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  Özet  

  

  Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmakta olduğunu gören ve 

sonradan Yeni Osmanlılar olarak bilinen bir grup Osmanlı aydını, 

kurtuluş çareleri aramaya başlamıştır. Bu aydınların başvurduğu 

yollardan biri de “Meşrutiyet” fikri olmuştur. Yeni Osmanlılar, 

Meşrutiyet idaresini, İmparatorluğun topraklarını dağıtmadan ama 

bütün vatandaşlarını da bir arada mutlu bir şekilde tutabilecekleri bir 

yönetim tarzı olarak görüyorlardı. Bu hedefe ulaşmak için ilan edilen 

Kanun-i Esâsî ve ardından kurulan Meclis-i Mebusan açık olduğu 

dönemlerde bu birliğe aykırı harekette bulunmamıştır. Ancak Osmanlı 

İmparatorluğu’nun kökleşen bürokrasisinde de kendisine itibar da 

edilmemiştir. Nihayet 1877–1878 Osmanlı-Rus Harbi bahane edilerek 

tatil edilmiş yani kapatılmıştır.  Meclisin tatil edilmesi sonradan çok 

farklı yorumlanmıştır. Böylece demokratik ilerleyişin önü tıkanmış, 

yönetim kişiselleşmiştir.  
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  Abstract 

 

  Some intellectuals who were crumbling Ottoman Empire 

began to seek remedies of salvation. One of the ways in which these 

intellectuals known as the Young Ottomans had the idea of 

constitutional monarchy. Constitutional Monarchy of the Empire, but 

all the citizens of deploying a combination of land can hold happily 

saw it as a management style. To achieve this goal Fundamental Law 

was declared and Parliament were established after the action was not 

contrary to this union when it was on. However, his reputation in the 

Ottoman Empire, the bureaucracy has not been rooted. Finally, as an 

excuse to Russian war closed. Interpreted the closure of the Assembly 

overwhelmingly positive, though not necessarily so. The Democratic 

in front of the progress clogged, management gathered in one hand. 
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GİRİŞ  
 

Kanun-i Esâsî ve onun amir hükmü olarak açılan Meclis-i 

Mebusan, 19. Yüzyılın gelişen dünyası içinde Osmanlı 

İmparatorluğu'nu kurtarmak ve devleti devam ettirmek için belki de en 

son çare olarak başvurulan gerçekçi bir yaklaşımdı. İçeride 

istediklerini bulamayan ve kimi kaçarak kimi de sürgün olarak Batı’ya 

giden bir takım Osmanlı aydınları, orada gördükleri yeni bir idari 

düzeni Osmanlı imparatorluğu üzerinde de tatbik ederek yıkılmak 

üzere olduğunu düşündükleri devleti kurtarmak istiyorlardı. Bu 

amacın gerçekleşmesi için kabul edilen temel prensip, din ve mezhep 

farkı gözetmeksizin “Osmanlı” diye tanımlanan bir üst kimlik 

yaratarak, bütün tebaanın kabul edebileceği yaşanabilir ortak bir vatan 

oluşturmaktı. Bu niyetlerle açılıp faaliyete geçen Meclis-i Mebusan’ın, 

bütün mebusları meclisin açılma gerekçesi doğrultusunda hareket 

etmeye çalışmışlardır. Şu kadar bir fark var ki, gayri Müslim 

mebuslar, gayri Müslim Osmanlı tebaasının elde ettiği siyasi hakları 

ve bu hakların Osmanlı hanedanının şemsiyesi altında korunması ve 

geliştirilmesi için parlamenter rejimi desteklemişlerdir. Meclis-i 

Mebusan tutanakları incelendiğinde bu amacın gerçekleştirilmeye 

çalışıldığı, özellikle Müslüman ve Türk mebusların Osmanlıcılığı 

benimsedikleri ve buna hazır olduğu görülmektedir. Meclis 

tutanaklarına baktığımız takdirde özellikle meclis gündemine daha 

çok karışan mebuslar başta olmak üzere hemen hemen tüm mebuslar, 

Osmanlı üst kimliğinde birleşmeye adeta kendilerini zorlamışlardır. 

Meclis-i Mebusan'ın zabıtlarını tutan Ahmed Mithat Efendi’ye göre 

kesin olan bir şey vardı ki, o da Meclis-i Mebusan serbest fikir beyanı 

ile asla, vatana ve millete zarar verecek her hangi bir harekette 
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bulunmamıştır.
1
 Yine meclisin açık olduğu tarihlerde bile meclisin 

gereği gibi anlaşılamadığı zaten o dönemde de kabul edilmiştir.
2
 

Meclis çok iyi anlaşılmamış ve zamanında takdir görmemiş de olsa 

Osmanlı devletinin varlığı ve bekası üzerinde yapıcı bir faaliyet 

gösterdiği konusunda şüphe yoktur. 

Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın olumlu çalışmalarına rağmen 

bu meclis bir türlü Osmanlı bürokrasisi içinde kabul görmemişti. 

Meclisin, Kanun-i Esâsî’den getirdiği hükümranlık hakları yeterince 

belirgin olamamıştır. Yani meclis o güne kadar işleyen Osmanlı 

kurumlarının içerisine ilave edilmeye çalışılmıştır. Bu meclis 

incelendiğinde kuvvetler ayrılığı tezahür etmediğinden hiçbir kurum 

yetkisini ve işlevsel alanını meclisle paylaşmak istememiştir. Bu da 

meclisi yetkisizleştirmiş ve gücünü azaltmıştır. Meclis, seçilmişliğini 

ve parlamenter gücünü açık olduğu dönemlerde hiçbir zaman 

kullanamamıştır.  

Asırlardır kökleşmiş Osmanlı bürokrasisinin içine ilk defa 

böyle bir kontrol mekanizmasının girmesi, Osmanlı idarecilerinde 

başlayan endişe sultana kadar yansımıştır. Meclisin bu kontrol etme 

içgüdüsü ve refleksleri, devletin yönetimine karşı eleştirel bir tavır 

almasına sebep olmuştur. İmparatorluğu oldukça rahatsız eden ve 

Balkanlar’da bir türlü bastırılamayan isyanlar ve gittikçe yaklaşan 

Osmanlı –Rus Harbi’nin ağırlığının hissedildiği bir dönemde Meclis, 

devletin sorunlarını sık ve sert bir üslupla “devletin kötü yönetiliyor” 

şeklinde özetlenebilecek bir tavır içine girmesi asıl sorumluluğu 

üzerinde bulunduran idareci kurumları iyice rahatsız etmiştir. 

