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Ö N S Ö Z 

Türk dehasının ve Ulu Önder ATATURK'un yaratıcı gucumın eseri 
TBMM'nı tanıtan ve Cumhuriyet Tarihini belgeleyen "Türk Parlamento Ta-
rüu" çalışmalarını takdirle karşıladım. 

Geleceğe buyuk umut, güven ve gururla bakan bir ulusun parlamento
su olan TBMM'nin tarihi, aynı zamanda Cumhuriyet Türkiye'sinin tarihi 
olacaktır. 

Ulusal egemenliği gerçekleştirip buyuk Türk inkılâbını yapan halkımı-
zın butun kural ve kurumları de demokratik yönetime işlerlik kazandıran 
çabalan bitmedi. Cumhuriyetimizin yüceliğini kütüphanelere taşıyıp gele
cek kuşakların bilgisine sunacak Türk Parlamento Tarihi çalışmaları, gun-
luk ve duygusal etkilerden uzak, objektif, kesintisiz aynı dikkat ve ilkeler 
doğrultusunda sürdürülecektir. Uzman ellerde biçimlenen bilgi ve belgeler 
hazinesi Türk Parlamento Tarihi, siyasetçimizin rehberi, bilim çevrelerinin 
kaynak yapıtı olacaktır. 

Uçuncu çeyreğim geride bıraktığımız parlamentomuzun yuzuncu yılım, 
rafları dolduran yazılı tarihi İle kutlamaya hazırlanıyoruz. Ne mutlu bu 
coşkuyu duyup yaşayanlara. 

Tarihimizi kendi oz kaynaklarımızdan, kendi insanımızın kaleminden 
öğrenmek, gozardı edilmiş gerçek değerlerimizi meydana çıkaracak çocuk
larımızın güven ve gururunu destekleyecektir. 

Tarih, geçmişin anlatımı, geleceğin rehberidir. Şaşmazlığı hizmet aşkı
nın kaynağıdır. Siyasetçinin temel kültürünü oluşturur. Ülke ve ulusun ge
leceği uzun erimli siyasî planlarla gerçekleşir. Böylesi planın temelinde ta
rih vardır. Her siyasetçinin İdeali ülkesine ve halkına kalıcı en iyi hizmeti 
sunarak, tarihte iz bırakmak olmalıdır. Bunun için geçmişi İyi tanıma ıhti-
yacındadır. Türk Parlamento Tarihi, politikacımızı düşünsel donanıma ka
vuşturup, örnek milletvekili olmanın yolunu açacaktır. 

Dördüncü Donem Cumhuriyet Tarihinin savaş acılarının kabuk tuttuğu, 
Atatürk devrimlerinin toplumca ozumsendiği, devletin gelişip kurumlaştığı 
bir devri kapsar. Cumhuriyet çocukları bu donemde 10 yaşma basmıştır. 
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Yasama ve denetleme ödevinin yerine getirilmesi sırasında parlamen
toya yansıyan olayları ve parlamentoyu oluşturan üyeleri olabildiğince ya
kından tanıtan bu çatışmalar, gerçek bir ihtiyacın sonucudur. İnsan ömrü
nü aşan bu çalışmaların kurumlaşması ve kişilere bağlı olmadan, devlet 
hizmeti boyutu kazanması kaçınılmazdır. 

Dağınık ve unutulmaya terk olunmuş sayısız belge ve bilgiler bu çalış-
malarla değerlenip gün ışığına çıkacaktır. 

Onurum ve en değerli mirasım, milleti temsil edip mitti İradeyi kutlanan 
yüce bir heyetin, TBMM'nin başkanlığında bulunmam ve bu çalışmaları 
destekle memdir. 

Konusu tarih olan, öncelikli ve önemli bir konuyu takdir ve tespit ede
rek hayata geçiren selefim Sayın I. Kaya ERDEM'e, çalışmaları teşvik 
edip, coşku ile sürdüren Sayın Hüsamettin CİNDORUK'a gönül borcumuz 
daim olacaktır. 

Sorumluluğu ve onuru tartışılmaz bu araşttrmaları yapan Araştırmacı-
Yazar Sayın Fahri ÇÖKER, Kâzım ÖZTÜRK ve Prof. Dr. İhsan GÜNEŞ ile bu 
çalışmaları koordine eden Prof. Dr. Ahmet MUMCU'ya, ayrıca Araştırma 
Grubundaki yardımcı personele ve TBMM Vakfına teşekkür ediyorum. 

14 Mayıs 1996 

Mustafa KALEMLİ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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S U N U Ş 

İnsanlar toplum halinde yaşamaya başladıkları andan bert sürekli da
ha iyi bir düzen içinde yaşamanın yollarım aramaya yönelmiştir, içinde 
yaşadıkları siyasal düzen eleştirinin odak noktasını oluşturmuştur. Mut
lak monarşiden meşruti monarşiye oradan da demokratik yönetime doğru 
bir evrim geçirmiştir, Atatürk'ün de vurguladığı gibi demokratik düzenler 
yükselen bir denizi andırmaktadır. 

Toplumların demokratik düzene geçişleri pek de kolay olmamıştır. Bu 
konuda acılar çekilmiş buyuk bedeller ödenmiştir. Kimi ülkeler daha yu
muşak bir geçiş sureci yaşarken kimi ülkeler kanlı devrimlere sahne ol
muştur. 

Türk toplumu 1876'dan beri Anayasalı, 1877'den beri de parlamento-
lu bir sistemle tanışmaktadır. Yeni Osmanlılar adı verilen bir avuç aydının 
zorlamasıyla Osmanlı imparatorluğu mutlak yönetimden Anayasalı yöne
time geçmiştir. Yeterli hazırlığı, bilgi birikimi, koruyucu siyasal örgütleri 
oluşmadan geçilen Anayasalı düzen ve ona dayalı olarak oluşturulan par-
lamentolu sistem ne yazık ki uzun sürmemiştir. 1878'de yeniden mutlak 
monarşiye donulmuş Anayasayla sağlanan kısıtlı temel hak ve özgürlük
ler de askıya alınmıştır. Osmanlı toplumu demokratik bir düzene geçebile
cek bilgi, beceri ve deneyimden yoksun bırakılmıştır. 

Uzun bir istibdat dönemi yaşayan Osmanlı halkı 1908'de askerî bir 
müdahale ile yeniden meşruti sisteme geçmiştir. Ülkeyi meşruti sisteme ta
şıyanlar, çoğulcu ve parlamenter bir düzeni amaçlamalarına rağmen bu 
amacı gerçekleştirememişlerdir. 

1908'de başlayan donem Osmanlı imparatorluğu İçin hayli sıkıntılı ol
masına rağmen toplumu parlamentolu bir yaşama hazırlaması ve bazı de
mokratik gelenekleri yerleştirmeye çalışması bakımından yararlı olmuştur. 

Parlamento bir toplumun aynasıdır. Toplumu oluşturan her grup top
lumsal haklarını korumak ve geliştirmek üzere temsilcilerini parlamentola
rına gönderir. Parlamento tarihi toplumların demokratikleşme tarihiyle öz
deştir. Hele hele Osmanlı İmparatorluğu gibi çok uluslu bir devletin parla
mentosu alınması gereken derslerle doludur. 

Türk toplumunun İmparatorluktan ulusal devlete, meşruti monarşiden 
demokratik yönetime, tek seslilikten çoğulculuğa, ümmet anlayışından mil
let bilincine, ortaçağ yaşam biçiminden birey haklarına, şer'İ hukuktan la
ik hukuka kısacası çağdaş demokratik ve laik bir devlet ve toplum duzeni-
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ne geçişte parlamento belirleyici bir guç olmuştur. Ancak parlamentonun 
bu işlevi üzerinde yeterince durulmamıştır. Yapılan çalışmalar kısa dö
nemlerle sınırlı kalmıştır. 

Bu eksikliği gören Amiral Fahri Çökerin önerisi ve Sayın Kaya Er-
dem'in kararı ve Sayın Hüsamettin Cindoruk'un çabalarıyla Türk Parla
mento Tarihi'ni yazmak üzere bir araştırma grubu oluşturulmuş ve her bi
ri devlet katında buyuk deneyimler kazanmış olan ismail Arar, Kâzım Oz-
tıırk ve Fahri Çoker'e bu görev verilmiştir. Her bir üyenin ayrı ayrı dönem
leri yazması kararlaştırıldığı için yazarlar arasında koordinasyonu sağla
ma görevim de Profesör Dr. Ahmet Mumcu üstlenmiştir. 

Ben bu ekibe ismail Arar Bey in vefatından sonra girdim. Giriş cildi ola
rak belirlenen Osmanlı imparatorluğu dönemini yazma görevini üsttendim, 

Çalışmamı iki cilt olarak planladım. Birinci ciltte parlamentolu yaşamın 
başlamasını, gelişmesini ikinci ciltte ise hükümet üyelerinin, Ayan ve Me-
busan Meclisi üyelerinin biyografilerini inceledim. 

Çatışmamda devri yaşamış kişilerin anılarından, devrin basın organla
rından, yapılmış modern çalışmalardan ve arşiv vesikalarından yararlan
dım. Ana kaynak olarak Mectis-İ Mebusan Zabıt Ceridelerini kullandım. 

Demokratik kuttur ve siyasal bilinç kolay kazanılmıyor. Engellerden, 
acılardan aşarak buyuk bedeller ödenerek gelişiyor. Bilgiye, deneyime ve 
korunmaya ihtiyacı olduğu görülüyor. Türk toplumunun demokratik kultur 
birikimini saptamaya yönelik böylesine kapsamlı bir çahşmayı başlatan 
Sayın Kaya Erdem'e, bu çalışmanın sürdürülmesini sağlayan Sayın Hüsa
mettin Cindoruk'a, çalışmayı planlayan Fahri Çoker'e, çalışmalar arasın
da koordinasyonu sağlayan Profesör Dr. Ahmet Mumcu'ya, çalışmalarım 
sırasında yakın ilgisini gördüğüm Kâzım Oztürk'e, Türkiye Buyuk Millet 
Meclisi Vakfı Başkanı Sayın Muammer Telli'ye ve vaktf üyelerine, büro şe
fi Sayın Ş. Şenal Gunay'a, yazılarımı daktiloya geçen büro elemanlarına, 
Kitaplık Mudur Yardımcısı Saytn Ali Rıza Clhan'a, Arşiv Mudur Yardımcısı 
Sayın ihsan Ezherlİ'ye içten teşekkürlerimi sunuyorum. 

Prof. Dr, İhsan Güneş 
Eskişehir, 1995 
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GİRİŞ 

OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA ÇAĞDAŞLAŞMA ÇABALARI 

Osmanlı Devleti 13. yüzyılın sonlarında 14. yüzyılın başlarında ku
rulmuş bir Türk-İslâm devletidir. Anadolu Selçuklu Devleti'nin uç beyli
ğinden doğmuştur. Devletin kurucu unsuru Türk, yasal temelleri ise İs-
lâmi nitelik taşır. Doğu-Batı ticaret yollarının kavşak noktasında bulun
ması, onu çeşitli kültürlerle yüzyüze getirmiştir. 

Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren güçlü ve sürekli bir orduya, 
adalet ilkesine, hoşgörülü din anlayışına dayandığı ve bilinçli bir politika 
izlediği için çağının en iyi yönetim sistemini oluşturmuştu. 

Bilinçli bir yaklaşımla öncelikle Anadolu'da Türk birliğini sağlamış; 
daha sonra Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarına doğru fetih hareketine gi
rişmiştir. 

Karadeniz'in, Ege Denizi'nin, Kızıl Deniz'in tümü; Akdeniz'in üçte iki
si Osmanlı Devleti'nin egemenliği altına girmiştir. 

Bizans'ın içinde bulunduğu olumsuz koşulları çok iyi değerlendiren 
Osmanlılar, Rumeli'ye geçtikten sonra hızla batıya doğru ilerleyerek tüm 
Balkanları alıp, Viyana kapılarına kadar uzanmıştır. İstanbul'un fethin
den sonra da Doğuya doğru fetih hareketine hız verilerek, Hazar Denizi'ne 
kadar sınırlar genişletilmiştir. Mısır, Fas, Tunus, Cezayir, Trablusgarp ve 
Bağdat, Osmanlı egemenliği altına alınmıştır. Böylece Osmanlı Devleti dil, 
din, ırk, tarih ve gelenek bakımından birbirinden farklı ulusları içine alan 
heterojik yapılı, dünyanın en güçlü devletlerinden biri olmuştur. 

Osmanlı Devleti'nin bu kadar geniş alanlara yayılması, sadece askerî 
gücüne dayanmıyordu. Devletin sahip olduğu düzen ve yönetim anlayışı 
da bu yayılmayı kolaylaştırıyordu. 

Çağının en ileri devlet düzenini kuran Osmanlı Devleti bu sistemini 
somına kadar koruyamamıştır. 17. yüzyıldan başlayarak ve gittikçe bü
yüyen bir gerileme dönemine girmiştir. Topraklar küçülmeye, vergiler 
azalmaya, ekonomi zayıflamaya başlamıştır. 

Toprak mülkiyetinin yaygın olmayışı sermaye birikimini engellemiş
tir. Çeşitli yoldan siyasal ve ekonomik güce ulaşıp, yönetime karşıt ola
bilecekler, azil ve müsadere yöntemi ile pasifize edilmiş, insanlardaki ya-
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tının isteği kırılmıştır. Narh ve iç gümrük uygulamaları ticaretin gelişme
sini engellemiştir. Düzenin temel unsuru olan askerî örgütlere kurallara 
aykırı olarak asker alınması, bunların çağdaş askerî eğitimin gereklerine 
uygunca yetiştirilmemesi, askerlerin eğitim yapacağı yerde sanatla tica
retle uğraşmaları, zamanı gelmeden evlenip çocuk sahibi olmaları bunla
rı savaştan uzaklaştırmıştır. Devletten alman maaşların çekiciliği asker 
sayısının çoğalmasına yol açmıştır. Artan asker sayısı çağdaş askerî tek
noloji ve onun uygulayıcısı çağdaş eğitimle desteklenmediği için, ordu bir 
insan kalabalığına dönüşmüştür. Bu durum savaşların uzamasına ya da 
yenilgiyle bitmesine yol açtığı gibi; üretken nüfusun uzun süre cepheye 
bağımlı kalmasına da neden olmuştur. Bu da ekonomik bakımdan dev
lete büyük zarar açmıştır. Artan nüfusun ihtiyaçlarını ve çoğalan devlet 
giderlerini karşılamak için, devlet, vergi oranlarını artırmış ve yeni vergi
ler koymuştur. Gelirini artırma olanağı bulamayan vergi verir halk olan 
reaya, bu duruma tepki göstermiştir. Nüfus patlaması ürüne ve işe olan 
ihtiyacı daha da artırmıştır. Tarımda yeni teknoloji kullanılıp ürün artı
rımına gidilemediği için köylerden kentlere göç başlamış bu da çeşitli 
patlamalara yol açmıştır. 

Artan giderleri karşılamakta güçlük çeken devlet, timar ve zeametleri 
devlete yararlı olacak kişiler yerine, peşin para verenlere (mültezimlere) 
havale etmiş, devletin temel direği olan toprak sistemini bozmuştur. Mül
tezimlerle iş birliği yapan ayanlar, halk ile devlet arasına girerek, "bir çe
şit siyasî ve ekonomik feodaliteyi" başlatmışlardır. 

Savaşların durması ile terfi edemeyen yenicelerin timarlı sipahinin 
atanması gereken görevlere atanması, bunların da İstanbul'dan çıkmayıp 
yerlerine başkalarını göndermesi, halkın yönetime güvenini sarsmıştır. 

Taht değişiminin kurallara bağlanmamış olması, Kanuni'den sonra 
padişahlığa aday kişilerin sancaklara gönderilmemesi, deneyimsiz kişile
rin devlet yönetiminin başına geçmesine yol açmıştır. Padişahlar yöne
timde deneyimsiz olunca sadrazamlar, vezirler, şeyhülislâmların etkisi 
giderek artmıştır. Devlet görevlerinde olması gereken yeterlilik, doğruluk, 
çalışkanlık; yerini rüşvete, dalkavukluğa, adam kayırmaya bırakmıştır. 
Şeriatın katı bir biçimde yorumlanması bağnazlığa yol açmış; medrese
lerde okutulan fen ve felsefi bilgiler bırakılarak buralar, tümüyle gerçek 
yaşamdan ve çağdaş ihtiyaçları karşılamaktan uzak skolastik bir eğitim 
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kurumuna dönüşmüştür. Böylece bürokratik kadrolar aklı ve bilimi kul
lanmaktan aciz, yeteneksiz, çağdaş dünyayı anlamaktan uzak, kültürsüz 
kişilerle doldurulmuştur. Tüm bu gelişmeler Osmanlı Devlet düzenini 
bozmuş ve devleti çağın gerisine itmiştir. 

Osmanlı İmparatorluğu, üstünlük yargısına kendini kaptırarak sınır
larını Batıya karşı kapatırken; Batı dünyası, artık Ortaçağdaki geriliği bı
rakmış, Doğudan aldığı aklı ve bilimi kullanarak toplumsal sorunlarını 
çözmeye yönelmişti. Bilimsel araştırmalara yönelen Batılılar, XV. yüzyı
lın sonlarına doğru Akdeniz'in dışına çıkarak henüz insanoğlunun elinin 
değmediği yeni yeni zengin alanlara kavuşmuşlardır. Zenginlik kaynağı 
olarak gördükleri Doğu ülkelerine de deniz yoluyla gitme olanağını bul
muşlardır. Böylece, Doğu Akdeniz ekonomik etkinliğini yitirmeye başla
mıştır. Avrupa ile Doğu ülkeleri arasında ekonomik ilişkilerde köprü ro
lü oynayan Osmanlı halkı yolların değişmesinden büyük ölçüde etkilen
miştir. Ticaret yolları üzerindeki canlılık durmuş, Osmanlı ürünlerinin fi-
atları düşmüştür. Kanunî Sultan Süleyman (1520-1566) Batılı - Fransız -
tüccarını Osmanlı ülkesine çekebilmek için onlara önemli ayrıcalıklar ta
nıyan kapitülasyonları vermiş ise de ekonomiyi canlandıramamıştır. Bu 
uygulama daha sonra Osmanlı sanayinin çökmesine yol açacak girişim
lere dayanak olmuştur. 

Avrupa'da bilim, teknoloji ve sanayi sürekli gelişirken, refah artarken 
aynı zamanda kendi aralarındaki kanlı mezhep çatışmalarını da noktala
mışlardır. Bu da Osmanlı İmparatorluğu'na karşı ortak cephe oluştur
malarına imkân sağlamıştır. Dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu artık sa
vaşlarda eskisi kadar varlık gösterememiştir. XVIII. yüzyılda Rusya ile 4, 
Avusturya ile 4, İran ile 5, Fransa ve Venedik ile 1 kez savaşmak zorun
da kalmıştır. 

Bozulan ekonomik dengeler bu savaşlar yüzünden iyice bozulmuş, 
vergiler artmış, halkın devlete karşı güveni sarsılmıştır. 

XVIII. yüzyılın sonlarına gelinceye kadar Osmanlı Devleti'nde plânlı 
ve programlı bir ıslahat hareketi görülmemiştir. Devletin kötüye doğru gi
dişini gören kimi kişiler bu gidişatı durdurmak için alınması gereken ön
lemler konusunda çeşitli raporlar hazırlamış ve bunları ilgili yerlere sun
muşlardır. Bu raporlar doğrultusunda ufak tefek bazı ıslahat hareketle
rine girişilmiştir. Ancak girişilen çabalar eski Osmanlı Devleti'nin gör-
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kemli dönemini yeniden canlandırmayı amaçladığı; bilinçli bir kadroya 
dayanmadığı için kişilere bağlı kalmış ve başarılı olamamıştır. 

Karlofça ve Pasarofça andlaşmalarının imzalanması Osmanlı aydını
nın Batıya bakış açısını da değiştirmiştir. O döneme değin kendini hep 
Batıdan üstün gören Osmanlı aydını, artık Batının üstünlüğünü kabul
lenmiş, ona yetişmek için ıslahat yapılmasını zorunlu görmüştür. 

Osmanlı yöneticileri bir yandan çeşitli nedenlerle Avrupa'dan kaçıp 
Osmanlı Devleti'ne sığman aydınların görüşlerinden yararlanmaya çalı
şırken, diğer yandan da Batıya elçiler göndererek o ülkelerin tanınması
na önem vermişlerdir. Nitekim bunun sonucu olarak 1727'de ilk Türk 
matbaası kurulmuştur. Fizik, coğrafya ve astronomi dallarında bazı ki
tapların Türkçeye çevirimi için Tercüme Cemiyeti oluşturulmuştur. 

Osmanlı hizmetine girerek Ahmet adını alan Fransız soylusu Comte 
de Bonneval'e Humbaracı Ocağı kurdurulmuştur. Hendesehane (1731) 
açılarak ordunun teknik eleman ihtiyacı karşılanmaya çalışılmıştır. 
1770'de Çeşme'de Osmanlı Donanmasının Rus baskınına uğrayıp yok 
edilmesinden sonra çağdaş bilgilerle donatılmış denizciler yetiştirmek 
üzere Baron de Tott'un yardımıyla Mühendishane-i Bahri-i Hümayun adı 
altında bir okul açılmıştır (1773). Daha sonra 1774'de İstanbul'da Sürat 
Topçuları adıyla bir birlik kurulmuş, top dökümhaneleri yapılmıştır. 
Böylece bir yandan matbaanın, öbür yandan Avrupa'dan Osmanlı Devle
ti'ne sığınan kişilerin yardımıyla açılan askerî okullardan yetişen kişile
rin gayretleriyle, Osmanlı Devleti'nde çağdaşlaşma hareketi de başlamış
tır. Fakat III. Selim'in padişah olmasına kadar önemli bir gelişme göste
rememiştir. 

III. Selim (1789-1807) iyi yetişmiş, ileri görüşlü bir padişahtı. Devle
tin kötü gidişatını durdurmak için alınması gereken önlemleri belirlemek 
üzere ülkenin ileri gelen devlet adamlarından bir Meşveret Meclisi (Da
nışma Meclisi) toplamıştır. Bu Meclise sunulan "lâyihalar"da askerî alan
da reformlar yapılması isteniyordu. Ancak bunun yöntemi konusunda 
görüş birliği yoktu. III. Selim, Nizam-ı Cedid adı verilen yenilikleri yap
mak amacıyla bir dizi ferman yayımladı. Yeniçerilerin yanında 1794'te 
modern eğitimli ve donanımlı bir ordu kurdu. Bu ordunun subay ihtiya
cını karşılamak için 1795'te Mühendishane-i Berri-i Hümayun açıldı. 
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Batılı devletlerin Osmanlı Devleti'ne yönelik politikalarını daha yakından 
izleyebilmek ve dış politikayı daha gerçekçi bir zemine oturtabilmek ama
cıyla, Batılı Başkentlerde elçilikler açıldı ve buralara elçiler gönderildi. 
Batılı eserler Türkçeye çevrilerek Batı düşüncesinin ülkeye girmesine hız 
verildi. Çeşitli alanlara ilişkin yenilik programları hazırlandı. 

' Yeniliklere karşı olan güçler -Yeniçeri-Ulema- "Moskof olurum, Ni
zam-ı Cedid olmam" sloganıyla hareket ederek, Kabakçı Mustafa'nın ön
derliğinde bir araya gelerek isyan ettiler. IV. Mustafa'yı padişah yaptılar. 
Yenilikleri durdurdular. Bunun ülkenin ve kendinin geleceği açısından 
tehlikeli sonuçlar yaratacağını gören Alemdar Mustafa Paşa, ordusuyla 
İstanbul'a gelerek III. Selim'i yeniden tahta oturtmak istedi. Padişah IV. 
Mustafa'nın III. Selim'i öldürttüğünü gördü. Bunun üzerine O, II. Mah
mut 'u Padişah yaptı (1808). 

Osmanlı İmparatorluğu'nda Avrupa'da kapanan Ortaçağ feodalitesine 
benzer bir uygulama başlamıştı. Beşyüz yıldır egemenliğin kayıtsız ko
şulsuz sahibi olan Padişah bir ayanın gücüne dayanarak iktidara geliyor
du. Padişah kendini iktidara getiren bu ayanı sadrazamlığa atıyordu. İş
te bu durum Osmanlı İmparatorluğu'nda "Sened-i İttifak" adı verilen il
ginç bir belgenin oluşumuna yol açtı. 

Alemdar Mustafa Paşa sadrazam olunca taşrada âdeta fiilen iktidara 
sahip olan ayanlara dayanmadan iç güvenliğin sağlanamayacağını, iç gü
venlik sağlanamadan da devletin güçlendirilemeyeceğini gördü. Merkez 
ile taşra arasındaki ilişkiyi yeniden güçlendirebilmek ve yarım kalmış re
formlara devam edebilmek için ayanlarla bir ittifak yapma ihtiyacı duy
du ve ayanları İstanbul'da yapılacak toplantıya çağırdı. 29 Eylül 1808'de 
Kâğıthane Köşkü'nde toplantı başladı. Bir yanda sadrazam ve şeyhülis
lâmla birlikte devleti yöneten üst bürokratlar, öbür yanda ülkenin çeşit
li bölgelerinde etkin birer güç olan ayanlar. Kendisi de bir âyân olan Sad
razamın konuşmasıyla çalışmalar başladı ve Sened-i İttifak adı verilen 
bir belgenin imzalanmasıyla noktalandı (7 Ekim 1808). Hazırlanan belge 
toplantıya gelen kimi ayanları memnun etmediği gibi Padişahı da mem
nun etmiyordu. Ancak, padişah, içinde bulunulan koşullar gereğince 
belgeyi imzalamak zorunda kaldı. 

Sened-i İttifak'a göre; Osmanlı Devleti'ni yıkımın eşiğine getiren ne
denlerin biri merkez ile taşra yönetimi arasındaki uyumsuzluktu. Bunun 
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giderilebilmesi için iki tarafın sorumluluğunun saptanması gerekiyordu. 
Bu belgeye göre ayanlar padişaha bağlı kalacaklarına, vergi, asker topla
maya yardımcı olacaklarına, kendi yörelerinde düzenli bir yönetim kurup 
halkın ağır vergiler altında ezilmesine engel olacaklarına; halka zulüm 
yapanları devlete bildireceklerine, birbirlerinin haklarına saygı göstere
ceklerine, İstanbul'da çıkacak bir isyanı bastırmak için birlikte hareket 
edeceklerine dair söz veriyorlardı. Buna karşılık da ayanlar, sadrazamla
rın keyfi eylemlerinin önlenmesi, ayanların kendi yörelerindeki küçük 
hanedanları koruması, büyük ayanların ise kendi bölgelerindeki yönetim 
hakkının kabul edilmesi, bu hakların babadan oğula geçirilmesi gibi ba
zı haklar da elde ediyorlardı. 

Her vezir-i âzam ve şeyhülislâm değiştiğinde Sened-i İttifak'ın yeni
lenmesi de benimsenmişti. Belgenin bir örneği de Padişahta bulunacak
tı. Padişah belgedeki kararların uygulanmasına "nezaret" edecekti. 

Belge, Osmanlı devlet ve egemenlik anlayışına aykırı olmasına karşı
lık imparatorluğun içinde bulunduğu karışık ortamdan çıkabilmesi için 
Padişah tarafından istenmeye istenmeye kabul edilmiştir (1). Yenilik 
yanlısı büyük bir âyân olan Sadrazam'm bir isyan sonucu öldürülmesin
den sonra da II. Mahmut, diğer ayanları çeşitli yollarla pasifize ederek bu 
belgeyi yürürlükten kaldırmıştır. 

Mutlak yönetime karşı halk egemenliğinin gerçekleştirmesine yönelik 
bir anlam taşımayan Sened-i İttifak, Padişahın yetkilerinin kısıtlanması 
dolayısıyla tanzimat dönemine giden yolun açılmasında yararlı olmuştur. (2). 

II. Mahmut zeki bir padişahtı. Basit önlemlerle devleti kurtarmanın 
güçlüğünü kavramıştı. Bu nedenle sürekli yeniliklere ayak bağı olan Ye
niçeri Ocağı 'nın kaldırılmasına karar verdi ve Balkanlarda çıkan bir isya
nı bastıramayan yeniçerileri, 1826'da ortadan kaldırdı. Onun yerine Asa-
kir-i Mansure-i Muhammediye adıyla yeni ve modern bir ordu kurdu. 
Taşradaki ayanları da birer ikişer çeşitli bahanelerle yok ederek devlet 
otoritesini tüm yurt ta yeniden egemen kıldı. Gerek merkezdeki, gerekse 
taşradaki karşıt güçler temizlendi ve yeniliklere hız verildi. 

Avusturya-Macaristan Devleti'nin askerî okullarında eğitim görmek 
üzere -Viyana'ya- subaylar gönderildi. Yabancı uzmanların da yardimiy-
l/J Bkz Suna Ktlı-ŞeıefGo-ubimık, Türk Ananasa Metinleri, Ankara: 1985. s. 3 7 Halil inalcık, "Sened-i ittifak ve Gülha-

ne Hatt-ı Hümayunu" Belleten, C 28. S. 112, s. 604 vd. Nnazı Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma. Ankaıa: 1973, s. 121 vd. 

(2) Ahmet Mumcu, Millî Egemenlik ve TBMM, Ankaıa : 1987, \. 2.*. 
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la Tıbbiye, Harbiye gibi yeni askerî okullar açıldı. Bunlar yüksekokul ni
teliğinde idi. Buralara gelen öğrenciler zayıf olduğu için istenen verim alı
namadı. Bunun üzerine orta eğitim kademesinde Batı tipi okulların açıl
masına ihtiyaç duyuldu ve bir dizi yeni okullar açıldı. 

Fransızca'ya önem verilmesi ve kimi okullarda eğitim dili olarak be
nimsenmesi Batı düşüncesinin ülkeye girmesini kolaylaştırdı. 

İlk öğretim zorunluluğu getirildi, yurt dışına öğrenci gönderilmeye 
başlandı, medreselerin dışında rüşdiye mektepleri açıldı. Medresenin dı
şındaki tüm okullar Nafıa Nezareti'ne bağlandı. Ülkede nüfus sayımı ve 
mülk yazımı yapıldı. 1831'de Takvim-i Vekayi adıyla ilk resmî gazete ya
yımlanmaya başlandı. Posta sistemi kuruldu. Yurt dışına çıkışlarda pa
saport uygulanmasına başlandı. Kıyafette yenilik yapılarak fes ve panto
lon giyilmeye, memurlar sakallarını kesmeye başladı. Avrupa protokol 
kuralları benimsendi. Merkezi otoriteyi güçlendirmek için kanunların ha
zırlanması bir kurula verildi. Memurlar için bir ceza kanunu yapıldı. 
Devlet görevleri Batıda olduğu gibi yeni oluşturulan nazırlıklar arasında 
bölüştürüldü. Ülkede yapılacak yenilikleri belirlemek ve uygulamak 
amacıyla meclisler oluşturuldu. Bu uygulamalarından dolayı yenilik kar-
şıtlarınca gâvur padişah olarak nitelendirildi. II. Mahmut döneminde ya
pılanlar, Tanzimat Döneminin düşünsel hazırlıklarını oluşturdu. 

II. Mahmut devrinde imparatorluk parçalanma sürecine girmek üze
reydi. Zira Fransız İhtilalinin saçtığı milliyetçilik tohumları Osmanlı ül
kesinde de uç vermeye başlamıştı. Bu olumsuzlukların düzgün bir yöne
tim, ülke ihtiyaçlarını karşılayacak reformların yapılması ve hukuk dev
letine geçişle giderilebileceğine inanılıyordu. O nedenle de tüm ülke bi
reylerini eşit sayacak yasal düzenlemelerin yapılması çalışmalarını baş
latıldı. Mustafa Reşit Paşa 'nın öncülüğünde yapılan bu çalışmaları II. 
Mahmut göremedi. Onun yerine Padişah olan Abdülmecid, II. Mah
mut'un izinden giderek 3 Kasım 1839'da Mustafa Reşit Paşa tarafından 
hazırlanan Tanzimat Fermanı'nı büyük bir törenle ilân etti. Böylece Os
manlı İmparatorluğu'nda Tanzimat Devri adı verilen yeni bir dönem baş
ladı. 

Tanzimat Fermanı'na göre, Osmanlı Devleti, İslâmi esaslara uyularak 
yönetildiği için güçlü bir devlet olmuştu. Ancak son 150 yılda İslâmi 
esaslardan uzaklaştığı için çöküntü başlamıştır. İslâmi esaslara uyulmaz 

7 



ise devleti yaşatmak olanaksızdır. Devleti guçlendırebılmek için 5-10 yıl 
gibi bir sureye ihtiyaç vardır Bunun İçm de yeni yasaların yapılması zo
runludur Bu yasaların da can güvenliği, ırz ve namus güvenliği, vergi 
toplama yöntemlerinin düzeltilmesi, askerliğin belli bir sure ile sınırlan
dırılması esasına dayanması gerekirdi 

Ferman, mahkeme kararı olmadan kimseye olum cezası verilmeyece
ğim, adaletle bağdaşmayan müsadere yönteminin tümüyle kaldırılacağı
nı, yasal düzenlemeler ıçm Meclıs-ı Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye nın uye sayı
sının artırılacağını, burada tum üyelerin düşüncelerini rahatça açıklaya
cağını, varılan kararın onaylanarak yasalaşacağını, bu yasaların dm, 
devlet ve millet yararına olacağını, bunlara aykırı davranılmayacağını, 
Padişahın kendisinin de bu ilkelere uyacağına dair devlet büyükleri 
onunde yemin edeceğini, ulema ve devlet memurlarının da yasalara uya
caklarına dair yemin edeceklerini, bu yemine karşın yasalara uymayan
ları cezalandırmak ıçm bir ceza yasası yapılacağını, suç işleyenin kimli
ğine, statüsüne bakılmadan cezalandırılacağını, toplumsal yozlaşmaya 
yol açan rüşveti ortadan kaldırmak ıçm yasal önlemlerin alınacağını da 
açıklıyordu 

Ferman, Osmanlı mutlak anlayışında bir değişimi simgeliyordu Zira 
o güne değin Padişah fermanları bir yasa sayılırken, bu ferman ile yasa
ların hazırlanması adeta bir uzmanlar kurulu olan Meclıs-i Vâlâ-yı Alaka
mı Adliye'ye veriliyordu Bunun yanında XIX uncu yüzyıl anayasalarında 
yer alan kimi temel hakların da fermanda yer alması, mahkemelerin açık 
olması, cezaların yasalara uygun olarak belirlenmesi hukuk devletine yö
nelişin açık belirtilerim oluşturuyordu Bu fermandaki bazı eksiklikler 18 
Şubat 1856 yılında ilan edilen Islahat Fermanı ile giderilecek ve Osman
lı Imparatorluğu'nda yaşayan tum bireylerin eşitliği sağlanacaktır Müs
lüman olmayan bireylerin farklı dinden olmaları nedeniyle ödedikleri ver
giler kaldırılacak, devlet hizmetlerinde çalıştırılmaları sağlanacaktır 

Tanzimat Fermanı'nın mimarı Mustafa Reşit Paşa'ya göre yapılacak 
yeniliklerin dayanağını eğitim oluşturmalıydı. Çunkı yeni hukuk düzeni 
hak ve görevini bilen kuşakların yetiştirilmesi ile sağlanabilirdi. Eğitim 
sorununu görüşmek amacıyla Meclıs-ı Maarıf-i Umumi kuruldu, Ruşdl-
ye, idadi, Kız Sanat, Kız Öğretmen Okulları açıldı Muhendıshane, Tıbbi
ye ve Harbiye gibi yüksek eğitim kurumları geliştirildi ve yemleri eklendi 
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Çeşitli milletlerin çocuklarına Osmanlılık bilinci aşılamak için Galatasa
ray Sultanisi açıldı (1868). Batı biliminin Osmanlı Devletine girmesini 
sağlamak için Encümeni Danış adıyla bir orgut oluşturuldu 

Ülkede sivil siyasî gazeteler çıkarılmaya başlandı. Buralarda siyasî ve 
kültürel konularda halkı aydınlatıcı yazılar yazılarak kültürel hayatla 
birlikte siyasî hayat da canlandırıldı. Ülke sorunlarına duyarlı yeni bir 
aydın kuşak yetiştirildi 

Böylece Batılılaşma hareketi, ülke sorunlarının mutlak monarşık sis
temle değil, hükümet uygulamalarını denetleyen, tum Osmanlı bireyleri
nin eşit ve serbest bir biçimde katıldığı parlamentolu meşruti bir yöne
timle çözümlenebileceği boyutuna ulaştı (1) 

f 1 j Btınuıd lxwı\ Modan Htrknc tını Dokusu (Çıvıraı Mum Kıratlı) Ankaı a 1970 Nı\ırı Bu Us Tuıknc de Çağdcışkış 
mu Ankara 1973 Enver 7ı\a Kanıl Osmanlı Tarihi C 5 Aııkaıa 1961 Reşat Ka\naı Mustafa Rcçıt Paşa ve Taırımat 
Ankara I ÂS5 laıuınal I htanbul 1940 
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I. BOLUM 

MEŞRUTİ SİSTEME GEÇİŞ HAZIRLIĞI 

A) MERKEZ MECLİSLERİ 
Meşveret Meclisi 

Osmanlı Imparatorluğu'nun yönetim sistemi içinde Dıvan-ı Huma-
yûn'un önemli bir yeri vardı Önceleri Padişahların başkanlığı altında top
lanarak çeşitli ülke sorunlarının tartışıldığı bu kurum giderek Vezir-ı 
Âzam'ların başkanlığı altında toplanmaya başladı XVII yüzyılın sonlarına 
doğru ise tum etkinliğini yitirdi ve âdeta "torensel" bir kurum oldu (1) 

Dıvan-ı Hümâyûn etkinliğini yitirirken Vezır-ı Âzam dairesi ülke so
runlarının çözümünde odak noktası oldu Ancak burada ülke sorunları
nın görüşülerek tartışılarak çözüme bağlanması yerme, Vezır-ı Âzamla-
rın bireysel kararları ile çözülmesi bir boşluk yarattı işte bu eksikliği gi
dermek üzere islâm devlet geleneğinde önemli bir yere sahip olan fakat 
Osmanlı Imparatorluğu'nda Divan-ı Humayun'un gölgesinde kalan Meş
veret Meclisi geleneği yemden canlandırıldı 

Meşveret Arapça bir sözcüktü O nedenle islâm öncesi Arap toplu
munda da kullanılıyordu (2) Danışma ve söyleşme anlamına geliyordu 
işte buradan türetilen Meşveret Meclisi de bir danışma meclisi niteliği ta
şıyordu 

Yöneticilerin yönettikleri topluma daha iyi hizmet verebilmesi için ta
rihin her devrinde ülkesinde yaşayan ilen goruşlu, bilgili deneyimli kişi
lerden yararlandığı bir gerçektir Bu yararlanmayı gerçekleştirmek için 
de kimi zaman kurallı, kimi zaman kuralsız, kimi zaman sık, kimi zaman 
seyrek toplantılar yapılmıştır islâm Halifeleri ve hükümdarları Meşveret 
Meclisi toplantılarına buyuk bir önem vermişler ve sık sık toplamışlardır 
Ancak b u n u gelenekselleştırerek parlamentolu sisteme dönüştüreme
mişlerdir 

Meşveret Meclisi geleneği Türk Devlet geleneğine de yabancı değildi 
Orta Asya Türk Devletlerinde hükümdarın yanında bulunan ve çeşitli ül
ke sorunlarının görüşülüp, önemli kararların alınmasına yardımcı olan 
Meclisler vardı (3) 

(fi I c wv\ a ı, t 

(2) Btıııaıd Uwts ıV/tuc/t/ İstanbul Vmvusıttsı Edtbı\at Pak Tarih Enstitüsü Dergisi S I2(l982)s 77^vd 
(1) İbrahim Kafıvn,lu Milli Kultuı Ankaıa 1977 s 226 ul 
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Divan-ı Hümayun etkinliğini yitirince XVIII. yüzyılın sonlarına doğru 
Meşveret Meclisi geleneği yeniden canlandırıldı (1). 

Meşveret Meclisi Padişah buyruğu ile toplanırdı (2). Padişah buyru
ğunda kimlerin çağrılacağı, hangi konuların tartışılacağı belirtilirdi. Ge
nellikle Divan-ı Hümayun üyeleri, çeşitli cemaatlerin temsilcileri, asker -
sivil üs t düzey memurlar, emekliler, bilgisiyle tanınan kişiler meşveret 
Meclisine çağrılırdı. Meclisin belirli bir toplantı yeri yoktu. Sarayda, Ve-
zır-i Azamlıkta, Şeyhülislâmlıkta hat ta tersane de bile toplanırdı. Görü
şülen konunun önemine göre kısa süren Meşveret Meclisi toplantısı ol
duğu gibi günlerce süren toplantılar da yapılırdı (3). 

Meşveret Meclisi toplantılarına Padişah başkanlık ederdi. Padişah'm 
katılmadığı ya da ayrıldığı toplantılara Sadrazam başkanlık ederdi. 

Toplantıda herkesin düşüncelerini özgürce ortaya koymaları istenir
di. Meliste konuşup karar alma sürecine katılmayan, alınan kararı mec
lis dışında eleştirenlerin tavrı hoş görülmezdi. Nitekim bu tür davranış
ların "nifaka" yol açıcı bir davranış olduğu vurgulanarak cezalandırılaca
ğı belirtilmiştir (4). 10 Aralık 1782 tarihli bir Meşveret Meclisi toplantı
sında Vezir-i Âzam Halil Hamid Paşa kimsenin susmamasını, doğruyu 
söylemenin herkese farz olduğunu, herkesin aklına gelebilecek bazı öne
rileri olabileceğini belirtmiş ve yapılacak konuşmalardan, sunulacak 
önerilerden dolayı kimseye kırılmayacağına, gücenmeyeceğine dair ye
min ederek söz vermiştir (5). 

Kararların almış şekli, oylamanın yapılışı belli olmayan Meşveret 
Meclisinde konuşmaların; katılanların rütbe derecesine, Padişaha yakın
lıklarına göre sıralandığı Padişahın katılmadığı toplantılarda alınan ka
rarların padişaha arz edildiği görülmektedir. 

III. Selim'in padişah olmasından sonra Meşveret Meclisi toplantıları 
daha sıkça yapılmaya başlanmıştır. Tahta çıkışından bir ay sonra bir 
Meşveret Meclisinin toplanmasını emretmesi ve bu Meclise iki yüzden 
fazla üyenin katılması (6) III. Selim'in bu Meclise verdiği önemi açıkça or
taya koymaktadır. Nitekim III. Selim döneminde yapılan reformlar büyük 
ölçüde bu Meşveret Meclisinde görüşülmüştür (7). 
(1) XVII \uz\ıldada sa\as zamanında, Bıttçe açığını gıdeımek üzere Meşıeıet Metlisi toplanmıştı. Bkz Ahmet Mıımuı, Dıvan-ı 

Ilıtması/n Ankaıa 1986, s /57 Alı Aksıldız. Osmanlı Merkez Teşkilatında Refoım. İstanbul /yy?, s 176 
(2) Padişah busııığıı olmadan toplananlarda \ardt Bunlar konumuz dışındadır 
(VM\ıldraı>e s 178 
(4)Bkz Ahmet Ceulel laı ıhı Cevdet C 3. İstanbul 1301 1309, s 333 
(5J Mumcu a ç c s 160 
(6) Cevdet a s; e C IV s 289 
{7)Ak\ıldraı>e. s 177 
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II Mahmut'un ilk yıllarında da Meşveret Meclısı'ne buyuk bir önem veril
miş ve sık sık toplanmıştır Sened-ı ittifak adı verilen belge Meşveret Meclisin
de saptandığı gibi, müsaderenin kaldırılması redif askerî teşkilatının kurul
ması, nazırlıkların oluşturulması da Meşveret Meclısı'nde kararlaştınlmışüı 

Tum bu gelişmelere rağmen II Mahmut'un saltanatının sonlarına doğru 
Meşveret Meclısı'nın etkinliğini yme kaybetmeye başladığı, bu nedenle de ku-
rumlaşamadığı, Osmanlı imparatorluğunu Parlamentom bıı sisteme taşıya-
madığı görülmektedir (1) 

2. Meclis-i Has = Meclis-i Vükelâ 
Bu meclis sadrazamın başkanlığında toplanır ve nazırların katılımından 

oluşurdtı Haftada ıkı kez toplanır ve devlet işlerini görüşürdü Karaılar oy 
çokluğu ile alınır ve bir mazbata ile padişaha sunulurdu. Padişah onayından 
çıkan kararlar ya Padişah Hatt-ı Hümayunu veya Şeyhülislam Fetvasıyla ya
yımlanırdı 

Meclis-ı Vükelâ üyeleri arasında bir dayanışma yoktu Padişah dilediği 
bir kişiyi Vükela Meclisine alabilirdi 

Vükelâ Meclisi üyelerinin padişaha ve devlete bağlı kalacaklarına, rüşvet 
almayacaklarına, devlet malını koruyacaklarına dair yemin ederlerdi Padi
şah, zaman zaman Vükelâ Meclisi toplantılarına katılırdı 1845'te katıldığı 
bjr toplantıda şunları söylemiştir "Fikirlerimi ve emellerimi yürürlüğe koy
mak ıçm harcanan çabalara karşın düşüncelerimde amaçladığım noktaya 
ulaşamadım Askerî ıslahatlar bile memleketi kalkındıracak esastan uzaktır 
Sana ve Vükelâ Heyetine emrediyorum, teb'anın refah ve saadetini temin 
edecek önlemleri düşününüz. Bu gelişmenin olması ıçm gerek dinî, gerek 
dünyevî işlerde cehaletin kalkması gerekir Bunun ıçm de ılım, fen ve sana
yi okullarının kurulması zorunludur" (2) 

Osmanlı yönetimi sistemi içinde âdeta bir icra organı olarak çalışan Mec-
lıs-ı Vükelâ, Osmanlı Devletı'nın sonuna değm varlığını sürdürecektir 

3. Dâr-ı Şûrâ-yı Askerî 
Askerî konuları görüşmek ve gerekli önerileri hazırlamak üzere 

1252/ 1836 da Dâr-ı Şûrâ-yı Askerî adıyla bir Meclisin kurulması kararlaştı
rılmıştır Bir başkan, beş uye, iki kâtipten oluşan Meclis (3) üyelerine, 27 Zil
hicce 1252'de Şeyhülislâmlıkta toplu olarak yenim ettirilmiştir (4) 

(I) Bunun nedenlen ıçm Bk Ahmet Mıtnıeıı Osmanlı Devletinde Meşserct Yöntemi Demokıatık Bir Gelişme Sagkısabılır 
mı\dı Hacettepe Utma sitesi Fdcbı)at Iakıdtesı Delgisi C 4 s l (1986i s 6 

O) Bk rni,elhaıdtTıııkı\e\eTanjmat(Çev Alı Reşaü) İstanbul H28 s 72 Dneı iı\a kural Osmanlı laı ıhı C 6 s 119 
(i) Ahmet Rasım istibdattan Uâkımısetı Mılh)c\e C 2 s 211 
(4) Rastın a j , e s 212 
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Tanzimalın ilânından sonra bu meclisin de işleri artmıştır. Bunun 
üzerine 1843'te Meclis, Zât İşleri, Levazım İşleri, Maliye işleri gibi üç ko
misyona bölünmüştür . 

Meclise bağlı olmak üzere bir tercüme odası kurularak, çağdaş batılı 
devletlerin ordularının yasaları, tüzükleri incelenerek askerî örgütlerin 
çağdaş koşullara göre oluşturulmasına çaba gösterilmiştir (1). 

4. Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye 

II. Mahmut Osmanlı İmparatorluğunu içinde bulunduğu kötü du
rumdan çıkarabilmek için III. Selim'in izinden gitmeyi zorunlu gördü. 
Çağdaşlaşmayı adeta bir devlet politikası biçimine soktu. Devlet ve top
lum hayalını değiştiren reformlar yaptı. 

Bozulmuş olan devlet düzenini yeniden oluşturabilmek için çağdaş 
dünyada geçerli olan hukuk devletine yöneldi. Bu amaçla ülkenin ihtiyaç 
duyduğu yasaları ve tüzükleri çıkaracak yeni bir örgütün oluşturulması
na ihtiyaç duydu. Bu ihtiyaçla Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye ortaya çıktı. 

Mustafa Reşit Paşa, Fethi Paşa, Nafiz Paşa ve Serasker Paşa'dan olu
şan bir komisyona Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye'nin nizamnamesi-
ni=tüzüğünü hazırlama görevi verildi. Kısa sürede Meclisi oluşturacak 
üyeler saptandı. 24 Mart 1838'de Padişah II. Mahmut bu Meclisin üyele
rini Topkapı Sarayında toplu olarak kabul etti. 31 Mart 1838'de Meclis 
çalışmalarına başladı (2). 

Bir Başkan, beş üyeden oluşan Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye haf
tada dört gün çalışacaktı. Çalışma yeri ise Topkapı Sarayı olacaktı. 

Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye'nin ilk üyeleri şunlardı : 
Reis : Eski Serasker Hüsrev Paşa 
Üye : Sudurdan Emin Beyzade Abdülkadir Bey 
Üye : Eski Defter Emini Said Muhib Efendi 
Üye : İhtisâp Nazırı Hüseyin Faik Efendi 
Üye : Tütün Gümrük Emini Mustafa Kani Bey 
1. Kâtib : Çavuşzade Atıf Bey 
2. Kâtib : Kapu Kethüdalarından Muhsin Efendi (3). 

(!) Enver 7J\CL Kanıl, Osmanlı 7a>ıhı, C.6 \ 120 
(2) Mehmet SeutdanlıoÇlıt, Meüıs-ı Vâlâ-vı Ahkâm-ı Adli)e, Ya)mlunmamış Doktora Tezi, Hacettepe Um Sosyal Bılımleı 

Cm 1991, s 75. 
13) fiAr Ahmet Raunt, a g e , C I, s 2/0 2/ / 
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Meclisi Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye ilk yıl kendisinden bekleneni vereme
di Bunun nedenlerini şöyle sıralayabiliriz 

- Eski yapı üzerine kurulmuş yeni bir orgut olması, 
- Görev alanının kesm çizgilerle belirlenmemiş olması, 
- Meclis üyelerinin Osmanlı geleneğine sıkı sıkıya bağlı olup ust du-

7ey kişiler karşısında goruş açıklamaktan kaçınmaları, 
- Meclis üyelerinin başka görevlen de üstlenmiş olmaları, 
- Mısır meselesi 
Tanzimat Fermanı'nın ilânından sonra Meclıs-ı Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adli

ye ye oldukça önemli görevler verildi Zira Tanzimat Fermanının amaçla
dığı yasal düzenlemeleri yapacak bir ust kurum olarak belirlendi Bu ne
denle 25 Kasım 1839'dayem bir tuzuk hazırlanarak uye sayısı 10'a, top
lantı gun sayısı 6 ya çıkarıldı Meclis-ı Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adlıye'nın çalışma
ları bir düzene oturtuldu Buna göre Meclis de görüşülecek konular, kâ-
üplerce önceden belirlenerek bir gündem oluşturulacak ve üyelere bildiri
lecekti Maddeler hakkında konuşacak olanlar sırasıyla adlarını kaydettı-
ıcceklerdı Toplantıda üyelere sırasıyla soz verilecekti Toplantı halinde 
iken üyeler dışarı çıkamayacaktı Bir konu tartışılırken, uyesı olmayan bir 
uzmanın bilgisine ihtiyaç duyulur ise bu uzman kişi Meclise çağırılıp ge
rekli bilgi alınacaktı Meclis üyeleri hükümet üyelerine de soru sormak 
hakkına sahipti Hükümet üyeleri sorulan somları yanıtlamak zorunday
dı Mecliste görüşülen konular madde madde oya sunulacaktı Karar oy 
çokluğu ile alınacaktı Oyların eşit olması halinde padişah sonucu belir
leyecekti Mecliste konular görüşülürken üyeler düşüncelerini özgürce 
açıklayacaklardı Bir karar alındıktan sonra üyelerin o kararı eleştirme 
hakkı olmayacaktı Böyle davrananların Meclis üyeliği düşecekti (1) 

Meclıs-ı Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye 8 Mart 1840'da Bab-ı Alî'de yapılan 
yeni binasına buyuk bir törenle taşındı Padişahın da katıldığı toıende 
Padişahın nutku Hariciye Nâzın Mustafa Reşit Paşa tarafından okundu (2) 
Meclis üyeleri de padişaha bir cevap hazırladılar 

Padişahın, Meclisin çalışmalarıyla yakından ilgilenerek her yıl Mecli
se gelip, geçen yılda nelerin yapıldığını, yeni çalışma döneminde nelerin 
yapılması gerektiğim belirtmesi, adeta meşruti sisteme doğru bir gidişa
tı işaret etmektedir (3) 

(l)Bk Rastın a ı, t Cl 219 241 Sı\ıtıkmlıot>lu a t, 1 s S9 90 
(2)Bk Alının Lıılfı Cfaulı Tat ıhı (Yas ımla\an Mımıı Mtcpc)C\l s 92\d Renim af,c s 246ıd kasımı a çt. s 209\d 
( 1) Reistin a s, t s 25/ \d Rculı Galip Okundan Umumi Amme Hukukumu un Ana Hatları İstanbul 1948 s 251 
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Tanzimat'ın ilânından sonraki devirde yapılan bir çok yasal düzenle
meler Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye'nin çabalarıyla gerçekleşti. Eyalet 
ve sancak yönetiminin yeni bir yapıya kavuşturulması, iltizamın kaldırıl
ması, Muhassıllık Meclislerinin kurulması gibi. 

Bu arada, Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye yasaları çiğneyen yönetici
leri de yargılamaya başladı (1). 

Tanzimatm öngördüğü reformların yasal temelleri hazırlanırken, rüş
vete alışık devlet adamlarını yargılarken Meclisin iş yükü de arttı. Bunun 
üzerine Meclisin üye sayısı artırıldı ve her biri üçer üyeden oluşan 5 alt 
çalışma grubu oluşturuldu (1857). 1858'de bu alt çalışma grubu ikiye in
dirilecek, üye sayısı da azaltılacaktır. 

Oysa 185O'li yıllarda yeni bir çağdaşlaşma fermanı hazırlanıyordu. 
Bu fermanın öngördüğü ilkeleri saptamak işini salt Meclis-i Vâlâ-ya bı
rakmak olanaksızdı. O nedenle Tanzimatçılar 26 Eylül 1854'te yeni bir 
Meclisin oluşturulmasına karar verdiler. 

Meclis-i Vâlâ'nın etkinliği ve iş yükü 1854'ten sonra da azalmadı. Ar
tan iş potansiyelinin üstesinden gelebilmek için her biri üçer üyeden olu
şan Mülkiye; Maliye/Evkaf, Hariciye, Askeriye ve Devai/Polis olmak üze
re yeni alt birimler oluşturuldu. Bu birimler teklifleri -kendi alanlarını il
gilendiren konularda raporlarını- hazırlıyorlar, bunları Meclis-i Vâlâ'nın 
genel kuru luna sunuyorlardı. Genel kurul kabul eder ise Vükelâ Meclisi
ne gönderiliyordu. Alt komisyon toplantıları sabah namazından sonra, 
genel kurul topantısı ise akşam namazından sonra yapılıyordu. Haftanın 
bir gününü ise yargısal sorunlara ayrılmıştı. 

Yerel yöneticilerin tüm tayinleri Meclis-i Vâlâ'nın onayından geçiyordu. 

İş yükünün artması karşısında verimi artırabilmek için üye sayısının 
çoğaltılması bir çıkış yolu olarak görüldü ve 1275/1858'de üye sayısı 
38'e çıkarıldı. Ancak bu sağlıklı olmadı. Tam tersine verimi artırmadı, da
ha da düşürdü. 20 Safer 1275/29 Eylül 1858'de yeniden bir düzenleme
ye gidildi ve üye sayısı 14'e indirildi. Özel izin alınmadan tüm üyelerin 
toplantılara katılması zorunluluğu getirildi. Kurallara uymayanların da 
Meclis üyeliğinden çıkarılması gibi bir yaptırım getirildi. Daha önce oluş
turulan beş alt bölüm de birleştirilerek yasaları hazırlamak üzere Cemi-

(/) Ukr. Halil inalcık, Tanzimat'ın Uygulanman ve Sosyal Tepkiler."Belleten C. XXVIIIS. 112 (Ekim 1964) s. 630. 
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yet'ı Tatbık-ı Kavanın ve yargı sorunlarına bakmak üzere de Cemıyet-ı 
Hukum olmak üzere ıkı alt bolum oluşturuldu Ancak bunun da yeterli 
olmadığı goruldu Mechs-ı Vükelâ yaptığı araşt ırmada verimsizliğin nede
nim Meclıs-ı Vâlâ ile Tanzimat Meclisinin belirgin çizgilerle ayrılmamış 
olmasında gordu Bunun u z e r m e j m | ' ^ ^ H i m i l ^ D u 

ıkı Meclisi birleştirmeye karar verdı(l) Meclis Başkanlığına da Fuat Pa
şa atandı 

a) Şûra-yı Devlet 

XIX yüzyılın ikinci yarısından başlayarak, III Selim ve II Mahmut 
döneminde yapılan reformlar sonuç vermeye başladı Ülkede yüzyıllar
dan beri süregelen medrese merkezli düşünceye karşı medrese dışı kay
naklardan beslenen yeni bir düşünsel akım doğdu Basını araç olarak 
kullanan aydınlar yapılanları yetersiz bularak eleştirmeye, ülkedeki par
çalanmayı önleyecek, halkın yaşam düzeyini yükseltecek öneriler sun
maya başladılar 

Örneğin Tasvır-i Efkâr da "Bir adamın velev ki taşlarla beyni ezilsin, 
fıknnce kanaat ettiği tasdıkatı tağyir etmek kabil mıdır? Velev hançerle 
yuregı parçalansın, vıcdanmca tasdik ettiği mutehattî gönlünden çıkar
mak mumkun olabilir mı 9 Demek ki naklî, aklî, hükmî, siyasî, İlmî, zev
ki her nevî efkâr-ı zatiye serbest olmalıdır" değişirse kimsenin ıcbarıyla 
değil, tabiatın ılgasıyla değişmelidir diye yazılar çıkmaya başladı (2) 

Alı ve Fuat Paşan ın hoşgörülü davranışı mutlak monarşiyi değiştir
meye yönelik düşüncelerin gelişmesine olanak vermişti Zira ülkenin kö
tüye gidişatını gören Alı ve Fuat Paşalar, Mithat Paşayı da yanlarına ala
rak Vılayat Nizamnamesini yapmışlardı Girit isyanından sonra İstanbul a gelen Alı Paşa yasama ile yargının ayrılmasının zorunluluğunu vur
guluyordu (3) 

Mutlak Monarşiyi Meşruti Monarşiye çevirmek isteyen aydınlar ise 
1865 te örgütlenerek meşruti isteklerini daha özgürce dışa vurmaya baş
lamışlardı Yenilikçi aydınlar artık ülkede temsili sisteme geçilmesini is
tiyorlardı (4) 

(l)Bk Shovı 1) Yu \ıl Osmeınlı Reform Heırekelmde 1876 Oneebi Merke ı Yasama Meclisten II Tarih ve Toplum t ? s 
77 s2)7 298 Keu Sc\ıtdanlıoe,lu a ee c s 112 Bu sırada Inylı Sefirinin de Meclis ı Ahkam ı Adlı\e ve Meclis ı Tein ı 
m ılın bıılcşfırılmesmı bu vlecltstn hem danışma hem de tera \e adlı süetine sahip olmasını islediği ^orulmektedıı Bk 
rm,clhaıdl s 149 
Duştur İstanbul 127) s 511 517 Defa ı Samse 1282 s 495 502 

12) Bk Basım a<,e C2 s 77 
(ÎJ Basım a L, e S 77 
(4)Berkes a ı>e s 285 Keıreıl a << c C VI s 297 vd 
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1867'de Fransız imparatoru III Napoleon'un Paris'te açtığı sergiye da
vetli olarak katılan Padişah, Avrupa'dakı siyasî ve maddî gelişmeleri ya
kından gormuş, dönüşünde Avrupa'dakı gelişmeleri Vükelâ Meclisine de 
aktararak Osmanlı Devletı'mn de bu aşamaya ulaşmasını sağlayacak ku
rumların oluşturulmasını emretmiştir (1) 

Bir sureden beri Meclıs-ı Vâlâ-ı Ahkâm-ı Adlıye'nın çalışmalarını ye
terli bulmayan yöneticiler yeni bir Meclis kurarak sorunların üstesinden 
gelmeyi düşünüyorlardı Yerli yabancı bir çok kişinin katılımı ile yapılan 
çeşitli toplantılardan sonra Meclıs-ı Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliyenin Şura-yı 
Devlet ve Dıvan-ı Ahkâm-ı Adliye olarak ikiye ayrılmasının uygun olaca
ğını saptadılar Padişahın da uygun görmesinden sonra 4 Mart 1868'de 
irade yayımlandı Şura-yı Devlet'm başına Mithat Paşa, Dıvan-ı Ahkâm-ı 
Adlıye'nın ba sma da Cevdet Paşa getirildi (2) Bu ıkı Meclisin görev ve ça
lışma biçimlerini içeren yönergeleri ise 8 Zilhicce 1284/2 Nisan 1868'de 
yayımlandı (3) 

Şura-yı Devletin Görevleri 

Şura-yı Devlet tum kanun ve tüzükleri inceleyecek, öneriler hazırla
yacak, yasaların ve tüzüklerin kendine verdiği yetkiler çerçevesinde ülke 
soı unları hakkında incelemeler yapacak, alınması gereken kararları sap
tayacak hükümet ile bireyler arasında doğacak davalara bakacak, bir 
davanın hangi mahkemede görüleceğine ilişkin çıkacak sorunlarda karar 
mercii olacak, kanun ve tüzüklerin açıklanması için sorulan sorulara ya
nıt verecek Padişahın emri ile ya da kanun ve tüzüklere göre memurla
rı yargılayacak, Vilayet Meclisleri temsilcilerinin getirdiği kalkınmaya yö
nelik projeleri saptayacaktı (4) Bütçenin tanzimi dahi Şura-yı Devlet'm 
görevleri arasına konmuştu (5) 

Böyle ağır sorumluluklar altına sokulan Şura-yı Devletin daha ve
rimli kılınabilmesi ıçm beş daireye bölündüğü dikkatimizi çekmektedir 

1 Umur-u Mülkiye, Zabıta ve Harbiye Dairesi, 

2 Maliye ve Evkaf Dairesi, 

(l)Bk Ittt/ı af, t C XI s 107 116 
UlCıukı Pasa R akı 40 Ankaıa 1986 \ 14 
I )Dıtstm Bumu Talip Cl s 70 î 706 I ut/t a t, L C \I I 1(0 ı d 
(4) ütt/u a u C XI Ankaıa I )VJ t 160vd 

En^ılhaıdt a t, t s 2M 
(%)rnt,ühııdt a%L s 214 
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3 Adliye Dairesi, 

4 Umur-u Nafıa, Ticaret ve Ziraat Dairesi, 

5 Maarif Dairesi (1) 

Her daire kendi alanına giren konularda karar verebilecek, ancak 
'Kanun ve Nizamat-ı Esasıye"ye yönelik konular önce ilgili dairede sonra 
Şura-yı Devlet'm genel kurulunca incelenecektir 

Şura-yı Devlet'ın bir başkanı, beş tane de ikinci başkanı olacaktu 
Her dairede 5 den az 10'dan fazla, genel mecliste ise 50'den fazla olma
mak üzere uye bulunacaktır Dairelerin önemine göre uye sayısı aı tırıla-
caktır Şura-yı Devlet Başkanı, ikinci başkanları, başkâtip ve meclis üye
leri "Intıhab ve Irade-ı Padişahı fermanı ile tayın olunacaktı Üyelerin rüt
beleri ne olursa olsun meclisteki çalışmalarında eşit haklara sahip olacak
lardı (2) 

Şura-yı Devlet, yürütmeye hiç bir şekilde müdahale edemeyecekti 

Padişah Şura-yı Devlete oldukça önem vererek ona kendi eseri gozuv-
le bakıyor ve her vilayetten aza bulundurulmasını istiyordu "Kim olursa 
olsun, hangi millete mensup bulunursa bu lunsun bu tun erbab-ı iktida
rın Şura-yı Devlete dahil' olmasını istiyordu Şura-yı Devlet "Suriyeliler, 
Bulgarlar, Boşnaklar, elhasıl kâffe-ı akvamın erbâb-ı iktidarı için bir 
merkez-ı müşterek olmalı ve erbâb-ı iktidar, vükelâya muavenet etmeli
dir ' diyordu (3) 28 musluman üyenin yanında 13 de musluman olma
yan üyesi vardı 

Şura-yı Devlet 10 Mayıs 1868'de Padişahın şu nutkuyla ile çalışma
larına başladı 

'Her bir kanunun met'a olması, menafıı ammeye ve muvaffakiyetle 
mümkündür Ezmme-ı Sabıkada menafı-ı memleket ıçm tanzim edilen 
kavanınden şu zamanda dahi istifade etmek bizce mumkun değildir Fil
hakika o zamanlarda kabul edilen Kavaıd-ı Esasiye ve tanzim kılman ka-
v a n ı n ve nızamat, teb'amızın ıhtıyacaat-ı hazırasma muvafık olsaydı, 
şimdi Avrupa'nın en mutemeddm ve en ıyı idare olunan hükümetleri me-
yanında bulunurduk Teşkilâtı Cedide Kuvve-ı Icraıyenın, Kuvve-ı Adliye, 
diniye ve kanunıyeden tefriki esasına mustemddır Şura-yı Devlet azası
nın Devlet-i Osmaniye'ye umumun ittihadı ile vücuda gelmiş âmâl-î şa-

(l)Yıli,c s 160 161 
(2) Şuta \ı Dcıla [fitlen i{tn Bk Lııljıı a^t C XII \ 9 Daire Ba^k için) a^t s H 
(1) /•n^tlhardî a s, c s 216 
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hanem dairesinde refah-ı amme'yi ve terakkiyat-ı maarifi temine memur 
bir heyeti muazzama nazarıyla bakmaları lazım gelir... Hangi mezhepten 
bu lunursa bulunsun teb'am aynı vatanın evlatlarıdırlar. İhtilâf-ı mezheb 
teb'ayı Osmaniyeyi tefrik etmemelidir. Herkes itikad-ı diniyesinde ser
besttir... Herkesin hakkını ihtar, efkâr ve amalime rehber olan ve ihtiya-
cat-ı hazıraya muvafık bulunan kavaid-i esasiyeyi ilân eylemeyi vazife 
addederim". 

