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Özet

Bu makale; II. Meflrutiyet’in ilan› öncesinde meflrutî fi-

kirlerin taflraya ne zaman / hangi kanallarla intikal etti-

¤i sorusunun cevab›n› ve dolay›s›yla II. Meflrutiyet’in

ilan›ndan hemen sonra siyasî merkezle paralel çizgide

seyreden tepkilerin kaynaklar›n› Konya vilayeti örne-

¤inden hareketle tespit etmeye çal›flmaktad›r. Bu çerçe-

vede; sözkonusu fikirlerin özellikle 1890’l› y›llar›n orta-

lar›ndan itibaren yo¤unlaflarak tedavüle girdi¤i ve siya-

sî sürgünler baflta olmak üzere çeflitli kademelerdeki

bürokrat ve ulema/meflayihin bu süreçte rol oynayan

önemli aktörler olduklar› ortaya konmaya çal›fl›lm›flt›r.

Anahtar Kelimeler: II. Meflrutiyet, Konya, Bürokratlar,

Ulema, Siyasî Sürgünler, Meflâyih.

MEfiRUT‹YET F‹KR‹N‹N YA DA bir baflka ifade ile,
merkezde teflekkül eden modern siyasi aray›fllar›n taflraya, bu ça-
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* Bu çal›flma, “‹lmiye S›n›f›n›n II. Meflrutiyeti Alg›lay›fl›: Konya Vilayeti
Örne¤i” bafll›kl› yüksek lisans tezimin ilgili bölümünün (s. 21-28) genifl-
letilmifl halidir. Metni okuyarak tenkid, teklif ve tavsiyeleri ile katk›da
bulunan baflta muhterem hocam ‹smail Kara olmak üzere Abdulhamit
K›rm›z› ve Filiz D›¤›ro¤lu ve Zeynep Altuntafl’a müteflekkirim.



l›flma çerçevesinde Anadolu’ya, ne zaman ve hangi kanallarla/ar-
gümanlarla intikal etti¤i; II. Meflrutiyet devri ve sonras›nda ortaya
ç›kan fikirleri, yaflanan hadiseleri anlamak ve anlamland›rmak aç›-
s›ndan önemli olmakla beraber bugün için üzerinde yeterince du-
rulmufl bir problem de¤ildir de¤ildir. Bu problem etraf›nda oluflan
literatürün önemli bir k›sm›n›n a¤›rl›k merkezini 1905-1908 aras›
dönem oluflturmaktad›r. Literatürün bu tarihlere yo¤unlaflmas›n-
da; Jön Türk hareketinin, 1905 Kongresi ve 1906 y›l›nda Selanik
merkezli Osmanl› Hürriyet Cemiyeti ile Terakki ve ‹ttihat Cemiye-
ti’nin birleflmesinin sonra daha aktivist bir hüviyete bürünmesi ve
taflradaki Jön Türklük çerçevesinde mütalaa edebilece¤imiz faali-
yetlerin tamamen ‹ttihat ve Terakki merkezli oldu¤unu gösterme
arzusunun/yan›lg›s›n›n etkili oldu¤unu söyleyebiliriz. Di¤er taraf-
tan 1905’te Rusya ve 1906’da ‹ran’›n meflrutî rejime geçmeleri ile
beraber do¤u bölgelerinin muhalif fikir ve kiflilerin etkilerine daha
aç›k hale gelmeleri ve Anadolu’nun çeflitli vilayetlerinde vergi indi-
rimi talepleri ile bafllay›p meflrutî idare taleplerine dönüflen tel-
grafhane bask›nlar›n›n 1905-1908 aral›¤›nda gerçekleflmifl olmas›-
n›n hülâsa bu dönemde Jön Türklü¤ün daha kolay izlenebilir bir
halde olmas›n› da bu alg›y› besleyici ve kuvvetlendirici unsurlar
olarak zikretmemiz gerekir. 1905 ve sonras›, ele ald›¤›m›z mesele
aç›s›ndan önemli olmakla beraber her fleyden önce Anadolu’da
Jön Türklük olarak nitelendirilebilecek faaliyetlerin çok daha eski
tarihlere gitti¤ini, taflra vilayetlerinde örgütsüz de olsa bir muhale-
fet hareketinin yürütüldü¤ünü belirtmemiz gerekir. 

Biz bu çal›flmada hem co¤rafî hem de tarihî konumu aç›s›ndan
Anadolu’nun merkezi say›labilecek bir bölgede yer alan ve sos-
yal/dini yap›s› itibari ile de önemli bir mevki iflgal eden Konya’da1
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1 Dönemin Konya vilayeti; Konya merkez sanca¤›n›n yan›s›ra Antalya,
Burdur, Isparta ve Ni¤de olmak üzere befl sancaktan müteflekkildir.
Yaklafl›k 1.250.000 nüfusa sahip olan Konya vilayetinde yaflayan gayri-
müslim nüfus ise, yar›dan fazlas› Ni¤de’de yaflamak üzere, 100.000 ci-
var›ndad›r. Konya uleman›n ve medreselerin de yo¤un olarak bir vila-
yettir: “Makarr-› ulema, menba-› fuzela olan bu memleket (…). Her
yerde yüzde ona tesadüf edilemeyen ehl-i irfan Konya’da yüzde elli
raddesindedir” bkz. “Konya Ahalî-i Muhteremesine”, Anadolu, 6 fiubat
1324, s.1. Bir Alman diplomat› olan Rudolf von Lindau 1898 y›l›nda ç›k-
t›¤› Anadolu gezisinde Konya izlenimlerini flöyle anlat›r: “Ben Kon-
ya’dan baflka hiçbir Türk flehrinde (...) böyle yüksek arakiyeli dervifller,
yeflil ve beyaz sar›klar›ndan hac› veya hoca olduklar› anlafl›lan bu kadar
çok insan› bir arada görmemifltim. Konya tam bir dervifller flehri” bkz.
‹lhan P›nar, 19. Yüzy›l Anadolu fiehirleri, Akademi Kitabevi, ‹zmir 2



Jön Türklü¤ün izlerini sürmeye ve II. Meflrutiyetin ilan›ndan he-
men sonra ifade edilmeye bafllanan ve seviye fark› olmakla bera-
ber siyasi merkez ile paralel istikametlerde seyreden siyasi fikirle-
rin kökenlerini araflt›rmaya çal›flaca¤›z. 

*** 

Meflrutiyet fikrinin Konya’ya intikali ne zamandan itibaren, ne
flekilde ve hangi aktörlerle intikal etti¤i hususunu ele ald›¤›m›zda
1895’lerden itibaren etkili olmaya bafllad›klar›n› gördü¤ümüz bir-
birleri ile iç içe geçmifl bafll›ca birkaç aktör ile karfl›laflmaktay›z:
Sürgünler, askeri/sivil bürokratlar ulema/meflayih/muallimler,
mülkî idareciler.

Sürgünler

Konumuz çerçevesinde her fleyden önce zikredilmesi gereken
hususlar›n bafl›nda Osmanl› Devleti’nin ve vilayetlerinin, 1876’dan
itibaren, k›sa süreli de olsa, yaflam›fl oldu¤u I. Meflrutiyet tecrübe-
si gelmelidir. Meclis-i Mebusan’›n tatil edilmesinden sonra gerek
vilayetlerine dönen mebuslar›n gerekse seçmenlerin meclisin tek-
rar aç›lmas›na yönelik fikirleri dile getirmifl olma ve bir anlamda
örtük propaganda yapm›fl olma ihtimalini göz önünde bulundur-
mam›z gerekir. Nitekim 1879 gibi çok erken bir tarihte Konya’da
meflruti idarenin tesisini savunan, küçük de olsa bir grubun olma-
s› I. Meflrutiyet tecrübesinin haf›zalarda tazeli¤ini koruyor olmas›
ile irtibatl› olsa gerektir.2 Di¤er taraftan Meclis-i Mebusan’›n tati-
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1998, s.147. Ermenekli Mustafa Safvet taraf›ndan Beynu’l-Hak dergisin-
de yay›nlanan bir yaz›, mutlak olmamakla beraber, bize bu noktada ve-
riler sunmaktad›r. Buna göre Konya sahip oldu¤u 576 medrese ile en
çok medrese bulunan vilayettir; bkz. Ermenekli Mustafa Safvet, “Med-
reselerimiz”, Beyanu’l-Hak, sy. 92, (1326), s. 1732. Server ‹skit 1903 y›l›
salnamelerine dayanarak Konya Vilayeti genelinde 451 medrese ve
12000 talebe oldu¤unu tespit etmifltir; bkz. Server ‹skit, Türkiye’de Nefl-
riyat Hareketlerine Bir Bak›fl, ‹stanbul Devlet Bas›mevi, ‹stanbul 1939,
s. 112. Konya Vilayeti Konya merkez sanca¤›nda ise 1906 y›l› itibariyle
56 medrese bulunmaktad›r; bkz. Caner Arabac›, Osmanl› Dönemi Kon-
ya Medreseleri 1900-1924, Konya Ticaret Odas› Yay›nlar›, Konya 1998, s.
5. Konya’da ilmiyenin etkisinin boyutu ve di¤er vilayetlerle mukayese-
si için bkz. Yaflar Sar›kaya, “Osmanl› Dönemi Konya’›nda Medrese Ku-
rucusu ve Patronu Olarak Sufiler ve Alimler (18.-19. Yüzy›llar)”, Turkish
Studies, c. 2, sy.1 (2007), s. 162-195.

2 Musa fiaflmaz, “‹ngiliz Konsolosu Yüzbafl› Stewart’›n Konya Vilayetine
Dair Raporu (1879)”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araflt›rmalar› Ensitü-
sü Dergisi, sy. 12 (Konya 2002), s. 67.



linden hemen sonra bafllayan3 ancak özellikle 1890’l› y›llar›n orta-
lar›ndan itibaren giderek artan bir flekilde Konya’ya sürülen zevat›n
da bu düflüncelerin süreklili¤ini sa¤lamada önemli bir rol oynad›¤›
rahatl›kla iddia edilebilir. Bilindi¤i gibi Abdülhamid’in siyasî pozis-
yonunu muhafaza etmek için kulland›¤› en önemli araçlardan biri-
si kendine muhalif olan ve bir flekilde meflrutî fikirlere sahip kiflile-
ri çeflitli görevlerle veya herhangi bir görev vermeksizin ‹stan-
bul’dan uzaklaflt›rmak/sürgüne göndermekti. Ancak, bir yönü ile
baflar›l› olan bu politika muhalefeti siyasî merkezden uzaklaflt›r›r-
ken ayn› zamanda bu muhalif görüfllerin taflrada yay›lmas›n›/yer-
leflmesini sa¤layan en önemli faktörlerden de birisi olmufltur. Sür-
günlerin bulunduklar› bölgelerdeki etkilerini aksettirmesi bak›m›n-
dan Dervifl Vahdetî’nin flu sözleri kayda de¤er: 
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3 Ahmet R›za’n›n babas› olan Meclis-i Ayan üyelerinden [‹ngiliz] Ali Bey,
Meclis-i Mebusan’›n feshinden hemen sonra V. Murat’a sempati duy-
du¤u için Konya’ya sürülmüfltü. Yeni Osmanl› hareketinin önemli
isimlerinden Ziya Pafla da benzer sebeplerden dolay› 1878 y›l›nda Kon-
ya valili¤ine atanm›fl yine ayn› y›l görev yeri Adana olarak de¤ifltirilmifl-
ti. I. Meflrutiyet’te mebusluk yapan kiflilerin sa¤l›kl› biyografilerine he-
nüz sahip olmad›¤›m›z için bunlar›n II. Abdülhamid dönemindeki si-
yasi tutum ve faaliyetleri hakk›nda da yeterli bilgiye sahip old›¤umuz
söylenemez. Bununla beraber Meclis’teki bütün mebuslar için genel-
lefltirmemekle beraber ‹ngiliz Ali Bey’in ve Konya’n›n d›fl›nda baflka ör-
neklerin oldu¤unu da belirtmemiz gerekir. I. Meflrutiyet devri Halep
mebuslar›ndan Cabirizade Nafi Efendi’nin Abdülhamid muhalifi oldu-
¤u hususu için bkz. Ali Kemal, Ömrüm, ‹sis Yay›mc›l›k, ‹stanbul 1985, s.
153. ‹stanbul’dan bir örnek olarak Yenikap› Mevlevîhanesi fleyhi Os-
man Efendi için bkz. Hasan Ali Yücel, Geçti¤im Günlerden, ‹letiflim Ya-
y›nlar›, ‹stanbul 1990, s.137-138. fieyh Osman Efendi’nin siyasi tercih-
leri ve iliflkileri için bkz. Mustafa Erdo¤an, Meflrutiyetten Cumhuriyete
Bir Mevlevî fieyhi Abdülbâki Baykara Dede, Dergah Yay›nlar›, ‹stanbul
2003, s. 21-26. Bununla beraber ‹htifalci Mehmed Ziya Bey, Osman Se-
lahaddin Dede’ye de genifl yer ay›rd›¤› Yenikap› Mevlevihanesi adl› ese-
rinde fieyh efendinin siyasi faaliyet ve görüfllerini aktar›rken mebusluk
yapt›¤›ndan bahsetmemektedir; bkz. Mehmet Ziya [‹hifalci], Yenikap›
Mevlevihanesi, ‹stanbul 1329, s. 160-201. Bu arada mebuslar d›fl›nda
daha alt seviyedeki memurlar için de benzer bir süreklili¤in geçerli ol-
du¤unu iddia edebiliriz. Bu meyanda, Tunaya’n›n ilk anayasa hukuku
kitab› olarak niteledi¤i 1876 y›l›nda bas›lan Hükümet-i Meflruta risale-
sinin müellifi Esat Efendi’nin Suriye ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti Reisi
oldu¤u bilgisi için bkz. Hamdi Özdifl, “Yeni Osmanl›l›ktan ‹ttihatç›l›¤a
Bir Portre: Esat Efendi (1842-1901)”, Kebikeç, sy. 26 (Ankara 2008), s. 7,
21. Tunaya’n›n Hükümet-i Meflruta hakk›ndaki yorumlar› için bkz. Ta-
r›k Zafer Tunaya, “Osmanl› Anayasac›l›k Hareketi ve ‘Hükümet-i Mefl-
ruta’ ”, Befleri Bilimler, sy. 6 (‹stanbul 1978), ss. 227-237, s. 227-229.



