaşılması da eklenince Demokratlar affedilmişlerdir.142

139  Küçük Said Paşa’nın içinde Şeyhülislam Musa Kazım Efendi, Maarif Nazırı Emrullah 
Efendi, Maliye Nazırı  Nail Bey, Dahiliye Nazırı Talat Bey, Harbiye Nazırı Mahmut Şevket 
Paşa gibi İttihatçıların bulunduğu 8. Hükümeti için Bkz. İbnülemin Mahmud Kemal, a.g.e., C. 
II, s. 1087-1306, Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, İttihat ve Terakki…, C. III, s. 112-132.
140  “hükûmet bütün siyasi fırkalar efradının âmâl ve metalibine aynı nazar ve riayetle 
bakmalı, ehemmiyet vermelidir. Mücerret şahsî bir temayûl neticesi olarak, siyasi bir hizbi 
diğerine tercih etmek, idaresi altında bulunan yetimlerin işlerini görmek mecburiyetinde bir 
vasi gibi hükûmet için de olsa caiz değildir. Başlıca ‘amâli ancak bir fırkayı teyit, diğerinin 
efradını ihmal ve tezyif noktasında matuf bulunan hükûmet, memlekete, vatan çocukları arasına 
nifak ve şikak saçmış olur.”  Bkz, Kaygusuz, a.g.e., s. 84-85.
141  “Muhterem Lütfi Fikri Bey’e”, Maşrık, No: 92, s. 2.
142  Kaygusuz, a.g.e., s. 86-87.
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Böylece Fırka’nın ikinci dönemi sayılabilecek bu dönemin en büyük başa-
rısı, ilk dönemin sonunda gerçekleştirilen örgütlenme, konferanslar, düşün-
sel ve somut ayaklar üzerine kurulan gittikçe sertleşen muhalefet sonucunda 
hapse gönderilen Demokratları hapisten çıkarmak için yapılan ısrarlı adalet 
ve özgürlük arayışı, sınırlı, temkinli, zararsız bir muhalefet gibi İttihatçıların 
kabul edebileceği bir eksenin sonuç alıcılığı olmuştur. Bu sonucun alınma-
sında, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Said Paşa Hükümeti’ne verdiği deste-
ğin, Cemiyet’e yönelik muhalefetin hükümete de doğrudan yönelmesine yol 
açması; Meclis-i Mebûsan’da hükümet üyeleri hakkında verilen gensorular; 
Kânûn-i Esâsi’nin tâdilatı gibi konularda açıktan ya da örtük olarak Cemiyet 
ile hükümet arasında görülen fikir ve icraat ayrılıkları; İttihat ve Terakki’ye 
yapılan genel muhalefetin gittikçe Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nda toplanma eği-
liminin güçlenmesi gibi gelişmelerin İttihat ve Terakki’yi yıpratmasının yanı 
sıra Trablusgarp’ın Savaşı’nın, Arnavutluk ve Balkanlar sorununun getirdiği 
olumsuz hava143 eski gücü ve dinamizmi törpülenen Demokratların izlediği, 
izlemek zorunda kaldığı temkinli muhalefetten daha fazla etkili olmuştur.

Fırka’nın 1911’de, yeniden eski gücünü yakalamanın daha çok üye kazan-
mak, örgütlenmekten geçtiğine inanmasına rağmen bunda başarılı olamadığı-
nı, kendisini, daha çok benimsenen demokrasi görüşünü olabildiğince yayma-
ya hatta bu zemin önceliğiyle muhalefet yapmaya odakladığı görülür. Bunda, 
Bezmi Nusret’in Demokratların bağımsız hareket etmeleri konusundaki ısrarı 
etkili olmuştur. Nitekim, Temo tarafından ortaya atılan Meclis-i Mebûsan’daki 
Ahâli Fırkası’yla birleşme düşüncesinin, 1911’de Fırka’nın en etkili kişisi ola-
rak kendisi tarafından reddedildiğini,144 bu titizliğininse, İttihat ve Terakki’ye 
yönelen genel muhalefet içinde Demokratların belirgin bir konuma geçmele-
rini engellediği söylenebilir. Fırka’nın bu dönemde odaklanmaya çalıştığı de-
mokrasi düşüncesini yaymak düşüncesi, İttihat ve Terakki’ye olan genel mu-
halefetin, bir parti çatısı altında birleşmesi düşüncesinin ürünü olan Hürriyet 
ve İtilaf Fırkası’nın 21 Kasım 1911 [8 Teşrinisani 1327]145 de kurulmasıyla ka-
çınılmaz bir biçimde iyice etkisizleşmiştir. 

Ülkedeki genel muhalefetin Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nda birleşme eğili-
mi karşısında Demokratların da bu oluşum içinde yer almasının gündeme 
gelmesine, Hürriyet ve İtilaf’la Demokratlar arasında en başından oluşmuş 
sempatinin,146 Demokratların kişisel tercihleriyle Hürriyet ve İtilaf’a girme-
leri şeklinde tezahür etmeye doğru gelişmesi eklenince, Demokratlardan Ah-
met Rıfat Bey’in ısrarıyla Bezmi Nusret, Ferruh Niyazi, Muhlis Sabahaddin 
ve Maliyeci Remzi, Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nın kurucularından olan Mira-
143  Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, İttihat ve Terakki…, C. III, s. 123.
144  Kaygusuz, a.g.e., s. 87.
145  Birinci, a.g.e., s .48.
146  Fırka, Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nın kuruluşundan üç gün sonra kutlar: “Osmanlı Demokrat 
Fırkası’ndan; vatan ve milleti istimal-i saadetine çalışmak üzere teşekkül eden Hürriyet ve 
İtilâf fırka-i siyasiyesinin erkân-ı muhteremesine Fırka-i İbad güldeste-i tebrikâtını arz ve o 
gaye-i kemâle vusûlünü an samim’ül kalb temenni eyler”, Bkz. Tesisat, 11 Teşrîn-i Sâni 1327, 
No.130, s. 4.
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lay Sadık Bey’le görüşmüştür.147 Bu görüşmede, Demokratlığı muhafaza et-
mek, Demokrat Kulüpleri’nin tabelalarında demokrat kelimesinin korunması 
şartlarını öne süren Demokratlarla İtilafçılar, birleşmeyi müzakere etmişlerse 
de bir sonuca varamamışlardır. Ancak iletişim kesilmemiş, Bezmi Nusret’in 
hazır bulunmadığı ortamlarda İtilafçılarla Demokratlar arasında görüşmeler 
sürmüş; bu görüşmelerde, İttihat ve Terakki’yi devirmenin öncelik olduğu, 
bunun gerçekleşmesinden sonra Demokratların kendi kulüplerinde program-
larına uygun hareket etmelerinin serbest olacağı, bilimsel ve toplumsal fa-
aliyetlerine devam edebilecekleri hatta özerk bir konumda olabileceği gibi 
konular tartışılmıştır. Osmanlı Demokrat Fırkası’nın 22 Teşrinisani 1327 [5 
Aralık 1911]’deki son toplantısında, İttihat ve Terakki’ye muhalefetin gerekli-
liği, Hürriyet ve İtilaf’la birleşilmesi eğiliminin baskınlığıyla, buraya katılma-
manın adeta imkânsız olduğu düşüncesinin ve hissiyatının belirleyiciliğinde, 
çoğunluğun kararıyla Fırka, Hürriyet ve İtilaf Fırkası’na katılmıştır.148  

Bu ilhak kararı, Fırka’nın taşra kulüplerine duyurulmuş, Şarköy ve Cerrah-
paşa Kulüpleri bu karara ilk uyan kulüpler olmuştur.149 Bezmi Nusret bu ka-
tılma kararına karşı çıkmışsa da Fırka’nın Hürriyet ve İtilaf’a ilhakını önleye-
memiştir. Bezmi Nusret’in ilhak kararına karşı çıkmasında, Osmanlı Demok-
rat Fırkası’nı toplumsal ihtiyaca cevap veren;  benimsediği değer ve düşünce-
leri evrensel olan hatta “siyasi programının her maddesi bir siyasi program 
olabilecek kadar kuvvetli” bir parti olarak görmesi; Hürriyet ve İtilaf’ı ise tam 
tersi; bunlardan mahrum olması; somut önerilerden daha ziyade genel geçer 
vaatler, içeriği iyice oluşturulmamış fikir ve değinilere sahip, zihinsel mesai 
tarafı eksik, fikri bütünlükten yoksun yamalı bohçayı andıran bir siyasi olu-
şum gibi algılaması ve tek hedefinin İttihat ve Terakki’ni yerine geçmek oldu-
ğu yönündeki düşünceleri neden olmuştur.150 Hürriyet ve İtilaf’a katılım önce-
sinde Fırka’dan bazı kimseler, II. Meşrutiyet’in siyasal hayatında liberal yanı 
epey güçlü ve tıpkı Osmanlı Demokrat Fırkası gibi siyasal programında siya-
sal özgürlük, çalışma hayatının ve özellikle işçilerin çalışma koşullarının dü-
zeltilmesi, örgütlenme, vergi reformu, millileştirme/kamulaştırma, barışçı bir 
siyaset gibi ilkelere yer veren Osmanlı Sosyalist Fırkası’na151 katılmışlar, Os-
manlı Demokrat Fırkası’nın aktif zamanlarındaki kadar olmayan bir canlılıkla 
faaliyetlerini burada sürdürmüşlerdir.152

147  Birinci, a.g.e., s. 52; Kaygusuz, a.g.e., s. 88.
148  Birinci, a.g.e., s. 52; Kaygusuz, a.g.e., s. 89; Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler…, C. I, 
s. 212.
149  Teminat, 2 Şubat 1327, No: 211, s. 4; Yeni Yol, 22 Teşrîn-i Sâni 1327, No: 212-1, s. 2.
150  Kaygusuz, a.g.e., s. 93-96.
151  Osmanlı Sosyalist Fırkası için Bkz. Mete Tunçay, Türkiye’de Sol Akımlar, C. I, İstanbul: 
BDS Yayınları 2000; Kerim Sadi, Türkiye’de Sosyalizmin Tarihine Katkı, İstanbul: İletişim 
Yayınları, 1994. 
152  Tunaya, Pertev Tevfik’i Osmanlı Sosyalist Fırkası’nın kurucuları arasında sayar. 
Şirvanizade Mahmut Tahir, A. Rıfkı, Rıfat Süreyya beylerin ise sonradan buraya katıldıklarını 
söyler. Bezmi Nusret’in ise, anılarında belirtmediği, bizim araştırmalarımızda rastlamadığımız 
ancak muhtemelen kendisi hayattayken Tunaya’ya verdiği bilgilere dayanarak Tunaya, bu 
Fırka’ya katıldığını söyler. Bkz. Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler…, s. 212, 285.
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Demokratların Hürriyet ve İtilâf Fırkası ile Sosyalist Fırka’ya katılımda, ül-
kenin içinde bulunduğu siyasal atmosfer ile II. Meşrutiyet’in siyasal hayatının 
yapısal özelliklerinin doğrudan ilgisi vardır. Bir başka deyişle, İttihat ve Te-
rakki Cemiyeti’nin gittikçe artma eğilimi gösteren Meşrutiyetin getirdiği öz-
gürlükçü havayı tehdit eden baskı ve kontrol siyasetine karşı, zihinlerde canla-
nan başka bir istibdad yönetiminin gelmesi endişesinin baskın olduğu siyasal 
atmosferin, muhalif oluşumları birleştirici etkisiyle, II. Meşrutiyet’in siyasi 
düşünce ve hareketlerindeki tamamlanmamışlık, henüz oluşum halinde olan 
siyasal hareketlerin düşünsel, ilkesel temellerinin esnekliğinden kaynaklanan 
değişik düşüncelerin birbirlerine eklemlenmesinin kolaylaştırıcı, birbirini içe-
rici yapısının bir araya gelmesi, Fırka’nın dağılmasını kolaylaştırmıştır.

Fırka’nın Sosyal ve Ekonomik Görüşleri

Çalışma Hayatı ve Çalışanlar

Fırka’nın Dahili Nizâmnâmesi ve Siyasi Programı’na belirgin bir şekilde 
yansıyan; her tür sektördeki işçilerin, çalışanların çalışma ve hayat şartlarının 
iyileştirilmesi zorunluluğu, Osmanlı toplumunun XX. yüzyılın başında iyice 
görünür bir hal almış ekonomik şartlarının ve durumunun zorlayıcılığının bir 
sonucudur. II. Meşrutiyet’in İlanı’nın hemen sonrasında İmparatorluk’ta ya-
şanan grev dalgası, Osmanlı işçi sınıfının içinde bulunduğu ağır şartların artık 
dayanılmaz boyutlarda olduğunun bir göstergesiydi. 

Osmanlı’da modern anlamda ilk işçi hareketlerinin tarihi 1839’a kadar git-
mekte153 sonrasında başlıca hareketler olarak; Bursa’da 1861’de ateşe veri-
len fabrika, 1872 Beyoğlu Telgrafhane işçilerinin grevi, 1873’de Haydarpaşa-
İzmit demiryolu işçilerinin işten çıkarmalara demiryolunu tahrip ederek ver-
dikleri tepki, 1878 İstanbul terzi işçilerinin, 1879 Şirket-i Hayriye vapur işlet-
mesindeki dökümhane işçilerinin, aynı yılın Temmuz ayında yedi yılda dör-
düncü kez görülen Tersane işçilerinin grevleri gibi büyük grevlerin yanı sıra 
duvar işçileri, terziler, ayakkabı tamircileri gibi çalışan kesimlerin ekonomik 
şartlarının düzeltilmesi istemiyle greve gitmeleri, bu kesimlerin siyasi bir güç 
olarak ortaya çıkma, hakkını arama, sesini yükseltme pratiklerini deneyimle-
meye başladığının habercisidir. 