Padişahın böyle bir yaklaşımda bulunması Müslüman olmayan ke
simlerle birlikte Batılıları da memnun etmiş, bunun sonucu olarak da 
tahvil fiatları yükselmiştir (1). 

Ancak Şura-yı Devletin oluşturulması toplumun çeşitli kesimlerince 
farklı bir tepkiyle karşılanmıştır. 

Yeni Osmanlılar Şura-yı Devleti yeterli görmüyorlar, Meşruti sisteme 
geçilmesi için mücadele ediyorlardı. Ulema sınıfı ise devlet yaşamını ilgi
lendiren konulara Müslüman olmayan kesimin katılmasını içlerine sin-
diremiyordu. Batılı devletler ise meclisteki Müslüman olmayan üye sayı
sını az buluyordu. 

Eleştirilere rağmen Şura-yı Devlet, Osmanlı İmparatorluğunda meş
rutiyete yönelişte önemli bir rol oynamıştır. Mithat Paşa ve karşıtları ara
sındaki anlaşmazlık meclisin çalışmalarını da etkilemiş (2) ise de Mithat 
Paşa'nın başkanı olduğu dönemlerde Anayasa akımının kaynağını oluş
turmuştur . 1876 Anayasası bu Meclis üyelerinin katkısıyla hazırlanmış
tır (3). 

Engelhardt'a göre Şura-yı Devlet görevleri ve oluşum biçimi bakımın
dan "ibtidai bir Meclis-i Mebusan, Meşrutiyet ilânı için küçük bir tecrü
be" sayılabilirdi (4). Bunun yanında toplanma ve oyların verilmesi açısın
dan da saptanan ilkelerin Meclis-i Mebusan İçtüzüğüne yansıdığı söyle
nebilir (5). 

b) Oivan-ı Ahkâm-ı Adliye 

"Umuru hukukiyeninin hükümeti icraiyeden külliyen tefriki" "mura-
faat ve muhakemat-ı vaka da hukuk-ı ibatın bir kat daha temini" ve ic-

(1) Lütfü, a.g.e. C. XII, s. 13, Engelhardt, a.g.e., s. 235. 
(2) Seyîtdanlıoğlu, a.g.e. ,v. 133 vd. 
(3) Berkes, a.g.e. s. 193. 
(4) Engelhardt, a.g.e. s. 234. 
(5) Engelhardt, a.g.e., s. 233 
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ranın yargıya müdahalesinin önlemesi için bu Meclis kurulmuştur. Böy
lece yargı sorunları için bir üst kurum oluşturulmuş oluyordu. Ancak bu 
mahkemenin görev alanı şer'i, cemaat ve ticaret mahkemelerinin görev 
alanı dışında tutulmuş, adî hukuk davaları ile cinayet davalarına bak
makla yükümlü kılınmıştır. 

Divan-ı Ahkâm-ı Adliye her biri en az beş, en çok on kişiden oluşan 
iki daireye bölünmüştür. Başkan, başkan yardımcısı ve üyeler Padişah 
fermanı ile atanıyordu. Üyelerin tümüne eşit statü tanınmıştı. İstifa et
medikçe, bir üst göreve atanmadıkça üyeler görevlerinden alınmayacak
tı. Yargılama açık yapılacaktı. Ancak gerek duyulur ise gizli yargılama 
yapma olanağı da vardı (1). 

5. Meclis-i Alî Tanzimat (1854) 
Tanzimat Fermanının ilânından sonra ülkedeki çağdaşlaşma hareke

tine hız verildi. Reformların ivmesi arttıkça, onların planlayıcısı olan 
Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye'nin de iş yükü arttı. İşin çeşitlenmesi 
Meclisin verimini düşürdü. Yapması gerekenleri yapamaz hale geldi. Bu
nun üzerine devlet yöneticileri yeni bir Meclisin kurulmasını zorunlu gör
düler. Bu arada devlet memurları arasında rüşvetin yaygınlaştığı söylen
tileri de arttı. Mustafa Reşit Paşa ile Damat Mehmet Ali Paşa arasındaki 
iktidar mücadelesi yoğunlaştı. İşte bu gelişmeler de, yeni Meclisin kurul
ması çalışmalarını hızlandırdı (2). 

29 Ağustos 1854'te Meclis-i Umumi'de yeni Meclisin kurulması saptan
dı. 25 Eylül 1854'te bu Meclisin adı Meclis-i Tanzimat olarak açıklandı. 

Meclis-i Tanzimat'ın Görevleri 
Meclis-i Tanzimat ülkede var olan yasaları ve tüzükleri gözden geçire

cek, yeterli olanların uygulanmasını sağlayacak, yeterli olmayanları ye
terli hale getirecek, gereksiz olanları ise kaldıracak, Heyeti Vükelâ tara
fından gönderilecek tüzükleri inceleyerek gerekli düzeltmeleri yapacak, 
yasaların ve tüzüklerin uygulanmasında gördüğü aksaklıkları bir rapor
la Sadrazama bildirecek, Vükelâ üyelerini yargılayacak (3), imparatorluk
ta yaşayan "bilgili" kişilerin ileteceği önerileri ele alıp değerlendirecekti. 

(1) Bkz Lıı/fu a.ge CXI s 162-165. 
(2) Ahmet Cevdet Paşa, Tezakıı 1-12, Ankaıa 1986, •, 27.36. Ahmet Lutfît. Lutfiı Tarihi CX Ankara 1988. s 15 
(1) Bkz 21 Safer 1271, 13 Kasım 1814 tarihli Nizamname, Cevdet, a.g e. 1-12 s 36 13-19, s. 153. 

Mehmet Zeki PaUılın, Osmanlı Tarih Deıımlerı ve Terimleri Sozluğu, C2, htanbıü 1971, s 429 Tayyp Gokbılçm 
'Tanzimat Haıeketının Osmanlı Müesseselerine ve Teşkilatına Etkilen" 

Belleten C XXXI/I21 (1967), s 100 vd. 
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Kısaca Meclis-i Tanzimat, Tanzimat reformlarını tamamlamayı amaçlaya
rak kurulmuştu. O nedenle de bu Meclise, Meclis-i Vükelâ'ya eş değer bir 
yer verilmiş, Padişaha bağlı kılınmıştı. Başkan doğrudan Padişaha baş
vurabilecekti. Meclis, çıkardığı yasaların nasıl uygulandığını denetleme 
hakkına sahip olacaktı. Bu, Osmanlı imparatorluğu gibi güçler birliğinin 
egemen olduğu bir ülkede yasama ile yürütmenin ayrılmasının başladı
ğını, yasamaya yürütmeyi denetleme hakkının verildiğini gösteriyordu (1). 

Meclis-i Tanzimatça görüşülmeden hiç bir tasarı yasalaşmayacaktı. 
Meclisçe ele alman ve kesinleşen tasarılar tutanakla Meclis-i Vükelâya, 
oradan da padişaha gönderilerek yasalaşacaktı (2). 

Mecliste yasa tasarısı önce genel ilkelerle ele alınacak daha sonra 
maddelere geçilecekti. Maddeler tek tek oy çokluğu ile kabul edilecekti. 
Bir başkan beş üyeden oluşan Mecliste, görüşmelerin başlayabilmesi için 
2/3 çoğunluğun olması gerekiyordu. 

Böylesine ağır sorumluluk altında bulunacak Meclisin üyelerinin se
çimine son derece özen gösterilmiştir. Üyelerin devletin yasalarını, tüzük
lerini bilmesi, iç ve dış sorunlarla ilgili olarak bilgi birikimine sahip, her 
konuda görüş üretecek yetenekte olması, oylarını baskı altında kalma
dan kullanabilmesi, adaletten ve hakkaniyetten ayrılmaması, devletin ve 
ülkenin çıkarlarını korur olması gerekiyordu. Bu nitelikler ise ancak dev
let deneyimi olan üst bürokratlarda bulunabilirdi. Meclis üyeliğine hep 
üst bürokrat kişilerin getirildiği dikkati çekmektedir. 

Osmanlı geleneksel sisteminde rütbe farklılığının özgür düşünce üre
timine engel oluşturduğu farkedildiği için bu Meclise atanan tüm üyele
rin eşit statüde olduğu belirtilmiştir. Böylece meclis gündeminde bulu
nan konuların daha özgürce tartışılmasına olanak verilmiştir. 

Meclis-i Vâlâ ile Meclis-i Tanzimat, • ^ • • • • ^ • • ( 1 8 6 1 ) Mec
lis-i Ahkâm-ı Adliye adı altında yeniden birleştirilmiş ve Başkanlığına Fu
at Paşa atanmıştır (3). Yeni Meclis üç alt komisyona bölünerek çalışma
larını sürdürmüştür. Bu komisyonlar şunlardı: 

a) Kavanin ve Nizamat Dairesi : Hükümetin ihtiyaç duyduğu yasa ve 
tüzükleri hazırlıyordu. 
(l)Bkz Shovagmk s 207 
(2) Buna göre Meclis ı Vükelaca Meclis ı Tanzimat kalcısında bir üstünlük veıılmtş ohısoıdıı Ancak bunun bir denge düşün

cesinden ıleı ı geldiği söylenebilir Zira Meclis ı Tanzimat Vükelâ üyelerim \aıgıh)abıleceklı 
(1)Bkz Nâm Ansiklopedisi C 4, s 676-677 
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b) Mülkiye ve Maliye Dairesi : Hükümetin yönetim sorunlarını inceli
yordu. Bu incelemeyi merkez ve taşra örgütlerinde de yapıyordu. Malî 
kaynak yaratacak yasalar da hazırlıyordu. 

c) Muhakemat Dairesi : Yasaları çiğneyen üst düzey devlet görevlile
rini yargılıyor, yerel mahkemelerin kararlarının temyiziyle ilgileniyordu. 

Meclis kendisi yasa tasarısı hazırladığı gibi dışardan yapılacak öneri
lere de sıcak bakıyordu. Bu meclisin üyeleri tümüyle hükümet tarafın
dan atanıyordu. 

6. Meclis-i Ali-i Umumî 
Meclis-i Ali-i Umumi Meclis-i Hass-ı Umumî ya da Meclis-i Vâlâ-yı 

Umumî olarak da tanınır. 
Sadrazamın başkanlığı altında toplanan bu Meclise hükümet üyeleri, 

Meclis-i Vâlâ ve Meclis-i Tanzimat üyeleriyle üst düzey devlet yöneticile
ri katılırdı. Meclis; yasaları, tüzükleri tartışmak için toplandığı gibi iç, dış 
sorunların yoğunlaştığı bunalımlı dönemlerde de toplanırdı. Zira en üst 
düzeyde danışma meclisiydi. 

Meclis-i Ali-i Umumî'nin 1854'e kadar bir tüzüğü yapılmamıştır. Mec
lis-i Vâlâ'nın içtüzüğüne göre çalışması kabul edilmişti. Buna göre Çar
şamba ve Pazar günleri toplanarak gündemindeki konuları görüşüyordu. 

XIX. yüzyıl ülkede çağdaşlaşma hareketlerinin yoğunlaştığı bir dö
nem olduğu için; hükümet üyelerinin iş yükü giderek artmıştır. Hükü
met üyelerinin Meclisin toplantılarına katılmalarını güçleştirmiştir. Bu
nun üzerine Meclisin çalışma süresi gözden geçirilmiş ve haftada bir gün 
-Cumartesi günü- toplanması kararlaştırılmıştır. -1843'te Pazar gününe 
alındı- 1855'te Meclis-i Ali-i Umumî için bir nizamname yayımlanmıştır 
(1). Buna göre Meclis, Meclis-i Tanzimat'ın hazırladığı yasa tasarılarını, 
tüzükleri görüşecektir. Mecliste görüşülecek konuların gündemini çıka
racak, en az üç gün önceden üyelere dağıtılacaktır. Üyeler bu belgeleri 
inceleyecek, metin üzerinde gerekli ön çalışmayı yaptıktan sonra toplan
tıya katılacaktı. Tasarı madde madde ele alınacak ve incelenecekti. Üye
lerin yapacağı eleştirileri, taslağın hazırlandığı Meclis üyesi cevap
landıracaktı. Mecliste kararlar ya oybirliği ile veya 2/3 çoğunlukla alına
caktı. Kuşkusuz kararlar Padişaha sunulduktan ve onun onayı alındık
tan sonra uygulamaya konulacaktı. 

(/) Ceride-i IhımJK 6 Receh 1271. Akyıldız a.g.e. .s. 1X5-188. 
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Merkez Meclislerinin bu denli gelişmiş olması Osmanlı İmparatorlu-
ğu'nun yönetim yapısında bazı değişimleri gündeme getirmiştir. Bâb-ı 
Ali'nin güçlenmesi, yeni yeni meclislerin kurulması teoride var olan kuv
vetler birliği ilkesinden kuvvetler ayrımına doğru gidişatı başlatmışür. 
Önce yasama ile yürütme birbirinden ayrılmış giderek yargıda adeta ba-
ğımsızlaşmıştır. Bâb-ı Ali yürütmeyi, Meclis-i Tanzimat yasamayı, Mec-
lis-i Vâlâ'da yargıyı simgeler olmuştur. Hele hele Şura-yı Devletin kurul
ması ile bu olgu daha da açık bir nitelik kazanmıştır. 

Başlangıç yıllarında Meclis-i Vâlâ yasama görevini pek verimli bir şe
kilde yapamamış ise de Meclis-i Tanzimat ve Şura-yı Devlet bu görevi 
hakkıyla yapmıştır. Öyle ki ileride ilân edilecek Kanun-i Esasiye göre ya
sa tasarıları Şura-yı Devlet'te belirlenecektir. 

Merkezde oluşan bu meclisler zaman zaman idare ve temyiz mahke
mesi görevlerini de yerine getirerek, üs t düzey devlet memurlarını yargı
lamışlar. 

Ülkenin hızla çağdaşlaşma sürecine girdiği XIX. yüzyılda bu meclisler 
aynı zamanda reformların merkezi, yürütücüsü ve denetleyicisi olmuş
lardır. Denetimi hem idarî hem de malî açıdan yapmışlardır. Örneğin 
devletin bütçesini Meclis-i Vâlâ yapmıştır. 

Tüm bunlar Osmanlı İmparatorluğu'nda meşruti yönetime yönelişte 
birer basamak olmuştur. 
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B) MUTLAK YÖNETİME TEPKİLER 
1. Yeni Osmanlılar Hareketi 
III. Selim ile başlayıp II. Mahmut'la süren Tanzimatçılarla hızlandırı

lan ve genişletilen Batılılaşma hareketi Osmanlı İmparatorluğunda yeni 
bir kuşağın doğmasına yol açtı. 

Medrese dışı okullardan yetişen, yabancı dil bilen, Batıya giden ve 
onu aracısız tanıyan yeni kuşak, Osmanlı ülkesinde yeni bir aydın tipini 
sergiliyordu. Yeni kuşak, insanı kutsal sayan, onun ve toplumun sorun
larına eğilmekten haz duyan, olayları dinsel etkilerden uzak akıl ve man
tık ölçüleriyle çözmeye çalışan bir anlayışın ürünüydü. Bunlar, devletin 
üst makamlarına rüşvet vererek, dalkavukluk ederek çıkmayı düşünmü
yorlardı. Bu makamları halka hizmet için bir araç olarak görüyorlar ve 
halkın desteği ve kendi yetenekleriyle buralara gelmeye çalışıyorlardı. 

Tanzimatm ülkede yarattığı değişiklikler genç aydınlarca benimsen
miş ve desteklenmişti. Ancak 1860 yıllarından itibaren ise yapılanlar ye
terli bulunmamaya başlanmış ve esin kaynağı olan Avrupa'nın düzeyine 
Osmanlı Devletini çıkarabilmek için daha ileri düzeyde reformların yapıl
ması zorunlu görülmüştür. 

İdealist gençler XIX. yüzyılın ikinci yarısında amaçlarına ulaşmanın 
yolunun halkla sıcak ilişkiden geçtiğini görerek bu yolda özverili bir ça
lışma sergilemişlerdir. Henüz yeni başlamış olan basın hayatını canlan
dırarak, gazeteyi kamuoyunun oluşturulmasında bir araç olarak kullan
mışlardır. Öncelikle yazı dilini sadeleştirerek aydının halka verdiği me
sajların anlaşılmasını sağlamaya ve politikayı halka indirmeye çalışmış
lardır. Ülke sorunlarını halkın anlayacağı bir dil ile halka anlatarak çö
züm yollarını göstermişlerdir. Böylece tek yönlü düşünmeye alışmış bi
reyleri çok yönlü düşünmeye yöneltmişlerdir. Osmanlı yöneticilerinin alı
şık olmadığı bir kamuoyu oluşturmaya başlamışlardır. 

Ülkedeki basın faaliyeti siyasal yöneticileri korkutmuş olacak ki, 
1864'te Matbuat Nizamnamesi'nin yayımlanmasından sonra basın dene
tim altına alınmıştır. 1867'de çıkarılan bir kararname ile de gazete kapat
ma yetkisi hükümete verilmiş, basın sıkı bir denetim altına alınmış ve 
basın özgürlüğü iyice daraltılmıştır. Bu uygulama aydınlardaki özgürlük 
isteğini daha da kamçılamıştır. Zira özgürlük olmadan amaçlarını ger
çekleştirmek bir yana yaşayabilmeleri bile güçtü. Nitekim Sadrazam Ali 
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Paşa'nın uygulamalarına tepki gösteren kimi yazarlar, Willıam Churchlll 
tarafından çıkarılan Cerıde-i Havadisin etrafında toplanmışlar ve onu 
adeta bir "Encumen-ı Udeba" haline getirmişlerdir (1) 

Bu toplantı giderek örgütlenmeye dönüşmüştür XIX yüzyıl ortala
rında italyan Birliğinin kurulması için oluşturulan Carbonarı orgutunu 
kendilerine model alan Mehmet, Reşat, Nuri, Ayetullah, Kemal, Refik Bey 
gibi yabancı dil bilen varlıklı aile çocukları, Haziran 1865'te gizli bir ör
güt kurmuşlardır (2) 

Başlangıçta uye kaydına özen gösteren orgut, daha sonra serbest ha
reket etmiş ve medrese öğrencilerinden uye kaydetmek için özel kişiler 
görevlendirmiştir Ikı yıllık bir sure içinde uye sayılarını 245'e ulaştırmış
tır Bunlar arasında Harp Okulu Nazırı Süleyman Paşa, Zaptiye Nazırı 
Yardımcısı Mustafa Asım Paşa, İstanbul Karakolları Komutanı Ömer Na
ili Paşa, Şirvanızade Ruştu Paşa, Şeyhülislâm Refik Efendi v s gibi ust 
düzey devlet yöneticileri de vardı (3) 

Bu orgut üyeleri sorunların kökeninde hükümet olduğunu düşünü
yordu O nedenle de ülkeyi düzlüğe çıkarmak için Bâb-ı Ali'nin basılarak 
Âlı, Fuat ve Mütercim Ruştu Paşa gibi kişilerin öldürülmesini, ulemadan 
oluşan bir heyetle Padişaha gidilerek bir meclisin açılmasını içeren Ana
yasanın ilân ettirilmesini düşünüyorlardı (4) Sadrazamlığa getirilecek kı
şı konusunda üyelerin anlaşamaması orgut üyelerini tutuklatmasına yol 
açtı Avrupa basını bu olayı "Osmanlı Imparatorluğu'nda parlamenter 
idare kurulması yolunda" çalışmalar olarak kamuoyuna duyurdu (5) 

Bu sırada Mısır Hıdivi bulunan ismail Paşa, Osmanlı yöneticileriyle 
ilişkilerini daha da ıyileştirerek kardeşi Mustafa Fazıl Paşa'yı hidıvlık 
haklarından yoksun bırakmayı planlıyordu Mustafa Fazıl Paşa ise ağa
beyinin planlarını bozmak için Vükelâ Heyetı'ne girmeyi, daha da otesı 
sadrazam olmayı düşünüyordu Vükelâ Heyeti'ne girdi 1862'de Maarif, 

(/) dıveı Koıas Yem Osmanlılar 150nu \\imda Tan ımat Ankara 1992 s 550 
(7) 1^65 ulının Ha ilanımla kurulan bu orgutun adı iKun Mİlaı seni Osmeınlılaı olatak belirtilmiş ise de çağdaş araştırma 

kırda bu kabul edilmemektedir Kaya Bilgeyi Yakınçağ Tınk Kultuı \e Edebısatı Üzerinde Araştıımalar Yeni Osmetnlı 
laı Ankara 1S(7 de orgutıın adını meslek olarak vermektedir Sına Akşın Turkıse Tarihi C ? İstanbul 1988 s 142 de 
bu adı benimsemekte hnser Koıas ise adı s,eten makalede s- 550 Meslek yada Mesleknaıne demektedir 

(i) Fıneı /ısa Karal Osmanlı Taı ıhı C7 s 302 Ebıuzıyu Tevfık Yeni Osmanlılar Tarihi (Haz Şemsettin Kutlu) İstanbul 
1971 s 79 vd 

(4) Bk Emet Kora) Meslek Kurııluşuve Faaliyeti BelletenNo212 s 1157 Abdurrahman Şeref Tarih konuşmaları (Yasına 
lıa-ıı tasan Eşref Esiefo^lıı) İstanbul 1978 s 121 

CS)Koıeı\ at>mk sII5"s 
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1863'te Maliye Nazın oldu. 1865'te Meclis-i Hazain Başkanlığına getiril
di. Bu sırada Sadrazam Fuat Paşa ile arasının açılması O'nun Paris'e sü
rülmesine yol açtı (Nisan 1866). 

Mustafa Fazıl Paşa Paris'e varınca Âli ve Fuat Paşa'ya karşı mücade
leye başladı. Bunun üzerine Mısır Hidivliği fermanı değiştirildi. Hidivliğin 
babadan oğula geçmesi kararlaştırıldı. Buna kızan Mustafa Fazıl Paşa 
Fransa'dan Padişaha bir mektup yazdı. Bu mektupta Osmanlı yönetimi
nin kötü yönleri tek tek belirtilerek, yeni bir yönetimin zorunluluğu vur
gulandı. Mustafa Fazıl, bu mektubunda, şu noktalar üzerinde duruyor
du: 

"Padişahların sarayına en güç giren şey doğruluktur. Onların çevre
sini sarmış bulunan kimseler doğruluğu kendilerinden bile saklarlar... 
devletinizdeki Hıristiyan uyruğun ortaya atıp körükledikleri ihtilâl eser
leri aslında bütünüyle bizim dış düşmanlarımızın fesatlarından doğmak
tadır. ...bu konuda şimdiki hükümetin de büyük kusurları bulunmakta
dır. ...Bu günkü devleti idare ediş tarzının kötülüklerinden doğan bir ta
kım olumsuz gelişmeler vardır ki bunlar Türk soyundan gelenleri gittik
çe yozlaştırmaktadır. Yüce Türk soyundan gelmiş olmakla iftihar eden 
bazı sadık kullarınız -vatana karşı besledikleri derin sevgileri gereği- bu 
milletin böylece zayıflayıp azalmakta bulunduğunu görerek çok haklı bir 
üzüntü duymaktadırlar... Bizim milletimizde iyi ahlâkın günden güne bo
zulması, namus, yurt ve iyilik severliğin gittikçe azalması, vatanlarını 
gerçekten seven, sizin şanınızın artmasını ve vatanımızın mutluluğunu 
yürekten arzulayan kimseler için büyük endişe teşkil etmektedir... 

Milletlerde düzen ve güveni sağlayan ve öteki düzenlerin anası olan 
şey sadece hürriyettir ki, onun yerini başka hiç bir şey alamaz... Ne za
man bir milletin bütün hakları kendisini yöneten devletin sağlam garan
tisi altında bulunursa o millet her fırsatta iyiyi ve doğruyu arar... 

Şevketlü Padişahım; şimdiki idare tarzını değiştirmek suretiyle devle
ti kurtarınız. Daha özgür kanunlar ve düzenler ile saltanatınızı süsleye
rek onu bulunduğu kötü durumdan selâmete çıkarınız. ...böyle özgür ve 
sağlam bir düzen Müslümanların da Hıristiyanların da her türlü hak ve 
görevlerini güven altına almış bulunacağından Avrupalıların hâkim ve 
mahkûm arasında gerçekleştirmesini imkânsız zannettikleri dengeyi 
mutlaka gerçekleştirecektir. ...özgür düzen denilen şey ne sizin ne de hal-
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km zararına olur Ancak kendi başlarına buyruk olanların bu davranış
larını sınırlar ozgur düzen kabul edilip uygulanacak olursa devletin te
meline yeni bir guç katılmış olacağından yabancıların bu her işimize bu
run sokmalarından da kurtulmuş oluruz Bizzat, Osmanlı Devleti ülke
sinde her cins ve mezhepten halkın koruyucusu olunca artık başkaları
na soz düşmez' (1) 

Mustafa Fazıl Paşa 'nın Padişaha yazdığı bu mektup İstanbul'daki 
genç aydınların da eline geçti Turkçeye çevrilerek broşür halinde bastı
rılıp dağıtıldı (2) Bunun üzerine hükümet, Zıya Paşa'yı Kıbrıs Mutasar
rıflığına, Namık Kemal'i de Erzurum Vali Yardımcılığına atayarak İstanbul'dan uzaklaştırmaya çalıştı (3) Alı Suavi ise Kastamonu'ya suruldu 
Daha sonra da tutuklamalar başladı (4) 

Hükümetin bu tavrını öğrenen Mustafa Fazıl Paşa bu genç aydınları 
Fransa'ya çağırdı (5) Zıya Paşa ve Namık Kemal Fransız Elçiliğinin de 
yardımıyla Paris'e gittiler Onları Alı Suavi izledi Daha sonra Mehmet, 
Nuri Reşad ve Agâh Bey de Fransa ya kaçtı Bu özgürlük savaşçılarını 
Fransızlar çok ıyı karşıladılar Journal de Debat ile La Libertee Siecle 
onları alkışladı La Libertee bu Osmanlı aydınlarını 'Türkiye nın kurtarı
cıları ilerleyiş Ordusunun Öncüleri' olarak nitelendirdi Gazete, Fransız 
ulusunun ilerleme fikrinin bayraktarlığını yapmakta olan ve ülkelerinin 
en seçkin kalemlerinden meydana gelmiş bulunan bu genç yurtseverlere 
en candan sevgi ve saygı duyguları ile konukseverlik kucağını' açtığını 
özgürlük yolunda kendilerine önderlik yapmayı şerefli bir görev" saydı

ğını belirtiyordu 
Mustafa Fazıl Paşanın maddî koruyuculuğu altında bulunan bu 

gençler Paris'te, kendilerini Yeni Osmanlılar olarak adlandırmışlardır Bu 
adı Fransızca Jeune terimine karşılık olarak benimsemişlerdir Zira Je-
une terimi XIX yüzyılda Avrupa'da mutlak yönetimlere karşı verilen öz
gürlük hareketini yansıtıyordu Dolayısıyla bu kavramın içinde ' Ulusçu
luk, Meşrutıyetçilık Cumhuriyetçilik" gibi ilerici özler vardı Oysa bu 
kavram, Osmanlı imparatorluğunda hem Osmanlı kurumlarını eski saf 

(I) Ebıı ı\a Tı-vfık at,c s 27 41 
İ2) Ebıı i)u a g c s 2** \d 
(VLulfi agı i XI s 80 
(4) hcdtnkı ı hakkında bk~ Berki-, aqc s 250 Ebıı lyaTevfık a f, t S 69 Lutfı a t, <. C X! s H5 
(l)Bk Fbıı ıvıTıvfık a 4 t s 6? 
İ6) Lbıı nuTuJık a t, t * 124 
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geleneklerine dönüştürmeyi isteyenler hem de şeriatın zamanın ihtiyaç
larını karşılayamadığını belirterek devleti dinden ayırarak Avrupa mode
line göre yeni bir düzenin kurulmasını isteyenleri anlatmak ıçm kullanı
lıyordu Dolayısıyla Jeune teriminden hem din hem de devlet düşmanlı
ğı anlamı çıkarılıyordu işte bu nedenle Avrupa'ya kaçan Osmanlı aydın
ları Yeni Osmanlılar adını kullanmayı tercih ediyorlardı (1) 

Yeni Osmanlılar, Avrupa'nın ozgur ortamından yararlanarak, Musta
fa Fazıl Paşa'nın maddî desteğiyle çıkardıkları gazetelerle meşruti siste
me doğru gidişata ivme kazandırdılar. Tanzimat Fermanı'nı başlangıçta 
desteklemelerine rağmen daha sonra onu eleştirmekten de geri durmadı
lar Namık Kemal "Gulhane Hattı Hümayunun, Islahat Fermanının" Pa
dişah nutkunun çağdaş bir devletin esas nizamlarını teşkil edecek nite
likte olmadığını, belirsizliklerle, tezatlarla dolu olduğunu belirtti (2) 

Yeni Osmanlılar, Tanzimatçıları mutlakiyetçılıkle suçladılar Halkı 
keyfi yönetime karşı koruyacak düzenlemelerin yapılmamasmdan şikâ
yet ettiler Avrupa ile kurulan ilişkiler nedeniyle ülkenin yabancı etki ve 
mudahelelerine açık bir hale getirildiğini, onlara toprak edinme hakkının 
verildiğini, ülkenin kamusal ve ekonomik hayatının batılıların denetimi 
altına sokulduğunu, dışardan borç para alınarak ulkemn Avrupa'ya ba
ğımlı hale getirildiği tezini işlediler (3), bunlara karşı çıktılar 

Yeni Osmanlılar, Tanzımatm yasal ve sosyal haklar konusunda bir 
düzenleme yapmadığını, siyasal amaçları gerçekleştirmeye yönelik bir oz 
taşıdığını o nedenle de bir "manevra" olduğunu iddia ettiler 

XIX uncu yüzyılın ikinci yarısında Batı ile Osmanlı Devletim karşılaş
tıran kimi Osmanlı aydını, Osmanlı Devletinin niçin geri kaldığını sorgu
lamaya ve bu gen kalmışlıktan nasıl kurtulacağını araştırmaya yöneldi 

Tunuslu Hayrettin Paşa, Avrupanın üstünlüğünün "adalet ve hürri
yete' dayandığını, "zulüm ve kotu yönetimin" ülkeleri tahrip ettiğini, 
"meşveret olmayan yerde hiç bir doğruluğun" olamayacağını, "Şerıat-ı 
garranın en ehemmiyetli usulünden birinin de meşveretin vücudu" oldu
ğunu belirtti Halkın hükümet işlerine katılması, hükümetin sorumlu tu
tulması ve denetlenmesi tezini işleyen Hayrettin Paşa, Padişahın doğru 
yoldan ayrılması halinde ulema, vükelâ ve ordunun yardımıyla halledile
bileceğini de belirtti (4) 
(l)Bk Be/kes a\e ^ 2S1 İhsan Sıtn^u ı\c bu adın politika ve edebiyat ıft at taraftarı çençlenn oluşturduğu gizil oıgutler 

dul taklit edildiktin belirtmektedir Bk^ ihsan Sıtnçıt Yeni Otmanlıiaı Tanzimat I İstanbul 1940 s 777 n l 
(2)Namık Kemal a^e s 167 
( t)5»«ç««V6 s 777 857Lttvıs ag t s 169 171 
(4) TıııkOneagt \ 105 vd Kami age t 7 s 307 Engelhard! a t;e •,184 IH5 
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1867'de Paris'te toplanan Yeni Osmanlılar da Osmanlı Devleti'nin bu
nalımlardan kurtulabilmesi için çeşitli önerilerde bulundular. Ali Suavi, 
İslâmiyetin ilk dönemlerdeki meşveret kavramının canlandırılarak Os
manlı Devletinde meclisli bir yönetime geçilmesini istedi. 

Ali Suavi'ye göre, İslâm hükümetleri meşvereti terkettikleri için geri 
kalmıştır. "Halkın istediği adalettir. Adalet müsavattır. ...Adaletin icrası 
ise tarz-ı idaremizin değişmesiyle olur. Usulü Meşveretin vazzıyla olur. 
...böyle keyfi idare olmaz. Böyle devlet yürümez. Bizler Müslümanız. İs
lâmiyetin hürriyet ve adalet üzre müesses olduğunu biliriz. İstediğimiz 
usulü meşveret ve meşrutiyet, kitap ve sünnet ve icma-ı ümmet ile sabit
tir" (1). 

Ali Suavi, hükümetleri Meşruti Hükümet ve Mutlak Hükümet olarak 
ikiye ayırıyor ve dünyada güçlü hükümetlerin (şarta bağlı) meşruti hükü
metler olduğunu vurguluyordu (2). Osmanlı Devleti'ni Hükümet-i Mutla
ka olarak nitelendiren Suavi, "Biz hükümeti meşruta istiyoruz, meşveret 
usulünü istiyoruz" diyordu. Bu isteğe karşı gelenleri de eleştirerek bizzat 
Peygamberin ümmeti ile meşveret ettiğini söylüyordu. 

Namık Kemal ise, ülkedeki siyasal sistemin değiştirilmesini isteyenle
rin başında geliyordu. Çağdaş hükümet şekilleri içinde Cumhuriyeti "Ef-
dal-ı Hükümet" olarak niteliyordu (3). 

İlk yıllarında İslâmiyetin de bir çeşit Cumhuriyet olduğuna dikkati çe
ken Namık Kemal bu sistemin Osmanlı Devleti'nde uygulanamayacağını 
belirtiyordu. Osmanlı Devleti'nin benimseyebileceği ve uygulayabileceği 
sistemin, Osmanlı hanedanının yönetiminde bir meşruti sistem olduğu
nu (4), bunun da usul-ü meşveret ve şura-yı ümmete dayanması gerek
tiğini söylüyordu. 

Namık Kemal, meşruti sistemin İslâmi olup olmadığını, halkın böyle 
bir sistemi benimseyip benimseyemeyeceği konularını tartıştıktan sonra 
meşruti sisteme mutlak geçilmesini, bu konuda da çağdaş devletlerden 
birinin örnek alınmasını öneriyordu. Ancak, Amerika'nın Cumhuriyet ol
ması, İngiltere ve Almanya'da ise "zadegan" sınıfının bulunması nedeniy
le Osmanlı İmparatorluğu'na örnek olamayacağını belirterek Osmanlıya 

(l)Ali Suavi, Muhbir, No: 26. 7 Mart 1868. 
(2) Muhbir, No: 27, 14 Mart 1868. 
(3) Namık Kemal, a.g.e.. s. 206. 
(4) Namık Kemal, a.g.e., s. 229. 
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örnek olacak tek devletin Fransa olduğunu açıklıyor (1) ve "binaenaleyh 
biz devlet şeklimiz için Fransa'yı numune olarak alabiliriz ve onun Niza-
mat-ı Esasiyesini bir takım tadilât ile memleketimizde tatbik edebiliriz (2) 
diyordu. 

Namık Kemal'in Osmanlı İmparatorluğu için önerdiği Fransız sistemi 
III. Nepoleon'un İkinci İmparatorluk sistemidir. Buna göre Osmanlı İm-
paratorluğu'nda tıygulanacak meşruti sistem üç meclisli olacaktı. 

1. Meclis-i Şura-yı Devlet: Üye sayısı 40-50 arasında olacak. Görevi, 
yasaları, idarî tüzükleri hazırlayacak, yönetimde ortaya çıkan sorunları 
çözecekti. Hazırlanan tüzükler Şura-yı Ümmet'te ya da senatoda tartışı
lırken devlet adına tüzüğü bu meclis üyesi savunacaktı. 

2. Meclis-i Şura-yı Ümmet : Meclis-i Şura-yı Devlet'in hazırladığı ya
saları onaylayacak ya da reddedecek, devlet bütçesini hazırlayacaktı. Ça
lışma süresi üç ay olacak, gerekirse uzatılabilecekti. Üyeleri halk tarafın
dan seçilecek görüşmeler açık yapılacaktı. 5 imza ile gizli oturum yapma 
hakkı da olacaktı. Meclisin başkanını Padişah atayacak Devlet Başkanı 
Meclisi toplama ve dağıtma hakkına sahip olacak. Meclis dağıtılır ise 6 ay 
içinde yeniden seçim yapılacaktı. Seçim sırasında propaganda serbest 
olacaktı. 

3. Senato : Yasama ve yürütme organı arasında denge kuracaktı. Te
mel düzeni ve özgürlüğü koruyacaktı. Bu Meclis yasaları genel kural, 
mezhep, ahlâk, bireysel özgürlükler, ülke savunması vb. açılardan ince
leyecekti. O nedenle bu Meclise sunulmadan bir yasa açıklanamayacak-
tı. Senatonun üç çeşit üyesi olacaktı. 

a) 18 yaşını bitiren devlet başkanının aile bireyleri. 
b) Din başkanları, ordunun üst rütbeli subayları. 
c) Devlet yöneticisinin istedikleri. 
Halk devlet yönetimi konusundaki düşünce ve eleştirilerini bu mec

liste yapabilecekti (3). 
Namık Kemal, bu yönetimle devlet yöneticilerinin keyfi davranışları

nın önleneceğini, yasama ve yürütmenin ayrılacağını, halkın haklarının 
korunacağını, halkın birliğinin güçleneceğini, ülkedeki zulmün, israfın, 
isyanların sona ereceğini devletin güçleneceğini, Osmanlı egemenliğinin 
sürekliliğinin sağlanacağını düşünüyordu. 

(/) Bkz. Namık Kemal, a.g.e., .s.JHJ. 
(2) Namık Kemal, a.g.e., s. 167. 
(3) Bkz. Namık Kemal, a.g.e.. s.185-209. Hürriyet 21 Eylül 1285.112 Teşrinievvel 1285. 
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Yeni Osmanlılar "meşveret" ile demokrasiyi "şura-yı devlet" ile parla
mentoyu "ehl-ı hallü akd" ile kamuoyunu (1), "nizam-ı esasi" ile de ana
yasayı anlatmaya çalışıyorlardı. 

Yeni Osmanlıların yukarıda belirttiğimiz sistem önerilerine çeşitli tep
kiler de geldi. Bu tepkilerin başında önerilen sistemin Islâmi nitelik taşı
yıp taşımadığı konusu idi (2). Gerek Suavi'nin gerekse Namık Kemal'in 
yazılarında meşrutiyetin meşverete dayandığı, meşveretin ise İslâmiyete 
yabancı bir kavram olmadığı konusuna ağırlık veriliyordu (3). 

Meşruti sisteme karşı olanların bir başka itirazları da Osmanlı Devle
tinin çok uluslu, çok dinli olması nedeniyle bu sistemin ülkeye uygun ol
mayacağı tezi idi. Namık Kemal her eyalette (vilayette) birer meclisin ol
duğunu bu meclislerde her milletten üyenin bulunduğunu, bunların res
mî dil olan Turkçeyi konuştuklarını söyleyerek Şura-yı Ümmet'in kanun
suz olamayacağını, üyelerinin mutlak özerkliğe sahip bulunmayacağını 
dolayısıyla bu kurumun "bir cemiyeti mefsedet" olamayacağına dikkati 
çekti. "Nizamat-ı Esasiye ve Meclisin talimat-ı idaresine" herkesin uymak 
zorunda olduğunu vurguladı (4). 

Yem Osmanlılar, Meşruti sisteme karşı olanların halkın cahil olduğu
nu, seçim haklarını iyi kullanamayacaklarını, o nedenle de devlet görev
lilerinin istediklerinin gerçekleşeceği iddialarını da kabul etmediler. Zira 
Avrupa'da da durumun aynı olduğunu, seçim işi başladıktan kısa bir sü
re sonra bu sorunun çözüleceğini, halkın özgür oy verme bilincinin ger
çekleşeceğini belirttiler (5). 

Namık Kemal Sırbistan'da, Karadağ'da, Mısır'da birer "Şura-yı Üm
met ' in olduğuna dikkati çekerek orada b u n a mani olmayan cehalet biz
de niçin olsun? Biz bunlardan daha mı geriyiz? diyerek görüşlerini açık
ça ortaya koydu (6). 

III. Napoleon 1867'de Paris sergisinin açılışına Padişah Abdülaziz'ı 
davet etti. Padişah Fransa'ya varınca onu karşılayanlar arasına Mustafa 
(1) 1uıküne a ı> e s 102 
12) Oınei>ın bu kısım insan Meclis ı Şııra-)i Ümmeti bıd'at sayıyordu Namık Kemal anlata şu cevabı vernoıdu 'Vapur da 

bul at alıııa\alım mı, ıfyıelt tüfekler de bul at kullanma\alım mı' Bkz Hurrıset 27 Cenıazi)etevvel 1285 1 14 C)lul 1868, 
No 12, Namık Kemal, a g e, s 180 

(i)Bkz Alı Suavı, Muhbıı, No 20 IKJamtai) 1868 /? Februarş. 1868, Namık Kemal Hürmet No 12 14 September 1868-
27 Cemcrnelevvel 1285 

(4) Hııırıset, W Temmır 1285 
(5) Hıııııset V) Temmır 1285, 4 Cemamelahıı 1285. 21 E\lul 1868 
(61 Bkz Hatmet V) Temmuz 1285 Mehmet Alı Paşa Mısır da 156 u\elı bir danışma meclisi oluşturmuştu 1866 da ise seç 

menleri sınıılı, fonksiyonu ise daha sınırlı bu meclis kurulmuştu Tunus- Be\t ne 1861'de anayasalı düzene geçmişti 
Yiuıtlme Bey'ın yasama ise atamayla gelen 60 u\etl bir kut ulun elinde ıdı Bkz Lewıs, a g e s 151 

31 



Fazıl Paşa da katıldı. Yaptıklarından dolayı özür diledi. Padişah Mustafa 
Fazıl Paşa'yı affetti. Üstelik Londra, Viyana ve Budapeşte'ye yaptığı gezi
lerde yanında bulunurdu. O'nu İstanbul'a dönmeye ikna etti. Nitekim 
Mustafa Fazıl Paşa İstanbul'a döndü. Kasım 1870'te Namık Kemal başta 
olmak üzere Ali Suavi ve Mehmet Bey dışındaki Yeni Osmanlıların İstanbul'a dönmesi yeni Osmanlı hareketini zayıflattı (1). Ancak yeni Osman
lıların yurt dışında ve daha sonra yurt içinde yaptıkları çalışmalar meş
rutiyete gidişin ivmesini artırdı. Hele hele Mahmut Nedim Paşanın sad
razamlığı dönemindeki baskıcı, israfa dayalı, Rus yanlısı politikası bir 
çok devlet adamını da rahatsız etmeye başladı ve meşrutiyete engel görü
nen Abdulaziz'in tahttan indirilmesi plânlarının yapılmasına yol açtı. 

2. Darbeler Dönemi 
ikinci kuşak Tanzimatçılardan olan Fuat Paşa'nm, 1869'da, iki yıl 

sonra da Eylül 1871'de Ali Paşa'nın ölümü devlet yönetiminde büyük de
ğişikliklere yol açtı. İsmail Hami Danişmend'in deyimi ile devlet "orta 
adamlarla manevî cücelerin elinde" kaldı (2). 

Zira bu iki Sadrazam devrinde Bâb-ı Âli'nin etkinliği artmıştı. Öyle ki 
Meşrutiyet hareketinin öncüleri olan Yeni Osmanlılar bile Bâb-ı Âli bas
kısından şikâyetçi olmuşlardı. Âli Paşa'nın ölümü üzerine Padişah, Mah
mut Nedim Paşa'yı Sadrazamlığa atadı. Mahmut Nedim Paşa bundan ya
rarlanarak Fuat ve Ali Paşa yanlılarını görevlerinden alarak onları pasifi-
ze etti. Bürokraside büyük değişiklikler yaptı. İdarecileri sık sık değiştir
di. Rüşvet yaygınlaştı, insanların yargılanmadan sürgüne gönderilmesi
ne başlandı (3). 

1873 ve 1874 yılında hava koşullarının çok kötü olması nedeniyle ül
kede büyük bir kıtlık oldu. Ekonomik durum bozuldu. Buna rağmen sa
rayın harcamaları arttı. Hükümet geçici bir önlem alarak 10 Ekim 
1875'te 5 yıl süreyle borç faizlerinin ancak yarısını ödeyeceğini açıkladı. 
Bu olay dış dünyada büyük tepki doğurdu. 

Ali Paşa'nın olumu, Fransa'nın Almanya karşısındaki yenilgisi dış po
litikada da önemli değişiklikler yarattı. Zira Kırım Savaşı'ndan sonra Os
manlı dış politikasında Fransızların etkinliği artmıştı. Mithat, Hüseyin 

(1) Namık Kemal İstanbul'a gelince •semden İbret Gazetesini çıkararak, ozgiırluk mücadelesini kaldığı yelden ııırdurmek iste
di ise de. başarılı olamadı Gazetesi sık sık kapatıldı 1873'tede Kıbrıs'a sürülerek ı\ıcepusıfıze edildi 
(2) ismail Hamı DANIŞMEND izahlı Osmanlı Taııhı Kıonolojısı C 4, İstanbul 1955, s 214 
(1) Ahmet Rasım, a /• e. C 2. s 54 5 î 
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Avni, Mütercim Rüştü Paşalar ve Hayrullah Efendi gibi İngiltere yanlısı 
üst düzey devlet yöneticileri bundan memnun gözükmüyorlardı. 

Mahmut Nedim Paşa'nın sadrazam olması ile Osmanlı dış politikasın
da Rusya'nın etkinliği artmaya başladı (1 ).Oysa Rusya bu sırada Pan Sla-
vist bir politika izliyor ve Bosna-Hersek'te yaşayan Slavları kışkırtıyordu. 

Vergilerdeki yolsuzlukları, jandarma baskısını bahane eden Slav köy
lüler Haziran 1875'te ayaklandılar. Rusya ve Avusturya-Macaristan da 
onları destekledi. Almanya'ya karşı yenilginin yarattığı psikolojik ezikliği 
atmak için Fransa'nın da isyancıların yanında yer alması Bosna-Hersek 
sorununu uluslararası platforma itti. Olay Müslüman-Hıristiyan çatış
ması biçiminde Avrupa kamuoyuna sunuldu. Avrupalı devletler kendi 
aralarında anlaşarak sorunun çözümünü amaçlar bir taslak hazırlayıp 
Osmanlı Hükümetine sundular (2). 

Osmanlı Devleti taslağı kabul etti. İsyancılar ise kabul etmedi. Zira 
onlar Rusya'dan aldıkları destekle daha büyük çıkar elde etmek istiyor
lardı. Bunun üzerine askerî önlemlere baş vuruldu. Bu da isyan bölgele
rinden binlerce insanın Sırbistan, Karadağ ve Avusturya'ya sığınmaları
na yol açtı. Olayın boyutları genişledi. Avrupa'yı derinden etkileyecek bir 
savaş tehlikesi ortaya çıktı. Bunun üzerine Almanya, Avusturya, Maca
ristan ve Rusya Dışişleri Bakanları Berlin'de toplanarak önceki reform 
taslağını biraz daha genişleterek isyancılara daha çok hak veren yeni bir 
taslak hazırladılar. Bu taslak İstanbul'a geldiğinde Bulgaristan'da yeni 
bir isyan başlamıştı. 

Osmanlı Devleti'nin iç politikadaki istikrarsızlığını gören Bulgarlar 
yeniden isyan ettiler. Avrupa basını ve Amerikan misyonerleri Müslü
manların Hıristiyan Bulgarları öldürdüğü şeklinde yanlış haberler ürete
rek Avrupa ve Amerika kamuoyunu Osmanlı aleyhine harekete geçirdi 
(3). Bu sırada Müslümanlığı seçmiş bir Bulgar kızının Selanik'te Ameri
kan konsolosu tarafından kaçırılması üzerine, Müslüman halkın ayakla
narak din değiştiren kızı istemesi, bu arada Alman ve Fransız Konsolos
larının öldürülmesi (4), Osmanlı yönetimini etkiledi. Avrupalı devletler 
bunun üzerine toplanarak Osmanlı Devleti'ndeki sorunu çözmek üzere 
yeni bir tasarı hazırladılar (5). 

(1) Sina Aksin. Türkiye Tarihi, C.3, s. 14» 
(2) Bkz, Engelhardt, a.g.c, s. 328 vd. Show a.g.e. s. 202 Danişmend, a.g.e. s. 246 vd. 
(3) Engelhard!, a.g.c, s. 321 vd. - Danişmend, a.g.e.. s. 251, 252 
(4) A. Rasim. a.g.e.. s. 113, -Danişmend, a.g.e„s. 253. 
(5) A. Rasim, a.g.e.. s. 115-117, -Dunişmend, a.g.e., s. 256 
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Balkanlar'dan İstanbul'a ulaşan haberler, Müslüman halkta buyuk 
tepkiler oluşturuyordu. Tanzımattan ben ülkede uygulanan reformları 
içme sindiremeyen ulema, özellikle eşitlik hakkına karşı çıkıyordu. Meş
rutiyet ıçm özgürlük savaşı veren kimi yeni Osmanlılar da bu konuda on
ları destekliyordu Öyle ki Ali Suavı, Osmanlı önderliğinde dünya Türk
lüğünün birleştirilmesini amaçlar tezler üretmeye başlamıştı (1) Mah
mut Nedim'in padışahçı ve Rus yanlısı tutumu hükümete karşı tepkileri 
yoğunlaştırmıştı iç güvenlik bozuktu. Enver Zıya KARAL'm deyimi ile 
halk silahçı dukkânlaıma koşmuş, İstanbul'daki Müslüman olmayan 
zenginler ailelerim Avrupa'ya göndermiş, Rusya Sefiri, Müslümanları Hı-
rıstıyanlara, Hırıstıyanları Müslümanlara karşı kışkırtmasını sürdür
müştür Daha otesı, Osmanlı Devletinin sefaretleri koruyamayacak du
rumda olduğu imajını vermek içm bir kaç yuz Karadağlıyı silahlandıra
rak sefarethanenin etrafında nöbet tutturmuştur 

Mithat ve Hüseyin Avnı Paşaların da çabasıyla Abdulazız'e karşı olan
ların sayısı giderek artmıştır (2). 9 Mart 1876'da "Müslüman Vatanper
verler" adıyla yayımlanmış olan bir bildiride, "Müstebit padişahın yerme 
cins ve mezhep ayrımı yapmadan tum Osmanlı vekillerinden oluşan bir 
meclis ile idare edilen" hükümetle sorunların üstesinden gelinebileceği, 
ozunde Osmanlı sisteminin seçime dayalı olduğu, o nedenle de Meşruti
yetin Kur'an'a aykırı olmadığı, milletin vekâletini suiistimal eden Padişa
hın hal edilebileceği vurgulanarak "mecnun ve fâsık" bir hükümdardan 
ülkenin kurtarılmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir 

Bildiride, hükümdarın istıbdatına karşı koymak içm "Meclıs-ı Millî" 
oluşturularak ingiliz sistemine benzer bir yönetimin kurulması öneril
miştir Böylece, ülkeyi mahveden uygunsuz hükümetin ortadan kaldırı
larak yerme akla ve özgürlüğe dayanan bıı düzenin hâkim olacağına, bu 
düzende de herkesin hur ve mesut yaşayacağına dikkat çekilmiştir (3) 

İstanbul'da bulunan medreselerin öğrencileri 16 Rebiyülahır 1293 
(11 Mayıs 1876)'da isyan ettiler Zira öğrencilerin buyuk çoğunluğunu 
Rumelili öğrenciler oluşturuyordu. Bunlar Bosna-Hersek, Bulgaristan 
olayları nedeniyle evlerinden haber alamıyorlardı. 

(I) Shmv a ç c s 200 
(2)Rasım agt s 120 
(i)Cngtlhaıdt a t> c t ?ÎS 140 
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Fatih, Bayezid, Süleymaniye Medresesi öğrencileri "devlet ve memleket 
hukuku ve istiklâli şunun bunun ayağı altında kalmıştır. Böyle bir zaman
da ders ile iştigal edilemez, islâmlar, Hıristiyanların hareketlerine ve eza ve 
cefalarına maruz kalmışlardır. Sebeb olanları ortadan kaldırmak şer'an 
cümlemize farzdır" diyerek sokağa dökülmüşlerdir. Halktan kimi kişiler de 
onlara katılınca kalabalık artmıştır. Bu da Padişahı telaşlandırmıştır. Rus 
elçisi askerî güç kullanılarak öğrencilerin dağıtılmasını istemiştir. Öğrenci
lerin şeyhülislâm ile sadrazamı istemediklerinin anlaşılması üzerine Abdü-
laziz bu iki kişiyi görevinden alarak sorunu çözmüştür (1). 

Öğrencilerin ayaklanması hükümetin değişmesine yol açtı. Padişah, 
Sadrazamlığa Mütercim Rüşdü Paşa'yı, Şeyhülislamlığa Hayrullah Efen-
di'yı, Seraskerliğe de Hüseyin Avni Paşa'yı atadı. Mithat Paşa da hükü
mete alındı. Böylece daha reformist bir hükümet oluştu. Ancak, Padişah 
bu işten memnun gözükmüyordu. Zira hükümet üyelerine "sizi halk is
tediği için memur ettim" demesi bunu gösteriyordu (2). Padişahtan endi
şe duyan hükümet, yabancı bankerlerle yapılan kimi borç andlaşmaları-
nı reddederek halkın güvenini sağlamaya yöneldi (3). Padişahın Mahmut 
Nedim Paşa'yı istemeye istemeye görevinden aldığını, fakat koşulların 
oluşması halinde yeniden sardazamlığa atayacağını düşünüyorlardı. Bu
nun önlenebilmesi için Padişahın halledilmesinden başka çıkar yol bula
mıyorlardı (4). 

Gerçeğe dayanmayan savlarla İstanbul'dan uzaklaştırılan Hüseyin 
Avni Paşa, Padişaha kırgındı. Ülkedeki bunalımlar bu kırgınlığı tepkiye 
dönüştürüyordu. Redif Paşa, Süleyman Paşa, Mithat Paşa da sıkıntı için
deydi. Özellikle Süleyman Paşa ve Mithat Paşa ülkedeki sorunların çözü
mü için Anayasalı meşruti sistemi (5) öneriyorlardı. Bunun için de önce
likle meşruti sisteme karşı olan Padişahın değiştirilmesini zorunlu görü
yorlardı. 

Hüseyin Avni Paşa'mn örgütlemesi, Süleyman Paşa'nm, Redif Pa-
şa'nın katılması ile 3 Cemaziyelevvel 1293/Mayıs 1876'da Hüseyin Avni 
Paşa'mn evinde bir toplantı yapıldı (6). Süleyman Paşa, istibdatçı Abdul-

(/) Rasım a q e , s 127 Danışnıend, a ç e s 254 Bu olay duyulunca Padişah başkanlığında bir toplantı sapılmış, medıese 
lılcıı korkutmak için med/eselerm kapatılması oneı ılımcı OsmanNuıı Abdıdhamıd t Sanı ve Devri Saltanatı t I \ 14 

(2) Kaıal age t? s 105 
(?) Avıupalı bankerler linkler bizi dolanda di diye yeni bit gurultu kopardılaı Rasım, age, s 132 
(4) Hüseyin Avın ve Mithat Paşa nın medreselıla m isyanı sıratında padişahı halletmeyi düşündükleri görülüyor 

Kanıl, a ç e, C 7, s 105 
(5) Mithat Paşa, ek olaı ak ' otonom vilayet yada bölgelerden kurulu federal bir örgütlenme sistemi istiyordu Herkes age, s 272 

Ah Haydar. Mithat Paşa İstanbul 1325, s 327 
(6) Süleyman Paşa, Hissi inkılâp, s 7 vd 

Su/ey man Paşa aııılaımda bu gelişmeleri ayrıntılı bir şekilde unlamaktadır 
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aziz'in tahttan indirilmesini yeterli görmedi; yeni Padişahın meşrutiyeti 
kabul ve imza etmesinden sonra ona biat edilmesini istedi (1). 

Süleyman Paşa ile aynı kanıları paylaştığını anlayan Hüseyin Avni 
Paşa, Sadrazam ve Şeyhülislâmla da görüşmek zorunluluğunu hissettir
di. Zira Sadrazamın da Padişahtan bazı şikâyetleri vardı (2). 

Hayrullah Efendi ile görüşen Süleyman Paşa onu da ikna etmiştir. 
Mithat Paşa'nm, Padişahın indirilmesi konusunda fetva isteğine ise 
olumlu yanıt vermiş ve daha sonra sadrazamla görüşerek üzerine düşen 
görevi yapacağını belirtmiştir (3). Sadrazam, Kazasker Halil Efendi, Şir-
vani Ahmet Efendi de bu darbeci gruba katılmıştır. 

Abdülaziz'in, Mahmut Nedim Paşa'yı yeniden sadrazamlığa atayacağı 
söylentileri darbenin hızlandırılmasına yol açmıştır. Plânlamayı Hüseyin 
Avni ve Süleyman Paşa yapmış, Sadrazama, Mithat Paşa'ya ve Şeyhülis
lâma da haber verilmiştir. İngiltere elçiliği ile de gerekli bağlantı kurul
duktan sonra, Şeyhülislâmdan da Padişahın tahttan indirilmesi konu
sunda fetva alınmış ve eylem başlamıştır (4). Önceden hazırlanan plan 
doğrultusunda askerler harekete geçirilerek 29 Mayıs gecesi Abdülaziz 
tahttan indirilerek yerine 30 Mayıs 1876'da V. Murat geçirilmiştir (5). 

Murad'm padişah olması yurt içinde ve yurt dışında iyi karşılanmış
tır (6). Yeni bir ıslahat devrinin başlangıcı olacağı şeklinde görüşler orta
ya çıkmıştır. Ancak Padişahın işi çok zordu. Zira iç güvenlik bozulmuş
tu. İsyanlar devam ediyordu. Bütçe açıktı. Avrupa devletleri Osmanlıla
rın iç işlerine müdahale yöntemleri geliştiriyor ve Osmanlı Devleti'nin gu
rurunu kırıcı davranmaktan çekinmiyordu. 

Bu sorunların çözümü güçlü bir yönetime bağlı idi. Oysa Murad'ı pa
dişah yapanlar her konuda anlaşmış değillerdi. Onları birleştiren Abdü
laziz baskısı idi. Nitekim, hükümet üyeleri arasındaki görüş ayrılığı daha 
ilk günlerde kendini göstermiştir. 

(1) Suloman Paşa. ag.e., *. 14 Anuık Huseym Avni Pasa bu kadar ilen gidilemeyeceğini, uygun bir anavasının gerekli 
olduğunu sâylemıştlı 

(2) Bkz. Kural, a.g e . s. 106 
(3) Osman Nıııı, a.g.e , s 18 
(4)age.. s. 23 
(t) Sıtle\ man Paşa, a.g e., ">.47 vd. 

Osman Nıııı, ag.e., s. 22, Danısmend, ag.e., s. 236-264 
(6) Ülkedeki tahvil fiyattan yükseldi. Sabah. 19 Ma)is 1S76, s. 2 
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Osmanlı devlet geleneğinde her taht değişiminde padişah, devlet yö
netiminde yapılması gerekenleri bir Hatt-ı Hümayun ile sadrazama bildi
rirdi Sultan Murad'm tahta çıkışı uzerme yayınlanacak Hatt-ı Hümayu
nu görüşmek üzere bir toplantı yapıldı Bu toplantıda, Padişahın başkâ
tibi olan Sadullah Bey "Padişahın, Milletimizin vukuf ve terbiyesi Millet 
Meclisi oluşturmaya elverişli değildir" diyerek Meclise taraftar olmadığı
nı, ancak ülkenin içinde bulunduğu güvensizliği giderici, devlet yöneti
mini güçlendirici yasal düzenlemelerin yapılmasını, maliyenin iyileştiril
mesini istediğini açıkladı (1) Bu goruş Sadrazam ve Hüseyin Avnı Paşa 
tarafından desteklenirken Mithat Paşa mn başını çektiği meşrutiyet yan
lılarını şaşırttı Nitekim, 9 Cemazıyulevvel 1293/2 Haziran 1876 tarihin
de yayımlanan Hatt-ı Humayun'da da meşrutiyet sozune yer verilmeye
rek, memleketin ve devletin tum bireylerinin güvenliğinin korunmasına 
uygun bir yönetimin bulunacağı ve "usul-u ıdare-ı devletin bir esas 
metn-u sahih uzerme tesisine" çalışılacağı, şeriat hükümlerinin uygulan
masına devam edileceği, tum Osmanlı bireylerinin hürriyetlerinin sağla
nacağı, vatan, devlet ve millet ıçm yapılacakların hükümet üyeleri ara
sında kararlaştırılacağı, bunun içinde Şura-yı Devlet, Ahkam-ı Adliye, 
Maarıf-ı Umumiye ve Umur-u Malıye'de yeni düzenlemelerin yapılacağı, 
maliyenin düzeltilmesi ıçm bütçe dışı harcamalara son verileceği belirtil
di (2) 

Hatt-ı Hümayunda beklediklerini bulamayan meşrutiyet yanlıları 
tepki göstermeye başladı Kamuoyu da Padişah ve Hükümete karşı tavır 
almaya yöneldi Avrupa basını Osmanlı karşıtı bir tavır alarak Türklerin 
kabılıyetsızlığınden ve samimiyetsizliğinden soz etmeye başladı (3) 

Abdulazız'm 4 Haziranda ölmesi de Hükümetin halk üzerindeki güve
nini sarstı Bunu gören Hükümet 16 Cemazryelevvelın 1293/8 Haziran 
1876 Perşembe gunu şeyhülislâmlık konağında bir toplantı yaparak, 
meşruti idarenin benimsenip benimsenmeyeceğim tartıştı (4) Bu toplan
tıya Sadrazam Ruşdu Paşa, Namık Paşa, Mithat Paşa, Halil Şerif Paşa, 
Cevdet Paşa Safvet Paşa, Kazasker Seyfettin Efendi, Reşit Paşa, Server 
Paşa, Rıza Paşa, Halet Paşa, Fetva Emini Halil Efendi, Şeyhülislâm Hay-

(I) Mahmut Cüalülm Pasa Mırut ı Halıkat İstanbul 1979 s 177 
(21 Bk OsmanNuıı af, t s ?/ ?2 
()J Kuıal a ı, e C 7 s ?5J 
(4) Sııle\man Pasa a^c s CJ Mithat Cemal kunla\ Namık Kemal C 2 Ks Is 711 714 
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rullah Efendi, Hüseyin Avnı Paşa, Yusuf Paşa, Galip Paşa, Kayserili Ah
met Paşa, Redif Paşa ve Süleyman Paşa katıldı Dolayısıyla yönetim, or
du ve din ileri gelenleri bir araya toplanıp meşruti sistem karşısında ala
cakları tavrı belirlediler 

Sadrazam Ruşdu Paşa'nm, "Ehl-ı vatanda meşruti idareye kabiliyet 
yoktur. Hurrıyet-ı ehalıde enva-ı mazarrat mevcuttur" sözleriyle başlayıp, 
'biz ahaliye bazı museddat gösterelim ki onlar devletten hukukumuzu is
tirdat ettik zannetsinler. Lâkın nefs-el emirde bir şey vermiş olmıyalım" 
(1) diyerek sözlerini bitirmesi meşrutiyet yanlılarını rahatsız etmiştir Her 
ne kadar Redif Paşa ve Hüseyin Avnı Paşa, askerlik dışındaki konularda 
konuşmamasını Süleyman Paşa'ya tembihlemişler ise de, Süleyman Pa
şa dayanamayarak "Paşa hazretleri, tebeddul-u saltanat hal-ı hazır istih
dafı vikaye için olmadı Herkes temini ıstıkbal-1 millet için bu kadar fe
dakârlığı deruhte etti Bu ışı yapanların ne sultan mahlû a ne bir garezi 
şahsıyelerı ve ne de şimdikine bir nısbet-i mafısusaları vardı" diyerek 
sadrazamın görüşlerine katılmadığını belirtmiştir Namık Paşa 'n ın da 
üyeleri Müslümanlardan oluşacak ingiltere Parlamentosuna benzer bir 
yönetim önerisine sadrazamın sen de ruj (müfrit) olmuşsun diyerek Na
mık Paşa'yı suçlayıcı bir tavır takınmasına Mithat Paşa, Halil Şerif Paşa 
gibi meşrutiyet yanlıları tepki göstermişlerdir Sadrazam ise, "canım bu 
ahaliye imtiyaz vermeye gelmez, verdikçe daima daha fazlasını isterler 
Örneğin Girit' diyerek, meşrutiyete karşı olduğunu yinelemiştir 

Bu toplantıda Mithat Paşa, Süleyman Paşa, Halil Şerif Paşa, Namık 
Paşa, Reşit ve Servet Paşa, meşrutiyet yanlısı, Ruşdu Paşa, Rıza Paşa, 
Halet Paşa, Fetva Emmi Halil Efendi de meşrutiyet karşıtı olduklarını 
göstermişlerdir Halil Efendi, "Sız devlet adamlarısınız. Tumunuz de akıl
lı kişilersiniz Anadolu'nun ve Rumeli'nin bir takım cahil insanlarını top
layıp onlardan onay mı alacaksınız"? Herşeyı adilane gorunuz. Şayet kuş
kulandığınız bir sorun olur ise fetvaya başvurunuz" diyerek şer'î devlet 
anlayışını daha da pekiştirmek istemiştir. Hayrullah Efendi, Hüseyin Av
nı Paşa, Yusuf Paşa, Galip Paşa, Kayserili Ahmet Paşa ve Redif Paşa, hiç 
konuşmamışlardır Cevdet Paşa, Saffet Paşa ve Seyfettin Efendi de her ıkı 
tarafın düşüncelerini okşar sözler söylemişlerdir (2). 