“On befl sene evveline kadar vilâyâtta hükümete karfl› öyle bir irtibat,

öyle bir itaat vard› ki; insan o itaat-› samimiyyeye flaflar kal›rd›. Vaktâ

ki: Menfîler, o ayakl›, canl› evrâk-› muz›rralar hükûmet nedir, ma-

beyn nedir, rüesân›n ahvâli ne merkezdedir, ne ahlâk ile mütehallik-

tirler, neflre bafllad›lar. (…) Velhâs›l bir taraftan mürtekip memurlar›n

ahâliye olan zulüm ve taaddîsi bir taraftan da menfîlerin teflvîkât-›

hay›rhâhânesi memleketde öyle bir ink›lab haz›rlam›fl idi ki (…)”4

[vurgular benim]

Bu durumun Konya için de geçerli oldu¤unu görmek için siyasî

sebeplerden ötürü sürülenlere ve faaliyetlerine biraz daha yak›n-

dan bakmam›z yeterli olacakt›r. Meclis-i Ayan üyelerinden ‹ngiliz

Ali Bey’in d›fl›nda Konya’ya sürülenler aras›nda Ziya Pafla ve

Ebüzziya Tevfik Bey gibi Yeni Osmanl› hareketinin önemli ve ak-

tif üyeleri de vard›. Ziya Pafla Konya’da az bir süre kald›¤› için çok

fazla etkili olmam›fl olabilir5, ancak ayn› durumun 1900-1908 y›l-

lar› aras›nda Konya’da ikamet etmek zorunda kalan Ebüzziya

Tevfik için de geçerli oldu¤unu söyleyemeyiz. Ebüzziya Tevfik

Bey’in, muhtevalar›na dair elimizde kesin bilgiler olmamakla be-

raber, evinde toplant›lar düzenledi¤ini, sürgünlü¤ü döneminde

Jön Türkler içeresinde cereyan eden tart›flmalara kay›ts›z kalma-

d›¤›n›, Ahmet R›za Bey ile irtibat halinde oldu¤unu biliyoruz.6

Ebüzziya’n›n Konya’da bir y›l hapiste yatmas› da7 onun birtak›m
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4 Dervifl Vahdetî , “Esbâb-› ‹nk›lab”, Volkan, sy. 3, (1324), s. 1-2.

5 Ziya Pafla’n›n Konya valili¤i s›ras›nda Akflehir kaymakam› olan Bereket-
zâde ‹smail Hakk› Bey hat›ralar›nda Ziya Pafla’n›n karamsar bir halet-i
ruhiye içerisinde oldu¤unu ve kendisinde “Bu halk› evvela sopa ile ter-
biye etmeli, sonra kendilerine hürriyet vermeli, nafile yere Avrupa kö-
flelerinde gençli¤imizi çürütmüflüz” dedi¤inden bahseder; bkz. Bere-
ketzade ‹smail Hakk›, Yâd-› Mâzî, Nehir Yay›nlar›, ‹stanbul 1997, s. 258.

6 Ahmed Bedevi Kuran, ‹nk›lap Tarihimiz ve Jön Türkler, Tan Matbaas›,
‹stanbul-1945, s.173-178. Ebüzziya Tevfik Bey Konya’da üretti¤i hal›lar-
dan bir tanesini de Paris’te bulunan Ahmet R›za Bey’e göndermiflti.
Bkz. Ziyad Ebüzziya, “Konya Hal›c›l›¤› ve Ebüzziya Tevfik’in Siyasi Me-
sajl› Hal›lar›”, Feyzi Hal›c› (haz.), Türk Halk Edebiyat› ve Folklorunda
Yeni Görüfller I, Ankara 1985, s. 487.

7 Ebüzziya Tevfik, Yeni Osmanl›lar Tarihi, c. 3, Kervan Yay›nlar›, ‹stanbul
1974, s. 334. Ebüzziya Tevfik Bey’in Selanikli Hüsnü Bey’e gönderdi¤i
bir mektubun Ankara Postahanesinde yakalanmas›n›n ard›ndan ilk
etapta kendisine ev hapsi cezas› verilmiflti ki burada kastedilen hapis
cezas› da bu olmal›d›r; bkz. Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi (Bundan sonra
BOA), Y›ld›z Tasnifi, Y›ld›z Tasnifi Umum Vilayetler Tahrirat› (Bundan
sonra Y.PRK.UM), 58/104. Ayr›ca bkz. dipnot 10.



faaliyetlerde bulundu¤unun8 ve muhalif fikirlerin intiflar›na dair
çal›flmalar yapt›¤›n›n iflareti olarak kabul edilebilir. Örne¤in Bekir
Sami Pafla Medresesi talebelerinden ‹brahim Hakk› Konyal›’n›n
Ebüzziya Bey ile iliflki içerisinde oldu¤unu,9 ayn› flekilde ‹slam
Eserleri Müzesi’nin ilk müdürlerinden olan ilmiye kökenli Abdul-
kadir Erdo¤an’›n modern fikirlerle tan›flmas›nda Ebüzziya Tevfik
Bey’in evinde yap›lan toplant›lar›n ve sonradan ‹ttihat ve Terakki
Cemiyeti Konya flubesi reisli¤i yapacak olan ilmiyeden Sivasl› Ali
Kemali ve di¤er sürgünlerle olan iliflkisinin etkili oldu¤unu biliyo-
ruz.10 Konya’ya sürülenler elbette bu birkaç isimden ibaret de¤il-
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8 Ahmet Atalay, Konya vilayet gazetesi baflyazarl›¤› yapan Halil Kaz›m
Hüsnü Bey’in Ebüzziya Tevfik Bey ile beraber Abdülhamid aleyhinde
faaliyetlerde bulunmak üzere gizli teflkilat kurdu¤unu, Halil Kaz›m
Hüsnü Bey’in ye¤eni Selçuk Es’in Konya Büyükleri isimli tefrikas›ndan
naklen, aktarmaktad›r; bkz. Ahmet Atalay, Milli Mücadelede Konya
Kuvâ-y› Milliyecileri, c. 1, Konya 1997, s. 110-111. Selçuk Es (1911-
1980) taraf›ndan haz›rlanan, gayrimatbu, Büyük Konya Ansiklope-
si’nin “Ebuzziya Tevfik Bey” maddesi Ebüzziya Tevfik Bey’in muhalif-
li¤ini aktif olarak sürdürdü¤ünün yan›s›ra di¤er mesleklerden insan-
larla kurdu¤u iliflki biçimlerine dair önemli ipuçlar› vermektedir: “‹s-
tibdad’›n son y›llar›nda Konya’n›n münevver gençlerinden Abdülbas›r
Efendi Hoca o¤lu Merhum Aziz Efendi, Merhum Eski Konya Milleteve-
killerinden olan Kaz›m Hüsnü Bey, eski Veteriner Müdürü ‹brahim
Bey ve daha birkaç zevat Tevfik Bey’in baflkanl›¤›nda gizlice toplan›r,
gençlere gereken Hürriyet bilgilerini afl›lamak üzere direktif al›rlar”.
Bu arada Kaz›m Hüsnü Bey’in o y›llarda, Aziz Bey ile beraber, Sanayi
Mektebi’nde ö¤retmen oldu¤una da iflaret etmeliyiz.  Ansiklopedi’nin
ilgili k›sm›n› göndermek lütfunda bulunan Konyal› araflt›rmac›lardan
Mehmed Ali Uz’a müteflekkirim.

9 ‹brahim Hakk› Konyal›, Abideleri ve Kitabeleri ile Ni¤de Aksaray Tarihi,
c. 2, Fatih Yay›nevi Matbaas›, ‹stanbul 1974, s. 2343. Konyal›, Ebuzziya
Tevfik Bey ile ilgili hat›ralar›nda Konyal›lar›n Tevfik Bey’e karfl› göster-
di¤i alâkadan da bahseder; bkz. Ayn› yer. 

10 Semavi Eyice, “Erdo¤an Abdulkadir”, D‹A, c. 11 (Ankara 1995), s.288;
Sefa Odabafl›l›, 20. Yüzy›l Bafllar›nda Konya’n›n Görünümü, Konya Va-
lili¤i ‹l Kültür Müdürlü¤ü Yay›nlar›, Konya-1998, s.199. ‹stanbul’daki
Jön Türk e¤ilimli zevat içerisinde mütalaa edebilece¤imiz Müstecabi-
zade ‹smet Bey Konya’da sürgün olarak bulunan Ebüzziya Tevfik Bey
ile mektuplaflt›¤› bilgisi için bkz. ‹smail Hakk› Uzunçarfl›l›, Karesi Me-
flahiri, c. 2, Hüsn-i Tabiat Matbaas›, ‹stanbul 1341, s. 41. Ankara’da gö-
rev yapan yüzbafl› Sadeddin Efendi’nin Ebüzziya Tevfik Bey’in eserle-
rinden etkilendi¤i ve kendisi ile mektuplaflt›¤› bilgisi için bkz. BOA, Y›l-
d›z Tasnifi, Mütenevvi Maruzat Evrak› (Bundan sonra Y. MTV),
219/56, Lef 2.



di. Bunlar›n yan› s›ra; Selanikli Hüsnü,11 Bahriye eczac›lar›ndan
‹brahim Halil Bey, Mabeyn-i Hümayun flifre kâtiplerinden Hüse-
yin Vehbi Bey,12 Cumhuriyet dönemi mebuslar›ndan Doktor
Hakk› fiinasi [Erel] Pafla,13 Hariciye Vekaleti hademe müdürlerin-
den Bayrakdarzâde Mustafa Ruhi Bey,14 ‹ttihat ve Terakki Cemi-
yeti mensuplar›ndan Deli Fuat Pafla’n›n o¤lu Haydar Bey, Hüse-
yin Bey, Cemal Bey, Arnavutluk eflraf›ndan Toptanîzade Murat
Bey, Harbiye Mektebi talebelerinden Cemil ve Hüsameddin Bey-
ler,15 1908’de Edirne mebusu olacak olan Faik [Kaltakk›ran]
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11 Mehmet Tevfik Biren, II. Abdülhamid,Meflrutiyet ve Mütareke Devri
Hat›ralar›, c. 1, Arma Yay›nlar›, ‹stanbul 1993, s. 223. Meflrutiyet döne-
minde Edirne (1909-1912) ve Ayd›n (1912-1917) mutasarr›fl›¤› yapan
Hariciye istiflare odas› memurlar›ndan Selanikli Hüsnü Bey bu göre-
vinde iken 1317 (R) y›l›nda Mamüretülaziz Vilayeti tercümanl›¤›na
nakledilmifltir. Burada görev yapt›¤› s›rada Ebüzziya Tevfik Bey’in
kendisine gönderdi¤i bir mektubun “f›karât-› muz›rra” içermesinden
dolay› Ebüzziya Tevfik Bey ile yarg›lanmak üzere Konya’ya celb edil-
mifltir. Dava sonucunda her iki isim de beraat etmifl olmakla beraber
Hüsnü Bey’in Konya’dan ayr›lmas›na izin verilmemifl, burada sürgün
olarak bulundu¤u dönem içerisinde bir süre de vilayet tercümanl›¤›
yapm›flt›r; bkz. Mehmet Serez, Tekirda¤ Tarihi ve Co¤rafyas› Araflt›r-
malar›, Ankara 2007, s. 40; Asaf Gökbel, Ayd›n ‹li Tarihi, c.1, ‹stanbul
1936, s. 144; BOA, Dahiliye Nezareti Mektubi Kalemi Evrak› (Bundan
sonra DH.MKT) 2530/22; Y. PRK. UM), 58/104; DH. MKT, 1115/58, Lef
10,11; DH.MKT 1061/22, Lef 4, 5.