II. Meşrutiyet’in ilan edildiği 1908 Temmuzu’ndan aynı yılın Aralık ayına 
kadar görülen, başlıcaları Makedonya’da ortaya çıkan Edirne-İstanbul hattı-
na kadar genişleyen demiryolu işçileri grevi, Alatini Tuğla Fabrikası işçileri, 
Varnalı şimendifer işçileri, Zonguldak maden işçileri, Şirket-i Hayriye işçile-
ri grevleri; Kazlıçeşme deri işçileri, Manastır dokuma işçileri, İstanbul kömür 
yükleme ve tütün deposu işçileri grevleri olmak üzere grev sayısı 111’i154 bul-

153 Yavuz Selim Karakışla, “Osmanlı Sanayi İşçisi Sınıfının Doğuşu”, Osmanlı’dan Cumhuriyet 
Türkiye’sine İşçiler, der. D. Quataert- E. J. Zürcher, İstanbul: İletişim Yayınları, 1998, s. 29.
154 II. Meşrutiyet dönemi işçi hareketlerinin ve grevlerinin tablosu için Bkz. Dimitry 
Şişmanov, Türkiye’de İşçi ve Sosyalist Hareketler, İstanbul 1978, s. 21-23; Hakkı Onur, “1908 
İşçi Hareketleri ve Jön Türkler”, Yurt ve Dünya, Ankara: Mart 1977, s. 277-295.
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muş, bu grevler de, tıpkı daha öncekiler gibi ekonomik şartların zorlaması 
sonucunda daha iyi ücret ve çalışma koşullarına kavuşma isteğinin bir sonucu 
olarak gelişmiştir.155 Meşrutiyet öncesinden gelen bir deneyim olarak işçilerin 
bu tür grev ve protesto hareketleri, Meşrutiyet’in siyasal özgürlük havasın-
da daha da belirgin hale gelmiş, bu da, dönemin siyasal partilerini değişik 
ölçülerde çalışan insanların sorunlarına eğilme, anlamaya çalışma ve çözüm 
önerileri üzerinde durmayı zorunlu kılmıştır. 

Osmanlı Demokrat Fırkası, başta işçiler olmak üzere diğer çalışan kesimlerle 
ilgili grev haberlerini, sosyal ekonomik durumlarını, çalışma şartlarını, işyerle-
rine dair sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini, değinilerini sürek-
li gündeme getirmiştir. Örgütsüzlük yüzünden işçi ve ameleler arasında dayanış-
ma olmadığı için grevlerden yeterince ve kalıcı sonuç alınamadığı, bu örgütsüzlü-
ğün farkında olan işyeri sahiplerinin156 elinin güçlü olduğu vurgulamıştır. Örneğin 
patronların işçileri, ameleleri sadece emeklerinden yararlanılan makinelermiş gibi 
gördüğünün eleştirildiği bir yazıda, sorunun genel ekonomik sistemde olduğu, bu-
nun değiştirilmesi gerektiği, aksi halde bu sistem içinde yapılan grevlerin işe ya-
ramayacağı hatta işçilerin sefaletini artıracağı söylenmiştir.157 

Genel ekonomik sisteme işçilerin, amelelerin yararına olmadığı için yönel-
tilen eleştiriler; kadın işçilerin erkek işçilere göre daha az çalıştırılması gere-
ğinin sadece vicdani bir sorumluluk olmadığı, XIX. yüzyıl bilimi olan sosyo-
lojinin de bu fikirde olduğu, kadın işçilerin neredeyse köle gibi günde 3 ila 5 
kuruş yevmiye ile 14 ila 16 saat arasında çalıştırıldığı, bu ağır çalışma saatle-
rinin karşılığının çok az olduğu, üstelik bunun kadınları ruhsal ve fiziki olarak 
yıprattığı, sayıları 700-800 arasında bulunan bu kadınların çocuklarını iyi ye-
tiştiremeyeceği gibi somut örneklerle içeriklendirilmiştir.158

Demokratlar, kadın işçilerin sorunlarını göstermek, bunların çözümü yö-
nünde yayın yapmalarının yanı sıra onların istek, dilek ve şikayetlerini de 
gazetelerinde dile getirmişlerdir. Üç madde halinde sıralanan bu isteklerin 
ilki, alınan yevmiye ile geçinemediklerinden, “mikdâr-ı münasib” oranda bir 
zam; ikincisi, “kadın olmak hasebiyle bünyelerine büsbütün muzır olan” 14 
ila 16 saat arasında değişen mesai saatlerinin en fazla 10 saate düşürülmesi; 
üçüncüsü, otuz dakika olan teneffüsün yetmediğinden bu teneffüsün bir saate 
çıkarılmasıdır.159

Kadın işçilerin yanı sıra çocuk işçilerin durumunun da içler acısı olduğu-
na dikkat çekilmiş, üstelik çocuk işçilerin bu vahim durumu evrensel bir de-
155  Karakışla, a.g.m., s. 32.
156  1915 sanayi sayımlarına göre imparatorluk sınırları içinde 10’dan fazla işçi çalıştıran 264 
fabrika vardır. Bunlardan yarıdan fazlası İstanbul ve çevresinde bulunurken, İstanbul’u, İzmir 
ve Bursa izlemektedir. Bu 264 fabrikadan 214’ünün sahibi tek kişidir, 28 fabrika çok sermayeli, 
22’si ise devletindir. Bkz. Gündüz Ökçün, Osmanlı Sanayii 1913, 1915 Yılları Sanayi İstatistiki, 
Ankara: DİE, Tarihi İstatistikler Serisi, C. IV, 1997, s. 14-17.
157  “Bizde Tatil-i Eşgal”, Türkiye, 31 Teşrîn-i Evvel 1326, No: 18, s. 1.
158  “Bursa’da Grev”, Selamet-i Umûmiye, 19 Ağustos 1326, No: 19, s. 3.
159  a.g.e., s. 3.
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ğer, ilke olarak, insan hayatına verilen önem ışığında değerlendirildiğinden, 
on dört yaşından küçük erkek ve kız çocuk işçilerin çalıştırılması insan haya-
tına değer verme ilkesi ile ters düştüğü için eleştirilmiştir.160

Demokratların, çalışanların haklarına sahip çıkılacağı, bunları genişlet-
meye çalışılıp korunacağı temel ilkesinden yola çıktıkları görülür. Bu temel 
ilke, belirtilen kesimlerin hükümetlerce göz ardı edilmişliğinden kaynaklan-
dığı gibi, bizzat var olan durumun kötülüğünden, artık katlanılamaz seviye-
ye gelmesinden de kaynaklanmıştır. Demokratlar sadece bu kesimlerin sorun-
larını dile getirmek, çözüm önerileri sunmakla kalmamış, bazı yazılarda gö-
rülen şekilde okuyucuların işçilere, amelelere, rençberlere, köylülere empati 
kurabilmesi için olabildiğince teknik bir dilden kaçınmışlar, duygusal bir dil 
kullanmışlardır.161 Özellikle Avrupa’da bu sorunlara, konulara nasıl yaklaşıl-
dığı örneklerinin verilerek,162 sorunların genel ekonomik sistemin daha insan-
ca düzenlenmesi perspektifinden görülmeye çalışılması; Demokratların, meş-
rutiyet hükümetlerinin problemin sadece ekonomik yönüyle ilgili oldukları, 
evrensel bir ilke olarak insan hayatının önemi ve değeri noktasını eksik gör-
dükleri eleştirisinin bir sonucudur.

Çalışan, emeği ile geçinen, göz ardı edilmiş, haklarını koruyamaz hale gel-
miş, getirilmiş insanlara dayanma hassasiyeti, Demokratları sosyalistlere ya-
kınlaştırmış, hatta Fırka’nın önde gelen üyelerinden olan Pertev Tevfik hem 
Osmanlı Demokrat Fırkası’nda hem de Osmanlı Sosyalist Fırkası içinde faa-
liyet göstermiş,163 sahibi olduğu Muahede gazetesi, demokrat ve sosyalist bir 
düşünsel izlek içinde yayın yapmıştır. Demokratlarla sosyalistler arasındaki 
bu yakınlaşmanın işaretleri olarak Demokratların gazetelerinde, sosyalistlerin 
II. Enternasyonel Kongresi’nde dile getirdikleri Osmanlı Meşrutiyeti’ne des-
tek verilmesi ile İttihatçıların baskıcı politik görüşlerinin eleştirilmesinin164 
yanı sıra, özellikle Hakkı Paşa Hükümeti’nin izlediği sindirme politikasının 
mağdurlarından olan sosyalistlere ilişkin gelişmeler başta olmak üzere165 diğer 
gelişmelere de yer verilmiştir.166

160  “Himâyet-i Beşeriyyet”, Türkiye, 16 Teşrîn-i Evvel 1326, No: 3, s. 4.
161  “Reji Amelesi”, Azad, 21 Teşrîn-i Sâni 1326, No: 3, s. 3; “Himâyet-i Beşeriyetten”, 
Türkiye, 16 Teşrîn-i Evvel 1326, No: 3, s. 3; “Bursa’da Grev”, Selamet-i Umûmiye, 19 Ağustos 
1326, No: 19, s. 3.
162  “Fransa’da Tatil-i Eşgal”, Türkiye, 17 Teşrîn-i Evvel 1326, No: 4, s. 3; “Fransa’da Tatil-i 
Eşgal”, Muahede, 6 Teşrîn-i Evvel 1326, No: 2, s. 3; “İspanya’da Tatil-i Eşgal”, Genç Türk, 10 
Kânun-i Evvel 1326, No: 1, s.  3; “Paris’te Tatil-i Eşgal”, Yeni Ses, 3 Teşrîn-i Evvel 1326, No. 
6, s. 1.
163  Tunaya, Osmanlı Demokrat Fırkası’nın önde gelen üyelerinden Bezmi Nusret, Şirvanizâde 
Mahmut Tahir, A. Rıfkı (Derviş Ruhullah) ve Rıfat Süreyya beylerin Osmanlı Sosyalist 
Fırkası’nın içinde faaliyet gösterdiklerini söyler. Bkz. Tunaya, Türkiye’de Siyasal …, C. 1, s. 
278.
164  “Sosyalistler ve Terakkiyât-ı Osmaniyye”, Hâkimiyet-i Milliye, 23 Ağustos 1326, No: 23, 
s. 3; “Beynelmilel Sosyalist Kongresi”, Hâkimiyet-i Milliye, 23 Ağustos 1326, No: 23, s. 3.
165  “Memleket Sahibleri Orada Yabancı”, Türkiye, 18 Teşrîn-i Evvel 1326, No: 5, s. 1.
166  “Sosyalistlere Müjde”, Türkiye, 5 Eylül 1326, No: 9, s. 4.
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Dönemin demokratlarıyla sosyalistleri arasındaki en belirgin fark; Demok-
ratların, yukarda belirtilen kesimleri, ülkenin varlığının sürdürebilmesi için 
gerekli olan kalkınmak, zenginleşmek, meşrutiyetin yerleşmesi ana amacının 
gerçekleştiricileri olarak araçsal birer konuma yerleştirmişlerine karşılık, sos-
yalistlerin, bu kesimleri hem dayanak noktası, hem de proleter bilinç kazandı-
rılması gereken muhkem siyasal özne olarak tahayyül etmeleridir.

Dış Ekonomik Bağımlılık ve Dış Siyaset

Demokratların üzerinde en çok durduğu gelişmeler iki başlıkta toplanabilir; 
Bunlar, dış ekonomik bağımlılık ana teması altında toplanabilecek kapitülas-
yonlar, yabancı sermaye, dış borçlanma konuları ile dış siyasal gelişmeler baş-
lığının belli başlı içeriği olan İtilaf ve İttifak devletleri bloklaşması, Osman-
lının bu kamplaşmanın karşısında ne yaptığı, yapması gerektiği ile İran, Por-
tekiz ve İspanya’daki meşrutiyet, cumhuriyet, özgürlük yanlısı hareketlerdir. 