(1) Kunta) af>e s 7H7I4 Sulesman Pasa a ı> e s 61 
(2) Bk Sulaman Pasa a ı> e s 61 64 Mahmul Cdalettm Paşa ise bit tanışmaların Halt m \a-ıını için sapılan toplantıda 

olduğunu \a\lu\or Bk a ç c s IV ismail Hamı Danısmend Mithat Pasa n m Konstıtıısson Kanununu ve Usul ı 
Meş\ el et Kanunundan so- ettıÇınt Divan t Memleket adısla hır Metlisin kurulmasını istediğini sen temektedir a g e s 280 
Saheılı Ga etcsı ise 27 Masıs 1876 tarihinde Bab ı Vâlâ sı Fetva Penahıde toplanan Meclis ı Hass ı Vükela tun Usul u 
Devletin bıı esas mum ıızume tesisi tim Şııtast ümmetin kabulüne karar stıtldıgını bu oıçulıın nucmınamtsmın 
lurıı Umması ı<oı evinin Mithat Pasa sa veı ildiğini \a mıştır Seıbah ?/ Mas ıs 1876 No 9? 
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Meşrutiyet konusunda karar alamayan hükümet, Girit'te meydana 
gelen olayları görüşmek üzere Mithat Paşa'nın konağında bir toplantı dü
zenlemiştir Abdulazız'm tahttan indirilmesini içine sindiremeyen Çerkeş 
Hasan admda bir subay toplantıyı basarak Hüseyin Avnı Paşa'yı öldür
müştür (1) 

iç politikada bu gelişmeler olurken tümüyle darbecilerin denetimi al
tına giren padişahın da sinirlen bozulmuştur Gun geçtikçe ruhsal bu
nalımı artmıştır Hükümet kılıç kuşanma törenini yapamamıştır Elçiler 
ise kabul edilemedikleri içm görevlerinin gereklerini yerine getirememek
ten yakınmaya başlamıştır 

ingiltere elçisi, padişahın hastalığı geçinceye kadar devlet işlerinin 
naiplikle yürütülmesini önermesi, hükümet üyelerinin dikkatini çekmiş
tir Osmanlı doktorlarının hastalığı tedavi edememesi üzerine Avru
pa'dan doktorlar getirilmiştir Fakat hastalık durdurulamamıştır Bunun 
üzerine hükümet üyeleri yeni bir arayışa girmişlerdir Mithat Paşa ve 
Ruşdu Paşa, Abdulhamıt ile görüşerek O'nun meşrutiyet idaresi hakkın
daki kanılarını öğrenmeye çalışmışlardır (2) Bu görüşmeden memnun 
olmuş olacaklar ki, padişah değişikliği ıçm gerekli ortamın oluşturulma
sına çalışılmıştır Nitekim hükümet toplantısında Mithat Paşa 'Sırbistan 
ile barışmaya devletler bizi mecbur edecekler Halbuki barış yapma hak
kına sahip olan Padişahımızın şuuru yerinde değil" diyerek padişahın 
değiştirilmesine diğer hükümet üyelerini de ikna etmiştir (3) Doktorlar
dan alman rapor ve şeyhülislamın fetvası ile V Murad Padişahlıktan 
alınmış, yerine II Abdulhamıt geçirilmiştir (4) (31 Ağustos 1876) 

(/) Mahmut Cclakmn a\,c s 190 191 
Oanısıneııd a i, e s 2H0 212 

(2) Atıf Iluse\m Defter II s !H7 Bu çorusmede Sultan Murad iyileşir ısc tahtı ona bu akacağım da so)temı$tıı 
Bk Su/esman Pasa Muhakemesi İstanbul /?2S s 52 n l 

(S) Mahmut Cıinlettin a j , c C 2 s 14 
(4) hetral a i, e C7 s İ67 Mahmut Cclalettın Pasa a^e C 2 s 11 vd 

Osman huı ı a i, t s 98 vd Rapoı ıçm bk Vakit 27 Mat 11876 
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C) HALKIN YÖNETIME KATILMAYA BAŞLAMASI 
1. Muhassıllık Meclislerinin Kurulması 
Mutlak Monarşi ile yönetilen Osmanlı Imparatorluğu'nda halkın yö

netime katılımı Tanzimat Dönemi'nde başlamıştır (1). Zira yönetilenlerin 
yönetim işlerine karışması Osmanlı geleneğine yabancıydı (2). 

Tanzimat Fermanı'nın ilânından sonra ülkede büyük bir reform hare
keti başladı. Bu hareketin başarıya ulaşabilmesi için gerekli malî kay
nakların oluşturulması zorunlu idi. Bu nedenle malî alanda da ivedi re
formlara ihtiyaç vardı. Nitekim Meclis-i Vâlâ yürürlükteki vergi sistemi
nin halkı rahatsız ettiğini, devlete de yarar sağlamadığını belirterek hazi
ne gelirlerinin "mültezim"e verilmesinden vazgeçilmesini önerdi. Sancak
lara devlet merkezinden muhassıl adı altında bağımsız yeni bir memur 
atandı. Muhassıllarm gittikleri sancaklarda "Muhassıllık Meclisleri" adı 
altında birer meclis oluşturmaları da saptandı (3). 

Muhassıllık Meclisleri; muhassıl, nüfus ve emlak kâtibi, hâkim, müf
tü, bir asker zabiti ile yörenin ileri gelenlerinden dört kişiden oluşacaktı. 
Müslüman olmayan kesimlerin yaşadığı yerlerde onları temsilen din baş
kanları bu meclise katılabilecekti (4). Meclisin görevi sancaktan toplana
cak vergileri saptamak ve onların düzenli toplanmasını sağlamaktı. 

Ülkemizde halkın yönetime katılımının başlangıcını bu meclislere ka
tılacak dört kişinin seçimi oluşturmaktadır. 

Muhassıllık Meclislerine katılacak adayların : 
- Bulunduğu yöre halkından olması, 
- Yöre halkının en akıllı, namuslu ve seçkinlerinden olması, 
- Devlet işlerinden anlaması, 
- Ülkenin sorunlarını bilmesi gerekiyordu. 
Bu niteliğe sahip olan kişiler mahkemeye başvurarak aday oldukları

nı bildiriyorlardı (5). 

(1) Halk ile hükümet arasında aran bir rolü olan asanların (la çok kısıtlı ölçülerle seçildiği bilinmektedir. Ancak bu seçime 
tum ]oıe halkı değil, sadece kentin ileri gelenlerinin katıldığını unutmamak gerekiyor Musa Çadırcı, Tanzimat Dönenim
de Osmanlı Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapıları Arıkata . 1991, s 34 vd 

(2) Berke*, a g.e s 149 
(V Tanzınıaıa Kadaı mahallî âs ân ve esi aftan oluşan kadının başkanlığında bulunan meclisler, verçının taksimi ve toplanma 

sından sol ıınılıt ıdıleı TaiKtmatta bu konuda ulemanın etkisi kırılacakta 
Halil inalcık "Tanzımatın U\ yıllanması ve Sosval Tepkiler" Osmanlı Inıpaıatorluğu. Toplum ve Ekonomi, İstanbul 1993, 
s 169 vd 

(4) Bk: Kasnaı ,a ge.s 238 Abdurrahman Vefık, Tekâlif ı Kavaldı C. 2, İstanbul 1330, s 9 
(5) Ka)iıaı, a g e s 2^4 vd. Vefık A g e, s 26 
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Seçim işleminde köyler birer seçim ünitesi olarak algılanıyordu. Her 
köy, kendilerini temsilen kura ile aralarından beş kişiyi seçerek kazaya 
gönderiyordu. Kaza halkı ise akıllı, sözden anlar, emlâk sahibi kişilerden 
kura ile kazalarının büyüklüğüne göre 50, 30 ya da 20 kişiyi seçiyordu. 
Kaza halkından seçilenler ile, köylerden seçilip gelenler bir araya gelerek 
seçmen kitlesini oluşturuyordu. 

Daha önceden mahkemeye başvurarak Muhassıllık Meclisine üye ol
mak için aday kaydını yaptıran kişiler bu seçmen kitlesinin karşısına çı
karılıyordu. Adayı isteyen bir yana istemeyenler öbür yana ayrılıyordu. 
İsteyen adaylar çok ise aday seçimi kazanmış oluyordu. Eşitlik olur ise o 
zaman kuraya başvuruluyordu. 

Adaylar kura ile seçmenlerin karşısına tek tek çıkarılıyordu. Adayla
rın seçim öncesinde açık propaganda yapması yasaktı. Böyle bir yola gi
denler ceza kanununa göre cezalandırılacaktı (1). 

Görülüyor ki, bu seçim yönetimi açık oy, açık tasnif sistemine dayan
maktadır. Bu da demokrasi ile bağdaşmaz. Ancak, mutlak yönetim için
de böyle bir seçim işleminin başlamasını bir başlangıç olarak almakta da 
bir sakınca olmasa gerektir. 

Muhassıllık Meclislerinin başkanı muhassıldı. Meclis toplantılarında 
konuşan üyenin sözü kesilmezdi. Kararlar oy çokluğu ile alınırdı Üye ol
mayanlar meclis tartışmalarına katılamazdı. Mecliste alınan bir karara 
meclis üyeleri uymak zorunda idi. Karar tartışılırken her üye dilediği şe
kilde düşüncelerini açıklayarak kararı istediği yöne yönlendirme hakkı
na sahipti. Fakat oylama bittikten sonra ona karşı çıkamazdı. Böyle dav
ranan kişi meclis üyeliğinden çıkarılabilirdi (2). 

Halktan seçilen üyelere muhassıl, hâkim ve zaptiye memurunca be
lirlenen bir ücret ödenirdi. Ücretlerde eşitlik yoktu (3). 

Muhassıllardan beklenen verim alınamadı. Vergi gelirleri artmadığı 
gibi, üstelik yer yer de azaldı. Bunun üzerine hükümet muhassıllıklarm 
kaldırılmasını kararlaştırdı (1842). Muhassıllık Meclislerinin adı Memle
ket Meclislerine dönüştürüldü. 

(I) İnalcık, a.g.e. s. 370 
Kaynar, a.g.e.. s. 255, İlber Ortaylı, Tanzimatlun Cumhuriyete Yerel Yönetim Geleneği, İstanbul: 1985, s. 36 

17) Adapazarı Müftüsü bu gerekçeyle çıkarılmıştır. Bkz. Halil İnalcık, u.gmk., s. 418, Belge No : 12 
(3) Bkz. Ortaylı, a.g.e„ s. 39-40, Çadırcı, a.g.e., s. 215 
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15 Ocak 1849'da Meclls-ı Vâlâ'nın çıkardığı bir yönerge ile adı geçen 
meclisler "Eyalet Meclisleri' adını aldı. Sancaklarda ise kuçuk meclisler 
oluşturuldu (1) Uygulamaya Edirne ve Bursa (Hudavendıgâr) eyaletlerin
den başlandı 

Eyalet Meclislerinin başkanları ile kâtip üyeleri hükümetçe atanıyor
du Eyalet Valisi, Defterdar, Kadı ya da Naıb bu meclisin atanmış üyele
riydi Bunların yanında Müslüman halkı temsil etmek üzere dört, gayri
müslimleri temsılen de her mezhebin birer temsilcisi bulunacaktı Top
lam uye sayısı on uçtu (2). Meclis Cuma günleri dışında her gun toplanı
yordu Ancak üyelerin tumu her toplantıya katılamıyordu. Zira özellikle 
atanmış üyelerin meclis üyeliği dışında başka görevlen de vardı. Bu ne
denle onlar ancak haftada ıkı kez yapılan ve herkesin bulunması zorun
lu olan önemli toplantılara katılabiliyorlardı 

Mecliste tartışılacak konuların gündemi önceden hazırlanıyordu. 
Toplantılara katılan üyeler görüşlerini açıklamakta ozgurdu. Bir üyenin 
ortaya attığı düşüncelerden dolayı suçlanması soz konusu değildi Kara
ra bağlanan konuların rütbe sırasına göre imzalanması zorunlu ıdı (3). 

Bu meclislerin bölgelerinin yönetimsel, yargısal, sağlık, eğitım-oğre-
tım, vergi ve imar gibi konulardaki sorunlarını tartışması, onlara çözüm 
araması yanında, İstanbul'dan gönderilen buyrukları da okuyup halka 
açıklama görevi vardı. Ancak eski düzenle bütünleşen kişilerin meclisle
re uye olması, meclis başkanının merkezden atanması, ülkenin içinde 
bulunduğu koşullar meclislerin verimli çalışmasını önledi Ülkedeki ka
rışıklıklar daha da arttı Bazı meclis üyeleri bu kargaşaların artmasında 
kışkırtıcı rol oynadı (4) 

2. İdare Meclisleri'nin Kurulması 
Bu sırada başlayan Kırım Savaşı reformların ivmesini duşurdu Sa

vaşta Osmanlı Devletı'ne yardım eden Batılı devletler Müslümanlarla, 
Müslüman olmayan kesim arasındaki haklar ve görevler yönünden eşit
liğin sağlanmasını istediler Bunun için ıslahat projeleri ürettiler. "Valile
rin emir ve keyfine tabı" olarak nitelendirdikleri eyalet ve liva meclisleri
nin oluşum bıçımlerıyle görevlerinin değiştirilmesini, meclis üyelerinin 
(l)Çaclııu üne ı 2 / î 
(2) ka akuda ist meclislerdi bulunacak u)c sausı biçti 
(i)Çadıra tığı s 218 224 
(4) /nalcık. aı>ı \ 414 418 
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seçimini valilerin eline bırakmayıp muayyen miktar vergi ödeyen halka 
bırakılmasını istediler (1) Nitekim Tanzimat Fermanı'ndan sonra ülkede 
yeni ve kapsamlı bir reform dönemini başlatmak üzere 18 Şubat 1856'da 
yayımlanan ve Müslümanlar ile Müslüman olmayanları haklar ve görev
ler yönünden eşit bir konuma getiren Islahat Fermanı'nın da "eyalat ve 
elvıye meclislerinde teba-ı Muslıme ve İsevıyye ve saıreden bulunan aza
nın emr-ı intihaplarını bir suret-ı sahıhaya koymak ve â rân ın doğruca 
zuhurunu temin eylemek için bu meclislerin sur'at-ı tertip ve teşkilleri 
hakkında olan nızâmâtın ıslahı" kararlaştırıldı (2) 

Islahat Fermanı'nın yayımlanmasını ulema hoş karşılamadı "Ehl-ı Is-
lâmdan bir çoğu âbâ ve ecdadımızın kanıyla kazanılmış olan hukuk-ı 
mukaddese-ı mıllıyemızı bugün ga'ıb etti. Millet-ı Islâmıyye Mıllet-i hâki
me iken böyle bir mukaddes haktan mahrum kaldı Ehl-i Islama bu bir 
ağlayacak ve matem edecek gundur" diyerek ülkenin çeşitli yerlerinde 
kargaşalar yaratırken, Hıristiyan unsurların bazıları da fermana karşı 
çıktı Örneğin Rumlar, "Devlet bizi Yahudilerle beraber etti" diye tepki 
gösterdiler (3) 

Ülkedeki karışıklıkların nedenlerini araştırmak ve çözüm yolları bul
mak üzere Osmanlı Hükümeti karışıklığın olduğu yerlere İstanbul'dan 
müfettişler gönderdi Batılı devletlerden ingiltere ise Vilâyet idare Meclis
lerinin ıslahını ve Müslüman olmayan kesimlerin de bu meclislere katılı
mını sağlayacak "âdilâne" bir seçim yönetiminin getirilmesini istedi (4) 
Müfettişlerin raporlarını, batılıların isteklerini gozonune alan hükümet 7 
Kasım 1864'te Vilayet Nızamnamesı'nı hazırlayarak taşra yönetimine ye
ni bir sekil verdi (5) Valinin yetkilerinin kısıtlanmamasına özen gösterdi 
Çunku daha önce eyaletlerin idarî, malî, bayındırlık, ziraat ve ticaret gi
bi sorunlarını incelemek ve bunlara çözüm bularak yonetıcılerle-yonetı-
lenler arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ıçm çalışan meclisler, adeta bir ic
ra organı bıçımmi almıştı Engelhard'm deyimi ile valiler bu meclislerle 
görüşmeden iş yapamaz duruma gelmişlerdi (6). O nedenle Vilayet Nı-

(II rn'cthaıdt a < c s 121 
(2) Kurul a ç ı C ! ı 262 
(1) Bk UfııkGulsos IH6 Islahat Tırmanma Pcpkılu vı Mut as Olanları Pıof Dr Bekir Kutuko^ltı Armadanı İstanbul 

1991 s 44*411 CadetPaşa Tc-akır 1 H s 61 vd Enf,cllıurdt at,<- "> 124 vd Oıtınlıl age s 50 
Gıdmhal B rkuıt (jauımuslım 0\tnanlt Vatandaşla/ının Hukuki Dutumu 1819 1914 Ankara 1989 s V> vd 

(4) Cnıelhardt U^L S Hl Balılı dı\ kılcı ISVJ da Osmanlı Devletinin Avrupa c\alctleı inde uluslaıaıası bir kornişonla 
inceleme sapılmasını istediler 

15) Bk: Duştur Bınncı Terlıb Cl s 608 s d 
16) Enıc/İHiıdt a i, e s 99 vd 
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zamnamesinde valinin yetkilerinin genişletilmesi yanında yönetimde va
li, mutasarrıf ve kaymakama yardımcı olacak, çok kısıtlı ölçüde halkı yö
netime ortak edecek idare meclisleri adıyla yeni meclisler oluşturuldu. 

Nizamnameye göre ülke vilayetlere, vilayet sancaklara, sancaklar ka
zalara, kazalar da karyelere ayrıldı. 

Vilayetin yönetiminden vali, sancakların yönetiminden mutasarrıf, 
kazaların yönetiminden kaymakam ve karyelerin yönetiminden de muh
tarlar sorumlu tutuldu. 

Adı geçen nizamname ile vilayetlerde Vilayet İdare Meclisi ve Vilayet 
Umum Meclisi, sancaklarda Liva İdare Meclisi, kazalarda ise Kaza İdare 
Meclisi olmak üzere yeni meclisler oluşturuldu. 

Bu meclislere, iki tip üye alındı. Bunlardan birinci grubu merkezden 
atanan ve yörenin en üst bürokratları oluşturdu. Örneğin : Vilayet İdare 
Meclisinde valinin yanında Şer'iat Mahkemesi Müfettişi, Defterdar, Mek-
tupçu, Hariciye Müdürü doğal üyelerdi. İkinci grubu ise, halk temsilcile
ri arasından seçilenler oluşturdu. Bunların sayısı dört idi. İkisi Müslü
man, ikisi de gayrimüslim olacaktı. 

Vilayet Nizamnamesi söz konusu meclislere seçilecek üyelerin taşı
ması gereken nitelikleri ve seçim yönetimini de saptadı. Buna göre idare 
meclislerine aday olabilmek için : 

- Devlet teb'asmdan olmak 
- Devlete doğrudan vergi verir birey olmak (1) 
- İtibar sahibi olmak, 
- Okur-yazar olmak, 
- Otuz yaşını geçmiş olmak gerekiyordu. 
İdare meclislerine halkın temsilcileri olan dört kişi ilginç bir yöntem

le seçiliyordu. Seçim şöyle yapılıyordu. 
Her idarî ünitede o idarî ünitenin mülkî amiri başkanlığında bir "Ce-

miyet-i Tefrik" oluşturuluyordu. Bu mecliste örneğin, kaza meclislerinde 
hâkim, müftü, kaza kâtipleri ve gayrimüslim halkın dinî liderleri bulunu
yordu. "Cemiyet-i Tefrik" yukarıda belirttiğimiz nitelikteki kişiler arasm-

(1) Bit vergi oram vilayette 500, kazada 150 Kuruştu. 
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dan altısı Müslüman, altısı da Müslüman olmayan kimselerden olmak 
üzere on İki aday belirliyordu. Bu adayların isimleri bir kâğıda yazılıyor 
ve altı kaza mührü ile mühürlenerek karyelere gönderiliyordu. Bu belge 
karyeye gelince ihtiyar meclisi toplanıyor ve adları belirlenmiş adaylara 
oylarını veriyordu. En çok oy alan sekiz kişi bir belgeyle kazaya gönderi
liyordu. Her kura'daki seçim sonuçları kazaya ulaşınca "Cemiyet-i Tefrik" 
yeniden toplanıyor ve adayların aldıkları oyları saptıyordu. En çok oy 
alan sekiz kişi bir yazı ile mutasarrıflığa bildiriliyordu. Mutasarrıf bun
lardan uygun gördüğü dört kişiyi - ikisi müslim ikisi gayrimüslim -kaza 
idare meclisi üyeliğine atıyordu. Aynı seçim işlemi livalarda ve vilayetler
de de yapılıyordu. İdare meclisi üyeleri oldukça karışık bir yöntemle (seç-
me-atama yoluyla) belirlenmiş oluyordu. Böylece halkın temsilcileri böl
gesel sorunlar konusunda yönetime katılma hakkını kullanmış oluyor
lardı. 

Vilayet Nizamnamesi ilk kez Tuna Vilayetine vali olarak atanan ni
zamnamenin baş ustalarından Mithat Paşa tarafından uygulanmaya 
başlanmış ve kısa sürede olumlu sonuçlar alındığı için, diğer vilayetler
de de uygulamaya geçilmiştir. 

Vilayetlerde, vilayet idare meclisi dışında bir de Meclis-i Umumi var
dı. Bu meclis, valinin başkanlığında toplanırdı. Üyeleri ise livaları temsi-
len gelen üçer kişiden oluşurdu. Bunların seçimi ise şöyle yapılırdı : 

Meclis-i Umumî toplanmasından bir ay önce her livaya bağlı kazanın 
halk tarafından seçilmiş dört üyesi liva merkezine çağrılırdı. Kaza üyele
ri aralarından üç kişiyi temsilci olarak seçerler, mutasarrıfın onayından 
sonra vilayet meclisine gönderirlerdi. Bu yolla seçilenler vilayete gelerek 
vilayet genel meclisine katılırdı (1). 

Bu meclisin çalışma süresi 40 gündü. Meclise katılacak liva temsilci
lerine her kaza temsilcileri kazalarının yol eğitim, tarım ve ticaretle ilgili 
sorunlarını içeren bir belge verirdi. Liva temsilcileri bu belgeleri toplantı 
öncesinde valiye sunarak gündemin belirlenmesine yardımcı olurlardı. 

Meclis üyeleri görüş ortaya atabilirlerdi. Oy verme ve karar alma yet
kisi yoktu. Görüşülen konular hükümete sunulur, uygun görülenler uy
gulamaya konulurdu. 

(I) Düstur, C.I., s. 623 
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II. BÖLÜM 

MEŞRUTİ SİSTEME GEÇİŞ 

A) KANUN-I ESASI'NIN (ANAYASANIN) HAZIRLANMASI VE İLÂNI 

1. Hazırlanması Sırasında Tartışılan Konular 

Yeni Osmanlılar ve Mithat Paşa öncülüğünde gelişen meşrutiyetçi 
akım, V Muradın padişah olmasından sonra yeni bir ivme kazandı. Ga
zeteler yazılarını daha özgürce yazmaya yöneldiler ve meşrutiyetin ilân 
edilmesini ister bir kamuoyunun oluşturulmasına çalıştılar Sabah Ga
zetesi 8 Cemazıyelevvel 1293/2 Haziran 1876'da Osmanlı Devletı'nın kal
kınması, milletin refaha ulaşabilmesi için "tum Osmanlıların goruş birli
ği içinde" olduğu Şura-yı Ummet'm oluşturulmasını istedi (1) Sadrazam 
Mehmet Ruştu Paşa'ya yazılan hatt-ı hümayundaki "ahali ve memleketin 
istidat ve kabiliyetine göre nızamat-ı esas ıyenın tanzimi ile usul-u devlet 
ve ıdare-1 mülk ve milletin bir metn-u esas üzerine tesisini" öngören hük
mü, Şura-yı Ummet'e geçişin bir işareti olarak algıladı (2) ve bu belgede 
geçen "hürriyet", "vatan', "millet" gibi kavramları adeta özgürlüğün birer 
simgesi olarak sundu (3) 

Gazeteler reform söylentilerinin sıkça dillerde dolaştığı bu donemde, 
Şura-yı Ümmet olmadan yapılacak reformların ülkenin sorunlarını çöze
meyeceği tezmı işliyorlardı Zira "bir devletin temelini yasalar oluşturur 
Ancak yasalara temel teşkil edecek bir Kanun-ı Esası'nin de yapılması 
zorunludur Halk tarafından seçilen bir heyetin bu yasayı yapması en uy
gun olan yoldur Özellikle bu yol, Osmanlı Devleti için çok daha önemli
dir Çunku, Osmanlı Devleti çok geniş bir coğrafyaya yayılmıştır Top
lumsal yaşam, gelenek, görenek, anlayış birbirinden farklıdır. Dar bir 
kadro ile hazırlanacak yasaları ülkenin her yerinde uygulamak zordur 
Uygulansa bile istenilen kalkınma ivmesi sağlanamaz Bu nedenle Şura
yı Ümmet gereklidir" diyen Sabah Gazetesi, Şura-yı Ümmet olmadan ül
kede yapılacak reformların devlet binasını tamir edeceğini fakat yeniden 
kuramayacağı kanısındadır Gazetenin Şura-yı Ummet'e buyuk bir umut 
bağladığı dikkati çekmektedir (4) 

(I) Sabah 19 Ma\ı\ IVfi 
(7) Sabah 27 Ma)i\ IS76 Ahmet Muhat ISL bu hıli>ıdc t>ıçtn sırleuıı Kamın t Esau ve Ht^ct ı Mcbu^an teşkili anlamına 

çeldiği kamsmdadıı Bk' Uss ı inkılap C 2 s 171 
(1) Sabah 21 Ma\ı\ 1876 
(4) Sabah 28 Mtn it lf>76 
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Padişah, sadrazama yazdığı hatt-ı hümayunda devlet yönetiminin 
sağlam bir temel üzerine oturtulması ıçm gerekli çalışmaların başlatıl
masını istemişti Onun bu isteğinin hükümet üyeleri ve meşveret mecli
sinde görüşüldüğü ve geı ekli düzenlemeleri yapma görevinin Mithat Pa
şa ya verildiği kimi basın organlarında belirtilmişti (1). 

Padişahın psikolojik durumu sadrazam ve seraskerin tavırları meş
ruti sisteme geçişi engellemiş ise de bu konudaki çalışmaları durdura-
mamıştır 23 Cemazıyelahır 1293/16 Temmuz 1876 Cumartesi gunu 
Bab-ı Ali'de tum hükümet üyelerinden, rutbe-ı bâlâ sahiplerinden kibar 
ulemadan ve askerî ümeradan 200 kışının katılımı ile bir Meclıs-ı Umu
mî toplanmıştır Bu toplantıda çeşitli ülke sorunları yanında Kanun-ı 
Esasi konusu da tartışılmıştır Mithat Paşa iç güvenliğin sağlanması için 
Kanun-ı Esası'nın zorunlu olduğunu vurgularken; Sadrazam da aynı 
doğrultuda goruş bildirmiştir Rumeli Kazaskeri Seyfettin Efendı'nın de 
meşrutiyetin gerekliliği üzerinde durması takdirle karşılanmıştır Maarif 
Nazırı Zıya Bey de Kavanın-ı Esasıye 'n ın asr-ı sabıkın sonlarından beri 
ertelendiğini, şimdi ise uygulanmasının zorunlu olduğuna dikkati çek
miştir Ulemadan bazı kişiler, musluman olmayanların eşitliğine itiraz et
mişler ise de Mithat Paşa onları ikna etmiştir (2) 

Meşrutiyet konusunda yapılan çalışmaların basma sızması mutlak 
yönetimle özdeşleşmiş bireylerde çeşitli tepkilerin oluşmasına yol açmış
tır Özellikle ülkenin içinde bulunduğu çok kritik ortamda yanlış yönlen
dirmelerin işlen daha da çıkmaza sokacağından endişe duyulmaya baş
lanmıştır Hükümet, resmî bir bildiri yayınlayarak, devlet yönetiminin 
gerçek bir metin üzerine oturtulmaya çalışıldığını, böylesine kapsamlı bir 
çalışma yapılırken konuya çok yonlu ve tarafsız olarak bakılmasını, ha
zırlanacak metnin "hukm-u şer'ı şerife ve usul-u adalet ve mıllıyeye" uy
gun olması gerektiğini belirtmiştir Ülkenin içinde bulunduğu "gavaıl-ı 
harbıyenın" her şeyden daha önemli olduğuna dikkati çeken hükümet, 
meşrutiyet konusunda ortaya atılan haberlerin askerin moralini bozdu
ğunu o nedenle de bu konunun savaş sonrasına ertelendiğini açıklamış
tır (3) 

(1) Sabah ?/ Ma\ıs 1S76 
(2) Bl Vakit 19 Tcmmır IS76 s 2 Sabah 5 Tcnımıı 1876 Mu/ ı Bcrkts ist bu toplantıda tıkmadan ba~ı hselutn İslam 

dcvktmııı susama irfanına islam otmasankııııı alınamayacağım büııtetik toplantısı çıkma a soktuklarını belittir 
Btıkcs a (, ı s 179 

(îj Sabah 21 Temimi 1876 Vakıf Ga ctcsıııc ı^orc ısc meşruti sistemin kabul edilmesi saptanmıştı! Bk- 17 lunmır 1876 s 2 
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Abdulhamıt m Padişah olması meşrutiyetçilere yeni bir umut aşıla
mıştır Bunların başında da Mithat Paşa geliyordu. Çunkı O ülke sorun
larının meşruti bir düzen içinde çözümleneceğine inanıyor ve Tuna Vali
liğinden beri bu konuda hazırlıklar yapıyordu Mithat Paşa, meşrutiyet 
yanlısı olduğunu düşündüğü (1) Abdulhamıt m Padişah olmasında da 
aktif görev almıştı Bu nedenle de Padişah değişiminden sonra yayınlan
ması gelenekselleşmiş olan hatt-ı hümayunu hazırlama görevi Mithat Pa
şaya verilmişti Mithat Paşa hazırladığı metne usul-u meşveret, usul-u 
adet-ı mülkiyemize uygun olduğundan usul-u mezkurenın kabulünü 
ilân ederim' gibi ülkeyi oldukça radikal açılımlara sürükleyecek düşün
celeri yerleştirmişti Ancak, Padişah, Mithat Paşa nın düşüncelerine ka
tılmamış olacak ki, böylesine radikal açılımlara yol açacak cümleleri me
tinden çıkararak hatt-ı hümayunu imzalamıştır (2) Arkasından da meş
rutiyetçiler ile yakın ilişki içinde bulunan Sadullah, Ziya ve Namık Ke
mal'i saraydaki görevlerinden almıştır Bu durum kuşkusuz ki başta Mit
hat Paşa olmak üzere birçok meşrutiyetçi üzerinde umut kırıcı bir etki 
bırakmıştır 

Oysa bu sırada Osmanlı aydınları başta Mithat Paşa olmak üzere Na
mık Kemal Zıya, Rauf, ismail, Hasan Fehmi, Şakır, Sadullah, Köse Raıf 
ve Rıfat Bey/Paşalar meşrutiyet yanlısı, Sadrazam Ruşdu Paşa, Ahmet 
Vefık Paşa, Kadıasker Muhıddm Şerif Efendi, Fadıl ve Ramız Paşa ile tüc
carlar arasında önemli bir yeri olan Rıza Bey, saray halkı, otoriter yöne
timle bütünleşen devlet görevlileri meşrutiyet karşıtı olarak ikiye ayrıl
mıştı (3) 

Kanun-ı Esası'ye karşı olanlar Müslüman bir ülkenin parlamento
sunda musluman olmayan mebusların bulunabilmesini ıslamıyetle uz-
laştıramıyorlardı Hrıstıyan mebusların yasama görevine katılmasıyla 
şer'ı şerife aykırı yasaların çıkmasından korkuyorlardı Onu bıd'at sayı
yorlar dolayısıyla da Kanun-ı Esası'nın şeriat ile uzlaşmayacağı tezini sa
vunuyorlardı (4) Bunlar eleştirilerini daha da ileri götürerek Kanun-ı 
Esası'nın kabulü ile padişah haklarının da kısıntıya uğrayacağından soz 
ediyorlardı Oysa Kanun-ı Esasi'nin şeriata aykırı olmadığı, örneklerle çe-

(I) Atıf HU\L\in Defter 11 s 186 
(2)Bk Osman Nııı ı a A e s 115 118 
(V Bckıı Silki Bakkal 0? Meşrutiyeti Belleten C 6 s 51 
(4) Almul Mithat a t, t \ 198 199 
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şitli toplantılarda açıklanmıştı. Zamanın değişmesine paralel olarak hü
kümlerin de değişmesi gerektiği düşüncesinden hareketle müslüman ol
mayanların da mecliste bulunmalarının şeriata aykırı olamayacağını sa
vunan meşrutiyetçiler; Hazreti Muhammed zamanında Ebu Süfyan'm 
daha müslüman olmadan Hazreti Muhammed başkanlığında yapılan bir 
toplantıya katıldığı örneğini vererek muhalefetin direncini kırmaya çalı
şıyorlardı (1). 

Kanun-ı Esasi yanlısı olup da Kanun-ı Esasi'ye hazırlanma yöntemi 
açısından karşı çıkanlar da vardı. Bu grup, "Kanun-ı Esasi hükümet ta
rafından verilmez millet tarafından alınır" düşüncesinden hareket ediyor 
ve Onun hükümetçe hazırlanmasını istemiyorlardı (2). 

Padişah ve taraftarlarının Anayasal düzene karşı olmalarına rağmen 
ülkenin sorunlarının da giderek ağırlaştığı bir gerçekti. Bu gidişatı gören 
devlet yöneticileri zaman zaman toplanarak ülke sorunlarını tartışıyor ve 
alınması gereken önlemler üzerinde duruyorlardı. Basından edindiğimiz 
izlenime göre sadrazamın başkanlığında toplanan vükela heyeti ve bazı 
devlet memurları ülke sorunlarının çözümü için Şura-yı Ümmet'in top
lanmasını zorunlu görmüşler (3) ve bu doğrultuda aldıkları kararı padi
şaha sunmuşlardır (4). 

a) Anayasa Komisyonunun Kurulması ve Çalışmaları 
Batılı Devletler Sırbistan ve Karadağ Prensliklerinin savaş öncesi im

tiyazlarına kavuşmalarını, Bosna ve Hersek'e özerklik verilmesini, Bulga
ristan'da ıslahat yapılmasını istiyorlardı. Bu konuda hazırladıkları tekli
fi Osmanlı hükümetine sunmuşlardı. Bu teklifi görüşmek üzere 26 Eylül 
1876'da ordu, ulema, idare memurlarıyla hükümet üyelerinin de içinde 
bulunduğu 200 kişilik bir meclis toplanmıştır. Toplantıya katılan üyeler 
Batılı devletlerin teklifini çeşitli yönleriyle ele almışlar ve görüşlerini açık
lamışlardır. Bunlar hükümete dayatılan önerilerin kabul edilmemesi ko
nusunda hükümete gereken desteği vermişlerdir. Ancak, bu karşı çıkışın 
yaratacağı olumsuzlukları giderebilmek için de; Osmanlı devletinin yal-

(1) Ahmet Mithat, a.g.e., C.2. s. 182 
(2) Ancak Avrupa'da olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğunda bir alt yapı yoklu. Buna rağmen, Anayasacıların bizim 

Anayasamızı Avrupa Anayasaları İh karşılaştırmamaları gerekir. Anayasa devlet tarafından verildiği için düzenlemelerin 
de devletçe yapılması en uygun yoldur diyenler de yok değildi (Ahmet Mithat, a.g.e., s. 179) 

(3) Sabah, 1 Eylül 1876 
(4) Sabah, 2 Eylül 1876 
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nız bir bölge için değil, tüm ülkenin insanlarını mutluluğa ulaştıracak ıs
lahatları yapacağını açıklamasının uygun olacağını belirtmişlerdir. Kuş
kusuz bu donemde tartışılan en köklü ıslahat Anayasanın hazırlanması 
ve ilânı idi. Çunkı, Anayasa Osmanlı teb'asının haklarını, özgürlüklerini 
güvence altına alacak, bireyler arasındaki birleşmeyi sağlayacak, adaleti 
egemen kılacak, toplumun refahına, ilerlemesine yönelik açılımlar getire
cekti (1). 

Toplumun tum kesimlerini bağlayacak böyle bir belgenin hazırlanma
sı için Anayasa'ya karşı olan ulemanın ikna edilmesi zorunluydu. Nite
kim Seyfettin Efendı'nin akla ve bilime dayalı düzgün ve ikna edici ko
nuşması ulemanın direncinin kırılmasında etkili olmuş, Anayasa'nın ge
rekliliğini onlar da kabul etmişlerdir (2). 

Bu toplantıda alınan kararların padişah'a iletilmesinden sonra İstanbul'da devlet yönetiminde yeni düzenlemeler yapacak, vükela ve memur
ların görev ve sorumluluklarını belirleyecek bir anayasa hazırlamak üze
re genel meclisin toplanmasını öngören Idare-i Seniyye yayınlanmıştır 
(3). Bunun üzerine hükümet çalışmalarını yoğunlaşürmış ve aldığı kara
rı 19 Ramazan 1293/8 Ekim 1876'da Sadrazamın imzasıyla Padişaha 
sunmuştur. Buna göre : "Idare-i Umumiye-i Saltanat-ı Senniyye için te
sisi lazım gelen Kanun-ı Esasi ile teşkili mukarrer olan Meclis-i Umu
mi'nin vezayif-i dahiliyesine ve vükela ve memurin için ittihaz olunacak 
kaıde-i mes'uliyete dair yapılacak nizamat layihalarının tanzim ve tedvi
ni zımnında matlub-ı âli olan sıffat ile mevsuf dalyan ve bendegandan 
mürekkep bir komisyon teşkili evvel ve ahir şeref sudur olan ıdare-i se
niyye mukteza-ı cehlinden bulunduğuna ve Meclis-i Umumi'nin bir an 
evvel teşkili maddesine her taraftan itiraz olunduğu cihetle Komisyonun 
sur'at-i ıçtima'ı ehem ve elzam olduğuna binaen bugün Bab-ı Ali'de akd 
olunan meclis-i vükelada iş bu komisyon için hatırlara gelen zevatın esa
misini havi pusula leffen arz ve takdim kılınmış olmağla bunlardan han
gilerinin zikrolunan komisyon azalığma alınması ve riyasetin de hangi 
zatın bulunması hakkında her ne vecih ile emr-ü ferman-ı hümayun-ı 

O) BOA Yıldı- Esas, 2V801 
(21 Mahmut Cclalettm age,C2 s 40 42 Osmanlı İmparatorluğunda sönerimle bııtıınleşenleı aslında meşrutiyete karşı çı 

kısoı laldı Bu düşüncelerini de 'Padıhaşımr Pesçamberm halifesi ve mııslumanlann öndendir Onun şenata uygun emir 
leı ı bosııtı edilen emırleıdır Dayananımız olan şeriat a bağlı kalmak farzdır Eğer bir ümmet metlisi lazım ise onun mus 
llımankudan ıbaıet teşkili caiz olabilir Yoksa mıtslunıan olmayan teb'anın öyle bir meclise kabulü ile devletin esas idare 
sim onların fıkır ve t es leı ine bırakmak caiz ^ötülmez dtserek padişahı meşrutiyete karşı tavır almayı sonlendıı çorlardı 

(3) Bu hade-ı Senısse ile anayasası ve sent duzenlemeleıt sapmak yasa tasarılarını hazırlamak ıızeıe çağdaş dünyadaki ilen 
sonetımlerı tanışan ulema ve sivil kişilerden bir komıssonun kurulınoM istenmişti (Ahmet Mithat age ,C2, s 196} 

50 



hazret-ı şehınşahı müteallik ve şeref sudur buyurulur ise mukteza-i ali
si uzre hareket olunacağı beyanıyla tezkere-1 senavarı terkim kılındı efen
dim" deniyordu (1) 

Hükümet kurulacak komisyon için şu kişileri öneriyordu 

Devletlu Namık Paşa 
Maarif Nazırı Devletlu Cevdet Paşa 
Nafıa Nazırı Devletlu Server Paşa 
Devletlu Samı Paşa 
Devletlu Kânı Paşa 
Semahatlu Seyfettin Efendi 
Semahatlu Hilmi Efendi 
Semahatlu Uryanızade Ahmet Esat Efendi 
Fetva Emini Semahatlu Halil Efendi 
Şehremini Atufetlu Kadri Beyefendi 
Mahkeme-ı Temyiz Azasından Fazuletlu Kâmil Efendi 
Evkaf Müfettişliği Müsteşarı Fazuletlu Ömer Efendi 
Ferıkandan ıkı zat 
Hariciye Müsteşarı Atufetlu Aleksandr Efendi 
Adliye Müsteşarı Atufetlu Vaham Efendi 
Nafıa Müsteşarı Atufetlu Odyan Efendi 
Altıncı Daire Reisi Atufetlu Kostakı Bey 
Maarif müsteşarı Saadetlu Ziya Efendi 
Şura-yı Devlet Azasından Saadetlu Ohannes Efendi 
Mekteb-ı Sultanı Nazırı Saadetlu Sava Paşa 
Borsa Komiseri Abıdin Bey (2) 
Padişah hükümetin saptadığı bu isimleri onayladığı gibi komisyonun 

başkanlığına Mithat Paşa'nın getirilmesini de belirtmiştir (3) Mithat Pa
şa başkanlığında çalışmalarına başlayan komisyon kısa bir sure sonra 
Sadrazamın önerisiyle bu komisyona Asım Efendi, Sahip Bey, Kemal Bey 

(l)BOA DUİT 49/11(12)/! bk- Belge I 
(2) BOA DUİT 49/11(1 2)1] 49111(2 2)11 bir Belı,e 2 
(1) BOA DUİT 49/11/(1 2)11 Ba-ı Konaklarda (Ornegm Enver Zıya Karal Osmanlı Tarihi c 8 s 218 Tanor a g c s 78) 

Se/vcr Paşa nın kornişon başkanlığına atandığı belirtiliyor Bu )anılı>ı kanımca Osman Nuri nın Abdıtlhamıt ı Sanı ve 
Devri Saltanatı adlı çalışmasından kavıaklaımor (age s 165) 

(4) BOA DUIT 49111(2 1)11 bk- Belge .1 
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ve Yanko Efendi'yi de almıştır (4). Böylece komisyonun uye sayısı artmış
tır. Giderek bu sayı daha da artacaktır (1). 

Komisyon üyeleri arasında merkezi hükümet, belediye, adliye, mali
ye, nafıa, dışişleri, eğitim ve ordu mensupları yanında müslüman olma
yan kimselere de yer verilmiştir. (2). 

Komisyonun haftada dört gün çalışması saptanmıştır. Üyeler gün
düzleri Bab-ı Ali'de geceleri ise Mithad, Damat Mahmud ve Server Paşa
ların konaklarında çalışacaklardı. 

Komisyon, çalışmalar sırasında çeşitli alt guruplara ayrılmıştır. Cev
det Paşa'nın başkanı olduğu grubun; yönetime (mülkiyeye) ait düzenle
meleri yapması, Server Paşa'nın başkanlığındaki grubun; basın yasasını, 
Ziya Beyin başkanlığında bulunan Namık Kemal, Ohannes Efendi, Ramız 
Efendi, Sava Paşa, Abidin Bey ve Hayrullah Efendinin de içinde yer aldı
ğı grubun da Kanun-ı Esasi ve seçim yasasını hazırlaması kararlaştırıl
mıştı (3). 

Osmanlı Imparatorluğu'nun siyasal yapısında büyük bir dönüşümü 
başlatacak olan bu komisyonun çalışmaları hakkında arşivimizde yeter
li belge bulunamamıştır . Eldeki belgelere göre Padişahın diğer ülkelerin 
meclisleri konusunda bir inceleme yaptırttığı görülmektedir (4). Yazarı 
belli olmayan, fakat Padişaha sunulduğu anlaşılan bir belgede "Millet 
Meclisi" ve "Meclis-i Umumî" kavramları tartışılmıştır. Her ne kadar Mil
let Meclisi ile Meclis-i Umumî anlatılmak istenmiş ise de arada ufak da 
olsa bazı farklılıkların olduğu vurgulanmıştır. Bu belgeye göre; Osmanlı 
imparatorluğu için Meclis-i Umumî'nin uygun olacağı dikkati çekmektedir. 

(II Komisyona kırılan meler tam olmak tespit edilememiştir Buqıme kadaı komisyon tutanaktan da elde edilememişin O ne 
denle kornişondaki tartışmalar kornişonun aslı melen, zurnan zaman bilgisine başvurulmak üzere çağrılan kışıleı in kını 
leı oldui>u bilinmemektedir 15 Ekim 1876 taııhlı kornişon toplantısına Essey id Ahmet Hilmi, Abdulhamıd Zıyaeddın, Esıut 
Efendi, Essey td ismail Ramız Esse)id Mahmud Mesıtd, Mehmet Emin, Esseyıd Mehmet izzet ve Zeyııtlabıdm gibi yem ısını 
lerın katıldığını goruyoıuzlBaykal a gmk Belge, 6) Süleyman Paşada zaman zaman komisyon çahşmalanna katıldığı 
nı belııtmekredır (Süleyman Paşa age s 56) Dolayısıyla komisyonun u\e sayısı çıdeıek aıtmtştn O nedenle bu konuda 
(.alışma yapanların veıdiklen isimlerde birlik \oktıtr Örneğin Mithat Cemal Kunta), Mıışır İzzet Paşa, Muşır Ahmet Şakıı 
Paşa, Kııtah)alızade Asım Yakııp Efendi, Pınzade Mehmet Sahip Molla Be), Bağdat Mııfltsı Emin Efendi t>ıbı sent \enı 
isimlerin de kornişon liseliyi saptığını soyleıken Ramız Efendi Omu Efendi, Kostakı Be\ ve Samı Paşa nın adlanın an 
mi) oı (Muhat Cemal Kunta) Namık Kemal Devrinin insanları ve Ola) laı Aı asında t II İstanbul, 1956, s 75) Robeı t De 
verem The Pııst Constııtıonul Perıod A \tud\ at Constııtıon and Paı lıement Baltimore 19X3 adlı es-ermde ise Samıh Pa 
şa Mahmut Mesut Paşa, Azız Paşa gibi seni ısımleı semken Samı Paşa ile Kostakı Besin adını vcımemektedıt (a gt 
s 259) Sclda Kaya Kılıç "1876 Anayasasının Bilinmeyen Ikı Tasarısı' OTAM, s 4 (199J) adlı makalesinde BayUı/'ın ver 
dığı listeyi esas alarak bizde aynı belayı kullandık buna Kıttay 'm ve Devereıa'un fazlalıklarını ekleyerek yeni hır liste 
oluşun muş ve hu listenin daha da artacağına dikkati çekmişin (Kılıç Kaya ag mk, s 567) 
Kııntas m veıdıyı ısmıleıden bazılannın atanmasına dışkın belge aışıv dosyalannda bulunamamıştır Kııtav da belge \et 
memıştıı Zaman içinde komisyon toplantılarına yem sem isimlerin katılmış olması kuşkusuz ki uye sayısını urlımoı Bize 
çoıe Padişah tarafından atandığı saptanamayan kışılen -atama belgeleri bulununcaya kadaı komisyon tıyesı sa)mamak 
geı ekıı 

(2) BOA DUIT 49111(12)11,2 Baykal a ı> mk s 603 Eklenen komisyon melen ıçm Baykal a g mk Belge, 
4 56,7,12 14,15 16 Devereıaage p259 Kılıç agmk s 566-569 Berkes, age s 283 

(1)Deveıeın , age s 48 Abdııırahman Şeıef Tarih Konuşmaları İstanbul • 1978, s 138 Beıkes, Anayasayı hazırlayacak 
alt komisyonun 7 Kasım da oluştuı ulduğıtnıı, Odyan Efendı'nın de bu komisyonda uye olduğunu belirtir (Berkes age s 
283) 

(4) BOA, Yıldız Esas 2V13-I-C 
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Meclis-ı Umumî her vilayetten-Meclis-i idare Üyeleri arasından seçi
lecek üçer kişiden oluşacaktı. Meclis, devlet bütçesini yapacak, çıkarıla
cak nizamnameleri inceleyecek, ülkenin imar edilmesi için ihtiyaç duyu
lan yasaların hazırlanmasına yardımcı olacak, vükela ve diğer devlet me
murlarının yasalara aykırı davranmaları halinde onları yargılayacak, sa
vaş ilân edecek, barışın yapılmasına karar verecek, herhangi bir vilayete 
asker gönderecek, muslüman olmayanların askere alınmasına karar ve
recekti. 

Yazar, Meclis-i Umumî toplanacak ise vakit geçirmeden "nizamatmm" 
yayınlamasını, Meclis-i Umumî ya da Millet Meclisi adlarından birinin vi
layetlerden gelecek üyelerce verilmesinin daha uygun olacağını belirtmiş
tir. Zira meclisin adını bu üyeler belirler ise buna ulemanın da karşı çı
kamayacağı düşüncesindedir (1). Nereye yazıldığı belli olmayan bir belge
de ise "iktiza eden nizamattan sonra yapılmak üzere teşkili irade-i seniy-
ye-i padişahi iktizasından olan Meclis-i Umumînin ne vechle ve kimler
den ve ne nisbette ve hangi kaide üzerine intihap olunacağı vezaiflnin ne
den ibaret ve daha sair icrası mutasavver olan ıslahat-ı umumiyenin ne 
gibi şeylerden kifayet olacağı misullü mevad-ı esasiyeyi" içereceğinin iki 
üç gun içerisinde bildirilmesinin istendiği dikkatimizi çekmektedir (2). 

8 Ekimde oluşturulan komisyon yaptığı ilk toplantıda öncelikle ele 
alınması gereken konuyu tartışmış, açılması için çeşitli isteklerin oldu
ğu; Padişah'ın Irade-i Seniyye'sindede belirttiği Meclis-i Umumî konusu
na öncelik verilmesini saptamıştır. Zira, Kanun-ı Esasi'nın hazırlanması 
uzun zaman alacak bu da vakit kaybına yol açacaktı. Oysa seçimlerin ya
pılıp mebusların İstanbul'a gelmesine kadar geçecek sure içinde Kanun-
ı Esası'yi oluştura olanağı doğabilecekti. 

Belgelerden anlaşıldığına göre komisyonun oluşumundan kısa bir su
re sonra meclisin adı (3) ve üyelerin seçimi yöntemi konusunda tartışma-

(1) BOA Yıldız Esas, 23/313 lak 
(2) BOA DUlf 49111(2 3)15 bkz Belge 5 
(!) Bakkal agmk.s 605vd Belge6 Sabah21 Teşrinievvel 1876 Vakit2Teşrinisani 1876 Takvim ıVekayı, 18Şevval 1293 

Komisyon çalışmalarının az da olsa basma sızdırıldığı görülmektedir Üyeleri halk tarafından seçilecek bir meclis ile 
uselaı devlet tarafından belirlenecek bir Divan ı Saîtanat'm oluşturulmasına karar veııldığı gazetelerde görülmektedir 
Bkz Vakit25Eylül 1876 Sabah 1 Teşrinievvel 1876 
Dışışleı ı Nazırı Safvet Paşa 12 Teşrinievvel 1876'da yabancı diplomatlara gönderdiği bir yazıda İstanbul halkı ile vilayet 
halkının seçeceği kımseleıden oluşan bir meclisin İstanbul da her yıl toplanarak devletin yasalaımı, vergisini ve bütçesini 
hazırlayacağını bildirmiştir Bkz Engethaıdt, age. s Î50 
BOA DUIT 49111(3 1)13 
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lar yapılmış ve varılan karar bir yazıyla hükümete sunulmuştur (1). 
Hükümet tarafından padişaha arz edilen bu belgeye göre komisyon; 

Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan gibi iki heyetten bir Meclis-i Umu
min in oluşmasını, Meclis-i Mebusan'm üyelerinin halk tarafından seçil
mesini, -seçimin yapılış şeklini belirleyecek olan nizamnamenin yapılışı 
vakit alacağı için- o yıla özgü olmak üzere halk tarafından seçilmiş olan 
vilayet idare meclisi üyeleri arasından 70'i müslim, 50'si gayrimüslim ol
mak üzere 120 mebusun seçilmesini, her mebusa 3 000 kuruş maaş ve
rilmesini saptamış (2) ve vilayetlerden seçilecek mebus sayısını (müslim 
ve gayrimüslim olarak) bir çizelgeyle belirlemiştir (3). Hükümet, aynı bel
gede meclisin açılma tarihinin Mart'a ertelenmesinin de uygun olacağını 
Padişaha iletmişür. 

Padişah bu belgeleri incelemiş, mebus sayısını gösteren çizelgeye 5'i 
Mısırdan, 5'i de Tunus'tan olmak üzere 10 mebus ekleyerek onaylamıştır. 
Böylece komisyon üzerine aldığı ağır görevin bir bölümünü tamamlamıştır. 

Komisyonun ağırlıklı görevi kuşkusuz ki Kanun-ı Esasi'nin hazırlan-
masıydı. İsmail Hami Danişmend'in belirttiğine göre komisyona yirmiye 
yakın tassarı sunulmuştur (4). Oysa yazarı belli olan üç tasarı elimizde 
bulunmaktadır . Bunlar; Mithat P a ş a ' n ı n tasarısı, Sait Paşa'nın tasarısı 
ve Süleyman Paşa'nın tasarıdır (5). 

b) Mithat Paşa Tasarısı 
Osmanlı İmparatorluğu'nda Kanun-ı Esasi'nin onculuğunu Mithat 

Paşa yapmıştır. 1875 Aralık ayında İngiliz elçisi ile görüştüğü zaman Os
manlı Devlet düzeninin değiştirilerek bir Millet Meclisi'nin kurulmasını, 
vükelanın bu Meclise karşı sorumlu tutulmasını, cins ve mezhep farkı 
gözetilmeksizin tüm Osmanlı bireylerinin temsilcilerinin meclise alınma
sını istediğini görmekteyiz. Bu düşünceyle hareket eden Mithat Paşa'nın 
"Kanun-ı Cedid" olarak bilinen tasarısı "Memalik-i Devleti Osmaniye", 
Zat-ı Hazret-i Padişahı ve Hanedan-ı Celili", "Memurin", "Şura-yı Devlet", 
"Meclis-i Mebusan", "Tabiyet-i Osmaniye ve Osmanlıların Hukuk ve Va-

(/) Komisyon melerinden hazıkın, orneğm, ibrahim ve Suterya Be), Meclis ürelerinin lumunun seçimle oluşmasını istemiştir 
Ancak çoğunluk hu düşünceyi benımsememıştır Meclis ürelerinin bir bohımımun seçimle hır bölümünün de atamakla 
yelmesi saptanmıştır (BOA, Yıldız Esas, 23/1836) Meclisin şeriata uygun olmasını, seçimin şet'ı kurallara çoıe 
sapılmasını önerenler de olmuştur Bkz BOA DUU 49/11(2 3)14 

(2) BOA DÜIT 491110 l)/! bkz Belge 7 
(3) BOA DUIT, 49111(3 1)14 bkz Belge 9 
(4) Danışmend, age s 291 Berkes ise padışah'a 20'se rakın tasarı sunulduğunu yazıyoı (Berkes age, s 283) 
(5) Başbakanlık Osmanlı Aıışvı'nde sazan belli olmadan fakat Kanun'ı Lsast ile ortuşen tasarılar davardır Bkz BOA Yıldız 

Esas, 1795 Ktlıç.agmk s 577-600 
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zaifi", "Kuvve-i İcraiye" ve "Kanun-ı Cedid'in Tadili" olmak üzere sekiz bö
lüme ayrılmıştır. 

Tasarıya göre; Osmanlı Devleti hiç bir şekilde ayrılık kabul etmez bir 
bü tündür . Sınırları değiştirelemez. Yönetim şer'i şerife dayanır. Saltanat 
Osmanlı soyundan ekber ve erşad evlada aittir. Padişah İslâm dininin 
koruyucusudur. Kara ve deniz gücünün komutanıdır. Hükümet üyeleri
ni saptar, onları görevden alır, yabancı devletler ile antlaşmalar yapar, 
savaş ve barış ilân eder, tutukluları affeder, Meclis-i Mebusan'ı toplar, 
onu kapatır. Bu kadar yükümlülük altına sokulan Padişahın "kişiliği 
kutsaldır" ve yaptıklarından dolayı sorumlu değildir. 

Yasama Organı 
Tasarıya göre yasama organı iki meclisten oluşuyordu. Bunlardan bi

rincisi Şura-yı Devlet, ikincisi ise Meclis-i Mebusandı. 
Şura-yı Devletin üyeleri Padişah tarafından atanıyordu. Yasaların, 

yönergelerin incelenmesi, hükümet tarafından bir yasa ya da yönerge ko
nusunda sorulacak soruların cevaplandırılması, mülkî ve adlî memurla
rın görevlerinden dolayı aralarında çıkacak sorunların çözümlenmesi, 
yasalar ve yönergelerle ilgili açıklamaların yapılması, devlet memurları
nın görevlerinden dolayı yargılanması bu meclisin görevleri arasında bu
lunuyordu. Ancak, Şura-yı Devlet icra gücünün görevlerine karışamaya-
caktı. Yasaların ve yönergelerin uygulanmasında yanlışlıklar görür ise 
bunları hükümete ve Padişaha bildirebilecekti. 

Meclis-i Mebusan ise 120 kişiden oluşacaktı. Üyelerin 2 /3 'ü vilayet-
lerce seçilecek, 1/3'ü de hükümet tarafından atanacaktı. Meclis Başka
nı hükümet tarafından atanacaktı. Meclis-i, Mebusan'ın seçimle gelen 
üyesinin görev süresi üç yıl olacaktı. Atama ile gelen üyelerinin süresi ise 
bir yıldı. Ancak her iki kanat tan gelen üyenin görev süresi bittiğinde ye
niden seçilme hakları vardı. İki yıl için mebuslar vilayet meclislerince se
çilecekti. Daha sonraki yıllar için ise seçim yasası hazırlanacaktı. Meclis-i 
Mebusan üyeleri bir bölgenin ya da bir sınıfın değil tüm Osmanlıların 
mebusu olarak çalışacaktı. 

Mebuslar yasama görevini yaparken dokunulmazlık hakkına sahip 
olacaktı. Bütçeyi yapacaktı. Hükümetin, ihtiyaç duyduğu anda iç ve dış 
borçlanmaya gitme, tahvil çıkarma gibi önerilerini tartışacaktı. Hükü
metle anlaşarak vergiyi tayin edecekti. Hükümetle birlikte yapılacak har
camaları saptayacak, gelirleri kontrol edecekti. Hükümet ve mebuslar ta-
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rafından önerilecek yasa ve yönergeleri inceleyecek, yasa ve yönergelerin 
uygulanmasını denetleyecek, bunlara uymayan devlet memurlarını Şu-
ra-yı Devlete bildirecekti. 

Meclis-i Mebusan'da genel olarak tartışmalar açık olarak yapılacaktı. 
Üyelerin 1 /3'ü gizli oturum ister ise gizli oturum yapılacaktı. Üyelerin ya
rısı olmadıkça Meclis çalışmalarına başlayamayacaktı. Kararlar ise Mec
liste bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınacaktı. 

Her yasa önce Şura-yı Devlet'te görüşülecek daha sonra Meclis-i Me-
busan'a gelecekti. Burada yapılacak tartışmalardan sonra yasa çoğunlu
ğun oyları ile kabul edilir ise hükümete, oradan da Padişaha sunulacak
tı. Padişah onaylar ise yasa uygulamaya konulacaktı. Padişahın onayla
madığı bir yasa hükümet istemez ise Meclis yenileninceye dek bir daha 
görüşülmeyecekti. Padişahın kendisi yasa ve yönerge yapamayacaktı. İh
tiyaç duyar ise bu konuda Şura-yı Devlete gerekli emri verecekti. 

Meclis-i Mebusan her yıl Ekim ayı başında toplanacaktı. Kapanış ta
rihini hükümet saptayacaktı. Meclisin açıldığı günden kapandığı güne 
dek üyelerine her gün birer Osmanlı lirası verilecekti. Meclise gelen üye
ye ayrıca bir de harcırah verilecekti. 

Padişah dilediği zaman meclisi vaktinden daha erken açabilecek ve 
kapatabilecekti ancak kapatma süresi altı ayı geçemeyecekti. 

Yürütme 
Tasarıya göre yürütme gücü Padişaha ait olacaktı. Padişah bu hakkı

nı hükümet aracılığı ile kullanacaktı. Hükümet başkanı Padişah tarafın
dan atanacaktı. Adı Başvekil olacaktı. Hükümet üyeleri Başvekilin öneri
leri doğrultusunda saptanacak, onun başkanlığında toplanacak iç ve dış 
sorunları tartışarak çözümler üretecekti. Hükümetin aldığı kararlar ira-
de-i seniyye ile uygulamaya konulacaktı. İcra gücünün uygun gördüğü 
emirlere karşı çıkanlar cezalandırılacaktı. 

Hükümet üyeleri devlet yönetiminde güvenliğin bozulmasına, Kanun-ı 
Cedid'e karşıt uygulamalardan ortaklaşa, kendi görev alanlarına ait işler
den ise bireysel olarak sorumlu olacaklardı. Hükümete ait bir sorumlu
luktan dolayı suçlanan hükümet/hükümet üyesi sorumlu olmadığını ka
nıtlayamadığı ve meclisten güvensizlik oyu aldığı takdirde bu durum Pa
dişaha bir yazı ile bildirilecekti. Hükümet/hükümet üyesi ise istifa ede
cekti. Ancak onun istifasını kabul ya da red etmek Padişaha ait bir hak-
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ti. Padişah istifa eden hükümet üyelerinden birini yeni hükümeti kur
mak için görevlendirebileceği gibi, dışardan bir başka kişiyi de atayabile
cekti. Hükümet üyelerinden biri istifa eder ise hükümet başkanı onun 
yerine bir başkasını önerebilecekti. Görev başında bulunan ya da göre
vinden ayrılan hükümet üyesinin yargılanması Meclis-i Mebusan'ın iste
ği üzerine irade-i seniyye ile gerçekleştirilebilecekti. 

Bireysel Haklar 
Osmanlı Devleti'nin uyruğu olan her birey istinasız Osmanlı sayıla

caktı. Her Osmanlı bireyi din ve mezhep ayrımına bakılmaksızın bireysel 
özgürlüğüne sahip olacaktı. Haklar ve vergi bakımından yasa karşısında 
eşit olacaktı. Din ve mezhepler devlet güvencesi altında olacaktı. Herkes 
din ve mezhebinin öngördüğü uygulamaları yapacaktı. Ancak bunu su-
istimal edenler iç güvenliği bozanlar genel ahlâk ilkelerine uymayanlar 
gerektiği şekilde cezalandırılacaktı. 

Her bireyin yasal olarak elde ettiği mal ve mülk devlet güvencesi al
tında olacaktı. Genel çıkarlar öngörmedikçe, gerçek değeri verilmedikçe 
kimsenin malı mülkü elinden alınmayacaktı. Yasal dayanağı olmadan 
kimsenin meskenine girilmeyecekti. 

Basın serbest olacaktı. Onun hak ve görevlerini yasalar belirleyecek
ti. Devletin resmî dili Türkçe olacaktı. Devlette görev alacak kişilerin 
Türkçeyi bilmesi zorunluydu. Eğitim serbest olacaktı. Ancak Osmanlı 
Devleti'ndeki genel eğitimi disiplin altına alabilmek için mekteplerin yö
netimi birleştirilecekti. Osmanlı bireyleri yönergelere uymak koşulu ile 
diledikleri şirketleri kurabileceklerdi. 