12 BOA, DH.MKT, 2547/95.
13 Abdülhamid’i zehirleyece¤i gerekçesi ile 1904 y›l›nda önce Bursa’ya ar-

d›nda Konya’ya sürülen doktor Hakk› fiinasi Erel II., III., V. VI. dönem
TBMM ‹stanbul mebuslu¤u, IV. dönemde de Erzurum mebuslu¤u
yapm›flt›r; bkz. Kaz›m Öztürk, Türk Parlamento Tarihi TBMM II. Dö-
nem, TBMM Vakf› Yay›nlar›, Ankara 1995, s. 400-401. 

14 Mustafa Ruhi Bey de Hakk› fiinasi Pafla ile iflbirli¤i yapt›¤› gerekçesi ile
Konya’ya sürülmüfltür. Bkz. Kuran, a.g.e., s. 178. Bayrakdarzâde Mus-
tafa Ruhi Bey’in o¤lu Mehmet Fuat [Tuksal] Mercan ‹dadisi’nde oku-
duktan sonra Mekteb-i Mülkiye’ye devam etmifl, 1907 y›l›nda buradan
mezun olarak staj›n› Konya Vilayet maiyet memurlu¤unda tamamla-
m›fl ve Konya vilayet gazetesinde sermuharrirlik yapm›flt›r. II. Meflru-
tiyet y›llar›nda Konya kazalar› da dahil olmak üzere muhtelif yerlerde
kaymakaml›k yapan Fuat Bey, son Osmanl› Mebusan Meclisi’ne Kare-
si mebusu olarak girmifl ancak Meclis’in da¤›lmas›ndan sonra mebus-
lu¤a devam etmemifltir. Cumhuriyet döneminde Kayseri, Denizli,
Samsun, ‹zmir valili¤i de yapan Tuksal Konya Valilisi iken 1945 y›l›nda
vefat etmifltir; bkz. Ali Çankaya, Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler, c.
III, Ankara 1968, s. 1107-1108. 

15 Kuran, a.g.e., s. 178-180.



Bey,16 Üsküp ulemas›ndan ‹dris Efendi17 ve o¤lu Said Efendi gibi

çok say›da Jön Türk de Konya’ya sürülmüfltü.18 Konya’n›n çeflitli

bölgelerinde liva tahrirat katipli¤i yapt›¤› s›ralarda görevinden ay-

r›larak memleketi Isparta’ya yerleflen, TBMM I. devre Isparta me-

buslar›ndan Mehmet Nadir Efendi de II. Abdülhamit’e muhalif ol-

du¤u gerekçesi ile Konya’ya sürülenler aras›ndayd›.19
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16 Riyaz-› Belde-i Edirne müellifi Bâdi Bey’in o¤lu olan Faik Bey, Talat
Bey’in Edirne’de telgrafhanede çal›flt›¤› s›ralarda beraber Jön Türk
neflriyat› da¤›tt›¤› arkadafllar›ndan birisidir ve Konya’ya sürülmesi de
bu faaliyetleri ile alakal›d›r; bkz. ‹smail Arar vd., Osmanl› Mebusan
Meclisi Reisi Halil Mentefle’nin An›lar›, Hürriyet Vakf› Yay›nlar›, ‹stan-
bul 1986, s. 121. Mehmet fieref [Aykut], Türkçü Necip ve Faik Bey’in si-
yasi meselelere dair mektuplaflt›klar› bilgisi ve di¤er iliflkileri için bkz.
Ömer Faruk Huyugüzel, Türkçü Necip, Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Ya-
y›nlar›, Ankara 1988, s. 17, 26 vd.

17 Medrese e¤itimini ‹stanbul’da tamamlayan ‹dris Efendi, o¤lu Said
Efendi’nin bildirdi¤ine göre, Mithat Pafla’dan fikrî düzeyde etkilenmifl
ve I. Meflrutiyet’te Meclis-i Mebusan’›n fesh edilmesinden itibaren
meflrutiyet taleplerinden vazgeçmemiflti. Oluflturdu¤u “ilmiye tabu-
ru” ile Rus ve Yunan Harplerine ifltirak etmifl, Yunan Harbi’nden son-
ra ise Üsküp’e dönerek orada bir yandan aktivist faaliyetlerine devam
ederken bir yandan da meflrutî rejim taleplerinin daha genifl kitleler
taraf›ndan dile getirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmufltu. 1316
senesinde Vali Haf›z Pafla’n›n azli talebi ile sonuçlanan bir dizi faaliye-
tin ard›ndan o¤lu Said ile beraber Üsküp’ten sürülen ‹dris Efendi, k›sa
bir süre ‹stanbul’da kald›ktan sonra önce Trabzon’a, orada iki y›l Da-
rülmuallimîn’de muallim olarak görev yapt›ktan sonra da Konya’ya
gönderilmifltir. ‹dris Efendi Konya’ya geldikten sonra vefat etmifl, Said
Efendi ise ancak pederinin vefat›ndan sonra (Haziran 1320), medrese
tahsilini tamamlad›¤› ve meflrutiyetçi çevrelerle iliflkiler içerisinde ol-
du¤u Konya’dan ayr›larak memleketine dönebilmifl (1905) ve nihayet
1908’de Üsküp mebusu olarak Meclis’e girmiflti. Ayr›nt›l› bilgi için için
bkz. ‹bnü’r-Raci Nuri, Mebusân-› Kiram›n Tercüme-i Hal ve Sergüzeflt-
leri, Artin Asaduryan Matbaas›, Dersaadet 1326, s. 11-17; BOA,
Y.PRK.UM 49/126 1317 Za 27; DH.MKT 751/14, Lef 7, 28 Haziran 1320;
Y›ld›z Tasnifi Sadaret Resmi Maruzat Evrak› (Y.A.RES) 123/112, 13 c
1323/15 A¤ustos 1905. 93 Harbi s›ras›nda teflkil edilen ilmiye taburlar›
hakk›nda farkl› bir de¤erlendirme için bkz. Hac›fleyho¤lu Hasan Üçok,
Çank›r› Tarih ve Halkiyat›, Okuyan Adam Yay›nlar›, Ankara 2002, s.
227/dn. 33.

18 Abdülhamid dönemi Konya valilerinden Mehmet Tevfik Biren hat›rala-
r›nda Konya’da sürgün olarak bulunan bu kiflilerin “Abdülhamid’in zih-
nini ziyadesiyle meflgul” etti¤inden bahseder; bkz. Biren, a.g.e., s. 229.

19 Fahri Çoker; Türk Parlamento Tarihi Milli Mücadele ve TBMM I. Dö-
nem, c. 3, TBMM Vakf› Yay›nlar›, Ankara 1994, s. 476. 



Bürokratlar

Sivil/askerî veya meslekî e¤itimini bitirerek, bir k›sm› sürgün

olarak, taflraya tayin edilen Jön Türk e¤ilimli genç bürokratlar›n

tayin edildikleri yerlere beraberlerinde meflrutî fikirleri götürdük-

leri de göz önünde bulundurulmas› gereken bir baflka faktör ola-

rak dikkat çekmektedir.20 Sürgün olarak Konya’da bulundu¤u sü-

re zarf›nda çeflitli bürokratik görevlerde de bulunan Lütfü Fikri

Bey’i bu çerçevede de¤erlendirebiliriz.21 Ayn› flekilde Avrupa’daki

Jön Türklerle münasebetleri konusunda bir fikrimiz olmamakla

beraber modern siyasî fikirlere sahip oldu¤unu bildi¤imiz, Hik-

met-i Siyasiye adl› eserin yazar›, ilmiye kökenli Serbestzade Ah-

met Hamdi’nin22 1907 y›l›nda bafllad›¤› Konya Defterdarl›¤› vazi-
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20 Hasan Kayal›, Jön Türkler ve Araplar, Tarih Vakf› Yurt Yay›nlar›, ‹stan-
bul 1998, s. 53.

21 Lütfi Fikri Bey Konya’da bulundu¤u süre içerisinde Isparta ve Ni¤de
Tahrirat müdürlüklerinde bulunmufl, daha sonra ise Konya Meclis-i
‹dare kaleminde görev yapm›flt›; bkz. Ali Birinci, “Lütfi Fikri”, Yaflam
ve Yap›tlar›yla Osmanl› Ansiklopedisi, c. 2, YKY, ‹stanbul 1999, s. 50;
Ali Gazel, II. Meflrutiyet Dönemi Siyasi Mücadelesinde Lütfi Fikri’nin
Tanzimat›, Çizgi Kitabevi, Konya 2007, s. 9-12. Lütfi Fikri Bey’in Ispar-
ta’da görev yapt›¤› s›rada Kundakç›o¤lu Mehmet Nuri, A¤larc›zade
Hakk›, Tütüncüzade Mehmet Ali bey yak›n iliflkiler içerisinde oldu¤u
bilgisi için bkz. Kemal Ünal Turan, “Bir Mektup”, Ün, c. 12, sy. 133-134
(Isparta 1945), s. 1855-1857. Söz konusu yaz›ya konu olan ve Mehmet
Nuri Bey’in o¤lu Kemal Turan taraf›ndan yay›nlanan mektup Abdul-
halim Memduh ile Mehmet Nuri Bey aras›nda Nam›k Kemal, Ziya Pa-
fla ve fiinasi ve eserleri hakk›nda bilgiler ve yorumlar içermektedir ki
bu da ele ald›¤›m›z konu aç›s›ndan zikredilme¤e de¤er bir husustur.
Abdulhalim Memduh’un Konya ulemas›ndan Mustafa Fikri Efendi
üzerinde etkili oldu¤u hususu için bkz. Sadettin Nüzhet [Ergun] ve
Mehmet Ferit [U¤ur], Konya Halkiyat ve Harsiyat›, Konya Vilayet Mat-
baas›, Konya 1926, s. 109.