                                           
1
 Ahmet Mithat Efendi, Üss-i İnkılâp, C. II Kısm-ı Sanî, İstanbul, 1295, s.243.  

2
 BOA., Y.EE., 71/28. 
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Mebusların özellikle son oturumlarda Rus savaşını ve ekonomiyi daha 

fazla irdelemeleri, padişahı çok rahatsız etmişti. Meclis 

müzakerelerindeki suçlamalar, padişaha kadar uzanınca, üstelik 

Osmanlı-Rus Harbi’nin yenilgiyle ve tahmin edilemeyecek boyutlarda 

kayıplarla sonuçlanınca Sultan Abdülhamid (1876–1909) endişeye 

kapılmış ve Meclis-i Mebusan’ı tatil etmiş yani kapatmıştır. II. 

Abdülhamid’in meclisten çekindiğini gösteren örnek bir olay bu 

harbin sonunda toplanan bir Meşveret Meclisi
3
nde ortaya çıkmıştır. 

Meclis-i Mebusan’ın açık olduğu bir zamanda, Yunanlılara toprak 

verilmesi gerektiği, sadarete verilen bir tezkerede yazılmıştı. Sultan 

Abdülhamid, Rusya’nın baskısıyla yapılması zorunlu hâle gelen bu 

sınır düzenlemesi için Heyet-i Vükela'da görüşülerek karar verilmesini 

istemişti. Eğer bu sınır düzenlemesine Meclis-i Mebusan tarafından 

yapılacak her hangi bir itiraz gelirse, Abdülhamid, Heyet-i Vükela’yı 

da işin içine katarak sorumluluğunu kurumlara yaymak istemiştir.
4
  

Abdülhamid, toprak verilmesiyle ilgili kararı Heyet-i Vükela ve 

Meclis-i Mebusan’ın birlikte almalarını sağlamaya çalışmıştır. 

Böylece bu ağır sorumluluk paylaştırılmıştır. 

II. Abdülhamid'e meclisin kapatılması konusunda destek 

verenler de vardı. Bunlar, sultanın en yakınında olan saray halkı ve 

onun gözüne girmek isteyen kimi devlet adamları idi. Örneğin, 

Ahmed Cevdet Paşa gibi.
5
  Meşrutiyet isteyenlere ve onların 

                                           
3
 Meşveret Meclisi, XVII. yüzyıl ortalarından itibaren oldukça sık başvurulmaya 

başlanmıştır. Önemli konular görüşüleceği zaman toplanırdı. XVIII. ve XIX. 

yüzyıllarda Meşveret Meclisi’nin toplantı sayısı oldukça artmıştır. Bütün bunlara 

rağmen kurumsallaşamamıştır(Mumcu 1986:162). 

4
 BOA., Y.EE., 5/97. 

5
 Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma (Yayına Hazırlayan; Ahmet Kuyaş), 

İstanbul, 2002, s.227. 
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çevresindekilere şahsi düşmanlıkları olanlar, Meşrutiye’tin şeriata 

aykırı olduğunu iddia eden din adamları, bunların etkilediği geniş bir 

halk yığını ve devletin hantal yapısından faydalanmaya çalışan Galata 

bankerleri özellikle şehzadeliğinden beri Abdülhamid’e yaklaşan 

Banker Zarifi
6
 şeklinde sıralanabilir. Bunları genel olarak Meşrutiyet 

karşıtı gruplar olarak sıralayabiliriz. Meclis zabıtları incelendiğinde 

görülecektir ki devletin o günkü sorunları örneğin memurlardan ya da 

devlet adamlarından şikâyet veya yolsuzluklar meclisin gündemine 

gelmiş, mebuslar meclis gündemlerinde bu konuları tartışılmıştır. 

Devletin gelir ve gideri sorgulanmaya başlanmış, meclise gelen bütün 

şikâyetler değerlendirilerek müdahale edilmiş, devlet kademesindeki 

her türlü işler şikâyete konu olunca, meclis konu ile ilgilenmiştir. 

Bütün bunlar da meclise karşı bir tepki doğurmuştur. Örnek olarak 

Sultan’ın yakın adamı olan banker Zarifi'nin devlete verdiği borçlar ve 

palamut ticaretinin sorgulanması verilebilir.
7
 Zira Osmanlı devletinin 

bu kritik döneminde mali konular, özellikle de Mahmut Nedim 

Paşa’nın 1875 tarihinde Osmanlı tahvillerinin gelirlerinin 

ödemelerinin yarı yarıya düşürülmesi mali konuların ve bilhassa 

Galata tüccarlarının devlet üzerindeki ağırlığını artırmıştı.
8
 Görülüyor 

ki, yaptırım gücü olmadan açılan bu meclis devlet içindeki sorunları 

görmüş ancak, çözüm bulma noktasında yaptırım gücünü bünyesinde 

toplayamamıştır. Bu haliyle de zaten uzun süre yaşaması 

beklenemezdi.  

                                           
6
 Murat Hulkiender, Bir Galata Bankerinin Portresi George Zarifi, İstanbul, 2003, 

s.67. 

7
 Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi I , (Yay. Haz. Hakkı Tarık Us), İstanbul, 1939, 

s.84.  
8
 Haydar Kazgan, Galata Bankerleri, I. Cilt, Orion Yayınları, Ankara 2005, s.115. 
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I- Osmanlı’da İlk Demokratik Muhalefet:  

Meclis–i  Mebusan 

Bu ilk meclis her ne kadar başarılı bir çalışma yapmış ve etkin 

bir muhalefet
9
 gerçekleştirmiş olsa da modern anlamda meclis içinde 

partileşme mümkün olmamıştır. Bu yüzden de meclisin gücünü 

azaltmıştır. Meclisin birinci döneminde
10

 hükümete karşı kuvvetli 

muhalefet olmasına rağmen bu muhalefetin partileştiği ya da ortak 

hareket ettiği konusunda bir bilgi yoktur. Meclis-i Mebusan’ın ikinci 

döneminde
11

 ise savaş psikolojisinin de etkisiyle hükümeti daha çok 

hedef alan birinci döneme göre güçlü bir muhalefet ortaya çıkmıştır.  