Tasarı memurlara emeklilik hakkı veriyor, onların meslek sahibi ol
malarını sağlayacak okulların kurulmasını istiyordu. 

Tasarının değiştirilmesi Padişaha bırakılmış bir hakti. Kanun-ı Ce-
did'in uygulanmasında bazı güçlüklerle karşılaşılır ise hükümet bu nok
taları Padişaha bildirecekti. Padişah da bu isteği Meclis-i Mebusan'a öne
recek çoğunluk kabul eder ise gerekli değişiklik yapılacaktı. Meclis-i Me-
busan üyelerinin de Kanun-ı Cedid'i değiştirmeyi isteme hakları vardı. 
Bu konudaki isteklerinin uygulamaya konulabilmesi için Meclis üyeleri
nin 3/4 ünün böyle bir isteğin yanında yer alması gerekiyordu. Ancak yi
ne de isteğin kabulü ve reddi Padişaha bırakılmıştı (1). 

(!) /?*.-. Ahmet Mithat, t.2.. s. 321-333. 
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Uzun zamandan ben Anayasa tasarısı hazırlayan Mithat Paşanın ha
zırladığı bu tasarı çeşitli toplantılara sunulduğu gibi Padişah Abdulha-
mıt'e de sunulmuştur Ancak O bu tasarıda "usul-u Istıdad-ı memlekete 
muvafık olmayan şeyler" gördüğünden kabul etmemiştir (1) 

c) Sait Paşa Tasarısı 

Sait Paşa Fransız Anayasasını tercüme ederek komisyona sunmuş
tur Buna göre 

Millet Meclisi 
Anayasaya göre ülkenin ihtiyaç duyduğu yasalar halkın vekillerinden 

oluşan 750 kişilik Millet Meclısı'nde hazırlanacaktı 20 yaşını bitiren me
denî haklardan yoksun olmayan her bireyin seçme, 24 yaşını bitirenlerin 
ise seçilme hakları olacaktı Seçme ve seçilme haklarının düşürülmesi 
seçim yasası ile saptanacaktı Devlet memuriyeti ile mebusluk bağdaştı-
rılamazdı Bir kışı mebus olduğu surece maaşlı devlet memuriyetine ata
namayacaktı Mebusluk suresi uç yıl olacaktı Millet Meclısi'nın çalışma 
devresinin bitimine 45 gun kala yeni seçim hazırlıkları yapılacaktı Her 
mebusun yeniden seçilme hakkı olacaktı Mebuslar seçildiği bölgeyi de
ğil tum ülkeyi temsil edecekti Mebusların yasama dokunulmazlıkları 
olacaktı Bir mebus suç ustu tutuklanmamış ise Meclisin kararı olma
dıkça tutuklanamayacaktı 

Millet Meclısı'nde tartışmalar genel olacaktı Özel toplantılar içtüzüğe 
göre yapılacaktı Yasalar yarıdan bir fazla oy ile kabul edilecekti Her ya
sanın Millet Meclısı'nde uç kez görüşülmesi zorunluydu. Her tart ışma 
donemi arasında 5'er gun aralık olması gerekiyordu 

Şura-yı Devlet 

Hükümdarın Danışma Meclisiydi Üyeleri kendisi tarafından atana
caktı Millet Meclısı'nden de uye alınabilecekti Ancak o zaman Millet 
Meclısi'nde boşalan üyelikler için yeniden seçim yapılması gerekecekti 
Üyeler hükümdar ın teklifi, Millet Meclısı'nin onayı ile görevlerinden alı
nabileceklerdi Yasa teklifleri önce Şura-yı Devlette incelenecekti 

Divan-ı Ayan = Sena 

Anayasaya göre uye sayısı 150'yı geçmeyecekti Üyeleri mareşal ve ge
nerallerden, hükümdarın uygun göreceği kişilerden oluşacaktı (2) Bu 

(1) Alı Uavlaı Mithat a gc s Î2S 
(2) Ktıış Namık Kemal a ., c 
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Meclisin üyeleri ömür boyunca çalışacaktı. Görevlerinden alınamayacak
lardı. Üyelere yıllık 30 000 Frank maaş verilecekti. Bu Meclisin Başkan 
ve Başkan Yardımcıları birer yıllığına üyeleri arasından hükümdarca se
çilecekti. Divan-ı Âyân'ın çalışma süresini hükümdar saptayacaktı. Top
lantıları özel olacaktı. Anayasanın ve genel özgürlüklerin koruyucusu 
olan bu meclise sunulmadan yasalar yayınlanamayacaktı. 

Meclis yasaları, Kanun-ı Esasiye, dine, mezhep özgürlüğüne, ahlaka, 
bireysel özgürlüklere, eşitliğe, mülk güvencesine uygun olup olmadığı 
açısından inceleyecekti. 

Divan-ı Âyân ülke çıkarları için uygun gördüğü konuda yasa teklifi 
hazırlayıp hükümdara hitaben bir bildiri ile açıklayacaktı. Anayasanın 
değiştirilmesini de önerme hakkı olacaktı. Ancak bu önerinin hükümdar 
tarafından kabul edilip bir kararname haline getirilmesi gerekecekti. 
Anayasa değişikliklerinin halk oyuna sunulması da zorunlu olacaktı. 

Yürütme Organı 

Anayasaya göre yürütme gücü hükümdarda toplanacaktı. Hükümdar 
görevine başlamadan önce anayasada öngörülen görevleri yapacağına 
devlete sadık kalacağına dair yemin edecekti. Hükümdar askerî gücün 
başında olacak fakat fiilen komutanlık edemeyecekti. Hükümdar hükü
met üyeleri dışındakilerle yazışmayacaktı. Ülkenin her hangi bir parçası
nı bırakamayacak, Millet Meclisi'ni dağıtamayacak, anayasanın uygulan
masını engelleyemeyecekti. Ülkenin içinde bulunduğu durumu her yıl bir 
bildiri ile Millet Meclisi'ne açıklayacaktı. -

Hükümdar antlaşmaları yapacak, ülkeyi koruyacaktı. Millet Meclisi'-
nin onayını almadan savaşı başlatamayacak, Şura-yı Devletin görüşleri
ni alarak bireyleri affedebilecekti. Genel af yasa ile yapılacaktı. Suç işle
yen hükümet üyesinin affı Meclis kararma bağlı olacaktı. Hükümdar Mil
let Meclisi'nde kabul edilen yasalardan önceliği olanları üç gün, diğerle
rini ise bir ay içinde yayınlayacaktı. Bu süre içinde yayınlanmayan yasa
ları Meclis Başkanı yayınlayabilecekti. 

Hükümdar, hükümet üyelerini atayacak, onları görevinden alacaktı. 
Sefirlerin, komutanlık düzeyinde bulunan askerlerin, valilerin, savcıların 
görevden alınması hükümet üyeleriyle saptanacaktı. 

Halk tarafından seçilen devlet memurlarını görevden alınması ise Şu
ra-yı Devlet'in kararı ile olacaktı. 
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Hükümet üyelerinin sayısını ve görevlerini Millet Meclisi saptayacak
tı. Hükümdar tarafından yayınlanacak emirnamelerde en az bir hükümet 
üyesinin imzası olacaktı. Hükümet üyeleri görevlerinden dolayı sorumlu 
tutulacaktı. 

Yargı Organı 
Anayasaya göre yargı hükümdar adına yapılacaktı. Yargı açık ola

caktı. İç güvenlik, ahlâki konularda gizli tartışma yapılabilecekti. Cinayet 
davalarında jüri uygulaması olacaktı. Siyasî suçlar basınla ilgili konular
da jüri inceleme yapacaktı. Hâkim ve savcıyı hükümdar atayacaktı. Mah
keme-! İbtidaiye ve İstinaf Mahkemesi Yargıcı, Temyiz Mahkemesi üyele
ri ile Divan-ı Muhabesat üyeleri ömür boyu atanacaktı. Suç işlemedikçe 
görevlerinden alınamayacaklardı. 

Divan-ı Harpler, kara ve deniz askerî gücün teftiş ve inceleme komis
yonları, bahriye ve ticaret mahkemeleri hâkimleri, yeni yasa çıkıncaya 
dek yasal işlevlerini sürdürecekti. 

İdare memurları ile yargıçlar arasında çıkacak sorunlar Temyiz Mah
kemesi ve Şura-yı Devlet üyelerinden oluşan özel bir mahkemede çözüm
lenecekti. Bu mahkemenin başkanı Adliye Nazırı olacaktı. Yargıçlar üç 
yılda bir değiştirilebilecekti. 

Hükümet üyeleri ise Mahkeme-i Kebir-i Adliye'de yargılanacaktı. Bu 
mahkeme ülkenin iç ve dış güvenliği ile ilgili suçlara da bakacaktı. Mah
kemenin yerini Millet Meclisi belirleyecekti. Mahkeme 5 hâkim, 30 jüri
den oluşacaktı. Görevini yapmayan jüri üyesine para cezası yanında 5 
yıldan az olmamak üzere siyasî haklardan yoksun bırakma cezası verile
cekti. 

Temel Hak ve Özgürlükler 
Basın sürekli olacak, vazgeçilemeyecek, engellenemeyecek, dışlana-

mayacak. 
Hiç kimse yasal dayanak olmadan tutuklanamayacaktı. Konut doku

nulmazlığı olacaktı. Olağanüstü mahkemeler kurulamayacaktı. Siyasî 
suçlardan idam cezası verilmeyecekti. Her birey dini ayinlerini özgürce 
yapacaktı. Şirket kuracaktı. İç güvenliği bozmamak, silah kullanmamak 
koşuluyla cemiyetler kuracak, dilekçe ya da basın yoluyla düşüncelerini 
açıklayabilecekti. Eğitim-öğretim serbest olacak fakat, devletin deneti-
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minde bulunacaktı. İlk öğretim parasız olacaktı. Mülkiyete dokunulma
yacaktı. Ancak kamu çıkarlarının öngörmesi halinde değeri peşin veril
mek koşuluyla kamulaştırma yapılabilecekti. Çalışma, ticaret yapma öz
gürlüğü olacaktı. Vergi ortak yararlar için olacaktı. Herkes malî gücüne 
göre vergi verecekti. Yasal dayanağı olmadan vergi alınamayacaktı. 

Ülke Yönetimi 
Anayasaya göre ülke, vilayet, sancak, kaza ve nahiye olarak ayrıla

caktı. Vilayette Genel Meclis, Vilayet Meclisi olmak üzere iki Meclis bulu
nacaktı. 

Askeriye 
Askerî güç ülkeyi düşmanlardan korumak, iç güvenliği sağlamak ve 

yasaların uygulanmasını temin etmek için oluşturulacaktı. 
Askerî güç millî asker, kara ve deniz askerlerinden oluşacaktı. Yasa

ların tanıdığı muafiyet dışında herkes askerliğini yapmak zorunda ola
caktı. Sıkıyönetim ilânı yasayla belirlenecekti. Millet Meclisi'nin onayı ol
madıkça Fransız toprağına yabancı asker gelemeyecekti (1). 

d) Süleyman Paşa Tasarısı 
Süleyman Paşa tarafından hazırlanan ve Kanun-ı Esasi müsveddesi" 

olarak nitelenen tasarı ise şu hükümleri içeriyordu : 
Osmanlı Devleti bağımsız meşruti bir hükümete sahip olacaktı(l). 

Devletin başında bulunan kişi Osmanlı toprakları üzerindeki tüm İslam
ların halifesi ve tüm tebanın padişahı sayılacaktı(2). Saltanat en yaşlı ve 
en yetişkin kişiye ait olacaktı(29). Osmanlı Devleti "Din-i Mübîn-i Mu
hammedi" üzerine kurulmuş olmasına rağmen ülkedeki tüm din ve mez
hepler serbest olacaktı(3). Mahkemede hükümler devlet başkanı adına 
verilecekti(4). Devlet Başkanı suç işleyenleri affedecekti(5), "Divan-ı Me-
malik" tarafından mahkûm edilenleri affedemeyecekte 14). Hükümet üye
lerini atayacak, unvan ve nişan verecek, şeriat kurallarının ve yasaların 
uygulanması için gerekli olan kişilere kendisi emir verecek(6), para bas-
tıracak(7), fakat paranın ayarını bozamayacaktı! 15). Kara ve deniz ordu
larına komutanlık edecek, asker toplayacak, donanma için gerekli teçhi
zatı sağlayacak, diğer devletler ile barış andlaşmaları yapacak, savaş 
açabilecekti. (9). Uygulamalardan dolayı sorumlu tutulamayacaktı! 10). 

(I) Ahmet Mithat, a.g.e. i. 333-355. Bu teUifln aslı için hk;. Yıldız Esas 23/313-I-w 
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Padişahın uygulamalarından dolayı hükümet üyeleri, "Divan-ı Mema-
lik"te sorumlu olacaklardıd 1). Devlet başkanı şeriat kurallarını ve kanun 
hükümlerini yok edemeyecekti(12). Devlet başkanı Divan-ı Memalik'i 
toplantıya çağıracak, dağıtacak, ihtiyaç halinde çalışma süresini uzata-
bilecekti(16). Divan-ı Memalik'in ilk toplantısında devlet başkanı hazır 
bulunacak ve resmî açılışı yapacaktı(17). Divan-ı Memalik'in dağılmadan 
önce verdiği kararları gözden geçirecek ve kabul ettiği maddeleri belirte-
cek(18), Divan-ı Memalik'in toplanmasını kırk gün önceden bildirecek
te 19). Divan-ı Memalik memura ödenecek maaşı, devletin gelir ve gider
lerini kontrol edecek, bütçeyi düzenleyecektik 1). Divan-ı Memalik 120 
üyeden oluşacaktı. Üyeleri emlâk, ticaret, fen ve maarif temsilcilerinden 
oluşacaktı(22). Mebusan her üç yılda bir değiştirilecekti. Toplantı süre
since mebuslara 3 bin kuruş maaş verilecekti. Meclisin toplantı süresi üç 
ay olacaktı(42). Edirne, Bosna ve Hersek, Selanik, Yanya, Manastır, Ce-
zair-i Bahr-i Sefid, Girit, Hüdavendigâr, Aydın, Ankara, Konya, Kastamo
nu, Trabzon, Sivas, Erzurum, Diyarbekir, Adana, Suriye, Halep, Trablus-
garp, Bağdat, Basra, Hicaz, Yemen vilayetlerinden 2'şer, Kıbrıs, İzmid, 
Canik, Mamuretülaziz, Kudüs, Zor, Cebel-i Lübnan mutasarrıflıkların
dan birer, İstanbul İli Balad-ı Sülüsadan on müslim mebus, ki toplam 
69, Rum Patrikhanesine bağlı olan Hıristiyanlardan 8, Bulgar Eksarhlı-
ğından 6, Antakya ve Şam Patrikliğinden 2, İskenderun, Rum Patrikliğin
den 1, Kudüs, Rum Patrikliğinden 2, Ermeni Patrikliğinden 4, Sis Kata-
likosluğundan 2, Kudüs, Ermeni Patrikliğinden 1, Ermeni Katoliklerin-
den 3, Mülka-i Rum Katolikliğinden 2, Protestan mezhebi sahiplerinden 
1, Musevilerden 3 toplam 35 gayrimüslim; Mısır Hidivliğinden 6, Tunus 
Vilayetinden 2, Sisam Beyliğinden 1, Memleketeynden 2, Sırplardan 2, 
Karadağ Kenezliğinden 1, Fünun ve Maarif Mebusu olarak 2,(24), Fünun 
ve Maarif mebusları Meclis-i Maarif-i Mülkiye ile Meclis-i Maarif-i Aske
riye tarafından l'er kişi olarak belirlenecekti(45). Mebus olabilmek için 
adayın Osmanlı teb'asından olarak doğmuş olması, Türkçe okuyup yaz
ması, şehirlerden gelecek mebusların senede en az 30 bin kuruş , kasa
badan gelecek olanların 20 bin kuruş vergi vermesi ve 35 yaşım geçmiş 
(24), suç işlememiş olması, hükümet aleyhinde bulunmaması gerekiyor-
du(25). Bunun yanında Divan-ı Memleket üyeliğine seçilenlerin zimmet-
i miriyelerinin olmaması, halka karşı büyük borcunun da bulunmaması 
zorunluydu. Murabahacı takımından da olamayacaktı(44). Mebuslar 

62 



kendi başkanlarını seçeceklerdi(26). Mebusluğu sırasında suç İşleyen bu 
görevini yitirecekti(27). Devlete bağlı kalacaklarına dair yemin etmedikçe 
mecliste oy kullanamayacaklardı(28). Divan-ı Memleket ülkede var olan 
kuralları kaldırmak, değiştirmek ya da bazı hükümler eklemek isterse 
şeriat kurallarını ve mecelleyi gözönüne alamayacaktı(30). Yasal hüküm
ler ve borçlanmalar Divan-ı Memleketin kararı ve Padişahın iradesi ile 
olacaktı(31). Devlet Başkanı, Divan-ı Memleketin Şura-yı Devlete arz et
tiği ve burada kabul edilen yasaları kabul edecek ve onları yayımlayacak-
tı(34). İhtiyaç duyar ise bir ya da bir kaç vilayeti askerî yönetim altına 
alacak ve durumu vakit geçirmeden Divan-ı Memlekete bildirecekti(34). 

Hükümet üyeleri birbirlerinin işine karışmayacaklardı. Görevlerinden 
dolayı Padişaha karşı sorumlu olacaklardı. Divan-ı Memleket Hükümet 
üyelerini suçlama hakkına sahip olacaktı(35). Memurlar hükümete sadık 
kalacaklarına dair yemin edecekler(36) ve özel bir kaynaktan yetiştirile
ceklerdi^). 

Divan-ı Memleketin 30 resmî üyesi olacaktı. Bunlar kazaskerlerden, 
müşirlerden, ümera-yı berriye ve bahriyeden ve bazı ricalden oluşacaktı. 
Bunlarla birlikte Divan-ı Memleket üye sayısı 150 olacaktı. Naib ve hâ
kimlerin dokunulmazlığını Divan-ı Memalik de koruyacaktı(38). 

Divan-ı Memleket yabancı kışkırtmasıyla hükümete karşı başkaldı-
ran vilayetlerde yasa hükümlerini şiddetle uygulamak ve iç güvenliği sağ
lamak için gerekli önlemleri tartışabilecekti(40). Hükümete, isyan eden 
bölgelerin seçilmiş bireyleri kabul edilmeyecekti (41). (1) 

2) Anayasanın İlânı 
Namık Kemal'in bu iş için bin cilt kitap incelediğini belirttiği komis

yonun Kanun-ı Esasi'yi hazırlama konusunda pek de aceleci davranma
dığı görülmektedir (2). Bir süreden beri anayasa ile ilgilenen Mithat Pa-
şa'nın, Süleyman Paşa'nın ve Sait Paşa'nın tasarıları benimsenmemişti 
(3). Bu nedenle de Kanun-ı Esasi oluşturulurken komisyon hayli zorlan
mış olsa gerektir. 

(II Süleyman Paşa Muhakemesi, htanbul 1328, s 63-66 
(2) Kunta), a a e s 90-91,119 
(?) Mithat Paşa kendi taşanımı Padişaha sunmuşta Tasat ıs ı inceleyen Padişah ' bunun ahkam-ı şamılesmde usul ve ıstıdat-ı 

memlekete muvafık olmayan şeşler" bulmuş ve tasalının hevas-ı vükela arasında f>oı ıışulmesını istemişti Bkz Atı Ha\daı 
Mithat Paşa- Haşatı, Si)astse\ı, Hıdamat ı Menfa Haşatı Tabsıre-ı Ibıet htanbul 1321, *;. 328 

63 



Tum güçlüklere rağmen komisyonun, 130 maddeden oluşan bir tasarı 
hazırlamış ve bunu sadrazama sunmuştur (1). Ancak, "Ahval ve istidat-ı 
memlekete" uygun olmayan unsurlar taşıyan tasarının ülkenin geleceği
ni güvenceye alacak yeni düzenlemelerin hükümranlık haklarıyla uyuş
ması gerektiğine dikkat çekilerek tasarının Hevas-ı Vükela arasında in
celenerek "tadil" edilmesi istenmiştir (2). 

Namık Paşa tasarıdaki bazı maddelere açıkça karşı çıkmıştır (3). Rüş-
dü Paşa ise politik davranarak padişah haklarını gözetir görüntüsü için
de anayasa karşıtı bir tavır takınmıştır. Kanun-ı Esasi yerine "Tanzimat 
layihası" şeklinde bir layihanın yayınlanmasını daha uygun bulmuştur 
(4). Tasarının başlangıcındaki maddelerin padişahın gücünü azaltacağı
nı ve onu halkın gözünde küçük düşüreceğini iddia etmiştir. 

Ruşdü Paşa tasarıdaki sadrazamlık kurumunun kaldırılarak yerine 
başvekaletin oluşturulmasına da karşı çıkmıştır. O geleneksel düzenin 
sürdürülmesini istiyordu (5). Sadrazamın bu tavrı üzerine başvekalet 
kavramı tasarıdan çıkarılmış, hükümet üyelerinin geleneksel yönteme 
göre saptanması kararlaştırılmıştır. Namık Kemal'in deyimi ile tasarı ku
şa çevrilmiştir (6). 

Heyet-i Vükela'da incelenen tasarı Padişaha sunulmuştur. Padişah, 
çeşitli kişilerden komisyonlar kurarak bu tasarıyı incelemelerini ve görüş
lerini bir raporla kendine bildirmelerini istemiştir. Tasarıyı inceleyen her 
bürokrat bu konudaki düşüncelerini bir raporla padişaha sunmuştur (7). 

Bu arada ülkenin dış sorunları giderek yoğunlaşmıştı. Balkan soru
nunu çözmek için İstanbul'da toplanması kararlaştırılan konferansın ta
rihi giderek kısalıyordu. Mithat Paşa'ya göre Kanun-ı Esasi konferanstan 
önce ilân edilmez ise batılı devletler tarafından dayatılan tekliflerin ka-

(l)Sabah 9Teşrınısanı 1876 17 Teşt ımsanı 1876 tatılılı bir habude Meclis ı A\an ve Mettıs-ı Mebusun Nizamnamesinin pa 
dışaha sunulduğu belııtılmıştır {Süleyman Paşa Muhakemesi s 58 n 2 Vakit Gazetesinin haberine çoıe konııssoııım ha 
znladıçı tasamı vükela meclisi Cuma çıımı saduramın. Cumartesi çııım Mithat Paşa'nm, Pazar gecesi de Serasker Pa 
şa nın kırnağında toplanmak incelemiş \e son şeklini vereıek padişaha nınmuştııı (2 Kamınevvel 1876) Fııgelhaıdr ise 
Kanun-ı Esası 'nın l kanunuevvel 1876 da tamamlandığını belırtınektedıı (Eııgethaıdt a ye . s- 150) 

(2) BOA Yıldız Esas 23/1114 
(3) Mahmut Celaletlın age C 2 s 82 
(4) Bkz, Sıtle\man Paşa Muhakemesi s 61 
(51 Taşandaki bu maddelen Mithat Paşa nın devlet sonetıınınde dizginleri başvekile vereıek Padişahın yetkıleımı ktsmasa 

amaçladığını belitten bazı Mithat Paşa karşıtları bunu Padişah ile Mithat Paşa'nın aı asını bozmak için ı\ı hır ko~ olarak 
qoımuşlerdıı (Mahmut Celaletlın, age, C2, s 83) 

(6) Bet kes age. s 290 
(7) Bk- BOA îlade ı Meclis ı Mahsus Belge No 25/0 Alı ihsan Gencer 'ilk Osmanlı Anasıusastnda Tulkçenın Resmi Dil 

Olaıak Kabulü Meselesi" Aımagan Kanun-ü Esası'tun 100 Yılı Ankaıa 1978 s 185 vd 
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bul edilmesi zorunlu olacaktı. O nedenle Kanun-ı Esasi vakit geçirilme
den ilân edilmeliydi (1). 

Kanun-ı Esasi'nin ilânı uzadıkça Anayasa karşıtı akım da güçleniyor 
ve su yüzüne çıkıyordu. Bunlar Kanun-ı Esasi'yi lanetleniyorlardı. Öncü
lüğünü Gürcü Şerif, Dağıstanzade Muhyiddin Efendi, Ramiz Paşa, 
Uzunetek Rıza Bey vb.nin yaptığı çalışmalar Anayasacıları tedirgin edi
yordu. Çünkü bunlar Sadrazam ve Mithat Paşa'nın kafir olduğunu, müs-
lümanları müslüman olmayan cemaatlerin mebuslarıyla güçsüz bırak
maya çalıştığını söyleyerek halkı tahrik ediyorlardı. Bu illegal çalışmala
rın farkına varan hükümet Anayasa karşıtlarını izlemeye aldı. Bir süre iz
lenen Anayasa karşıtlarının davranışları hükümet üyeleri arasında tartı
şıldı ve bunların İstanbul'dan uzaklaştırılmalarının daha iyi olacağı ka
rarlaştırıldı. Hükümetin bu kararı Damat Mahmut Celalettin Paşa aracı
lığıyla Padişaha iletildi. Ancak O kişilerin yargılanmadan sürgüne gönde
rilmesi kararını benimsemedi. Bu durum hükümet bunalımına yol açtı. 
Hükümet üyeleri toplu olarak istifa edeceklerini bildirdiler. Bu kararlı ta
vır karşısında padişah ülkede fesad çıkarın 20 kişinin İstanbul'dan çıka
rılması kararını onayladı (2). 

Padişah meşruti sistem yanlısı değildi. Onun için önemli olan hü
kümranlık haklarını güvenceye almak, meclisin ve hükümetin yetkileri
ni olabildiğince kısıtlamak ve kendi kontrolü altında tutabilmekti. Bu ne
denle Padişah her maddesini çeşitli kişilere incelettirerek Anayasanın ilâ
nını geciktiriyordu. Bu durumun uzaması Anayasa yanlılarını sıktı. Sü
leyman Paşa Padişah'm sarayına giderek Kanun-ı Esasi çıkarılmaz ise 
sonucun kötü olacağını bildirdi (3). 

Süleyman Paşa'nın bu tavrı padişah üzerinde ne kadar etkili olmuş
tur bilinmiyor. Ancak yakın dönemdeki taht değişiklikleri göz önüne alın
dığında Abdülhamit'in bundan etkilenmesi doğaldı. Zira Murat henüz 
sağdı. İşte böyle bir ortamda Damat Mahmut Paşa ünlü 113 üncü mad
denin Anayasaya konulmasını önerdi (4). Namık Kemal bu maddenin be
nimsenmesiyle Kanun-ı Esasi'nin değil Tanzimat Fermanı'nın verdiği 

(l)Alı Huydur Mithat, Mithat Payı, s. 329-330 
(2) Sabah, 12 Teşrinisani 1876. Mahmul Celalettin, a.g.e., C.2, s. 42 vd. Danişmend, a.g.e., C.4. \,294 
(3) Berkes. a.g.e., s. 290. Süleyman Pasa 5 Kanunuevvel'de Padişah ile görüştüğünü ve Anayasayı ilan etmesini istediğini fakat 

padişahın kendiline sunulan tasarıyı yeterli bulmadığını. Ondan Said Paşa ile ortak bir tasarı hazırlamalarım istediğini, o 
gece sarayda kalarak Kanım-ı Esasi'yi hazırladığını söylemektedir (Bkz. Süleyman Paşa Muhakemesi, s. 61). 

(4) Bkz. Mahmul Celalettin, a.g.e., s. 84. 
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hakların bile yıtırıleceğını belirterek maddeye karşı çıktı Padişah ise 
Anayasacüarı köşeye sıkıştırarak bu madde Anayasa'da yer almaz ise Ka-
nun-ı Esası'yı imzalamayacağını belirtti Anayasa 'n ın ilânı çıkmaza gir
mişti Buna en çok üzülenlerin başında Mithat Paşa geliyordu Çunkı İstanbul'da toplanacak konferansın gunu iyice yaklaşmış, hat ta konferan
sa katılacak ülkelerin delegeleri İstanbul'a gelmeye ve Rus elçisi ile gö
rüşmeye başlamıştı Mithat Paşaya göre, Rus elçisi Ignatyefın Osmanlı 
Imparatorluğu'na karşı yürüttüğü düşmanca politikanın durdurulabil
mesi ve Avrupalı devletlerin güveninin kazanılabılmesı ıçm konferans ön
cesinde mutlaka Anayasanın ilân edilmesi zorunluydu Çunkı Rusya'da 
henüz parlamentolu bir düzen yoktu 

Ülke sorunlarının bu denli ağırlaştığı bir donemde Sadrazam Ruştu 
Paşa istifa etti Yerine Mithat Paşa atandı (19 Aralık 1876) 22 Aralık 
1876'da Damat Mahmut'un karısının sarayında bir toplantı yapıldı Ka-
nun-ı Esası tasarısı görüşüldü Cevdet Paşa, Kanun-ı Esası 'mn baskıcı, 
deh hükümdarlar ın kötülüklerinden korunmak için istendiğini oysa şim
di taht ta akıllı bir padişahın olduğunu belirterek Kanun-ı Esasiye gerek 
olmadığı goruşunu ortaya attı Mithat Paşa, Ahmet Cevdet P a ş a ' n ı n bu 
tavrına sert tepki gösterdi ve diğer hükümet üyeleri de aynı goruşu pay
laşıyorlarsa istifa edeceğini bildirdi Mithat Paşa 'n ın bu tavrı Anayasanın 
ilânına giden yolu açtı Ancak Padişah da 113 uncu maddeden vazgeç
medi Maddeye son şeklini kendi eliyle verdikten sonra 23 Aralık 1876'da 
Anayasayı (Kanun-ı Esası'yı) imzaladı 

Devlet-ı Aliye ve Mıllet-ı Osmaniye'ce halen ve istıkbalen" Kanun-ı 
Esası 'mn önemli bir yere konulması ıçm vükela, reaya ve bendeganın resmî elbiselerini giyerek tören alanına gelmeleri, okuma işlemi bittikten 
sonra 101 pare top atılması ve o gunun özel bir gun sayılması kararlaş
tırılmıştı (1) 7 Zilhicce 1293/23 Aralık 1876'da "Daıre-ı Hümayun ' 
önündeki alan bayraklarla süslendi Bir kursu kondu Düzenli askerî 
birlikler ve bando uygun yerlerde selama durduruldu Vükela, ulema, as
kerî ümera, devlet ricali, azınlıkların dm başkanları resmî giysileri içinde 
tören alanındaki yerlerini aldılar Hava yağmurlu olmasına rağmen bin
lerce kışı Kanun-ı Esas i ' n ın ilân törenine katılmak için tören alanında 
toplandılar 

(I) BOA İrade ı Mtüıs ı Maluus Bclf,t No 2510 
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Sadrazam Mithat Paşa, Mabeyn-i Hümâyûn Başkâtibi Sait Paşa ile 
birlikte Padişahtan Hatt-ı Hümâyûnu ve Kanun-ı Esasi'yi alarak saray
dan döndü. Bando Mithat Paşa'yı Sirkeci İskelesinde karşıladı ve birlik
te Bâb-ı Âli'ye geldiler. Sait Paşa, Padişah Hatt-ı Hümâyûnunu öpüp ba
şına koyduktan sonra Mithat Paşa'ya, o da Damat Mahmut Celâlettin Pa-
şa'ya verdi (1). Mahmut Celâlettin Paşa, Hatt-ı okuduktan sonra, önce
den bastırılan Kanun-ı Esasi ve Hatt-ı Hümâyûn halka dağıtıldı. Ardın
dan Mithat Paşa kürsüye çıkarak şu konuşmayı yaptı : 

"Velinimetimiz Sultan Abdülhamit Efendimiz bu Kanun-ı Esasi ile 
tüm teb'asma ihsan buyurdukları yeni haklar bir feyz meşalesidir. 

Bugün ilerlemek ile dünyaya örnek olan Avrupa'nın milyonlarca uy
gar uluslarını cahilliğin zulmünden aydınlığa çıkaran ve insanlara insan 
olduğu bilincini veren meşaledir. 

Padişahımız, efendimiz hazretlerinin iş bu ihsan ve ulu çabaları, ta
rih sahifelerinde kutlu ülkülerini ülke, devlet ve millet sevgisiyle süsleye
cek yeni bir eser yaratmıştır. Bu yeni eser ülkede padişahın emir ve yö
netimi altında yaşayan birleşmiş, güven içinde hak ve özgürlüklerine 
ulaşmış Osmanlı teb'ası için sonsuza kadar sürecek bir tarihin başlangı
cı olacaktır. Osmanlı halkı böyle bir Padişahın değerini bilmelidir. Os
manlı adıyla O'nun halkı sayılmaktan dolayı birbirini tebrik etmelidir"(2). 

Mithat Paşa'nın konuşması bitince Eski Edirne Müftüsü de bir dua 
okumuştur. Donanma ve askerî mevkilerden 101 pare top atılarak Ka
nun-ı Esasi'nin ilânı duyurulmuştur. 

Tören bitince vükelâ, ulema, kibar memurin, Sirkeci İskelesinden va
pura binerek Padişahı kutlamaya gitmişler ve hazırladıkları bir teşekkür-
nameyi mühürleyip Padişaha sunmuşlardır. Çeşitli halk kesiminden in
sanlar bölük bölük sarayın önüne giderek Padişaha teşekkürlerini sun
muşlardır. Evler, dükkanlar süslenmiş, azınlıkların oturduğu yerlerde ol
dukça canlı gösteriler yapılmıştır. Ellerine meş'aleleri alan ulema, öğren
ci, esnaf ve çeşitli din ve mezhebe bağlı halk grupları Mithat Paşa'nın ko
nağına giderek "yaşasın Abdülhamit, yaşasın Mithat Paşa" diye sloganlar 
atmışlardır. İstanbul'un büyük bankerleri de Bâb-ı Âli'ye giderek Sadra
zama teşekkür etmişlerdir. 

(1) Bkz. Osman Nuri. a.g.e., s. 167 
(2) Sabah, 13 Kânunuevvel 1876 9 Zilhicce 1293, s. 2 
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Bu arada vilayetlere telgraflar çekilerek Kanun-ı Esasi'nin ilânından 
dolayı Padişaha teşekkür telgraflarının gönderilmesi, vilayette toplar atıl
ması da istenmiştir (1). 

Kanun-ı Esasi'nin tum yurttaşlara duyurulması gerekiyordu. Bu ko
nuda da merkezi yönetim örgütlerinin aktif olması zorunluydu. Sadra
zam Kanun-ı Esasi'yi halka duyurma görevini valilere vermişti (2). Bu 
amaçla hazırladığı bir yazıyla birlikte padişah fermanı ve Kanun-ı Esasi 
metnini valilere göndermek üzere padişahtan izin istemişti (3). Vilayetler 
halkı Kanun-ı Esasi'nin ilânından dolayı mutluluklarını telgrafla İstan
bul'a bildirdikleri gibi (4), İstanbul'daki Avukatlar Cemiyeti Başkanı da 
bir toplantı yaparak Kanun-ı Esasi hakkındaki görüşlerini açıklamış ve 
bunun önemini üyelerine anlatmıştır (5). 

3. Anayasa'mn (Kanun-i Esasi'nin) İçeriği 
23 Aralık 1876'da büyük bir törenle ilân edilen Kanun-ı Esasi "Me-

mâlik-i Devlet-i Osmaniye (1-7), Tebaa-î Devlet-i Osmaniye'nin Hukuk-ı 
Umumıyesi (8-26), Vükelâ-yı Devlet (27-38), Memurin (39-41), Meclis-i 
Umumî (42-59), Heyet-i Ayan (60-64), Heyet-i Mebusan (65-80), Meha-
kim (81-91), Divan-ıÂli (92-107), Vilayât (108-112), Mevad-dı Şetta (113-
119), olmak üzere 11 Bölüm ve 119 maddeden oluşuyordu. 

Anayasayı genel çizgileriyle şöyle özetleyebiliriz : 
1. Memâlik-i Devlet-i Osmaniye 
Osmanlı Devleti bir butundur. Hiçbir zaman ve hiçbir nedenle ayrılık 

kabul etmez(l). Devletin başkenti Istanbul'dur(2). Osmanlı Saltanatı -Hi
lafete de sahip olarak- Osmanlı soyundan büyük oğula aittir(3). Padişah 
tum Osmanlı bireylerinin padişahıdır, aynı zamanda İslâm dininin de ko-
ruyucusudur(4). Padişahın şahsı sorumsuzdur(5). Osmanlı sülalesinin 
hakları mal ve mülkleri güvence altındadır. Hükümet üyelerinin atanma
sı, görevden alınması, terfilerin onaylanması, görevlerin dağıtımı, madal
ya verilmesi, para basılması, yabancı devletlerle antlaşma yapılması, sa
vaş ve barış ilânı, askerî gücün komutanlığı, şeriatın ve yasaların uygu-

I l)Bkz Sabah 1? Kanunuevvel 1876, s 2 ? No 211 
Mahmul Celâlettın, ( i j c c 2 s 86 87 
Osman Nurı'se yare halk \a$tLsın millet sabasın Kanun t Esası' dt\ebağıımış Osman Nuri, a g e, s 168 170 

(2)Bk: BOA DUIT 49111(2-4)12 
(t) BOA DUrr. 49111(2 4)11 
(4)OıneÇm Bağdat. A\dm ve Diyarbakır'dan bu doğrultuda telgraflar gelmıstıı Bkz BOA DUIT 49111(1 8)11 
(5)Bk- BOA DUIT Yıldı; Esas, 21H1111 
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lanması, ceza almış olanların affı, Meclis-i Umumi'nin toplanması ya da 
üyelerinin yeniden seçilmesi koşuluyla tatil edilmesi Padişahın hakların
dandır^). 

2. Teba-i Devlet-i Osmaniye'nin Hukuk-1 Umumiyesi 
Osmanlı Devletinin teb'ası olan tüm bireyler din ve mezhep farkı gö

zetilmeksizin Osmanlı sayılırlar(8). Osmanlıların tümü bireysel özgürlük
lerine sahiptirler(9). Bireysel özgürlükler güvence altındadır(lO). Devletin 
dini, dini İslâmdır. Ancak iç güvenliğini bozmamak, genel ahlâk kuralla
rını ihlâl etmemek koşuluyla diğer dinlerin uygulanması ve cemaatlere 
verilen mezhep ayrıcalıkları da devletin koruyuculuğu altındadır(ll). Ba
sın, yasal çerçeve içinde serbesttir(12). Osmanlı bireyleri yasalara ve yö
nergelere uymak koşulu ile sanat ve ticaret şirketleri kurabilir(13). Os
manlı bireylerinin tek tek ya da birlikte kendilerini ya da geneli ilgilendi
ren konularda, yasa ve yönetmeliğe aykırı davranan memurlardan şikâ
yetçi olmaya, Meclise dilekçe vermeye hakları vardır(14). Eğitim serbest
tik 15). Mektepler devletin denetimi altmdadır(16). Osmanlı bireyleri din 
ve mezhep dışında yasalar önünde eşittir(17). Devlet görevine girecek bi
reylerin devletin resmî dili olan Türkçe'yi bilmeleri zorunludur(18). Herke
sin yeteneğine göre devlet memuriyetine girme hakkı vardır(19). 

Vergi herkesin gücü oranında alımr(20). Herkes, tasarrufu altındaki 
mal ve mülkten emindir. Genel yararlar zorlamadıkça, parası peşin veril
medikçe kimsenin malına el konulamaz(21). Konut dokunulmazlığı var-
dır(22). Hiçbir kimse gitmesi gereken mahkemenin dışında bir başka 
mahkemede yargılanamaz(23). El koyma, parasız çalıştırma, zorla para 
alma yasaktır(24). İşkence ve her çeşit eziyet yasaktır(26). 

3. Vûkelâ-yı Devlet 
Sadrazam ve Şeyhülislâm ve hükümet üyeleri Padişah tarafından ata-

nır(27). Hükümet üyeleri Sadrazamın başkanlığında toplanır, iç ve dış so
runları görüşür(28). Hükümet üyelerinin her biri kendi görev alanına giren 
konuları doğrudan yapar, görev alanına girmeyen konuları ise Sadrazama 
arzeder(29). Hükümet üyeleri görevleriyle ilgili olarak yaptığı uygulamalar
dan sorumludur(30). Mebuslardan biri ya da bir kaçı hükümet üyelerinin 
yaptıkları uygulamalardan dolayı meclise şikâyet etme hakkı vardır. Şikâ
yet uygun bulunur ise üye yargılanmak üzere Divan-ı Âli'ye gönderilir(31). 
Suçsuzluğu kanıtlanıncaya dek görevinden almır(34). Hükümet ile Mebu-
san Meclisi arasında çıkacak uyuşmazlıkta Padişah hükümeti değiştirebi
leceği gibi, Meclisi de feshedebilir(35). Meclis-i Umumi açık olmadığı zaman 
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da Anayasa'ya aykırı olmamak koşulu ile hükümet tarafından verilecek 
kararlar geçici kanun hükmündedir(36). Hükümet üyeleri hakkında ver
ilecek gensoru önergelerini nazırın ya kendisi ya da görevlendirdiği bir me
muru mecliste, sorulan sorulara karşılık verecektir(38). 

4. Memurin 

Bir göreve a tanan memurlar kendisi istifa etmedikçe, yasal neden ol
madıkça ya da devletçe ayrılması uygun görülmedikçe görevinden alma-
maz(39). Her memur kendi görevinden sorumludur(40). Memurun amiri
ne itaat etmesi gerekir(41). 

5. Meclis-i Umumî 

Meclis-i Umumi, Heyet-i Ayan ve Heyet-i Mebusan olmak üzere iki kı
sımdan oluşur(42). Her iki kısım da Kasım başında açılır ve Mart başında 
kapanır(43). Padişah, ihtiyaç duyar ise Meclisi Umumî'yi erken açabilece
ği gibi, çalışma süresini uzatabilir de(44). Meclis-i Umumî üyeliğine seçi
lenler ya da atananlar Meclis açılınca Padişaha, vatana, Anayasa hüküm
lerine sadık kalacaklarına, kendilerine verilecek görevleri yapacaklarına 
dair yemin ederler(46). Meclis-i Umumi üyeleri görüşlerinde özgürdür. 
Onların özgürlüğünün sınırlarını Meclis İçtüzüğü belirler(47). Meclis-i 
Umumi üyelerinden birinin üyeliği Meclis üyelerinin 2 /3 'ünün oyu ile dü-
şürülür(48). Bir kimse iki meclise birden üye olmaz(50). Her iki mecliste 
de üyelerin yarıdan bir fazlası olmadıkça toplantıya başlanamaz. 2 / 3 ço
ğunluğun zorunlu olmadığı hallerde hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile 
kararlar alınır, oyların eşitliği halinde de başkanın oyu iki sayılır(51). Mec
lis üyelerinin yeni bir yasa önermeleri ya da yürürlükteki yasalardan biri
nin değiştirilmesini teklif edebilmeleri için Sadrazam aracılığıyla Padişah
tan izin alacaklardır(53). Şurayı Devlette tartışılarak oluşturulacak yasa 
teklifleri, meclislerde kabul edildikten sonra Padişah iradesi ile yürürlüğe 
konulacaktır. Meclislerden birinde reddolunan yasa teklifi o yıl meclis 
gündemine ahnmaz(54). Yasa teklifleri meclislerde bend bend okunup, oy-
lamr(55). Meclislerde tartışmalar Türkçe yapılır(57). Mecliste oylamalar ad 
okunarak özel işaretle ya da gizli yapılır(58). 

6. Heyet-i Âyân 

Meclis-i Mebusan üyesinin 1/3'ü kadar olan Ayan üyelerini Padişah 
atar(60). Ayan üyesi olabilmek için güvenilir, devlet hizmetinde bulun
muş, kırk yaşından büyük bireyler olmak gerekir(61). Ayan üyeliği yaşam 
boyudur(62). Ayanın aylık ücreti on bin kuruştur(63). Heyet-i Ayan büt-
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çeyi inceler, Meclis-i Mebusanda benimsenen yasaları ve kararları Padi
şahın hakları, Kanun-ı Esasi hükümleri, ülke bütünlüğü, ülke güvenliği 
ve genel ahlaka uygunluğu açısından inceler(64). 

7. Heyet-i Mebusan 
Heyet-i Mebusan, her elli bin erkek Osmanlıya bir mebus olmak üze

re saptamr(65). Seçimler gizli oy esasına göre yapılır(66). Mebusluk ile 
devlet memuriyeti birleştirilemezi67). Osmanlı Devletinin bireyi olmayan, 
geçici olarak yabancı bir devlet ayrıcalığına sahip olan, Türkçe bilmeyen, 
30 yaşını geçmeyen, seçim sırasında birinin hizmetkârı olan, iflas edip de 
itibarını iade etmeyen, medeni hakları elinden alınmış olanlar mebus se-
çilemez(68). Seçimler dört yılda bir yinelenir(69). Seçimlere Meclisin top
lantı ayı olan Kasım ayından 4 ay önce başlanır(70). Her mebus seçildiği 
bölgeyi değil, tüm Osmanlıları temsil eder(71). Seçmenler mebuslarını 
kendi vilayet halkı arasından seçer(72). Padişah Meclis-i Mebusan'ı fes
heder ise en geç altı ay içinde yeni meclisi açmak üzere seçimleri ya-
pılır(73). Bir mebusun çeşitli nedenlerle görevinden ayrılması üzerine bir 
sonraki toplantı yılına yetişmek üzere seçim yapılır(74). Mebuslara 5 000 
kuruş aylık verilir(76). Meclis Başkanlığı ve Başkan Yardımcılıklarının 
her biri için Meclis üçer aday seçer (9 kişi), Padişah bunlardan üçünü 
başkan ve başkan yardımcıları olarak atar(77). Meclis-i Mebusan'da tar
tışmalar açık yapılır. Ancak bir maddenin gizli tartışması istenir, bu da 
Meclisçe kabul edilir ise gizli toplantı da yapılır(78). Meclis üyelerinden 
hiçbiri üyelerin çoğunluğunca suçlu bulunmadığı sürece tutuklana-
maz(79). Meclis üyeleri Meclise gönderilen yasa tekliflerini inceler(80). 

8. Mehâkim 
Hakimler görevinden almamazlar(81). Mahkemelerde tartışmalar 

açıkça yapılır(82). Herkes haklarını koruyabilmek için dilediği yasal ara
ca başvurabilir(83). Her dava ait olduğu mahkemede görüşülür(85). Mah
kemelere müdahale edilemez(86). Şer'i davalar şeriat mahkemesinde, ni
zamiye davaları nizamiye mahkemelerinde görüşülür(87). Hâkimler bir 
başka devlet görevini yerine getiremezler(90). Ceza işlerinde kamu çıkar
larını korumak üzere savcılar görev yapar(91). 

9. Divan-ı Âli 
Divan-ı Âli: 10'u Heyet-i Âyân, 10'u Şura-yı Devlet ve 10'u da temyiz 

Mahkemesi üyeleri arasından kura ile saptanan 30 üyeden oluşur(92). 
Divan-ı Âli 9'u suçlayan(93), 21'i hüküm veren(95) olmak üzere iki bö
lümden oluşur. Yasalarla belirlenmedikçe vergi konmaz(96). Bütçe, dev-
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letın gelir ve giderini gosterır(97) Bütçe Mecliste madde madde incelene
rek kabul edılır(98) Meclis açılınca bütçe de meclise sunulur(99) Yasal 
dayanağı olmadan bütçe dışı harcama yapılamaz! 100) Meclisin açık ol
madığı sırada olağanüstü durum nedeniyle bütçe dışı harcama yapma 
zorunluğu ortaya çıktığında, Hukumetm sorumluluğu altında harcama 
yapılabılır(lOl) Bütçe Yasası bir yıl ıçındır(102) Ülkenin malî durumu 
hakkında Padişaha uç ayda bir, Meclise ise yılda bir kez rapor sunmak 
üzere on ıkı uyelı bir divan oluşturulacaktır! 105-106) 

10. Vilayât 
Vilayetler yetkilerin genişletilmesi, görevlerin ayrılması esasına göre 

yonetilır( 108) Vilayet, liva ve kaza merkezlerindeki idare meclisleri ile yıl
da bir kez toplanan genel meclisin üyelerinin seçimini saptayacak bir ya
sa yapılacaktır(109) Belediye işleri İstanbul ve taşrada seçimle oluşturu
lacak, belediye meclisleriyle yönetilecektir! 112) 

11. Mevad-ıŞetta 
Ülkenin herhangi bir yerinde ihtilaf çıkmasına yönelik işaretler var 

ise hukumetm o yörede geçici olarak idare-ı örfiye ilân etme hakkı var
dır Hükümetin güvenliğini bozdukları, polis soruşturması sonucu anla
şılan kişilerin sürgüne gönderilmesi Padişahın hakkıdır(113) Eğitimin 
ilk kısmı parasız dır(114) Kanun-ı Esası'nın bir maddesi bile uygulama
dan kaldırılamaz(115) Kanun-ı Esası'nın bazı maddelerini değiştirmek 
gerekir ise teklif önce Meclıs-ı Mebusanda 2/3 çoğunlukla kabul edile
cek, Heyet-ı Âyân'da 2/3 çoğunlukla onaylayacak ve Padişah da bu 
değişiklik önerisini onaylar ise teklif yürürlüğe gırecektır(116) Bir yasa
nın yorumlanmasında yasa yargıyı ilgilendiriyor ise Temyiz Mahkemesi, 
yönetimi ilgilendiriyor ise, Şura-yı Devlet, Anayasayı ilgilendiriyor ise 
Âyân Meclisi yetki sahibi olacaktır! 117) Yürürlükteki yasalar ve yöner
geler teamül ve gelenekler yeni yasalarla değiştırılınceye kadar yürürlük
te kalacaklardır! 118) Meclıs-ı Umumiyi ilgilendiren 10 Şevval 1293/28 
Ekim 1876 tarihli Talımat-ı Muvakkate hükümleri birinci defa toplana
cak Meclıs-ı Umumi ıçm geçerli olacaktır! 119) 
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III. BÖLÜM 

I. MEŞRUTİYET DÖNEMİ 

A) MECLIS-İ MEBUSAN'IN AÇILMASI 

1. Seçimler 

Parlamentonun (Meclıs-i Umumi'nin) oluşturulmasına karar verilmiş 
olmasına rağmen, elde bir seçim yasası yoktu. Ülkenin ise, seçim yasa
sının oluşturulmasına tahammülü yoktu. İşte bu nedenle Komisyon, 
Meclis-i Umumi'nin Suret-i intihabına ve Tayinine Dair "Talimat-ı Mu
vakkate" adıyla geçici bir yasa hazırladı (1). Buna göre; Meclis-i Umumi 
iki meclisten oluşacaktır. Bunlardan biri Meclis-i Mebusan adını taşıya
cak ve üyeleri halk tarafından seçilecektir. 120 üyeden (2) oluşacak Mec
lis-i Mebusan'ın görevi; şeriat kurallarına uygun, ülkenin ve milletin ger
çek ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kanunları, tüzükleri tartışmak, 
devletin gelir ve gider dengesini incelemek, bütçe uygulamalarına neza
ret etmektir. Meclis-i Umumi'nin diğer Meclisini ise Meclis-i Âyân oluştu
racaktır. Üyeleri devlet memurları arasından seçilecektir. Görevi; Meclis-
i Mebusan'da kararlaştırılan yasaları tekrar incelemektir. Bu Meclis, ka
bul, red ya da değiştirme haklarına sahip olacaktır. 

Basına sızan haberlere göre bu iki Meclisin "nizamnamelerini" hazır
lamak üzere Şura-yı Devlet'te Mithat Paşa'nın başkanlığında çeşitli top
lantılar yapılmıştır (3). 16 Zilkadde 1293/21 Teşrinisani 1876'da topla
nan Meclis-i Has'ta, Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Âyân'm oluşumunu ve 
görevlerini saptayan belge kabul edilmiştir (4). Meclisin ilk toplantısına 
Padişahın da katılıp bir konuşma yapması uygun görülmüştür (5). 

Komisyon çalışmaları basın aracılığıyla kamuoyuna duyurulurken, 
kamuoyunun bazı kesimlerinden muhalefet sesleri yükselmeye başla
mıştır. Bunlar, devlet dininin İslâm, dilinin Türkçe olduğunu vurgulaya
rak başka dilin kullanılmamasını, Padişahın memur atamalarında ba-

(l)Bk: BOA ÜUIT 4911111-11112 BAYKAL.a gmk Belge No 10, Sabah, 21 Teşrinievvel 1876 
Tııkvını-ı Vekayı, İS Şevval 1293, Vakit, 2 Teşrinisani 1876 

(2) Padişah, bu sayıyı 130'u çıkarnııştıı 
(3) Sahuh, 20, 22 26 Teşrinievvel 1876 
(4) Sahalı 22 Teşrinisani 1876 
(V Sabah. 22 Teşrinisani 1876, No 2.ÎÎ 

Meclıs-t Umumi'nin toplanmasından sonra vükela ıtyeleunın, Reisi Vükela, Şeyhülislâm, Hariciye Nazın, Dahiliye Nazırı, 
Adlice Nazırı, Haıbıyc Nazın Bakliye Nazırı, Maliye Nazın Ticaret ve Zııaat Nazın Nafıa Nazırı, Maarif Nazırı olmak 
ıızere on bir kişiden oluşacağını da gazeteler yazınıştıı 
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ğımsızlığmı sürdürmesini, oy verme hakkının emlâk sahibi olanlara ve
rilmesini, yabancı devlet hizmetinde olanların, meramını anlatacak ka
dar Türkçe okuyup-yazamayanların kanun ve nizamları bilmeyenlerin 
seçılmemelerını, uygun mebus olmaz ise memur ve askerlerden mebus 
seçilmesini, meclise seçilecek kişilerin ülke bütünlüğüne ihanet etmeye
ceklerine dair yemin etmelerim, meclisin başkan ve başkan yardımcıları
nın çoğunlukla seçilmelerini, meclis çalışmalarını izlemek isteyen gazete
ci ve izleyicilere gerekli kolaylığın sağlanmasını, henüz Osmanlılık bilin
ci gelişmemiş olan Hıristiyan topluluklarının temsilcilerinin Batılı devlet
ler örnek alınarak meclise sokulmamalarmı istiyorlardı (1) 

Bir grup Osmanlı da, bir bildiri yayınlayarak ingiltere nasıl Hmd 
Muslumanlarına parlamentoda yer vermiyor ise, Osmanlı Devletı 'nın de 
Müslüman olmayanlara parlamentoda yer vermemesini öneriyordu (2) 

Bu arada basın organları halkı meşruti sisteme alıştırmak ıçm mec
lisi halka tanıtıcı yayınlar da yapıyordu Örneğin, Vakit Gazetesı'nın şu 
yazısı bu konudaki çabayı yansıtmaktadır 

' 1 Meclıs-ı Umumi nedir*? Osmanlı ümmetinin seçtikleri vekilleri ta
rafından Devletin kanun ve nizamlarına, cereyanına ve medenî gelişmenin 
gerektirdiği düzenlemelerin yapılmasına, maliyenin kurallarına uygun yö
netilmesine, her turlu ahlâksızlığın önlenmesine memur bir meclistir 

2 Genel Meclis şerıat'a ve geleneklerimize uygun mudur*? 

Evet, uygundur Çunku, şeriatça ve akılca bir kışının bir yere harca
malarını göstermeye, diğerine verdiği paranın hesabını sormaya, kendi
nin iradesine yönelik talimat ve nızamât düzenlemeleri yapmaya ilişkin 
yetki verdiği bireyin yaptığını kontrol etmeden onaylamamaya, geçersiz 
olan yasaların uygulanmasını suiistimallerden korumaya hakkı vardır 
Vaktiyle ulema sınıfı meclisin yaptığını yapıyordu O nedenle meclis, ge
leneklere aykırı değildir 

3 Belirtilen görevler açıklanan yolla değil de böyle nıçm yapılır9 

Meclıs-ı Umumi kurulması eski yönetimin butunlenerek yenılenmesı-
dır Çunku Islâmıyette ulema, Hıristiyanlıkta olduğu gibi imtiyaz sahibi 
bir sınıf değildir Yasalar karşısında tum insanlar eşittir O nedenle sozu 
geçen görevi, bir sınıf yerme tum ümmete vermek en akıllı yoldur 

(I) Ahimi Muhal a f, c s 313\d 
(Vcn t s 320 
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4 Bu Meclise Hıristiyan olanlar da alınacak mı? 

Şüphesiz alınacak 

5 Bazı kişilerin b u n a itirazına ne demeli9 

Bu konuda itiraza gerek yok Onlar da eşit hakka sahiptirler Bu ne
denle mecliste bulunmaları uygundur 

6 Hıristiyan Mebusları, Hıristiyan halkı mı seçecek? 

Mecliste Müslüman, Müslüman olmayan mebus sayısını vermek doğ
ru değildir Bu ülkede ayırımlara yol açar Mebuslar herkesin katılımı ile 
seçilmeli 

7 Hıristiyan halkın ayrılıkçı hareketleri Meclis aracılığıyla daha da 
kolaylaşmaz mı? 

Meclıs-ı Umumi herkesin birleşmesini amaçlar Dünyada sakıncası 
olmayan bir şey henüz yoktur Önemli olan sakıncayı sakıncasız hale ge
tirmektir Başlangıçta biraz olabilir Ancak herkesin birleşmesi menfaat
leri icabıdır Meclis gerekli önlemi alır 

8 Saltanat Divanı nedir? 

Geleneksel devlet yapımızda önemli sorunları çözmek için gerektikçe 
toplanan ilen gelenler ve ayanlardan oluşan divanların yaptığı ıştır Bu 
meclis, m e b u s a n ı n verdiği kararları inceleyecek Avrupa devletlerinde de 
vardır Gereklidir Bu olmadan denge olmaz Fransa 'da b u n u n adı sena
todur Senato kaldırılınca devlet karışıklığa duştu Cumhuriyet olduğu 
halde Senato hâlâ varlığını sürdürmektedir 

9 Şeriat tum islamların saygı gösterdiği bir kanundur Bu kanun 
hükümlerinin kabulüne Müslüman olmayanlar itiraz edebilirler Bu iti
raza meclis yol açmayacak mı? 

Şeriat tum Müslümanlar için ilâhı yasadır Müslüman olmayanlar 
ıçm 'medeni yasadır" Bir milletin uygarlık düzeyini o milletin yasaları 
gösterir Arap medeniyeti şeriata dayanır Buna itiraz edilemez Bu mec
lisin görevi dışındadır Yetkisi yoktur Dileriz, meclis açıldıktan sonra ül
kedeki mevcut ulema ve fıkıhçılardan ileri gelenler İstanbul'da toplanır, 
çağın ihtiyacı olan yasalar şeriatla bağdaştırılır ve şeriatın ne kadar ileri 
kanun olduğu gösterilir" (1) 

(I) Vakit 27Tcıııuc\ıcl 1176 

75 



Meclıs-ı Umumı'nın açılabilmesi için seçimlerin yapılması, b u n u n ıçm 
de bir seçim yasasının hazırlanması zorunlu ıdı Ancak bu ilerde yapıla
cak bir işti Oysa şimdi Meclisi İstanbul'da toplayacak geçici bir yönerge
ye ihtiyaç vardı Nitekim, Komisyonca hazırlanan bu yönerge 10 Şevval 
1293 (28 Ekim 1876) de onaylanarak yürürlüğe kondu (1) 

Adayda Aranacak Özellikler 

Talımat-ı Muvakkatıye göre, Meclıs-ı Mebusan'a seçilecek üyelerin 
halk arasında ıyı ahlâklı, unlu bir kışı olması, devletin resmî dilini bilme
si, yırmıbeş yaşından kuçuk olmaması, yaşamı boyunca cinayetle ya da 
politik suçtan dolayı mahkûm olmaması, memlekette az-çok emlakinin 
bulunması gerekiyordu Memur iken seçilen kışı görevinden ayrılacaktı 
Seçilecek kışı sadece seçildiği vilayetin değil, tum ülkenin mebusu ola
caktı (2) 

Seçim Yöntemi 

Komisyon, ülke genelinde yapılacak seçim yöntemini saptarken, İstanbul ile taşrayı birbirinden ayırmıştı 

a) Taşra Seçimi 

Bilindiği üzere, Osmanlı ülkesi vilayetlere, vilayetler sancaklara, san
caklar da kazalara ayrılmıştı Bu idarî birimlerin her birinde birer idare 
meclisleri vardı Komisyon bu meclislerden yararlanmayı en uygun bir 
yol olarak gormuş ve İstanbul dışındaki vilayetlerden seçilecek mebusla
rın vilayet idare Meclisi üyeleri arasından seçilmesini kararlaştırmıştır 
Komisyon, Meclıs-ı Mebusan'a seçilecek uye sayısını "her manalın mev
cut nüfusunu ve ehemmıyetı-ı mevkıısı nısbetmde" belirlemiştir Buna 
göre 1877'de Meclıs-ı Mebusan uye sayısı 120 kışı olacaktı (3) Her vila
yete düşen muslım ve gayrimüslim mebus sayısı da belirlenmiş ve bir çi
zelge halme getirilmişti (4) Padişah kendisine sunulan bu çizelgeye beş 
Mısır'dan, beş tane de Tunus 'dan mebus ekleyerek ve gelecek yıldan ıtı-
baı en de Meclıs-ı Mebusan üyelerinin her vilayetin nüfusuna ve "ehem
miyeti mevkısıne" göre halkın seçmesini belirterek onaylamıştır (5) 

(l)lik BOA DUIT 4911 l/i 11112 bkz Bü(,c X 
(2) Talimat l Muvakkate Madde ? 
(ı)lik BOA Yüdn k.sa\ 2İ/31İ I m 
(4) İlk BOA DUIT 4911 İH 114 
fi)Bk BOA DUIT 4911113 111 bkz Bclkc 4 
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Bu karar üzerine valiler tarafından mutasarrıflıklara ve kaymakam
lıklara gönderilmek üzere bir form yazı hazırlanmıştır Bu yazıda "İstanbul da her yıl uç ay çalışmak üzere oluşturulan Meclıs-ı Âlı ıçm dahıl-ı 
idaremizde bulunan vilayetinden dahi nefer mebus seçilecektir 
Bunun neferi muslım neferinin de gayrimüslim olması gereki

yor Bu üyeler bu senelik kaza -liva ve vilayet idare meclisi azası seçme
ni tarafından seçilecektir Tahmat-ı Muvakkate de açıklandığı üzere liva 
ve kaza idare meclisleri seçecekleri üyenin her birim vilayet halkından ve 
seçilme koşullarına uygun olarak muslım ve gayrimüslim bireylerden 
seçmesi, mülkî memurların taraf olmaması" bildirilmiş ve seçim işlemi
nin nasıl yapılacağı da açıklanmıştır (1) Buna göre, vilayet, liva ve kaza 
idare meclisi üyeleri, vilayetleri içinde yaşayan ve seçilme yeterliliğine sa
hip olan üyelerin adlarını bir kâğıda yazıp altını imzalayıp muhurleyecek 
ve bunu kapalı, us tu muhurlu bir zarf ile vilayette vahye, sancakta mu
tasarrıfa, kazada kaymakama teslim edecekti Bu zarflar mühürleri açıl
mamış bir şekilde vahye ulaştırılacaktı Vah, vilayet ileri gelenlerinden, 
ulemadan ve çeşitli dinlerin başkanlarından bir meclis oluşturacaktı Sa
yısı onbeş kişiyi geçmeyecek bu meclis, zarfları tek tek açarak kimlerin 
ne kadar oy aldıklarını saptayacaktı Böylece vilayetten istenen muslım 
ve gayrimüslim sayısı kadar mebus çoğunlukla belirlenecekti Oyların 
eşit olması halmde ise kura çekilecekti Seçilen kişiye vakit geçirilmeden 
haber verilecek, seçim evrakı incelenmek üzere Şûra-yı Devlete gönderi
lecekti 

Komisyon, Meclisin çalışma suresini uç ay, toplantının başlangıcını 
da Mart ayı olarak saptamıştı Mebuslar İstanbul'a gelirken kullanılan ve 
kendisinin aldığı oy sayısını gösterir bir belgeyi de İstanbul'a getirmesi 
belirtilmişti 

b) İstanbul Seçimi 

Komisyonun başkentte yapılacak seçime ayrı bir önem verdiği dikka
timizi çekmektedir Adeta pilot bölge olarak seçilen ve ilk uygulaması İstanbul'da yapılan bu seçim ilende tum ülkede uygulanacak seçime mo
del oluşturacaktır Bu nedenle İstanbul için hazırlanan belgeleri ülke
mizdeki ilk seçim yasaları olarak algılamakta hiç bir çekince görmüyoruz 
ve Komisyonca "Heyet-ı Mebusan'm Birinci Sene-ı Içtımaıyyesı için Der-

(I) BOA DUİT 49111 (? 1)15 bkz Bclkı 11 
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saadet ve Mülhakatından Intıhab Olunacak Mebusların Suret-ı intihabı
na Dair Beyanname'yi daha yakından incelemeyi yararlı sayıyoruz (1) 

İstanbul'da seçimler ıkı aşamada yapılmış, Birinci aşamada mebus 
seçecekler belirlenmiş daha sonra onlar da mebusları seçmişlerdir 

İstanbul'da öncelikle seçmen kütüklerinin hazırlanmasıyla işe baş
lanmıştır Muhtar ve imamların yardımı ile seçmen defterleri hazırlan
mıştır imam ve muhtar kendi mahallelerinde bir yıldan beri oturan Os
manlı teb'asından emlak sahibi yırmıbeş yaşını geçmiş kişilerle fıılı as
kerlik görevini yapanlardan emlak sahibi, en az mülâzım rütbesinde 
olanların adlarını bu deftere yazmıştır Yazım işlemi Teşrınıevvel'ın 
(Ekim) beşinci gunu başlamış ve bir hafta içinde bitirilmiştir Yazım işle
mi bitince muhtar her cemaatın ileri gelen bir bireyi ile defteri inceleyip 
yanlışlıkları gidermiştir Bu görevi yapmayan muhtar ve imamın cezalan
dırılması istenmiştir 

Seçimin düzenli yapılmasından şehir emaneti sorumlu tutulmuştur 
O nedenle şehir emaneti her seçim bölgesine birer seçim memuru ile ye
teri kadar kâtip göndermiştir 

Muhtar ve imamın hazırladıkları defterılerı 16 Teşrinievvel de seçim 
memuruna teslim etmeleri zorunlu görülmüştür 

Seçim Beyannamesine göre, Seçimin duzgun yapılmasını sağlayabil
mek ıçm 8 kişilik bir seçim komisyonu oluşturulacaktı Her mahallenin 
defterini düzenleyenler kendi mahallelerinden güvenilir ıkı kışının adını 
seçim memuruna yazılı olarak bildirecekti Adları yazılı bu kişilerden ku
ra ile 8 kışı belirlenecek böylece seçim komisyonu oluşturulmuş olacak
tı Komisyona seçilen üyeler, seçim memurunca saptanan günde topla
nacak ve içlerinden birini başkan seçecekti Üyelikten ayrılan olur ise 
kura yolu ile yenisi alınacaktı 

imam ve muhtar tarafından hazırlanan seçim defterleri -ıkı nüsha 
olacaktı- mahalle halkının kolayca inceleyebileceği camı, kilise gibi yerle
rin duvarlarına asılacaktı Defterler buralarda beş gun kalacak bekçi ya 
da zaptiye memuru tarafından korunacaktı Yazımda yanlışlıklar var ise 
seçmenler Komisyona başvurup düzeltilmesini isteyebilecekti Defterle-

(l)Bk Bay kal a f, mk i 626 621 
Saıkn Kaıakoç cı^c C2 i ?<S 42 Vakit V Kanunusani 1'176 bkz Bıl^t 10 
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rın askıda kaldığı sure içinde Komisyon üyelerinin 2 /3 'u hazır bu lunmak 
zorundaydı Bu işlemler bitince her mahalle ıçm bir gun saptanacak ve 
bu uç gun önceden mahalle sakinlerine duyurulacaktı 50 haneden az 
olan mahalle yandaki bir başka mahalle ile birleştirilecekti 

Her seçim bölgesinde bulunan seçmenlerin oylarını atacakları san
dıklar Seçim Komisyonunca saptanacak, uygun yere konacaktı Seçmen
ler kendilerince uygun görülen ıkı üyenin adını yazıp bu oy pusulasını 
sandığa atacaktı Oy verme işlemi bitmez ise ertesi gun de devam edebi
lecekti Seçmenler yazılı olarak da oy kullanabilecekti Vekaletle oy kul
lanılmayacaktı Adları okunmayan şöhret ve sanatı yazılmayan ya da 
şüpheli olan oylar geçersiz sayılacaktı Eğer bir mahalle seçmeni kendi 
mahallesinden güvenilir kışı bulamaz ise başka mahalleden de seçebilir
di Seçilenlerin aldıkları oyları gösteren bir belge hazırlanıp şehir emane
tine verilmesi gerekiyordu Her daire ıçm 5 gun oy verme suresi saptan
mıştı Bu sure içinde gelmeyen, oy hakkını kaybediyordu Seçilen bir 
aday istifa ederse ya da yasal bir nedenle vekaleti düşerse onun yerme 
en çok oy alan diğeri geçecekti Yirmi dairenin seçim işlemi Şevvalin 24, 
Teşrinievvelin 22 Cumartesi gunu bitecekti 

Bu seçimin birinci aşaması ıdı Bu yöntemle seçilen kırk kışı bir yer
de toplanacak, kura ile bir başkan seçecekler, şehir emanetinde adları 
bu lunan mebus adaylarının adları bunlara verilecekti Zira mebus olmak 
ıçm adaylar ya kendileri doğrudan yazılı olarak şehir emanetine başvu
ruyor ya da 300 imzalı bir dilekçe ile "falan zatın mebusluğu ehil olduğu
nu tasdik ederiz" diye seçmenlerin kendileri adaylarını gösteriyorlardı 
Kendisi aday olan ya da seçmenlerce aday gösterilen kışı oy toplamak 
ıçm gazetelere ilân verebiliyordu Bir hafta ıçmde adaylığını reddetmeyen 
kışı bu görevi kabul etmiş sayılıyordu 

Vekiller (ikinci seçmenler) oylarını şehir emanetinin bulunduğu yerde 
kullanacaklardı Seçmek istediği beş muslım, beş gayrimüslimin adını 
bir kâğıda yazıp zarfa koyacak onu da sandığa (çekmeceye) atacaktı Oy 
verme ışı bitince sandık açılıp en çok oy alan 5 muslım 5 gayrimüslimin 
adı saptanıp bir tu tanak ile Şura-yı Devlet Başkanlığına gönderilecekti 
Mebusların adları buradan da gazetelere verilerek, halka duyurulacaktı 
(D 
(I) Saı kı\ Kaı akoç a^c C2 s 43 59 Baykal a f, mk s 617 623 Sabah Gazetesi 30 Kanunuevvel l V6 
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Bu yönerge doğrultusunda hareket eden Şehremaneti, İstanbul 'u 18 
seçim çevresine bölmüş, bu seçim çevresinde görev yapacak memurları 
atamış (1) her bölgeden iki kişinin seçilmesini sağlamıştır (2). 