22 Serbestzade Ahmed Hamdi ilk e¤itimini ‹skilip’te ald›. Rüfldiyeyi de ay-
n› yerde okuduktan sonra ‹skilip Tabakhane Medresesine devam etti.
Daha sonra medrese e¤itimine Kastamonu’da devam etti ve Ball›kzâ-
de Ahmet Mahir Efendi’den icazet ald›. 1906 y›l›nda Trabzon Defter-
darl›¤› s›ras›nda Hicivnâme ad›nda bir eser yazd›¤› için Hicaz’a sürül-
dü. 1907 y›l›nda ise Konya Defterarl›¤› görevine geldi ve bu görevinden
emekliye ayr›ld›. Hayat› ve eserleri için bkz. Kamil fiahin, “Ahmed
Hamdi Serbestzade”, D‹A, c. 2, (Ankara 1989), s. 72-73; Bünyamin Erul,
“‹lmiye S›n›f›na Mensup Baz› ‹skilipli Alimler”, Türk Kültüründe ‹z B›-
rakan ‹skilipli Alimler, TDV Yay›nlar›, Ankara 1998, s. 352-360. Ahmed
Hamdi Efendi’nin etkilendi¤i kiflilerden birisinin de Tunuslu Hayret-
tin Pafla oldu¤unu belirtmek yerinde olur; bkz. Serbestzade Ahmed
Hamdi, Hikmet-i Siyasiye, ‹stanbul 1328, s. 4-5



fesi s›ras›nda veya Yeni Osmanl›lar ile yak›n iliflkiler içerisinde

olan ve çok daha erken bir tarihte Konya/Akflehir kazas› kayma-

kaml›¤› yapan Bereketzâde ‹smail Hakk› Bey’in23 bu tür bir rol oy-

namas› muhtemeldir. Öte yandan yerel idarecilerin/bürokratlar›n

muhalif fikirleri tafl›yan kiflilere karfl› müsamahakâr davrand›¤›n›,

yer yer teflvik etti¤ini gösteren örneklere de rastlamak mümkün-

dür. Bu ba¤lamda örnek olarak 1908 y›l›nda Konya mebusu seçile-

cek olan Isparta Belediye baflkan› Böcüzade Süleyman Sami Efen-

di’nin, Ziraat Bankas› memurlar›ndan Ispartal› A¤larc›zade Mus-

tafa Hakk›’y›, Jön Türk fikriyat›na sahip Ermenekli Hasan Rüfltü

[Okumuflgil] ve ‹zmir’den Konya’ya sürülen Abdulhalim Mem-

duh24 ile tan›flt›rm›fl olmas›n› zikredebiliriz. Yine Isparta Mutasar-

r›f› Yahya Dede Pafla’n›n Ispartal› Hakk›’n›n, duvarlar›nda Ziya Pa-

fla, Nam›k Kemal, Mizanc› Murat’›n foto¤raflar›n›n as›l› oldu¤u

kütüphanesinde sohbet etmelerini de bu çerçevede de¤erlendir-
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23 Bereketzâde ‹smail Hakk› Bey; Nam›k Kemal ve bilhassa Ziya Pafla ile
yak›n iliflkiler kurmufl, bu iliflkiler dolay›s›yla 1873-1876 y›llar› aras›n›
Akka’da sürgün olarak geçirmifltir. V. Murad’›n tahta ç›kmas› ile bera-
ber affedilen Bereketzâde 1876 tarihi itibari ile Akflehir kaymakaml›¤›-
na atanarak memuriyet mesle¤ine girmifltir. Devrin Konya’s› hakk›nda
önemli bilgiler de ihtiva eden Yâd-› Mâzî isimli hat›ralar›nda Konya
Valisi Ziya Pafla ile de rahatl›kla görüflme imkan› bulabilmifltir: “Ziya
Pafla’ya evvelden intisab›m oldu¤undan muharebeyle halledemeyece-
¤im meseleler için aras›ra Konya’ya gidip gelmeye mezun idim”; bkz.
Bereketzade ‹smail Hakk›, a.g.e., s. 257. Bereketzade’nin hayat› için
bkz. Mehmet Okuyan, “Bereketzâde ‹smail Hakk›”, D‹A, c. 5, (‹stanbul
1992), s. 490-491. 

24 Abdulhalim Memduh, Abdülhamid muhalifi oldu¤u için Konya’ya sür-
gün olarak gönderilmifl ve Konya’da kald›¤› süre zarf›nda Frans›zca’ya
vukufiyeti dolay›s› ile Konya valisi Ali Kemalî pafla zaman›nda vilayet
tercümanl›¤› yapm›flt›; bkz. ‹bnülemin Mahmud Kemal ‹nal, Son As›r
Türk fiairleri, c. 2, Milli E¤itim Bas›mevi, Ankara 1969, s. 933. Abdülha-
lim Memduh’un firaren Paris’te bulundu¤u y›llarda kendisini Konya
vali yard›mc›l›¤› yapm›fl olarak takdim etti¤i bilgisi için bkz. Süleyman
fiükrü, Seyahatü’l-Kübra, Elektrik Matbaas›, Petersburg 1907, s. 244.
Abdülhalim Memduh’un ‹zmir’deki yak›n arkadafllar›ndan Tevfik
Nevzat ile beraber Jön Türklere kat›lmak üzere Cenevre’ye kaçan Em-
rullah Efendi de 1908 y›l›nda yolu Konya’ya düflenler aras›ndad›r. An-
cak; 1908 fiubat’›nda Konya Hukuk Mektebi müdüriyetine atanan Em-
rullah Efendi’nin bu görevi çok k›sa sürmüfl dolay›s› ile Konya’da çok
az bir süre kalabilmifltir. Mehmet Akif’ten aktaran Meryem Üke, “Em-
rullah Efendi’nin ‹kdam Gazetesindeki Felsefe ve Bilime Dair Makale-
leri”, Yüksek Lisans tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü-
sü, 2008, s. 17.



mek icab eder.25 Benzer flekilde e¤itim veya baflka amaçlarla ‹s-
tanbul’a giderek burada modern fikirlerle tan›flan kiflilerin dön-
düklerinde bulunduklar› yerlerde muhalif fikirleri yaymalar› bir
baflka etken olarak karfl›m›za ç›k›yor. Örne¤in Mekteb-i Mülki-
ye’de okumak üzere 1900 y›l›nda ‹stanbul’a giden ‹brahim Aczi
[Kendi], okul y›llar›nda Jön Türk fikirlerini savundu¤u için sürgün
olarak Konya’ya geri gönderilecektir. ‹brahim Aczi Konya’da bu-
lundu¤u süre zarf›nda bir yandan küçük memuriyetlerde bulun-
maya bir yandan da baflta Ebüzziya Tevfik Bey olmak üzere sür-
günlerle görüflmeye devam edecektir.26 Bu bafll›k alt›nda verebi-
lece¤imiz bir baflka örnek de 1908’de Preveze mebusu olarak
Meclis-i Mebusan’a giren ancak hemen akabinde Bursa valili¤ine
atanmas›ndan dolay› mebusluktan istifa eden Azmi Bey’dir. Azmi
Bey, “Sultan 2. Abdülhamid’e su-i kasd yapmak için dinamitli zarf
haz›rlad›¤›”27 yönünde hakk›nda verilen bir jurnal sonucu 3 ay
hapis yatt›ktan sonra, beraat etmifl ancak sürülmekten kurtula-
mam›flt›. Maarif müdürlü¤ü görevi ile 1897’de Konya’ya sürülen
ve burada Kaz›m Hüsnü, Ebuzziya Tevfik, Abdülaziz Efendi, Top-
tanîzade Murat Bey gibi meflrutiyet taraftarlar› ile toplant›lara ka-
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25 Safa A¤larc›, A¤larc›zade Ispartal› Hakk›, Göltafl Kültür Serisi, Isparta,
s. 48. Ispartal› Hakk› için bkz. Ali Birinci, “Türk Oca¤›ndan Simalar: Is-
partal› Hakk› Bey”, Türk Yurdu, c. 21, sy. 162-163, s. 72-78. Bu noktada
Ispartal› Hakk›’n›n 1887-1888’ler özellikle Mizan gazetesini takip etti-
¤ini, bunun yan› s›ra çok say›da gazete ve dergiye abone oldu¤unu be-
lirtmek de yerinde olacakt›r; bkz. Safa A¤larc›, a.g.e., s. 56, 67. 

26 Mehmet Ali Uz, Konya Kültürüne Hizmet Edenler, c.1, Konya 2003, s.
43. ‹brahim Aczi Kendi’nin Mevlevî çevreleri ile bir iliflkisi olup olma-
d›¤›n› bilememekle beraber, tahminde bulunmaya imkan vermesi aç›-
s›ndan, 1953 (Konya: Yeni Kitap) y›l›nda bast›rd›¤› Mevlana ve Ruhu
Mesnevi adl› bir eser yazd›¤›n› ve Mesnevî’nin ilk 18 beytine yazd›¤›
flerhi de bu esere dahil etmifl oldu¤unu hat›rlatmak yerinde olur; bkz.
‹smail Güleç, Türk Edebiyat›nda Mesnevi Tercüme ve fierhleri, Pan Ya-
y›nc›l›k, ‹stanbul 2008, s. 229-230. Ebüzziya Tevfik Bey ile münasebet-
te bulunan bir baflka bürokrat, Veteriner Müdürü ‹brahim Bey için
bkz. bu çal›flma dn. 7. II. Meflrutiyet y›llar›nda önce Babal›k gazetesini
ç›karacak olan Yusuf Mazhar Bey’in Yalvaç’ta icra memurlu¤u yapan
babas› Nedim Bey’in siyasi fikirlerinden dolay› Bosna’da Konya’ya sü-
rüldü¤ü için bkz.; Afif Evren, “Yazar Yusuf Mazhar Babal›k (Babal›k
Gazetesi)”, Ça¤r›, 1 Kas›m 1969. Bu yaz› Konya’da münteflir Merhaba
Gazetesi’nin haftal›k eki olarak haz›rlanan Akademik Sayfalar’›n “‹kti-
bas” bölümünde (c. 3, sy. 159, s. 1-2) aynen yay›nlanm›flt›r. Biz de ya-
z›n›n bu nüshas›n› kulland›k. 

27 Çankaya, a.g.e., c. 3, s. 160.



t›lan Azmi Bey, alt›buçuk sene kadar kald›¤› Konya’da, ilâveten
Mekteb-i ‹dadî muallimli¤i, Mekteb-i Sanayi Komisyonu baflkan-
l›¤›, Hal› ve Kilim Sergi Komisyonu baflkanl›¤›, vekaleten Ni¤de
mutasarr›fl›¤› görevlerinde bulunmufltu.28

Alimler, Muallimler, fieyhler 

Ele ald›¤›m›z mesele çerçevesinde en önemli ve etkili rolü oyna-
yan kesimlerin bafl›nda hiç flüphesiz tarikat fleyhleri, ulema ve mo-
dern mekteplerde ders veren muallimler gelmektedir. Zira söz ko-
nusu kesimler, di¤er tabakalara mensup zevata nazaran, çok daha
genifl kitlelere ulaflabilme ve onlar› k›sa ve uzun vadeli etkileyebil-
me, yönlendirebilme imkân ve araçlar›na sahiptiler. Söz konusu
kesimlerin ne düzeyde ve yo¤unlukta Jön Türklük olarak telakki
edebilece¤imiz faaliyetler içerisinde olduklar›na dair kati hüküm-
ler verebilecek bilgilerden flimdilik yoksunuz. Bununla beraber bir
tak›m tespit ve tahminlerde bulunmam›z› sa¤layacak bilgilere sa-
hibiz. Bir önceki bafll›kta ismi geçen Ermenekli Hasan Rüfltü’nün
hikayesi bu çerçevede zikredece¤imiz örneklerden birisidir. Ha-
san Rüfltü Ermenek Tol Medresesi’nde e¤itim ifllerini yürüten bir
aileye mensuptu. Ailesini küçük yaflta kaybedince kendisi medre-
sede ders verecek yaflta olmad›¤› için bu görevi geçici olarak am-
calar›na devrederek e¤itimini tamamlamak amac› ile ‹stanbul’a
gitti. Orada bir yandan dinî ilimleri tahsil edip icazet al›rken bir
yandan da Mekteb-i Mülkiye’de e¤itim gördü. Mülkiye’de iken Zi-
ya Pafla ve Nam›k Kemal’in eserleri ile tan›flarak, ‹brahim Aczi
[Kendi] gibi, k›sa sürede bu fikirlerin bir savunucusu oldu ve istib-
dad› elefltiren fliirler yazd›. Ancak daha sonra yakalanarak 1311 y›-
l›nda memleketi Ermenek’e sürüldü ve Tol Medresesi’nde dersler
vermeye bafllad›. Burada ders verirken ayn› zamanda talebe-i ulu-
ma yeni fikirleri afl›lamaktan da geri durmad›. Birkaç y›l sonra giz-
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28 Bkz. ‹bnü’r-Raci Nuri, a.g.e., s. 26-30. Azmi Bey’in babas›, kendisinden
bir y›l önce Kastamonu’ya sürülen ve I. Meflrutiyet dönemi Kosova
mebuslar›ndan Ömer fievki Pafla’d›r. Azmi Bey, Besim Ömer [Akal›n]
Pafla’n›n da kardeflidir. Bkz. Çankaya, a.g.e., c. 3, s. 159; ‹bnü’r-Raci
Nuri, a.g.e., s. 24. Azmi Bey hakk›nda ayr›ca bkz. M. Zeki Pakal›n, Sicill-
i Osmanî Zeyli, Ali Aktan vd. (haz.), Türk Tarih Kurumu Yay›nlar›, An-
kara 2008, c. 4, s. 18-19. Azmi Bey’in pederinin de meflrutiyet taraftar›
oldu¤u ve Kaz›m Pafla, Fuad Pafla, Cemal Bey, fieyh Nailî Efendi, fieyh
Nailî Efendi’nin kardefli Hakk› Bey ve Osman Selahaddin Dede’nin o¤-
lu fieyh Celaleddin Efendi ile beraber Jön Türk neflriyat›n› takip etti¤i
bilgisi için bkz. Mehmet Ziya [‹htifalci], a.g.e., s. 229-230.