“Milletler her surette istiklallerini temin etmelidir ki bir istikbal-i terakki-
ye ve te’âlîye doğru koşabilsinler”167 cümlesiyle özetlenebilecek, bir ülkenin 
bağımsızlığının ekonomik zenginliğiyle, yeterliliğiyle doğrudan ilgili oldu-
ğu düşüncesi en fazla rastlanılan temalardan birisidir. Bu ana fikir üzerinden 
kapitülasyonlar, yerli sanayinin gelişmesine sekte vuran; siyasal, sosyal adli, 
kültürel birliğin sağlanmasını engelleyen; ülkeyi dışarıya bağımlı kılan so-
nuçlarıyla ele alınırken, dış borç arayışı da, ülkenin dış siyasetinde yeterince 
bağımsız davranmasının önündeki en büyük engel olarak görülmüştür. Örne-
ğin bir ülkenin, milletin ruhunun adalet olduğu o ülkenin var kalabilmesi için 
devletin adaleti eksiksiz dağıtması gerektiğinden bahisle, kapitülasyonların bu 
hayati içeriği sakatladığı, onun toplumsal barışı dahi etkilediği, bağımsızlığı-
nı yeni kazanmış Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Sırbistan gibi ülkelerin 
bile bundan haberdar olduğu, Osmanlı’da herkesin bu illetten haberdar olma-
sına rağmen bir türlü kaldırılamadığından bahseden bir yazıda: kapitülasyon-
ları kaldırmanın sadece dış ekonomik bağımlılığı yok etmek açısından değil 
toplumsal beka açısından da şart olduğu söylenerek, onun tahrip edici etkisi 
toplumsal hayata teşmil edilmiştir.168

Kapitülasyonlarla birlikte ele alınan bir diğer konu dış borçlanma arayışla-
rı ve bu arayışların yol açtığı bağımsız dış politika üretmeyi engelleyen zafi-
yettir. Üstelik bu zafiyet, tarihsel bir sürecin sonucu olduğu için sorun, tarih-
sel ard alanı göz ardı edilmeden verilmeye çalışılmıştır.169 

Ülkede sermaye azlığından dolayı yabancı sermayeye, özellikle imar, sanayi 
ve ziraat alanlarında çok ihtiyaç olduğu170 ancak gelecek sermayenin, ülkenin 

167  “Esas-ı Meşrutiyet”, Türkiye, 27 Teşrîn-i Evvel 1326, No: 14, s. 1.
168  “Kapitülasyonların ‘Adem-i İlgası”, Selamet-i Umûmiye, 15 Temmuz 1326, No: 12, s. 1.
169  “Yaşamak İçin”, Türkiye, 16 Teşrîn-i Evvel 1326, No: 3, s. 1; “İstikraz Meselesi”, Genç 
Türk, 12 Kânun-i Evvel, No: 3, s. 4; “İstikraz Meselesi”, Muahede, 7 Teşrîn-i Evvel 1326, No: 
3, s. 3.
170  “Osmanlı Bankası ve Hazine Teşkilatı”, Muahede, 22 Teşrîn-i Evvel 1326, No: 10, s. 4.
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içişlerine müdahale, mevcut siyaset anlayışını zorla ya da daha örtük yollar-
la değiştirmek niyetinde değilse olumlu bakılabileceği, yabancı sermayenin 
sükûnet ve barış olan yere daha kolay geldiği gibi bunun ülkenin kalkınmasına 
yönelik akıllıca yöneltilmesi, kullanılması halinde istenilen sonuca ulaşabile-
ceği Demokratlar tarafından belirtilmiştir.171 Ancak ülkenin mali durumunun 
kötülüğünden dolayı172 yabancı sermaye girişinin ve dış borçlanmanın sürat-
li yapılmasının bağımsız dış politikayı imkânsız hale getirdiği, bunun da en 
çok Almanya’nın işine geldiği söylenmiştir. Nitekim Almanya’nın Osmanlı’yı 
kendi tarafına çekmek için izlediği politikaların, devlet kademelerinde ona 
karşı belirgin bir sempati yarattığı, bu sempatinin Almanya ile ittifak etmeye 
doğru geliştiğine yönelik haberler üzerine,173 Abdullah Cevdet’in “Bir Kürd” 
imzasıyla yayınlanan yazısı üzerinden Demokratlar, görebildiğimiz kadarıyla 
hep sadık kalacakları, şu genel düşüncelerini açıklarlar:174

“Biz diyoruz ki, ittifak yekdiğerine az çok müsavi olan kimseler ara-
sında münkâd olmak şartıyla nafi’ olur. Aksi halinde ittifak zayıf tarafın 
ziyanıyla neticelenir.”

Fırka’nın dış politikada barışçı bir siyasetten yana olduğu, muhtemel bir ge-
nel savaşta “cihangirâne” emeller besleyen devletlerden uzak durması gerek-
tiği uzun izahlarla gazetelerde yer bulmuştur. Fırka’nın kurucularından Fuad 
Şükrü bir yazısında, III. Selim’le başlayan, II. Mahmut ile devam eden sonra-
sında Tanzimat ve Meşrutiyet dönemleriyle pekişen olabildiğince müstakil ve 
barışçı dış politika izlemek, Avrupa’daki denge ve rekabeti gözeterek konum 
almak geleneğinin bırakılmamasını ısrarla vurgulamıştır. 

Fuad Şükrü, bu barışçı politikaya Osmanlı toplumunun kendi iç barışı ve 
devam eden modernleşme sürecine katkısı odağından bakarak, bu dış politika 
sayesinde ıslahatların yapılabildiğini ve bu nedenle Osmanlı’nın halen ayakta 
olduğunu belirttikten sonra, Almanya, Avusturya ve İtalya gibi yayılmacı po-
litikalar izleyenlerin tarafında yer almanın büyük hata olacağını söylemiştir. 
Fuad Şükrü, bu hatada ısrar edilir de savaşa girilirse bunun Osmanlı toplumu-
nun kendi iç gelişmesini engelleyeceğini; barışçı bir tavır takınmanın ülke-
nin içinde bulunduğu siyasal, sosyal, ekonomik şartların bir gereği olduğunu; 
akıllıca davranılarak Almanya’nın aldatıcı önerilerine kanılmamasını vurgu-
layarak düşüncelerini detaylandırmıştır. 175  

Avrupa’daki devletler arası rekabetin, Osmanlı’yı hemen taraf tutmak zo-
runluluğunda hissettirecek kadar yoğun olmaması176 ile, ülkenin kendi iç şart-
larının barışçı politika gütmeyi zorunluluk haline getirmesi, bir başka deyişle 
171  “Yaşamak İçin”, Türkiye, 16 Teşrîn-i Evvel 1326, No: 3, s. 1.
172  “Maliyemiz Nasıl Düzelebilir?”, Türkiye, 25 Teşrîn-i Evvel 1326, No. 12, s. 1.
173  “Genç Türkiye ve Almanya’nın Tes’îri”, Hâkimiyet-i Milliye, 25 Eylül 1326, No: 25, s. 2.
174  “İttifak Merakı”, Selamet-i Umûmiye, 9 Ağustos 1326, No: 18, s. 3.
175  “Mâzi ve Hâl”, Yeni Ses, 4 Teşrîn-i Evvel 1326, No. 7, s. 1.
176  “İngiltere ve Almanya”, Genç Türk, 14 Kânun-i Evvel 1326, No: 5, s. 3; “Fransa ve 
Almanya”, Genç Türk, 14 Kânun-i Evvel 1326, No: 5, s. 3.; “Rusya ve Almanya”, Hukuk-u 
Beşer, 9 Kanûn-i Evvel 1326, No: 1, s. 2.
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bu somut durumdan ayrı olarak barışçı politikanın düşünsel temellendirilme-
siyse; ülkenin iç huzurunun sağlanmasında acil ve gerekli yenileşme girişim-
lerine, “ittihad, itilaf, vadilerinde terakki ile teselli ile yürüyebilmekliğimize” 
yardımcı olacağı düşüncesine,177 Osmanlı’nın artık cihangirliği bıraktığı, XX. 
yüzyılın  cihangirlik çağı olmayacağı178 muhasebesine dayanır. Demokratla-
rın, Avrupa’daki bloklaşma karşısında hükümeti barış yanlısı bir politika iz-
lemesi gerektiği konusundaki ısrarcılıklarının ardında yatan nedenlerden biri 
de, barışçı bir politika izlenmemesi durumunda Osmanlı milletlerinin dola-
yısıyla toplumsal birliğin ve barışın yok olacağı endişesiydi. Bu endişeden 
azade olmak için, iç ve dış her tür siyaset üretiminin ittihâd-ı anâsırı samimi 
bir şekilde benimseyen halka dayanması gerektiği düşüncesiyse179 sadece top-
lumsal barışını sağlayan bir ülkenin dış politikada başarılı olabileceği öncülü-
ne dayanmaktaydı. 

Fırka’nın özgürlük ve haklar temelli bir siyasal bilincin sadece iç siyaseti 
değil, dış siyaseti de belirlemesi gereken bir esas olarak görmesi, dünyanın di-
ğer bölgelerindeki gelişmelere bu hassasiyetle bakmalarını sağlamıştır. Bunun 
gazete sütunlarına en fazla yansıyanı İran’daki meşrutiyet yanlısı hareketle-
re180 gösterilen ilgi ve destektir.181 İran’daki meşrutiyet yanlılarının monarşi-
ye karşı giriştikleri mücadele, Jön Türkler’in Abdülhamid İstibdâdı’na karşı 
yaptıkları mücadeleyle benzerlik kurularak yüceltilmiş ve desteklenmiş hatta 
Demokratlar; İbrahim Hakkı Paşa Hükümeti’ni meşrutiyet yanlısı İranlılara 
ilgisiz kaldığı, destek vermediği için eleştirmişlerdir.182 Aynı ilgi, özellikle 

177  “Yaşamak İçin”, Türkiye, 16 Teşrîn-i Evvel 1326, No: 3, s. 1.
178  “Cihangirlik fikri teb’âd eylemiştir. Cihangirlik bizim için gayr-i tabîîdir. Bütün tarihte 
görüyoruz ki yerinden çıkanlar daima yerine girmeğe mahkumdur. Bizim en ehemmiyet 
vereceğimiz XX. asrın cihangirliği, cihangir-i fen ve sanattır. Bizim bugünkü halimiz, bugünkü 
vatanımız olduğu gibi bize kâfîdir. Biz artık bir şey istemiyoruz. Bununla kanaat edelim. Artık 
kendi başımıza kalalım, ağrılarımızı iyi etmekle, cerahatlarımızı bağlamakla, yanımızdaki 
uyuyanları uyartmakla meşgul olalım. Şimdi vazifemiz susmaktır, çalışmaktır. İstemiyoruz ki 
artık, kimse bizden bir şey alabilsin, ne de biz başka bir şey alalım.” Bkz. “Vazifemiz”, Türkiye, 
9 Teşrîn-i Evvel 1326, No: 27, s. 1.
179  “Bu dakîka-yı içtimaiyeye dikkat iledir ki, heyet-i Osmaniye baştan başa memnun edilebilir. 
Aksi ise tevlîd-i mevâret eder. Çünkü artık: amir, hakim, talib, sahib varsa eğer toprakda o da 
millet, o da millet, o da millet mutlaka.” Bkz. “Asayişe Pek Muhtacız”, Hâkimiyet-i Milliye, 25 
Eylül 1326, No: 35, s. 1.
180  Osmanlı ve İran reformistlerinin karşılıklı etkileşimleri için Bkz. Farina Zarinebah, 
“Osmanlı İmparatorluğu ve İran’da Modernite ve Meşrutiyet”, İstanbul: Toplumsal Tarih, Ekim 
2007, S.166, s. 24-34.
181  “İran Ahvali”, Genç Türk, 15 Kânun-i Evvel 1326, No: 6, s. 3; “İran Ahvali”, Genç Türk, 
20 Kânun-i Evvel 1326, No: 11, s. 4; “İran’da İrtica”, Muahede, 8 Teşrîn-i Evvel 1326, No: 4, 
s. 1; “İran Ahvali”, Muahede, 9 Teşrîn-i Evvel 1326, No: 5, s. 2; “İran”, Selamet-i Umûmiye, 
5 Ağustos 1326, No: 17, s. 2; “İran”, Selamet-i Umûmiye, 9 Ağustos 1326, No: 18, s. 3; “İran 
Ahvali”, Türkiye, 14 Teşrîn-i Evvel 1326, No: 1, s. 4; “İran Ahvali”, Türkiye, 17 Teşrîn-i Evvel 
1326, No: 4, s. 3; “İran Ahvali”, Hâkimiyet-i Milliye, 26 Eylül 1326, No: 36, s. 4.
182  “Hükümet-i Osmaniye ve İran”, Genç Türk, 19 Kânun-i Evvel 1326, No: 10, s. 4; 
“Hükümet-i Osmaniyye ve İran Meselesi”, Muahede, 8 Teşrîn-i Evvel 1326, No: 4, s. 2; 
“Türkiye ve İran”, Türkiye, 18 Teşrîn-i Evvel 1326, No: 5,s. 2. 
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Portekiz ve İspanya’daki özgürlük mücadelelerine de gösterilmiştir.183

Tarım, Ticaret ve Sanayi

Osmanlı toplumunda sanayinin henüz yeterince gelişmemiş olduğu gerçeği; 
Demokratları, ülke nüfusunun ezici çoğunluğunu oluşturan ve büyük sorunla-
ra sahip tarım kesimi üzerine odaklaşmalarını sağlamıştır. Bu odaklanma, ço-
ğunlukla köylülerin hayat şartlarının kötülüğü ile tarımdaki verimin artması-
nın önemi üzerinedir.

Gazetelerde ticaret, zanaat ve sanayi kesimine tarım kesimine oranla daha az 
yer verilmiş gibi gözükse de, Demokratların ülke ekonomisini bir bütün gibi 
algılamalarını bir sonucu olarak, her sektörün bir diğerine bağlı ve topyekûn 
bir iyileştirmeye, geliştirilmeye, kuvvetlendirilemeye muhtaç olduğu düşün-
cesi temel bakıştır. Belirtilen sektörlerdeki genel durumun kötülüğünün getir-
diği ümitsizlik ara ara epey belirginleşmiştir.184 Bu ümitsizlik, o anda işbaşın-
da olan İbrahim Hakkı Paşa Hükümeti’nin gösterdiği performansının kötülü-
ğüyle birleşmesine rağmen Demokratlar, sorunları tespit etmek, çözüm öneri-
leri getirmek çabasında ısrarcı olmuşlardır. 