Her seçim bölgesinden gelen iki kişi, 17 Mart 1876'da şehremanetin-
de toplanmışlar, önce istifaları ele almışlardır. V inci Daireden Hoca Na-
suh yerine Kani Paşa seçilmiştir. 11 inci Dairenin gayrimüslim temsilci
si ile 11 inci Dairenin Müslüman temsilcisi toplantıya katılmamıştır. 
Bunlar kura ile kendilerine Şirket-i Hayriye Meclis-i Üyesi Niyazi Beyi 
başkan seçmişlerdir. Daha sonra gözlemci ve kâtiplerin kura ile belirlen
mesine geçilmiştir. Seçmen üyelerin adlarını okumak üzere bir de ad 
okuyucu seçilmiştir. 

Ad okuyucu tarafından kura ile adı belirlenip okunan kişiye bir oy 
pusulası verilmiş ve bu oy pusulasına beş Müslim ve beş de gayrimüslim 
adayın adının yazılması istenmiştir. 

Birinci oylamada Şeyh Osman Efendi, Serviçun Efendi, Vasilaki Se-
ragıyoti, Avram Acima Efendi gerekli çoğunluğu sağlayarak mebus seçil
mişlerdir. 

İkinci tur oylamada oy pusulasına dört Müslüman, iki gayrimüslim 
adayın adının yazılması istenmiştir. Bu turda hiç kimse çoğunluğu sağ
layamamıştır. Üçüncü turda Maliye Nazırı Yusuf Paşa, Altunizade İsma
il Efendi, Bâb-ı Âli Tercüme Odasından Ahmet Hilmi Efendi çoğunluğu 
sağlayarak mebus seçilmiştir. Fakat Altunizade vücutça arızalı olduğunu 
bildirerek istifa etmiştir. Dördüncü tura geçilmiş ve bu turda da Ahmet 
Vefik Efendi, Hasan Fehmi Efendi, Ohannes, Sebuk Efendi çoğunluğu 
sağlayarak mebus olmuşlardır.(15 Safer 1294) 29 Şubat 1877 (3). 

f i') Sabah Gazetesi, Bu seçim çevresi şunlardır. 1 Bayazıd,2 Laleli, 3 Fatih, 4 Balat,5 Hırka-ı Şerif, 6 Hekimliğin Alı Pa
sa,? Şehıeınını 8 E\ııp,9 Kasımpaşa, W Beyoğlu, II.Tophane, 12 Beyoğlu, 13 Beşiktaş,14 Yenıkoy, 15 Beykoz, 16 
Uskıtdaı, 17 llskuclaı, İH Kadıköy Sabah, 4 Muharrem 1293 8 Kânunısanı 1876 

(2) Kazayı Eıba ile Ivnııl Mııtasaı ııflığı da bu er seçim bölgesi sayılmış ve 40 kışı 18 Şubat 1877'da belirlenmiştir Bıınlaım 
adlaı ı ıçm Bkz Sabah 18 Şubat 1877, No 100 

(i) Vakit, 21 Mail 1877 Deveraux, a g e., s 130-135. Vakit Gazetesine f>ore ilk seçilen İstanbul Mebusları şunlardır • Şeyh 
Osman Efendi, Yusuf Paşa, Ahmet Vefık Efendi, Ahmet Hilmi Efendi, Husnu Fehmi Efendi, Maksııtzade Sebuk Efendi, 
Olıannc s Efendi, Set vtçııtı Efendi Vasılıkı Bey, Avram İçtimain. Vakit, 18 Şubat 1292-2 Mart 1877 Bu seçime bazı ılnaz-
lııı olmuş ve yemlenmesi kaıaı laştırtlmış Bkz Vakit 22 Şubat 1292. Yusuf Paşa ve Şeyh Osman Efendi de istifa etmıştıı 
Yeı ine Yusuf Efendi seçilmiştir Bkz 23 Şubat 1292 23 Mart tarihti haberde ise, Hoca Yusuf Efendı'mn yerine Hacı Ahmet 
Efendi Seıvıçıın Efendi yetine de Hrıstokı Efendi seçilmiş Bkz Vakit, 23 Mart 1877, Rumların ıtııazı için Bkz Vakit 19 
Mail 1877 , s 3 
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Osmanlı yönetimi Romanya, Sırbistan, Karadağ, Mısır, Tunus, Lüb
nan ve Girit gibi özel statüye sahip yerlerde de seçim yaptırmak ve bura
ların temsilcilerini de Meclis-i Mebusan'da görmek istemiştir. Fakat bu 
yöreler, temsilcilerini göndermemiştir (1). 

Seçim yapılan bölgelerde seçilen mebus sayısını karşılaştırdığımızda 
oldukça dikkati çekici özelliklerle karşılaşıyoruz. 

Anadolu'da 162 148 erkek nüfusa bir mebus düşerken bu sayı Afri
ka'da 505 000 nüfusa çıkmaktadır. Ülkenin Avrupa yöresinde ise sayı 
küçülmekte ve 82 882'ye inmektedir. Dinler açısından bakıldığında ise 
Yahudüerde 18 750 erkek nüfusa bir mebus düşerken, Hıristiyanlarda 
bu sayı 107 557'ye, Müslümanlarda ise 133 367'ye ulaşmaktadır (2). Oy
sa aynı dönemde Avrupa ülkelerinde mebusların çok daha az oyla seçil
diğini şu tablo açıkça göstermektedir (3). 

Bir mebusu seçen 
Ülke 

Avusturya 
Belçika 
Bavyera 
Danimarka 
ispanya 
Fransa 
ingiltere 
Yunanistan 
İtalya 
Norveç 
Felemenk 
Portekiz 
Memleketeyn 
Purusya 
İsviçre 
Saksonya 
Macaristan 

Nüfus 

20 000 000 
5 200 000 
4 500 000 
1 860 000 

26 800 000 
35 000 000 
31 600 000 

1 475 000 
3 680 000 
1 760 000 
3 700 000 
4 300 000 
4 500 000 

24 600 000 
2 600 000 
2 650 000 

15 900 000 

Mebus Sayısı 

335 
102 
153 
102 
326 
533 
658 
186 
508 
111 

80 
107 
137 
433 
127 
80 

351 

seçmen sayısı 

56 000 
40 500 
31 500 
18 000 
50 000 
65 000 
47 500 

7 500 
56 000 
16 000 
46 000 
40 000 
28 500 
56 500 
20 000 
33 000 
44 000 

11} VKMI a }> c , i 22H Devama a % e , s. 141 
12) Deva ana ne., i 141-145 
(I) Bk: Sabah, 28 Ağtutoi 1X76, No 170, i 3 
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2. Binanın Bulunması ve Hazırlanması 

Meclis-i Mebusan'm açılış töreninin Dolmabahçe Sarayı'nda yapılma
sı saptanmıştı . Fakat çalışması için de uygun bir yerin bulunması zorun
luydu. Yeni bir bina yapımı hem pahalı hem de vakit alacaktı. O neden
le mevcut binalardan birini Meclis-i Umumî için hazırlamak en uygun yol 
olarak görüldü (1). 

Mithat, Damat Mahmut, Server, Yusuf Ziya Paşalar ile Ziya Beyden 
oluşan bir heyete uygun bir Meclis binası bulunması görevi verildi. He
yet, 18 Kasım 1876'da Ayasofya yakınındaki eski Darülfünun binasının 
bu iş ıçm uygun olduğunu saptadı. 

italyan Mimar Fosatti tarafından tasarlanan ve 1840'da yapımına 
başlanan bina, Fazıl Paşanın Maliye Nazırlığı sırasında tamamlanmıştı. 
Bina, Kırım Savaşı sırasında Fransız askerleri için has tahane, Kafkas
ya'dan göçüp gelenler için sığınak yeri olmuştu. 

Darülfünun ve Maliye Nezareti olarak da kullanılan bina Maliye Ne
zareti buradan ayrılınca Evkaf Nezaretine verilmişti. 1876 yılı Kasımında 
bu binada Evkaf, Nafia, Ticaret ve Maarif Nezareti bulunuyordu (2). 

Binanın onarılarak Meclisin ihtiyacını karşılar hale getirilmesi için bir 
komite kuruldu ve çalışmalar başlatıldı (3). 1 000 lira para ivedi olarak 
bu çalışmalara tahsis edildi. Padişah gece gündüz çalışarak binanın en 
geç 19 Marta kadar hazırlanmasını istedi. 

Komitenin yoğun çalışması sonunda 2 000 lira harcanarak bina ta
mir edildi (4). Meclis salonunun boyu 16 m. eni ise 11 m. idi. Salona sı
ralar kondu. Oturaklar Hereke'de üretilen ipek kumaşlarla kaplandı. Sa
lonun on kısmında Meclis Başkanı ve Sekreteryasına yer ayrıldı. Onun 
biraz altında sol yanında konuşmacılar için bir yer düzenlendi. Padişa
hın, hükümet üyelerinin, ayan üyelerinin ve ziyaretçilerin Meclis çalış
malarını izleyebilmeleri için de ayrı ayrı yerler hazırlandı. 

Mecliste en çok 80 dinleyici için yer ayrılmıştı. Dinleyiciler "biletle" sa
lona almıyordu. Seksen kişilik yerin 10'u yabancı devlet temsilcilerine, 
10'u İstanbul seçmenine, 10'u has'a, 10'u avama, 10'u ayan üyelerine, 
10'u yabancı, 10'u da yerli gazetecilere ayrılmıştı (5). 

(1) BOA DUIT 514-3-112 
(2) BOA DUIT 511-411II Ahmet Muhal age s 223-224 Devana ne bu bmada ticaret nazırlığı ile çeşitli mahkemeleım 

olclıtijumt saylıyor a ^ e . i 119 
(?) Sabah, 12 Kânunusani 1877 Deveıeıa age, i 120 
(4) BOA DUIT 5I4-V1I2 
(5) Vakit 22 Mail 1H77 Zabıt ıetıdesıC2 J 40 
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3. Yazıcıların Yetiştirilmesi 

Meclisler halk adına iş yapar. Anayasadan güç alan halk temsilcileri 
yörelerinin, ülkelerinin tüm sorunlarını en açık bir şekilde Meclis kürsü
lerinden dile getirirler. Dolayısıyla Mecliste konuşulan konular geleceğin 
aydınlık yoluna uzanan kilometre taşlarıdır. Bu taşların çok iyi incelen
mesi gerekir. İyi inceleme yapabilmek için de halk temsilcilerinin konuş
malarının kâğıda aktarılması zorunludur. Bunu yapmak pek kolay bir iş 
değildir. Hele hele çağdaş ses kayıtlarının olmadığı dönemde bu iş daha 
da zordu. 

Avrupa Parlamentolarında temsilcilerin sözleri stenografi denilen bir 
yöntemle kayda geçiriliyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nda ise bu yöntem 
bilinmiyordu. O nedenle Meclis-i Umumî açılmadan bu konuda hazırlık
ların yapılması zorunlu oldu. 

İtalyan Parlamentosuna stenograf yöntemini "vâz" eden İspanyalı 
Mösyö Yondini bu sırada İstanbul'a gelmiş ve İspanya Sefaretinin tavsi
yesi ile sadarete çağrılmış ve bir görüşme yapılmıştır. Bu görüşmede Yon-
dini'nin "şahadetnamesi" yeterlik belgesi incelenmiş ve çalışma koşulları 
görüşülmüştür. 

Teoride anlaşmaya varılmış, anlaşmanın uygulamaya konulabilmesi 
için Yondini'nin bu sanatı üç ay içinde öğretebileceğim, 1 500 Frank ay
lıkla Stenografi Kalemi Müdürlüğüne a tanmak istediğini belirten bir di
lekçe vermesi saptanmıştır. 

Daha sonra "keyfiyeti ve sanatı" lâyıkıyla tanınmayan bir yabancının 
devamlı bir kadroya alınması yerine 6 aylık bir sözleşme ile çalıştırılma
sı daha uygun bu lunmuş ve altı aylık hizmeti devletçe beğenilirse, çalış
ma süresinin uzatılması kararlaştırılmıştır. 

Sadrazam Yondini'nin yanma verilecek öğrencilerin "Bab-ı Âli Akla
nımdan" ve diğer gerekli yerlerden alınmasını, bunların Meclis-i Mebu-
san açılıncaya kadar Şura-yı Devlet Dairesinde çalışmasını uygun gör
müş ve bu konuda Padişahın emir vermesi beklenmiştir (1). 

Padişah, üç ay içinde öğrencilere adı geçen sanatı öğretmek koşuluy
la aylık 1 500 frank ödenerek Yondini'nin işe alınması için gerekli emri 
vermiştir (2). 

(1) B.OA. DUİT. 5/13-2-1/1 
(2) DUİT S/13-2-2-1/1 
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Yondını'nın altı aylık suresi dolunca çalışma suresinin sekiz ay daha 
uzatılması kararlaştırılmıştır Ancak bu kez maaşı frank yerme kaime 
olarak ödenmesi uygun görülmüş ve 7 500 kuruşluk bir değer biçilmiş
tir (5 Recep 1294) (15 Temmuz 1877) (1) 

Yondınımn çevresinde toplanan stenografı öğrencileri kendilerine 
ödenen maaşı az bularak yükseltilmesini istemişlerdir Fakat onlara he
nüz bu sanatı öğrenme aşamasında olduklarından sanatı ılerletmedıkçe 
ve ellerine yeterlik belgesini almadıkça stenograf olarak sayılamayacak
ları, o nedenle de maaşlarının artırılmayacağı söylenmiştir (2) 

Ancak bunlar içinde Naci Bey, Nuri Efendi, Arif Efendi, Salih Bey, Be-
ha Bey, ihsan Bey ve Avram Efendi (3) eğitimlerini tamamlamış ve yeter
lik belgesini almışlardır Bu kişilerin görevlerinin onemı de vurgulanarak 
Kânunuevvel'm başından itibaren 760 kuruş maaş ödenmesi ıçm padi
şahın Maliye Nezaretine emir vermesi istenmiştir (4) Bu istek kabul edi
lerek stenografilere saptanan maaş ödenmiştir 

Birinci devrede edinilen izlenime göre stenografı yazmanları yeterli 
değildi Avrupa'da da her yuz mebusa 4 stenografi yazmanı veriliyordu 
Osmanlı Imparatorluğu'nda da stenografi yeterlik belgesine sahip bir 
miktar m s a n yetişmişti O nedenle Meclisi Mebusan Reisi, yetişen bu ele
manları da kadroya alıp yazıcı sayısının artırılmasını istedi (5) 

Heyeti Mebusan Zabıt Kâtiplerinden Arif Efendinin Yondını'nın yaptı
ğı ışı yapabileceğinin saptanması üzerine "mümeyyiz" olarak atandı Arif 
Efendi Meclıs-ı Mebusan'm çalıştığı sure içinde Arif, Nuri, Avram, Fehmi 
Efendilerle Naci, Salih, Beha, Safvet, ihsan, Kuçuk ihsan, Nurettin, Hü
seyin Husnu ve Savvet Beylerden oluşan 14 kişilik bir kâtip heyetinin ha
zır bulunması , bunlardan Arif Efendiye 2 500, diğerlerine 1 500'er kuruş 
para ödenmesi kabul edildi (6) 

4. Memur ve Yardımcı Hizmetlilerin Sağlanması 

Heyet-ı Mebusan'm açılmasıyla Osmanlı Imparatorluğu'nun bürokra
tik zincirine bir halka daha eklenmiş oluyordu Yeni doğan bu ku rumun 

(I) Aı,) Vn 2 VI 
p> «/,) sın 22/3 
(V cif, ) 51112 2/2 
(4) BOA DUİT 51112 2/1 5/13 2 2/1 
(5) BOA DUİT 5113 2 412 
(6) BOA DUİT 5/13 2 411 411 
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işlemesi sadece mebuslara bağlı değildi. Onlara hizmet üretecek alt ele
manlara da ihtiyaç vardı. Meclis-i Mebusan Reisi Ahmet Vefik (Paşa) ya
zışmalar için altı yazıcıya, sekiz ilk yazılanları temize çekecek memura, 
bir oda müdürüne , beş hademeye, bir başhademeye ihtiyacı olduğunu 
bir yazı ile Sadrazama bildirdi (1). 

Yazmanlar Hariciye Nezaretinden diğer görevliler ise Bab-ı Ali perso
nelinden karşılandı. Ancak hademelerin maaşı azdı. Meclisin açık oldu
ğu süre içinde hademelere toplam 14 200 kuruş para ödenmesi Padişa
ha önerildi. Görevliler içinde iki kişinin ise hiç maaşı yoktu. Sadrazam 
bunlara ödenecek maaşı da Padişaha sundu (2). 

Mecliste çalışan memur, yazman ve yardımcı hizmetlilere ödenen ma
aşın azlığı dikkati çekmiş olacak ki, daha sonra bunların maaşı yüksel
tildi. Örneğin 1 200 kuruş maaş alan odacı ve bekçiye 850 kuruş zam ya
pılarak maaşları 2 050 kuruşa çıkarıldı (3). 

1294 Salnamesine göre Meclis-i Mebusan'ın Başkatipliğini Rıdvan, 
Kâtipliğini Ramiz, Muhsin ve Reşad Bey yerine getiriyordu. 

Meclis-i Mebusan'ın büro hizmetlerinde de şunlar çalışıyordu : Evrak 
Müdürü; Rıfat Bey, karalamaları yazan Edhem Efendi, Asaf Bey, karala
ma kaleminden Aziz Bey, Dilekçe Komisyonu Yazmanı Abdi Efendi ve Arif 
Bey, Başkayıtçı İsmet Efendi, yardımcısı İffet Bey, ilk yazıları temize çe
ken Nuri Bey, çevirmen Emin Efendi. 

İdare Memurluğunu Nuri Bey, Hademe Müdürlüğünü Rıfat Bey, Baş-
hademeliği de Mehmet Efendi yapıyordu (4). 

Bunların dışında Curnal Kâtibi olarak Cevdet Efendi, ihzar memuru 
olarak Mehmet Ağa, hademe olarak da Ali ve Nuri Ağa görev yapıyordu. 

(1) BOA DUİT5112-211 
(2) a g v 
(?) BOA DUİT511211,2 
(4) 1295 Devlet-ı Atıyc-ı Ostnanı Salnamesi s 105 Nuri Beyin Mudur Yardımcısı, Başhadememn İbrahim Efendi olduğuna 

ılışkm kayıt da mı BOA DUİT5112, 2/3 
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Rıdvan Bey, Münir Bey, Muhsin Efendi, Ramiz Efendi, Abdülkadir 
Efendi, Asaf Bey, Azmi Efendi, Kelâmi Efendi, Asım Efendi, Münir Bey, 
Amil Efendi gibi kişilerin de hizmet verdiği görülmektedir (1). 

Meclis-i Mebusan çalışma süresini tamamlayınca Rıdvan, Asaf ve 
Rahmi Beylerle Ramiz Efendi, Hüdaverdi Ohannes Efendinin emri altına 
verilmiştir. Bunlar Meclisin yaptığı tüm çalışmaları koruyacak, gerekli 
düzenlemeleri yapacaktı (2). Bu arada Meclis-i Mebusan'm mefruşatının 
bakımı, korunması için de odacıların çalışması bunlara maaşları dışında 
150 kuruşluk ayrı bir para ödenmesi de kararlıştırılmıştır. 

5. Açılış Töreni 

Talimat-ı Muvakkateye göre Meclis-i Mebusan'm Mart ayı başında 
açılması gerekiyordu. Seçimler buna göre yapılmıştı. Mebuslar peyderpey 
İstanbul'a gelmeye başlamıştı. Seçim bölgelerinin uzaklığı, ulaşım ola
naklarının kısıtlığı nedeniyle henüz Bağdat, Erzurum mebusları İstan
bul'a ulaşamamıştı . Hükümet, Meclisin açılmasının ertelenmesini istedi. 
Padişah da hükümetin isteğini kabul ederek Meclis-i Mebusan'm 7 
Mart /19 Martta Beşiktaş'daki Dolmabahçe Sarayında yapılacak törenle 
açılmasını kararlaştırdı (3). 

19 Mart 1877'de Bağdat, Basra, Yemen Trablusgarp gibi yerlerin me
busları henüz İstanbul'a ulaşamamış olmalarına rağmen üçte iki çoğun
luk sağlandığı için Meclisin açılış töreni yapıldı. 

Sarayın Divan Mahalî denilen büyük sa lonunun denize bakan yanı
na altından yapılmış zümrüt ve yakut taşlarıyla süslenmiş İran Şahı ta
rafından Sultan Süleyman'a armağan edilmiş bir taht konuldu. Tahtın 
sağ tarafında Sadrazam, serasker, vükelâ, müşirler, vezirler, onların he
men arkasında ruhani reisler, onların da arkasında rütbe sırasına göre 
Şura-yı Devlet üyelerine yer verildi. 

Tahtın sol tarafında ise Şeyhülislâm'a, Anadolu ve Rumeli Sûdurla-
rı'na, İstanbul Kadısı'na, Temyiz Mahkemeleri üyelerine, Ticaret ve Fev
kalâde Divan Reisi'ne, Şarki Rumeli Valisi'ne, bunların arkasında da As-
ker-i Dar-ı Şura Reisi'ne İstanbul'daki kara ve deniz feriklerine yer veril
di. Tahtın arkasında Şeyhülislâmın bulunduğu kesimde yani sol baş ta 
yabancı devlet temsilcileri sıralandı. 

(1) İSO'/t. DUIT5/12-213 
(2) BOA DUIT V12-213 
(3) BOA DUIT 511-411-1 Vakit 12 Man 1877 Takvıın-ı Vekayı 4 Rebtyulevvel 1294. bkz Belge 12 
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Ikı taraf arasında kalan aralıkta ise, Ayan ve Mebusan üyeleri yerle
rini aldı. Ayan üyeleri sağda Mebusan üyeleri ise solda idi. Bunların da 
arkasında resmî elbiseleri içinde hademe-i hassa memurları vardı. 

Padişah; Teşrifat-ı Umumiye Nazırı Kâmil Bey, arkasında müşir üni
forması içinde kardeşleri veliaht Reşad ve Şehzade Kemalüddin Efendi ile 
salona girdi ve tahtın onunde durdu. Kardeşleri ise tahtın solunda yer al
dılar. Padişah açılış nutkunu Sadrazama o da Mabeyn Başkâtibi Sait Pa
şaya verdi. Sait Paşa'nın nutku okuması yarım saat sürdü (1). Bu süre 
içinde ayakta duran Padişah okuma bitince hiç bir şey söylemeden oda
sına çekildi. Bu arada şehrin çeşitli yerlerinden ve karakol gemilerinden 
toplar atılarak Meclis-i Mebusan'ın açıldığı halka müjdelendi (2). Böylece 
yüzlerce yıldan beri süren mutlak monarşi yerini meşruti monarşiye bı
rakmış oldu. 

(1) Padişahın nutkunun orımat metmıçtn bkz BOA Yıldız Esas 231344 Osman Nuri a g e s 198 vd Ahmet Mıtlıat a g e , C 2 
ı İS9vdUS,age,\ 7-12 

(2) Aiihi Toıeıu için Bkz BOA Yıldız Esas 231313,1-M Vakit, 20 Mat 11877 Mahmut Cetalettm a g e C2,s 151-152 Hak
kı Tank Us age ,s 4-6, Osman Nuri age ,s 197-198, Ahmet Mithat, age ,s 227-222 

87 



B) MECLIS-I UMUMI'NIN ÇALIŞMA BİÇİMİ 
1. Meclis-i Âyân'm Oluşturulması 
a) Meclis-i Âyân Üyelerinin Atanması 

Kanun-ı Esasiye göre Meclıs-ı Umumi, Heyet-ı Âyân ve Heyet-ı Mebu-
san adıyla ıkı meclisten oluşuyordu Heyet-ı Âyân üyeleri, mebusların 
1 / 3'u kadar olacaktı Ve doğrudan doğruya padişah tarafından atana
caktı Ayan olabilmek için güvenilir olmak, hizmetleriyle tanınır olmak ve 
kırk yaşını doldurmuş olmak gerekiyordu Âyân üyeliği yaşam boyu sü
rüyordu Âyân üyeleri daha çok hükümet üyeliği yapmış olanlardan, va
lilerden, mareşallarden, kazaskerlerden, elçilerden, patriklik ve haham-
başılıkta bu lunmuş olanlardan, kara ve deniz korgeneralliğine yükselmiş 
olanlardan ve "sıfatı lazımeyı camı" diğer kişiler arasından seçiliyordu 

Kanun-ı Esasiye göre Âyân üyelerini padişah atıyordu Fakat bu ata
manın sadrazamın isteği doğrultusunda olduğu dikkati çekmektedir Ör
neğin Sadrazam, Mavroyanı Efendı'yı, Tunuslu Hayreddm Paşayı, Altu-
nızade ismail Paşa'yı, ibrahim Paşa'yı vb önerdiğine ilişkin elimizde bel
geler vardır (1) 

Âyân üyeliğine a tanan kışının eski görevini sürdürme imkânına sahip 
olduğunu da görüyoruz Örneğin Lebıb Efendi Mahkeme-ı Hukuk ikinci 
Kâtipliği (2), Musurus Paşa -Londra Sefirliği üzerinde kalarak- (3) Âyân 
Üyeliğine atanmışlardır 

Bir Ayan uyesı kendi isteği ile bir devlet memuriyetine atanır ise Âyân 
üyeliği sona eriyordu Ancak bir ayan uyesı herhangi bir göreve atanır ise 
âyân üyeliği düşmüyordu Orneğm Halet Paşa Hicaz Valiliğine atanmış 
olduğu halde âyân üyeliği sürmüştür (4) 

Kanun-ı Esasiye göre âyân üyelerinin maaşı 10 000 kuruş tu Ancak 
geride uzun bir hizmet donemi bırakarak âyân üyeliğine a tanan kişilerin 
memuriyetteki maaşı bunun çok üstündeydi Bu nedenle âyân üyeleri
nin maaş kaybını önlemek için maaşı 10 000 kuruş tan yukarı olanların 
bu maaşı almaya devam etmeleri, maaşı 10 000 kuruşun altında olanla
rın maaşlarınının da 10 000 kuruşa tamamlamaları kararlaştırılmıştır 
Hükümetin de bu doğrultuda uygulama yaptığı görülmektedir (5) 

(I) Bh BOA DUİT 5/6 2111 14 15 16 IV 
C) BOA DUİT 516 216 
(VBOA DUİT 5/6 2/4 
(4) BOA DUİT 5/6 2/9 
(i) BOA DUİT 5/7 2/1 

88 



Arşivde bulunan bir belgeye göre bazı âyân üyelerinin aldığı maaş 
şöyleydi: 

Adı Maaşı 
Rıza Paşa 
Mustafa Nuri Paşa 
Server Paşa 
Namık Paşa 
Halim Paşa 
Ethem Paşa 
Azmi Paşa 
Ahmet Hilmi Efendi 
Halil Efendi 
Sami Paşa 

35 000 kuruş 
30 000 kuruş 
25 250 kuruş 
20 000 kuruş 
20 000 kuruş 
20 000 kuruş 
15 000 kuruş 
12 000 kuruş 
11 500 kuruş 
11 500 kuruş 

Tahir Paşa ile Marko Paşa'nın maaşı da 10 000 kuruş tan fazlaydı. 
Maaşları 10 000 kuruşa tamamlananlar ise şunlardı : 
Ahmet Celal Paşa Maaşı 4 000 kuruş 

Zam 6 000 kuruş 
Maaşı 8 200 kuruş 

Zam 2 800 kuruş 
Maaşı 7 500 kuruş 

Zam 2 500 kuruş 
Maaşı 3 000 kuruş 

Zam 7 000 kuruş 
Maaşı 600 kuruş 
Zam 9 400 kuruş 

Maaşı 2 500 kuruş 
Zam 7 500 kuruş 

Maaşı 5 450 kuruş 
Zam 4 550 kuruş 

Maaşları 10 000 kuruş olanlar ise; Arif, Kastora, Kostaki, Yorgaki 
Efendi, Lagofet, Emin, Tevfik, Mihran, Ahmet, İbrahim, Halet Paşa (1) 

Meclis-i Âyân Başkanlığına birinci yıl Server Paşa ikinci yıl ise Asım 
Paşa atanmıştır. (2). Birinci yıl başkanlık divanı üyeleri saptanamazken, 
ikinci yılda başkan yardımcılığına Arif Paşa'nın (3), kâtipliklere ise Rıza 
Efendi ile Emin Bey'in seçildiğini görüyoruz (4). 

Esat Efendi 

Derviş Paşa 

Ahmet Mahir 

Emin Bey 

Daviçin Efendi 

Serviçin Efendi 

(/) BOA , DUIT, 5/7-2/1,2.3 
(2) BOA , DUIT, S/6-2/5, 5/7-2/2 
(3) US, a # c, C2, s. 12 Ayan Üyeliğine atananlar ve bunların biyografileri ikinci ciltte verilecektir. 
(4) Devlet-ı Atıye-ı Osmaniye Salnamesi, 1294, s 101 
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b) Meclis-i Âyân Sekreteryası 
1294 Salnamesine göre, Meclis-i Âyân'ın Suat Bey, Mehmet Bey, Arif 

Efendi ve İsmail Efendi'den oluşan dört yazmanı vardı (1). 

Âyân Meclisi Evrak Odasının Müdürlüğünü Hasan Bey yapıyordu. 
Baş yazmanlık görevini Tahir Efendi, yardımcılığı ise Agop Efendi üslen
mişti. 

Âyân Kaleminde müsveddeleri temize geçirmek üzere Bey, Tev-
fik Bey ve Asaf Bey görevlendirilmişti (2). Baş hademeliği Vassaf Efendi 
yapıyordu. Onun emrinde Ahmed, Şemsi, Adil, Hulusi ve Hüseyin adın
da 5 hademe daha vardı (3). 

2. Meclis-i Âyân'ın Çalışma Biçimi 

içtüzüğe göre (4) Âyân Meclisi'nin bir başkan, bir başkan yardımcısı, 
iki kâtip üyesi vardı. Başkan ve başkan yardımcısı Âyân üyeleri arasın
dan padişahça atanırdı. Süresi bir yıldı. 

ilk toplantıda en genç iki üye kâtip olarak atanırdı. Daha sonra se
çimler yapılınca asıl kâtipler belirlenirdi. Kâtipler gizli oyla seçilirdi. İlk 
oylamada çoğunluk sağlanamaz ise ikinci kez yine gizli oyla seçim yapı
lırdı. Bunda da çoğunluk sağlanamaz ise bu kez çoğunluğu sağlayan iki 
kişi için gizli oya başvurulurdu. Dolayısıyla çoğunluğu sağlayan iki aday 
kâtip seçilirdi. 

Âyân'a gönderilen teklifler ve belgeler, öncelikle bir encümene gönde
rilirdi. Encümenler beşer üyeden oluşuyordu. İşin önemine göre yedi ya 
da dokuz üyeden de oluşabilirdi. Üye seçimi gizli oyla yapılırdı. Bunların 
dışında iki encümen daha vardı. Bunlardan biri Âyân üyelerinin teklifle
rini görüşür, diğeri ise Âyân'a verilen dilekçeleri incelerdi. Beşer kişiden 
oluşan b u encümenlerin süresi iki aydı. Encümen oluşunca içlerinden 
birini başkan, birini mazbata muharriri olarak belirlerdi. Seçimler gizli 

(1) 1294 yılı DevU'l-ı Alıye-ı Osmaniye Salnamesi, s 101 
(2) agy 
f 0 BOA, DUİT, 5/8-213 Meclıs-ı Umunu 16 Haziran I293'ıe çalışmalarını bitirince gelecek çalışma devresine kadar Ayan 

Meclisinin evraklarını ve eşyalarını korumak ve Ayan Meclisi Salonunda toplanacak olan Dıvan-ı Alının yazışmalarını yap
mak için gerekli olan kâtip, hademe ve odacıya ihtiyaç olduğunu Server Paşa bir yazı ile Sadrazama bildirmişti BOA, DU
İT VH-2/2 Bu yazıya bir de not ekleyerek görevlendirilmesi gereken kişileri, bunlara ödenecek parayı da belirlemişti Bu
na goı e Zabıt Kâtibi ve Daire Mudılru İsmail Hakkı Efendiye 1375 kuruş, Evrak Muduru Hasan Beye 875 kuruş, Sicil Mıı-
kavy ıdı Tahır Beye 750 kul uş, Baş hademe Vassaf Efendiye 600 kuruş, Ahmet ve Şemsi Efendilere 350 kuruş (hademe), Adıl, 
Hulusi ve Hüseyin Efendilere (odacı) 2()0'er kuruş, bu sure içinde çeşitli hal cumalar için de 200 kuruş bir para önerilmiş
in (BOA DUİT, 1H-213 ) Bu belgede verilen isimlerle salnamede verilen isimler uyuşmaktadır 

(4) Heyet-ı Âyân iç tüzüğünün or/ınal metni için bkz BOA DUİT 5/4-2/2/7. Bu tuzuk Meclıs-ı Vükelâda düzeltildikten sonra 
5 Nisan 1293117 Nisan 1877'cle sadarete gönderilmiştir 
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oyla yapılırdı. Âyân Meclisi Başkanı, istediği encümene başkanlık yapa
bilirdi. Toplantıda bulunan encümen üyelerinin adları belirlenirdi. 

Encümen mazbataları genel kurulda başkanlığa sunulur , genel kurul 
ister ise okunur ve bastırılıp üyelere görüşmeden bir gun önceden veri
lirdi. Âyân uyesı en çok iki encümende uye olabilirdi. 

Meclıs-ı Mebusan'dan Âyân'a gelen yasa tekliflerinin her biri kesin 
benimsendikten sonra başkan tarafından sadrazamlığa gönderilirdi. 

Mechs-ı Mebusan'dan gelen yasa teklifinin bazı maddelerinde değişik
lik yapılması saptanır ve bu maddelerin birlikte görüşülmesi Meclıs-i Me-
busan 'ca istenirse Âyân üyeleri özel bir encümen oluştururdu. Mebus ve 
Âyân üyeleri bir araya gelerek ortak bir metin hazırlayıp bunu meclisle
rine sunarlardı. 

Meclis-ı Mebusan'dan Heyet-ı Âyân'a gönderilen yasa teklifleri genel 
kurulca istenilirse okunur, sonra başkan bu teklifi gerekçeleriyle birlik
te bastırır, üyelere dağıtır ve teklifi ilgili encümene gönderirdi. Ahmet 
Mithat'a göre Âyân görüşmeleri gizli yapılmış ve Meclisten gelenler hiç iti
raz edilmeden kabul edilmiştir (1). 

Hükümet üyelerinden ya da Âyân üyelerinden biri veya bir kaçı yasa 
teklifi yapmak isterse, gerekçeleriyle birlikte tekliflerini başkana verme
leri gerekiyordu. Teklif genel kurulda okunur ve işleme konulup konul
maması saptanırdı, işleme konulması kabul edilir ise teklif ilgili encüme
ne gönderilirdi. Encümenin hazırladığı mazbata, genel kurulda okunur 
ve tartışmalara geçilirdi. Daha sonra gerekli oylama yapılır ve benimse
nir ise icrası ıçm sadrazamlığa gönderilirdi. Reddedilen bir teklif o yıl bir 
daha tartışmaya açılmazdı. 

Encümen kendine gönderilen teklifi şu açılardan incelerdi. 

1 Dini açıdan 
2. Padişah hakları açısından 
3. Özgürlükler açısından 
4. Kanun-i Esasiye uygunluk açısından 
5. Ülke bütünlüğü açısından 
6. iç güvenlik açısından 
7 Ülke savunması açısından 

(I) Ahmet Mithat age C2s2/'J 
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8. Genel ahlaka uygunluk açısından 
Encümen, teklifte bu konulara bir aykırılık görmez ise teklifin kabu

lünü genel kurula sunardı. Yukarıdaki konulara aykırılık gorur ise tekli
fin düzeltilmesini ya da tümüyle reddedilmesini öneren isteğini başkana 
iletirdi. Hazırlanan mazbata da bastırılarak üyelere dağıtılırdı. Bir yasa
nın beşer gun ara ile iki defa tümüyle okunmadan ve tartışılmadan ka
bul ya da reddedilmesi konusunda oylamaya gidilmezdi. Birinci tartışma 
teklifin görüşülüp görüşülmemesi konusundaki genel açıklamaları kap
sardı. Genel kurul maddelere geçilmesine karar verir ise maddelere geçi
lirdi. Bu ikinci görüşmeye geçiş demekti. Her madde tek tek görüşülür ve 
oylanırdı 

Bütçe, kesin hesap yasası gibi malî konulara ilişkin yasalarla yörele
rin geliştirilmesine ilişkin teklifler bir kez görüşülürdü. Âyân Meclisı'nde 
teklif görüşülürken o teklifi savunmak için hükümet üyelerinden, müs
teşarlardan ya da Şura-yı Devlet üyelerinden görevlilerin bulunması zo
runluydu. Bu görevlilerin teklifi, Meclis-i Mebusan'da savunmuş kişiler 
olması gerekiyordu. Bir yasa teklifi ya da öneri ivedilikle görüşülmek is
tenir ise, b u n u n için yazılı olarak hükümet üyelerinden biri, teklif sahibi 
ya da üyelerden herhangi birinin başkanlığa başvurması gerekiyordu. 
Başkan bu isteği genel kurula sunar, kabul edilir ise ilgili encümene gön
derir, encümen yoksa bir encümen oluşturulur, encümenden genel ku
rula gelen teklifler bir kez görüşülürdü. Genel hatlarıyla teklif incelenir 
maddelere geçilmesine genel kurul karar verirdi. Maddelere geçilmesi ka
bul edilmez ise teklif düşer kabul edilirse her madde tek tek tartışılır ve 
oya sunulurdu, ivedilikle görüşülme isteği reddedilirse normal görüşme 
yöntemi izlenirdi. Görüşme sırasında ekleme, çıkarma teklifi yapılırdı. 
Maddelerin tek tek oylanmasından sonra bir de teklif tümüyle kabul ve
ya reddi içm genel kurulun oylarına sunulurdu. Yasa teklifleri madde 
madde, bütçe yasası ise fasıl fasıl oylanırdı. 

Ülke bireyleri adlarını, şöhretlerini ve oturdukları yerleri belirtmek 
koşuluyla Âyân Meclisi'ne dilekçe verme hakkına sahipti. Bunlar ya doğ
rudan veya bir âyân uyesı aracılığıyla başkanlığa gönderilirdi. Meclis 
Başkanı dilekçeleri dilekçe encümenine gönderirdi. 

Encümen dilekçeleri : 1. Hükümet üyelerine havale edilmesi gere
kenler, 

2. Hükümet üyesiyle birlikte genel kurulun bilgisine sunulması gere
kenler, 
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3. Bunların her ikisine de gönderilmesine ihtiyaç olmayan dilekçeler, 
olarak ayırırdı. 

Genel kurulda görüşülen konular oy çokluğu ile benimsenir veya be
nimsenmezdi. Oylama açık-gizli olarak yapılırdı. 

Açık oylama (1) üyelerin ayağa kalkması, elini kaldırması veya ad 
okunarak oy sandıklarına kabul veya red şeklinde oy pusulasını / yuvar
lağını atması şeklinde olurdu. 

Gizli oy ise, üyeler kendilerine verilen beyaz ve siyah yuvarlakları ma
sanın üstündeki sandığa atarak icra olunurdu. Beyaz kabul, siyah ise 
red işaretiydi. Kâtipler oylama bitince bu yuvarlakları sayarak sonucu 
saptarlardı. 

Oturumları başkan açar, meclisteki dirliği düzeni o sağlardı. Kâtipler 
zabıtların hazırlanmasına yardımcı olurlardı. Her toplantıda bir önceki 
toplantının zaptı okunurdu. Üyeler kabul eder ise o zabtın tutulduğu 
gunki başkan ve kâtiplerden biri zaptı imzalardı. 

Tartışmalara başlanmadan başkanlığa ulaşan evraklar genel kurulun 
bilgisine sunulurdu. Üyelerin yarısının bir fazlası hazır olmadıkça oturu
ma başlanmazdı. Üyelerden hiçbiri başkandan izin almadan konuşamaz
dı. Konuşmak isteyenlerin adları kâtiplerce sırayla kaydedilir ve bu sıra
ya göre izin verilirdi. Tartışma bir yasa teklifi üzerine ise bu teklife ilişkin 
encümen mazbatası başkanlığa ulaşmadıkça kimseye konuşma izni ve
rilmezdi. Üyelerin konu dışına çıkmaması gerekirdi. Çıkanları başkan 
uyarır, üs t üste iki kez ihtar alan üye aynı madde üzerinde konuşurken 
yine konu dışına çıkılır ise başkan o üyenin tartışılan madde sonuçlanın
caya kadar konuşmamasını genel kurula önerirdi. Bu öneri kabul edilir
se o üyenin konuşma hakkı engellenirdi. Konuşan kişinin sözünü kes
mek, kişiliğe dokunur söz söylemek, Meclisin düzenini bozucu davran
mak yasaktı. 

(I) Ad okıınaıak yapılan oylama, üyelerin ayağa kalkman ya da el kaldırması ile somıçlanamaz ise yapılır Bunun yanında 
malî koniflaıda, hııkumeun önemli solduğu konıılaıda da yapılırdı Uyeleı yazılı istekte bıılunduklaı mda da ad okunarak 
oylama \apiltrdi Olumlu ya da olumsuz oy verenlerin adlan zabta yazılırdı Ad okıınaıak oylama yapılııken üyeler yetti 
\ eı ine otuı m du Meclis goı evlıleı ı oy sandığını masalar arasında dolaştırırlardı Teklifi kabul edenler beyaz, kabul etme-
ye/ılcf kıımızı oy pıısııkıkı) mı sandığa atmkınlı Oy verme işlemi bitime oy sandığı kâtiple)ce açılırdı Oylar sayılaıak so
nuç saplanıldı 
Ad okıınaıak oylama yapılması geıekılken uyeleı gizli oylama isterse ve genel kuıulda bu isteği kabul edene, gizli oylama 
S apılıı di Gizli oylamada da üyeler yel terinde oturuı laı ve kendilerine verilen beyaz siyah yuvarlaklardan birini oy sandı
ğına ataılaıdı Beyaz, kabul, siyah, ı ed anlamındadır Oylat sayılmaya başlanmadan, istenilir ise, ad okunarak yoklama ya
pıla di 
Kaı aı laı oy çokluğu ile alınıldı Ancak 2/3 çoğunluğu geıektııen durumlaı da mutlak bu sayı sağlanmadan işlem yapılmaz
dı Örneğin Kanun ı Esası'de değişiklik yapma isteğinin işleme konulabilmesi için âyân üyelerinin 2/3 mutlak gorıışbırlığı 
içinde olması geıekırdı 
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Başkan oturumu bitirmeden görüşmelerin yeterliliğini oya sunardı . 
Üyeler kabul ederse görüşmeler biter, aksi takdirde görüşmelere devam 
edilirdi. Görüşmeler sırasında karışıklık çıkarsa başkan üyelere ihtar 
ederdi. Bu ihtara karşın, karışıklık sürerse ayağa kalkar ve oturuma ara 
vereceğini bildirirdi. Kargaşa yine sürerse o turuma bir saat ara verirdi. 
Bir saat sonraki toplantıda aynı karışıklık sürerse ertesi gün toplanmak 
üzere o turumu kapatırdı. 

Meclis oturumu bitirilmeden ertesi toplantının günü, saati ve konu
şulacak konular üyelere bildirilirdi. 

Ayan Meclisi'nde yapılan görüşmeler gizliydi. Ayan Meclisi'ne hükü
met üyelerinden, hükümet üyelerinin görevlendirdiği uzman kişilerden 
ve Âyân Meclisi'nce davet edilecek mebuslardan başkası, hiçbir sebeple, 
giremezdi. 

Dilekçe encümeni her hafta kendisine ne kadar dilekçe ulaştığını gös
teren ayrıntılı bir cetvel hazırlar ve ayan üyelerine sunardı . Hükümet 
üyelerine gönderilen dilekçelerin 15 gün içinde yanıtlanması gerekiyor
du. Yanıt gelmez ise tekid yapılırdı. 

Meclis çalışmaları sırasında düzeni bozanlara içtüzüğe göre önce ih
tar cezası verilirdi. Üst üste iki ihtar cezası alan üyenin o günkü meclis 
çalışmalarından uzak tutulmasını, başkan, genel kurulun oylarına su
nardı. Genel kurul kabul ederse üye o günkü çalışmalara katılamazdı. 
Böyle bir ceza alan kişi görevine devam edemezdi. 30 gün içinde ayrı ay
rı üç ihtar cezası alır ise, mecliste bir gürültü çıkarır ise, meclise gelin
memesi için bir ittifak kurulmasına önayak olur ise, üyelerden bazılarını 
tahkir ve tehdid eder ise takbih (kınama) cezası verilirdi. Bu ceza Meclis 
zaptında belirtilirdi. 

Kınama cezası alan üye bu cezaya baş eğmez, üyelerden bazılarını 
zorla uygulama yapmaya zorlar ise, Âyân üyelerine, başkanına, mebus
lara hakaret ederse, kınama ile birlikte geçici olarak Meclisten uzaklaş
tırma cezası verilirdi. Bu cezayı alan üye vakit geçirmeden Meclisten çık
mak zorundaydı. Ve üs t üste üç oturuma katılamazdı. Kınama ve geçici 
Meclisten çıkarma cezası genel kurul kararıyla verilirdi. 

Üyelerden biri Meclis içinde suç işlerse o turuma ara verilir, başkanın 
emriyle, suçlu, başkanın odasına alınır, kâtiplerin de gelmesinden sonra 
sorgulaması yapılır, gereği yapılmak üzere bir yazı ile sadrazamlığa gön
derilirdi. 
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3 . Meclis-i Mebusan'm Çalışma Biçimi 
Kanun-i Esasi Komisyonu toplanacak olan Meclis-i Mebusan ve Mec

lisi Âyân'm içtüzüklerini de yapmıştı. 
Meclis-i Mebusan İçtüzüğü 16 bölüm ve 105 maddeden oluşuyordu. 

Taslak, Meclis-i Mebusan'da 7 Rebiülevvel 1293/22 Mart 1877'de görü
şülmeye başlanmış ve 14 Mayıs 1877'de padişahın onayından geçerek 
yayımlanmıştır (1). 

Meclis-i Mebusan çalışmalarını bu iç tüzüğe göre yapmıştır. 
iç tüzüğe göre meclis başkanı ve başkan yardımcıları atanıncaya ka

dar meclis üyelerinden en yaşlı mebusun başkanlığı altında en genç iki 
mebusun kâtip olarak belirlenmesiyle geçici başkanlık divanı oluşturu
lur ve meclis, çalışmalarına başlardı. 

Geçici başkanlık divanı oluşturulduktan sonra seçilen mebuslar kura 
ile birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci şubelere seçilirlerdi. Me
busların seçildiklerini gösteren evraklar şubelere gönderilir ve orada ince
lenirdi. Ancak, bir mebusun seçim evrakı bulunduğu şubede görüşülmez
di. Kura ile başka şubelere gönderilirdi. Her şube kendi üyeleri arasından 
kura ile beşer kişilik encümenler oluştururdu. Bu beş üyeden biri mazba
ta oluşturmakla görevlendirilirdi. Seçim belgeleri incelenen mebusların 
adları meclis başkanına bildirilirdi. Meclis başkanı kendine ulaşan adları 
genel kurulun oylarına sunardı. Genel kurul seçimin kurallarına uygun 
yapıldığına kanaat getirdiği mebusların üyeliğini onaylar ve durum baş
kan tarafından genel kurula açıklanırdı. Seçimin, henüz kurallarına uy
gun yapıldığına karar verilmemiş mebusun görüşmelerde söz söyleme, oy 
verme hakkı vardı. Ancak gerek şubelerde, gerek genel kurulda bir mebu
sun üyeliği oylanırken mebusun kendisinin oy kullanma hakkı yoktu. Bir 
mebusun üyeliği genel kurulca kabul edilmez ise, bunun nedenleri belir
tilir ve seçimin yenilenmesi istenirdi. Bu durum meclis başkanı tarafın
dan sadrazama iletilirdi. Mebusların 2/3'sinin üyeliği kabul edildikten 
sonra meclis başkanı ile başkan yardımcılarının seçimine geçilirdi. 

içtüzüğe göre başkanlık divanı, 1 başkan, 2 başkan yardımcısı ve 2 
kâtipten oluşuyordu. Başkan ve başkan yardımcıları için meclis üyeleri 
3'er kişi seçiyorlardı. Seçim gizli oyla yapılıyordu. İlk iki turda mutlak ço-

(I) Komisyonun hazırladığı la\lak Vükelâ Meclisinde madde madde ele alınmış ve bu içtüzüğün Avrupa devletten meclıslerı-
mn iç lıızukleııne Kanun-ı Esası\e uygun olduğuna karar verilmiştir Arşivdeki belcelerde hükümetin içtüzüğün yayınlan-
rmt\ı ıt^ın Padişahtan izm istediğim, bu izni aldığını görüyoruz BLz BOA DUIT 5/4-2/1/2 
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ğunluk sağlanamaz ise, uçuncu turda izafi çoğunlukla adaylar belirleni
yordu Eşitlik halinde kur'aya baş vuruluyordu Seçim sonuçları geçici 
başkan tarafından bir yazı ile sadrazama bildiriliyordu Padişah tarafın
dan başkan ve başkan yardımcılıklarına uygun görülenler ırade-ı senıy-
ye ile açıklanıyordu 

Meclis üyeleri arasından dört kâtip seçilirdi Bunlar dönüşümlü ola
rak ikişer ikişer meclis oturumlarında görev yaparlardı Meclis başkanlık 
divanının görev suresi bir yıldı 

iç tuzuğe göre her şube yukardakı seçim yöntemine göre kendi için
den bir başkan ve bir kâtip seçerdi Şubelerin çalışma suresi ıkı aydı Şu
belerdeki görüşmelerde, tu tanak tutulurdu Üyelerin yarısı olmadıkça 
oylama yapılmazdı Görüşmelerde bulunan üyelerin sayısı tutanakla be
lirtilirdi Genel kuruldan şubelere gönderilen tasarı ya da belgeler en geç 
bir gun sonra görüşülmeye başlanırdı Her şubeden birer uye olmak ko
şuluyla beş uyelı ortak bir encümen kurulabileceği gibi ışm önemine gö
re 15 uyelı encümen de oluşturulabilirdi Ikı ayda bir şubeler yemlenin
ce, 10 ar uyelı ıkı encümen oluşturuluyordu Bunlardan biri lâyihaları, 
diğeri ise Meclıs-ı Mebusan'a verilen dilekçeleri inceliyordu 

Her yıl bütçeyi incelemek üzere 15 uyelı ayrı bir encümen oluşturu
luyordu Bir encümen oluşunca, içlerinden birini başkan, birini kâtip ve 
birini de mazbata muharırı seçmeleri gerekiyordu 

Her encümen düzenlediği mazbatayı meclis başkanlığına sunardı 
Genel Kurul dilerse hazırlanan mazbata okunurdu Aynı zamanda bun
lar bastırılarak mebuslara dağıtılırdı Genel kurulda tartışmalar başla
madan bir gun önce bu mazbatalar üyelere dağıtılırdı 

Bir mebus en çok ıkı encümende uye olabilirdi 
Meclis başkanı şubelere ve encümenlere gönderilecek evrakları sap

tardı Evrak hakkında son kararı genel kurul verirdi 
Sadrazamlıktan meclis başkanlığına gönderilen yasa tekliflerini ge

rekçesiyle birlikte meclis başkam bastırır, mebuslara dağıtır ve ilgili en
cümene ya da şubeye gönderirdi Eğer meclis üyeleri yem bir yasa hazır
lamak ya da bir yasada yeni düzenleme yapmak ister ise önce b u n u n ge
rekçesini belirten bir öneriyi meclis başkanlığına vermeleri, başkanın da 
bu isteği genel kurula sunması gerekiyordu Genel kurulda önce teklifin 
gozonune alınıp alınmaması konusu onaylanırdı Eğer genel kurul öneri
nin gozonune alınmasına karar verir ise onerı şubeler yenilenirken oluş
turulan özel encümene gönderilirdi Encümen bu teklifi inceleyecek ha
zırladığı mazbatayı genel kurula sunardı Genel kurulda tartışmalar ya-
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pıhr ve teklif oylamaya sunulurdu Genel kurul öneriyi kabul eder ise 
teklif şura-yı Devlete sunulmak üzere sadrazamlığa gönderilirdi Ikı ay 
geçmedikçe aynı konuda bir teklif tekrar gündeme alınmazdı 

iç tuzuğe göre acil olanlar dışında her yasa teklifi beşer gun ara ile 
ıkı defa görüşülmeden oya sunulmazdı 

Hükümetten meclis başkanlığına gönderilen ve oradan bir encümene 
iletilen yasa teklifi hakkında mebuslardan biri ya da birkaçı değişiklik 
önerir ise değiştirilmesini istediği maddenin alacağı şekli belirten bir ya
zıyı meclis başkanlığına sunması gerekiyordu Teklifin genel kurulda gö
rüşülmesi sırasında o maddeye gelindiğinde değişiklik teklifini yapan 
mebus b u n u n gerekçesini açıklayacaktı Oya konulan teklif kabul edilir 
ise tartışılır, kabul edilmez ise tartışılmasından vazgeçılırdı Bir yasa tek
lifinde birinci görüşme bittikten sonra değişiklik önerileri encümene gön
derilir ve bunlar basılarak ikinci görüşme öncesinde mebuslara ulaştırı
lırdı Birinci ve ikinci görüşme sırasında önerilen değişiklik isteğini encü
men mazbata muharırı isterse, onerı encümene gönderilirdi 

ikinci görüşmede istenilen değişikliğin gerekçesi teklif sahibince açık
lanırdı Bu açıklamalara encümen üyeleri cevap verir, daha sonra da oy
lama yapılırdı Genel kurul benimser ise istek encümene gönderilirdi 
Onerı sahibi dilerse encümene gider, görüşlerini açıklardı Encümenin 
hazırladığı mazbata meclis başkanına sunulur ve üyelere de dağıtılırdı 
Daha sonra görüşme gunu saptanırdı 

Birinci görüşme teklifin geneli hakkında olurdu Görüşmeler bitince 
teklifin madde madde görüşülüp görüşülmemesi genel kurula sunulur
du Maddelere geçilmesi benimsenir ise teklifin genel olarak benimsendi
ği ortaya çıkardı 

ikinci görüşmede her madde tek tek ele alınır, verilen değişiklik tek
lifleri oya sunularak ya benimsenir veya reddedilirdi 

Teklifin tümüyle kabulü veya reddi konusunda oylamaya gidilmeden 
mebusların o teklif hakkında goruş bildirme hakları vardı 

Mebuslardan biri hükümet üyelerinden bir konuda açıklama ister 
ise, bunu gerekçesiyle birlikte meclis başkanına bildirmesi gerekiyordu 
istek genel kurula sunulur ve oylama yapılırdı Kabul edilir ise bir gun 
saptanır ve o gun açıklama yapması istenen hükümet üyesinin ya ken
disi veya görevlendireceği bir kişinin mecliste bulunması gerekirdi Hü
kümet uyesı ya da görevlendirdiği kışı gerekli açıklamayı yaptıktan son
ra teklif sahibi ve diğer mebuslar görüşlerim açıklardı Daha sonra gö
rüşmelerin yeterliliği konusunda oylama yapılırdı Eğer üyeler verilecek 
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karar konusunda gerekçe isterlerse böyle bir belge hazırlanır ve meclis 
başkanına sunulurdu. Aksi takdirde öneri oylama ile sonuçlandırılırdı. 

Mebuslardan biri ya da bir kaçı bir hükümet üyesinin görev alanına 
giren konulardan şikâyetçi olur ise, bu konuda hazırlayacağı bir teklifi 
meclis başkanına vermek zorundaydı. 

Teklif genel kurulda okunur ve gönderileceği şube, çoğunluk oylarıy
la saptanırdı. Başkan en geç üç gün içinde bu teklifi ilgili şubeye gönder
mek zorundaydı. Şube şikâyet olunan hükümet üyesini sorgulardı. Da
ha sonra şikâyetin incelenmesine çoğunlukla karar verir ise, bir karar
name hazırlanır ve genel kurula sunulurdu. Genel kurul isterse, hükü
met üyesini, açıklama yapması için çağırırdı. Açıklamalar sonunda oyla
ma yapılırdı. Kararname 2 / 3 çoğunluk ile kabul edilirse yargılanması is
teği başkanca sadrazamlığa bildirilirdi. 

Meclis-i Mebusan'a bireyler tek tek dilekçe verecekleri gibi toplu ola
rak da dilekçe verme hakkına sahiptiler. Ancak dilekçe verenin adı, im
zası, şöhreti, oturduğu yerin dilekçede belirtilmesi gerekiyordu. Dilekçe
ler mebuslar aracılığıyla da verilebilirdi. Meclis başkanı bu dilekçeleri di
lekçe encümenine gönderirdi. Mebuslar bu dilekçe konusunda ilgili en
cümen başkanına başvurarak görüşlerini iletebiliyordu. 

Bir dilekçe üç bölümde ele almıyordu. 
1. Hükümet üyelerinden birine gönderilecek olanlar. 
2. Hükümet üyelerinden biriyle birlikte genel kurulca incelenmesi 

gerekenler. 
3. Hükümet üyelerinden birine ya da genel kurulun görüşüne sunul

maya gerek olmayanlar. 
Dilekçe encümenine gelen dilekçelerin haftalık cetvelleri çıkarılır ve 

sonuçları mebuslara bildirilirdi. Genel kurulca ele alınan dilekçeler ko
n u s u n d a oy çokluğu ile karar verilirdi. Hükümet üyelerine gönderilen di
lekçelere 15 gün içinde cevap verilmesi gerekirdi. Bir yasa önerisinin ve
ya bir teklifin acele görüşülmesi gerekiyor ise hükümet üyelerinden biri
nin veya mebuslardan birinin yazılı istekte bulunması gerekiyordu. Baş
kan, isteği genel kurula sunardı. Kabul edilirse ilgili encümene ya da şu
beye gönderilirdi. Bu tip teklifler bir kez görüşülürdü. 

İçtüzüğe göre genel kurulda görüşülen konular üç şekilde oylanıyordu. 
1. Özel işaretle. Bu durumda mebuslar ya ayağa kalkar ya da ellerini 

kaldırırlardı. 
2. Ad okunarak, Meclis hademeleri, ellerindeki sandıkları mebuslar 

arasında dolaştırırlardı. Mebuslar teklifi kabul ediyorlar ise üzerlerinde 
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adları yazılı beyaz oy pusulasını, red ediyorlarsa üzerlerinde adları yazılı 
kırmızı oy pusulasını oy sandığına atarlardı. 

3. Gizli oy : Mebuslar bu kez teklifi kabul ediyor ise beyaz yuvarlağı, 
reddediyorsa siyah yuvarlağı oy sandığına atardı. Ad okunarak yapılan 
oylama daha çok maliyeyi ilgilendiren konularda yapılıyordu. Ad okuna
rak oylama yapabilmek için 15 imzalı bir teklifin olması gerekiyordu. Ya
sa teklifleri madde madde oylanırdı. Bütçe yasası ise fasıl fasıl oylanırdı. 
Yasanın tüm maddeleri bitince yine tümü oya sunulurdu. 

Üyelerin yarısından bir fazlası bulunmadıkça görüşmelere başlana-
mazdı. 2 / 3 çoğunluk istemeyen konular, var olanların çoğunluğu ile ka
bul edilirdi. Oy verme sırasında dahi yarıdan bir fazla mebusun bulun
ması gerekirdi. Eşitlik durumunda başkanın oyu iki sayılırdı. 