Mecliste muhalefet yapan etkili mebusların çoğunun ikinci 

dönemde de seçilmeleri sonucu, bu mebusların artık İstanbul'u ve 

devlet organlarını yakından tanımaları, ikinci dönemdeki muhalefetin 

sürekli ve etkili bir hâl almasında rol oynayan önemli faktörlerden biri 

olmuştur. Bu muhalefet din ya da milliyete dayalı bloklaşmayı ifade 

etmese de hükümete karşı etkili bir muhalefet yürüttüğü ve mecliste 

önemli tartışmalara girdiği görülmektedir.
12

  

Bu ilk meclis denemesinin Osmanlı devletinin en zor 

dönemlerinden birinde yapılması, 93 Harbi olarak bilinen Rus 

savaşının kaybedilmesi, ülkede yaşanan ağır bunalım ve meclisteki 

                                           
9
 Burada muhalefet olarak kastedilen, devleti yöneten bir takım kimselere özellikle 

de sadrazam ve nazırlara karşı Meclis-i Mebusan’da ortak fikirler etrafında 

gruplaşan bazı mebusları ifade etmektedir.  

10
  19 Mart – 28 Haziran 1877. 

11
  13 Aralık 1877 – 14 Şubat 1878. 

12
 Hasan Kayalı, Jön Türkler ve Araplar, İstanbul, 1957, s.28. 
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muhalefetin dozunun şiddetlenmesinden dolayı meclisin 

kapanmasının yakınlaştığı hissedilmeye başlanmıştı. Bu sıralarda 

yönetimi eleştiren ve zaman zamanda mecliste guruplaşan kimi 

muhalif bazı mebuslar, meclisin toplantı hâlinde olmadığı sıralarda da 

bir araya gelerek görüşmüşlerdir. Rusya ile yapılan savaş bir felakete 

dönüşmüştü. Şıpka’da Osmanlı ordularının kesin yenilgisi üzerine 

Ruslar’a İstanbul yolu açılmıştı. Babıâli başka çarenin olmadığını 

görerek, Rus komutan Grandük Nikola’ya telgrafla müracaat ederek 

ateşkes istemişti. Hariciye Nazırı Server Paşa başkanlığında bir heyet 

31 Ocak 1878’de Edirne mütarekesini imzalamıştı.
13

 Osmanlı –Rus 

Harbi’nde gelinen bu son gelişmeler üzerine Meclis-i Mebusan’ın 

eleştirileriyle ön plana çıkan bazı mebuslar, bir Pazar günü meclisin 

açık olmadığı zamanda toplanarak iki önemli karar almışlardı. 

Pazartesi günü meclise gelerek verecekleri önergede aralarında 

nazırların da bulunduğu beş kişiyi “istenmeyen adam” ilan 

edeceklerini açıklayacaklardı. Bunlar, Sadrazam Ethem Paşa, Tophane 

Müşiri Damat Mahmut Paşa, Dâhiliye Nazırı Said Paşa, Bahriye 

Nazırı ve Mabeyn Müşiri Said Paşa ve Serasker Redif Paşa’ydı. Bu 

kararlar daha meclise gelmeden Sultan II. Abdülhamid tarafından 

haber alınınca, kabine hemen değiştirildi. Sultan II. Abdülhamid, 

meclisle padişah arasında daha iyi diyalog kuracağı gerekçesiyle 

Sadrazam unvanını Başvekâlet’e çevirdiğini bildiriyordu. Bu göreve 

de meclisi daha iyi tanıyan Ahmet Vefik Paşa atanmıştı. Muhalefet, bu 

sefer de bir oldubitti ile yapılanın değişikliğin Kanun-i Esâsî 'ye aykırı 

olduğunu öne sürerek sert muhalefetine devam etti.
14

  

                                           
13

 İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi IV, İstanbul, 1972, 

s.309. 

14
 Osman Nuri, Abdülhamid-i Sani ve Devr-i Saltanatı, İstanbul, 1327, s.340.  
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Artık Meclis-i Mebusan yalnız Heyet-i Vükela'ya karşı değil 

padişaha karşı da şiddetli bir muhalefet başlamıştı. Muhalif mebuslar, 

ya meclisin Kanun-i Esâsî gereğince çalışması ya da kapatılması 

gerektiğini söylemişlerdi. Selanik mebusu Mustafa Bey, Kanun-i 

Esâsî 'yi hatırlatarak, Heyet-i Vükela ile Meclis-i Mebusan çatışmaya 

girerse birisi kanun gereğince kapatılır demiştir.  Kudüs mebusu 

Yusuf Ziya Efendi, “Meclis-i Mebusan açıkken Kanun-i Esâsî 'ye 

dokunulamaz, eğer isterse padişah bizi memleketimize gönderir.” 

ifadesiyle adeta geleceği haber vermişti.
15

 Görülüyor ki, mebuslar 

tarafından, Meclisin kapatılacağı açıkça ifade edilir olmuştu.  

Özellikle son zamanlarda Meclis-i Mebusan ile Heyet-i Vükela yetki 

savaşına girmişti. Mesela meclis, Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 

Babıâli'de görüşülmesini, yapılan kanunların Anadolu ve Rumeli'ye 

uygunluklarını sorgulamıştı.
16

 Uyumlu bir hükümet ve meclis 

arasında halledilebilecek bu gibi konuların, (mecliste) sert tartışmalara 

konu olması uyum sorununu açıkça belli ediyordu. 

Basın da meydana gelen bu gibi değişiklikleri takip ediyor, 

sadece haber vermekle yetiniyor ancak yorum yapmaktan kaçınıyordu. 

Basiret gazetesi, Ahmet Hamdi Paşa’nın azledilerek kanun gereğince 

Ahmet Vefik Paşa'nın Başvekâlet’e atandığını haber vermişti. 

Başvekâlet’le Dâhiliye Nazırlığı'nın birleştirildiği, Meşâyih 

makamına, Seraskerlik, Hariciye, Bahriye ve Adliye Nazırlıkları’na ve 

Tophane Müşirliği’ne yeni atamaların yapıldığı haberlerini yazmıştır. 

‘Sadrazam’ kelimesinin hiç kullanılmadığı gazetede, o gün 

Başvekil’in Yunan elçisini kabul ettiğini yazmıştı.
17

  Basın, 

                                           
15

 Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi II , (Yay. Haz.; Us), İstanbul, 1954, s.346. 
16

 BOA., Y.EE., 4/25. 

17
 05 Şubat 1878, Salı. 
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‘Sadrazam’ unvanının ‘Başvekâlet’e çevrilmesini sessiz sedasız kabul 

etmişti. Görülüyor ki, muhalif mebusların değiştirmek istediği 

bakanları hemen görevden alınmıştı.  