Örneğin, Anadolu’nun ya da Rumeli’nin uzak köylerine gelmeden İstanbul’a 
birkaç saat, gün mesafedeki köylerin ne kadar yıkık, fakir olduğunu, bunun 
sorumlusunun ise, “en sefil ve alçak haksızlıklarla asırlardan beri tekrar eden 
cinayete benzer bu şeylerin fail-i hakîkîleri aranırsa şüphesiz evvela göze ba-
tan cehalet, sonra aristokratlar, daha sonra kuvve-i tesbitiyeden mahrumiyet” 
denildikten sonra İttihat ve Terakkki Cemiyeti üyesi, Aydın Mebusu Ubeydul-
lah Efendi’nin, Fırka’nın Aydın şubesinde verdiği konferansta söylediği, “biz 
de aristokrasi var mıdır ki demokratlara lüzum olsun”185 sözüne binaen, “biz-
de aristokratlar yokdur, hep demokratız diye iddia edenler taşralarda halka, 
hatta hükümete kadar icrâ-yı nüfûz eden beylere, ağalara acaba ne diyorlar? 
Mütegallibe değil mi?” sözlerinden yola çıkılarak, İttihatçıların ve işbaşın-
daki İbrahim Hakkı Paşa Hükümeti’nin toplumsal sorunlara bakışı ve algısı 
eleştirilmiş; feodal yapılanmaları görmemenin, ona dokunmamanın dolaylı 
yoldan fakirliğe ve cehalete de göz yummak demek olduğu, siyasetin, özel-
likle de Demokratların bu tür ağalık, beylik düzeninin derhal kaldırılması için 
çaba göstermesi gerektiği özellikle vurgulanmıştır.186

183  “Lizbon Ahvali”, Hâkimiyet-i Milliye, 26 Eylül 1326, No: 36, s. 4; “Portekiz Ahvali”, Yeni 
Ses, 4 Teşrîn-i Evvel 1326, No: 7, s. 3; “Portekiz İhtilali”, Yeni Ses, 3 Teşrîn-i Evvel 1326, No: 6, 
s. 2; “Portekiz İhtilalinin Tarihçesi”, Hâkimiyet-i Milliye, 25 Eylül 1326, No: 25, s. 1; “Portekiz 
Ahvali”, Hukuk-u Beşer, 9 Kânun-i Evvel 1326, No: 1, s. 4; “Cumhuriyetin Muzafferiyet-i 
Kemâlesi”, Yeni Ses, 3 Teşrîn-i Evvel 1326, No: 1, s. 4; “İspanya’da Cumhuriyet”, Yeni Ses, 3 
Teşrîn-i Evvel 1326, No: 6, s. 3.
184  “Memleketimizde henüz sınıf yoktur, ziraat yoktur, ticaret yoktur. Bir kısım halk ot yiyor, 
bir kısım halka açlıktan ölüyor, bir kısım halk ihtiyâcâtını def etmek için çalıyor, hırsızlık ediyor, 
kardeşini öldürüyor. Memleketimizde her taraf viran, evet, ve müthiş sefalet-i umûmiye…” Bkz: 
“Yaralar ve Sargılar”, Selamet-i Umûmiye,  9 Ağustos 1326, No: 18, s. 1.
185  Tunaya, Türkiye’de Siyasal …, s. 209.
186  “Selamet-i Umûmiye Müdüriyetine”, Selamet-i Umûmiye, 3 Haziran 1326, No: 5, s. 3.
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Taşradaki yapısal sorunlardan kaynaklanan fakirliğin yanında, devlet bürok-
rasinin ve ondan sorumlu hükümetin taşrayla iletişiminin eksik, hızlı hareket 
etmekten, akılcı pratik tedbirler almaktan yoksun olduğu eleştirisine en iyi ör-
nek Abdullah Cevdet’in “Bir Kürd” imzalı  “İnsan Tavuk Değildir” yazısın-
da dile getirdikleridir. Yazıda, Sivas ile Kayseri arasında bulunan etrafı batak-
lıklarla çevrili 300 haneli Palas Köyü’nde görülen hummanın her sene onlar-
ca insan canından ettiğini söyleyen Cevdet, bütün Anadolu’da durumun ben-
zer olduğunu, sorunun günübirlik çözümlerle değil, insan hayatına değer ver-
mek bilincine sahip olmakla çözülebileceğini işaret etmiştir.187 Aynı minvalde-
ki bir başka yazıda, Meclis-i Mebûsan Başkanı Ahmed Rıza Bey’in Anadolu 
ve Rumeli’ye yaptığı geziden edindiği, halkın fakir ve yoksul olduğu yönün-
deki tespitlerini Meclis Başkanı olarak kürsüden dile getirmeyişi eleştirilmiş, 
halk için gerekli kanunların derhal çıkarılmaya başlanması, Meşrutiyet’in en 
çok bu yüzden var olduğu, olması gerektiği, Meclis’in bu konuda çok yoğun 
ve verimli mesai yapması istenmiştir.188

Köylülerin, halkın fakirlik ve cahilliğinin, bu tür somut örneklerinin yanı 
sıra, ilerlemek, garplileşmek, medeni bir millet olmak gibi soyut hedefler için 
yenilmesi, çözülmesi gereken öncelikli sorunlar olduğu da Demokratlarca sık 
sık belirtilmiştir. Bu sorunların çözümü gerçekleşmezse, bir başka deyişle ül-
kenin büyük kesiminin temel hayat standartlarında gözle görülür bir iyileşme, 
zenginleşme olmazsa bütün modernleşme, batılılaşma sürecinin bir taklitten 
ibaret kalacağı, bunun da ülkeyi bir şahsiyet, haysiyet sorunu eşiğine getirip 
bırakacağı söylenmiştir.189

Demokratların fakirlik ve cahillik yenilmeden modernleşmenin başarısızlı-
ğa uğrayacağı, bir taklitten ibaret kalınacağı düşüncesinin altında, halkın zen-
ginliği ile devletin zenginliğinin aynı şeyler olduğu iddiası vardır. Devletin 
zenginliğinin halkın zenginliğiyle doğru orantı içerisinde olduğu ana izleği 
tarım, ticaret ve sanayi sektörlerine bakışın genel çerçevesini de çizmiştir. Bu 
ekonomik anlayış, belirtilen konu başlıklarına sahip hemen her yazının ana 
fikridir.190

Fırka, benimsediği ve hatta demokrasi ile eş tuttuğu “hâkimiyet-i ‘âvam” 
ya da “hâkimiyet-i ‘âmme”nin tam olarak gerçekleşmesi için, bunların öznesi 
olacak işçilerin, köylülerin müreffeh, üretici, bilinçli vatandaşa doğru evril-
meleri gereğinin çok iyi farkındadır. Üstelik bu evrilme, hem demokrasinin 
yerleşmesi hem de vatanın ve devletin beka kaygısının giderilmesini beraber 
sağlayacağı gibi ikili bir yarar çerçevesinden görülmüştür.
187  “İnsan Tavuk Değildir”, Türkiye, 17 Teşrîn-i Evvel 1326, No: 4, s. 4.
188  “Ahmed Rıza Bey’in Nutku Münasebetiyle”, Türkiye, 4 Teşrîn-i Sâni 1326, No: 22, s. 2. 
189  “İleri Daima İleri”, Genç Türk, 16 Kânun-i Evvel 1326, No: 7, s. 2.
190  “tezyid-i ziraat için bağırmaktan seslerimiz kısılacak hale geliyoruz da teshil-i ahvâl-i 
zirai hakkında bir çare düşünmüyoruz. Şimdiki usûlden müte’azzir olan kim? Ahâlî ile hazine-
yi devlet öyle ise ziraiye faidey-i bahs edecek suret-i daimada umûrunda mazhâr-ı teshilât 
olabilecek cumhuriler bulunmalıdır. Bu da hükümete ait bir vazife. Ma’lûmiye ahâlî zengin 
bulunursa Hazîne-yi Devlet de zengin, fakir olursa hazîne de o nisbette gayrimetin olur.”  
B.k.z.“Ziraate Dair”, Selamet-i Umûmiye, 15 Temmuz 1326, No: 12, s. 3.
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Demokratların ticarete bakışlarında hemen göze çarpan algı, tıpkı tarım ko-
nusunda olduğu gibi, ticaretin de ülkenin ilerlemesinin motoru olduğu düşün-
cesidir: “bedîdâr bir şeydir ki, bir milletin terakkisi ziraatle, zanaatıyla ve 
ticaretiyle kaimdir.” 191

Ticaretin önemi, Avrupa’daki ticari kurumlar ile bunların siyasete etkisi gö-
zetilerek işlenmeye özen gösterilmiştir. Bu perspektifin örneklerinden birisi, 
ülkenin değişik bölgelerinde 150 tane bulunan ticaret odasının Avrupa’daki 
benzerlerine oranla kurumsallaşmalarının yetersiz olduğu; ticarete ait her şey-
den sorumlu olmak gibi bir dertlerinin bulunmadığı; üretilen emtianın örnek-
lerinin gösterildiği sergi, müze ve buna benzer girişimlerinin olmadığından 
hareketle Avrupa’daki odaların yaptığı üyelerini iç ve dış pazarlara yönlen-
dirmek gibi faaliyet yoksunluğunun Osmanlı tacirlerinin kazançlarının az ol-
masına yol açtığını söyleyen yazıdır. Ancak yazı, sadece bunu işaret etmekle 
kalmamış, siyasetin toplumsal tabanının kimlere dayanması gerektiğine dair 
bir tercih olarak; bu odaların ataletinin gerek tacirlerin gerekse de üretici ke-
simlerin iç siyasete etki yapamamalarıyla onu yönlendirememesiyle sonuç-
landığını Avrupa’da durumun ise bunun tam tersi olduğunu da belirtmiştir.192 
Bu karşılaştırma perspektifi ülkedeki özel girişim eksikliği için de geçerli-
dir. Abdülhamid’in mutlakiyetçi yönetiminin Osmanlıların Dünya, özellik-
le de Avrupa konusunda yeterince bilgi sahibi olmasını engellediği tesbitiy-
le başlayan bir yazıda; Meşrutiyet’le beraber bunun kalkmaya başladığını, ilk 
ve en iyi anlaşılanın Avrupa’nın gelişmişliği olduğunu, üstelik hem bu bilgi-
den mahrum kalma hem de bilginin getireceği fiiliyat ve nimetlerden mahrum 
olma halinin Avrupa’ya yetişme çabalarını da güdük bırakacağı söylenerek, 
konu özel girişime getirilmiştir.193

Osmanlı’da özel girişimin yeterince olmamasının en önemli nedenlerinden 
biri olarak; Osmanlıların memur olma tutkusunun yoğunluğu, memuriyetin 
getirdiği garantinin verdiği rahatlık gösterilmiştir. Bunun, özel girişim ruhunu 
zedelediği gibi devletten bağımsız bir inisiyatif alma, bir başka deyişle sivil 
girişim ve faaliyetleri daha baştan güçsüz bıraktığı, dolayısıyla özel girişimin 
ticari zenginlik üretmesinin yanında önemli bir siyasal sonucunun da, daha 
özgür rejimlerin doğmasını hızlandıran bir olgu olduğundan hareketle, memur 
zihniyetinin eleştirel bakış ve çoğul siyasal sistemin gelişmesine engel olduğu 
söylenmiştir. Bu tür alışkanlıkların daha da kökleşmesine Abdülhamid’in yö-
netimi gibi baskıcı yönetimlerin yerleşik, uzun süre kalıcı olmasının yardım 
ettiği işaret edilmiştir.194

191  “Hükümet-i ‘Âmme”, Selamet-i Umûmiye, 21 Mayıs 1326, No: 4, s. 1.
192  “Yaralar ve Sargılar II.”, Selamet-i Umûmiye, 19 Ağustos 1326, No: 19, s. 1.
193  “Teşebbüs-i Şâhsi Yok”, Türkiye, 7 Haziran 1326, No: 1, s. 1.
194  “Hürriyet-i Hakîkîye”, Türkiye, 29 Teşrîn-i Evvel 1326, No: 16, s. 1. Demokratların özel 
girişim konusunda, Prens Sabahaddin’in kurduğu Teşebbüs-i Şahsî ve Adem-i Merkeziyet 
Cemiyeti’nin fikirleriyle benzer görüşleri olsa da, gerek Osmanlı Demokrat Fırkası’nın 
Siyasi Programı ve Dahili Nizâmnâmesi’nde gerekse de Fırka’nın çıkardığı gazetelerde 
konu, daha çok özgürlükçü bir rejimi engelleyen “emir alma ve vermenin” yarattığı uysal 
insan tipinin demokratik, çok partili bir siyasal hayata uygunsuzluğu açısından ele alınmıştır. 
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Sonuç olarak Demokratlar, Osmanlıların ticaret için gerekli yeteneğinin 
olmasına rağmen, bu yeteneğin ülkedeki örgütsüzlüğe, devletin yeterince 
teşvikinin olmaması gibi maddi engellere takıldığını, bunların aşılması ge-
rektiğinin yanı sıra, Abdülhamid’in baskıcı yönetiminin sindirdiği girişim 
ruhu ile iş yapma becerisinin bir an önce kazanılmasının da zorunlu olduğunu 
belirtmişlerdir.195

Sanayi konusunda ise Fırka, ülkenin zayıflığının farkındadır. Bu farkında-
lık, bir önceki yüzyıl başlayan,  XX. yüzyılda da devam edeceği belli olan ve 
Avrupa’ya sadece tarım ya da ticaretle sağlanamayacak  ekonomik, toplumsal, 
askeri, diplomatik güç sağlayan sanayileşmenin, Osmanlı’da zayıflığının ne-
denleri ve geliştirilmesi lüzumu üzerine yazılarda belirginleşir.