Hükümet üyelerinden biri hakkında Ayan ya da mebusan üyelerin
den birinin ithamına ilişkin teklif, 2 / 3 çoğunlukla kabul edilirdi. Kanun-
i Esasi 'nin değiştirilmesine ilişkin teklif ise 2/3 ' inin ittifakı olmadıkça ka
bul edilmiş sayılmazdı. Meclis başkanı her maddenin kabul veya redde
dildiğini oylama sonunda açıklardı. 

Meclisteki her toplantıyı meclis başkanı açar ve düzeni sağlardı. Kâ
tipler zabıtların tutulmasına yardım ederdi. Her toplantıda kâtiplerden 
biri önceki toplantının tutanağını okur ve tu tanak kabul edildikten son
ra, tutanağın ait olduğu günkü oturum başkanı ile iki kâtip imzalardı. 

Görüşmelere geçilmeden, başkanlığa ulaşan evraklar genel kurula 
sunulurdu. Meclis başkanından izin almadan kimse konuşamazdı. Söz 
isteyenlerin adları kaydedilir ve sırasıyla söz verilirdi. Yasa teklifi görüşü
lürken teklifin ait olduğu encümenin mazbata başkanı konuşmadıkça di
ğer üyelere söz verilmezdi. Kendi kişiliklerini ilgilendiren konularda me
buslara istediği an söz verilirdi. Mebuslar konu dışına çıkamazdı. Çıktı
ğında, başkan tarafından uyarılırdı. Bir uzun konuşma sırasında ,ikî" kez 
ihtar alan bir mebusun yine konu dışına çıkması halinde, başkan konuş
macının o maddenin tartışılması sırasında konuşmadan yoksun bırakıl
ması için genel kurula öneride bulunurdu. Genel kurul kabul ederse ko
nuşması kesilirdi. Tartışmalara son verilmeden başkan, üyelerin görüşü
nü alırdı. Bunun üzerine bazı üyeler tartışmalara devam edilmesini ister
se, onlara konuşma hakkı verilirdi. Çoğunluk tartışmaların bitirilmesine 
karar verir ise, kimseye söz hakkı verilmezdi. Tartışmalar sırasında gü
rültü yükselir ve tüm ihtarlara karşın dinmez ise, başkan, o turuma bir 
saat ara verebilirdi. Bu arada mebuslar şubelerine çekilirdi. Bir saat son-
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ra o turuma yeniden başlanırdı. Gürültü devam ederse, o turumu kapatır 
ve ertesi gün toplanılacağım duyururdu. 

Hükümet üyelerinden birinin ya da onbeş mebusun isteği ile toplan
tının gizli yapılmasına karar verilebilirdi. Bu durumda mebus olmayan
lar çıkarılır ve tartışmaların gizli yapılıp yapılmaması oylanırdı. İstek ka
bul edilir ise, görüşmeler gizli yapılır ve gizli konuşulması gereken konu 
bittikten sonra, başkan, açık görüşmelere geçilmesini oya sunardı . Baş
kan, bir sonraki toplantının gününü, saatini, görüşülecek konuları üye
lere duyururdu. Zabıt ceridesi Resmî Gazete ile ilân olunurdu. 

Mebusların biri her ne sebeple olursa olsun bir yere, bölgeye giderken 
genel kuruldan izin almak zorundaydı. Aciliyeti gerektiren bir konuda ise 
meclis başkanlığına bir yazı ile başvurması gerekirdi. Ardı ardına altı kez 
meclise gelmeyen, şubelerde ve encümenlerde bulunmayan, izinsiz sayı
lır ve izinsiz sayılanların adları Resmî Gazete ile açıklanırdı. 

Mebuslara, görevleri sırasında üç çeşit ceza verilir. 

1. İhtar, 2. Takbih, 3. Geçici ihraç. 

Takbih ve geçici ihraç cezaları, genel kurulca oylanarak verilirdi. Mec
liste mebuslardan biri bir cinayet ya da suç işler ise, vakit geçirilmeden 
tartışmalara ara verilirdi. Başkan, durumu genel kurula açıklardı. Baş
kanın emri ile, suç işleyen, başkanlık odasına alınır kâtipler de hazır bu
lundurularak sorgulaması yapılır; gereği yapılmak üzere sadrazamlığa 
gönderilirdi. Mecliste düzeni sağlamak başkanın göreviydi. Dinleyiciler 
mebuslara ait yerlere giremezdi. Dinleyicilerden biri bir taşkınlık yapar 
ise, görevli, Başkanın emri ile onu dışarı çıkarırdı. Genel kurulun çalış
malarını engellemeye yönelik harekette bulunacaklar, kim olursa olsun, 
ilgili yerlere şikâyet edilirdi. 

Meclis-i Mebusan'a gönderilen yasa teklifleri benimsenmedikçe 
Âyân'a gönderilmezdi. Mebusan ın kabul ettiği yasa tekliflerinde Âyân ba
zı değişiklikler yapmak isterse, onu Meclis-i Mebusana geri gönderirdi. 
Meclisde bunun için bir encümen belirlerdi. Bu encümen Heyet-i Âyân'ın 
encümeni ile ortaklaşa çalışırdı. 

Meclisi temsil etmek üzere resmen görevlendirilecek mebuslar, seçim
le saptanırdı. Seçilen mebusun istifa etme hakkı vardı. Böyle bir durum
da istifa dilekçesi, meclis başkanınca, sadrazamlığa iletilirdi (1). 

(I)llk7 Dmtuı. BırmcıTeıtıp.C.4.s.36-58 
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C) MECLİS-İ MEBUSAN'IN BİRİNCİ DEVRESİNDE GÖRÜŞÜLEN 
KONULAR 

Meclis-i Mebusan'da yapılan konuşmaları yazıya geçirmek için bir 
grup oluşturulmuştu. Fakat bunlar daha çok Avrupai yönteme göre ye
tiştirildikleri için Türkçeyi istenilen düzeyde kullanamıyorlardı. Kaldıki 
mebusların konuştukları Türkçe de birbirinden farklılık gösteriyordu. 
Bosna, Arnavutluk, Arabistan'dan gelenler de Türkçe konuşuyorlardı. 
Ahmet Mithat'ın açıklamalarına göre eğer konuşmalar gözden geçirilme
den basma verilseydi mebusun ne dediğini anlamakta güçlük çekilecek
ti. O nedenle konuşma metinleri düzeltildikten sonra Takvim-i Vekayi ile 
yayınlanmıştır (1). 

Meclis-i Mebusan'da üç çeşit tartışma (toplantı) olmuştur. Bunlardan 
biri genel tartışmalardı. Bu tip toplantılar herkese açıktı. Dileyen bu top
lantıları izleyebilirdi. İkincisi özel tartışmalardı. Bu tip toplantılarda din
leyici bulunmazdı. Üçüncü tartışma ise mebuslar ve yazmanlar dışında 
kimsenin alınmadığı gizli toplantılardı (2). Osman Nuri, Abdülhamit'in, 
Meclisteki konuşmaların dışarıya taşmaması için gizli yapılmasını salık 
verdiğini, belirtmektedir (3). 

19 Mart 1877'de açılış töreni yapıldıktan sonra (4) 20 Martta topla
nan Meclis-i Mebusan da başta Ahmet Vefik Efendi olmak üzere Ayan ve 
Mebusan üyeleri "Zat-ı Hazret-i Padişahiye ve vatanıma sadık ve kanun-
i esasi ahkâmına ve uhdeme tevdi olunan vazifeye riayetle hilafından mü-
canebet eyleyeceğime kasem ederim" diyerek yemin etmişlerdir. 
Arkasından mebuslar kur'a ile beş şubeye ayrılarak çalışmalarına başla
mışlardır. 21 Martta Meclis başkanı, yardımcısı, başyazman ve ikinci 
yazmanın seçimleri yapılmıştır. Meclis-i Mebusan başkan yardımcılıkla
rına Bursa mebusu Şeyh Bahaeddin Efendi ve Hüdaverdizade Ohannes 
Efendi'nin atanması ile (5), başkanlık divanı oluşturulmuş ve Meclis, ül
ke sorunlarına eğilmeye başlamıştır. 

([) Ahmet Mithat a.g.e., C.2. s. 227. Osman Nuri ise, Meclisteki konuşmaların kalkın siyasi bilinçlenmesine yol açacağından 
korkan Padişah'm, konuşmaları sansüre tabi tutarak gazetelere verdirdiğini söyler, ya. ge. s. 202. 

(2) Ahmet Mithat a. ge. s. 224 
(3) Osman Nuri a. ge. s. 202 
(4) Medis-i Mebıtsan'ın açılısı dolayısıyla Levant Herald'in bir makalesi için bkz. Vakit 23 Mart 1877 s. 3. Sabah 12 Mart 

1877. 
(5) Us. a. ge. s. 12 
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ilk üzerinde durulan konu, Meclıs-ı Mebusan Içtuzuğu olmuştur Ön
ceden hazırlanan bu tuzuk, 22 Martta tartışmaya açılmış ve böylece mec
lis çalışmalarının bir düzene bağlanması saptanmıştır 

Osmanlı imparatorluğu çeşitli etnik unsur lardan oluşuyordu Bun
lardan herbırmın de mecliste temsilcileri vardı O nedenle meclis cuma 
ve pazar gununu tatil gunu olarak belirlemek zorunda kalmıştır (1) 

Meclislerin en temel görevi yasa yapmaktır Ancak 1876 Anayasasına 
göre bu hakkın çok kısıtlandığı görülmektedir Yasa teklifi hükümet ta
rafından yapılıyordu Mebusların böyle bir girişimde bulunabilmeleri ıçm 
padişahın iznini almaları gerekiyordu Herhangi bir konuda hazırlanacak 
yasa teklifi Şura-yı Devlete iletiliyordu Şura-yı Devlet istenilen yasayı 
hazırladıktan sonra hükümete ya da mebuslara iletiyordu Hükümet ya 
da mebus /mebus lar yasa teklifini meclis başkanına sunuyorlardı Mec
lis başkanı bu teklifi ilgili komisyona gönderiyordu Burada gerekli gö
rüşmeler yapıldıktan sonra teklif başkanlığa, oradan da genel kurula ge
tiriliyordu 

Bir yasa taslağı mecliste ıkı kez görüşülüyordu Önce genel hatlarıy
la ele alınıyor, maddeleri okunuyor, soz almak isteyenler belirleniyordu 
Beş gun sonra ikinci kez görüşmelere geçiliyor ve onerı tek tek maddeler 
halinde tartışılıyordu Maddeler görüşülürken gerek komisyonda gerekse 
genel kurulda yasa ile ilgili bir teknokrat hazır bulunuyordu Zira me
busların kimi sorularını bu teknokratlar yanıtlıyordu 

1. Padişah'ın Nutku ve Buna Verilen Cevap 

Padışah'ın Meclıs-ı Umumı'yı açarken yaptığı konuşma ilerde 5 bo
lümde verilecektir Burada Melıs-ı Mebusan'm Padişahın konuşmasına 
verdiği cevap ele alınacaktır 

içtüzüğe göre hazırlanıp 26 Mart 1877'de Mebusların onayını alan bu 
cevapta şöyle deniliyordu (2) 

Cenab-ı Rabb-ı ıbad zıb-ı evreng-ı hılâfet-ı kubra-yı ıslâmıyye ve zıver-efza-yı 
serır ı saltanat-ı Osmanıyye velinimet ı bımmnetımız padışah-ı adaletıktınah 
eiendımız hazretlerinin eyyam-ı omru-u afîyet-u şevket-ı cenab-ı Şehrıyarîlermı 
muzdad buyursun 

(J) U\ a i,t t 1 \ 32 
(2) Oıı/mal mt tın için blcz BOA Yâdız Esas 2V313 IY 
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Mucerred tecdıd-ı bunyan-ı devlet-u saltanat ve ezser-ı nev teşyıd-ı rabıta-ı 
mulk-u millet myyet-ı hayriyyesıyle karıha-ı ilham sabıha-ı cenab-ı padışahîle-
rmden ihsan buyurulmuş olan ve umum mület-ı Osmanıyyenın vıkaye-ı hukuk-
ı meşrua-ı hurrıyyetı ile her bar terakkı-ı hal-ı refah-u saadetin kâfıl ve zamın bu
lunan kanun-ı esasî ile olbabda şerefsadır olan hatt-ı humayun-ı cenab-ı şehın-
şahîlerı atıkâm-ı celılesınce derbar-ı madelet kararda içtima etmesi lâzımgelen 
Mechs-ı umumînin işbu doksan dört senesi rebıulevvehnın uçuncu pazartesi gu-
nu huzur-ı mehabetneşur-ı cenab-ı mulûkânelerınde bıl-yumn-ı vel-ıclâl resm-i 
kuşadı icra buyurulduğu esnada kıraat olunan nutk-ı âlı-ı cenab-ı padişahîlerı 
cümlemizin zıynetsaz-ı sımah-ı mefhareti olmuştur Nutk-ı humayûn-ı mulûkâ
nelerınde irade buyurulduğu üzere devlet-ı Âlıyyenın evaıl-ı zuhurunda filhakika 
emr-ı adalet ve ıcra-ı serbestı-ı âyın-u mezheble sunuf-ı tebaanın muhafaza-ı hu-
kuk-u menafı-ı kavmıyyelerıne fevkalâde dikkat ve riayet olunmasıyle şa'şa-ı şan-
u şevketi aks-endaz-ı rub'-ı meskûn ve hat tâ nece akvam mazhar-ı muavenet-ı 
gûnâgûn olmuş iken sonraları gerçi serbest-ı vicdan kaidesi hiç bir vakit halelpe-
zır olmayıp, bilâhare, giderek, daha ziyade teekkud eylemiş ise de emr-ı adalet ve 
ıdare-ı umur- ı memleketle ahkâm-ı şer'ıyye-vu kanunıyyeye mutavaat hususla
rında kayıdsızlık gösterilmesi bir hayli uygunsuzluk ve umur' ı ıdare-ı mülkiyece 
bir takım nizamsızlık zuhuriyle ahval-ı mulk-u milletin enva-ı muşkılâta duçar 
olmasına sebebıyyet vermiş ve bmaberm devlet-ı Âlıyyenın malık olduğu şan ve 
şevketi tedenniye yuz tu tmuş ıdığını müşahede buyurmuş olduklarının üzerine 
cedd-ı emced-ı padişahîlerı Sultan Mahmud Han Hazretleri şu ahval-ı gayr-ı 
muntazamaya Vak'a-ı Hayrıyye ile hitam vererek saltanat-ı s en ıyyen ın ıade-ı 
kurdret-u mıknetıyle terakkı-ı ahval-ı memleket için bir tarık-ı medenıyyet açmış 
olduğu misilli valıd-ı macıd-ı kesırulmehamıd-ı cenab-ı mulûkânelerı Sultan Ab-
dulmecıd Han hazretleri dahi tanzımat-ı hayrıyye ile emnıyyet-i can-u mal ve mu
hafaza-ı ırz-u namus esasının teşyıdinı ilân ile cısm-ı devlet-u milletin bir kat da
ha tecdıd-ı hayatına sarf-ı inayet buyurmuş ve bu suretle nam-ı namı-ı hüma
yunlarını sahaıf-ı tevarıh-ı âlemde en buyuk muceddıdler sırasına geçirip Kırım 
muharebesi gibi gaıle-ı âzîmede dahi, bıhaval-ıllâ-ı taalâ mazhar-ı muvaffakıyyet 
olmuşlardı 

Gerçi, gavaıl-ı mezkûre hengâmmda, bızzarure, bab-ı istikraz açılmış idiyse 
de memalık-ı devlet-ı Âlıyyenın vusat-u servet-ı tabııyyesıyle ahalisinin ıstıdad-u 
kabılıyyet-ı fıtrıyyesıne nısbetle o aralık mevcud olan duyunu lâşey'mesabesmde 
olduğu halde, sonraları bir taraftan teksır-ı duyun-ı devlet medar-ı selâmet-ı 
mulk-u millet addolunmak gibi bir kaıde-ı gayr-ı ma 'ku len ın dusturulâmel hük
müne girmesi ve diğer taraftan eser-ı tesvılât olarak birbirini muteakıb bir çok 
gavaıl-ı dahıhyyemn zuhur eylemesi ve bu sebeble ahalinin en ziyade işe yarayan 
sınıfının hemen beher sene silâh altında tutulmasına mecburiyet hasıl olması ve 
her devletin esbab-ı vıkaye-ı şan-u şevketi olan edevat-u eslıha-ı cedıde-ı harbıy-
y e n ı n devlet-ı Âlıyyece dahi bılıcab tedarik ve istihzar kılınması ve bunlarla bera
ber usul-ı tasarrufıyyeye riayetle varidat ve sarfıyyatm muvazene-ı sahıha allın
da cereyan ettirilmemesi ve umur-ı ıdare-ı mulkıyye ile masalıh-ı adlıyyenın ve-
saıt-ı ıcraıyyesınce hakkıyle ehemmıyyet verilmeyip memurin ve hukkâm ıçm de 
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pek meslek ve iktidar aranmaması gibi bir çok esbab-i maniaya mebni, vakıa, 
mülk-ü milletçe Tanzimat-i Hayriyyeden muntazar olduğu derece tarakkiyyat-i 
maddiyye-vü maneviyye vücude gelmemiş olduğu gayr-i münkerdir. Tanzimat-ı 
Hayriyyenin âsar-i celilesi ve memalik-i şahaneleriyle ahalisinin kabiliyyet-i tabi-
iyyesi semeresi olarak gerçi sabıkına nisbetle, memleketimizce hasıl olan terak-
kiyyat-i madiyye-vü maneviyye yar ve ağyarca kabil-i inkâr olmadığı aşikâr ise de 
işbu derece-i terakkinin asır ve zamanın istediği mertebede bulunmaması devlet 
ve milletin bir çok müşkilâta duçar olmasını istilzam eylemiştir. 

Maamafih, memalik-i şahaneleriyle ahalisinin kabiliyet-i tabiiyyesine nazaran 
usul-i istibdadın ref iyle emr-i adaletin neşrolunması gavail-i mevcude ile beraber 
bünyan-i saltanat-i Osmaniyyenin defaten teceddüdünü mucib olacağı ümid ve 
itikadında kibar-ü sıgar-i ahali hem-efkâr ve binaenaleyh şu ümidin hayyiz-i hu
sule vusuliçin umumen zuhur-i eltaf-i hafiyye-i ilâhiyyeye çeşm-daşt-i intizar iken 
cenab-i rabb-i mennan vücud-i mekârim-âlûd-i hümayunları bu mülk ve millete 
atıyye-i celile-i samedaniyyesi olan zat-i âli-i cenab-i padişahîlerinin taht-i âli-
baht-i Osmaniye cülûs-i meymenet-me'nus-i hilâfetpenahîleri şerefvukuu ile bil
cümle tebaa ve zirdestanı garik-ı lücce-i menn-ü ihsan buyurmuşlardır. 

İtikad-ü efkâr-i umumiyyenin sıhhat ve isabeti işte vukuat ile sabit olmuştur; 
çünkü cülûs-i hümayun-i mülûkâneleri Hersek ve Sırbistan ile Karadağda eser-
i tahrikat-ü ifsadat olarak zuhur eden gavail-i ihtilâliyyenin mucib olduğu müş-
kilât umur- i maliyyenin ve hususiyle sevabıkma kıyas kabul etmez bir suret-i 
fevkalâdede nümayan olan enva-ı şurişin en şiddetli zamanına tesadüf etmiş bu
lunduğu halde zat-i celâlet-sıfat-ı hazret-i padişahîleri bir taraftan muhafaza-i 
hukuk-ı meşrua-i istikâl-i devlet ve vikaye-i menafi-i mülk-ü millet emr-i cehlin
de ibraz-i kemal-i metanetle ifa-i vezaif-i hilâfet-ü sal tanata bezl-i inayet ve diğer 
taraftan dahi numüne-i kâinat denmeye seza memleketimize bahşaiş-i Cenab-i 
Huda olan servet-ü kabiliyet-i teabiiyyesinden intizar olunun hal-i refah-ü saade
tin husu lüne perde-keş-i haylûlet olan usûl-i istibdadın refiyle idare-i hüküme
ti kaide-i meşrua-i meşrutiyyete bittahvil sunuf-i tebaa-i sadikanın hürriyyetini 
kâfil olan kanun-i esasî ilân olunmak gibi bir emr-i azîmin vücude getirilmesiyle 
kuva-yı devlet-ü milletin bir esas-i adimülindirasa rabt ve bu suretle Osmanlı 
nam-ı namisiyle u m u m tebaa-i sadika-i padişahîlerinin bir kanun-i adalet-meş-
hu altına cem'ine sezaveri-i lûtf-ü atifet buyurmuşlardır. 

Nutk-ı âli-i hümayunlarında irade buyurulduğu üzere her devlet ve milletin 
beka-i şan-ü şevketi âdelete menut ve emr-i âdeletin fi zemanina hazâ temami-i 
cereyanı hükümetin kaide-i meşrua-i meşrutiyyet altında bulunmasına merbut 
olduğuna ve şu kaide-i meşrua ise lâzim-melzum kabilinden olan devlet ile mil
letin selâmet ve saadetini temin eden kavaid-i celile-vü salimeden bu lunduğuna 
binaen kanun-i esasî ile usûl-i istibdadı bil-ilga kaide-i meşrutiyyetin ilânı mü-
ceddid-i bünyan-i devlet unvaniyle nam-ı nami-i hazret-i padişahîlerini gıbta-
bahş-i memalik-ü buldan eylemiştir. Gerek idare-i umur-i mülkiye-vü adliye ve 
gerek mesail-i mühimme-i maliyyenin bulunduğu hal ve derecesi gerçi bazı kû-
teh-bînan'a göre korkulacak ve bununla beraber hilâf-i kavaid-i milel-ü düvel 
meşhud olan müdahalat-i ecnebiye, altından çıkılamıyacak gibi bir mertebede 
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gorunur ise de, zat-ı hazret-ı padışahîlerının azim ve sebatlarının derece-ı meta
netine ve kanun-ı esasî ile nutk-ı âlı-ı mulûkânelerı ahkâmınca bilcümle ahali 
için usûl-ı meşrutıyyetten lâyikıyle istifade tariki açılmış bulunduğuna nazaran 
bıı az zaman içinde bıınayetı-ıllah-ı taalâ ne muşkılât-ı dahılıyyenln bir eseri ve 
ne de mugayır-ı kaıde-vu hakkanıyyet mudahalât-ı ecnebıyyenın bir h u k u m ve 
tesiri kalmıyacağı bedıhîdır 

Çunku, taraf-ı eşref-ı şehmaşahîlermden irade ve tavsiye buyurulduğu üzere 
hey'et-ı meb'usan nuhafaza-ı hukuk-ı saltanat-u millet ile maddî ve manevî te-
rakkıyyat-ı memleket emrine hizmet edecek her turlu esbab ve vesaılın husulü
ne ve usûl-ı istibdadın bıraktığı suııstımalât asarının tamamı-ı ref-u ımhasıyle 
telâfı-ı mâfat edilmesine her ân nasb-ı nefs-ı ihtimam ve fevkalgaye ikdam eylıye-
cektır 

Bınaberm, hey'et-ı m e b u s a n a havale buyurulacak levayıh-ı k a n u n ı y e n ı n sı-
rasıyle ve lâyikıyle müzakere ve usul-ı ıdare-ı mulkıyye ve muvazene-ı malıyye ve 
kavanm-ı saırenın tedkıkıyle ıcab-i hale ve hukm-ı zamane ve luzum-u ıhtıyac-ı 
mekâne göre ıfa-ı vazaıf-ı mevkûleye sa'y edeceğimiz misilli ihsan alelıhsan olarak 
nutk-u âlı-î hazret-ı padışahılerıyle ifa buyurulan ruhsat-u salâhıyyet-i kâmıle-
nın dahi başkaca kadr ve kıymetini bilerek kemal-ı sıdk-u istikametle doğruyu 
söylemekten bir ân geri durmaksızın devlet ve millete ıbraz-ı husn-ı hizmet ve lâ-
sıyyema gavail-ı mevcude filhakika sevabık-ı ahvale makıs olmadığından vatan ve 
milletin ıstıhsal-ı selâmet-u saadetine sadıkane ve gayurane bılıttıhad sarf-ı nak-
dme-ı gayreti cumle-ı farıze-ı zimmet bildiğimiz mustağnı-ı arz-u beyandır 

Vakıa, umur-ı adlıyye ile zabtıye hukuk-ı ıbadm teminine vasıta-ı müstakille 
olduğundan ve ahali tamamıyle huzur-ı bale ve lâyikıyle emnıyet-ı can-u male 
mazhar olmadıkça memleketin terakki-i maddî-vu manevisi kabil olamıyacağm-
dan ahval-ı mahakım ile âsakır-ı zabtıyenin bervechi matlûb ıslâh ve tanzimleri
ne lâzımgelen esbab ve vesaılın ıstıkmalıne müracaat akdem-ı vazaıf-ı mevkûle-
den addolunacağı misilli hasbezzeman her birinin yekdığerınden ehemmıyyetı 
müsellem olduğundan hey'et-ı âcızanemıze havale buyurulacak ve badema tan
zim olunması talep olunacak kavanın lâyihalarının hemen müzakere ve tedkıkıy
le cümlesinin sur'at-ı mumkıne ile netıce-ı kararlarının arzına mubaderet oluna
cak ve maamafih bunların içinde binnısbe takdım-ul-ehemm-a-lel-muhımm ka
idesine de riayet edilecektir 

Muvazene-ı maliye nizamnamesi bahsine gelince, çunku, her devlet ve mille
tin hukuk-ı meşruasıyle şan ve şevketinin esbab-ı muhafazasının mevkufun 
aleyhi akçe olduğundan ve emr-ı adaleti kemayenbagî bıl-ıcra memleketimizde 
bervech-ı matlûb emnıyet-u hurrıyyet-ı şahsiye ile terakkıyyat-ı maddıyye-vu ma-
nevıyenın istihsali için sarfolunacak mesaideki cumle-ı makasıddan biri hazıne-
ı devletin vus'at-ı hal ve ıtıbar-ı malîsi olup işbu matlâbın husulıyçın mutlaka va
ridat ve sarfiyatın kaıde-ı tasarrufıyyeye riayetle beraber daima bir muvazene-ı 
sahıha-vu salime tahtında cereyan ettirilerek hazıne-ı devletin beher sene malen 
hal-umevkı-ı sahihinin malûm olmasıyle muvazene nizamnamesinin haricine çı-
kı lmamasma menut ıdığınden hey'et-ı âcızanemızce en ziyade ıhale-ı nazar-ı dik
kat edilecek kanunlardan biri dahi ırade-vu tavsiyeyi mulûkâneleri mucebınce 
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zıkrolunan muvazene nizamnamesi olacağı gibi vucude gelecek suver-i ıslâhıyye-
vu tasarrufıyyenın ıtıbar-ı malîmizin hadd-i lâyıkma iblâğına kâfıl bulunacağı 
huveydadır 

Memalık-ı mahrusa-ı Osmanıyyemn servet-u kabılıyet-i tabııyyesınden istifa
de olunmak filhakika smaat ve umur-ı zıraat-u ticaretin tevsiine ve bu da vesa-
ıl-ı muktezayenın ıstıkmalme menut olduğuna ve şu husus larda vesait-i lâzıme-
nın ekdamı ise neşr-u tamım-ı ulum-u maarif ve tevsı-u tanzim-ı turuk-u maabır 
ıdığıne ve mılel-ı mu temedd ınen ın bulundukları derece-ı servet-u medemyyete 
mucerred vesaıt-ı mezkûre delaletiyle vasıl oldukları aşariyle rehîn-ı mertebe-ı 
bedahet bulunduğuna binaen Meclıs-ı âcızanemezıce şu uğurda dahi sarf-ı ma-
hasal-ı iktidar olunacaktır 

Mustağnı-ı arz-u beyan olduğu üzere vaz'-ı kavanınden maksad tamamı-ı ce-
reyan-ı ahkâmından ibaret olduğuna ve kavanın-ı mevzua ahkâmının husn-ı ic
rası memurın-ı devletin uhde-ı kifayetlerine havale olunmuş bir vazife ıdığıne ve 
bu babda husul-ı maksad ise her nevi memuriyette meslek ve iktidar aranmasıy-
le beraber mükâfat ve mucazat kaidesinin suret-ı daimede dusturulâmel tutul
masına vabeste bulunduğuna mebni bu babda devletçe suret-ı mahsusada dik 
kat edileceğini mubeşşır şerefsadır olan emr-u ırade-ı hazret-ı tacıdarîlerı mucibi 
enva-ı fahr-u surur olmuştur 

Her sınıf memurini yetiştirmek nıyyet-ı hayrıyyesıyle masarifi hazme-ı hassaı 
şahanelerinden tesviye olunmak üzere bir mekteb-ı mahsus tesisi ile nızamna-
me-ı esasisi mucebmce bu mekteb-ı feyz-meksebe tebaa-i şahanelerinin mezheb 
istisnası olmıyarak her sınıfı duhûl edebilip oradan çıkacak şakirdanın idare ve 
politika memuriyetlerinin en buyuk derecatma kadar kabul olunacakları irade ve 
tebşir Duyurulmuş olduğundan dolayı vecıbe-i teşekkürün ifasına musaraa t ede
riz 

Ikı senedenberı eser-ı ığfalat-u ıfasadat olarak devlet ve milletçe duçar olu
nan gavaıl-ı dahılıyye ve hususiyle Sırbistan ve Karadağ muharebeleri esnasında 
u m u m tebaa-ı sadıka-ı şahanelerıyle asakır-ı mulûkânelermın bitevfıkih-ı taalâ 
ibrazına muvaffak oldukları gayret ve besaletlerınden dolayı nutk-ı âlı-ı cenab-ı 
padışahîlerınde meşhud-ı basıra-ı iftiharımız olan asâr-i takdır-u mahzuzıyet-ı 
senıyye doğrusu cümlece baıs-ı meserrat-i azîme olduğu misilli hukuk-ı mukad-
dese-ı devlet-u milletin muhafazası uğurunda herbâr u m u m mıllet-ı Osmanıyye-
nın her suretle hazır ve amade bulunduklarına kemal-ı şukranî-vu sadakatla ar-
zeylerız 

Sırb emaretinin duçar olduğu belıyye-ı ığtıfâl akıbet ahalisini enva'-ı perişa-
nî-vu ızrıtaba giriftar etmiş olduğuna ve emaret-ı mumaıleyha memalık-ı devlet-ı 
âlıyyenın ecza-ı mutemımesınden olduğu gibi afv-u eman-ı hazret-ı padışahîlerı-
ne dehalet eylemiş ıdığıne mebnî bu kerre nail olduğu musaadat- ı celıle-ı hazretı 
padışahîlerını eltaf-ı sabıkaya bir nımet-u ınayet-ı lahika bileceği ümidindeyiz 

Nutk-ı humayun-ı tacıdarîlerınde hey'et-ı âcızanemıze havale olunacağı irade 
buyurulan Karadağ mes'elesme dair evrak vurudunde muzakerat-ı muktazayesı-

106 



nı bıtta'cıl hasıl olacak kararın arzına musaraat olunacağının beyanıyle beraber 
kamın-ı esasî ahkâmına tatbıkan hukuk-ı mukaddese-i mulk-u milletin temamıı 
muhafazasını Meclls-ı Meb'usan ile umum hey'et-i Osmamyan bıl-ıttıhad nıha-
yet-ı arzu ve hulâsa-i efkâr edinmiş olduğundan şimdiden imasına mucaseret 
ederiz, ol vakit netıce-ı kararın arzına musaraat kılınacaktır 

ingiltere devleti ile duvel-ı saırenin arzuları üzerine mesaıl-ı hazıra ıçm Der-
saadette teşkil olunan meclıs-i mukâleme esnasında ahkâm-ı muahedat ile ka-
vaıd-ı hukuk-ı duvel-u mılele muvafık bir meslek-ı hakkanıyyetkârane ile ıstık-
lâl-ı memleketi halelden vikayeye sezavarî-ı inayet buyurulduğu misilli badema 
dahi işbu meslek-ı mulûkânenın nokta-ı nazar ittihaz kılanacağı hakkında maz-
har olduğumuz vaad-u tebşırat-ı celüe-ı cenab-ı mulûkânelerı umum Osmanlı 
larca mustelzım-ı enva'-ı şadumanî-vu mefharet olmuştur 

Devlet-ı Osmanıyye her asırda ve her turlu ahvalde muahedat-ı mevcudeye 
cidden riayet etmekle şöhret bulmuştur Her zaman şu tarık-ı müstakimde de
vam edecektir, bununla beraber mıllet-ı muazzama-ı Osmanıyye tamamı-ı ıstık-
lâl-ı devleti her turlu vesaıl ile muhafazaya kavıyyen azmetmiş ve cumleten bu 
uğurda can ve baş koymuş olduğuna şehadet ederiz Hey'et-ı Osmanıyyenın be
kasına uss-ı hakikî bir istiklâl hakk-ı mukaddesi, bir de tamamı-ı mülk kavaıd-ı 
musellemesıdır Burasını ecnebi taarruzundan vikaye ve her turlu taadıyyattan 
muhafaza, hakk-ı insaniyettir 

işte, şu farizada milletimiz kafa müsamaha edemediği cihetle umum milletin 
bu babda olan nıyyet ve temennıyyatını atabe-ı bulendmertebe-ı şehınşahîlerıne 
kemal-ı huzû ile arza istical birle eda-ı vecıbe-i memuriyetimize mecbur bulunu
yoruz Bu babda devlet-ı âliyyenın ihtiyar buyurduğu uslûb-ı harekette sebat 
edeceğine dair taraf-ı eşref-ı şehinşahîlennden nail olduğumuz vaad-ı âlı-ı can-
bahş, kulub-ı tebaa-ı sadıkayı ol mertebelerde umıd ve surûr ile meşhûn eylemiş
tir ki bunun için arz-ı teşekkur-u mahmedetm tekrarını kendimize vecıbe-ı mah
susa bilimsizdir 

Hukuk-ı mılel-u düvel kavaıdı ile muktezayat-ı tabıat-ı beşeriye ıcabmca pa
dişah ile tebaası arasında ve ıdare-ı mülkiyenin suver-ı idare-ı dahiliyesi tafsilâ
tında mudahale-ı ecnebıyyeyı mutevekkılen alellah kat'ıyyen ve muttehıden red
dederiz 

Hey'et-ı Meb'usan-ı millet-i Osmanıyye hakkında mebzul ve rayegân olan ına-
yet-ı ıhsan-ı âl-ul-âl-ı Cenabı mulûkânelenne cumleten şu suretle arz-ı teşekkür -
u mahmedetle ba-ke-malı huzû' eda-ı farize-ı sıdk-ı ubudiyete mucaseret eylemiş 
olduğumuz muhat-ılm-i kâınat-âra-yı cenab-ı hilâfetpenahîlerı buyuruldukta, ol-
babda ve katıbe-ı ahvâlde emir ve ferman padışah-i farukî-şıyem ve şehınşah-ı 
maalî-hımem efendimiz hazretlerımndır " 
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2. Meclis Binası 

Meclis-i Mebusan'ın açılmasına karar verilince bir heyet oluşturul
muş ve bu heyete, uygun bir binanın bulunması görevi verilmişti. Nite
kim heyet Ayasofya yakınındaki eski Darülfünun binasını uygun bulmuş 
ve burasının tamir ettirilmesini istemişti. 2 000 Lira harcanarak düzelti
len bina Meclisin ihtiyaçlarını karşılamıyordu (1). Zira ileride yapılacak 
seçimlerde daha çok mebusun İstanbul'a gelmesi olanaklıydı. B u n u n ya
nında dinleyicilere ayrılan yer de azdı. 

Meclis-i Umumi için "tahsis ve tanzim" olunan binanın daha ileriki 
yıllarda yeterli olamayacağını gören sadrazam, yeni bir bina yapımının 
zorunlu olduğunu ivedilikle Meclis-i Mebusan'a bildirmesi için Padişah
tan izin istedi (26 Ramazan 1294/10 Mayıs 1877). 

Bu sıkıntıları gören mebuslar, ileriki yılların ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere yeni bir Meclis binasının yapılmasını zorunlu gördüler. 15 000 Li
raya mal olacak yeni bina teklifi, Bab-ı Âli'ye iletildi. Bab-ı Âli, mevsimin 
geçtiğini belirterek bu isteğe karşı çıkarken, bazı mebuslar da, yeni bir 
masraf kapısı açılacaktır diye bu öneriye karşı çıktılar. Eski bir binanın 
aranıp bulunmasını istediler. Oysa tasarlanan 300-400 kişilik bir binayı 
bulmak zordu. Bulunsa bile onun tamiri için harcanacak para daha faz
la olacaktı. İşte bu nedenle yeni bir binanın yapılması zorunlu görüldü 
ve gelecek yıl için yeni bir binanın yapılması çoğunlukça kabul edildi (2). 

3 . Denetim 

Henüz demokratik kurallar yerine oturmadığı, iç tüzük hükümlerinin 
yeterince uygulanmadığı 1877 Meclisinde mebusların zaman zaman hü
kümeti denetlemeye yöneldikleri görülmektedir. 

Eski sadrazamlardan Mahmut Nedim Paşa'nın devlete, millete ve 
memlekete bir çok zarar verdiği vurgulanarak, yargılamanın devanı etti
rilmesini ve cezasını çekmesi istenmiştir. Meclis genel kurulu bazı me
busların bu isteğini kabul etmiştir. Ancak nihai karar padişahta olduğu 

(l)HOA DUIT. 514-31211. 
(2) Uy a.g.e. C t, s. 259 
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için meclis bu tavrını bir yazı ile Bab-ı Âli'ye bildirmiş, dolayısıyla da ra
hatsızlığını dile getirmiştir (1). 

Osrnanh-Rus Savaşı'nın şiddetlenmesi ve Ardahan'ın düşmesi üzeri
ne bazı Erzurum mebusları "Komutanlar nasıl hareket ediyor?, Ardahan 
önemli bir yerdir. Ne yolda verildi, bunun açıklanmasını istiyoruz" diye
rek, meclisi denetim görevini yapmaya çağırmışlardır (2). 

Nafi Efendi, Maliye Nezaretinin çalışmalarını kapsayan bir gensoru 
önergesi hazırlamıştır. Bu gensoruda şu sorular soruluyordu : 

1. Devletin gelirini-giderini saptamak için 10-15 yıllık gelir ne kadar
dır? Bunların ne kadarı toplanmış, ne kadarı toplanamamıştır? 

2. Devlet gelirleri 10-15 yıldan beri artıyor mu? Yoksa azalıyor mu? 
Artıyor ise yıllık artış ne kadardır? 

3. Bu artıştan ne kadar yararlanılıyor? İç ve dış borçlanmadan dola
yı her yıl bütçeye gelen faiz yükü bütçedeki yıllık artışa uygun mu? Uy
gun değil ise aradaki fark ne kadardır? 

4. Yararsız memurlar ve giderlerin artması adi gelirlerimizi aşıyor; 
Meclis-i Mebusan, bütçenin ıslahı için ne düşünüyor? 

5. İç güvenlik dolayısıyla yapılan harcamaların ülkeyi nereye sürük
leyeceğini gösteren istatistikler, mali hesap cetvelleri var mı? Var ise na
sıldır? Yok ise Maliyenin geleceğine güveni gösterecek karşılaştırma na
sıl yapılır? (3) 

4. Mali Durum 

Osmanlı imparatorluğu zirai ekonomi üs tüne kurulmuştu. XVI. Yüz
yılın sonlarına kadar kendi kendine yetiyordu. Avrupa'daki Rönesans ve 
Reform hareketleri, yeni buluşlar, ticaret yollarının değişmesi, Osmanlı 
karşısındaki Batıyı güçlendirirken; çağdaş gelişime ayak uyduramayan 
Osmanlı İmparatorluğu'nu, ekonomik bakımdan da zayıflatmıştı. Top
rak, ar tan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayamadı. El sanayii geliştirilerek 
büyük sanayiler kurulamadı. Ticaret gelişemedi. Batılı devletlere tanınan 
ayrıcalıklar, ar tan isyanlar, yeni savaşlar iktisadi durumu, b u n a bağlı 

(/)«.«.(•., C.1.S.278 
(2)<ı.x.e.,!..2X<) 
(3)bkı.a$.e.,C.l.s.24K 
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olarak da mali durumu iyice bozdu. Devlet, dışarıdan alınan borçlarla 
bütçe açığını gidermeye yöneldi. 

Meclis-i Mebusan açıldıktan sonra, ülkenin iktisadi, dolayısıyla da 
malî du rumu sorgulanmaya başlandı. Meclis-i Mebusan'm açılmasından 
bir süre sonra Rusya, Osmanlı İmparatorluğu'na savaş açtı. Bu durum 
ordunun ihtiyaçlarını daha da artırıyordı. Maliye Nazırı, askerlerin ihti
yacını karşılamak için 5 milyon liraya ihtiyacı olduğunu, 6 Haziran 
1877'de Meclisi Mebusan'a bildirdi. 

Ordunun ihtiyacını karşılayacak bu para hangi kaynaktan sağlanabi
lirdi? Bunun yolu 1. Dış ülkelerden borç almak, 2. İç borçlanmaya git
mek, 3. Kağıt para basmak, 4. Vergileri artırmak, memur maaşlarında 
yeni bir düzenlemeye gitmekti. 

Hükümet öncelikle dış borçlanmaya yöneldi. Maliye Nazırı 'nın açıkla
malarına göre bu konuda henüz olumlu bir sonuç elde edilememiştir. Bu 
nedenle hükümet iç borçlanmaya yönelmek zorunda kaldı. Maliye Nazı
rının bu yoldaki açıklamaları meclisteki ortamı gerginleştirdi. Kimi Me
bus, ülkenin içinde bulunduğu durum nedeniyle halktan zorla borç pa
ra alınamayacağına dikkat çekti. İstanbul Mebusu Hasan Fehmi Efendi, 
"Bizim paraya ihtiyacımız var. Hükümet bize bu ihtiyacatın kafi ve müb-
rem olduğunu söylüyor, Faik bir düşman kuvvetine karşı vatanı müda
faa için dövüşen askerleri beslemek ve teçhiz etmek için bu para hükü
mete lâzım. 

Muhakkak ki bütçeye konulan her meblağ, her masraf için en ince te
ferruatına kadar izahat istemek, lüzumsuz masraflar için bir metelik bi
le vermemek haklarına malik bulunuyoruz. 

Devlet paralarına nezaret etmek vazifesiyle mükellef olanları mesul 
kılmaya haklı bulunduğumuz hususunda sizinle hemfikirim; fakat aynı 
zamanda bü tün bu tedbirleri vatanın acil ihtiyaçlarına karşı koyduktan 
sonra düşünebileceğimiz kanaatindeyim; b u n u n için bu istikraz işini 
müstacelen tetkik edecek bir komisyon teşkilini talep ediyorum" diyerek, 
orta yolu bulmaya çalışmıştır (1). Trablusşam Mebusu Nikola Nevfel 
Efendi ise "... Biz fakiriz, kudretsiz ve takatsiz hale sokulmuşuz.. . olabi
lir. Fakat bü tün varlığımızı vatan uğruna terketmemiz lâzım. 

Askerlerimizin kanlarını son damlalarına kadar akıttıkları bu zaman
da, biz, soframızdaki son lokmayı vatana borçlu olduğumuzu unutma
malıyız. 

(I)tıj;j.:.s.338 
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Tehlike, başlarımız üzerinde asılı durmaktadır. Felâkete uğradıktan 
varlıklarımızı, servetimizi nereye sarfedeceğiz? Eğer bugün için değilse 
onları nereye kullanacağız. 

Kırk seneden beri hükümete hizmet etmekteyim. Yapmış olduğum ta
sarrufla bugün beşyüz lira kıymetinde bir tek eve sahip bulunuyorum.. . 
Bu binayı Hükümet emrine terkediyorum" diyerek, tüm mebusları, dola
yısıyla da halkı düşmana karşı gelmeye, orduyu desteklemeye çağırmış
tır (1). 

Yenişehirlizade Ahmet Efendi... Biz son fedakârlıkları yapmaya hazı
rız. Ancak mevki-i iktidarda olan şahsiyetlerin de mukabele göstermesi
ni muhakkak istiyoruz" diyerek, yönetilcilerin halka örnek olmalarını is
temiştir (2). 

Tüm bu tartışmalardan sonra hükümetin isteği olan borçlanma ko
n u s u n u görüşmek üzere bir komisyon kurulmuştur (3). 

Manok Efendiye göre her yıl ana para ve faizlerine karşılık % 15'i öde
nerek, 12 senede tümü ödenmek koşuluyla % 10 faizle 6 milyon liralık 
bir borçlanma mümkündü (4). 

Nitekim bu tartışmaların olduğu sırada Kastiro Bey, Bab-ı Âliye baş 
vurarak 4 milyon liralık bir gelir bulduğunu, kendine önce % 2, daha 
sonra da % 5 olmak üzere toplam % 7'lik bir komisyon verilirse, bu kay
nağı açıklayacağını söylemiştir (5). 

Maliye nazırının da vurguladığı gibi ordunun ivedi ihtiyaçlarını dış 
borçlanmayla karşılamak zordu. O nedenle iç borçlanmaya gidilmesi zo
runluydu. Nitekim bu konuda 20 maddelik bir yasa teklifi hazırlanarak 
meclise sunulmuştur . Bu teklife göre zorunlu iç borçlanma savaş gider
leri için harcanacak, bu borç varlıklarına göre tüm mükelleflere yüklene
cektir. Borç miktarı 600 milyon kaime kuruş olacaktır. Borcun faizi % 
10, süresi 12 yıl olacaktır. 

Bina sahibi olmayan sanayi ve ticaretle uğraşanlar da elde ettikleri 
gelire göre bu borçlanmaya katılacaklardı. Maaş sahiplerinin maaşının % 

m«.i'.e.,*..<.?y 
f')«j;..v. 
(J) u.jj.y. 
(4) u.g.e. v. 342 
(5) Oıum bit isteği Şura-yı Devletçe kabul edilmemiştir. 
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10'u vergi olarak alınacak. Binbaşı rütbesine kadar olan subaylar muaf 
tutulacaklardı (1). 

Bu teklif üzerine Bosna, Tuna, Bağdat ve Erzurum mebusları meclis 
başkanlığına birer teklif sunarak, bölgelerinin bu borçlanma yükünden 
muaf tutulmasını istemişlerdir (2). 

Çeşitli tartışmalardan sonra bu iç borçlanma teklifi kabul edilmiştir. 

Bu iç borçlanmanın yanında bir diğer önemle üzerinde durulan konu 
da vergilerin artırılması olmuştur. Bu konuda da ağnam vergisi üzerinde 
durulmuştur . Ağnam vergisinin artırılmasını Suriye Mebusu Halil Bey 
önermiştir (12 Mayıs 1877). 

Halep Mebusu Manok Efendi, ağnam vergisinin nakten ve kaime ile 
ödendiği için yarıya düştüğünü o nedenle de bir kat artırılmasının yerin
de olacağını belirtmiştir. 

Manok Efendi maaşların kaime ile ödenmesinden dolayı yarıya indi
ğine dikkati çekerek memurların güçlükler içinde yaşadığını, doğru düz
gün maaş alamadığını, düzenli maaş alamayan memurlarda ahlâki bo
zuklukların başladığını belirterek bir önlem olarak yeteneksiz, iş üret
emeyen fazla memurların işten çıkarılmalarını önermiştir. 

Yenişehirli-zade Ahmet Efendi ise memurdan alınacak paranın maaş 
indirimi olmayıp "iane-i harbiye" olacağını vurgulayarak "yarım çarıklı" 
çiftçiden para alınırken "iki atlı arabaya binen" memurun da yurt savun
masına katılmasını istemiştir (3). 

Bu konu ülkedeki bazı sorunların sorgulanmasına da neden 
olmuştur. Örneğin Manok Efendi, İstanbul 'un iane-i harbiye konusunda 
kayıtsız kaldığını belirtirken; Niş Mebusu Süleyman Efendi, ülkenin için
de bulunduğu ekonomik krizden kurtulması için taşra halkının gerekli 
özveriyi gösterdiğini, İstanbul zenginlerinin de aynı fedakârlığı gösterme
lerini ve hükümete nakdi yardımda bulunmalarını istemiştir (4). 

Bazıları da eski sadrazamlardan Mahmut Paşa'nın yolsuzluk yaptığı
nı, gazetelerin bu konuda çeşitli yazılar yazdığını, fakat hükümetin ses-

(l)a.g.e.,C.l.s.343-44 
(2) a.a.c. 343, 44, 368-69 
t3)axj.:,s.240 
(4}uji.c„C. r, s. 235 
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siz kaldığına dikkati çekmişlerdir. Zira iddiaya göre Bahriye Nezareti'nin 
keten alarak kendi fabrikalarında halat yapma imkânı varken, 6 yük, el-
libin kuruşluk halat satın almış bu da halkın devlete karşı güvenini 
zayıflatmış tır( 1). 

Meclis-i Mebusa 'n ın saptamalarına göre ülkenin mali du rumu iç açı
cı değildi. Bundan çıkmanın yolu ise, tüm ülke bireylerinin kendinden 
beklenen özveriye katlanmasıydı. 

5. Vilayât Nizamnamesi 

Bu nizamname, 31 Mart 1877'de Meclis gündemine gelmiş ve 3 Ma
yıs 1877'de görüşülmesi tamamlanmıştır. 

Şura-yı Devlet'te hazırlanan bu nizamname; İstanbul Mebusu Hasan 
Fehmi tarafından Meclis-i Mebusan'a sunulmuştur . Bu sunu sırasında 
Dahiliye Nazırı Cevdet Paşa, Şura-yı Devlet Reisi Kadri Paşa, Adliye Na
zırı Asım Paşa da mecliste hazır bulunmuştur . Nizamname görüşülürken 
konuşma kü r süsünün sağ yanma bir de Rumeli'yi gösterir hari ta kon
muştur (2). 

Nizamnameye göre, vilayetlerde Vilayet Umum Meclisi adıyla bir mec
lis kurulacaktı. Bu meclise her kazadan bir üyenin katılması saptanmış
tı. Ancak bu üyenin Müslüman ya da gayri müslim mi olacağı saptanma
mıştı. B u n u n karışıklığa neden olacağından kaygı duyuluyor ve halkı 
Müslüman olan kazalardan Müslüman temsilci, karışık nüfusa sahip 
yerlerden ise bir Müslüman bir de gayri müslim temsilcinin katılması 
öneriliyordu (3). 

Vilayet Nizamnamesine göre vilayet, kaza ve nahiyelerde birer İdare 
Meclisleri oluşturulacaktı. Bu İdare Meclislerinin de bir kısmı devlet me
murlarından bir kısmı da halkın seçtiği kişilerden oluşacaktı. Ancak dev
let memuru olarak meclise katılanların sayısı seçimle gelenlerden fazlay
dı. Bu, demokratik düşünceye aykırı bulunduğu için her iki grup üyenin 

(!) Meclis Başkanı, İstanbul esnafından iane-i harbiyeye katılanlar olduğunu, örneğin kayıkçılardan, balıkçılardan 50, 60'ar 
para toplandığını, lıediye-i askeriye cemiyetinden gelen defterde de İstanbulluların katkısı gösterildiğini, yaklaşık olarak 
27 bin keselik bir yardımın söz konusu olduğunu söylerken; Astarcılar kethüdası Ahmet Efendi İstanbulluların isteğinin 
paraların yerli yerine harcanması olduğunu belirtmiştir. 

(2)a.K.e., C.l.s.62 
(j)a.g.c.,C./,s. 134 
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eşitlenmesi istendi Devlet memuru olarak idare meclislerinde görev ya
pacaklar arasında malmüdürü, tahrirat kâtibi, ruhani reisler de bulunu
yordu Mebuslar, idare meclislerine devlet memurlarının alınmasına sı
cak bakmıyorlardı Orneğm Sofya Mebusu Feyzi Efendi, kaza idare mec
lislerinde dm başkanlarının bulunmasını eleştirirken dm işlen ile dünya 
işlerinin birbirinden farklı olduğunu, dm görevlilerinin kendi aslı görev
leriyle uğraşmasını istiyordu (1) Feyzi Efendi oldukça önemli bir olaya 
dikkati çekiyordu Osmanlı imparatorluğu gibi çok dmlı bir devlette ka
za meclislerine dm adamlarının girmesine izm verilir ise, çok dmlı kaza 
meclislerinin âdeta birer ruhani meclis şekline dönüşmesinin engellene
meyeceğini belirtiyordu Manok Efendinin de vurguladığı gibi Halep'te 11 
cemaat bulunuyordu Bunların dm başkanlarının meclise katılması ha
linde meclis üyelerinin sayısı bir hayli artacaktı (2) 

Meclis başkanı, müftüler ile 'reıs-ı ruhanTler arasında bir farka dik
kati çekerek muftuyu din başkam olarak algılamıyor ve onu devlet me
muru olarak nitelendiriyor ve meclislerde ruhanilere ihtiyaç olmadığını, 
halk tarafından seçilmiş üyeleri olduğunu söylüyordu (3) 

idare meclislerinin işlevi konusunda farklı yaklaşımlar olduğu dikka
timizi çekmektedir Örneğin Şura-yı Devlet'm ikinci başkanına göre, bu 
meclisler halkın ışı ıçm değil, devletin işlerinin düzgünce yürümesi için 
oluşturulmuş meclislerdi Bu nedenle de devlet işlerinin duzgun yürü
mesini sağlamak için devletin kendi memurlarından bu meclise atama
lar yapması gerekliydi (4) 

idare meclisleri başkanlığı konusunda da farklı görüşler vardı 

Kimi mebusa göre bu meclisler özel meclisler değildi Devletle halk 
arasında aracı odevı görüyorlardı Bu nedenle de mulkı amirlerin baş
kanlığında olması gerekiyordu Bu goruşe karşı çıkanlar ise konuya tem
sil açısından bakmakta ve demokratik bir yaklaşım sergilemekteydiler 
Orneğm, Sebuk Efendiye göre, kaza meclisleri kaymakamın başkanlığın
da toplanması doğru değildir Zira bu meclisler icra meclisleri değil, mu-

11) ti/, < C I ^ fiS 
12) Bu ı mebuslar ise dm başkanlarının meclise fümesini zorunlu soruyorlar bunlaıa ̂ ore kaza meclislerine tlın başkanlaı ı 

t,ıımc<. ise de\Ut emtılcıt halka iletilmez a^e CI s dS 
0) « i l ı 69 
(4) af, e C I i 94 
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zakere mecl is idi r . B u n e d e n l e de h a l k t a r a f ı n d a n seçi lmiş b i r b a ş k a n ı n 
b a ş k a n l ı ğ ı n d a ç a l ı ş m a s ı d a h a doğ ru o lacakt ı r (1) 

N i z a m n a m e y e göre, i da re mecl is ler ine h a l k t a r a f ı n d a n eş i t s a y ı d a 
M ü s l ü m a n ve M ü s l ü m a n o l m a y a n uye seçi lecekt i . B u ı s t eğm K a n u n - ı 
Esas iye aykır ı o lduğu Vası lakı Bey (Selanik) t a r a f ı n d a n şöyle aç ık lan ı 
y o r d u 

"Efendiler, bizim şu dairede bulunmaklığımız padışah-ı tebaaperver Sultan 
Abdulhamıd hân efendimiz hazretlerinin karıha-ı sabıhalarından ihsan buyur
dukları kanun-ı esasî sayesindedir 

Kanun-ı esasî nedir1? 
Kanun-ı esasî bir hükümetin mubtenı olduğu esas ve usûlün, kavaıd-ı kul-

lıyyesmı şamil, temelli bir kanundur ki usûl-ı idareyi teferrutmdan tayın etmek 
üzere yapılacak bilcümle kanun ve nizamların tamamiyle kanun-ı esasının havı 
olduğu kavaıd-ı kulliyyeye muvafık ve mutabık olması şartı mutlaktır. 

Kavanm-ı esasıyyenın şamil olduğu kavaıd-ı kullıyyenın biri ve belki birinci
si bir memleket ahalisinin bılâ-fark-u istisna bir sıyakda ve bir derece hukuk-ı 
sıyasıyyeyı haiz olmasıdır Bu kaıde-ı kulhyye bizim kanun-ı esasinin sekizinci ve 
on yedinci maddeleriyle musarrahdır 

Kanu-ı e s a s î n ı n sekizinci maddesi "Devlet-ı Osmanıyye tabııyyetınde bulu
nan efradın cümlesine her hangi din ve mezhebden olursa olsun, bılâ-ıstısna, Os
manlı tâbir olunur' diyor 

On dördüncü maddesi dahi "Osmanlıların kâffesı huzur-i kanunda ve ah-
val-ı dmıyye-vu mezhebiyyeden maada memleketin hukuk ve vezaifınde mutesa-
vıdır" diyor 

Taht-ı müzakeremizde bulunan vılâyat kanunnamesi kanun-ı esasiye rubar 
(ıûberû ve tatbik demek) olundukta kemal-ı teessüfle gorulur ki, vilâyat kanu-
namesmı kaleme alanlar kanun-ı esasimizin havı olduğu mezkûr kaıde-ı kulliy-
yeden büsbü tün sarf-ı nazar ederek, kanun-ı esasının ilânından evvel, memleke
timizde carî ve mer'ı olan eski usulü esas ittihaz etmişlerdir ki, bu usûl de mem
leketimizin ahalisini, muslım ve gayrı muslım, ıkı fırkaya taksim etmekten iba
rettir 

Bu muddeamı mevkı-ı tezekkürde bulunan kanunnamenin 9 ve 24 ve 32 ve 
43 uncu maddelerinin maallerı tasdik ederler 

işte, dokuzuncu madde ne diyor 
' Nahiye meclisi âzası nahiyenin cesametine ve nüfusunun kesretine göre 

nısfı muslini ve nısfı gayrı muslım altından on ikiye kadar olur." 
Şu madde ile öbürlerinin ahkâmıyle kanun-ı esasinin zıkrolunan maddelerin

de beyan olunan ahkâm arasında mubayenet-u zıddıyyet-ı tamme vardır ve ıttı-
had-ı siyasîmize delıl-ı mahsus olarak butun ahalinin altında birleşmiş olduğu 
Osmanlı namı hükümsüz kalmış olur 

II) a S t C 1 ı 69 111 112 
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Efendilere, bu sebeblerden dolayı zıkrolunan kavaıd-ı kullıyyeye şu kanun
namenin hangi maddesi mugayir ise onu tadıl etmeliyiz Çunku nasıl ki yukarı
da söyledim ise bizler kanun-ı esasinin ahkâmına mutabık nizam yapmaya me
muruz Ve ahkâmın hanemde hiç bir nizam tasdik etmeye mezuniyetimiz yoktur 
Hattâ, böyle bir iş yapmayacağımıza yemin ettik Eğer, şimdi bu kanunnameyi ol
duğu gibi kabul eder isek re'y-ı âcızanemce yeminimizi bozmuş oluruz Bu hu
sus ta başka gûna bir takım mülâhazat dahi hatıra gelir Kanun-ı esasinin ihsan 
buyurulmasmdan maksud-ı âlı ahalinin hukukunu temin etmekle beraber 
usûl-ı atıkanın muntıç olduğu halât-ı nâ-marzıyyenın ortadan refı memalık-ı şa
hane ahalisinin yekvucud olmasıyle tefrikasından neş'et eden mazarratın 
def olunması bulunmuştur 

'Bizi, buraya meb'us diye gönderen kırk milyon ahali ıslâh-ı idaresini bizden 
beklediği gibi âlem "Bakalım şu Osmanlılar, padişahlarının ihsan buyurduğu ka
nun-ı esasının ahkâkımını anlıyabıldıler mı ve anlamaya iktidarları var mı ve an
layıp da icrasını isterler mı ' diye gözlerim bize diktiler Şimdi, ahali arasında tef
rikayı ıbka eden bu gibi ahkâmı kabul eder isek, hakkımızda peyda olan husn-ı 
nıyyet ve umıdlerı tekzıb etmiş olacağız Mes'ulıyet vahimdir, ıyı düşünelim 

Efendiler, 
"Kanun-ı esasinin vaz'ettığı mezkûr kaıde-ı kullıyyenın mugayirinden olarak, 

şayed bazıları eder ve derse ki, kanunname her bir cins ve milletin h u k u k u n u vi
kaye etmek istedi yoksa ekseriyet kazanıp azlık olan ahali hukuk müsavat ından 
mahrum olur Meselâ islâm çok ve gayrı muslim az olan mahallerde serapa mus-
luman ınühab olunur da, musluman olmayanlar memleketin idaresine hısse-
mend olmazlar Bu gibi itiraz vahidir Çunku, ahalinin hukukunu vikaye eden 
âzamin sıfat-ı kavmıyye-vu mıllıyyesı olmayıp, onun k a n u n u n taleb ettiği evsaf-ı 
sıyasıyye ile muttasıf olması ve mes'ulıyet tahtında bulunmasıdır Varsın hangi 
kavimden ve hangi milletten olur ise olsun, 

Bu esbaba mebnı, vılâyat kanunnamesinin kanun-ı esasiye tatbıken tadili
ni teklif ederim (1) 

Vası lakı Beyin b u h u k u k i aç ık lamala r ın ı baz ı m e b u s l a r s o m u t i s t a t i s 

t iklere d ö n ü ş t ü r e r e k , n ü f u s a göre temsi lc i s e ç m e n i n u y g u n o lacağın ı b e 

l i r t iyorlardı Örneğ in Cezaır-ı B a h r i sefid M e b u s u Vasıl Efendi , ş u i s t a t i s 

tiği ve rmek ted i r Rodos ' a bağl ı Meıs K a z a s ı n d a n 2 5 M u s l u m a n , 2 0 0 0 

M u s l u m a n o l m a y a n h a n e , Menteşe 'ye bağl ı Köyceğiz K a z a s ı n d a 4 0 0 0 

M u s l u m a n , 25 M u s l u m a n o l m a y a n h a n e va rd ı r Her ik i s inde de ıkı M ü s 

l ü m a n , ıkı M u s l u m a n o l m a y a n temsi lc in in seç i lmes i yanl ış t ı r (2) 

Manok Karaca Efendi (Haleb) 
'Her mecalıs âzalarının nısfı muslim ve nısfı gayrı muslim olacağına dan ge-

çenkı ıçtımada havlıca mubahasa t cereyan etmişti Muhterem refiklerimizden ba-

(1) cı\ı C I i H4 
(2) a{ı C 1 s 122 \d Işın ilginç yanı Müslümanların eşitliği bozmaktan çekindikleridir a # c s 197 
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zıları, ve Vasılâkı Bey (İstanbul) bunun suret-ı tarifi aleyhinde bulunarak, mus
lini ve gayrı muslım tâbirinin kanun-ı esasîye muhalif olduğunu ifade ile bu tâ
birin Osmanlı lâfzına tahvilini iddia etmiştir 

"Mır-ı mumaileyhin şu iddiasının ne derecelerde kabule şayan ıdığını bilmek 
ıçm kanun-ı esasiden dermıyan eylediği mevaddın bir nebzecık tedkık ve tâmık 
tarafına gidilmesi kâfidir zannederim Kanun-ı esasiden maksad-ı aslî her ferd-ı 
milletin huzur-ı kanunda hukuk ve vazifede müsavi tutulması kazıyyesınden iba
rettir Bu esas muhterem refikimizin dermıyan eylediği kanun-ı esasinin on 
yedinci maddesiyle takdis kılınmıştır 

"Osmanlı namıyle yadolunmak bahsine gelince, bu dahi devlet-ı alıyye-ı Os-
mamyyeye tabııyyetımızı alelûmum tavsif ve tarif etmek ve on yedmcı benddekı 
tesavı-ı hukuk ve vezaıf kazıyyesıne bir alâmet-ı alemyye olmak üzere her sınıf te-
baa-ı şahaneye ıhtılâf-ı mezhebe bakılmıyarak verilmiş bir imtiyaz olduğu azha-
rtı mıneşşems ve bu takdirce tesavı-ı hukuk kazıyyesı asıl olup, Osmanlı tâbiri 
ise onun furu'undan bulunduğu rutbe-ı bedahattedır Devlet-ı alıyyeyı teşkil 
eden hey'et-ı Osmanînın akvam-ı muhtelıfeden muretteb bulunduğu kanun-ı 
esaside munderıç buyurulduğu gibi, nutk-ı hümayunda dahi teyıd buyurulmuş 
olup, Osmanlı namı ise akvam ve mılel-ı muhtelıfe-ı mezkûrenın birbiriyle irtibat 
ve ıttıhadları için ittihaz olunan rabıtadır ki bunda mılel-ı mezkûrenın kanun-ı 
esasice mukaddes olan tesavı-ı hukuklarına muzu olacak surette istimali bir veç
hile caiz görülemez 

"Kanun denilen şey, ekseriyetin akalliyet üzerine tabiî bulunan galebe ve te
sirini vaki ve ashab-ı iktidarın zuafa ve aceze üzerlerine melhuz bu lunan tazyik 
ve infazını rafı bir âlet-ı hakkanıyyet olduğu nezd-ı ulılebsarda malûm olup, bu 
takdirce hiç bir mahalde adedce müsavi bulunmayan ve fakat herbır hal ve me
kânda hukukça müsavi tutulmaları kanun-ı esasi iktizasından bu lunan mılel-ı 
muhtelıfeden adedce akalı olanların hukuku ekser olanların kuvvetine payımal 
ettirilmemek her vazı-ı kanunun vazıfe-ı mukaddesesıdır 

"imdi, mecalıste âza intihabında tesavı-ı hukuk kazıyyesım muhafaza ıçm ve 
mtıhab olunan azalar muntehıb olan ahaliyi hakkıyle takdir etmek için muslım 
ve gayrı muslım gibi bir tâbir kullanılması ıcab eder ki, b u n u n milliyete mahsus 
olan Osmanlı tâbirine bir halel getırmıyeceğı ve fakat mezhebe aid bir tâbir oldu
ğu gibi kanunname-ı esasinin ruh ve ibaresine her cihetle mutabıktır Muhterem 
refikimiz derhatır etmelidir ki, meb'usu bulunduğu İstanbul intihabat! dahi bu 
tâbir ve usule tevfikan icra olunmuştur Ve yukarıda beyan olunduğu gibi bun
dan kanun-ı esasi ahkâmına hiç bir halel gelmiş olmayıp yemin bozmak gibi vic
dan tefrik edecek sebebler mülâhazasına mahal yoktur Vesılâkı bey şurasını da
hi derhatır etmelidir ki imtizaç ve ıttıhad tesavı-ı hukuk ile olur Tesavı-ı hukuk 
dahi tesavı-ı vezaıfı ıcab ettirir Teşkil olunan kâffe-ı mecalıste her milletin, tara
fından âza intibahına olan arzusu hiç bir veçhile haksız görülemez İstanbul ın-
tıhabatında, hakkında gadrolmuştur zannıyle bir milletin ettiği nabece feryad tâ 
Avı upaya aksetmiş ve buyuk kıl-u kalı mucıb olmuştur 

'imdi, kanunname-ı esasice mukaddes olan tesavı-ı hukuk kazıyyesıne halel 
getirmemek ve beynelmilel nifak ve ihtilâfa sebebiyet verilmemek üzere muslım 
ve gayrı muslım tâbirinin ıbkasını teklif ediyorum." 
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REİS - Yani ibka. 
Manok Efendi (Haleb) - Evet efendim. 