lice tekrar ‹stanbul’a gidip “muz›rr” faaliyetlerine devam edince
tekrar yakaland› ve bu davran›fllar›ndan dolay› bir kere daha, bu
sefer ‹zmir’e sürüldü.29

Ermenekli Hasan Rüfltü’nün yan›s›ra talebelerine yönelik pro-
paganda faaliyetlerinde bulunan ulemadan Sivasl› Ali Kemali ve
Ayafll› fiakir gibi baflka birkaç isimden daha bahsedilebilir. Ali Ke-
mali Efendi aslen Sivasl› olup küçük yaflta bir daha dönmemek
üzere memleketinden ayr›lm›fl ve uzun gurbet/e¤itim hayat›ndan
sonra 1896 y›l›nda vefat›na kadar yaflayaca¤› Konya’ya gelmiflti.
1886-1898 y›llar› aras›nda Konya medreselerinde ders veren Ali
Kemali Efendi’nin bu y›llar içerisinde talebeleri ile siyasi bir diya-
lo¤u olup olmad›¤›n› bilmiyoruz. Yaln›z 1898’den itibaren görev
yapt›¤› Konya ‹dadisi’nde ve Meflrutiyetin ilan›ndan k›sa bir süre
önce 1908 Mart’›nda aç›lan Konya Hukuk Mektebi’nde30 ders ver-
menin yan›s›ra talebelerini “ayd›nlatt›¤›n›” biliyoruz.31

‹stanbul Darülmuallimîni’nden mezun olduktan sonra Konya
‹dadisi’nde müdür muavini olarak göreve bafllayan ve 1895-1901
y›llar› aras›nda bu okulda hem idarecilik hem de hocal›k yapan
Ayafll› fiakir de benzer bir biçimde Jön Türk fikriyat›n›n genç ne-
sillere aktar›lmas›na yönelik faaliyetler içerisinde idi. Ayafll› fia-
kir’i tan›ma f›rsat› bulanlardan Feridun Nafiz [Uzluk]’un afla¤›da
aktard›¤›m›z cümleleri bu hususa iflaret etmesi aç›s›ndan önem-
lidir:

“fiakir Efendi tab‘an nezih, zeki, hürriyet-i efkâra malik oldu¤undan

istibdad-› idarenin bütün cebr ü fliddetine ra¤men talebesine ahrârâ-

ne fikirler telkin etmifltir. Hatta bir defa ders esnas›nda talebenin not-

lar› müsadere olunmufltur.”32
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29 Memduh Yavus Süslü, Ermenekli Hasan Rüfltü Hayat› ve Eserleri, Yeni
Kitap ve Bas›mevi, Konya 1937, s. 13-14. Hasan Rüfltü’nün ‹zmir’de ge-
çirdi¤i süre zarf›nda fiair Eflref’e iliflkin hat›ralar› için bkz. Hilmi Yüce-
bafl, Bütün fiiirleri ve 80 Y›ll›k Hat›ralar›, ‹stanbul 1978, s. 124-179.

30 Konya’da bir hukuk mektebi aç›lmas›na yönelik talepler çok daha er-
ken bir tarihe, 1881 y›l›na kadar gitmektedir; bkz. Suat Seren (haz.),
“Dedemden Hat›ralar [III]”, Ün [Isparta Halkevi Dergisi], c. 13, sy. 145-
146-147, (Isparta 1946), s. 1993. 

31 Mehmet Önder, Sivasl› Ali Kemali, Yenikitap ve Bas›mevi, Konya 1954,
s.18, 38.

32 Feridun Nafiz Uzluk’tan aktaran ‹bnülemin Mahmut Kemal ‹nal, Son
As›r Türk fiairleri, Milli E¤itim Bas›mevi, ‹stanbul 1969, s. 1736. Sivasl›
Ali Kemali de fiakir’in vefat› münasebeti ile yazd›¤› bir yaz›da bu nok-
taya temas etmektedir: “Vilayetimizin bugünki uyan›k neslinin gözle-
rini ilk defa açan, istibdat devrinin bütün ac›lar›n›, felaketlerini 2



Bunun d›fl›nda her iki ismin de dahil oldu¤u; ilaveten Kambur
Tevfik Bey,33 Sultan Veled Medresesi müderrisi Mevlevî S›dk› De-
de,34 Konya Süleymaniye Medresesi müderrislerden Tavasl› Os-
man Fevzi Efendi,35 reji baflkâtibi K›br›sl› Faik Bey,36 Abdulaziz
Mecdi Tolun, müderris Çumral› Hac› Hüseyin Efendi, vilayet mu-
hasebe kaleminden Osman Efendi, fiükrü ‹mre37 gibi tasavvufî
e¤ilimlere sahip ve fakat ayn› zamanda “uyan›k”38 isimlerin de de-
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kendine mahsus bir eda ile talebelerinin ruhuna nakfleden fiakir Efen-
di idi.” 21 Haziran 1917 tarihli Türk Sözü gazetesinden aktaran Önder,
a.g.e., s. 36. Ayafll› fiakir, 1901 y›l›nda idadi müdürlü¤üne tayin edildi-
¤i Tokat’a gidecektir. Ancak 1904 y›l›nda Tokat’ta gerçeklefltirilen res-
mi bir tören s›ras›nda idareden ve saraydan memnuniyetsizli¤ini aç›k
bir flekilde ifade edince önce Ayafl’a sürülecek ard›ndan sürgün yeri,
kendi iste¤i üzerine, Konya olarak de¤ifltirilecek ve burada vefat ede-
cektir. Ayafll› fiakir hakk›nda bkz. Faik Soyman ve Muhlis Koner, Ayafl-
l› Muallim fiakir Efendi, Konya Halkevi Neflriyat›, Konya 1933. Bu ese-
rin metni Fatma Betül Telli taraf›ndan yay›na haz›rlanan Ayafll› Mual-
lim fiakir (Ankara 2005) adl› eserde de aynen yer alm›flt›r. 

33 Osman Nuri Ergin aktard›¤›na göre Tevfik Bey “Osmanl› Maliye naz›r-
lar›ndan birinin o¤ludur”; bkz. Osman Nuri Ergin, Abdulaziz Mecdi
Tolun Hayat› ve fiahsiyeti, Kenan Bas›mevi, ‹stanbul 1942, s. 19. 

34 As›l ad› Abdurrahman olan S›dk› Dede Sultan Veled Medresesi’nde yak-
lafl›k 30 sene ders vermifltir. Veled Çelebi’nin de hocal›¤›n› yapan S›dk›
Dede, müderrisli¤e ilaveten Sultan Selim Camii imaml›¤› ve Yusuf A¤a
Kütüphanesi muhaf›zl›¤› ve asitânede mesnevihanl›k da yapm›flt›r;
bkz. Veled Çelebi ‹zbudak, “Hat›ralar›m”, Canl› Tarihler, c. 4, Türkiye
Yay›nevi, ‹stanbul 1946, s. 7-8; Caner Arabac›, a.g.e., s. 336-337.

35 Tavasl› Osman Fevzi Efendi hakk›nda bkz. Arabac›, a.g.e., s. 383-384.
Babas› ile beraber sürgün olarak Konya’da bulunan Said Efendi bir tür
hat›rat da diyebilece¤imiz otobiyografisinde, kendisine icazet veren
Tavasl› Osman Fevzi Efendi için “ahrar ulemadan” s›fat›n› kullanmak-
tad›r; bkz. ‹bnü’r-Raci Nuri, a.g.e., s. 17.  Tavasl› Osman Efendi’nin
dikkate de¤er talebelerinden birisi de 1908 Konya mebuslar›ndan Ha-
dimli Mehmet Vehbi [Çelik] Efendi’dir. Mehmet Vehbi Efendi II.
TBMM’ye kadar k›sa aral›klar d›fl›nda, siyasetin içerisinde aktif olarak
yer alm›flt›r. 

36 Mehmet Ali Uz, Baha Veled’den Günümüze Konya Alimleri ve Velileri,
fiems Kitabevi, Konya 2004, s. 334; Önder, a.g.e., s. 20-21.

37 Osman Nuri Ergin, Abdülaziz Mecdi Tolun’un yak›n dostlar›ndan olan
fiükrü ‹mre’nin 1942 y›l› itibari ile hayatta ve yarbayl›ktan emekli oldu-
¤unu belirtmektedir; bkz. Ergin, a.g.e., s. 19, 79, 82.

38 Ergin, a.g.e., s. 18-19. Konya’da Sultan Selim ve fierafettin camilerinde
dersler veren, 1908’de Bal›kesir mebusu olarak Meclis-i Mebusan’a gi-
ren Abdulaziz Mecdi Tolun’un grubun di¤er mensuplar› ve bilhassa
Sivasl› Ali Kemali ve Ayafll› fiakir ile olan ilgi ve yak›nl›klar› için bkz. Os-
man Nuri Ergin, a.g.e., s. 19-29.



vam etti¤i ve kendi aralar›nda “bezm-i muhabbet” ismini verdik-
leri bir grubun, mensuplar› göz önünde bulunduruldu¤unda, ta-
savvufla beraber siyasetle de ifltigal ettikleri düflünülebilir. Di¤er
taraftan Konya’daki tarikat çevrelerinin, en az›ndan bir k›sm›n›n,
istibdat idaresine karfl› tutumlar› da, halk› ve müntesiplerini kuv-
vetli bir flekilde etkileme imkân›na sahip olmalar› nedeni ile, ih-
mal edilmemesi gereken bir noktad›r.39 Bunlardan birisi merkezi
Konya olan Mevlevî tarikat›d›r. Mevlevîlerin istibdat rejimi ile ve
dolay›s› ile Abdulhamid ile aralar›n›n iyi olmad›¤› bilinen bir ger-
çektir. ‹stanbul’daki Mevlevî tekkeleri ayn› zamanda Jön Türk-
ler’in de topland›klar› mekanlar›ndan birisiydi ve Konya’daki
merkez tekkenin de Abdülhamit ile aras› iyi de¤ildi.40 Zira Veliahd
Mehmed Reflad’›n Mevlevî tarikat›na intisab etmifl olmas›, Mevle-
vî fleyhinin cülus merasimi s›ras›nda halife/sultana k›l›ç kuflat›yor
oluflu41 Konya’y› sürekli göz alt›nda tutulmas› gereken bir yer ko-
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39 Tarikat çevrelerinin muhalefet taraf›na geçmesi ve daha sonra ‹ttihat
ve Terakki çevreleri ile iliflkileri için bkz. ‹smail Kara, ‹slamc›lar›n Siya-
si Görüflleri, 2. bsk., Dergah Yay›nlar›, ‹stanbul 2001, s. 70-78.

40 Ebüzziya Tevfik Bey hat›ralar›nda, Konya’ya geldi¤inin ertesi günü
Mevlevî fleyhini ziyaretinde fleyh efendinin kendisine:
“Hiç müteessir olmay›n›z beyefendi! Hazret-i Pîr, Pîr-i üdebad›r. Bu
cihetle ashâb-› edeb ü irfân› kurb-i dânifline cezb ü cem‘ eder. Kat‘a ifl-
tibah buyurmay›n ki ‹stanbul’dan tebaüdünüz hakk›n›zda hayr-›
mahzd›r. Cenâb-› Pîr Mesnevî’de:

T›fl-cânez flîr fleytan bâz-kun
Ba‘d ez-ânefl bâ-melek enbâz-kun

buyuruyorlar. Sizin art›k o fleyâtin ile alakan›z münkat›‘ oldu; bundan
sonra hem-deminiz urefâ-y› kudsiyând›r” dedi¤ini nakleder; bkz. Ad-
nan Akgün, Ebüzziya Tevfik Bey’in Mecmuas-i Ebüzziya’daki Hat›rala-
r›, Yay›mlanmam›fl Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, ‹stanbul 1987, s. 182. Ebüzziya Tevfik Bey’in Çelebi
Efendi ile görüflmesini önlemeye yönelik olarak saraydan çekilen tel-
graf metni için bkz. Biren, a.g.e., s. 218-219. Konya’daki fleyhlerin sa-
rayla aralar›n›n iyi olmad›¤›na dair ayr›ca bkz. Sezai Küçük, Mevlevili-
¤in Son Yüzy›l›, Simurg Yay›nlar›, ‹stanbul 2003, s. 364-366. Konya’da-
ki Mevlevî çevreler ‹ttihat ve Terakki yanl›s›/Abdülhamid muhalifi fi-
kirlerini II. Meflrutiyet’in ilan›ndan sonra, ç›kard›klar› fiems mecmua-
s› vas›tas› ile neflredeceklerdir. 