Osmanlı devleti bu iç problemleriyle uğraşırken, Rus baskısı 

da olabildiğince sürüyordu. Bu arada Ruslar’la yapılacak bir 

anlaşmaya İngilizler’in desteği alınmak isteniyordu. İngilizler’in 

Kıbrıs adasını istemeleri üzerine yapılan Meşveret Meclisi’ndeki iki 

mebustan biri olan Astarcılar kethüdası Ahmet Efendi, toplantıda 

ayağa kalkarak padişahın yüzüne karşı alışık olunmayan bir üslupla: 

“Siz bizim fikrimizi pek geç soruyorsunuz, felaketin önünü almak 

mümkün olduğu zaman bize suret-i ciddiyede müracaat etmeliydiniz.” 

diyebilmişti. Aynı mebus konuşmasının devamında “Meclis-i 

Mebusan kendi malumatı haricinde olarak husule sebebiyet verilen bir 

halden dolayı mesuliyeti asla kabul edemez.” diyerek meclisin savaşın 

ağır yenilgisini üzerine almayacağını açıkça ifade etmişti.
18

 Bu şekilde 

padişahın yüzüne karşı sert bir konuşma o günün diplomasisinde 

olmayan bir üsluptu.  

Savaşın sorumluluğunun padişahın bizzat kendi huzurunda 

bu şekilde ifade edilmesi, meclisin kapanması kararının verilmesinde 

etkili olmuş olmalıdır. Meclisi kapatmaktan çekinen padişah, bu 

konudaki tereddütlerini de gidermiş olmalıdır. Çünkü Abdülhamid, bu 

mebusun cezalandırılmasını istemişti. Ayrıca, meclisi kapatacağını 

ima ederek: “Ben artık Sultan Mahmut'un yolundan gitmeye mecbur 

olacağım” diyordu.
19

 Nitekim öyle de oldu ve 14 Şubat 1878 tarihinde 

Meclis-i Mebusan toplantı hâlinde iken Sultan II. Abdülhamid'in 

                                           
18

 Said Paşa, Said Paşa’nın Hatıraları, İstanbul, 1328, s.207. 

19
 Mahmud Celaleddin Paşa, Mirat-ı Hakikat, Çev. İsmet Miroğlu, İstanbul, 1336, 

s.71.  
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meclisi kapattığını bildiren iradesi okundu.  Okunan iradede “işlerin 

daha seri yapılabilmesi için” meclisin tatil edildiği belirtiliyordu.
20

 

Özgürlük, özgürlüğü verene karşı kullanılmaya başlayınca sonuç 

kaçınılmaz olmuştu. Hatt-ı hümayun ile verilen özgürlük irâde-i 

seniyye ile geri alınmıştı. Burada vurgunun bürokrasiye yapılmış 

olması da ayrıca dikkat çekicidir. 

Zaten beklenen karar çıkmış, hiç kimse itiraz etmemişti. 

Dönemin gazetelerinde meclisin tatil edildiği bildirilmiş, her hangi bir 

yorum da yapılmamıştır.
21

  Çünkü Kanun-i Esâsî, padişaha Meclis-i 

Mebusan'ı kapatma hakkı tanımıştı.
22

 Hatta Ahmed Mithat Efendi'nin 

iddiasına göre Kanun-i Esâsî, hükmünce meclis tatil olunurken 

söylenen nutukta “hürriyetperver padişahımız” cümlesi geçince 

meclisin tamamı alkışlamıştı.
23

 Mebusların bu hareketini meclisi 

kapatan padişaha nasıl baktıklarını yansıtması bakımından dikkate 

değer bir yorum olarak ele almak gerekir. Fakat meclisin işleyişi 

sırasında gruplaşan ve sadrazam ve hatta padişaha kadar eleştirilerde 

bulunan mebuslar da dâhil olmak üzere meclisin kapanmasına ciddi 

bir itiraz görülmemiştir. 

Mebuslar, her ne kadar kendilerini milletin temsilcisi olarak 

görseler de Padişah, ülkeyi asıl temsil edenin Meşveret Meclisi 

olduğunu, Meclis-i Mebusan açıkken Meşveret Meclisi’ni toplayarak 

göstermiştir.
24

 09 Muharrem 1295/13 Ocak 1878 tarihli bir belgede 

                                           
20

 MMZC II, s.406 

21
15 Şubat 1878, Cuma. 

22
 Madde: 35 (Düstur 1295:12). 

23
 Ahmet Mithat Efendi, Üss-i İnkılâp, s. 247. 

24
 Ali Akyıldız, Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme, Ankara, 2004, s.43. 
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padişah, Bosna ve Kıbrıs konularında derhal bir meclis-i mahsus yani 

Meşveret Meclisi toplanarak konunun görüşülmesini, çıkacak kararın 

Babıâli'de onanarak gereğinin yapılmasını istemiştir. Padişah, Meclis-i 

Mebusan’ın fikrine doğrudan başvurmamıştı. Anlaşılıyor ki Meclis-i 

Mebusan'a bu tür acil ve hayati konular götürülmüyordu. Bu, belki de 

bir bakıma meclis ile padişah arasındaki fikri uçurumu ifade ediyordu. 

Bu bakış meclisin açılışında da kendini göstermiş, Meclis-ı Mebusan’a 

seçilen mebuslar, protokol sırasının en sonunda yer almıştı. Meclis 

varken Meşveret Meclisi’nin toplanması zaten yönetimin görüşünü 

yansıtması bakımından önemlidir. 

Her ne kadar Meclis-i Mebusan kapatılmış olsa da onun açılma 

prensibi olan Osmanlıcılık yürürlüğe konulan Doğu Rumeli Vilâyet 

Nizamnamesi’nde hâlen etkisini devam ettirdiği görülmektedir. 

Osmanlıcılığın böyle daha fazla devam etmeyeceğini zaten anlamış 

olan Abdülhamid, meclisin kapanmasından sonra İslamcılık fikrinin 

İmparatorluğu kurtarmak için daha uygun bir yol olduğunu 

düşünmeye başlamıştır
25

. Çünkü devlet, Hristiyanlarla meskûn 

topraklarının tamamını ya kaybetmiş ya da o bölgelere otonomi 

vermişti. Hükümet, Balkanların Dobruca’dan Sırbistan sınırına kadar 

uzanan kuzey sınırını tamamen kaybetmişti. Bulgaristan vergi verir 

durumda olmasına rağmen, bağımsızlığa doğru gidişin sürecini 

başlatmıştı. Osmanlı-Rus savaşının sebebi olan Bosna-Hersek hemen 

hemen Avusturya’nın eline geçmiş gibiydi.
26

 Dolayısıyla Osmanlının 

toprak kayıpları ve parçalanma süreci devam etmişti. Dolayısıyla 

Osmanlıcılık devlette dağılmayı önleyemiyordu. Başka bir değişimin 

gereği düşünülmeye başlanmıştı.  