Kaza Meclislerine seçilmek için yıllık 100 kuruş vergi verilmesi gere
kiyordu. Ali Paşa, vergi verir olmasına karşılık görevi yapamayacak olan
ların bulunacağına dikkati çekerek maddenin vergi verenlerden mukte
dir olanların aday olmasını içerecek şekilde değiştirilmesini önerdi. 

Bu nizamname tartışılırken, seçmen yaşının 21'e indirilmesinin is
tendiği de görülüyor. Meclislerin haftalık çalışma süresi, toplanma yerle
ri, üyelerin görev süreleri, maaş durumları da üzerinde durulan ve tartı
şılan konular olmuştur. 

6. İstanbul Belediye Nizamnamesi 

Osmanlı Parlamentosu devletin başkenti olan İstanbul sorununa va
kit geçirmeden el attı ve İstanbul Belediye Nizamnamesini 16 Nisan 
1877'de tartışmaya açtı. Vilayet Nizamnamesi içinde Belediye Nizamna
mesinin de bulunduğu ve onun adeta eki olduğu bildirilen İstanbul Be
lediye Nizamnamesi bir hayli tartışmaya yol açtı. Bursa Mebusu Şeyh 
Bahaeddin Efendi : 

"Kanun-i Esasi eşitlik getiriyor. Bu eşitlik insanlar arasında olduğu 
gibi, vilayetler arasında da olmalıdır. Oysa b u yasanın üs tünde İstan
bul'a özgü olduğu yazıyor", diyerek, adına itiraz etmiştir. Seyyid Abdul
lah Efendi İstanbul 'un diğer kentlerden ayrı bir yeri olmadığına göre bu 
yasanın tüm vilayetlerde de uygulanmasını istemiştir. Bunun üzerine 
Meclis Başkam İstanbul 'un işinin başka yerlere benzemeyeceğini, İstan
bul 'un ek bazı işleri olduğunu vurgulayarak, böyle bir yasaya ihtiyaç du
yulduğunu belirtmiştir. 

İstanbul 'un 20 daireye ayrılmasının yeni ve benzer örgütlerin oluşma
sına, ve yeni harcama kapılarının açılmasına yol açacağı belirtilerek 
böyle bir örgütlenmeye bazı mebuslar karşı çıkmışlar ve düzenleme yapı
lırken dikkatli davranılmadığını iddia etmişlerdir. Örneğin Üsküdar İske
lesinden Çamlıca'ya giden yolun bir yanı Üsküdar 'a öbür yanı ise Beyler -
beyi'ne bağlanmıştır. Oysa caddenin Üsküdar 'a ait olduğu kabul edilmiş-
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tir. Bunun yanında su, yol, lağım, vb. şeylerin ortak olduğu yerleri birbi
rinden ayırmanın da doğru olmayacağını vurgulamışlardır (1). 

Meclis Başkanı "İstanbul'un 20 daireye bölünmesi yeterli görülmez. 
İlerde otuz daire olacaktır. Her dairede 100 binden fazla nüfus yaşamak
tadır. Eski köprüden Dolmabahçe'ye kadar bir daire olmuş. Ben bunu 
idare edecek pehlivan isterim... İki dairenin idaresi kolay olacaktır. Bun
lar Tarabya ve Yeniköy'dür. Bunlar kendi işlerini kendileri görecek" diye
rek bu bölünmeyi onayladığını belirtmiştir (2). 

Edirne Mebusu Rasim Bey ise memleketlerinde belediye başkanlığı ya 
da üyeliği yapmış mebuslardan kurulacak bir komisyonun da 20 daireyi 
az bulacağını belirterek başkanın düşüncelerine destek vermiştir (3). 

Devlet tarafından Belediye Başkanının atanması da eleştirilmiş, seçi
len kişiler arasından başkanın belirlenmesi istenmiştir. Ancak Şura-yı 
Devlet temsilcisi bu isteğe karşı çıkmıştır. Zira belediye başkanlığının de
neyim ve yetenek isteyen bir görev olduğunu, hükümetin bu tip insanla
rı atadığını iddia etmiştir. Oysa İstanbul Mebusu Hasan Fehmi'nin de be
lirtildiği gibi "bu kabul edilir bir davranış" olarak gözükmüyordu. Çünkü 
halk kendi içinden birini ve en uygun olanını seçecekti. İşini yapmadığı 
takdirde de halk bunu görevden alacaktı (4). 

İstanbul'un başkent olması dolayısıyla kültür düzeyinin yüksek oldu
ğunu belirten Halep Mebusu Manok Efendi, 21 yaşını bitirenlerin seçime 
katılmalarını, cinayet işleyenlerin 7 yıl geçmedikçe oy kullanmamalarını, 
haksız yere iflas edip iade-i itibar etmeyenlerin, memurluk yaparken zim
metine para geçirenlerin seçme ve seçilme haklarının ellerinden alınma
sını istemiştir. 

Belediyelerin, görevlerinin biri halkın ihtiyacını karşılamak, diğeri ise 
güvenliği sağlamak olarak ikiye ayrıldığına dikkat çeken mebuslar (5), 
yeterli mali desteğe ulaşabilmesi için bazı vergilerin belediyeye devrini is
temişlerdir. Halep Mebusu Manok Efendi İstanbul'un sokaklarını geniş
letmek ve güzelleştirmek için pencere vergisi adıyla bir vergi konulması
nı önermiştir. 

(Dbkz.a.itc.s.116-117 
(2)u.l'.e.C.l.ı.nv 
(3) a.f,'x: C.l, s. 130 
(4)a.gf.s. 143 
t5)u.Kc.s.l42 

119 



Belediyelerin kendi kendine kaynaklarını oluşturmasını isteyen Ra-
sım Bey, buna örnek olarak Edirne Belediyesini gösteriyor ve 5 bin ku
ruş gelir ile işe başlayan belediyenin 45 bin kuruş gelire ulaştığını belir
tiyordu Dolayısıyla alanın küçülmesiyle işlerin ıyı yapılacağını, b u n u n 
da geliri arttıracağını iddia ediyordu (1) 

Meclis Başkanının düşüncesine göre, "Bir daire içinde adam gibi 
adam bulunur ise, gelir gökten yağar Adam supruntuyu satar, taş kırın
tılarını kullanır, bataklıkları doldurur para sağlayabilirdi" (2) 

İstanbul'un bazı yerleri çok zengin, bazı yerleri ise duşuk gelir grup
larına sahipti Bunun Belediye çalışmalarına yansıyacağı biliniyordu 
Ancak Şura-yı Devlet üyesinin açıklamasına göre Şehremanetının genel 
vergileri toplanacak ve her daireden 2 şer kışının katılımı ile oluşacak bir 
mecliste yardıma gereksinim duyan daireler saptanacak ve onlar'a pay 
verilecekti Böylece bir olçude duşuk gelire sahip bölgeler desteklenmiş 
olacaktı (3) 

7. Matbuat Nizamnamesi 

Toplumların ilerlemesinde ma tbaan ın önemli bir yeri vardır 
1729'dan başlayarak Osmanlı Imparatorluğu'nda günden güne gelişen 
bir basım sanayii oluşmuştur Kitaplar, gazeteler, dergiler basılmıştır 
Zaman zaman siyasal iktidarın hoşlanmadığı türde kitap, gazete, dergi 
de çıkmıştır Hükümet, matbuatı kontrol altında tutabilmek ıçm azımsa-
namayacak çaba göstermiştir 

Meclis-ı Mebusan açıldıktan sonra bu konu yeniden gündeme gelmiş 
ve Matbuat Nizamnamesi hazırlanmıştır Ancak daha okunduğunda ba
zı mebusların tepki gösterdikleri dikkati çekmektedir Orneğm, İstanbul 
mebusu Vasılakı Bey, "bu layiha meclise geldiğinde, layihayı görenlerin 
onu matbuat kanunu değil, ceza kanunu" sandıklarını söylemiştir Çün
kü layihanın içinde nakdi cezadan, hapisten başka bir şey yoktu 

Vasılakı Bey'ın de belirttiği gibi matbuat serbest olmalıydı Zira mat
buatın serbest olduğu yerlerde ilerleme olmuştur "Ikı Amerikalı bir yer-

( / ) « } ' C I \ IW 
(2) a j , t s 139 141 
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de bulunur ise, yanlarında bir matbaa, bir gazete bulunur" diyen Vasila-
ki Bey Amerika'daki gelişmenin kökenin de matbaanın olduğunu vurgu
lamıştır (1). 

Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nda henüz matbaa ile matbuat ın ayrış
madığını görmekteyiz. Matbaanın serbest olmasını savunanlar olduğu gi
bi, onun devlet denetiminde olmasını zorunlu görenler de vardı. Bedros 
Efendi matbaa açmayı barut üretimine benzetmekte, barut üretimi ser
best olmadığı gibi, matbaa açılmasının da izne bağlanmasını istemekte
dir. Ona göre Osmanlı ülkesinde matbuat işleri barut yapmaktan daha 
önemlidir. 

Matbaanın serbest olmasını isteyenler "Matbaa demek kitap, gazete 
basmağa mahsus makina ve edevat demektir" diyerek, kavrama açıkla
ma getirmişler ve b u n u n serbest olmasını istemişler; fakat matbuat ın 
serbest olmasına da karşı çıkmışlardır. 

Matbaanın devlet kontrolünde olmasını isteyenler, matbaaların neyi 
basacağının bilinmesini istiyorlar, dolayısıyla yazılı kültürü devlet dene
timi altında tutmaya çalışıyorlardı. Tartışmalar sonunda "ruhsat istihsal" 
edenlerin matbaa açmaları, uygun görülmüştür. Zira mebuslara göre kö
tülük matbaadan değil, matbuat tan gelecektir. Bu nedenle matbua ta 
dikkat etmek gerekecektir. Rasim Beye göre ilerleme matbaada değil, 
"matbuat" tadır. Çünki matbaa durduğu yerde ilerlemez, kâğıt basarsa 
ilerleme olur. O nedenle de gazete sahiplerinin, yazarlarının güzel adam 
olmaları gerekir. 

Sebuk Efendinin de söylediği gibi, matbaa, çağdaş uygarlığın bir ara
cıdır. Açılmasında sakınca olmamalıdır. Ancak kimi mebusa göre fen ve 
sanayiye ait kitaplar basıldıktan sonra ilgili yerlere ulaştırılmalı dinsel 
konuları ilgilendiren kitaplar ise denetimden geçirilmeliydi. İslamlığa ait 
kitaplar Şeyhülislâmlıkça, Hiristiyanlığa ait kitaplar Patriklikçe, 
Yahudiliğe ait kitaplar hahamlıkça incelenmeli ve sonuç bir raporla 
dahiliye nezaretine bildirilmeliydi. 

Bazı mebuslar kontrollü de olsa din kitaplarının basımı için izin alın
masını uygun görmezken bazıları da edebiyat kitaplarının basımına iti-

(/)'!•!;•<••.C.l,s.20I-202 
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raz etmiştir Meclis Başkanı bile "dünyadaki tum edepsizliğe" edebiyat 
denildiğini belirterek, edebiyat kitaplarının denetimsiz basılması görüşü
ne karşı çıkmıştır "Edebiyatı men etmek caiz değildir" diyenlere ise "Na
sıl caiz değildir Katlı bile caizdir" diyerek oldukça şaşırtıcı bir cevap ver
miştir (1) 

Matbuat nizamnamesi dolayısıyla ülkedeki mizah gazeteleri de tar
tışmaya açılmıştır Devrin matbuat muduru mizah gazetelerini lüzumsuz 
ve faıdesız olarak nitelemiş ve bunların "mazarratı da vardır" demiştir 

REİS - Bu babda bir mutalea var mı9 

Macıd Beyefendi (Matbuat Mudırı) - Efendim, mizah gazeteleri lüzumsuz ve 
faıdesız olduğu gibi, bunların mazarratı da vardır Keyfiyeti ısbat edeyim 

Malûm olduğu veçhile gazetelerin vazifesi ıkı turlu olacak Birincisi muhafa-
za-ı hukuk, ve ıkmcısı murebbılık vazifesidir 

Muhafaza-ı hukuk aksamını nazar-ı ıtıbare almalı Birincisi Hukuk-ı şah-
sıyye ve ikincisi Hukuk-ı umumıyye ve uçuncusu Hukuk-ı sıyasıyyedır ki, bir 
milletin ve devletin mılel-u duvel-ı saıreye karşı olan hukukudur 

Hukuk mes'elelerı mesaıl-ı musbetedendır Hukuk-ı şahsıyyede ve hukuk-ı 
umumıyyede kanunlar ve hukuk-ı sıyasıyyede muahedeler vardır ki, mesaıl-ı 
mezkûrede bunlar esasdır Bu misilli mesaü-ı muhımmede yavegûyluğun hiç lü
zumu yoktur Hukuk-ı şahsıyye metanete mütevakkıf ise hukuk-ı umumıyye-vu 
sıyasıyye daha ziyade metanete mutevakkıfdır Bu işlerde -teeddub ederim am
ma- âdeta soytarılığın hiç lüzumu yoktur Terbiye bahsine gelince Bunun da 
dört sınıfı vardır ki, terbıye-ı zatıyye terbıyye-ı beytıyye ve terbıye-ı umumıyye ve 
terbıye-ı sıyasıyyedır 

Bunların cümlesi vezaıf-ı muhımmedendır Bunlarda dahi yavegûyluğun, 
soytarılığın lüzumu yoktur Vakıa bazı faıdesız şeyler vardır, amma zararı yoktur 
Bunların ise mazarratı da vardır 

Vakıa Avrupada mizah gazeteleri var, diyorlar Biz, onları taklide mecbur de
ğiliz Biz, Avrupanın tecarıbınden istifade etmeliyiz Bakalım, Avrupanın ukalâsı, 
hukeması bu mizah gazetelerinden memnun mudur'? Benim âcizane bilişime gö
re memnun değillerdir Mizah gazeteleri resimden ârî olamazlar Resim denilen 
şeyi bir kere tefekkür etmeli Resımın insana olan tesıratına bakmalı 

Resim insanın havass-ı maddıyesıne hıtab edermiş Resim huzn-engız ve fa-
zılet-ı âmız bir vak'a ırae ederse havass-ı zahireyi teskin eder Efkâr-ı âliye üzeri
ne ıcra-ı hükme başlar Bu yolda resimler asar-ı ılâhıyyenın ulvıyatmı gostermış-
lerse faıdeden halı kalmazlar Bunlar faıdeli olduğu gibi aksı halinde olan resim
ler ve emsalim zikirden teeddub edeceğim surette açık saçık resimler havass-ı za
hireyi ığra ederler insanın havass-ı zahiresi isyan eder Aklın cisim üzerine olan 
hukmu gider Sultan-ı akl mağlûb olur Gençlerin, musinlerın iradesi elden gı-
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der Bir ıkı misal ile ısbat edeyim Avrupada bir takım deniz hamamları falanlar 
vardır ki o misilli mahallerin vukuatından olarak bir takım açık saçık resimler 
yaparlar Hukema bundan müştekidir Irz-u edeb sahibi olan familya babaları 
bunların adını bile söylemezler işte, bu suret terbıye-ı beyüyyeye alttır Gelelim 
terbıye-ı sıyasıyyeye Devletlerden birisi bir buyuk hezimete uğradı ki, netice ha
nedanının inkırazını mucıb oldu O esnada ben, kendi gözümle gordum ki galıb 
olan devletin asken şeklinde bir kocaman asker yapmışlar, mağlûb olan devletin 
asken onun bacakları arasından geçıb o devlet-ı galıbenın payitahtına kadar gi
decekleri davasında bulunuyorlar Böyle şeyler, terbıye-ı sıyasiyyeyı bozar Ge
çenlerde bir gazete kanadlı bir merkeb yazıb uçurmuştu Öyle kanadlı ve uçar gi
bi görünen resimlere herkes başka mana verir Bazı dinler de sahıb-i ecnıha 
mahlûkat anlar 

Matbuat Müdürünün görüşlerine İstanbul Mebusu Hasan Fehmi Bey 
karşı çıkmış ve "bir gazete, yazısından, resminden sorumludur Hükümet 
haklarına, özgürlüklerine dokunur ise cezasını gorur Şimdiye kadar çı
kan mizah gazetelerinden ne zarar geldi? insanlar bir tüfek atarsa birisi
ni oldurur Ama böyle oldu diye tüfeği kaldırmak doğru bir davranış de
ğildir Kaldı ki her zaman ciddi gazete okunmaz Özellikle çocuklar ıçm 
mizah gazetesi çok yararlıdır" (2) diyerek çağdaş bir yaklaşım ortaya koy
muştur 

Solıdı Efendi "Dünyada ciddi gazeteler çıkarılmadan mizah gazeteleri 
çıkarılmıştır Dünyada mizahı kaldırsak fenalığı yok edecek silah bula
mayız" diyerek mizah gazetelerim savunmuştur (3). Sebuk Efendi ise mi
zah gazeteleri kaldırılacak ise tiyatro, gazino gibi eğlence yerlerinin de ka
patılmasının gerektiğini belirterek, bu işlerle meclisin uğraşmasını doğru 
bulmamıştır Zira Vasılakı Bey'ın (İstanbul) de belirttiği gibi gelişmiş ül
kelerin tümünde mizah gazeteleri vardı 

Matbuat Muduru ile mebuslar arasındaki tartışma, mizah gazeteleri 
lehine bitmiş ve 47 oyla mizah gazetelerinin çıkarılması kabul edilmiştir 

Meclisin bu kararına karşılık Matbuat Muduru de görüşlerinde di
renmiş ve mizah gazetelerim "soytarılık" olarak nitelemiştir Matbuat 
muduru daha önceki donemde-kı o donemi istibdat donemi olarak mte-
ler-çıkan mizah gazetelerini doğru bulduğunu belirttikten sonra Şimdi 
"adaletli padişah var, kanun var, hürriyet var" diyerek mizahla eleştiriye 
yer olmadığı mesajını vererek padişaha yaranmaya çalışmıştır (3) 

(/>«(, c C 1 ı 214 
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Madde kabul edilmesine rağmen matbuat m ü d ü r ü n ü n bu negatif tav
rı kimi mebuslarca oldukça sert tepkiyle karşılanmıştır. Halep Mebusu 
Sebuk Efendi "Bu matbuat kanunu geleliden beri acayip acayip şeyler 
işitiyoruz. Matbuat barut imiş, yok mizah soytarılıkmış" bunlara katıl
mıyorum derken; Manok Efendi de "mizah soytarılık ise karagözcüleri 
dahi kaldırmalı" diyerek mizah gazetelerini savunmuştur . Tüm çabalara 
rağmen mizah gazetelerinin çıkarılması maddesi engellenememiştir. Bu 
da meclisin olaylara ne kadar akılcı yaklaştığını göstermektedir. Kaldı ki 
basın ne kadar özgür olur ise ülke için o kadar yararlıdır... "Avrupaya gö
re geriyiz. Fakat yirmi yıl öncesine göre ilerledik. Bunda basının önemli 
bir yeri vardır" diyen mebuslar (1) matbaaların vilayet ve liva merkezleri 
ile sınırlı kalmayıp kazalara kadar yaygınlaştırılmasını da istemişler ve 
bu isteği de kabul ettirmişlerdir (2). 

8. İntihab-ı Mebusan Nizamnamesi 

Parlamentolu bir devre giren Osmanlı İmparatorluğu'nda oluşacak 
parlamento üyelerini belirlemek üzere, bir seçim yasasına ihtiyaç vardı. 
Meclis üyeleri ve hükümet bu bilinçteydi. O nedenle hazırlanan tasarı, 7 
Mayıs 1877'de Meclis gündemine getirilmiş ve 19 Hazirana kadar tartışıl
mıştır. 

Tasarıya göre mebuslar sancaklardan seçilecekti. Bazı mebuslar bu
na itiraz ederek vilayetten seçilmesini istemiş ise de kabul ettirememiş-
lerdir. 

Tasarıya göre her elli bin erkek nüfusa bir mebus seçilecekti. Bu ko
nu tartışılırken Müslüman, Müslüman olmayanlar konusu yeniden açıl
mıştır. Manok Efendi'nin de belirttiği gibi Kanun-i Esasi her elli bin Os
manlıdan söz etmekte, dine göre bir ayrım yapmamaktadır. Kaldı ki, 
Meclis-i Mebusan "Milletin meclisidir. Milletin her efradı Osmanlıdır" di
yen Nafi Efendinin (Halep) görüşlerine, Erzurum mebusu Danyal Efendi 
karşı çıkmış ve "Eğer Müslim, gayri müslim demeyip yalnız Osmanlı der
sek bazı vilayetlerde İslâm ve bazı yerlerde Hristiyan ziyade olduğundan 
hangi millet ziyade ise" mebusların o milletten seçileceğine, azınlık olan
ların seçilemeyeceğine dikkati çekmiştir (3). 

(l)o,?x'.s.2M 
(2) a.n-e-. s. 207 
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İstanbul Mebusu Vasilaki Bey, din ayrımı yapmanın Kanun-i Esasiye 
aykırı olduğunu belirterek, "Müslim ve gayri Müslim sözleri ve Ermeni 
ve Rum tabirleri bizden eksik olsun" diyerek, bu konunun konuşulma
masını seçim dairelerinin elli bin kişilik bir bölgeyi içermesini istemiştir 
(1). 

Oyların verilmesi biçimi de tartışılmış, kimi mebus siyah-beyaz yu
varlakları oy pusulası yerine kullanmayı önerirken, Şura-yı Devlet tem
silcileri b u n a karşı çıkmışlar ve seçmenlerin oy pusulası kullanarak bu
raya diledikleri isimleri yazabileceklerini belirtmişlerdir. 

Seçmenlerin oylarını mutlaka sandık başına gelip verip vermeyeceği 
konusu da tartışılmış, bazı mebuslar sandık başına gelmeyenlerin oy 
verme haklarının olmamasını istemiştir. Ancak bu istek kabul olunma-
mıştur. Seçmenlerin yazılı onay vererek oy vermeleri benimsenmiştir. 

Mebus olabilme koşullarını belirleyen madde de tartışmalara yol aç
mıştır. Yanya mebusu Ali Naki Beyin de vurguladığı gibi mebusların iyi 
Türkçe bilmesi ortak kanıyı oluşturmuştur. Zira bir mebus "Bir iki lakır
dı bilir, fakat kanunları, nizamları anlayamaz" ise verimli bir çalışma ser
gileyemez, o nedenle de adayların iyi Türkçe bilmesi zorunludur demiştir. 
Bunun yanında mebus olacakların vergi yükümlüsü olması da benim
senmiştir (2). 

Tasarı seçimlerin iki dereceli yapılmasını öngörüyordu. Ali Naki Bey 
bunu haksız bir davranış olarak nitelendirmiş, böylece devletin sağladığı 
özgürlüğün yok edildiğini belirtmiş ve beş yüz kişinin hürriyetinin bir ki
şiye verildiğini iddia etmiştir. Vasilaki Bey de, iki dereceli seçimi Kanun-
i Esasiye aykırı bulmuş ve karşı çıkmıştır. 

Şura-yı Devlet Reisine göre iki dereceli seçim yöntemi halka daha iyi 
hizmet vermek için benimsenmiştir. Çünkü halk önce yetkin olanları se
çecek, yetkinler de daha yetkinleri seçecektir. 

Onun bu düşüncesi mecliste pek kabul görmemiştir. Bunun üzerine 
Şura-yı Devlet Reisi, "Şimdilik iki dereceli yöntemi kabul edelim, ilerde 
değiştirebiliriz" gibi, geçici bir öneri getirmiştir. Fakat mebuslar b u n a da 
itiraz etmişler "Madem ki Padişahımız efendimiz bize bu hürriyeti ihsan 
buyurdular, ihsan-ı Padişahının tamamından istifade edelim" diyerek tek 

(Da-g-e. 
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dereceli seçim de ısrar etmişler ve bu ısrarı meclis genel kuruluna da ka
bul ettirmişlerdir Dolayısıyla meclis, seçimlerin tek dereceli yapılmasını 
kararlaştırmıştır (1) 

Üzerinde özenle durulan bu tasarı ne yazık ki padişahın onayından 
çıkıp yasalaşmamıştır 

9. Karadağ Sorunu 

Rusya sıcak denizlere inebilmek uğruna Osmanlı yönetimine karşı 
her turlu siyasal eylemi destekliyordu Balkanlardaki Slavları Osmanlı 
egemenliğinden kurtarmak ıçm buyuk bir çaba sarf ediyordu XIX Yüz
yılın ikinci yarısında Bosna-Hersek adeta potansiyel isyan merkezi hali
ne gelmişti Hem Rusya hem de Avusturya-Macarıstan bu bölgedeki is
yanları destekliyorlardı Osmanlı yönetimi askeri yöntemlerle Bosna-Her
sek isyanlarını bastırıyordu Fakat yenilen Sırpların gerilla savaşına yö
nelmesi sorunun sürüncemede kalmasına yol açıyordu 

Rusların kışkırtmasıyla Bosna-Hersek isyanından zarar gördüğünü 
söyleyen Sırbistan da Osmanlı imparatorluğu na karşı savaş hazırlığına 
başladı Hatta Bosna-Hersek'tekı iç güvenliğin Sırp askerleriyle sağlan
masını içeren bir öneriyi Bab-ı Âliye verdi Ancak daha bu öneriye cevap 
verilmeden 1 Temmuz 1876'da Osmanlı Devletine savaş ilân etti Onu 
Karadağ da destekledi 

Sırbistan ve Karadağ'ın savaş ilânı Osmanlı Imparatorluğu'nda bu
yuk bir heyecan doğurdu Çunku gelişen basın ve düşünce akımları, tum 
bireyleri, aynı vatanın eşit haklara sahip birer yurttaşı olarak niteliyor ve 
devletlerine sahip çıkmalarını öneriyordu Nitekim bu savaş üzerine hü
kümete, halkın malını, canını savaş uğrunda vereceğini belirtir telgraflar 
yağdı İstanbul'da ve taşrada halk gonullu asken birlikler kurdu Varlık
lı insanlar kendi paralarıyla asken birlikler oluşturdu Hrıstıyanlar da 
gonullu yazıldı ve ordu ıçm toplanan paraya katkıda bu lundu 

Sırp Beyi, Buyuk Sırbistan'ın kurulmasını ordularına hedef olarak 
gösteriyordu Sırp basını başkentin Sofya mı, Selanik mı olması konusu
nu tartışıyordu Rusya'dan Avusturya-Macarıstan dan Sırbistan'a para 
ve gonullu askeri yardım yapılıyordu 

( ' ) n ı > 2541 
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Savaşın başlamasından bir süre sonra Sırp ve Karadağ Orduları Os
manlı Ordusu karşısında başarılı olamadı. Bunun üzerine Prens Milan'ın 
başvurusu ile Büyük devletlerin de araya girmesi üzerine barış görüşme
leri başladı. İngiltere'nin de Sırplar yanında yer alması Sırpların morali
ni düzeltti. Rusya'dan aldığı asker ve silah yardımı ile eksikliklerini gider
di ve Eylül sonlarında Osmanlı tekliflerini kabul etmeyerek yeniden as
keri eylemi hızlandırdı. Sırplar bu kez de başarısız oldular. Osmanlı Or
dusuna Belgrad yolu açılmıştı. Ancak Rusya, Osmanlı ordularına bu fır
satı vermedi. Çünkü biliyordu ki Sırbistan'ın Osmanlı egemenliği altına 
girmesi ile Rusya'nın Balkanlar'daki etkinliği bitecekti. O nedenle Ekim 
sonunda İstanbul'daki Rus elçisi, Bab-ı Âliye bir nota vererek, 48 saat 
içinde Sırbistan ve Karadağ ile iki aylık bir mütareke yapılmadığı takdir
de İstanbul 'dan ayrılacağını bildirdi. 

Uluslararası durum, Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik ve mali 
göstergeleri Rusya ile bir savaşa izin verici gözükmüyordu. O nedenle 
Rus elçisinin isteği kabul edildi. 

Rusya'nın bu tavrı İngiltere'nin hoşuna gitmedi. 9 Kasım 1876'da İn
giliz Başbakanı yaptığı açıklamada bunu belirtti. Böylece Balkanlar so
runu dolayısıyla İngiltere ve Rusya karşı karşıya geldi. 

Bu sırada Osmanlı İmparatorluğu'ndaki anayasacılık hareketinin ön
cüsü olarak yurt içinde ve yurt dışında saygınlık kazanmış Mithat Paşa, 
sadrazamlığa atandı (13 Aralık 1876). Balkan sorunlarını görüşmek üze
re 23 Aralık 1876'da Kanun-i Esasi'nin ilân edildiği gün İstanbul Konfe
ransı da toplandı. Ancak büyük devletler, Osmanlı İmparatorluğu'nun 
bağımsızlığını zedeler öneriler sundular. Bu önerileri görüşmek üzere, 
Mithat Paşa eski, hükümet üyelerinden, ulemadan mülki ve askeri me
murlardan çeşitli dinlerin başkanlarından ikiyüz kişiden fazla üyenin ka
tılımı ile bir danışma meclisi topladı (18 Ocak 1877). Meclis üyelerinden 
Rum ve Ermeni Cemaati temsilcileri de dahil olmak üzere tüm üyeler, ba
tılı devletlerin isteklerinin reddedilmesini istediler. Meclisin bu isteği doğ
ru l tusunda hareket eden hükümet büyük devletlerin önerilerini kabul 
etmedi, dolayısıyla İstanbul Konferansından olumlu bir sonuç çıkmadı 
(20 Ocak 1877). Sırbistan ve Karadağ ile doğrudan görüşmelere başlan
dı. Sırbistan ile 1 Mart 1877'de eski statüko üzerinde anlaşmaya varıldı. 
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Meclıs-ı M e b u s a n açı ld ığında K a r a d a ğ ile h e n ü z bir a n l a ş m a y a varıl
m a m ı ş t ı P a d i ş a h ı n n u t k u n a verilecek cevap h a z ı r l a n ı r k e n K a r a d a ğ s o r u 
n u Meclıs-ı M e b u s a n ' m g ü n d e m i n e geldi 

SADİ EFENDİ (Haleb) - (Kursı-ı hitabete çıkarak Vakit buldukça bunların 
hududu tecavüz ile taaddıyat ettikleri görülüyor Bendeniz bu babda bir parça
cık tafsilât olmasını isterim 

REİS PAŞA - Ne gibi"? 
SADİ EFENDİ (Haleb) - Çunku bu kadar tafsilâta kâfi denilemez Nutk-ı hü

mayunda vaad buyurulduğu veçhile Karadağ mes ' e les ın ın evrakı meclisimize 
derdest-ı itadır Ona destres olduğumuz zaman nutkumuzu serbestçe soylıyebı-
lırız Maahaza bu babda biraz tafsilât isterim Şu evrakın şerıan meclisimize ih
san buyurulması izah olunsun demek isterim Bu da dere olunsun 

REİS - Evet, reye müracaat ederiz Lâkm şu kadarcık haber vereyim ki o kâ-
gıdlar da müzakerededir Müzakeresi bitmeden buraya gelmesi muvafık-ı usul 
değildir Bitmiş olsa gelir Henüz gelmemiş ise bitmemiştir Eğer isterseniz reyi 
soralım 

SADİ EFENDİ (Haleb) - Re'y-ı umumîye bir kere müracaat olunsun, efendim ' 
REİS - Tekrar ederim ki henüz gelmediği bitmediği içindir 
SADİ EFENDİ (Haleb) - Gazetelerde gördüğümüze nazaran 
BİRİSİ - Karadağlılar ımtıyazat-ı kadımelerıyle iktifa ederler ise affolunacak

ları, ve etmezlerse bir daha bu edebsızlığı edemıyecek kadar terbiyeleri lâzımge-
leceğı izah olunsun 

SEBUH EFENDİ (İstanbul) - Nutk-ı hümayun cevabında Karadağ hakkında 
yazılan fıkra üzerine şimdiden efkâr beyan etmek doğru değildir Gazetelerin de
diklerine ehemmiyet verilmez iş buraya havale olunup geldikte, mes ' e l en ın en 
doğrusu malûm olacağından o zaman beyan-ı efkâr ederiz Şimdi ileride b u n a da
ir mutaleamızı arzedeceğımız gösterilse kifayet eder 

MUSTAFA BEY (Yanya) - Şimdi soz söylemek fıkır göstermek belki zaıd görü
lür Fakat, beni söylemeye mecbur eden şey bazı yerlerin ve limanların verilmesi 
gibi Karadağlıların bir takım mutalebatta bulundukları gazetelerde görülüyor da 
işle odur Bunun ne kadar muzır olacağı, iş meclisimize havale edildiği zaman 
soylenecekse de şimdi dahi istiklâl ve menfaatimizi muhafazada mal ve can feda 
edeceğimize dair cevabda sarahat göstermek lâzımdır 

Bunun üzerine Yusuf Efendi (Işkodra) -

Gazetelerde görüldüğüne ve otedenberı ışıtıldığme nazaran Karadağlılar sul
hu elli bin nüfustan ibaret bulunan Kuç nahiyesi ve mulhakatıle Ispujı ve Zıb-
yak kazalarıle Selce ve Kırnısta ve Şestan-ı Balâ ve Şestan-ı Zır ve Gurra ve Rey-
ka ve Zevıçe ve Togımıl-ı Balâ, ve Togımıl-ı Zır ve Şuşan ve Bırçe karyelerinin ve 
ıkı kaleyi havı Ispıç nahiye ve limanının kendisine terkine yanı hatt-ı imtiyaz Mo-
raça nehri itibar ve ittihaz olunmasına talik ediyormuş Bendeniz Işkodra 
meb'usu bulunduğum ve zaten Podgorıçelı olup oralarını karış karış gezmiş ve 
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gormuş olduğum cihetle bu babda bazı izahat vermek, isterim Vereceğim izahat 
tamamıle anlaşılmak üzere Karadağ haritasının mutaleasma himmet buyurul-
masını tavsiye eylerim 20 karyeden ibaret olan Kuç nahıye-ı cesımesı Karadağ
lıya bırakıldığı ve Moraça nehri hatt-ı imtiyaz itibar olunduğu halde Medon ve Is-
pujı ve Zıbyak ve Aleksandıra ve Ispıç ve Sotorman kaidenle her birisi kale cesa
metinde bulunan ve pek çok lira sarfıyle vucude getirilmiş ve eşkıyanın tecavü
züne sedd-ı iskender gibi hail bu lunmuş olan birinci ve ikinci ve uçuncu ve dör
düncü ve beşinci Derviş paşa ve ismail paşa ve Pazarışta ve Bron ve Bluçe ve Ser
dar ve Hıfzıye ve Avnıye ve Aziziye ve Şevketiye ve Çengel ve Soğuksuy ve Stenog-
laf ve Maksud Kırmıjur ve Manastır ve Tuğla ve Rebnak ve Çırnıkan ve Behbrık 
ve Ploja kuleleri ve Ispujı ve Zıbyak kasabalarıle Kırıba ve Dılâm ve Levşan ve 
Memşık ve Vıdanık ve Leşkopole-ı Zır ve Leşkopole-ı Balâ ve Kokot ve Lefıkve Gır-
bafçe ve Kokça ı Zır ve Korpoçe ve Bunar ve Baniye ve Durmışe ve Yerış ve Vira 
nına karyeleri onlara terkolunmuş olacaktır Bunun akabmdekı vahameti müsa
adenizle beyan edeyim 

Karadağlılar, bu ana kadar kuvve-ı cebrıyye İle ele geçirmeye muktedir ola
madıkları mahaller için birer ikişer memur Derseadete izam ederek ve ımal-ı de-
saıs-ı akıl fırıbane ile res- ı idarede bulunanları ikna eylıyerek, böylelikle pek çok 
yellerimizi almışlardır Ancak saye-ı hazret-ı padışahîde o kapılar kapanmış ve 
bu tun Osmanlılar hemdest-ı vıfak-u ıttıhad olarak tâ Basrada bulunan bir Os
manlı hudud-ı garbıyyemızın bir avuç toprağının muhafazası uğurunda feda-yı 
mal-u cam gozune kestirmiş olduğu zamanda o gibi metalıbe kulak asılmıyaca-
gıııdan emniyetimiz berkemaldır 

Zikri sebkat eden ve Karadağlının eline geçirmek arzusunda bu lunan kal'e ve 
kuleler her kimin olur ise olsun mulhakatıyle beraber Işkodra vilâyeti onun ol
mak tabiîdir Zira tadad olunan yerler Karadağlı eline girer Çunku Maluyer dot-
nesıne toplar getirip Podgorıçe kasabasıyle ovayı döveceğinden Podgorıçede otur
mak m u m k u n olamıyacaktır Podgorıçeyı ele aldıktan ve Kovaç nahiyesi ona kal
dıktan sonra Kuruta ve Hot ve Kalımand ve Kosrat ve Hoblık ve Jıceloha ahalisi 
-ki bunlara cıbal-ı sıtte mallısıyası tabir olunur- dahi bızzarure Karadağlıya arz-
ı mkıyad ederek ve Şala ve Şose ve Postadebye bunlara peyrev olup zaten isyana 
meyyal ve saı olan Mırdıta bu suretle Karadağı ile birleşerek ateş-ı ıhtılâl-u isyan 
cuzı bir zaman içinde Pırzerm sancağına ve körfez deniz sahiline kadar tevessü 
eder ki o halde Karadağlılar hariçten her turlu ımdad ve ianeye nail olur Alek
sandıra ve Kırmıjur ve Manastır ve Maksud ve Tuğla kal'e ve kuleleri -ki bunlar 
Karadağlıya Işkodra golünde ıcra-ı habaset etmeye meydan bırakmıyor Karadağ
lıya verildiği halde bıperva golü istilâ ederek Işkodra şehrine dahi ısal-ı dest-ı ha
sar edeceklerinden ve salıfuzzıkr Selce ve Karnice ve sair karyeleri ve Ispıç lima
nı ellerine geçtiği surette Morık ve Kırabıne dahi dayanamıyarak onlarla ittifaka 
mecbur olacaklarından bar tarikiyle gidip gelmek gayrı kabil hükmüne girer Ve 
Rusya devleti dahi Bahrısefıdde bir liman ittihaz etmemiş olur Ve Bayana neh-
ı mm denize munsab olduğu mahal dahi zabıtlarına geçerek Karadağlının matlu
bu hasıl olur 
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Bu mehazır meydanda ve Karadağlının metalıbınde ısrar edişi ol havalıyı bu 
suretle istilâ edebileceği imkânını derkeyledığmden ileri geldiği gun gibi ayanda 
iken me talibine ıhale-ı gûş-ı itibar olunmamak zarurîdir 

Karadağm metalıbı reddolunursa tekrar muharebe etmek iktidarına malık mı 
zannediyorsunuz"? Velevsullım muharebeye mübaşeret etse bile bir şey kazanmı-
yacağı şöyle dursun bınusratıh-ı taalâ pek buyuk zayiata duçar olacağı şüphe
sizdir Bunların bu derece şımarmalarına sebebiyet veren bazı memurinden isti
zaha hakkımız var ise de onları ileriye talik eyledim Hulâsa, Karadağlıya hey'et-
ı sabıkasından başka bir karış yer verilir ise mulhakatıyle beraber Işkodra kendi
sine terkolunmuş olacağından bu babda tekrar nazar-ı dikkatinizi celbederım 
Karadağlılar fakr-u zaruretten bahsederlerse bir kaç sene evvel Kavaya kazasın
da iskân olunan elli hane kadar Karadağlıların saye-ı hazret-ı şehrıyarıde saadet-
ı hallerine aramış-ı hallerine bakıp ibret alsınlar da şakavetı terkedıb Devlet-ı 
metbualarının damen-ı şefakatıne sarılsunlar Ol vakit devlet onları munbı t yer
lerde iskân ettirir Acaba taşlıktan ibaret olan ve her halde idare ve taayyüşün
den âciz bulunan Kuç nahıyesıyle Selce ve Kırnısta ve sair buna benzer karyeler 
ve gol içinde Aleksandıra ve Sotorman ve Ispıç ve Zıbyak ve Medon ve Ispujı 
kal a lan ile otuz kadar cesim ve metin kal'alar kendisine bırakılır ise neden zen
gin olacak imiş? işte bundan anlaşılıyor ki bunların istedikleri mahalleri def-ı za
ruret ıçm değil, belki mulhakatıyle Işkodrayı zabt ve istilâ etmek ve h u d u d u n u 
Bulgaristan ve Sırbistan ile birleştirmek içindir Emin olunuz ki Hudanekerde 
cuzı bir metalıbıne muvafakat yuzu gösterilir, yanı yalnız Koç ve yahut Karnice 
kendisine verilir ise pek az zaman içinde buna müyesser olur Sıdk-ı ifademi ora
larını bilir ve fenn-ı harbe aşma umera-yı askenyyeye sorulsa tasdik eder kana
atindeyim Bu cümle ile beraber, gerek Pokgorıçe ve gerek Ispujı ve Zıbyak ve sa-
ıı yerlerde hiç bir adam yoktur ki babasından kalmış bir odalık haneye Rumeli 
ve Anadolu ve Arabistan gibi mahallerde elli odalık bir sarayı tercih edip de mas-
kat-ı re'sını terkeylesın Çunku, o değersiz hanenin muhafazası uğurunda pede
rim ve biraderini al kanlar boğmuş olduğu halde teslım-ı can ettiğin görmüştür 

Şimdi, o haneyi bıraktıktan başka onların mübarek mezarlarını düşmanın 
ayaklarının altında bırakmazlar Mutmeın olunuz ki vatanları uğurunda çoluk 
çocuğa varıncaya kadar cümle Karadağlıların ku r şun ve yatağanlarına göğüsleri
ni germek ve peder ve biraderleri gibi şanlı, kanlı ölmek şerefinden bir vakit çe-
kııımıyeceklerdır Muhakkak bilesiniz ki bu madde pek muhım bir maddedir ki 
evvelbeevvel cümlemizin aramıza havale buyurulmuştur Ne olur ve nasıl karar 
verilirse millet bizden bilecektir Tekrar ederim ki haritalara güzelce ve dikkatli 
ce bakınız Bu nıkat Rumelımn kilidi mesabesindedir Umıd ederim, goz göre göre 
düşmanın kazdığı kuyuya duşmıyeceğız Bu babda muvafakatinizi temenni ve re-
ca ederim 

Karadağlıların bir karış yer mutalebesıne hakları yoktur Çunku 1858 tari
hinde Duvel-ı Muazzama suferasmdan murekkeb olarak Derseadette teşekkül 
eden meclis ı mukâlemede Karadağm hudud-ı ımtıyazıyyesı tahdıd ve haritası 
tasdik olunduğundan Dağlılar bu hudud-ı musaddakayı tecavüze yol aramakta 
yalnız bize karşı değil, Avrupaya karşı da haksızdırlar 
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Dağlılar, teshıl-ı taayyüşe muhtaç olmuşlar ve mezıyyet-ı medenıyyete kesb-
ı kabılıyyet etmişler ise beylerinin 8 Eylül 1862 tarihinde metbu-ı mufahhamı ta
rafından vaki olan emir ve teklifi kabul ederek Karadağ içinden murûr etmek üze
re Işbuzeden Nakşıne, sekiz saat tulünde bir yol kuşad için verdiği sened hük
m ü n ü n icrası onların teshıl-ı havayıcıne kâfidir 

Ve eğerce, bu yolun temm-ı istikbali için tarafeynin yarımşar saat mesafesi
ne kuleler ınşasıyle asakır-ı şahane ikamesi tarıh-ı mezkûrda mukayyed iken 
muahharan Rusya ve Fransa ve Purusya duvel-ı fahımelerının tavassutlarıyle 
Babıâli kayd-ı mezkûrdan sarf-ı nazar eylemiş ise de yolun kuşadı şartı mevcud 
ve bakı kalmıştır 

Mezkûr 8 eylül 1862 tarihli sened mucibince kuşad olunan mezbur tarikten 
mtıddet-ı medıde gelip geçtiğimiz cihetle gasbolunan hakk-ı müru rumuzun istir
dadını talep ve ısrarda haklı olduğumuzu kimse mkâr edemez 

Ve kanun-ı esasimizin birinci bendi hükmünce hudud-ı ımtıyazıyyenın tefrik 
ve tahvili katıyyen caiz olamıyacağmdan kanunun tenfız ve icrası için bezl-ı ma-
hasal-ı iktidar etmeklığımızm lüzumu derkârdır 

Buralarını iyice derpiş edip, nutk-ı hümayunda ferman buyurulduğu üzere 
Karadağ mes elesı meclisimize havale buyuruldukta tacıl-ı kararına fedakârane 
ve cansıparane ikdam edelim 

Ara-yı umumîyyeye tevafuk eylerse nutkı hümayuna cevaben takdim eylıye-
ceğımız teşekkurnamemızde bir nebze arz-ı efkâr edelim 

Badehu Yenışehırlı-zade Hacı Ahmed Efendi (izmir) -
Devlet-ı Osmanıyyenın bilcümle tebaa-ı sadıkası hakkında zuhura gelen en-

va-ı eltaf-ı bıgayatı işbu sinlerimize kadar aynen müşahede ettiğimiz gibi u m u m 
tevarıhte dahi mubeyyen olmakla tafsile hacet görmem Fakat, böyle eltaf ve ına-
yata mazhar olmak hakikaten sadakat la mevsuf tebaa-ı şahane haklarında olup 
Karadağlılar ise idrâk ettiğimiz uç defa ve mutekaddemde tekerrür eden isyan ve 
şakavetlerı bilûmum tebaa-ı Osmanıyyenın unudulmaz derecede ciğerlerini hûn 
ettiğinden kendilerine gayzetmemek kabil değildir Zira, bilcümle tebaa-ı Osma-
nıyye padişahımız efendimiz hazretlerinin uğur-i hümayunlarında ve baka-i sa
adeti için en azız kanlarımızı feda ederiz Ve buna feda demeğe haya ettiğimiz gi
bi mabıhulıftıharımız olduğunu arzedenz Eğerkı Karadağlılar dahi sahıhen sa
dakada metbu-ı mufahhamlarını tanıyıp hakikaten iltica etmiş olaydılar, zat-ı 
meleksımal-ı şehrıyarî haklarında avatıf-ı padışahanelerıni diriğ etmeyip her tur
lu ihtiyaçlarına kifayet edeceği emsalıyle musbet olduğu gibi bi lûmum tebaa-ı 
Osmamyye dahi beyinlerinde cereyan etmekte olan muamele-ı uhuvvetkâranede 
kusur etmez ıdı Ne çare ki kendilerinin şu şakavet ve isyanları cümlemizi kemal-
ı derece müteessir kılmıştır Ve şu şekavetlerine nihayet verilecek zaman dahi 
geçmiştir Çunku bir hanenin mensubadından birinin fesadının onu kestirilmez 
ise, o hanenin intizamına halel geleceği kaıde-ı akl-u hikmettir işte bu sebebler-
den dolayı meb'usan taraflarından takdim edilecek nutk-ı hümayun teşekkurna-
mesınde tebaa-ı Osmanıyyenın şıddet-ı gayzlerı teskin olamayıb bu yılda her tur
lu fedakârlığa müheyya bulunduğumuzun ilâvesini istirham ederim Ve bu bab-
da rufekamın dahi ittihadını umıd ederim 
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İBRAHİM BEY (Hersek) - Şu cümlenin malûmu olduğu üzere yetmiş sekiz se
nesi tarihinde vukubulan muharebede Karadağlılar, tamamıyle mağlûb oldukla
rı halde mucerred taarruzat-ı tasallûtkâranelerını katı' ve da-ı t aassublanna bir 
deva-ı nafı' olmak üzere Devlet-ı Alıyye, bir çok arazı terk ve bir takım eşya-yı gı-
ranbaha ihsan buyurarak ol hengâmda akdolunan şuruta tamamıyle riayet ede
ceklerdir, diyerek duvel-ı selâse-ı malûme konsolosları tarafından Babıâlıye vu
kubulan teklifleri üzerine her bir taşı bir lira ile vazolunmuş kuleleri hedmederek 
her suretle mazhar-ı musaadat eylemiş olduğu halde Dağlılar tıynet-ı aslıyyele-
rınde merkûz olan şekavet ve tasallut ıcabmca mazhar buyuruldukları âtifetm 
kadrini bılmeyıp bu kerre dahi ılân-ı muhasaba ile harekât-ı tecavuzkâranede 
bulunduklarına nazaran bu suret, haklarında musaada t ile muamele olunması 
caiz olmadığını ışrab etmektedir Binaenaleyh, hiç bir suretle Dağlılara musaadat 
ile muamele olunması caiz olmayıp terbiyeleri yoluna gidilmesi h u s u s u n u n lâzım 
olduğu ıtıkadındayım Irade-ı senıyye-ı hazret-ı padışahî mucibince, Karadağ 
mes elesının meclıs-ı âcızanemıze havale buyurulduğunda vatan-ı azız-ı çakerı-
nın Karadağa kurbıyyetı cıhetıyle vukufum bulunmakta arz-ı mutaleaya hazır ve 
amadeyim 

SAMI BEY (Işkodra) - "Meb'usu bulunduğum Işkodra eyaleti Karadağ emare
tinin hatt-ı imtiyazına mulâsıktır Bu suretle emaret-ı mezkûre saltanat-ı senıy-
yeden tevsı-ı arazı ve tebdıl-ı hudud gibi musted'ayata kıyam edecek olur ise en-
va-ı mahzurat ı mucıb olmakla mecburen ıfade-ı hale ıctısar ederim 

Şöyle ki Işkodra eyaletinin hudud ve nıkat-ı muhımmesı malûm ve mazbut 
olup şu noktalardan en ehemmıyyetsız itibar kılınacak noktanın bile tebdiline 
müsaade buyurulacak olsa Karadağlıların şimdiye kadar maruf olan tabıat-ı ta-
sallûtkâranelerı ıktlzasmca bir sene zarfında Işkodra malısesıni yanı cıbal-ı mül
haka nevahısını istilâ edecekleri edna mülâhaza ile aşikârdır Huda göstermesin, 
böyle bir hâdise vuku bulur ise temm-ı istikbal ıçm Devlet-i Alıyye daima oralar
da bir mükemmel ordunun istihdamına mecbur olacaktır 

Böyle asker ile dahi hasbelmevkı temm-ı istikbal vucude gelmıyerek nihayet 
Işkodra, mülhakatı az bir müddet içinde gırıftar-ı pençe-ı istilâ olur Bu babda 
olan ıfadatın haklı olduğunu bu tun hey'et tasdik buyuracağını memul ederim ' 

MANOK EFENDİ (Haleb) - "Efendiler, 
Nulk-ı hümayunda zıkrolunan mevaddan birisi ve belki muamelât-ı harıcvy-

ye cıhetmce birincisi Karadağ mes'elesıdır Kanun-ı esasî ve bu kanunda ittihaz 
olunan kavaıd cümlemiz indinde mukaddes olduğundan ve Karadağ beyliği tara
fından vuku bulan teklıfat ise henüz suret-ı resmıyyede tekzip olunmamış bir ta
kım neşrıyyat ıktızasınca kanun-ı mezkûrun ilk bendlerını bir dereceye kadar ih
lâl eder surette bulunduğundan bu keyfiyet dıkkat-ı mahsusamızı celbetse gerek
tir 

'Efendiler Memalık-ı Osmanıyyenın tamamıyyetım ve saltanat-ı semyyenın ısüklâliyyetmı muhafaza etmek mükellef olduğumuz vezaıfm en muhımmıdır 
Binaenaleyh her ne taraftan olur ise olsun -Mıllet-i Osmanıyyenın h u k u k u n a ta
arruz vukubulduğu halde ol taarruzun men' ve defi zımnında devletimizin ıdare-
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sı başında bulunan zevat-ı kirama muavenet eylemek lazımdır Ve defi imkân 
haricinde esbab-ı mücbire mevcud olduğu tahakkuk etmeksizin zevat-ı müşarü
nileyhim tarafından bu babda kanun-1 esasî ahkâmı hilâfında bir guna teşebbu-
sat ittihaz olunduğu görülürse iktiza eden ıhtaratın ifasına mubaderet etmek 
borcumuzdur Umur-ı politikaca bulunduğumuz hal-ı muşkilın meydana getire
ceği bu gibi mesaıl meclisimizce peyderpey tedkik ve müzakere olundukça 
mes'elenın suret-ı mahsusas ına nazaran tafsilâta girişileceği bedihîdır işte bu
nun için Karadağ beyliğinin teklıfatı hakkında etraflıca beyan-ı re'y tarafına git
meye şimdilik lüzum goremem Fakat, bu teklıfatın şeraiti vaad-i şehınşahî ıktı-
zasınca muhakkak ve resmî surette ileride malûmunuz olacağından buna mun-
tazıran şimdilik Memalık-ı Osmamyyenın tamamıyetının muhafazası h u s u s u n d a 
olan eşed arzu ve emelimizi beyan ile iktifa etmek lâzım gelip hakıpa-yi şahane
ye arz ve takdim olunacak mazbatada dahi Karadağ mes'elesine dair dercoluna-
cak fıkrada bu arzumuzun sarahatan beyan olunmasını enseb goruı u m " 

REİS - Elhamdülillah Osmanlılarımız Osmanlu masalihini hep bir yolda his
sediyor Lâkın şunu haber vereyim ki Karadağ mes'elesı zannolunduğu gibi de
ğildir Ben söylediğim lâkırdıyı alenen söylerim Maslahat işıtıldiğmden daha pek 
çok ehvendir Maahaza karar memurları yanı icra memurları devlet neye karar 
verir ise buraya göndereceklerinden, o zaman, tahkik edilir Şimdi bahsi pek zi
yade uzatmağa hacet yoktur Soz sırası Hilmi Efendi (İstanbul) ye geldi Buyuru
nuz Hilmi Efendi 

HİLMİ EFENDİ (İstanbul) - Burada uzun uzadıya bir şey soylıyemeyız Fakat 
evvelemirde ordu kumandanlar ından keyfiyet batelegraf istizah olunur ise müza
kere için hal ve mevkie daha muvafık bir netice hasıl olur zannederim 

REİS - Bu söze cevap var mı 9 

RASIM BEY (Edirne) - Ordu kumandanlarından istizaha ne hacet var? iş ora
ya düşer ise milletçe bire kadar kırılıncaya değin fedakârlığa hazırız istizaha ha
cet yoktur 

Birisi - Mademki Karadağ mes'elesı buraya havale olunacaktır Havale olu
nup da malûmat kesbedilmedikçe ol babda beyan-i ihtar etmek lâzımgelmiyece-
ğı gibi havale olundukta dahi o zamana kadar derdest olan evrak ve telgraflar bir
likte geleceğinden re'yı o zaman düşünülür Şimdi istizah ve düşünmek lâzım gel
mez 

MUSTAFA BEY (Yanya) - Biz burada mes'eleyı tafsil etmiyoruz iş buraya ha
vale olunur ise netice neye müncer olacağı bir nebze ışrap edilsin diyoruz Çün
kü bu Karadağ işinde bu tun Osmanlıların re'yı ve fikri birdir 

MUSTAFA EFENDİ (Kozan) - "Efendiler, evvelâ Karadağca izahat isterim Sa
niyen Karadağca ıcmal-ı efkâr beyan olunsun gibi buyurulmuştu Icmal-ı efkâr 
budur 

Bu Karadağm muradı ne olmalı"? Egerçı Karadağ vazıfesiz olarak tevsı-ı hu-
dud gibi veyahud başka tekhfat gibi bir şeyler ister ise malûm ki biz, padişah haz
retlerinin kendi ülkesinden böyle cihetten dolayı bir teklifi kabul ve bir karyesi
nin h u d u d u n u tağyir etmeden ise cümlemiz baş ve canı, evlâd ve malı yoluna ko-
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yup bu tun feda etmemiz bize çok hayırlıdır Zira, bu teklif neden kabul oluna
cak1? Eğerçı bu kabul olunmaz ise bizimle muharebe mı edecek"? Muharebe etmek 
lâzımgelırse niçin mukabele-ı mafruzayı eda etmıyeceğız"? Bıhamdıllâh-ı Taalâ 
neyimiz eksik1? Vakıa maliyemizin muzayaka-ı halıyesı var (Hoca efendi, senin 
oralara aklın varmaz) denilir ise, neden aklımız varmıyor"? Milletimiz sağ olsun 
Türkçe bir soz derler ki 'Başın verdiği bayur, buyruğu olur " maliyemizi mey
dana koyalım, birli birli ıkılı ıkılı, azdan az çoktan çok var Malımızı feda edelim 
Böyle muhataralı zamanda devlet ve millet uğuruna feda olunmayan malı şer'an 
nefsimize haram kılmak lâzımdır Bizim şenatımızde sabır da meşru, sal tanat da 
meşru Hazret-ı Omer-ul-Faruk efendimiz bir post üzerinde yatar ıdı Imam-ı 
Âzam efendimiz hazretleri bir muayedede otuz bin dırhemlık lıbas-ı fahıre teleb-
bus buyurur ıdı Böyle bir duyun için düşmana mudara etmeden hazret-ı Omer-
ul-Faruk razıyallâhutealâanh hazretlerinin tarık-ı âlisini biraz vakit için ihtiyar 
edelim Ol bir vakitten sonra gene Imam-ı Âzam hazretlerinin tarık-ı âlisini ihti
yat edelim Amma benim bu sozum muhayyerdir Eğerçı vükelâ efendilerimiz sal
tanat bize meşru derler ise, onunla dahi iftihar ederiz Biz, boz cubbe de gıyebı-
lıı iz, biz yayan da yürüyebiliriz Milletimizi minnet altında yaşatmayı ister mıyız"? 
Herhalde milletçe iane ederiz, gene düşmana bir avuç toprak vermeyiz Zannede
rim ki bu söze bizim meb'usandan islâm karındaşları razı olduğu gibi Osmanlı 
namını hamil olan hınstıyan arkadaşlarımız dahi razı olur Zira, onlar dahi bu 
serbestliği ve rahatı bu vatanda gördüler Tabiî elbette bu vatan gayretini bizden 
ziyade çekecekleri bedıhîdır 

Mustafa Efendi bu nutku okumakla kalmayıp, her fıkrasını sozlu olarak 
açıklamış ve hem mebusların hem de dinleyicilerin takdirlerini toplamıştır 
Arkasından Nıkolâkı Bey soz almıştır 

NIKOLÂKI NUFEL BEY (Suriye) - "Karadağ mes 'e les ının tafsilâtı henüz mec-
lıs-ı âcızanemıze gelmemiş ise de meb'usu olduğum Suriye vilâyeti Osmanlı aha
lisinin bu babda bakûre-ı efkârlarını bizatihi arz ve beyan eylerim. 

Durr-ı yekta-yı efser-ı saltanat-ı uzma olan sulâle-ı Osmanıyyenın neftûr ol
duğu şıme-ı adl-u dâd ve mutehâllık bulunduğu secıyye-i afv-u imdadın kadr ve 
keyfıyyetı tarıh-i umumîde ve bilhassa meşahır-ı âlemden buyuk Petro ve on ikin
ci Şarl gibi mulûk-ı izamın suhuf-ı tevarıhmde dahi bedıdar ve b u n a nazaran 
ahal-ı Sırbıye hakkında elan zuhure gelen afıv ve ihsan, cenab-ı mulkdar (elafvu 
mın sıyem-ıl-kıram) mebdeinden naşı olduğu emr-ı aşikârdır 

Karadağ mes'elesıne gelince Ahalisinin nail oldukları ımtıyazat-ı mezkûre 
ca-yı gıbta bulundukları halde şukran-ı nimet vecibesinden gafil olub da mağru-
ren tarı-ı müstakimden çıkmaları dinen ve dunyaen takbih olunur harekâtın en 
fenasından olduğu muahharan kendilerince dahi tebeyyun etmiş olmalıdır Elha-
letuhazıhı, ber mukteza-ı feraız zır-ı destan ahalı-ı merkumun furugerdan-ı itaat 
olarak dakk-ı bab-ı merhamet ederler ise, zat-ı ulya-ı hazret-ı şehrıyarînın mekâ-
rım-ı ahlâk-ı purnıtak-ı raıyyetperveranelerı ıktızasınca mazhar-ı afv-u ihsan ola
cakları müsellem bulunuğu gibi suret-ı aharla yanı hukuk-ı duvelıyyeye ve şera-
ıt-ı tabuyyete mugayir bu gûnâ teşebbusata zahıb oldukları takdirde adem-ı ka
bulü ile büsbü tün reddi mültezimdir 
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Şu mutaleanm nutk-ı humayun-ı hıkmetmeşhun-ı cenab-i tacıdarîye ceva
ben takdim olunacak teşekkurnamede dermıyan edilmesini istida eylerim " 

MUSTAFA BEY (Yanya) - "Karadağ mes'elesı el'an hey'etımıze havale olunma
dığından buna dair şimdiden soz söylemek belki zaıd gibi gorunur ise de bugün 
bıı babda beni soz soyletmeye icbar eden sebeb devletimizden Karadağın Bosna 
tarafından Nakşın ve Kulasın cihetlerinin kendilerine terki ve Işkodra tarafından 
Moraca nehrinin hadd-ı fasıl olması ve Karadağı bahre isal etmek ıçm Ispıç lima
nını kendilerine terkedılmesı gibi bir takım metalıb-ı gayr-ı ma'kulede bulunduk
larını her gun gazetelerde gördüğüm maddesidir Bu gibi metahb ise bu tun Os
manlılara ne suretle dokunmakta olduğu cümlenin malûmu olduğu misilli, ara
dıkları yerlerin terkinde devlet ve vatana maddî ve manevî ne kadar mazarrat ola
cağı Karadağ mes'elesı resmen hey'etımıze havale olunduğunda Inşaallâh tafsılen 
arz ve beyan edilecekse de şimdiden cevab-ı kafimiz bu olsun ki, tamamıyyet-ı 
ıstıklâl-u mülkümüze olan bu, ve bu gibi mevaddm hey'etımız tarafından hiç bir 
vakit kabul olunmayıp, hayatımızı, malımızı feda ederek makarr-i Devlet-ı muaz-
zama-ı alıyyemn ıstıklâl-ı âlisini muhafaza etmek h u s u s u n d a sabıt-ı alışını mu
hafaza etmek hususunda sabıt-kadem olduğumuzu bir nebzecik olsun, şimdiden 
ihtar etmek munasıb gibi görünmektedir " 

FEHIM EFENDİ (Bosna) - "Şevketlû eiendımız bu defa Karadağ mes'elesınm 
halli için iktiza eden esbabın pek âlâsını bilirler 

Şu hususu , meclıs-ı âcızanemıze havaleden murad-ı hümayunları emr-ı meş-
ru-ı meşverete rıayet-ı mulûkânelerını beyan ve tebşirden ibaret olmasıyle maat-
teşekkur olbabda bir kaç soz söylerim Karadağlıların umur-ı ıdare-ı dahılıyye-
lerıne k a f a müdahale olunmadığı ve Devlet-ı Alıyye tarafından pek çok musaada t 
ve ımtıyazata nail oldukları halde bu defakı ısyanlarıyle kabulü bılvucuhu muhal 
olan teklifat da mucerred ecanıbm ılkaat-ı mefsedet kâranalerı eseri olduğunda 
şüphe yoktur Bu âna kadar mukerreren cur'et ettikleri isyanlarına karşı müsta
hak oldukları mucazat-ı lâyıkaları icra olunmamasından ve bilâkis haklarında 
şefakat ve merhametle beraber bazı mertebe müsamaha olunmasından ileri gel
miş olduğu derkârdır Hattâ bu husus Avrupa erbab-ı sıyasıyyesı nezdınde dahi 
musaddaktır ıtıkadındayım Eğerçı, bu misilli âsiler hakkında şimdiye kadar lü
zumsuz ve mevkısız merhamet buyurulmayıp da terbiyeleri emrinde müs tahak 
oldukları mucazat ve muamelât-ı âdalatkârane bihakkın ifade ve icra buyurul-
muş ola ıdı bu suretle keyfemayeşa bulundukları hal-ı asayişi öyle ecnebi entri
kalarına kolaylıkla kapılıp da ihlâl etmezlerdi ve o kadar bigünah adamların kan
larını bılâ-mucıb dokturmeğe sebeb olmazlardı Bmaberın Dağlının bu defakı tek-
lıfatından en ehemmiyetsiz bir şeyin kabulü tarafına gidilmiş olsa evvelki haller
den daha esna' fenalıkları kendimiz davet etmiş oluruz zann'ı kavısındeyım Bu 
ışın ırade-ı padışahî mucebmce meclıs-ı âcızanemızce muzakeratma bed' olundu-
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ğu sırada malûmat-i mahalliyyem cihetiyle bu babda olan mehaziri ve mütaleat-
i âcizanemi izahen beyana hazırım (1). 