Sanayileşmenin çağın baskın gerçeği olmasına karşılık ülkenin bu konudaki 
yetersizliği, sanayileşme sürecine bir an önce girip sektöre kısa zamanda sa-
hip olunmazsa, çağın dışında kalınacağı endişesi, Demokratların sanayi konu-
sundaki düşüncelerini belirleyen gerçeklerdir. Bu da Demokratları, yeterince 
var olduğundan şüphe duyulmayan yetenek gibi insani unsur ve becerilerle, 
madenler gibi doğal zenginliklere rağmen bir türlü ciddi, planlı, topyekûn 
harekete geçilememesinden kaynaklanan Avrupa’dan çok geride kalmışlığa 
yöneltmiştir. İlk dile getirilen sorun, Osmanlı toplumsal hayatının alışkanlık-
larının etkileridir. Bir başka deyişle tıpkı ticaretteki gibi, sanayide de yeterin-
ce gelişilememiş olunmasının en önemli nedenlerinden biri olarak: Osmanlı 
sosyal-ekonomik hayatının çeşitlenip zenginleşmesini önleyen, herhangi bir 
memuriyet elde edilince insanı zihinsel ve beceri pratiklerini şekillendiren 
yapı olarak tanımlanan memuriyet ülfeti gösterilmiştir.196  Bu ülfetin, okullar-
daki ders müfredatları, ebeveynlerin ve toplumsal hayatın önemli figürlerinin 
çocuklara verdiği öğütlerin etkisi gibi nedenlerle çok küçük yaşlardan itibaren 
oluşmaya başladığı, bunun derhal değiştirilmesinin zorunluluğu belirtildikten 
sonra, sanayinin gelişmesi için sermaye ve ihtisas sahibi insanlara ihtiyaç du-
yulduğu, bunların ülkede hemen hiç olmadığı için derhal işe büyük bir iştahla 
başlanması gerektiği belirtilmiştir. Aksi takdirde sanayi çağından geride kal-
manın; dokumacılık ve yiyecek sektörü gibi halkın doğrudan gündelik ha-
yatındaki ihtiyaçlarından, ulaşım, demir-çelik, askeri sektörler gibi devletin 
gücüne güç katan stratejik sektörlere kadar hemen her alanda geride kalmanın 
kader olacağı belirtilmiştir. 
Prens Sabahaddin ve  Teşebbüs-i Şahsî ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti için Bkz. Nezahat 
Nurettin Ege, Prens Sabahaddin, Hayatı ve İlmi Müdafaaları, İstanbul: Güneş Neşriyat, 
1977; Prens Sabahaddin, Türkiye Nasıl Kurtarılabilir?, İstanbul: Elif Yayınları, 1965; Aykut 
Kansu,“Prens Sabahaddin’in Düşünsel Kaynakları ve Aşırı-Muhafazakar Düşüncenin İthali”, 
Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Tanzimat ve Meşrutiyet’in Birikimi, C. 1, İstanbul: İletişim 
Yayınları, 2001, s. 156-165.
195  “Türk Kavmi, Bir Faaliyet-i İktisadiye Göstermeğe Muktedir midir?”, Hâkimiyet-i Milliye, 
20 Eylül 1326, No: 31, s. 2.
196  “İstanbul şehrinin muhteri olduğu bir milyona reyb ahâlisinin yegane medar-ı ma’îşeti 
tesâdüfat-ı meşu’ûmadan olarak memurînden küçükler, mektepliler, büyükler herkes bir 
memuriyet buluyum da geçineyim fikrine o kadar ülfet etmişlerdir ki hemen bu fikirde olmadık 
yoktur.”  Bkz. “Fabrikalar Bize Lazım mı?”, Selamet-i Umûmiye, 3 Haziran 1326, No: 5, s. 2.
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Zenginlik ve güçle eşleştirilen sanayinin ülkede bir an önce yerleşmeye baş-
laması için, devletin, hükümetlerin buna bizzat öncülük yapmasının zorunlu 
olduğu ise, sanayileşmeye böyle girişen ve büyük mesafe kat eden Rusya ör-
neği verilerek temellendirilmiş; sanayileşmenin hükümetler üstü bir hedef bir 
devlet siyaseti olması gerektiği söylenmiştir.197 

Fırka’nın en küçük sanayi girişimine bile destek vermesi, sanayileşmenin 
sadece ülkenin bayındırlığıyla, zengin ve güçlü olmasıyla doğrudan ilişki-
si olduğuyla değil, aynı zamanda, “meşrutiyetin şeref ve şanını ‘alâ edecek 
erbâb-ı sanayi ve marifeti himaye ve sahâbet etmelerini ez-dil ve cân-ı temen-
ni ederiz” cümlesinden anlaşılacağı üzere, Meşrutiyet’in yerleşip, derinleşip, 
olgunlaşması anlamında ona biçtikleri yerin önemiyle de alakalıdır. Demok-
ratlar, sanayileşme ile siyasal rejim arasında güçlü bağlar bulunduğunu; sa-
nayileşen dolayısıyla da zengin ülke ve toplumların istikrarlı, köklü rejimle-
re sahip olacağını; üstelik böyle rejimlerin iyiye, güzele, ideale doğru evril-
me, gelişme yeteneğinin çok daha fazla olduğunu; ülkenin sanayileşmesinin 
önündeki en büyük engellerden biri olarak görülen geleneksel Osmanlı eko-
nomik zihniyetinden kurtulmak için yoğun çaba harcanması gerektiğini söy-
lemişler, bu uğurda detaylı bilgi ve temennileri barındıran haberleri, yorumla-
rı gazete sayfalarına taşımışlardır. Örneğin, “biz nerede malı daha ehven bu-
lur isek oradan alırız, bütçemizdeki açığı da faturayı ahâliye tahsil edince iş 
yoluna girer” ifadesiyle, geleneksel Osmanlı ekonomi anlayışının provizyo-
nist/iaşe ilkesi198 eleştirilmiş, bu anlayışın acilen değiştirilmesi gerektiği ısrar-
la vurgulanmış, bu anlayışın değişmesinin yanı sıra ülkede var olan fabrikala-
rın veriminin artırılmasına ek olarak yeni fabrikaların açılmasının ham mad-
delerin dışarıya akmasının önüne geçeceğini bunun da, hem bütçenin dengede 
olmasına hem de dış borçlanmanın azalmasına neden olacağı belirtilmiştir.199

Fırka, ülke ekonomisinin ve toplumsal hayatının esas belirleyeni olan tarım 
ile diğer iki sektör olan ticaret ve sanayiyi bir bütün olarak görmüş, bu sek-
törlerin iyileşmesinin, güçlenmesinin ülkenin, toplumun ve çağın bir zorun-
luluğu olarak yorumlamıştır. Üstelik Demokratlar, çağın bir diğer zorunlulu-
ğu gibi algılanan meşruti rejim ve onun getirdiği haklar ve özgürlüklerin iyice 
yerleşip, derinleşmesinin en önemli öznesi olması istenen bilinçli vatandaşla-
rın bu ekonomik faaliyetlerin içinden gelişeceğini ve sadece ekonomisi güçlü 
olan devletlerin, toplumların çağın içinde kalabileceğini de ısrarla belirtmiş-
lerdir. Bir başka deyişle, hükümetlerin yapılması zorunlu icraatlarının sonu-
cunda ortaya çıkacak gerçekliklerin tahayyülü ile Avrupa’nın örneklediği üze-
re ekonominin, bütün esas ve yan unsurlarıyla bir toplumu belirlediği gerçek-
liği, Demokratların bu konudaki temel düşüncesini oluşturmuştur. Bu düşünüş 

197  “Fabrikalar Bize Lazım mı?”, Selamet-i Umûmiye, 3 Haziran 1326, No: 5, s. 3.
198  Geleneksel Osmanlı Ekonomi düşüncesinin kaynaklarından olan Provizyonist/İaşe 
ilkesi’nin ihracatı zorlaştırıcı ithalatı kolaylaştırıcı ayrıca yabancılara tanınan kapitülasyonlar 
için uygun zemini oluşturması için Bkz. Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve 
Ekonomi, III. Baskı, İstanbul: Ötüken Neşriyat 2003, s. 45-48.
199  “Ahvâl-i İktisadiye”, Yeni Ses, 28 Eylül 1326, No: 1, s. 2.
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biçimi oluşmasında ise, Fırka’nın gelişmiş ekonomi-politik teorilere sahip ol-
malarından daha ziyade ülkenin içinde bulunduğu reel ekonomik şartların ge-
nel değerlendirilmesinin sonucunda çıkan karamsarlık ile Avrupa ekonomile-
rinin hegemonyasının yarattığı tepkiler çok etkili olmuştur.

Fırka’nın Siyasal Görüş ve Düşünceleri

Demokrasi

Fırka, Demokrasi kavramını iki düzeyde ele alır; bunlardan ilki, siyasal dü-
şünce, kavram, olgu, süreç olarak demokrasi, ikincisi ise, ülkenin sahip ol-
duğu sosyal-ekonomik şartların iyileşmesinde olmazsa olmaz ideal olarak 
demokrasidir. Siyasal eksen en çok, demokrasiyle eşdeğer kullanıma sahip 
“hükümet-i ‘âmme” ve “hâkimiyet-i ‘âvam” gibi kavramlar etrafında yoğun-
laşır. Bu kavramların içeriği ise ülkenin, devletin, toplumun güçlenmesinin 
anahtarı olan ittihadı, terakkiyi ve hâkimiyeti kapsar.200

Fırka, demokrasinin, devletin ve toplumun içinde bulunduğu kötü durum-
dan çıkmanın çareleri olarak görülen;  “ittihâd  ve hâkimiyet”i en ideal biçim-
de içinde barındırmasından dolayı her Osmanlının buna layık olup bunu arzu 
edeceğini söyledikten sonra daha genel, teorik bir temellendirme çabasına gi-
rişmiştir. 201

Demokrasi düşüncesinde bulunan doğal haklar, özgürlük ve eşitliğin202 insa-
nın doğuştan getirdiği özellikler olduğu, hükümetlerin, doğuştan getirilen bu 
özellikleri siyasal icraatlarla gerçekleştirmekle yükümlü olduğu belirtilir. İler-
leme ve millet hâkimiyetini zaten kapsadığı düşünülen demokrasinin, insan 
doğasına en uygun siyasal düşünce olmasının tüm insanlara yansıyan en pra-
tik yanının, hukukun üstünlüğü ilkesinden hareketle demokrasi ve hukukun 
ayrılmaz ve birbirini tamamlayan parçalar olduğunu, demokrasinin hukukla 
takviye edilmesi, sağlamlaştırılması gerektiği sürekli yinelenir. 203 

Hükümetlerin, insan doğasının zorunlu sonucu gibi kavranılan demokrasi-
yi hayata geçirmekle sorumlu olması ise, onun, ahâlinin hizmetkârı olması 

200  “Millet öyle bir kuvvet, o kadar büyük bir mücbirdir ki: onun yedâhenginde sallanan her 
bir şey behemehâl ona arz-ı inkıyâd eder. İşte bu hâkimiyet-i ‘âmmeyi de meydana getirecek 
onu kuvvetlendirmeğe sebeb olacak başlıca fikir demokrasidir. Demokrasi bugün bütün cihan-ı 
medeniyetin her tarafında pek büyük bir muhalike ile kabul edilmiş bir nazariyedir. Çünkü 
bu nazariye hem ittihadı, hem terakkiyi hem hâkimiyeti câmi’dir.” Bkz. “Hükümet-i ‘Âmme”, 
Selamet-i Umûmiye, 21 Mayıs 1326, No: 4, s. 2.
201  “İnsanlar hin-i tevellüdlerinde fikr-i demokrasi ile meşhûn bir dimağa malik oldukları halde 
doğarlar ve büyüdükçe tenevvü’ eden bu fikirler bir yere toplaştıkça hepsinin şerârelerinden 
istifade-i bahş cereyanlar hâsıl olur.”  Bkz. a.g.e., s. 2.
202  “Evvela bilinmelidir ki umum insanlar şu dünyaya kademnihâde olduğu dakikadan 
itibaren kavanin-i tabî’ye ve müsâviyenin  kendisine bahşettiği hakk-ı hürriyete sahiptir.” Bkz. 
“Hâkimiyet-i ‘Âvam”, Selamet-i Umûmiye, 29 Temmuz 1326, No: 16, s. 1.
203   “ve yine kimse inkar edemez ki: bir milletin bekâ’sı ancak demokratlığı, hukukun galibiyeti 
iledir.”  Bkz. “Hükümet-i ‘Âmme”, Selamet-i Umûmiye, 21 Mayıs 1326, No: 4, s. 2.



kebikeç / 31  ● 2011

138

gerektiğinden yola çıkılarak an-
latılmaya çalışılır.204 “Milletin 
sedası Allah’ın sedasıdır [La voix 
du peuple est la voix de Dien]” 
sözüyle, milletin seçtiği vekiller 
vasıtasıyla temsili demokrasinin 
öznesi olacağı ve buna bilinçli bir 
şekilde sahip çıkacağı düşünülür. 
Üstelik milletin kendi egemenli-
ğine sahip çıkmasının yaratacağı 
siyasal bilincin, bağımsızlığın 
korunmasında da çok etkili ola-
cağı vurgulanmıştır. Bu temsil il-
kesinden hareketle demokrasinin 
ahlaki boyutu da; onun siyasal 
düşünce olarak yüksek bir düşün-
ce olduğu, bunu idrak eden mil-
letleri yukarı doğru çektiği,  bu 
yukarı çekme durumunun tek tek 
insanlarda ve toplumun genelinde 
bulunan kibri izale edeceği, kibir-
den azade oluşacak genel ahlakın 
ürünü olarak millet hâkimiyetinin 
dolayısıyla demokrasinin yerleş-
mesini kolaylaştıracağı varsayılarak vurgulanmıştır.205