                                           
25

 Cezmi Eraslan, II. Abdülhamid ve İslam Birliği, İstanbul, 1992, s.180–186.  

26
 Edouart Engelhart, Tanzimat ve Türkiye, Çev. Ali Reşad, İstanbul, 1999, s.381. 
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Osmanlı devletini kurtarmak için ortaya atılan ve Meclis-i 

Mebusan ile taçlandırılan Osmanlıcılık fikrinin artık yetmeyeceğine 

kanaat getirilmiştir. Bu yüzden Sultan II. Abdülhamid ile beraber 

Osmanlı devletinin İslam birliğine doğru bir kayma gösterdiği 

anlaşılmaktadır. Bu politika özellikle kendini Osmanlı dışındaki İslam 

dünyasında belirgin olarak karşımıza çıkmaktadır.  Rusya ve 

İngiltere’nin Uzak Doğu’da İslam toplumları üzerine baskıyı 

artırdıkça artık imparatorlukta İslamcılık fikri ön plana çıkmaya 

başlamıştır.
27

 Özellikle Meclis kapandıktan sonra, Abdülhamid'e 

verilen belgelerde İslamcılığa doğru bir gidişin olduğu görülmektedir. 

Daha Ruslar Edirne'ye geldiğinde Meclis'e gönderilen bir İrade-i 

Seniyye'de, Rusları İstanbul'a sokmamak için bütün Millet-i 

İslamiyenin gücünü arkasına almak istediğini bildiriyordu.
28

 Hâlbuki 

hemen bundan önce 5 Ocak 1878 tarihli, Meclis açıkken Padişah'a 

verilen başka bir belgede Osmanlıcılık fikri ön plana çıkarılmıştı.
29

 Bu 

kademeli fikrî geçişi doğrulayan, daha geç tarihli bir belgede hilâfet 

kavramı işlenmişti.
30

Osmanlıcılıktan İslamcılığa geçiş açıkça ifade 

edilmeye başlanmıştı. 

 

 

                                           
27

 Mim Kemal Öke, Hilafet Hareketleri; Güney Asya Müslümanlarının İstiklâl 

Davası ve Türk Milli Mücadelesi, Ankara, s,189. 

28
 BOA., Y.EE., 4/23. 

29
 BOA., Y.EE., 71/2. 

30
 BOA., Y.EE., 84/131. 
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II- Meclis-i Mebusan Kapatıldıktan Sonra Yapılan 

Tartışmalar 

Meclis-i Mebusan kapatıldıktan sonra,
31

 meclisin tekrar 

açılması yönünde her hangi bir istek gelmemiş olmasına rağmen 

sultan II. Abdülhamid, bir takım önlemler almayı da ihmal etmemiştir. 

Örneğin, mecliste sert muhalefette bulunan mebuslar, İstanbul'dan 

uzaklaştırılmıştır. Mebuslara memleketlerine gitmeleri için yolluk ve 

bu senenin maaşı olarak on bin kuruş ödenmesi padişah iradesi olarak 

çıkmıştı.
32

  Bunlar, muhtemelen grup oluşturarak Sadrazam ile dört 

bakanın istifasını isteyen mebuslardı.
33

 Bu uzaklaştırılanların içinde 

mebus olmayan kimseler de vardı.
34

Hatta Abdülhamid, bununla da 

yetinmeyerek Adülaziz’in ölümünü bahane ederek Meşrutiyetin 

ilanına ön ayak olan bazı kimseleri de sindirme yoluna gitmiştir.
35

  

                                           
31

 Meclis-i Mebusan'a karşı en sert tepkiyi, Milliyet gazetesinde yazdığı bir dizi seri 

makale ile 1952 tarihinde İsmail Hami Danişmend yapmıştır. 

32
 MMZC II, s.412. 

33
 Bunlar: Yusuf Ziya Efendi, Nafi Efendi, Manok Efendi, Abdurrahman Bedran 

Efendi, Halil Gaanem Efendi, Yenişehirli zade Ahmet Efendi, Menekşeli zade 

Emin Efendi, Selanik mebusu Mustafa Efendi, Yanya mebusu Mustafa Efendi 

memleketlerine gönderilmişlerdi. Edirne mebusu Rasim Bey Bursa'ya sürülmüştü. 

(MMZC II:410)  

34
 Bunlar Süleyman Hüsnü Paşa’nın yaveri Necip Bey ile Halil Efendi’dir. 

Abdülaziz'in halli sırasında İstinye karakolunda yüzbaşı. Nazillide eceliyle 

ölmüştür. (Bkz. Süleyman Paşa, Hiss-i İnkılâp, Tanin Matbaası, İstanbul, 1326, 

s.29). 

35
 Mabeynci Fahri Bey, İbretnüma Mabeynci Fahri Bey’in Hatıraları ve İlgili Bazı 

Belgeler, (Yayına hazırlayan, Bekir Sıtkı Baykal), Ankara, 1989, s.78.  
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Muhalefet yapan mebuslardan ikisi gayri Müslim, diğerleri 

Müslüman, ayrıca dördü de Arap kökenliydi. Bunların bir araya gelme 

sebebi hükümeti eleştirme noktasındaydı. Osmanlı kimliği kabul 

görmüş müydü? Bu durum bilinmese de mebuslar, hükümet aleyhinde 

birleşebilmişlerdi. Gayri Müslim ve farklı mezheplerde olan mebuslar, 

alt kimliklerinin korunmasını yani farklı dil, din ve mezheplerinin 

geçmişte olduğu gibi yaşatılmasını istiyorlardı. Gayri Müslimlere 

verilen haklar Osmanlı İmparatorluğu’nda öteden beri var olan bir 

şeydi. Bu haklar Meclis-i Mebusan açıldığı için konuşulmamıştı. Hatta 

gayri Müslim mebusların mecliste olması, meclis oturumlarında 

görüldüğü üzere, alt kimliğini korumaya çalışan Osmanlı vatandaşı 

şeklindeydi. Yalnız haklar bakımından ele alacak olursak gayri 

Müslim mebuslar da temsil ettikleri seçmen adına elde ettikleri 

hakların hayata geçirilmesine çalışıyorlardı. Müslüman mebuslar da 

benzer davranış içindeydi.  