41 K›l›ç merasimi hakk›nda daha fazla bilgi için bkz. Anthony Dolphin Al-
derson, Osmanl› Hanedan›n›n Yap›s›, ‹z Yay›nc›l›k, ‹stanbul 1998, s.
80-82. Abdulbaki Gölp›narl› Mevlevîlerin Sultan’a k›l›ç kuflatt›klar›
fleklindeki inan›fl›n bir efsane oldu¤u görüflündedir; bkz. Abdulbaki
Gölp›narl›, Mevlana’dan Sonra Mevlevîlik, ‹nk›lap ve Aka Kitabevi, ‹s-
tanbul 1982, s. 274 – 278.



numuna getiriyordu. 1902-1904 y›llar› aras›nda Konya valili¤i yap-
m›fl olan Mehmet Tevfik Biren’in an›lar›nda “Çelebi Efendi Kon-
ya’dan k›m›ldayacak olsa Sultan Hamid’e kendisinin tahttan indi-
rilmesi için bir teflebbüs mevcud imifl de Çelebi Efendi ‹stanbul’da
yeni padiflaha k›l›ç kuflatmak için yola ç›k›yormufl gibi gelirdi”42

diyerek saray›n duydu¤u tedirginli¤i ve bu tedirginli¤in sonuçlar›-
n› ortaya koymaktad›r. 

Konya’da etkin bir di¤er tarikat ise Konya’da etkili bir konumda
olan Nakflibendili¤in Halidiye kolu idi.43 Ulema ile iliflkilerine özel
bir önem atfeden bu tarikat›n kurucusu olan fieyh Halid-i Ba¤da-
dî müritlerine ulemadan baflkalar›n› tarikata kabul etmemeleri yö-
nünde direktifler vermiflti.44 Tarikat›n Konya kolu da di¤erleri gibi
bu düflünceye paralel olarak Bekir Sami Pafla Medresesi ile bütün-
leflmiflti. Postniflin ayn› zamanda medresenin de baflmüderrisi idi
ve bu tarikata mensup olamayanlar medreseye de al›nm›yorlard›.
Ele ald›¤›m›z dönemde Konya’da fleyh olan Zeynelabidin Efen-
di’nin babas› Bahaeddin Efendi ve dedesi Memifl Efendi 19. yüz-
y›lda bu tarikat›n Konya’da yay›lmas›n› sa¤lam›flt›.45 Konya’daki
Halidî-Nakflî çevrelerin Jön Türklük olarak de¤erlendirebilece¤i-
miz faaliyetler içerisinde ne derecede yer ald›klar›n› kesin olarak
söyleyemesek de Bekir Sami Pafla Medresesi bünyesinde bulun-
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42 Biren, a.g.e., s.218-219, 229. Abdülhamid’in baflmabeyncisi olan Tah-
sin Pafla da hat›ralar›nda bu hususa iflaret ediyor: “Konya Vilayeti ge-
rek Mevlevî Çelebisi Efendi’nin merkez-i ikameti olmak ve gerek Reflad
Efendi dairesi mensûbîninden bir çoklar› o vilayet dahilinde mukim
bulunmak hasebiyle oradan gelecek bu gibi haberler (Jurnallere) dik-
kat ve ehemmiyet-i mahsusa atfolunurdu; bkz. Tahsin Pafla , Sultan
Abdülhamid-Tahsin Pafla’n›n Y›ld›z Hat›ralar›, Bo¤aziçi Yay›nlar›, ‹s-
tanbul 1990, s. 198. Ayr›ca bkz. Asaf Tugay, ‹bret, c. 1, Orkat Yay›nevi,
s. 77-78.

43 Ramsaur Jön Türkler ve 1908 ‹htilali adl› çal›flmas›nda Bektafli ve Mev-
levîlerin Jön Türklere yard›m ettiklerini belirtmekte, Halidî-Nakflîler
ile ilgili herhangi bir bilgi vermemektedir; bkz. E. E. Ramsaur, Jön
Türkleri ve 1908 ‹htilali, Sander Yay›nlar›, ‹stanbul 1982, s. 132-133.

44 Butrus abu Manneh, “19. Yüzy›l Bafllar›nda Osmanl›’da Nakflî-Mücedi-
dîlik”, Tasavvuf, sy. 12, Ankara 2004, s. 270.

45 Bahaeddin Efendi’nin 1906 y›l›nda vefat etmesinden sonra medrese-
nin ve tarikat›n bafl›na, önce ‹ttihat ve Terakki, daha sonra s›ras› ile
Ahali F›rkas› ve Hürriyet ve ‹tilaf F›rkas› saflar›nda devam eden niha-
i olarak Kuva-y› Milliye hareketini desteklemedi¤i için yüz ellilikler lis-
tesine al›nan, büyük o¤lu Mehmed Zeynelabidin Efendi geçmifltir. Ba-
haeddin Efendi’nin di¤er o¤ullar› R›fat ve Ziyaeddin Efendiler de med-
resede ders vermekteydiler. 



mufl birkaç isim üzerinden, k›smen de olsa, saray ile aralar›n›n iyi
olmad›¤›n› söyleyebiliriz. Daha önce iflaret edildi¤i üzere bu med-
resenin talebelerinden ‹brahim Hakk› Konyal›’n›n görüfltü¤ü
isimlerden birisi de Ebüzziya Tevfik Bey’di. ‹brahim Hakk›’n›n d›-
fl›nda daha üst düzeyde bir örnek olarak ise, daha sonra kendisi
de bir medrese kuracak olan, Abdülbasir Efendi’yi zikredebiliriz.
Abdülbasir Efendi Bursa ve Denizli’de medrese e¤itimini tamam-
lad›ktan sonra Konya’ya gelerek bir süre Bekir Sami Pafla Medre-
sesi’nde kalm›fl, burada Nakflibendili¤in Halidî koluna girmifl ve
ard›ndan kendi ad› ile an›lan Abdülbasir Medresesi’ni kurarak
burada müderrislik yapmaya bafllam›flt›. Daha sonra Halidî-Nak-
flî fleyhi olacak olan46 Abdülbasir Efendi, Ziyad Ebüzziya’n›n ver-
di¤i bilgilere bak›l›rsa “aç›k fikirli”ydi ve o¤lu Aziz Efendi’yi de ay-
n› flekilde yetifltirmiflti.47 Abdülbasir Efendi’nin o¤lu Aziz Efendi
M›s›r’da hal›c›l›k e¤itimi alarak Konya’ya gelmifl ve Konya Sanayi
Mektebi’nde hal›c›l›k dersleri veren bir ö¤retmendi. Ancak baba-
s›n›n ve muhtemelen M›s›r’da bulunmufl olmas›n›n etkisi ile
meflrutî sistemi destekliyor, Konya’da bulunan sürgünlerle görü-
flüyor, onlara yard›m ediyordu. Üstelik Aziz Efendi daha ileri gide-
rek Sultan’a baflar›s›z bir suikast girifliminde de bulunmufltu.48

Son olarak; II. Meflrutiyet’in ilan›ndan sonra bu tarikata men-
sup çevreler, özellikle de Bekir Sami Pafla Medresesi çevresi tara-
f›ndan ç›kar›lan Maflr›k-› ‹rfan gazetesi ve yine Halidî-Nakflî fiey-
hi Zeynelabidin Efendi taraf›ndan 1911/1912 y›l›nda yay›nlanan
‹slamiyet ve Meflrutiyet adl› risalesinde çizilen istibdat tablosun-
dan hareketle en az›ndan Abdulhamit idaresinden memnun ol-
mad›klar›na dair bir yarg›ya varabiliriz. Maflr›k-› ‹rfan gazetesinin
“Zimam-› idare bir hükümdar-› zalim u cebbar›n elinde bulunu-
yordu. Art›k o keyfî muamele ve hevesine hidmetten baflka bir fley
tan›m›yordu”49 [vurgular benim] fleklinde tarif etti¤i istibdat dev-
ri için Zeynelabidin Efendi:
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46 Bkz. Arabac›, a.g.e, s. 280; Uz, a.g.e., s. 219-220.

47 Ziyad Ebüzziya, a.g.m., s. 490.

48 Bkz. Ziyad Ebüzziya, a.g.m., s. 490-493; Selçuk Es, “Konya Sanayi Mek-
tebi Tarihçesi ve Olaylar II”, Koyuno¤lu Müzesi Arflivi, Dosya No.
5747’den aktaran Arabac›, a.g.e., s. 280/dn. 369.

49 Maflr›k-› ‹rfan, “‹stikbalimiz”, Maflr›k-› ‹rfan, 7 fiubat 1326, s.1. Kon-
ya’daki Halidî Nakflî çevrelerinin II. Meflrutiyet devri siyasi fikirleri için
bkz. Serhat Aslaner, ‹lmiye S›n›f›n›n II. Meflrutiyeti Alg›lay›fl› (Konya
Örne¤i), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yay›mlanma-
m›fl Yüksek Lisans Tezi, Sakarya 2006, s. 35-77. 



“Hükümet-i mutlaka bafl› bofl, flarts›z, ba¤s›z bir hükümet demektir.

Bu hükümet millet hakk›nda icra edece¤i kanunlar›, nizamlar› kendi

kendine yapar. Kimseye dan›flmaz, millet ile müflavere etmez. (…) ‹s-

tedi¤i kadar vergi al›r, istedi¤i kadar memur kullan›r. (…) Bir cemiyet

ve dernek kur[ul]du mu derhal da¤›t›r. Milleti kas›p kavurup köle gibi

kullan›r bir hükümettir.”50

demek suretiyle bir anlamda Abdulhamit devri idare tarz›ndan

memnuniyetsizli¤ini51 dile getirmifl oluyordu. 

Halidî-Nakflîlerin müderrislerle s›k› irtibat› muhalefetin ayn› za-

manda ulema taraf›ndan da desteklendi¤i, yürütüldü¤ünü düflün-

memizi gerektirmektedir. Bununla beraber bu veya baflka tarikat-

lara intisab etmemifl ulema içerisinde de benzer e¤ilimleri tafl›yan

kiflilerin oldu¤u iddia edilebilir.52 Ancak bu konuya geçmeden ön-

ce Konya’n›n co¤rafî konumundan kaynaklanan bir duruma iflaret
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50 Mehmet Zeynelabidin, ‹slamiyet ve Meflrutiyet, 1327, s. 2. Bir baflka Ha-
lidî-Nakfli fleyhi ve II. Meflrutiyet devri Kastamonu mebusu Ahmet Ma-
hir Efendi’nin tarikat›n Abdülhamid dönemi durumuna dair sözleri
için bkz. ‹smail Kara, a.g.e., s. 72.

51 Karpat’a göre Abdülhamid ile aras› iyi olmayan bu tarikat›n ö¤retileri
“sadece toplumun islami bilincini güçlendirmekle kalmad›, ayn› za-
manda maddî geri kalm›fll›¤›n›n ve hükümetin bu sorunun üstesinden
gelmekteki yetersizli¤inin bilincine varmas›n› sa¤lad›”; bkz. Kemal
Karpat, ‹slam›n Siyasallaflmas›, ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›,
‹stanbul 2004, s. 200-204. Halidî-Nakflî müntesipleri ile idare aras›nda-
ki iliflkiler hakk›nda bkz. Rüya K›l›ç, “Osmanl› Devleti’nde Yönetim-
Nakflibendi ‹liflkisine Farkl› Bir Bak›fl: Halidî Sürgünleri”, Tasavvuf, sy.
17, (2006), s. 112. Ayr›ca bkz. Rüya K›l›ç, Osmanl›’dan Cumhuriyete Su-
fi Gelene¤in Tafl›y›c›lar›, Dergah Yay›nlar›, ‹stanbul 2008, s. 67-81.

52 Bir dönem Sivasl› Ali Kemali Efendi’nin de müderrislik yapt›¤› Ziyaiye
Medresesi müderrislerinden Aksekili Mehmet Emin Efendi hakk›nda
aktar›lan bir rivayet ulema ve II. Abdülhamid iliflkileri aç›s›ndan zikre
de¤erdir:

“Bir gün vaazdan ç›karken birçok subay etraf›na toplan›r. Birisi: 

-Böyle bir vaaz› Sultan Hamit’in karfl›s›nda da yapabilir misin? der. M.
Emin Efendi:

-‹çinizde padiflah›n hafiyesi yok mudur? diye cevap verir.”