Fırka, demokrasi düşüncesini terakki, ittihad, millet hâkimiyeti, hukukun 
üstünlüğü gibi içeriklerle doldururken, bütün bunların gerçekleşmesinin çe-
şitli öncülleri olduğunu söyler. Bu öncülerin başında da, hem bir ideal, hem 
de İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin baskıcı yönetimine karşı savunulan bir de-
ğer olarak çoğulcu siyaseti ön plana çıkarır. Çoğulculuğun en önemli kanıtı-
nın, bir ülkede farklı siyasal düşüncelere sahip partilerin varlığı olduğu dü-
şüncesi ısrarlı bir şekilde savunulur.206 Demokratlar bu savunmayı, insanların 
farklı muhakeme ve düşüncelerinin olmasının siyasal çoğulculuğun temelini 
oluşturduğunu, buna sahip çıkan toplumlarda hakikate ulaşmanın daha kolay 
olduğu yolundaki çıkarımı ile ilerleme ve zenginliğe bunun yol açtığı üzerine 
kurmuştur.207

204  “Heyet-i Vükela ahâlinin, ekseriyet-i ahâlinin arzusuyla mevkî’-i iktidarda durur. Ve icrâ-
yı vazife eyler bu münasebetle yukarıda dahi yazdığımız üzre başvekil ve nazırlar milletin birer 
hizmetçisinden başka bir şey değildirler. Binaneleyhiye ahâli ve ‘âvam bu nazik mevkilerini 
layıkıyla anlamalı, öyle bir takım mütegallibenin esiri olmamalıdır.” Bkz. “Hâkimiyet-i 
‘Âvam”, Selamet-i Umûmiye, 29 Temmuz 1326, No: 16, s. 1.
205  “Hükümet-i ‘Âmme”, Selamet-i Umûmiye, 21 Mayıs 1326, No: 4, s. 2.
206  “Evvelki Geceki Şayi’a”, Genç Türk, 11 Kânun-i Evvel 1326 No: 2, s. 1.
207  “Hâkimiyet-i Milliye”, Hâkimiyet-i Milliye, 25 Eylül 1326, No: 35, s. 1.

Hukuk-u Beşer Gazetesi.



Osmanlı Demokrat Fırkası (Fırka-i İbad)KAYA

139

Çoğulcuk dışında bir başka öncül de cahil halkın eğitilmesidir. Fırka, cahil 
bir toplumda demokrasinin, meşrutiyetin, zenginliğin olamayacağı düşünce-
sindedir. Fırka bu konudaki görüşlerini, cahil insanların sabit fikirli olduğu, bu 
yüzden fikirlerini değiştirmesinin, geliştirmesinin imkânsız olduğu bağlamı 
üzerine inşa etmiştir. Avrupa medeniyetinin doğa, toplum ve insan üzerine 
bilgi sahibi olmak, sonra bu bilgiyi ilerletmek, gerekiyorsa tashih etmek üzeri-
ne kurulduğundan hareketle ilerlemeye, demokrasiye, zenginliğe ancak böyle 
ulaşılabileceği söylenmiştir.208

Fırka,  özelde İttihat ve Terakki’nin Demokratları sindirme siyasetine, ge-
nelde ise bütün tahakkümcü ve baskıcı yönetimlere karşı muhalefet etmenin 
demokrasi pratiğinin geliştireceğini savunmuştur.209 Demokrasinin tecrübe 
edildikçe yerleşeceğini, bu yüzden ülkeye hemen lazım olduğunu her fırsatta 
vurgulayan Demokratlar, demokrasi düşüncesinin yayılmasının en olumlu so-
nuçlarından birisinin ülkenin hakikatlerinin ortaya çıkması ile vatanseverliğin 
gelişip yaygınlaşması olacağını savunmuşlardır.210

Demokratlar, “demokrasinin cemiyete mugayir bir meslek olduğunu beyan 
edenler elbette itiraz ve ihtirâsat-ı nefsaniyetlerine mağlub olanlardır” ifade-
siyle işaret ettiği demokrasiye, çoğulcu siyasete karşı çıkanların, demokrasi 
fikrinin önünde duramayacaklarını; bu cahil kimselerin ahlak problemleri ol-
duğu gibi kendi toplumları hakkında yeterince bilgili olmadıkları; bu bilgisiz-
lerin her türlü muhalefetine rağmen demokratların halkı bilinçlendirmesi ha-
linde halkın demokrasi lehinde karar vereceği görüşünde olmuşlardır. Bu iddi-
aya kanıt ise, ABD’de yapılan seçimlerde halkın demokratlara oy vermesi so-
nucunda demokratların kazanması örneğiyle gösterilmiştir.211

Fırka’nın, Osmanlı toplumunda demokrasi düşüncesini inşa etme çabasında, 
sosyal-kültürel yapılara, tarihsel temellere, toplumda var olan dinsel, kültürel 
değerlerle, en fazla önem verilen çalışan kesimlere dayanma isteği belirgindir. 
Bu doğrultuda Fırka, İslam’la demokrasinin uygunluğunu; insanların eşitliği 
esası üzerinden demokrasinin İslam’da içkin olduğunu, bu içkinliğin Osman-
lıların demokrat olması için işlenmesi, anlatılması gerektiği düşüncesini dile 
getirerek bu uyumluluğu yoklar.212

208  “(…) demek ki bir insanda bütün bu şeyleri düşünen bir ferdde yavaş yavaş tekâmül 
fikri başlamıştır. Kalbi vatanın saadet ve selameti için çarpmağa yüz tutmuştur. İşte inkârı 
gayrimümkün bir hakîkat olan akıl ve izan bulunan her bir ferd şüphesiz tasdik eder ki 
milletlerin terakki ve temeddünleri sa’y-i irfanlarının az veya çok olmasına vâbestedir. (…) 
Bütün bu terakki ve temeddünleri ise daima her şeyden evvel fikirlerini tashih etmelerinden 
ileri gelmiştir (…) tekâmülat-ı fikriye vasıta-i terakki ve temeddündür. Ve tekâmül etmemiş bir 
fikre mâlik bir insanın gölgesiz bir ağaçtan başka bir şey değildir.”  Bkz. “Tekâmül Çareleri”, 
Selamet-i Umûmiye, 3 Haziran 1326, No: 5, s. 1.
209  “Hükümetin Nazar-ı Dikkatine”, Hukuk-u Beşer, 9 Kânun-i Evvel 1326, No: 1, s. 3.
210  “Öldür Fakat Dinle”, Selamet-i Umûmiye, 26 Temmuz 1326, No: 15, s. 1.
211  “Amerika’da Demokratların Muvaffakiyeti”, Genç Türk, 15 Kanûn-i Evvel 1326, No: 6, 
s. 3.
212  “İslamiyet bilcümle imtiyâzâtı men’ ederek insanları nasıl bir sınıf üzerine kabul ile 
bilcümle ahkâmında meslek-i demokrasiyi himaye ediyorsa Millet-i Osmani de tamamıyla 
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Fırka’nın, İslam’la demokrasinin uyumlu olduğunu dile getirmesinden daha 
fazla önem verdiği ise, kendine taban yapmak istediği toplumsal kesimler ola-
rak her türden çalışan kesimlerdir. Burada Demokratlar uyumluluk ölçütünden 
siyasal istek ve iddia kipine geçerler. “Biz fukarânın, rençber ve köylülerin 
her türlü mazlumun ve amelenin tarafdarı olan demokratlar” diye kendini ta-
nımlayan Fırka’nın, bu kesimlerin ve ülkenin kurtuluşunu demokrasi fikrinin, 
demokratlığın yayılmasında bulmalarının altında demokrasiyi; hem çağın bir 
zorunluluğu hem de Meşrutiyetin İlanı’yla pekişen Osmanlı modernleşme-
sinin ulaştığı olgunluğun varacağı sonuç olarak görmelerinden kaynaklanır.

Demokratların demokrasiyi Osmanlı toplumu için ideal saymasının altında, 
toplumların gelişme çizgisinin önüne geçilemeyeceği, eğer önüne geçilmeye 
çalışılırsa, tıpkı Osmanlıların Abdülhamid İstibdâdı’nı yıkmasına benzer bir 
şekilde halkların eski düşünce ve yöntemleri tasfiye edeceği iyimserliği var-
dır. Bu iyimserlik, bir yandan teleolojik, evrimci bir gelişme anlayışını barın-
dırırken diğer yandan da çağın ruhunu yakalamasına fırsat verilmeyen millet-
lere ihtilâl ve inkılâb yapmayı meşrulaştıran bir yan taşır: 213

“İnkılab sadece inkılâb! Hatta beşeriyetin saadeti, saadet-i 
müdâvemeti için de inkılâb lazımdır. Hiç kimse eski şeyleri idame için 
uğraşmamalıdır, eski şeyler bıktırır. Ancak yeni şeyler lazımdır. Ruh-u 
beşeriyeti tahlil edemeyenler bunlardan ders almayanlardır. Cahiller 
fakat bunu bilmezler fi’l-vâki’ o menfur ve alçak cebr mu’allak olur 
lakin onun hayatı da sayılmıştır. Ve o sıktıkça emin olunuz ki taraf-ı 
inkılâb daha müthiş olacaktır.”

III. Selim’le başlayan Osmanlı toplumunun ıslahat, ilerleme hızını 
Abdülhamid’in durdurduğunu, bunun inkılâb olarak yüceltilen Meşrutiyet’in 
İlanı’yla sona erdiğini üstü kapalı belirten bu satırlar; Osmanlı toplumundan 
yola çıkılarak bütün insan toplumlarının doğal gelişme hızının, inkılâb ve 
ihtilâllerle hızlandırılabileceği düşüncesini temel aldığı gibi, Meşrutiyet’in 
İlanı’yla beraber Osmanlıların, Avrupa toplumlarının genel gelişme çizgisine 
dahil olunduğu imasını da taşır.214  Hem bu tür hızlanmaların hem de toplum-
ların siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel birikiminin doğal sonucunun, genel 
gelişme çizgisinin vardığı yer, bileşke olarak demokrasinin, Demokratlar ta-
rafından istenmesi, Osmanlı toplumunun yukarda betimlenen süreçleri yaşa-
dığının dolayısıyla demokrasiyi hak edilmiş bir sonuç olarak görmelerinden 
ötürüdür. II. Abdülhamid’in istibdâd yönetimi özelinden yola çıkılarak her tür 
baskıcı yönetimin, toplumun en geniş kesimleri olarak tanımlanan işçi, köylü, 
esnaf, rençber gibilerine dayanarak, onları mağdur ederek ayakta durduğu, 

demokrat bir millettir. Garpte her gün yeni yeni muvaffakiyet ile terakki etmekte olan demokrasi 
bizde her yerden ziyade mazhar-ı rağbet olmalıdır. Çünkü meslek-i demokrasiyi İslamiyet 
ahkâm-ı aliyyesi tevlîd eder.” Bkz. “Doğru Yol”, Hâkimiyet-i Milliye, 25 Eylül 1326, No: 35, 
s. 2.
213  “İhtilâller, Fikirler”, Türkiye, 17 Teşrîn-i Evvel 1326, No: 4, s. 1.
214  A.g.m., s. 2.
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bunun da devrimi meşru kıldığı düşüncesi Fransız Devrimi’ni yapan üçüncü 
sınıf düşüncesinden izler taşır.215 

En mağdur edilmiş kesimlerin yararına işleyeceğinden şüphe edilmeyen ve 
hak edilmiş bir iyilik olarak demokrasinin içeriğinin, toplumun bütün kesim-
lerini kapsamasının ısrarla istenmesi, bu iyiliğe gidişte hızlanmanın niceliği-
nin iyi yönetilip devam ettirilmesini elzem kılar. Bu hızın yönetiminin ve sevk 
etmenin yanında toplumun sahip olduğu siyasal düşünceler ve pratikler başta 
olmak üzere bütün birikiminin  evriltilmesinin de çok önemli olduğu, hatta ge-
lişmiş bir toplumun anahtarının bu evrilmeden geçtiğini fark eden Demokrat-
lar, demokrasi düşüncelerini; Fransız Devrimi izleğinin etkisiyle siyasal dü-
şüncenin ihtilâl ve inkılâpla hızlandırılıp kurulması düşüncesiyle, bir defa ku-
rulduktan sonra da toplumu, İngiliz Devrimi izleğinin etkisiyle,216 radikal bir 
dönüşümün değil, tedrici ve tarihsel pratik ve deneyimlerden türetilen ilkele-
ri gözeten bir evrim anlayışına dayandırmışlardır. Dolayısıyla Fırka’nın de-
mokrasi düşüncesi, tıpkı Fransız Devrimi gibi tarihsel bir kırılma olan 1908 
Meşrutiyeti’nin İlanı’yla gelen kazanımlarla, bunların içeriğinin sağlam ve ni-
telikli olabilmesi için İngiliz Devrimi örneğindeki görülen siyasal, toplumsal 
hayatın güç unsurlarının dengesini gözeten, toplumu bir uzlaşma içinden kur-
maya çalışan düşüncenin izlerini taşır. 

Demokratlar Fransız ve İngiliz tarihi tecrübesinden oluşan karma bir siyasal 
düşünce arayışı içinde gibidirler. Bu karma siyasal düşünce, Osmanlı toplu-
munun tarihi ıslahat tecrübesini, kat edilen mesafeyi, devletin ayakta kalması 
için gösterilmesi gereken aciliyeti ve geleceğe yönelik iyimserliği dışlamadığı 
gibi, Meşrutiyet’in getirdiklerinin hassasiyetle korunup geliştirilmesi, toplum-
sal gelişme için bir seferberlik hissiyatıyla çalışmanın gerekliliğini de kapsar.