Mecliste asıl dikkat çekici olan ise, belki de imparatorlukta ilk 

defa Türk kimliği bu kadar ön plana çıkabilmişti. Türk mebusların, 

Türkçe bilmeyenlerin devlet hizmetinde kullanılmaması gerektiği 

düşüncesi gayri Müslim mebuslarla aralarında tartışma yaratmıştı. 

Ancak bu tartışmalar günümüzdeki düşünülen anlamda milletleri ve 

bu milletlerin dillerini tam olarak ifade etmekten uzaktır. Daha sonra 

bazı mebuslar muhalefetlerini millî kimlikleri etrafında devam 

ettirmiştir. Örneğin Halil Gaanem Efendi’nin, Arapçılık etrafında 

Sultan II. Abdülhamid'e muhalefet ettiği görülmüştür.
36

 Ancak şurası 

bir gerçektir ki, meclisin kapatılmasıyla Türk uyanışı hemen hemen 

çeyrek asır yavaşlamıştır. Meclisteki bazı mebusların Türkçe’ye karşı 

gösterdikleri hassasiyet hemen hemen Genç Kalemler akımına kadar 

                                           
36

 Hasan Kayalı, Jön Türkler ve Araplar,  İstanbul, 1988, s.27. 
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tam olarak uyanmamıştır. İttihat ve Terakki milli refleksler üzerinden 

değil Abdülhamid’i tahttan uzaklaştırmayı mücadelelerinin merkezine 

oturtmuşlardı. Oysa gayri Müslimler, örneğin Ermeniler arzuladıkları 

bağımsızlığın önünde Kızıl Sultan Abdülhamid’i engel olarak 

gördükleri için İttihat ve Terakki ile ortak hareket etmişlerdi. Bu 

durum sonradan zaten açığa çıkmıştır. Yine Araplar’da da benzer bir 

durum söz konusudur. İlk Arap milliyetçilerinden olan Selim Faris, 

çekingende olsa İttihatçılarla ilişki içindeydi.
37

 Araplar, Halil Gaanem 

Efendi önderliğinde Suriyeliler ile Türk-Suriye ortak komitesini 

kurmuşlardır.
38

 

Meclis-i Mebusan kapanmış olsa da Kanun-i Esâsî’nin 

yürürlükte olması dolayısıyla bazı mebuslar mebus haklarından 

yararlanmak istemiştir. Örneğin Halil Gaanem Efendi, meclis 

kapatıldıktan hemen sonra kendisini iki kez dairesine çağıran zaptiye 

müdürüne, hâlen mebus olduğunu söylemişti.
39

 1880'lere kadar meclis 

açılacak gibi hareket edilmiş olduğundan Abdülhamid’in baskı 

yönetimi tam olarak kendini henüz göstermemiştir. Sina Akşin’e göre 

Sultan II. Abdülhamid'in, gerçekten mutlak otori Kanun-i Esâsî te 

kurmaya başlaması Mithat Paşa'nın ortadan kaldırılmasından 

sonradır.
40

 Bu arada Sultan II. Abdülhamid'in düşüncesine yakın olan 

kimi devlet adamlarıyla saray görevlileri, Meclis-i Mebusan'ın yeniden 

                                           
37

 Mehmet Derviş Kılınçkaya, Osmanlı Yönetimindeki Topraklarda Arap 

Milliyetçiliğinin Doğuşu ve Suriye, Ankara, 2004, s.56. 

38
 Şerif Mardin, Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu, İstanbul, 1996, s.41–43. 

39
 MMZC II, s.411. 

40
 Mithat Paşa, 7 Mayıs 1884’de Taif’te boğulmak suretiyle öldürülmüştür. Akşin, 

Sina, “I. Meşrutiyet Üzerine Bazı Düşünceler”, Türk Parlamentosunun İlk Yüz 

Yılı 1876-1976, Ankara 1976, s.32,  (Uzunçarşılı, 1992:55). 
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açılmaması yönünde telkinlerde bulunuyordu. Bu yönde 31 Mayıs 

1880’de Sultan II. Abdülhamid'e verilen isimsiz bir belgede, bazı 

çevrelerce Kanun-i Esâsî 'nin bütün maddelerinin yürürlüğe 

konulmasının istendiği hatırlatılarak, bunun daha önce Frenkler 

tarafından istenildiği ve Osmanlı halkının bunu güçlükle kabul ettiğini 

ileri sürmüştür. Avrupalıların asıl maksatlarının, din ve mezhep 

kardeşlerinin haklarını savunmak olduğuna dikkat çekilmiştir.
41

 

Meclis-i Mebusan'ın açılması yönünde görüşler de yok değildi. 

Kanun-i Esâsî 'nin yüz on altıncı maddesi
42

 gereğince tekrar açılması 

da istenmiştir.
43

  

Yapılan tartışmalar Kanun-i Esâsî’nin yürürlükte olup 

olmaması değil Meclis-i Mebusan’ın tekrar açılıp açılmaması 

noktasındaydı. Mithat Paşa'nın Yıldız Mahkemesi
44

nde yargılandıktan 

sonra sürgüne gönderilmesine tepki gösteren üç genç, sürgüne 

gönderilmişti. İstanbul Askerî Lisesi öğrencileri olan Nedim, Sait ve 

Cemal adlı bu üç genç, “Sadakat Gazetesi”ne ortak imza ile yazdıkları 

makalede Mithat Paşa'nın mahkeme kararı olmadan Taif'e 

sürülmesinin Kanun-i Esâsi 'ye aykırı olduğunu yazmışlardı.
45

  

                                           
41

 BOA., Y.EE., 71/30. 

42
 Madde 116 (geçici madde): ...Kanun-i esasi'nin tadili teklif olunan bir maddesi 

bervechi meşruh müzakeratı lazimesinin icrasiyle İrade-i Seniyyesinin suduruna 

kadar hüküm ve kuvvetini kaib etmeksizin meriyülicra tutulur (Düstur 1299:17 ). 

43
 BOA., Y.EE., 80/31. 

44
 Yıldız Mahkemesi hakkında; Uzunçarşılı, İ. Hakkı, Midhat Paşa ve Yıldız 

Mahkemesi, Ankara, 1989. 