Mehmet Emin Efendi, ‹stanbul medreselerinde yetiflmifl ve II. Meflru-
tiyet y›llar›nda ‹ttihat ve Terakki lehine verdi¤i ateflli vaazlar› ile bili-
nen Manast›rl› ‹smail Hakk› Efendi’den de ders alm›flt›. Di¤er taraftan
Sultan Reflad’›n tahta ç›k›fl› münasebeti ile Konya’da icra edilen mera-
simde duay› da Mehmet Emin Efendi yapm›flt›; bkz. Hasan Hüseyin
Uçar ve Ahmet Ali Uçar, Antalya ‹li Akseki ‹lçesi Sad›klar Köyü, ‹zmir
1990, s. 277-279.



etmemiz gerekiyor. Antalya sanca¤› üzerinden Akdeniz’e k›y› olan
Konya’n›n bu özelli¤i de hem Antalya hem de vilayet genelinde
muhalif fikirlerin intiflar›n› kolaylaflt›ran/art›ran bir unsur olarak
karfl›m›za ç›kmaktad›r. Akdeniz sahilinde olmas› sebebi ile Jön
Türk neflriyat›n›n nisbeten daha fazla ve daha kolay bir flekilde te-
davüle girdi¤i Antalya, özellikle Rodos flubesi ile iletiflim halin-
deydi ve söz konusu yay›nlar› büyük ölçüde oradan tedarik edi-
yordu.53 Hanio¤lu’nun belirtti¤i gibi Rodos, ‹ttihat ve Terakki Ce-
miyeti mensuplar›n›n yo¤un olarak bulunduklar› bölgelerden bi-
risi idi ve özellikle ‹shak Sukûti’nin 1896’da oraya gelmesinden
sonra aktif ve düzenli olarak çal›flmalar›na bafllam›flt›.54 Cemiye-
tin Antalya ile irtibat›n› sa¤layan, say›s›n› bilmedi¤imiz, kifliler de
vard›. Örne¤in 1922 y›l›nda Antalya Gazetesi’ni ç›karacak olan
Mehmet Emin [Ad›son] Efendi Rumeli’de askerli¤ini yapt›¤› s›ra-
da ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti’ne girmifl ve 1901 y›l›nda Antalya’ya
dönerek bir yandan tapu dairesinde memuriyetini bir yandan da
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53 Jön Türkler aras›nda haberleflmenin sa¤lanmas›nda ve Jön Türk neflri-
yat›n›n idare taraf›ndan yakalanmaks›z›n yurt içine sokulmas›nda en
emin yollardan birisi de, sahip olduklar› dokunulmazl›ktan dolay›,
konsolosluklar› kullanmakt›. Konya’da bulunan ‹ngiliz, Rus ve Alman
konsolosluklar›n›n böyle bir fonksiyon icra etmifl olmalar› da kuvvetle
muhtemeldir. ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kendisi ile iliflki kurmak
isteyenlere yapt›¤› tavsiyelerin bafl›nda “her fleyden evvel postadan ev-
rak almak için emin bir ecnebi dost tedarik” etmeleri gelmekteydi;
bkz. Filiz Cengiz, Doktor Naz›m ve Bahaeddin fiakir’in Kaleminden ‹t-
tihat ve Terakki Cemiyeti, Yay›mlanmam›fl Yüksek Lisans Tezi, ‹stan-
bul Üniversitesi Atatürk ‹lkeleri ve ‹nk›lap Tarihi Enstitüsü, ‹stanbul
1997, s. 73. Bu tez, ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti muhaberat defterinin
ikinci cildinin transkripsiyonundan oluflmaktad›r. ‹ttihat ve Terak-
ki’nin bu tavsiyesi yayg›n olarak baflvurulan bir yöntem olmufltur:
“Her elçilik ve konsolosluk binas›n›n önünde bir posta kutusu as›l› idi.
Ecnebiler kendi memleketlerine, kendi pullar› ve servisleri ile mektup
yollarlard›. (…). Bir k›s›m ayd›n Türkler de Avrupa’ya gönderilecek
mektuplar›n›, daha emniyetlidir diye bu ecnebî postalar›na verirdi”;
bkz. Rahmi Apak, Yetmifllik Bir Subay›n An›lar›, Türk Tarih Kurumu
Yay›nlar›, Ankara 1988, s. 14; “Dahildeki mücahitlerle muhabere gün
geçtikçe geniflledi. O zaman memlekette ecnebi postaneleri vard›.
Bunlar hükümet kontrolundan azade müstakil daireler idi. Mektuplar,
gazeteler bu postanelere “posta restante” olarak gönderilir, sahipleri
ecnebi dostlar› vas›tasile ald›r›rlar, emin olduklar› vatandafllara da¤›-
t›rlard›”; bkz. Mentefle, a.g.e., s. 122; ayr›ca bkz. Burhan Felek, Yaflad›-
¤›m›z Günler, Milliyet Yay›nlar›, ‹stanbul 1974, s. 30.

54 fiükrü Hanio¤lu, Osmanl› ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türklük
(1892-1902), ‹letiflim Yay›nlar›, ‹stanbul 1985, s.196.



cemiyete olan ba¤l›l›¤›n› sürdürmüfl,55 muhtemelen birtak›m fa-
aliyetlerde de bulunmufltu. 

Mart/Nisan 1895 tarihli bir jurnalden anlafl›ld›¤›na göre o dö-
nem Antalya’s›nda Mehmet Emin Bey’in yan›s›ra ulema da muha-
lefeti destekleyen faaliyetler içerisine girmiflti: “Antalya’da bir k›-
s›m erbâb-› müfsidenin eser-i tahrik ve teflviki olarak baz› hocala-
r›n hükûmet-i seniye aleyhinde itaats›zl›¤a cür’etle komiteler tefl-
kil etmekte olduklar› Antalya’dan bildirilmifl olup...”56 Söz konusu
komitelerin faaliyetleri ve ak›betleri hakk›nda yeterli bilgimiz ol-
mamakla beraber o dönemde Konya’da bulunan ve ulema Jön
Türklü¤ünün önemli isimlerinden olan M›s›r merkezli Cemiyet-i
‹lmiye-i ‹slamiye üyelerinden Hoca Muhyiddin Efendi hem bu ko-
nuya aç›kl›k kazand›rmas› hem de ulema Jön Türklü¤ünün hangi
argümanlarla yap›ld›¤› konusunda fikir vermesi aç›s›ndan önemli
bir isimdir. Hoca Muhyiddin Efendi hat›ralar›nda flöyle diyor: “O
s›rada bu abd-i ahrar da memûrîninden oldu¤um57 Antalya’dan
Rodos fiubesi vas›tas›yla celb etti¤imiz evrâk-› hamiyetle Konya
Merkezi’ne kadar bütün vilayeti bafltan bafla dolduruyorduk.”58 ‹l-
miye kökenli birisi taraf›ndan bu eylemlerin yap›l›yor oluflu, Kon-
ya’n›n medrese ve uleman›n çok fazla say›da oldu¤u bir bölge ol-
du¤u da göz önünde bulunduruldu¤unda,59 yay›nlar›n muhatap-
lar›nda uyand›rd›¤› etkiyi daha da art›rm›fl olmal›d›r.60 Tam da bu
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55 Hüseyin Çimrin, Bir Zamanlar Antalya, 4. bsk., c. 2, Antalya Ticaret
Odas› Yay›nlar›, Antalya 2007, s. 434. Mehmet Emin Bey, II. Meflruti-
yet’in ilân›ndan sonra memuriyetten ayr›larak ‹ttihat Terakki Cemiye-
ti ve Donanma Cemiyeti katipli¤i yapm›fl, 10 y›l boyunca bu görevinde
devam etmifltir; bkz. Hüseyin Çimrin, a.y. 

56 fiükrü Hanio¤lu, a.g.e., s. 113.
57 Hoca Muhyiddin Efendi May›s 1895-Ekim 1896 tarihleri aras›nda An-

talya Bidayet Mahkemesi müstantikli¤i görevini yürütmektedir. Hoca
Muhyiddin Efendi hakk›nda haz›rlad›¤› henüz yay›nlanmam›fl kap-
saml› biyografiyi kullanmama müsaade eden Zeynep Altuntafl’a med-
yun-i flükran›m.

58 Hoca Muhyiddin, Hürriyet Mücahedeleri Yahut Firak ve Menfa Hat›ra-
lar›, Selanik Matbaas›, Dersaadet 1326, s. 2.

59 Bkz. dipnot 1.
60 Hoca Muhyiddin Efendi hat›ralar›nda bu faaliyetler s›ras›nda Antal-

ya’da (?) bulunan Sultan Abdülaziz’in bafl mabeyncisi Haf›z Mehmet
Bey ile Hüseyin Avni Pafla’n›n kay›nbiraderi Hasan Pafla’y› cemiyete
dahil ettiklerini kaydetmektedir; bkz. Hoca Muhyiddin, a.g.e., s. 2. Ha-
san Pafla 1904 y›l›nda emekliye sevkedilerek Akka’ya sürülecektir; bkz.
BOA, DH.MKT, 880/60, Lef 1. Burada bütün uleman›n muhalefete ka-
t›ld›¤›n› iddia etmedi¤imizi belirtmemiz gerekir. Zira yine Muhyid- 2



noktada Muhyiddin Efendi’nin etkileri hakk›nda tahminde bulu-
nabilecek bir tespite yer vermemiz gerekir: “Jön Türk gazetelerini
okuyan, onlarla birlikte eylemlere kat›lan kimselerin önemli bir
k›sm› da talebe-i ulum ve çeflitli seviyede dinî e¤itim görmüfl kim-
selerdi.”61 Muhyiddin Efendi’nin “evrak-› hamiyet”ten kast›n›n
Jön Türk neflriyat› oldu¤u aç›k olmakla beraber hangi yay›nlar›n
dolafl›mda oldu¤una ve muhalefetin/ulema Jön Türkülü¤ünün
hangi argümanlara dayand›r›larak yürütüldü¤üne dair net bir bil-
gimiz yok. Fakat elimizde bu problemi aflmam›za yard›mc› olabi-
lecek mahiyette birtak›m bilgiler bulunmaktad›r. Bu ba¤lamda,
Hoca Muhyiddin Efendi taraf›ndan yaz›lan ve ‹ttihat ve Terakki
Cemiyeti ile ilmiye aras›ndaki ittifak›n gerçekleflmesinden önce62

padiflaha sunulan layiha bize yard›mc› olabilir. Bu metin63 Muh-
yiddin Efendi’nin hangi argümanlar› kullanarak muhalefet etti¤i,
kuvvetli bir unsur olan ulemay› yan›na çekmek için nelere bafl-
vurdu¤unu anlamak noktas›nda bizim için yol gösterici olabilir.
Muhyiddin Efendi’nin sultana karfl› yer yer tehdit unsurlar›, yer
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din Efendi’nin, bir baflka eserinde belirtti¤i üzere, ilmiye s›n›f›na men-
sup kifliler içerisinde “halife-i âdileye itâat laz›m oldu¤unu söyleyen”
az›msanmayacak bir kesim vard›. Bkz. fieyh Ali Efendizade Muhyid-
din, Medreselerin Islah›, 1314, s. 27. 

61 fiükrü Hanio¤lu, Doktor Abdullah Cevdet ve Dönemi, Üçdal Neflriyat,
‹stanbul 1981, s. 142. 

62 ‹smail Kara, “Ulema-Siyaset ‹liflkilerine Dair Önemli Bir Metin: Muha-
lefet Yapmak/Muhalefete Kat›lmak”, Dîvân: ‹lmî Araflt›rmalar, sy. 4
(1998/1), s. 3-5.