I. Meşrutiyet öncesinde Yeni Osmanlıların tartışma gündemine getirdiği 
Tanzimat bürokrasisinin baskıcı politikalarını engellemek için iktidarın de-
netlenmesi ve sınırlandırılması zorunluluğunun bir çaresi gibi düşünülen ve 
“usûl-ü meşveret”, “ehl-i hall ve’l-akd meclisi” ve “bi’at” gibi kavramları 
kapsayan siyasal anlayışa, Kânûn-i Esâsi’yle gelen parlamentonun açılıp tem-
sil mekanizmasıyla içeriklenen ve gittikçe Avrupa tarzına bürünen embriyo 
halindeki demokrasi düşüncelerine Fırka;  II. Meşrutiyet’in canlı, dinamik ço-
ğul siyasi hayatının içinde sosyal, ekonomik, kültürel boyut katmaya uğraş-
mıştır. Bunu da Fırka, toplumsal taban yapmayı hedeflediği işçi, köylü, renç-
ber, amele gibi ülkenin gerçek anlamında yükünü çekmesine rağmen o ana ka-
dar birer siyasal özne olarak görülmeyen toplumsal kesimlerin siyasal hayatın 
içinde yer almayı hak ettikleri toplumsal gerçeği ile din, dil, etnik, sınıf ve sta-
215  Fransız Devrimi’yle yıkılan aristokrasi ve ruhban sınıfının, burjuvalar, köylülerden 
bunlardan daha az sayıdaki işçilerden oluşan “üçüncü sınıf”ı  baskı altında tutarak eski rejimin 
[ancien regime] devamını sağladığı;  devrimi yapan bu sınıfın bir çözümlemesi, niteliği, 
istekleri için Bkz: Emmanuel- Joseph Sieyés, Üçüncü Sınıf Nedir?, çev. İsmet Berkan, Ankara: 
İmge Kitabevi Yayınları 2005.
216  Ann Hughes, “1649 İngiliz Devrimi”, Batı’da Devrimler ve Devrimci Gelenek 1560-1991, 
der. D. Parker, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları 2003, s. 52-75.
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tü ayrımı yapmaksızın demokrasinin insanın doğasına en uygun rejim olduğu 
teorik düşüncesine dayandırmıştır. 

İttihâd-ı Anâsır, Parlamenterizm, Örgütlenme

Demokratlar, İttihâd-ı Anâsır düşüncesini, “menâfi’-i ‘umûmiye” göze-
terek savunmuşlar, buna muhalif olanları ve bu düşünceyi takviye edecek 
politikalar izlemeyen hükümetleri de, vatandaşlık görevini ihmal etmekle 
eleştirmişlerdir.217 İttihâd-ı Anâsır’ın içeriğinin de, millet hâkimiyetiyle dol-
ması gerektiğini, millet hâkimiyetinin ise, olabildiğince özgürlük ve haklar-
larla takviye edilmesi aksi halde tahakküm ve tagallübün hüküm süreceği, bu-
nun da birlikte yaşama hissini imkânsızlaştıracağını söylemişlerdir. 

İttihâd-ı Anâsır düşüncesine, ülkenin dağılmadan tek parça halinde ve güç-
lü bir şekilde kalabilmesi anlamında geleceğinin anahtarı rolünü veren De-
mokratlar; ülkedeki farklı milletlerin bu düşünce doğrultusunda motive edil-
mesi için ortak tarihin verdiği birlikte yaşamanın tecrübesinin doğurmuş ol-
duğu varsayılan kader birliğinin önemi üzerinde durmuşlar, bu kader birliği-
nin bilinçli politikaların temel dayanağı olursa siyasal bilinç doğuracağı, bu-
nun için de ülkedeki sorumlu ve güç sahibi kişi ve kurumların dikkatli davran-
maları gerektiğinin üzerinde durmuşlardır. Zengin tarihsel malzemeyle, teorik 
arka planla çok da iyi desteklenmemiş dolayısıyla iyi işlenmemiş bu genel ve 
soyut çarenin, hemen elinin altında bulunan Osmanlı milletlerinin geçmişteki 
kader birliği görüşüne sahip çıkılması, İttihâd-ı Anâsır’ın sabit bir destek, üze-
rine bina edilebilecek bir temel kavram gibi görülmesinin altında, etkili olabi-
leceği düşünülen önlemlerin kısa sürede alınabileceğine dair iyimser düşünce 
vardır. Demokratların bu iyimser düşüncesinde, ülkedeki asayişin sağlanma-
sı,  milletlerin dinsel önder ve kurumlarının, siyasal örgütlerinin demeç ve ta-
vırlarına dikkat etmesi, hükümetlerin izlediği, izleyeceği politikaların İttihâd-ı 
anâsır eksenli olmasına kadar pek çok şeyin pratikte hemen etki edeceği bek-
lentisi belirgindir.218 

Fırka’nın benimsediği Osmanlıcılık çizgisi, onun milliyetçilik düşüncesi-
ne karşı çıkmasına yol açmış, hatta Fırka’ya milliyetçilik isnat edenlere karşı 
bunun derhal reddedildiğini;219 milliyetin ölçüt alınmadığı, meşrutiyetin getir-
diği hürriyet, müsâvât, adalet temel ilkelerinin yanında, sosyal ekonomik kal-
kınma seferberliğiyle beraber çok daha sağlam gerçekleşmesi umulan İttihâd-ı 
Anâsır’ın ısrarla savunulduğu görülür.220 

Üstelik bu Osmanlıcılık düşüncesinin başarısı; içinin, tıpkı Fırka’nın diğer 
konulardaki gibi benimsediği temel içerik ve izlekler olan hukukun üstünlüğü, 

217  “İttihâd-ı Anâsır”, Hâkimiyet-i Milliye, 19 Ağustos 1326, No: 22, s. 1.
218  “Asayişe Pek Muhtacız”, Hâkimiyet-i Milliye, 25 Eylül 1326, No: 35, s. 1.
219  “Biz şimdiye kadar ne fenalık yapdık? İttihad-ı anâsır uğruna cebelleştik ise hata mı ettik? 
Rum Ermeni hepimizin kardeş olması için çalıştığımız kusur-u sâkil olarak mı atfolunur?” Bkz. 
“Makale-i Mahsusa”, Türkiye, 7 Teşrin-i Sâni 1326, No: 25, s. 1.
220  “Cevab”, Türkiye, 7 Teşrin-i Sâni 1326, No: 25, s. 2.



Osmanlı Demokrat Fırkası (Fırka-i İbad)KAYA

143

adalet, iyi detaylandırılıp uygulanan millet hâkimiyeti, baskıcı yöntemlerden 
uzak durarak özgürlükçü bir anlayışla doldurulmasına bağlıdır denmiştir.221 
Bu düşüncelerin ışığında dönemin başka siyasal düşünce akımlarından olan 
İttihâd-ı İslam düşüncesini Demokratlar önemsemekle beraber, “hayallere de-
ğil, daima hakikate doğru gitmelerini münasip gören” bir kanaati temel alarak 
ona mesafeli durmuşlardır.222 Fırka, İslamcılığın kuru kuruya savunulmasının 
bir işe yaramayacağı, gerçek hayatta uygulanabilirliğinin, Osmanlı’nın çözü-
lüşüne engel olmasının pek mümkün olmadığını açık olarak dile getirmese de, 
onun bir siyasal düşünceden ziyade okul, banka açmak, gazete çıkarmak gibi 
somut iş ve çabalarla bazı yararlı sonuçlarının olabileceğine, sömürge İslam 
ülkelerine, sömürgecilik ve Avrupa yayılmacılığına karşı bir çeşit bilinç sağ-
layabileceğine değinmiştir.223

Demokratlar, parlamenterizm düşüncesini savunurken iki sacayağını daya-
nak noktası yapmışlardır. Bunlardan ilki, özellikle köklerinin XVII ve XVIII. 
yüzyıllarda Avrupa’da doruk noktasına ulaşan, bir monarka karşı halkın daha 
önce sürekli bastırılmış hak, hâkimiyet ve özgürlük mücadelesine kadar uza-
nan ve bu mücadelenin başarılı sonucu olarak 1789 Fransız Devrimi’yle dün-
yaya yayılan ve hızla evrenselleşen “istirdâd-ı hukuk” için “ricâl-i müstebi-
de” ile “sınıf-ı ‘avâm” mücadelesi224 gibi adlarla anılan mücadelenin bir ben-
zerinin Osmanlı’da da olduğu kanıtına dayanan parlamanterizmdir. Diğer sa-
cayağıysa, Osmanlı’nın bu evrensel gelişmenin, tarihin dışında yer almadığı, 
yer almaması gerektiği endişesiyle, kendisini Avrupa’nın bir parçası görmek 
isteğinin bileşimi olan düşüncenin izlerinin görüldüğü ve bu evrensel gelişme-
nin, tarihin içinde olmak için kat edilmesi gereken bir aşama olarak görülen 
millet hâkimiyetine dayanan parlamenterizmdir. 

Parlamenterizmi, bir hak ve özgürlük mücadelesinin sonunda gelecek hak 
edilmiş üstünlük ile insanın doğasına, yönetimin halkın çoğunluğuna dayan-
masının doğallığı bağlamından okuyan Demokratlar, Avrupa’daki monarkla-
ra karşı verilen mücadele ile Osmanlı’da meşruti düzen için verilen mücadele 
arasında bir benzerlik ilişkisi kurmuşlardır. Bu benzerlik ilişkisinde, ikisinin 
de belirli bir tarihselliğin ürünü olduğunu kanıtlamak çabası bulunmakla be-
raber daha çok Osmanlı’nın kendi tarihsel tecrübesi ön plandadır. Demokrat-
lar, bu tarihsel tecrübeyi Yeni Osmanlılar Cemiyeti’nden İttihat ve Terakkiye 
kadar uzanan bir hatta somutlaştırmışlardır.225

221  “İrlandalılar, Boerler, Kıbrıslılar mûfrit milliyetperverdirler. Çünkü ihtilâl ettikleri vaki 
değildir. Çünkü ihtilâlâtın sebeb-i yegânesi cebr ve tazyikdir. Adaletin sağlandığı bir yerde 
anarşi yaşayamaz.” Bkz. a.g.e., s. 2.
222  “İttihâd-ı İslam”, Hâkimiyet-i Milliye, 3 Eylül 1326, No: 26, s. 3.
223  “Yoksa bu bahs gazetelerde sık sık görülmekle, okunmakla bir şey hâsıl olmaz. Ancak 
Avrupalıları korkutuyoruz. Onları korkutmadan başka bir şey de yapılabilir. Mesela Medine’de 
bir dar-ül fünûn açmak…” Bkz. “Meşîhatın Nazar-ı Dikkatine”, Selamet-i Umûmiye, 26 
Temmuz 1326, No. 15, s. 3.
224  “Bir İki Söz”, Hukuk-u Beşer, 9 Kanun-u Evvel 1326, No: 1, s. 1-2.
225  “İnkılâb-ı Âhiri vücuda getirenler Hüseyin Kazım Bey’in iddiası gibi Selanik’de teşkil eden 
yalnız Hilal ve Hürriyet Cemiyeti olmayub Mekteb-i Tıbbıye’de ve Mithat Paşa yanında tesis 
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Fırka, meşrutiyetin dayanması gereken dört temel kavram olarak hürriyet, 
adalet, müsavât ve uhuvveti savunurken bu kavramları temel edinen, edinme-
si gereken ve halk egemenliğinin somutlaştığı yer olarak, Osmanlı Mebûsan 
Meclisi’nin çalışmalarının içeriğini dikkatle takip ederek genellikle yapıcı 
eleştirilerde bulunmaya özen göstermiştir.

Demokratlar, insanların toplanma, ifade özgürlüğünü savunduğu gibi, ör-
gütlenme özgürlüğünü de savunmuştur. Bu özgürlükler, genellikle Osmanlı 
Meşrutiyeti’nin kalıcı bir rejim olması, halk tarafından benimsenip olgunlaş-
ması açısından savunulurken, farklı düşünmenin ve bu doğrultuda örgütlen-
menin insanın doğasına uygun olduğundan hareketle bunun medeniyetin bir 
gereği olduğu temel düşüncesine dayanır.226 Bu konuda getirilen somut ka-
nıt ise, medeni dünya olarak işaretlenen Avrupa’nın farklı siyasi düşüncele-
re sahip insanların örgütlenmesiyle siyasal ve maddi gücü arasında kurulan 
bağdır.227 Bu düşüncede ısrar edilmesi, örgütlü bir toplumun bizatihi kendi ba-
şına önem taşıyan bir değer, ideal, ilke ya da bir yeterlilik yahut da insanın 
kendi özgür iradesiyle eylemde bulunması temelinden daha çok -somut Av-
rupa örneği akılda tutularak- ancak örgütlenmiş bir milletin gerçeklere ulaşa-
bileceği, ilerleyebileceği, zenginleşebileceği, bir daha tahakküm ve sorgusuz 
itaat altına alınamayacağına olan inançtan dolayıdır.228

Toplumsal örgütlenmenin içeriği ve yöntemi konusunda Demokratların tu-
tarlılığı, ülkenin en örgütlü gücü olan İttihat ve Terakki’nin diğer küçük, bü-
yük ayrımı yapmaksızın kurulmuş fırka ve cemiyetlere değer vermemesinin, 
onların düşüncelerine ya da ülkenin siyasal hayatına yaptıkları katkıyı göz 
ardı etmesinin eleştirildiği, çalışan kesimlerin örgütsüzlüğünün yol açtığı hak-
kını alamamak, savunamamak, düşük ücretle çalışmak, sendikasızlık temala-
rının işlendiği grevlerle ilgili yazılar da pekişir.