45
 Mithat Cemal Kuntay, Namık Kemal Devrinin İnsanları ve Olayları Arasında II, 

Kısım II, İstanbul, 1956, s.704. 
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Tartışmaların Yeni Osmanlılar cephesine gelince, bilindiği 

üzere meclisin açılması konusunda etkin rol oynamışlar, Sultan 

Abdülaziz'in tahttan indirilmesiyle başlayan saltanat 

değişikliklerinden Kanun-i Esâsî 'nin hazırlanmasına, mebus 

seçimlerinden meclisin gündemini oluşturmaya kadar pek çok konuya 

aktif olarak da müdahale etmişlerdi. Meclis-i Mebusan açıkken Namık 

Kemal, Ziya Paşa ve Süleyman Paşa, mebuslarla zaman zaman 

görüşmüş,
46

 hatta meclis oturumlarından da haberdar olmuşlardır.  

Örneğin Namık Kemal, Midilli'de iken damadı Menemenlizade 

Rıfat Bey vasıtasıyla İstanbul'dan bilgi alabilmiş, muhtemelen 

meclisin etkin mebuslarından Yenişehirlizade Ahmet Efendi ile 

haberleşmiştir.
47

 Balkanlar’da bulunan Süleyman Paşa ile de 

mebuslardan bazılarının görüştüğü tahmin edilmektedir. Süleyman 

Paşa'nın cephenin durumu ile ilgili yazdığı bir telgraf, Selanik mebusu 

Mustafa Efendi'nin
48

 eline geçmişti. Belki de doğrudan ona gönderilen 

bu telgrafın verdiği bilgiler mecliste gündeme getirilmişti. Aynı yolla 

bir telgraf da Halep mebusu Sadi Efendi'ye gelmişti. Sadi Efendi de bu 

bilgileri meclise aktarmıştır. Süleyman Paşa, Balkanlar’daki olaylarla 

ilgili mebuslara telgraf göndermiş olmalıdır. Çünkü 1877 – 1878 

Osmanlı–Rus Harbi’ile ilgili Rauf Paşa, Maraş mebusu Sadi Efendi'ye 

                                           
46

 Genç Osmanlıların mebuslardan bazılarıyla eskilere varan dostlukları vardı. 

Namık Kemal ve Ziya Bey, Rodos'a sürgüne giderken İzmir limanında kendilerine 

her zaman yardım edebileceğini söylediği birisiyle karşılaşmışlardı. Bu 

Yenişehirlizade Hacı Ahmet Efendiydi. Sonradan iki dönemde de mebus olacak 

olan bu kişi, kendilerine siyasî öğütler vermişti (Ebuzziya Tevfik 1973:179). 

47
 Kuntay, s.324. 

48
 Mustafa Bey, Selanik'te 1292 tarihinde Zaman gazetesini çıkarıyordu. Belki 

gazeteci avantajını kullanarak bu telgrafı elde etmiştir, Süleyman Paşa, Hiss-i 

İnkılâp, İstanbul, 1326, s.158. 
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de savaşın seyri hakkında bir telgraf göndermişti.
49

 Bu vesileyle 

Namık Kemal’in hazırladığı bir metin de Meclis-i Mebusan’da 

okunmuştu.   

Sultan II. Abdülhamid’in bunları değerlendirdiği tahmin 

edilmektedir. Dolayısıyla Yeni Osmanlılar’dan hoşlanmayan Sultan II. 

Abdülhamid, meclisi kapatarak siyasette bu denli etkili olan bu grubun 

İstanbul’daki gücünü de önlemek istemiş olabilir. Sultan II. 

Abdülhamid, Mithat Paşa’yı Namık Kemal ve Ziya Paşa ile görüştüğü 

için ikaz etmişti. Ziya Paşa, Suriye’ye vali, Namık Kemal de Mithat 

Paşa’dan sonra Midilli’ye ikamete memur olarak gönderilmişti.
50

 

Böylece Sultan Abdülhamid, uzun sürecek olan ve “istibdat” olarak 

bilinecek yönetimini oluşturmanın hazırlığı içinde olduğu 

görülmektedir. Öte yandan Hamid’in bu çabaları Osmanlı aydınları 

arasındaki Meşrutiyet ve demokratikleşme ateşi meclisin 

kapatılmasıyla söndürülememiştir. 

III- Abdülhamid ve Yeniden “Özgürlük” Arayışı 

Osmanlı –Rus Harbi’nin olumsuzlukları arasında meclisin 

kapatılması, her ne kadar meclisin ve aydınların muhalefetini bir süre 

susturmuş olsa da bu küllenen alevlerin daha gür bir şekilde 

yükselişinin önüne geçememiştir. Meclis hakkında verilen bu kararı 

içine sindiremeyen genç Osmanlı aydını Yeni Osmanlılar’dan daha 

güçlü bir örgüt olarak İttihat ve Terakki adıyla padişahın karşısına 

çıkmıştır.
51

 Her ne kadar bu örgütte kendi içinde bir birlik olmasa da 

                                           
49

 Süleyman Paşa, s.160. 

50
 Ali Ekrem, Namık Kemal, Ankara, 1998, s.78. 

51
 Sina Akşin, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, Ankara 1998, s.28. 
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II. Abdülhamid’e karşı her hareketi azınlıklar da dâhil olmak üzere 

bünyesine alan İttihat ve Terakki uzun bir mücadele sürecine girmiştir. 

19. Yüzyılın mikro milliyetçi eğilimlerini anlayamayan ya da 

İmparatorluk hevesinde halen vazgeçmeyen bu yeni muhalefet, güya 

meclisi açmak için devletin içindeki azınlıkların en güçlüsü olan ve de 

kendi içinde örgütlenen Ermeniler’le de sıkı bir işbirliğine gitmiştir. 

İttihat ve Terakki, muhtemelen İttihad-ı Anasır’ı yani Osmanlıcılık 

fikrini halen yaşatmaya çalışmış, bütün gayri Müslimleri bu arada 

Ermenileri de devlet içinde tutacaklarını tahmin etmişlerdir.  

Ermeniler, ayrı bir devlet kurabilmek için Osmanlı devletiyle 

çarpışırken, İttihatçılar ise Kızıl Sultan adı verdikleri Abdülhamid’i 

yıpranıyor diye adeta sevinmişlerdir. İttihat ve Terakki Cemiyeti, 

birlik sağlamak için yaptığı kongrelerde davetli Ermeniler milli marş
52

 

söylerken, cemiyetin önde gelen isimleri Osmanlı birliğinden ve “kızıl 

Sultan”ın kötülüğünden bahsetmişlerdir.  