63 Burada Hoca Muhyiddin’in Abdülhamid’e sundu¤u arizay› esas alarak
de¤erlendirmelerde bulunaca¤›z. Böyle davranmam›z›n sebebi bu arî-
zan›n, Cemiyet-i ‹lmiye-i ‹slamiye’nin ‹ttihat ve Terakki ile birleflme-
sinden önce kaleme al›nm›fl olmas›d›r. Zira ortak hareket etme karar›-
n›n henüz al›nmad›¤› dönemde Hoca Muhyiddin Efendi Konya vilaye-
tinde birtak›m faaliyetlerde bulundu¤unu biliyoruz. Dolay›s› ile ariza-
da geçen bahislerin daha önce Konya’daki faaliyetleri s›ras›nda söz-
lü/yaz›l› olarak dolafl›ma sunulmufl olmas› ihtimali a¤›r basmaktad›r.
Bu arîza hakk›nda bir de¤erlendirme ve bu arîzay› konu edinen yay›n-
lar›n problemleri için bkz. ‹smail Kara, a.g.m., s. 6-9; di¤er neflirlerin
tafl›d›¤› problemler için bkz. ‹smail Kara, a.g.m., s. 6/dn. 11. Yay›nlar›n
problemli olmas›ndan dolay› Kanun-› Esasi gazetesinden yay›nlanan
metni kullan›yoruz; bkz. fieyh Alizade Fatih Mezunlar›ndan Hoca
Muhyiddin, “Fî 28 CA sene 1314 Tarihinde Zât-› fiahaneye Takdim K›-
l›nan Ariza Suretidir”, Kanun-› Esasi, 12 Kanun-i Evvel 1896, s. 3-4;
fieyh Alizâde Fatih Mezunlar›nda Hoca Muhyiddin, “Zât-› fiahaneye
Takdim K›l›nan Arîzadan Maba‘d”, Kanun-› Esasi, 28 Kanun-i Evvel
1896, s. 2-6.



yer sayg› ifadeleri içeren layihas›nda öne ç›kan hususlara bakt›¤›-
m›zda ana hatlar›yla flu konular› görmekteyiz:

Abdulhamit ulemay› “mülûk üzerindeki hakk-› nezaretinden”
mahrum b›rakt›.64 Uygulamalar›yla ahaliyi “fler‘an ve aklen mez-
mûn olan meslek-i münâf›kane”ye/hafiyeli¤e/jurnalcili¤e teflvik
etti.65 Medreselerin müfredât›n› gelifltirmek, ›slah etmek yoluna
gitmeyerek, yok olmalar›na göz yumdu, zemin haz›rlad›.66 Meclis-
i Mebusan’›/flûrâ-y› ümmeti kapatarak “on sekiz seneden beri
millet-i ‹slâmiye[nin] aksâ-y› medeniyet ve servette umran tarîkle-
rini” tutmalar›na mâni oldu.67 Uleman›n camide ‹slam dininin
esaslar›n› anlatmalar›na mani oldu¤u gibi kütüb-› fler‘iyeyi de
men ve tahrif etti.68 Binlerce talebe-i ulumu nefy ve hapis etti.69

Kur‘a imtihanlar›n› afv ederek ulûm-› fler‘iyenin ink›raz›na sebebi-
yet verdi.70

Ulema Jön Türklü¤ünun mahiyeti ve istikametleri hakk›nda bize
tutamak noktalar› verecek bir baflka örnek ise ‹stanbul/Fatih ule-
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64 fieyh Alizade Fatih Mezunlar›ndan Hoca Muhyiddin, “Fî 28 CA sene
1314 Tarihinde Zât-› fiahaneye Takdim K›l›nan Ariza Suretidir”, Ka-
nun-› Esasi, 12 Kanun-i Evvel 1896, s. 3; “Padiflah›m! Zaman›n›zda ule-
ma hor ve hakir tutuluyor. Cahiller, alçaklar büyük rütbelere geçirilip
erbâb-› ilm u istikâmet -adam de¤ilmifl gibi- hidmet-i devlete al›nm›-
yor, zavall› talebe-i ulumu fahr-i hadim-i din u devlet iken dilenci gü-
ruhuna tenzil ettiniz!” bkz. fieyh Alizâde Fatih Mezunlar›ndan Hoca
Muhyiddin, “Zât-› fiahaneye Takdim K›l›nan Arizadan Mabad”, Ka-
nun-› Esasi, 28 Kanun-i Evvel 1896, s. 5.

65 fieyh Alizade Fatih Mezunlar›ndan Hoca Muhyiddin, “Fî 28 CA sene
1314 Tarihinde Zât-› fiahaneye Takdim K›l›nan Ariza Suretidir”, Ka-
nun-› Esasi, 12 Kanun-i Evvel 1896, s. 3

66 fieyh Alizade Fatih Mezunlar›ndan Hoca Muhyiddin, a.g.m., s. 3; fieyh
Alizâde Fatih Mezunlar›nda Hoca Muhyiddin, “Zât-› fiahaneye Tak-
dim K›l›nan Arizadan Mabad”, Kanun-› Esasi, 28 Kanun-i Evvel 1896,
s. 3.

67 Muhyiddin Efendi “Devlet-i Osmaniye ve hilâfet-i islamiye bu usûl-i
adalet ve meflvereti kabul etmedi¤inden düvel-i muazzamaca devlet-i
müessese nazar› ile bak›lm›yor.” diyerek meclis ve anayasa taleplerin-
de uluslar aras› konjonktürün de ne derece tesirinde kald›klar›na ifla-
ret ediyor. 

68 fieyh Alizade Fatih Mezunlar›ndan Hoca Muhyiddin, a.g.m., s. 3.

69 fieyh Alizade Fatih Mezunlar›ndan Hoca Muhyiddin, a.g.m., s. 3; fieyh
Alizâde Fatih Mezunlar›nda Hoca Muhyiddin, “Zât-› fiahaneye Tak-
dim K›l›nan Arizadan Mabad”, Kanun-› Esasi, 28 Kanun-i Evvel 1896,
s. 5. 

70 fieyh Alizade Fatih Mezunlar›ndan Hoca Muhyiddin, a.g.m., s. 5.



mas›ndan olup Isparta’ya sürgüne gönderilen Tantûri Hasan
Efendi’ye aittir:

“Lâ yüs‘elü ammâ yef‘al” ayet-i celilesi yaln›z Cenab-› Allah’a mahsus

olup Hazret-i Peygamber dahi “küllüküm râin ve küllüküm mesûlün

an raiyyetihî” buyurduklar› halde nas›l olur da bir halay›k›n do¤urdu-

¤una mukaddesiyet ve adem-i mesuliyet hakk› verilebilir. Bu külliyen

hilâf-› fler‘ ve menâfi-i adl u hikmettir. Bunu fler‘an asla kabul ve tas-

dik edemeyiz” dedik, daha birçok hocalarla birlikte sürüldük. Bizim

nasip k›smet Isparta’da imifl, biz buraya geldik. Hak ve vazifesini bilen

millet-i naciye-i ‹slam böyle fleyleri hiçbir vakit kabul edemez ve et-

memelidir” demiflti.71 [vurgular benim]

***

II. Meflrutiyetin ilan› ile beraber ‹stanbul baflta olmak üzere he-
men her vilayette bilhassa matbuat vas›tas› ile dile getirilen mefl-
rutiyet yanl›s› siyasi fikirlerin kaynaklar›n› tesbit etmek, eflzaman-
l› olarak siyasi merkez ve taflrada dile getirilen bu fikirler aras›n-
daki paralellikleri anlamak için söz konusu fikirlerin taflra vilayet-
lerine hangi faktörlerle ve hangi tarihlerde girmeye bafllad›klar›-
n›n ortaya konulmas› yeterince ele al›nmam›flt›r. Biz bu çal›flma-
da söz konusu problematik etraf›nda Konya vilayetini ele almaya
gayret ettik. Yukar›da say›lagelen etkenler/unsurlardan hareketle
co¤rafî aç›dan büyük, siyasî aç›dan önemli bir taflra vilayeti olan
Konya’da meflrutiyet yanl›s› muhalif hareketlerin 1908’den çok
daha erken senelere tekabül eden tarihlerde bafllad›¤›n› söyleye-
biliriz. Çal›flmada ortaya konulmaya çal›fl›ld›¤› üzere meflrutî fi-
kirlerin intikalinde ve yerleflmesinde sürgünler, ulema, fleyh-
ler/dervifller, bürokratlar gibi farkl› kesimlerde aktörlerin önemli
etkileri olmufltur. Yürütülen muhalefet büyük ölçüde örgütsüz ol-
makla beraber, muhalifler aras›nda s›k› bir iliflkiler a¤› tesis edil-
mifl oldu¤u da çal›flman›n bulgular›ndan birisidir. Yeni Osmanl›
ve Jön Türk neflriyat›n›n muhalefet vas›tas› olarak kullan›lm›fl ol-
mas›n›n muhalefet saflar›n› geniflletmek d›fl›nda72 1908 sonras›n-
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71 Böcüzade Süleyman Sami, Üç Devirde Gördüklerim, Hasan Babacan
ve Servet Avflar (haz.), Kültür Bakanl›¤›, Ankara 2008, s.14. Kitap, Kül-
tür ve Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan e-kitap olarak yay›nlanm›flt›r; bkz.
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433
CFF7AFBDF5FE280768791C5B747978912DF. 

72 Yusuf Hikmet Bayur’un tesbitlerini bu noktada zikredebiliriz: “Paris
merkezi, Sebahaddin Bey ve saire yapt›klar› yay›nlar ile içerde ve d›fla-
r›da Osmanl› halk›n›n (…) düflüncelerini Abdülhamid yönetimine çe-
virmekte ve içerdeki halk› uyand›rmakta çok büyük tesirde bulun- 2



daki fikrî yak›nl›¤›n temellerinin at›lmas›nda rol oynad›¤›n› da
söylemek mümkündür. 

Büyük kalabal›klar üzerindeki yönlendirici, dönüfltürücü etkile-

ri hesaba kat›ld›¤›nda özellikle meflayih ve uleman›n “Jön Türk-

lük” faaliyetleri içerisinde yer almalar› muhalefetin genifl tabanla-

ra yay›lm›fl olabilece¤ini düflünmemize imkân veriyor olsa da bu

yay›lman›n ne düzeyde gerçekleflmifl oldu¤u konusunda birtak›m

tahminler yapman›n ötesine geçmemizi sa¤layacak bilgilere sahip

olmad›¤›m›z› da burada zikretmek gerekecektir. Buna mukabil

meflrutiyetin ilan›ndan sonra dahi içerisinde alt seviyede hocala-

r›n da oldu¤u baz› kesimlerin özellikle müsavat ve uhuvvet politi-

kalar› çerçevesinde meflrutî idareye karfl› mesafeli durduklar›n› bi-

liyoruz ki bunun bertaraf edilmesi büyük ölçüde yine ulema ve

meflayih taraf›ndan gerçeklefltirilmeye çal›fl›lm›flt›r.73

Son olarak dikkat çekilmesi gereken bir husus; Jön Türklük ola-

rak nitelenebilecek faaliyetlerde bulunan kiflilerin, en az›nda bu

çal›flma çerçevesinde, önemli bir k›sm›n›n II. Meflrutiyet devri

Meclis-i Mebusan’›nda mebus olarak bulunmufl olmalar›d›r. Ça-

l›flma boyunca bir flekilde kendilerinden bahsedilen isimlerden

Ebüzziya Tevfik Bey, Böcüzade Süleyman Sami Bey, fieyh Zeyne-

labidin Efendi, Abdülhalim Çelebi Konya’y›, Abdülaziz Mecdi To-

lun Bal›kesir’i, Faik [Kaltakk›ran] Bey Edirne’yi, Lütfi Fikri Bey

Dersim’i, Emrullah Efendi K›rkkilise’yi, Azmi Bey Preveze’yi74 ve

Said Efendi ise Üsküp’ü temsilen 1908 y›l›nda, Sivasl› Ali Kemali

Efendi ve Ispartal› Mustafa Hakk› Efendi 1912 y›l›nda, Halil Kaz›m

Hüsnü Bey ise 1919 y›l›nda Konya mebusu olarak Meclis-i Mebu-

san’a girdiler. 
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mufllard›r; bkz. Yusuf Hikmet Bayur, Türk ‹nk›lab› Tarihi, c. 1, Ankara
1963, s. 242, 244.

73 Ulema ve meflayihin Konya’da meflrutiyete mesafeli kesimleri sistemin
yan›na çekmek için yapt›klar› faaliyetler için bkz. Serhat Aslaner, a.g.t.,
s. 40-42. 

74 Azmi Bey; 1908’de Preveze’den mebus seçilmifl olmakla beraber efl za-
manl› olarak Bursa Valili¤ine de atanmas› üzerine mebusluktan istifa
etmeyi tercih ederek Bursa Valisi olmufltur; bkz. bu çal›flma, dn. 24’te-
ki eserler. 



Abstract

Young Turks in Anatolia or the Transmission of the Idea of

Constitutionalism to Konya

This article explores the question how and when the

constitutionalist ideas were disseminated in the Ottoman

provinces before the proclamation of the constitution in

1908. Focusing on Konya province, it also examines the

sources of the reactions to the constitution, which were

mostly in line with the political center’s view point. In this

context, it argues that the circulation of these ideas was

intensified particularly during the second half of the 1890s,

and that different groups, including first and foremost the

Ottoman exiles as well as the ulamâ and sheikhs, and

bureaucrats of different ranks, played important roles in

the process of the dissemination of the constitutionalist

ideas.

Key Words: Second Constitution, Konya, Bureaucrats,

Ulamâ, Exiles, Sheikhs.
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