Fırka’nın öncelik verdiği, dayanmak istediği toplumsal kesim olarak çalı-
şanların örgütlülüğü; hem sahip oldukları meslek ve toplumsal bilinçlerinin 

eden İttihad ve Terakki Cemiyeti, Meşveretler, Mizanlar, İstikballer, Hürriyetler ve daha evvelce 
Kemal ve Şinasi Beylerin neşr ettikleri gazete ve kitaplar, Mithat Paşa ve rüfekâ mücahedeleri 
gibi netice-i yüz bin müesâsirât ve bahasusi Abdilhamid’in çılgınlığı Hınçak, Taşnak ve Bulgar 
komiteleri o her tarafa dağılan sürgün ve mustâ’filer mekteblerden tard edilen mektebliler 
inkılâbımızı vücuda getiren ‘avâmilin başlıcalarıdır.” Bkz. “Cevab”, Türkiye, 10 Teşrin-i Sâni 
1326, No: 28, s. 1.
226  “Her milletde her hükümetde meşrutiyetin lüzûm-u esâsîyesinden olan fırkalar vardır. 
Onlar, mesail-i umûmiye karşısında her birisi ayrı ayrı yollardan te’âli-i vatan ve insaniyet-i 
gaye-i ulviyete doğru ilerlerler. Fırkalar medeni ve fikir ordularıdır.” Bkz. “Ahmed Rıza Bey’in 
Nutku Münasebetiyle”, Türkiye, 4 Teşrin-i Sâni 1326, No: 22, s. 1.
227  “Hâkimiyet-i Milliye”, Hâkimiyet-i Milliye, 25 Eylül 1326, No: 35, s. 1.
228  “teşkil-i tarafin etmeksizin bir mahkemenin rü’yet-i dava edemeyeceği gibi bir memleket de 
muhtelif fırkalar bulunmadıkça da ne tevâzün ne de adalet temin edilebilir. Fırkasız memleket, 
mebusânsız hükümete benzer. Bir cem-i gâfir-i keyf-i ma’îşe icrâ’y-ı hükümet ettikce herkese 
itaatden başka bir şey düşmez. Fırkalar yekdiğerini tenkid ede ede matlûb olan intizam hasıl 
olur. Meşrutiyetin feva’id-i latehessülüsünden en mühimi de meşveretin ikâmesidir. Yoksa biri 
söyleyub diğerleri amin derse meşveret ve meşrutiyet nerede kalır.” Bkz. “Doktor İbrahim 
Temo”, Selamet-i Umûmiye, 5 Ağustos 1326, No: 17, s. 1.
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artmasında, hem de önce kendilerinin sonra da ülkenin içinde bulunduğu 
olumsuz ekonomik durumun bir an önce farkına varıp bunun üstesinden gel-
mede çok önemli olduğu için savunulur.229 İşçiler başta olmak üzere çalışan 
kesimlerin örgütlenmesinin savunulması, sadece ülkenin ekonomik durumu-
nun iyileşmesinin, işçilerin sosyal ekonomik hayat şartlarının iyileşmesiyle 
gerçekleşeceğine dair inanışın yanısıra, II. Abdülhamid’in otuz üç yıl süren 
baskıcı yönetimi ve sonrasında İttihad ve Terakki Cemiyeti’nin gittikçe bu bas-
kıcı yönetimi andıran icraatlarına yeterince muhalefet edememenin en önemli 
nedenlerinden birinin, örgütlenmemiş toplum olduğu tespitine de dayanır.230

Demokratlar, siyasal, ekonomik konularda bilinçli, meşrutiyete sahip çık-
mada gerekli özveriyi, çabayı gösterecek zengin ve güçlü bir toplum hedefine 
idealine ulaşmada, insanların ortak bir anlayışla ortak bir hedefe doğru çalış-
mak, birlikte hareket etmek, dayanışma gibi tavır ve tutumları sekteye uğratan 
nedenlerden birisinin de “adam sendecilik” düşüncesi olduğunu belirtmiş-
ler; bu alışkanlığın, insani bir zaaf olarak eleştirisinden ziyade toplumsal bir 
bağlama oturtularak siyasal ve ekonomik haklar ile özgürlük mücadelesinin 
istenilen oranda kuvvetli verilmesini engellediği için Osmanlı toplumunu me-
calsizliğe mahkum ettiğini iddia etmişlerdir.231

Sonuç

Osmanlı Demokrat Fırkası, her türden siyasal aktörün epey arttığı bir dö-
nemde kısa bir süre faaliyet gösterse de, bir toplumun siyasal, düşünsel, örgüt-
sel hayli çoğul bir döneminin siyasal alanında; yerini, öncelikle samimi ve ıs-
rarlı bir şekilde savunduğu demokrasi düşüncesiyle sağlamlaştırmaya çalışan 
bir parti olmuştur. Fırka’nın kurucularının İbrahim Temo ve Abdullah Cev-
det gibi Jön Türk muhalefetinin tanınmış önde gelen iki simasından olması 
ve daha önemlisi bu kişilerin İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin de kurucuların-
dan olması, dikkatleri Fırka’nın üzerine çekmiştir. Bu dikkatte, belirtilen ki-
şilerin II. Abdülhamid İstibdâdı’na karşı yaptıkları muhalefetin toplum nez-
dinde kendilerine kazandırdığı prestijin yanında, Fırka’nın, İttihat ve Terakki 
Cemiyeti’nin kamuoyunda yarattığı hoşnutsuzluğun farkında olup bunu kendi 
lehine çevirebilme potansiyelini; örgütlenme etkinliğiyle, gazete çıkarma çe-
şitliliğiyle, görüş ve düşüncelerini geniş kesimlere yayma isteğiyle gerçekleş-
tirebilme işaretlerini veriyor olması büyük rol oynamıştır.

Demokratlar, ülkenin somut problemlerini, aksaklıklarını, İttihat ve Terak-
ki Cemiyeti’nin desteklediği İbrahim Hakkı Paşa Hükümeti’nin yetersiz icra-
atlarını eleştirirlerken; bir yandan ülkenin genel yararına olacak hakikatin açı-
ğa çıkması için gerçeği söylemenin çağın ve modern insanın olmazsa olmaz 
229  “Mesleksizlik”, Muahede, 5 Teşrîn-i Evvel 1326, No: 1, s. 1; “Sendika Teşkili”, Muahede, 
8 Teşrîn-i Evvel 1326, No: 4, s. 3; “İşsizlik ve Açlık”, Selamet-i Umûmiye, 26 Temmuz 1326, 
No: 15, s. 4; “Bursa’da Grev”, Selamet-i Umûmiye, 19 Ağustos 1326, No: 19, s. 3.
230  “Toplanma Hakkı”, Tonguç, 18 Şubat 1324, No: 9.
231  “Adam Sende’yi Bırakmalıyız”, Tonguç, 11 Şubat 1324, No: 1, s. 1.
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bir sorumluluğu, görevi gibi bireysel bir temele yaslanmışlar, diğer yandan da 
Osmanlı toplumunun ıslahatlar vasıtasıyla yenileşme çabası, baskıcı yöneti-
me verdiği tepki, sahip olduğu tarihi tecrübe, gerekli insani unsurları barın-
dırdığı gibi toplumsal odaklı ve gelecek perspektifli düşüncelerden hareket et-
mişlerdir.

Fırka’nın gerek Dahili Nizâmnâmesi ve Siyasal Programı’na yansıyan dü-
şüncelerinde, gerekse bu düşüncelerin sürekli olarak dile getirildiği gazetele-
rinde demokrasi düşüncesini, Osmanlı toplumunun nüfus ve ekonomik üre-
ticilik olarak büyük kısmını oluşturan köylüler, işçiler, rençberler, tüccarları 
kapsayacak şekilde yaymak ve bu kesimlerin siyasal bilinçlenmelerini en çok 
demokrasi üzerinden geliştirme amacı belirgindir.  Hedeflenen bu amaç, meş-
rutiyetin derinleşip olgunlaştığının kanıtı gibi görülen halkın meşrutiyete sa-
hip çıkmasıyla; devleti ayakta tutma çabasıyla; ülkenin zenginleşip bu zengin-
liğin de devletin zenginliği anlamına gelmesi düşüncesiyle birleştirilir. 

Fırka, baskıcı yönetimlere karşı muhalefet etme pratiği de olan demokrasi-
yi, yaptıkça öğrenilen, yerleşen, derinleşen kısaca performatif bir süreç ola-
rak görmüş; bu performansta, parlamenterizm, hâkimiyet-i milliye, hükümet-i 
‘âmme, hükümeti ‘âvam gibi kavramların tarihsel gelişim sürecinin önemini 
vurgulamıştır. 

Fırka’nın demokrasi düşüncesinin büyük oranda içeriğini oluşturan hak ve 
özgürlükler, millet egemenliği, çoğulculuk, bu çoğulculukla uyumlu olduğu 
düşünülen ve ısrarla savunulan İttihâd-ı Ânasır düşüncelerini toplumsallaştı-
rarak, toplumun malı kılarak siyasal alana teşmil etmek çabasının altında; de-
mokrasinin sadece insan doğasına en uygun olmakla kalmayıp bir toplum için 
de en ideal siyasal düşünce olduğu fikri vardır. Bu değer ve ilkelerin ülkenin 
somut koşullarında nasıl derinleştirileceği sorusu, Demokratları hep aynı ce-
vaba, halkın bilinçlendirilmesine çıkarmıştır. Bunda samimi olunduğu bizzat 
Fırka’nın kendi şubelerinde, eğitim, konferans hatta sağlık hizmetleri verme-
sinden anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak Osmanlı Demokrat Fırkası gerek örgütlenme çabasıyla gerek-
se savunduğu fikir, ilke ve değerleri meşrutiyetin getirdiği çoğulculuk saye-
sinde olduğunun bilincinde olarak ve ona sahip çıkmayı unutmayarak; Os-
manlı tarihinin özgül ıslahat ve baskıcı yönetimlere karşı gösterilen muhalefet 
tecrübelerine sahip çıkarak; geleneksel İslam siyasal düşüncesinin kavramla-
rının demokrasiye imkân verdiğini iddia ederek ve en nihayetinde XX. yüz-
yılın içinde olmak için; hem bu fikirler temelinde toplumsal bir yapılanmayı 
arzu etmiş, hem de bu yapılanmayı Osmanlı toplumunun en mağdur kesimle-
rine dayandırmak istemiştir. 

Fırka’nın, dönemin siyasal havasının İttihatçılar eliyle koyulaştırılmasının 
ilk kurbanlarından birisi olarak siyasal etkinliği azalınca, sadece yazarak mu-
halefet etmeyi denemiş, bunun yetmeyeceğinin de kısa sürede anlaşılması üze-
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rine Demokratlar, ülkenin gittikçe ağırlaşan siyasal atmosferinde, daha çok İt-
tihat ve Terakki Cemiyeti’ni iktidardan uzaklaştırmak hedefine yöneldiği için 
düşünsel içeriği daha az önemseyen ve çığ gibi büyümekte olan muhalefet se-
linin birleştiği Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nın çekim gücüne karşı koyamamış-
lardır. Üstelik dahil olunan Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nın düşünsel yapısı, De-
mokratların siyasal, düşünsel tutarlılığına oranla daha muğlaktır. Bunda, İtti-
hat ve Terakki Cemiyeti’nin izlediği kontrol ve baskıcı politikalarına muhalif 
olanların hızlı davranma isteğinin sonucu olan Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nın, 
dönemin aciliyetinin oluşturduğu bir yapı olmasına karşılık, ülkenin ağırlaş-
mış sosyal ve ekonomik gerçekliklerinden yola çıkarak, geniş kesimleri top-
lumsal taban olarak hedefleyip, benimsediği fikirlerle, değerleri bu tabana be-
nimsetmek düşüncesinin partisi olan Osmanlı Demokrat Fırkası’nın konumu-
nun söz konusu aciliyet koşullarına uygun olmamasının payı büyüktür.

Özet: Bu makale, Osmanlı Demokrat Fırkası (Fırka-i İbad)’nın ortaya çıkışını, gö-
rüşlerini ve dönemin siyasal hayatındaki yeri ve önemini anlamaya yöneliktir. Fırka, 
işçilere demokrasi fikrini yayarak onları toplumsal taban yapmak istemiştir. Demok-
ratlar, millet egemenliğini, Meşrutiyet’in getirdiği hakları, özgürlükleri savunmuşlar, 
Meşrutiyetin siyasal hayatında bir muhalefet partisi olarak kalmışlardır.

Anahtar sözcükler: II. Meşrutiyet, demokrasi, Osmanlı Demokrasi Fırkası, Fırka-i 
İbad, Abdullah Cevdet, İbrahim Temo, Fuad Şükrü, Bezmi Nusret, hâkimiyet-i mil-
liye.

The Ottoman Democratic Party (Parti-i İbad)

Abstract: In this article tried to understand, The Ottoman Democratic Party (Parti-i 
İbad) 's emergence, opinions and importance of the place in Second Constitutional 
Period’s political life.  Democrats wanted the workers to spread the idea of   democ-
racy and make them social base. Party defended the nation's sovereignty, Constitution 
brought the rights, freedom, and remained an opposition party in the Second Consti-
tutional  Period’s political life .
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