Nitekim II. Abdülhamid tahtan indirilince ne yapacağını 

bilemeyen İttihatçıların akılları başlarına ancak, Balkan felaketinden 

sonra gelmiştir. Bırakın Ermenileri ya da diğer azınlıkları, Müslüman 

Osmanlıları da bir çatı altında tutamayacaklarını anlamışlar, ama iş 

işten geçmiştir. Bu sefer Ermeniler, hedeflerine ulaşmada yeni 

iktidarı, yani İttihatçıları engel olarak görmüşler ve amansız bir 

muhalefete başlamışlardır. Ermeniler baştan beri yaptıkları 

mücadelenin planlı ve bir hedefi olduğu malum olmasına rağmen, 

bilinçlenme ve bir hedef belirleme konusunda en geç davranan 

İttihatçılar’dan dolayı Türkler olmuştur. Türkler, imparatorluğu 

kurtarma sevdası içinde Osmanlı devletinin diğer azınlıkları gibi kendi 

millî devletlerini oluşturma fikrini çok geç geliştirebilmişlerdir. Peki, 

                                           
52

 Osmanlı Gazetesi, 1 Ağustos 1987, Numara 89, s.8.  



Birinci Meşrutiyet Meclisi'nin Kapatılmasının Sonuçları Üzerine 61 

neden Türkler çağın bu gidişatını görememişlerdir? Acaba açılan bu 

ilk meclis Türk uyanışında bir başlangıç olamaz mıydı? 

Meclis-i Mebusan’ın kayıtları dikkatli bir şekilde incelendiği 

takdirde sanki bu sorunun cevabı var gibi gelmektedir. Her ne kadar 

tarihte olayların geleceğe hükümlerini yorumlamak, pek de alışık 

olunan bir durum değilse de meclisin iyi bir tahlili yapıldığı takdirde 

Abdülhamid saltanatı bıraktıktan sonra devlet yönetiminde yapılan 

büyük hataların derin köklerini meclisin kapatılmasında bulabiliriz. 

Her ne kadar günün şartları içinde Sultan II. Abdülhamid, günün 

gereklerini yapmak zorunda olsa da tarihi süreç içinde demokratik bir 

kurumun kapatılmasının mahsurları sonradan ortaya çıkmıştır. Zira 

meclise seçilerek gelen Müslüman-Türk mebuslar, Osmanlı devletinin 

çatısı altında gayri Müslim azınlığa karşı Müslüman-Türk haklarını 

demokratik bir zemin içinde fikren savunmuşlar, bunda da gerçekten 

önemli başarılar göstermişlerdir. Örneğin vilayet meclislerine 

müftünün girmesi sağlanırken, gayri Müslim din adamlarının bu 

meclislere üye seçilmeleri önlenmiştir. Daha çarpıcı bir örnek de 

Türkçe ile ilgili yapılan tartışmalarda ortaya çıkmıştır. Mebusların ya 

da mebus olacakların iyi Türkçe konuşabilmelerini şart koşulmuştur. 

Bütün bunlar gösteriyor ki içinde Türklerin de bulunduğu çok sesli bir 

meclis, imparatorluğun sonunu hazırlamayacak, aksine 

İmparatorluğun çekirdek unsuru olan Anadolu’nun  Müslüman-Türk 

halkının uyanışını başlatabilecekti. Belki de 1912’de Genç Kalemler 

ile başlatılan Türkçülük akımına bile ihtiyaç olmadan ya da adı ne 

olursa olsun, Ermeniler, Araplar ya da Osmanlıdan ayrılan diğer 

milletler gibi hatta onlardan da erken başlayacak bir Müslüman-Türk 

kimliği uyanışına zemin hazırlaya bilirdi. 
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Eğer meclis kapatılmayarak demokratik bir muhalefetin 

oluşması sağlanabilseydi, padişahın bulunduğu bir ortamda 

teamüllerin aksine acemice muhalefet yapan bir politikacıdan, 

padişahla yaşamasını öğrenecek deneyimli mebuslar çıkabilirdi. 

Böylece Osmanlı belki de bir İttihat ve Terakki girdabına 

yakalanmayacaktı.  1877 tarihinden 1908 tarihine kadar (belki 1908 

diye de belirgin bir tarih olmayacaktı) olgunlaşan muhalefet, 

demokrasiyi özümseyecek ve partileşme çekişmeleri Balkan 

savaşlarının önüne geçemeyecekti. Dolayısıyla II.Abdülhamid de 

1909 ihtilâliyle değil, belki bir başka yolla tahtı bir başka hanedan 

üyesine bırakacaktı. 
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SONUÇ 

Bu ilk açılan Osmanlı Meclis-i Mebusan’ın hızlı ve sert bir 

şekilde son bulması ve uzun bir  süre böyle bir parlamenter meclisin 

oluşturulamaması, buna karşı gelişen muhalefetin devlet yönetme 

kabiliyetine sahip olamaması, Osmanlı devletinin belki de sonunu 

hazırlayan en büyük etkenlerden birini meydana getirmiştir. İttihat ve 

Terakki hedef olarak kendisine sadece II.Abdülhamid’i tahttan 

uzaklaştırmayı seçmiş, iktidara gelince ne yapacağını düşünmemiştir. 

Devletin, İttihat ve Terakki gibi çağı kavrayamayan Sultanı 

devirmekten başka hedef gütmeyen bir gurubun eline geçmesi adeta 

sonraki felaketlerin başlangıcı olmuştur. Eğer meclis, İslam’ın 

meşveret anlayışı olarak görülse ve o şekilde çalışa bilseydi ne 

imparatorlukta en sona kalan Müslüman-Türk uyanışı gecikir ne de 

Abdülhamid sonrası iktidar sarhoşu bir yönetim iş başına geçerdi. 

Eğer meclis padişahın danışma meclisi hüviyetiyle bile iş görebilmiş 

olsaydı, yılların olgunluğu içinde devlet için en doğruyu bulabilecek 

kapasiteye ulaşabilirdi.  

Bir diğer dikkate alınması gereken ve çok önemli olan başka 

bir unsur da demokrasinin ancak zaman içinde olgunlaşarak güçlene 

bileceğidir. Oğlun, yapıcı ve güçlü bir muhalefetin gelişmesi de ancak 

böyle sağlanacaktır. Eğer istenildiği zaman kapatılabilen bir meclis 

değil de kurumsallaşan bir meclis tarih içinde gerçekleşebilseydi, 

Sultan Abdülhamid’in tahttan indirilmesiyle boşalan yönetim boşluğu 

İttihat ve Terakki ile  doldurulmayacak, padişaha ve saraya da olumlu 

yön verebilen deneyimli  ve kurumsal kimliğe sahip bir meclisin yol 

göstericiliğinde devlet yönetilecekti. 
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