10. Osmanlı Rus Savaşı 

İstanbul Konferansı'nın başarısızlıkla sona ermesi üzerine Rus Elçisi, 
büyük devletlerin başkentlerine bir gezi düzenledi. Londra'ya da uğradı. 
Burada İngiltere Hükümeti temsilcileriyle görüştü. Bu görüşmelere daha 
sonra diğer Avrupalı devletler de katıldı. Osmanlı İmparatorluğu'na kar
şı izlenecek politika 31 Mart 1877'de Londra protokolü adı verilen bir bel
geyle saptandı. Bu belgenin özünü Osmanlı İmparatorluğu'nun Hristiyan 
halk için vadettiği ıslahatı yerine getirmesi ve bu şekilde Avrupa barışını 
koruması, Karadağ ile de Sırbistan'a benzer bir andlaşmanm imzalanma
sı, Osmanlı Ordusunda silah indirimine gidilmesi oluşturuyordu. 

Osmanlı yöneticileri bu protokoldeki istekleri kabul etmediler. Çünkü 
imparatorlukta meşruti bir sistem vardı. Her kesimin temsilcileri Meclis-
i Mebusan'da bulunuyordu. Onların istekleri Meclis-i Mebusan'da görü
şülecekti. 

Rusya'nın kendisi silah indirimine gitmeden Osmanlı İmparatorlu
ğ u n d a n böyle bir istekte bulunması Rus yayılmacılığına Osmanlı toprak
larını açmak demekti (2). 

Bu nedenle hükümet Londra protokolünü kabul etmediği gibi, bu ko
nuyu çeşitli ulusların temsilcilerinden oluşan Meclis-i Mebusan'a götü
rerek buradan da red kararının çıkmasını sağladı. Hükümet bu du rumu 
12 Nisan 1877'de ayrıntılı bir raporla ilgili devletlere bildirdi. 

Osmanlı İmparatorluğu'nun Londra protokolünü reddeden kararı 
Rus başkentine ulaşınca Çar, bir savaş meclisi topladı ve seferberlik ilân 
etti. Arkasından da 23 Nisan 1877'de Rus Elçilik Heyeti Osmanlı İmpa
ratorluğu ile diplomatik ilişkisini kesti. 24 Nisan 1877'de, Rusya, Os
manlı İmparatorluğu'na savaş ilân etti. Petersburg Elçiliği, Rusya'nın bu 
tavrını şu telgrafla Osmanlı Hariciye Nezaretine bildirdi. 

"Gorçakof, bu defa bendenize gönderdiği notada Rusya kabinesinin 
Bab-ı Âli ile şarkta bir sulhi daimiyi istihsal maksadıyla icra etmiş oldu-

(l)ua<!,CI,i 51-5S 
(2) Envc} Zi)a Kaıal, Osmanlı Tarihi C 8, Ankara 1962, s 40, Osman Nuri, Ahdulhamıt-ı Sanı ve Dcvr-ı Saltanatı, C l,s 
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ğu mübahasat- ı mühimme arzu olan ittifakı intaç etmediğinden, İmpara
tor dahi kuvve-i cebriyyeye müracaata kendisini mecbur gördüğünü be
yan ve Rusya hemen bugünden itibaren kendisini Devlet-i Aliyye ile mu
harebe halinde addederek binaenaleyh münasebat- ı diplomasiyye mün-
kaü olmuş olmakla keyfiyeti Bab-ı Âliye arzetmekliğimi tavsiye eyledikten 
sonra, Rus memalikinde kalmak isteyen tebaa-i Osmaniyye, himaye-i 
Kanuniyeye tamamiyle nail olacaklarından emin olduklarını ilave-i ma-
kal eylemiştir." 

Bu konu 25 Nisan 1877'de Meclis gündemine alınarak tartışılmıştır. 
HASAN FEHMİ EFENDİ (İstanbul) - Efendilerin, min-el-kadim Devlet-i Os-

maniyyenin, ve belki bütün âlem-i medeniyyetin hasm-i kavisi olan Rusya devle
ti, gerek dün ve gerek bugün alınan haberlere göre, ve bahusus şu telgrafname-
nin mealinden anlaşıldığı üzere, Osmanlıların canlarından aziz bildikleri vatan-i 
mukaddesin hâk-i pakine tecavüz etmek istemiştir. 

Bir buçuk senedenberi devletimizi bir takım gavail ile işgal ederek tervic-i 
emeli için her nevi hileler tasni' ve tervicinde kusur etmediği gibi, bu hal bütün 
Avrupaca, dahi derece-i subuta varmıştır. Eğerçi, Avrupa, bazı muamelât-i vakı
asında, hakaik-i ahvalden mütegafil ve mütehayyir gibi görünüyorsa da, gerek 
Avrupa matbuatından ve gerek sair tahkikattan, Avrupa efkârının ahvale yine va
kıf olduğunu anlamaktayız. Maahaza, Rusya devleti onları dahi aleyhimizde tah
rik ve igvadan istifade için her türlü vesaitten geri durmadı ve durmuyor. 

Amma, (elhakku yâlû velâ yûlâ aleyh) medlûlünce, yakında hakkın zahir ola
cağında şüphemiz yoktur; Zira, sebebi meşru ve makul olmadığı halde hukuk-ı 
sallanat-i seniyyeye taarruz eylediği cümleye malûm olmuştur. 

Rusya devleti şimdiye kadar vatandaşlarımızdan yalnız bir sınıfını lisan-i ve
sileye almakta iken muahharen umum hıristiyanları himaye efkârını kendisine 
bir sebeb ve medar ittihaz ederek, hemşerimiz bulunan kâffe-i ahali-i hıristiya-
niyyeyi, kendi nezdinde bulunan halkdan daha rahatsız imişler gibi bir vehm ile 
bir takım behaneler ika eylemektedir. 

Bugünkü gün padişah-i hürriyet-perver efendimiz hazretlerinin saye-i şaha
nesinde cümlemiz efkâr ve lisanımızda hür olduğumuzdan kemâl-i serbesti ile 
dermiyan ederim ki, gerek zat-i şahane ve gerek vükelâ-i fiham ve kâffe-i Osma-
niyan harb gibi bir büyük felâketi sefk-i dima ve ihlâl-i hukuk ve tecavüz mak-
sadiyle ihtiyar etmiyoruz; kendi hukukumuza bi-gayr-i-hakkın tecavüz edildiğini 
gördüğümüz cihetle muhafazasına kıyam ediyoruz; zira bu babda zerre kadar 
tecviz-i kusur eden adamlar derecesinde alçak bulunamaz, bulunmasını tasav
vur bile edemem. Bigayr-i-hakkın ilân edilen bir tasallut ve hakarete mukabele
den kaçınmak, şaair-i insaniyye-vü medeniyyeden olmadığı gibi Osmanlılar ka
dar âlîcenab ve kahraman-tıynet, bahadır-cibillet bir halka hiç yakışmaz. Her 
türlü müdahalât-i ecnebîyyeyi reddetmek dahi mahza istiklâl ve hukuk-ı meşru-
amızı muhafaza maksadından ibarettir. Taannüd ve mükâbere gibi bizi istihfafa 
medar olabilecek bir halden neş'et etmemiştir. 
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Binaenaleyh, Devlet ve mıllet-ı Osmanıyyenın böyle bir zemanında, padişahı
mız, Allah omr-u ıkbal-ı şahanelerini fıravan etsin, bugün şu hey'etı teşkil ve ka-
nun-ı esasiyi ilân buyurmuş, ve biz ki, milletin meb'usânı olmak üzere burada 
kemâl-ı serbesti ile ıdare-ı efkâr ediyoruz, gerek hey'et-ı umumıyyede ve gerek şu
belerde efkâr ve amalimiz muhafaza-ı hukuktan ibaret bulunduğu cihetle böyle 
bir harbin muhtaç olduğu esbabın ne yolda icrası lâzımgeleceğını vukelâ-ı fıham 
ve muşıran-ı kiram hazeratına havale ve şimdiye kadar mesbuk olan hizmetleri
ne teşekkür ile beraber biz dahi her tarafça aşırı gayret etmeliyiz 

Mademki harbin muddet-ı devamı malûm değildir ve karşımızda kavı bir ha
sım bulunub epeyce bir müddet devam edebilmesi dahi maznundur , budcenın 
bn ân evvel gelmesini ve askerin yiyecek ve içecek ve atacaklarını vakit ve zema-
myle yetiştirmek için ne tedbir lâzım ise düşünmeliyiz Böyle bir azametli günde 
yalnız kalen değil fiilen dahi hizmette kusur etmemeliyiz, binaenaleyh, eğer ten-
sıb buyurulursa, taraf-ı riyasetten bir tezkere ile mı olur, yoksa bir haber mı gön
derilir muvazene-ı malıyye cedvelını Babıâli göndersin, hey'etımız dahi ıcabatını 
bıl-ıttıhad düşünerek, ne yapmak lâzım ise, meydana koysun 

MANOK EFENDİ (Haleb) - Makale-ı âtıyeyı ırad eyledi . 

"Dunku okunan, Petersbuğdan, maslahatgüzarımız tarafından keşide olunan 
telgrafdan anlaşıldığına göre, Rusya devletinin verdiği notasında, Devlet-ı uzma-
ı Osmanryyeye karşı muharebeye hazırlanmış ve hat tâ kendisini muharıb sıfatıy-
le ortaya koymuştur Bu devlet, devletimiz aleyhine hücum etmek ıçm haylice se-
nelerdenberı hazırlanmakta ve vesileler aramaktadır Ve hususiyle, Rumeli 
kıt asında hınstryan vatandaşlarımıza son defa olarak bulduğu vesile islav hima
yesi maddesi ıdı Şimdi, telgrafdan anlaşılıyor ki, u m u m hırıstıyanları dahi hima
yeye kalkışmış Ben, hırıstıyan ve memalık-ı Osmanıyyede bulunan Hıristiyanla
rın buyuk kısmı olan Ermeni milletinden bulunduğum için, u m u m hırıstıyanla-
ra da dahilim Ve binaenaleyh, ol babda beyan-ı efkâra hakkım vardır 

Ermem milleti, beş yuz senelerdenberi Devlet-ı alıyyenın zır-ı cenahında 
olub, her vakit aramakta olduğu hukuka devlet sayesmde nail olmuştur Vakıa, 
bazı eyaletlerce, uygunsuz halat zuhur eylemiş ise de ol babda vuku bulan isti
dalarının devletimiz tarafından vakt-u hale göre icabına ve muktezasına bakılmıştır 

Biz, Ermeni ve hırıstıyan bulunduğumuz münasebetiyle ilân ederim ki, Rus
ya devletinin himayesine muhtaç değiliz Bu sozum milletim ve alel-husus Haleb 
vilâyeti dahilinde bulunan kâffe-ı mılel namına ilân ve neşir olunmasını isterim 
Rusyanm iddia eylediği himayeyi asla ve ka fa kabul etmeyiz ve ne de muhtacız 
ve onun taarruzat-ı na-meşruası aleyhine mal ve canımızla, hasılı her turlu feda
kârlıkla ilâ yevm-ın-mhaye çalışıb reddederiz Ve en evvel yuzune parlıyacak si
lâh, makasıd-u mefasıd-ı mahsusası ıçm sahte olarak himayesini taleb ettiği hı
rıstıyan dindaşlarımın silâhıdır Biz, bir zamanda mus luman arkadaşlarımızdan 
ayrılmadık ve ayrılmayız " 

Bulgaristan meb'usânından, zırde esamisi munderıç zevat tarafından bıl-ım-
za taraf-ı riyasete takdim olunan beyannamedir 
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"Rusya devleti tarafından vuku bulan teklif ve Avrupa devletlerinden bazıla
rının kuyud-ı malûme ile muvafakat ve imza edip, Babıâli canıb-ı samısıne teb
liğ ve vukelâ-ı zı-şan ve hey'et-ı ayan ile hey'etı Osmanıyyenın terceman-ı efkâr -
u vicdan olan meclıs-ı Meb'usân taraflarından muttefıkan hukuk-ı mukaddese-ı 
devlet-u milletin muhafaza ve sıyanetı zımnında merdud olan, mahud, rnukâle-
me mazbatasının bir fıkra-ı mubtalesı zır-ı cenah-ı kesır-ul-felâh-ı Osmanıyyeye 
iltica ve beş, altı yuz senedenberı kemâl-ı sıdk-ı tavıyyet-u ubudıyyetle vazıfe-ı ra-
ıyyet-ı duşmen-ı devletle harbeden musluman vatandaşlarımızla muttefıkan ifa 
etmiş ve 20 seneye gelinceye kadar bu yolda hareketi levazım-ı raıyetten bilmiş 
ve bilerek icraya hazırlanmış olan Bulgar tebaa-ı şahanenin iğfali için, devlet-ı 
muşar-uıı-ıleyhanın yirmi ve yirmi bir senedenberı enkaz-ı ağraz ile imal edip ıkı 
senedir çevirmekte olduğu dolab-ı fesad-u ıhtıyahne bazı saf-dıl ve ahmak ve 
cehl-ı mutlak olanlar duşmuş oldukları halde bile, padışah-ı adalet-kuster ve şe-
hınşah-ı tebea-perver efendimiz hazretleri, meşmul-ı afak olan merahım-u eşfak-
ı senıyyelerıyle muamele buyurmuş ve bunun için kimsenin soz söylemesine ma
hal bırakılmamış iken, zıkrolunan devlet, mukâleme mazbatasında memalık-ı 
mahrusada tebea-ı sadıka-ı şahane olan Bulgarların hımayetı ve güya mazlûmı-
yetı gibi bazı sözlerde bulunarak adalet-ı ca'lıyye-ı musannaa- ı kâzıbeye bürün
müş ise de tebea-vu zır-destan-ı Osmanıyan olan Bulgarlar, bu turrehatı kami
len ve kullıyyen ıbtal ve redde mubaderet ve mahz-ı ınayet-ı cenab-ı mulkdarî 
olan kanun-ı esasî ahkâm-ı celılesı mucebınce sıdk-u ıhlâsa mubtenı bu lunan 
bunyan-ı mıllıyyet-ı camıa-ı Osmanıyyeyı tahkim ve teşyıde musaraat etmekte ol
duklarını arz ederiz " 

imzalar 
Edirne meb'usanından Selanik vilâyeti Sofya meb 'usanmdan 
Karamıhal oğlu Yorğı Meb'usanmdan Sofyalı Mışo Todorı 

Dımıtrı 
Sofya meb 'usanmdan Tuna meb'usanmdan Tuna meb 'usanmdan 

Samakovlu Zaharı Tulcalı Istefenakı Tulcalı Dımıtrakı 
Sırbistan meb'usanmdan zırde esamisi munderıç, uç zatın takdim eyledikle

ri diğer beyannamedir 
"Rusya devleti tarafından vuku bulan teklif Avrupa devletlerinden bazılarının 

kuyud-ı malûme ile muvafakat ve imza edıb, Babıâli canıb-ı samısıne tebliğ ve 
vukelâ-ı fıham-ı zışan ve hey'et-ı ayan ile hey-et-ı Osmanıyyenın terceman-ı ef-
kâr-u vicdan olan Meclıs-ı Meb'usân tarafından muttefıkan, hukuk-ı mukadde
se-ı devlet-u milletin muhafaza-vu sıyanetı zımnında, merdud olan mahud mu
kâleme mazbatasının bir fıkra-ı mubtalesı zır-ı cenah-ı kesır-ul-felâh-ı Osmanıy
yeye iltica ve beş, altı yuz senedenberı kemâl-ı sıdk-ı tavıyyet-u ubudiyetle vazı
fe-ı raıyyetı duşmen-ı devletle harbeden muslım vatandaşlarıyle muttehıden ifa 
etmiş ve yirmi seneye gelinceye kadar bu yolda hareketi levazım-ı raıyyetten bil
miş ve bilerek icraya hazır bu lunmuş olan Bulgar tebea-ı şahanenin iğfali ıçm 
devlet-ı muşar-un-ıleyhanm yirmi ve 25 senedenberı ankaz-ı ağrâz ile imâl edıb 
ıkı senedir çevirmekte olduğu dolab-ı fesad-u ihtiyarine bazı saf-dıl ve ahmak ve 

1 3 9 



cehl-ı mutlak olanlar duşmuş oldukları halde bile, padışah-ı adalet-kuster ve şe-
hmşah-ı tebea-perver efendimiz hazretleri meşmul-ı âfâk olan merahım-u eşfak-
ı senıyyelerıyle muamele buyurmuş ve bunun için kimsenin soz söylemesine ma
hal bırakılmamış iken, zlkrolunan devlet, teşebbusat-ı vakıa ve efkâr-ı ıstılâ-cu-
yanesını icradan geri durmadığına delâlet eden, zıkrolunan mukâleme mazbata
sında memalık-ı mahrusada tebea-ı sadıka-ı şahane olan Bulgarların himayesi ve 
güya mazlûmıyetı gibi bazı sözlerde bulunarak adalet-ı ca'lıyye-ı musannaa- ı kâ-
zıbeye bü rünmüş ise de tebea-vu zır-destan-ı Osmaniyan olan Bulgarlar bu tur-
ıehatı kamilen ve kullıyyen ıbtal ve redde mubaderet ve mahz-ı mayet-ı cenab-ı 
mulkdarî olan kanun-ı esasî ahkâm-ı celılesı mucebınce sıdk-u ıhlâsa mubtenı 
bulunan bunyan-ı mıllıyet-ı camıa-ı Osmanıyyeyı tahkim ve teşyıde musaraa t et
mekte olduklarını arz ederiz " 

Trabzon meb'usu Sivas meb'usu Suriye meb'usu 
Petrakı Akob Nufel 

SEBUH EFENDİ (İstanbul) - Bunlar malûm şeylerdir Rusyanın himayeden 
garazı ne olduğunu u m u m bilir Binaenaleyh, benim de tafsilime hacet yoktur 
Manok Efendi (Haleb)'yı harfıyyen bıt-tasdık, ben de teklif ederim ki, Babıâlîden 
bir lâyiha istenilsin Hırıstıyanlardan malen ve canen her ne hizmet istenilirse be
yan olsun Cümlemiz hazırız 

NUFEL BEY (Suriye) - Makale-ı âtıyeyı ırad eyledi 
"Rusya devletinin, otedenberı tenfiz-u temşıyet-ı amal için bulduğu vesail hı-

rıstıyanların hımayesıdır 
Ben de hırıstıyan olduğumdan, hırıstıyanların efkârını beyan edeyim Vakıa 

kendim Suriye ahalısmdenım, lâkın, bir buçuk aydanberı burada vatanımızın her 
tarafından gelen hırıstıyanlar üe görüştüm, konuştum Cümlesinin halını, etva-
rını bu siyakta buldum Şimdi, bu tun hırıstiyanlarm lisanından olarak, Rusyaya 
hıtab ederim ki, himaye demlen şey nedir"? Manası nedir"? Bir meşru sebeb olur 
da, himaye aranırsa, malûm Fakat, biz vak-i saadettenberi vatandaşlarımız bu
lunan muslumanlarla beraberiz Kur'an-ı Azım-uş-şanda hırıstıyanlar hakkında 
bunca âyet-ı kerime vardır ve o kadar ehadıs-ı şerife vardır ki, ulema-ı kiramın 
malûmudur 

Şimdiye kadar, hukûmat-u mılel-ı ıslâmıyyeden adl-u re'fetten başka bir şey 
görmediğimiz gibi, bilhassa Devlet-ı Alıyyeden pek buyuk mayat ve atıfet gorduk 
Eğer hırıstıyanlar rahat ve huzur bulmamış olsalardı, islâm toprağında kalırlar 
mı ıdı? Ne hacet, yanı başlarında deniz vardır Avrupa'ya, Atina'ya giderlerdi Ma
demki gitmemişlerdir, bu bir delıl-ı vazıhdır ki, ehl-ı islâm vatandaşlarından ve 
hükümetlerinden hoşnud olmuşlardır 

Evet, tarih ısbat eder ki, hırıstıyanlar hukûmet-ı Islâmiyyeden rahat görmüş
lerdir Hemde bazı cıhetlerce mıllet-ı muslımeden bile ziyade rahat görmüşlerdir 
Hasılı Rusya için hımayet lâfzı, mucerred bir siperdir Bu siperin arkasında gizli 
olan emeli ise, tevsı-ı memalik ve teshır-ı nufusdur 

Bu cihetle cemi' hıristıyanların lisanı ile, b u n u reddederim Hem sozum yal
nız bir kavilden ibaret değildir Burhan ve delil getirmekteyim Kavuk da sallamı-
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yorum Mudahene olsa ıdı bir kaç dua ile sozu keserdim Zeman-ı saadettenberı 
olan vukuat ile delil ırad ediyorum Rusya'nın himayesi manasızdır Bizi, ateş 
tutmak için maşa makamında istimal etmek ıstıyar " 

REİS - Tebrik ederim, Nufel Bey 
Selanik meb'usânmdan Mıhalâkı Efendi -
Can ve yürekle teşekkür ederim arkadaşlarıma Çunku, içtima alenîdir Dev-

let-ı Alıyyemlzın ve vatanımızın hukuk-ı ıstıklâlıyyetı ve şerefleri muhafazasında 
kâffe-ı tebea-1 devlet-1 Osmanıyyenın ne derecede fedakârane bulunacaklarını lâ-
ylkıyle beyan ettikleri gibi bendeniz dahi, şahsen ve Selanik vilâyeti ahalisinden 
bıl-vekâle, kalblerımızde olan sevda ve ıtıkadlarımız tamamıyle muvafık olduğu 
ıçm cümle nutukları kabul ve tasdik ettıkden sonra, canen ve malen, her daim 
fiilen dahi tebeyyun etmeye hazırız 

Şevketlû padişahlarımızın fetıhdenberı din-u mezheb ve lisan ve mal-u can ve 
ırzımızı vikayesi aşikârdır Vel-nımetımiz efendimizin ihsan ettiği kanun-ı esası
nın ıcrasıyle ecnebinin himayesi safı desise ve muzır ve entrika olduğu Avrupaca 
bile malûm oldu 

Padişahımız bin yaşa Vatanımız mamur ve saye-i şahanelerinde ıstıklâlıyyet-
ı tamameye mazhar olsun " 

imzalar 
Bahr-ı Sefıdden Hudavendıgârdan 

Hacı Vasıl Pavlâkı Efendi 
Selânikli Papazoğlu Vasılâkı Istefan 

NAKKAŞ EFENDİ (Suriye) -
'Efendilerim, 
Arkadaşlarımız irad ettikleri makalede Rusya'nın âmal-u efkâri ne' olduğunu 

izah eylediler Bunları ben de tasdik ederim. Fakat, ben yalnız tasdik değil, daha 
ote tarafına da geçerim Ben Suriye meb'usu isem de milletim Marunîdır Bura
da Marun ya pek azdır veyahud hiç yoktur Marunî mezhebi katoliktır, Papaya 
tâbidir 

Biz, Rusya'ya deriz ki, biz, sizin himayenizden vaz geçtik Bir kere Sıberyada 
bulunan bizim papazları getiriniz Onları nefyetmeyiniz Acaba sızın memleketi
nizde bir katolık papazı istediği gibi vaaz edebilir mı? Ederse o gece beka-ı haya
tından emin olabilir mı? Bir adam evlâdına kendi milliyetinin terbiyesini verebi
lir mı? Ruslar, Rus'dan maadasını vatandaş tanır mı? Ne kadar katolık varsa, 
hayvan gibi muamele ediyorlar 

Rusya devleti, hırıstıyanları himaye edeceğim derken, evvelâ kendi hırıstıyan-
larını himaye etsin de sonra sairlerini duşunsun Biz, onların himayelerini iste
meyiz Bizden uzak geçiniz, ey Ruslar 

Ben de hey'etten rica ederim ki, hıristiyanlar devletimize ne gûna hizmet ede-
bıleceklerse onu düşünelim Vakıa biz, şimdiye kadar silâh kullanmadık Ben 
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kendim için söylüyorum, sairlerini bilmem Akça ve saırece ne hizmet lazım ise, 
her turlu fedakârlığa hazır olduğumuzu arz ederim ' 

SEBUH EFENDİ (İstanbul) - Silâh kullanmazlar tâbirini reddederim Biraz 
evvel söylediğimi tekrar ederim ki, bir lâyiha yapılsın Hıristiyanlar, muhafaza-ı 
vatana umumen hazırdırlar Mal ile, can ile, silâh ile hizmet edebilirler 

NAKKAŞ EFENDİ (Suriye) - Ben kendi nefsime kıyas ediyorum Başkaları ya
pamazlar demedim 

SEBUH EFENDİ (İstanbul) - Bununla beraber şunu da dermıyan edeyim ki, 
Rusya devleti bu muharebeye hırıstıyanların ıslâh-ı ahvalini vesile ittihaz ediyor
sa da bunu hiç bir hırıstıyan asla kabul edemez Biz, vakıa ıslâhata muhtacız 
Lâkın saye-ı şahanede bir hurrıyetname gibi elde tutmakta olduğumuz kanun-ı 
esasî ile kendi kendimizi ıslâh ederiz Hancın müdahalesine ihtiyacımız olmadık
tan başka reddine dahi hazırız Babıali hemen nizamını yapsın, 

HAMAZASB EFENDİ (Erzurum) - "Otedenberı ettiği gibi, ıkı senedenberı, 
Rusya devletinin hırıstıyan milleti himaye vesile ve desısesıyle meydana çıkıp et
tikleri envâ'hıle ve desiseler malûm ve hırıstıyanların ise, saye-ı mâdelet-vaye-ı 
hazret-ı padışahîde memalık-ı mahrusada ne derece emn ve asayiş haliyle yaşa
yıp hoşnud bulundukları ve asla himayeye ihtiyaçları olmadığı rufeka-ı kiram ta
rafından mufassalan beyan ve ıyma olunduğundan bu babda tafsılıyle tasdıe ha
cet görmem ancak şu kadar soylıyeceğım var, şöyle ki 

Ermeni milletinin beş yuz seneyi mütecaviz tabııyet-ı Devlet-ı Osmamyyede 
gördükleri emn ve asayiş ve himaye tarif kabul etmez ve ben dahi Erzurumlu ve 
Erzurum meb'usuyum Kırk sekiz sene mukaddem Rusya ığfalatıyle Erzu
rum dan hicret eden yuz bin nüfusla muttefıkan hicret ve Rusya'nın sun ' ve de
siselerini anlayıb, sonra mâdelet-ı Devlet-ı Osmanıyyeyı arzu ile zır-ı cenah-ı sal-
lanat-ı senıyyeye avdet eden tebaa-ı sadıka-ı Devlet-ı Osmanıyyeden bu lunan bir 
pederin evlâdıyım ki, elyevm millet meb'usluğu sıfatıyle burada bulunmak şere
fini haiz olmuşum muttefıkan ve muttehıden vatan-ı mukaddesimizin muhafa
zasına hazır bulunmak üzere teşebbüs eylemek bazı rufeka-ı kiram tarafından 
arzu olunduğuna, memleketim tarafından şöylece cevab veririm Memleketimiz 
bulunan Erzurum serhad olduğundan malen ahalı-ı hırıstıyanıyye her gûna fe
dakârlık etmekte bulunduğu gibi çend mahdanberıdır Ermeniler dahi islâm kar
deşleriyle birlikte milliye taburları teşkil ve elyevm muttehıden sılâh-bedest ola-
ı ak vatan-ı mukaddesemızın muhafazasına hazır ve müheyya bulundukları vu-
kelâ-ı fıhâm hazeratıyle meclıs-ı meb'usan ve rufeka-ı kirama tebşir eylerim " 

MUSTAFA EFENDİ (Kozan) - Hıristiyan arkadaşlarımızın gösterdikleri mu-
amele-ı ıttıhadcuyaneye ızhar-ı memnuniyet etmeklığıme müsaade buyurmanızı 
rica ederim Rusya devleti, güya hırıstıyan arkadaşlarımızı himaye edecekmiş 
Biz, bu himayenin manası ne demek olduğunu pek âlâ biliyoruz Onun arzusu 
İslâm ile hırıstıyan arasını bozarak bizi birbirimize düşürmektir Düşmanın şu 
emeline mukabil hırıstıyan arkadaşlarımızın ortaya çıkıp da bizden memnuniyet 
göstermiş olmalarını şayan-ı tebrik gorurum Ben dahi, cümle Müslümanlar ta-
ı afin dan kendilerine beyan-ı memnuniyet ve teşekkür ederim 
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DIMITRAKI EFENDİ (Tuna) 
'Rum taifesinden bulunduğumdan bendeniz dahi mıllet-ı âcızanemın namı

na makalat-ı meşruhayı tasdıkan can ve malımızı uğur-ı meyamet-mevfur-ı sul
tanîde feda etmeye hazırız 

ÇANAKE EFENDİ (Yanya) - Turkçemın noksan olduğunu itirafla affınızı rica 
ederim, ben dahi Dımıtrakı Efendiyi tasdik ederim Vatanımıza edilen taarruza 
mukabil cümlemiz hazırız Rusya devleti bu muharebeyi Osmanlılar aleyhine ilân 
etti Bu ısım bize de şâmildir Biz de Osmanlıyız, mukabeleye hazırız 

SIMON EFENDİ (Konya) -
'Bendeniz Konya meb'usu bulunduğumdan, beyan ederim ki Konya'da Rum 

ve Ermemden başka millet olmayıb, bunların İkisi tarafından vekilim işte, bıl-ve-
kâle arzedıyorum ki, Rusya'nın himayeyi filan gibi davalarını kabul etmeyiz Biz 
şimdiye kadar himayeyi Devlet-ı Alıyyeden gorduk, devletimizin bundan sonra 
dahi çok lûtfunu göreceğimizi kemâl-ı emniyetle umıd ediyoruz Şimdiye kadar 
devletimize malımızla muavenetten geri durmamıştık, yalnız canımızla hizmetten 
gen kalmıştık Bundan sonra hem malımızla, hem canımızla fedakârlıktan gen 
durmıyacağız Memleketimizin istiklâlini muhafaza edeceğiz 

YENIŞEHIRLI-ZADE AHMED EFENDİ (izmir) - Meb'uslardan, hırıstıyan arka
daşlarımız fikirlerini pek serbest ve pek güzel beyan eylediler Biz dahi kendileri
nin böyle bir ıttıhad ve uhuvvet fikirlerinde olduklarını bilirdik Kendileri vilâyet
lerinin en güzidesi oldukları cihetle söyledikleri soz bu tun vilâyetlerin sozu hük
münde bulunduğuna şüphe etmem Nufel Beyin dediği gibi asr-ı saadetten bu
güne kadar mıllet-ı islâm ve bilhassa eslâf-ı Osmanıyan hırıstıyan vatandaşları
mızın hurrıyet-ı dımyyelerını ve beka-ı millîlerini muhafazada kusur etmediler 
Allah için itiraf etmelidir ki, akvam-ı Osmanıyyemn muslumanlardan gorduğu 
lûtfu hiç bir yerdeki kavimler görmemişlerdir Zat-ı şevket-sımat-ı cenab-ı padı-
şahî ise mucerred âvatıf-ı senıyyelerınden olarak ihsan buyurdukları kanun-ı 
esasî ile bizi bir kat daha ihya buyurdular Vükelâmızın efkârı dahi padişahımı
zın efkârına peyrevlık ediyor Vakıa Islâmıyan ve Osmanıyan kadımdenberı hur 
ıdı Bir aralık bu hürriyete riayet edilmedi ise, o noksan dahi ahalide ıdı, şimdi
ki halde padişahımız muslumanlığm ve Osmanlılığın kâffe-ı mahasın-u mehamı-
dını tecdıd suretiyle teyıd ve ifa buyurdular Biz b u nimetin kadrini bilmeliyiz 
Bunun kadrim dahi, padişahımız ve devletimiz yolunda ve gerçekten can ve mal 
feda ederek fiilen ifa etmeliyiz Rusya tarihi okunsun Devletimize her zeman et
tiği hakaretler gorulur, işte, bu defa dahi harbi kendisi ilân eyledi, nakz-ı ahd et
ti, hakkın haricine çıktı, biz ise mazur ve mağduruz Cenab-ı hakkın onu mağ-
lûb ve münhezim ve bizi muvaffak ve muzaffer edeceğine hiç şüphe etmıyelım 
Bugünkü gun fedakârlık gunudur Osmanlılar ise hiç bir fedakârlıktan geri dur-
mıyacaklardır " 

RUPEN EFENDİ (Edirne) - Cümlenin malûmudur ki, Ermenilerin ekserisi 
Anadolu kıt 'asında olub yalnız pek kuçuk bir kısmı Rumeli'nde ve onun da bir 
mıkdarı Edirne'dedir Ben oranın meb'usuyum Edirne'deki nüfusumuza nısbet-
le ben meb'usluk şerefine nail olamamalıydım Mademki muslım ve gayr-ı mus
lini vatandaşlarımız beni ıntıhab ettiler, demek ki bizde matlûb olan ıttıhad-ı tam 
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hasıl oldu Ve bu suret ben sevdiklerine ve emniyet ettiklerine delâlet eyledi Şu 
halde kat'ıyyen beyana hakkım vardır ki, hırıstıyan vatandaşlarımızın Devlet-ı 
Osmanıyyeden şikâyete hakları yoktur Rumeli'nde bu lunan milletim namına 
olarak Rusya'nın dava eylediği himayeyi reddederim Her ne kadar fakır isek de 
malımızla, hayatımızla bu yolda fedakârlığa hazırız 

ABDURRAHMAN VASFI BEY (Bağdad) - "Meb'us ve muntehabı bulunduğum 
hıtta-ı Irakıyyenın ehemmıyet-ı mevkııyye ve ıstıdad-u kabılıyet-ı tabîıyyesınm 
muhtaç olduğu ıslatın suver-ı teatı-vu icraatına ve ıstıhsal-ı mamurıyyel-u serve
tiyle el a n haymenışın olan urbân'm ne veçhile iskân olunmak ıcab edeceği ve da
ha b u n a muteferrı bir hayli icraatın lüzum ve teatisine dair takdimini tasavvur 
etmekte bulunduğum lâyihanın ileriye talikini ıcab-ı halden gordum 

Dunku gun Meclıs-ı Meb'usana şeref-vurud edıb makam-ı celll-ı riyasetten 
kıraat buyurulan tezkere-ı samıye ile melfufu bu lunan telgrafnamede devlet-ı ka-
vıyy-uş-şevket-ı alıyyeye Rusya devletinin ılân-ı harb etmesi mes'ele-ı dılhıraşını 
mutazammındır Tafsilâta lüzum görmediğim m a h u d tesvılât-ı ecnebıyyenm esa
sen ve fer'an istilzam ettiği gavaıl-ı dahılıyyenın def-ı mazarratı zımnında salta-
nat-ı senıyye ve alel-mfırad mılel-ı Osmanıyyenın ihtiyar eyledikleri her turlu fe
dakârlık herkesin sıne-ı hamıyyetmde mestur ve menkuştur , halbuki zeman-ı sa
bıka nısbetle bugünkü bulunduğumuz nokta fevkalâde muhım ve muhataralıdır, 
çunku, zeman-ı sabık her ne kadar mudahalât-ı fiılıyye-ı ecnebıyye ile husul-pe-
zıı olmuş bir fesadın mahvı teşebbusatıyle murûr etmiş ise de, bugünkü gun ha
ricen muharebeye başlamış gibi ehemmiyet-ı mevkuyyedeyız 

Rusya ile muharebeye başlanılacağı sırada pek de sıhhatinden emin olama
dığım bazı havadısata nazaran Iran devleti dahi hıtta-i Irakıyye h u d u d u n a asker 
sevkı gibi bir muamele-ı ahd-şıkânanede bulunmak lâzımgelse ahal-ı Irakıyyenın 
ma-sebakta ibraz eyledikleri hıdemata faik olmak üzere hal ve müstakbelin temi
ni arzusu ile gösterilecek nümayişe karşı duracağı ve biavnıhı taalâ her hal ga-
lıb ve muzaffer olacağı tabiî ise de mıllet-ı Iranıyyenm islâmiyet cihet-ı camıasiy-
le bizim ile dıyaneten ve kıbleten müşterek olduğundan car, civar seyyıesile ba
şına dahi çökeceği mesaıb-ı tecavüzden ıhtırazen böyle desayıse kapılıb öteden 
beri Devlet-ı Alıyye ile iltizam eylediği meslek-ı makul-u mukaddeseyı paymal et
mek ve hususiyle uleması tarafından (lehak) kazıyyesı kabul olunmak hakikaten 
akla baıddır Gerçi ebna-ı vatanımın bu kerekı Rusya muharebesinde bu lunub 
da ı'lâ-ı kehme-ı cıhadda muvaffak olamayacağından dolayı müteessir ve mute-
essıf isem de bıgayr-ı hakkın ılân-ı husumet-u cidale kalkıştığı halde Rusya dan 
aşağı kalmamak lâzımgelen Devlet-ı Iranıyyeye karşı sell-ı seyf-ı müdafaa etmek
le kesb-ı mefharet ve o arazı-ı mukaddesede ısale-ı dem-i hamıyyet-ı dıyanet-u 
milliyetle şan-u şerefini bir kat daha cihana i'lâ ve musaraa t edeceğinden müte
selli ve müteşekkirim 

Rusya'nın ılân-ı harb etmesi üzerine hey'et-ı meb'usan biraderlerimin göster
diği besalet ve hamiyet ve sadakat ve gayret elhak bendenizi buyuk muftehır et
ti hamıyyet-ı mücesseme denmeye seza olan arkadaşlarımı tebrik ederim ve ken
dilerinden gördüğüm bu measır-ı celıleyı ebna-i vatanıma tebşir ve ış'ar ve bu
lundukları mevkiin muhafazası ehemmiyetinden ve bu muharebenin göstereceği 
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masarif-1 mubreme-vu muhımmeye medar olmak üzere muavenet-ı nakdıyyede 
bulunmaları lüzumundan bahisle kendilerine vesaya-ı lâzıme beyan ve ihtar ey
lerim 

Cenab-ı hayrunnâsırîn mıllet-ı Osmanıyyeyı galıb ve muzaffer buyursun 
HACI HÜSEYİN EFENDİ (Suriye) - Bendeniz lâyıkıyle turkçe soylıyemıyorsam 

da ozrum makbuldür 
Efendilerim, bendeniz Suriye'den meb'usum Her yerden ziyade Suriye'de mı-

lel-ı muhtelife vardır bu-husus hırıstıyanlarm her nevi vardır, fakat saye-ı se
ri atta ve saye-ı saltanatta kardeş gibi yaşamaktayız Sair memalık-ı mahrusanın 
dahi böyle olduğunu anladım islav himayesi, hırıstıyan himayesi gibi bahaneler 
bir buçuk senedenberı görülüyor Bunun ne garaz üzerine musanna olduğunu 
Suriye hırısuyanları bilirler Diyorlar ki, biz himaye istemeyiz, bizim padişahımız 
vardır, şeriatımız vardır, kanunlarımız vardır, rahatsız olursak bunlardan hima
ye isteriz ve nail oluruz 

Buraya geldim, gordum ki lıllâh-ılhamd memalık-ı mahrusanın hepsi bu fi
kirdedir işte bugün âza-ı kiram, bu hey-et-ı âlıyyede dahi İzhar ma-fılbatm ey-
ledıleı Teşekkür ederim Padişahımız, vükelâmız, askerimiz sayesinde istiklâli
mizi muhafaza edebiliriz 

Canım, efendim, hırıstıyanlar tarafından Rusya ya bir arzuhal mı gitti, bir 
meb us mu gönderildi, himaye mı istenildi ki, devlet-ı mezkûre bu davaya kalkı 
şıyor? Rivayete göre bir kaç mufsıd gıtmışlermış, fakat, Fransa, ingiltere, Alman
ya gibi muazzam devletlerin hepsi hamiyetsiz de yalnız bir Rusya mı hamiyetli
dir? Evvelâ o kendi evini temizlesin de sonra harice baksın " 

NAKKAŞ EFENDİ (Suriye) - "Hacı Hüseyin Efendi hazretlerinin ıfadat-ı vakı
asına teşekkür ederim Demincek arzettığım makalenin h u k m u n u teyıd buyur
dular Beyrut 'un ve Suriye'nin böyle en muteber bir meb'usu tarafından görülen 
husıı-ı şahadetin makbul olacağı derkârdır Kendilerinin sozu nu tkumda rıyâ ve 
mudahene olmadığını ısbat eyledi Yalnız şimdi değil, bu mes'ele başlıyalıdanbe-
ıı Suriye ahalisinin ağzında şu lâkırdı vardır Biz Rusya'yı istemeyiz, devletimiz
den hayırdan başka bir şey görmeyiz " 

SAMI BEY (Işkodra) - "Efendiler, bendeniz dahi vekâleten beyan-ı hal ede
rim 

Işkodra eyaletinde sakın bilcümle mıllet-ı hırıstıyanıyye Devlet-ı âliyye-ı Os-
manıyyeden gördükleri adalet sebebiyle islâm kardeşleriyle beraber o derece 
muttehıddırler ki, Kosova vak'asından beri devlet düşmanları aleyhlerinde islâm 
ile muttefıkan mukabele ve fıda-ı can ederek mukatele edegelmışlerdır, b u n u n 
için Rusya hımayetını, hâşâ ki, kabul etsinler' Hımayet değil, Rusya lâfzını ıslı
ma etseler bile o kadar nefret ederler ki, beyan edebılemem, maahaza bu zeman-
da böyle bir padışa-ı adalet-bahşa ve vukelâ-i ızâm-ı şecaat-numa efendilerimi
zin zemanlarında eyledikleri gayret ve hizmetlerinden ziyade, vatan düşmanları 
aleyhlerinde Islâmla beraber, sılâh-bedest olarak kıyam ve sadaketle hizmet ve 
gayı et edeceklerini kavıyyen teahhud ve beyan ederim " 
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NAFI EFENDİ (Haleb) - "Meb us efendilerim, Rusya devleti bir muddettenbe-
11 vatan-ı azizimizi ısülâ ve can ve mal ve namusumuzu tehlikeye ılka ıçm etme
diği hile, yapmadığı desise kalmadı 

Ez an cümle ıkı senedir Hersek, Bosna, Sırb, Karadağ, Bulgar tebea-ı şaha
neyi ıgva ve ihlâl ederek bu kadar ıfsadat ve desaıs ve tahavvulât bu mahallâtın 
menafıı ıçm olmıyarak Rusya çarı buyuk Petro'mm mahud vasiyetnamesini mev-
kı-ı fiile getirmek, hep tezvir ve fesad şebekeleri olduğunu hiç birimiz şüphe et
mesin 

Ne çare ki, bunların hafıf-ul-aklları duşmen-ı medenıyyet olan bu ılkaat ve ıf
sadat dâmlerme düşürerek kendilerini harab ediyorlar 

Ne ise, âhıran şu gavaıl-ı dahılıyye aradığı neticeyi bulduğundan, her turlu 
i enklere girerek ve her nevi hıyel-ı polıtıkıyye ve desaıs-ı diplomatıyye imâl ede-
ıek Avrupalılara ettiği ıknaat istediği semereyi intaç etmediğinden, işte vatan-ı 
dzız-u mukaddesimize bılâ-hak ılân-ı harb etmiştir 

Bizler muhik olduğumuz için nusrat-ı hayrunnâsırîn bize muindir, zahirdir, 
nasırdır Bunda kimseniz şüphe etmesin, fakat galibiyetin esbab-i zahınyesınden 
birisi, vatanımızı sahıl-ı selâmete çıkaracak tarik-ı selâmet-refık, ıttıhad ve itti
faktır Bu da hasıl olduğu, zaten daıre-ı emel-u itikadımız dahilinde olmak üze
re, hırıstıyan arkadaşlarımızın vatan-ı müşterekimizi muhafaza için bizimle be
raber mal ve can ve cihanlarını feda edeceklerim Devlet-ı âlıyyenm zır-ı cenah-ı 
adaletinde yaşayan hırıstıyanların vekili addedilen hırıstıyan meb'usları arkadaş
larımızın lisanlarına getirdikleri hıssıyat-ı kalbıyyelerınden malûm oldu 

işte, bu fedakârane ve vatandaşane hareketlerine kendi namıma arz-ı mem
nuniyet ve bilûmum mıllet-ı Islamıyye namına beyan-ı şukranıyyet eylerim El-
mmnetu lıllâhı tealâ mıllet-ı Osmamyye tubâ summe tubâ ki böyle bir muhare
be böyle bir padışah-ı âlî-cahın zeman-ı celâlet-ıttısam-ı saltanat-ı mes'udesıne 
ve emmyet-ı milleti kazanmış öyle bir vukelâ-ı padışahîlerın de res-ı umur- ı mu-
azzamada bulundukları hengâme tesadüf etmiştir Cenab-ı hak her suretle avn 
ve inayetine ıstınad eden bizleri mansûr, âdâmızı makhûr edeceğinden şüphe et
meyiniz Melâıke-ı musevvemîn-u mukerremîn ile ımdad olacağımızı size tebşir 
ederim 

Hey etimizden ibaret olan hey'et-ı meb'usan'ın ne hizmet ve muavenet ve ha
rekette bulunmaları lâzım geleceğinin ihtarını u m u m namına hey'et-ı vükelâdan 
rica ederim 

Vatan-ı akdesımızın muhafazası yolunda düşman karşısında fıda-ı can-u ci
han ıçm gaza ve cihada hazırlanmış ve girişmiş olan asakır-ı zafer-measır-ı Os
mamyye kardeşlerimize medar-ı şevk olmak ve bad-el-memat familyaları dahi 
saye-ı şahanede ınfak olunacaklarını bilmek üzere evvel-be-evvel arâmıl ve ey
tamlarına ve sakat olacak olanlara Devlet-ı âlıyye budcesmden tefrik olunan mu-
hassesata şimdiden bir kaç kat ilâvesi lüzumunu teklif ve b u n u n asker arkadaş
larımıza tebliğ ve tebşirini dermıyan eylerim 

Arâ-ı umumîyye bu fikirle beni teşrik edeceklerini emel ederim Arkadaşlar 
mal ve can ve cihan fedası ıçm şu zemanda âlâ ve eaz ve muhterem bir zeman 
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olamaz Nusrat-ı zulcelâl-ı vel-ıkram ve ruhamyyet-ı enbıy-i ızâm hazeratına ıstı-
nad ve tevekkül ederek, ve sefk-ı dıma'm âlem-ı msanıyyete olacak sû-ı tesıratı-
nı medeniyet davasında bulunan devletlere bırakarak, cenab-ı hakkın yer yü
zünde ihsan ettiği vatanımızın muhafazası için elden gelen gayreti el ele vererek 
ifa edelim 

Arş vatandaşlar, vatan imdadına'" 
DANYAL EFENDİ (Erzurum) - Rusya hırıstıyanları vikaye edeceğim diyerek 

ki ıkı seneden beri bir takım asdıkayı iğfale çalıştığı gibi şimdi de u m u m hırıstı-
yanların muhafazası vesilesiyle ilân-ı harb etmiş 

Arkadaşlarımızın beyan ettikleri gibi biz hırıstıyanlar, öyle bir devletten hiç 
bir vakit himaye istemeyiz Ben Erzurum meb'usuyum Rusya himayesi ne de
mek olduğunu pek âlâ biliyorum Başka mahaller ahalisi, b u n u bizim kadar bil
mezler Öyle bir himaye bize lâzım değildir Biz, o himayeye karşı asâkır-ı mıllıy-
ye teşkil eyledik Kuçuk, buyuk, ehmıze silâh alarak, hazırlandık Ben, saye-ı şa
hanede şu rütbeyi haiz olduğum halde bıl-ıftıhar bu hizmete başladım Teşkil et
tiğimiz bölükler buyuye buyuye taburlar oldu Onun bize arzeyledığı himayeye 
biz sungu ile mukabele edeceğiz 

SEYYID AHMED EFENDİ (Hicaz) - Ey muslımîn, ey nasârâ, ey beni israil ar
kadaşlarımız, tarih okuyanlar, Rusyamn harekâtı daima ıstıla-ı memalık olduğu
nu bilirler Devlet-ı mezkûre her hangi mahalli istilâ edecek olursa nice desaıs ve 
hile ile o mahal ahalisi beyninde nifak ve ihtilâf hasıl eyler Rusya Kırım, Kazan, 
Asya-ı vustâ, Buhara ve Maverâ-un-nehr vilâyetlerinin cümlesini hep bu vesile ile 
istilâ eyledi Şimdi, Rumeli ve daha ilerisim dahi yine bu vesile ile istilâ etmek is
tiyor Ben ehl-i Hicaz meb usuyum Orada hırıstıyanlar, yahudîler yoksa da, bu
raya geldim, hırıstıyanları, yanı Osmanlı olan hırıstıyanları ve yahudîlerı gordum 
ki pek muttehıd yaşıyorlar, pek çok memnun oldum (Velâ tenazeû) âyet-ı kerı-
mesıyle kendilerine tavsiye ederim Rusya karşısında muttehıd ve müttefik dur
malı Mademki menfaat-ı vatan cihetıyle müşterekiz Mukabelde dahi müşterek 
bulunmalı O bize bıgayr-ı hakkın ılân-ı harb eyledi Bizim, Hak-tealâ hazretleri
nin ianesine itimadımız vardır inşallah, yakında bir çok beşaretten birbirimizi 
tebrik ve teşekkür edeceğiz 

NAKKAŞ EFENDİ (Suriye) - "Şu ırad eylediğimiz nutuklar hemen birdenbire 
söylendi Bir gun, beş gun evvel malûb olub da, düşünülerek, taşınılarak söylen
medi Herkes hıssıyat-ı hazırası ne ise onu arzeyledı, bu ısbat eder ki, ışın içinde 
ıgva ve teşvik yoktur Binaenaleyh bu nutuklar birer varaka üzerine alının, her 
lisana terceme olunarak dahiliye ve hariciye nezaretleri vasıtasıyle, her tarafa 
neşrolunsun Şu ittifakımızı dahilde ve hanede görsünler Bu sozumu Hacı Hü
seyin Efendi ile müştereken arzediyorum ' 

REİS - Munasıb mı? 
Hey et - Munasıb 
REİS - Öyle ise şubenizde bir pusula yapınız da icabına bakılsın 
MANOK EFENDİ (Haleb) - "Ben nu tkumda efkârımın bu tun hırıstıyanlar na

mına olmak üzere ilân olunmasını tavsiye eylemiştim, şimdi tekrar ederim ki âle-
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ram her tarafına, her lisan ile ilân olunsun, âlem gorsun ki, Ermeni milleti beş 
yuz senedenberı devlet-ı âlıyyenm zır-ı ıdare-ı âdılânesınde mes'uden yaşamıştır 
Bu milletin sair aksamı bazı duvel-ı mutecavıre içinde bulundukları halde nam
ları unutu lmak derecesine gelmiştir Devlet-ı âlıyye ise kendisini teşkil eden her 
milletin mülıyet-u kavmıyet-ı kadımesmı muhafaza eylemiş olduğu gibi milletin 
dahi mezheb ve lisanını ve serbestı-ı ımtıyazatını muhafaza etmiş, ha t tâ milleti
miz terakkıyat-ı mıllıyyeyı burada bulmuşlardır 

Hasılı, efendim, bu muharebede devletimize ne yolda hizmet edebileceğimizi 
vukelâ-ı fıham hazeratı beyan buyursunlar, her turlu fedakârlığa hazır olduğu
muzu ermenıler, bu tun hırıstıyanlar tarafından beyan ederim " 

FASİH EFENDİ (Konya) - "Bendeniz Konya vilâyeti meb'usu olup bazı memu
riyetle vilâyetin her cihetini gormuş olduğum cihetle dahıl-ı vilâyette bulunan bil
cümle hırıstıyanın saadet halinde olup tebea-ı sadıka-ı hazret-ı padışahîden ol
duklarına ve Rusya devletinin hiç bir suretle himayesini kabul etmediklerine şa
hadetle beraber, Konyada ıane-ı cıhadıyye komisyonunda bulunarak gonullu as
kerliğine yazılmak üzere hayli hırıstıyan talıb oldukları ve eshab-ı iktidardan bu
lunanların kendi hâhışlerıyle bılâ-taleb haylice gonullu süvari askeri tedarik ve 
teçhiz eyledikleri meşhud ve malûm olması delaletiyle arkadaşım Sımonakı Efen
di hırısüyanların uğur-ı meyamen-menfır-ı hazrel-ı padışahîde mallarından baş
ka canlarını dahi fedaya ve cumleten, komşuca bıl-ıttıfak, muhafaza-ı vatan-u 
hukuka hazır bulunduklarına dair vaki olan ifadesini tasdik ve bıl-cumle vatan
daşla! ımızın ırad eyledikleri nutuklarında mın-el-kadîm vaki olan ittihadı şimdi 
fiilen ibraza olan himmetlerine teşekkür ederim " 

OSEB EFENDİ (Dıyarıbekır) - "Bu bendeleri, Dıyarıbekır vilâyetinin meb'usu-
yum Vatanımda iken Karadağ mes'elesı meydanda ıdı ve iş o raddeye varacağı
nı u m u m vatandaşlarım mutalea eylediklerinden buraya azimet ettiğim sırada 
efkarlarını bendenize tevdi eylediler, şöyle ki Maal-ıftıhar tâbi bulundukları Dev
let-ı âlıyye ve vatan-ı mukaddes uğurunda malen ve bedenen fedakârlık etmeye 
hazır ve amadededirler Bu babda taallûk buyurulacak iradeye bıl-ıntızar ifade
sini istirham eylerim ' 

ŞAHINYAN AĞOB EFENDİ (Sivas) - "Ben dahi Sivas vilâyeti cümle hırıstıyan-
ları tarafından meb us bulunduğum cihetle vilâyetim kâffe-ı hırıstıyanları tarafın
dan beyan ederim ki, cümlesi malen ve bedenen hizmet etmeye hazır olduklarını 
tebşir ederim Ve Rusyanm himaye cevablarma asla kabul etmeyiz " 

PANAYOT AĞA (Edirne) - Hırıstıyanları himaye edeceğim diyen Rusyalı Edir
ne vilâyetinin Sofya cıhetındekı koylu adamları ıgfal ederek cümle ahaliyi rahne-
dâr eylediği halde ittihadımız sayesinde derhal mdıfaına vatandaşça bezl-ı iktidar 
ederek başımızı belıyyeden kurtardık ve bıl-cumle vatandaşlarımızla imtizacımızı 
ısbat eyledik Biz Rusyanm himayesini değil, sozunu bile istemeyiz Faydasından 
geçtik, belâsından padişahımıza sığınırız Rahatımız saye-ı padışahîde pek mü
kemmeldir Rusya, hırıstıyanlara merhamet eder olsa Lehistan ahalı-ı hırıstıya-
nıyyesme ederdi 

Hasılı, biz Rusyanm ismimizi söylediğinden bile memnun değiliz, bize karışmasın 
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FEYZİ EFENDİ (Sofya) - ile Süleyman Bey (Niş) - "Rufekamızdan hınstıyan 
meb'usan efendilerin bugünkü ıçtımada ahval-ı hazıra hakkında ırad eyledikleri 
nutuklardan bedhahımız olan Rusya devletinin nice senelerden beri memleketi
mize tohm-ı fesadı ekmek için vuku bulan mesaı-ı desayıskârîsmden biri ve bel
ki birincisi addolunan Bulgar himayesi sozunun nasıl şiddetle reddolunduğu an
laşılmış olduğundan tekrara hacet görülmemiş ise de çakerlerı dahi Rumelınm 
nıkat-ı muhımmesmden addolunan ve Rusyanın nazar-ı ıtmâ'ına almak istediği 
Bulgarıstandan Sofya ve Niş meb'usamndan bulunduğumuz cihetle zaten ve vic
danen tasdıkımızda bulunan ıfadat-u efkâr-ı mebsutaya iştirak etmekte bu lunan 
hınstıyan refiklerimizle beraber bazı efkâr-u malûmat-ı sabıkamızın efkâr-ı âm
meye vaz'ma musaraat eyleriz 

Rusyanın bıl-ful tahrikiyle Sofya ve civar Balkanlarında vukua gelen Bulga-
ı ıstan ihtilâlini meydana çıkaran eşkıya ve reislerinin derdestıyle ıfsadat-ı vakı
anın men-ı tevessuuna kavlen ve fiilen hem-dest-ı vıfak islâm ve hınstıyan vatan
daşlarımızla yekdıl ve yekcıhet nasıl sa'y ve gayret ve vatana hizmette kusur 
olunmamışsa, şimdi dahi devlet-ı mebhûsenın muharıb sıfatiyle ortaya çkmasın-
da devlet ve milletçe ıcab edecek fedakârlığa her suretle ve her cihetle vekili bu
lunduğumuz ahal-ı Osmanıyyenın hazır bulunduklarını ve Rusya devletinin mu-
harebat-ı dıplomatıyyeye koyduğu himaye sozu lâfz-ı bî-mâna addolunduğunu 
arz ile hissemize düşen vazıfe-ı teahhudu ifaya ıbtıdar edeceğimizin ilânını arzu 
ederiz " 

REİS - Bu hamıyyet-ı Osmanıyyenız zaten malûm ıdı, müzakere ile bir kat 
daha malûm oldu Doğrusu teşekkür olunur. 

Matbuat nizamnamesine şubelerde alelâlcele bakılmalı, bir de memur vardır, 
onunla da müzakere etmeli 

CEVDET PAŞA HAZRETLERİ (Dahiliye Nazırı) - Meb'usan-ı kiram hazeratının 
gösterdikleri measır-ı hamıyyet zaten kendilerinden memul ve mutazar olan bir 
keyfiyetti, maahaza hey'et-ı vukelâ-ı devlet tarafından bıl-vekâle mahsusan te
şekkür ederim, zira bu kadar hamiyet uzerme teşekkürden başka söylenilecek 
soz bulunamaz 

D a h a s o n r a P a d i ş a h ı n o r d u ve d o n a n m a k o m u t a n l a r ı n a gönderd iğ i 
ş u telgraflar o k u n u r . : 

Babıâlîden bir varaka-ı matbua aldım. Zat-ı hazret-ı padişahî canıb-ı âlîsin
den ordu kumandanlar ına irsal buyurulan telgrafnamelerm suretiyle leffen Babı
âlîden gelen varakadır 

Okunsun, dınlıyelım 
Serdar-ı ekremımız ve muşır-ı hamıyetsemırımız Abdı Paşa, 
Tuna ordu-ı hümayunumuz kumandanı muşır-ı hamıyyetsemırım Ahmet 

Eyub Paşa, 
Dördüncü ordu-yı hümayunum muşırı muşır-ı hamıyyetsemırim Ahmet 

Muhtar Paşa, 
Batum ordu-yı hümayunum muşırı muşır-i hamıyyetsemırım Hasan Paşa, 
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' Rusya devleti devletimizle kat-ı munasebat ile ılân-ı harb eylemiş olduğun
dan bizim dahi Hak tealânın inayetine ve bu ummet-ı Muhammedıyyeye baıs-ı 
rahmet olan peygamber-ı zı-şânmın ımdad-ı manevîsine sığınarak silâha sarıl
mamız lâzımgeldı 

Malûmunuzdur ki, biz sulh ve asayişe adavet etmedik ve ha t tâ şimdiye ka
dar elimizde silâh ve kalbimizde sulh arzularını tut tuk Hayr-hâhımız ve dostu 
muz olan devletlerin muhafaza-ı asayiş ıçm ettikleri nasihatleri dmleyıb o yola 
bıı lıkte çalıştık lâkın düşman, maksadı, hukukumuzu ve istiklâlimizi ve memle
ketimizi mahvetmek olduğunu ve bunlar feda olunmadıkça arzusunu istihsal et
mek m u m k u n olmadığını ısbat etti ve hiç bir hakka ve hiç bir sebeb-ı meşru 'a 
mebnı olmaksızın üzerimize hücuma azmeyledı 

Cenab-ı ahkemul-hâkımî hakk-u adim hâmisi olduğundan zafer ve selâmeti
miz takdır-ı ilâhîye mazhar olmak memuldur Inşaallâh-ı tealâ askerimizin ikdam 
ve gayreti ve tebea-ı sadıkamızın maddî ve manevî ittifak ve muaveneti ile düş
manımız naıl-ı meram olamaz, Hazret-ı hayr-un-nâsırînden umıd ederim ki as
kerimiz Osmanlılığın şeref ve şanını ve cedlermm mesleğini muhafaza edin beni 
mahcub etmez 

Ve kumandanızda bulunan kâffe-ı ümera ve zabıtana ve evlâdım olan asakı-
rıme selâm-ı mahsusumu ıhda eyle, devlet-u millet kendilerim bugün için büyüt
müş olduğundan memulumuz olan gayret ve hamiyet ve şecaati bugün hakkıy-
le ve tamamıyle ısbat etsinler, kumandanınıza mevdu olan askerimizin muhafa
za ettikleri mevkilerin her bir taşı ve her bir toprağı atalarından ve vatan kardeş
lerinden nice bin gazı ve şehidin gazası ve omru cevherıyle satın alınmıştır, o yer
leri düşmanın tasallutundan, ve Osmanlıların pek âlî ve canlarıyle müsavi olan 
haklarını ve namuslarını ve istiklâllerini düşmanlarının taaddısınden hıfzetsin
ler Askerimiz vazıfe-ı muhteremesmı ödedikçe Allanın nusrat ı ve peygamberimi
zin ımdad-ı ruhanıyyetı kendilerine rehber ve dua-ı hayrımız daima onlarla bera
berdir 

Osmanlı milleti, asker kardeşlerinin memleketlerinde kalan evlâd ve ayalleri
nin haris ve hadimidirler Padişahları dahi her şeyde kendileriyle beraber olub 
hııı-ı hacette hilâfet ve saltanatın en buyuk ve mukaddes sancağını alıb kendile
rine yetişmeye ve asker ile beraber vatanın namus ve hakkı ve istiklâli uğurun
da canını feda eylemeye hazırdır 

Allah nusra t ihsan etsm, amin" 
Telgrafname-ı hümayun 

Donanma-ı hümayunlarım kumandanları paşalar, 
Rusya devleti devletimizle kat'ı munasebat ile ılân-ı harb eylemiş olduğun

dan bizim dahi Hak tealânın inayetine ve bu ummet-ı Muhammedıyyeye baıs-ı 
rahmet olan peygamber-ı zı-şânının ımdad-ı manevisine sığınarak silâha sarıl
mamız lâzımgeldı 

Malûmunuzdur ki, biz sulh ve asayişe davet etmedik ve hat tâ şimdiye kadar 
elimizde silâh ve kalbimizde sulh arzularını tut tuk Ve hayr-hahımız ve dostumuz 
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olan devletlerin muhafaza-ı asayiş İçin ettikleri nasihatleri dinleyıb o yola birlik
te çalıştık Lâkın düşman, maksadı, hukukumuzu mahvetmek olduğunu ve bun
lar feda olunmadıkça arzusunu istihsal etmek mumkun olmadığını ısbat etti ve 
hiç bir hakka ve bir sebeb-ı meşrua mebnı olmaksızın üzerimize hücum eyledi 

Cenab-ı ahkemul-hâkımîn hakk-u adlın hâmisi olduğundan zafer ve selâme
timiz takdır-ı ilâhiye mazhar olmak memuldur Ve inşallah askerimizin ikdam ve 
gayreti ve tebea-ı sadıkamızın maddî ve manevî ittifak ve muaveneti ile düşman 
naıl-ı meram olamaz 

Hazret-ı hayr-un-nâsırînden umıd ederim ki, askerimiz Osmanlılığın şeref-u 
şânmı ve cedlermm mesleğini muhafaza edıb beni mahcub etmez 

Kumandanızda bulunan kâffe-ı ümerâ ve zabıtana ve evlâdım olan efrad-ı 
asakırıme selâm-ı mahsusumu ihda eyleyınız ve devlet-u millet kendilerini bugün 
için büyütmüş olduğundan memulumuz olan gayret ve hamiyet ve şecaati bugün 
hakkıyle ve tamamıyle ısbat etsinler 

Kumandanıza mevdu olan donanmamızın gideceği sevahıl düşmanın en mü
him mevkılerıdır ve oraların her bir taşı ve her bir toprağı atalarımızdan nice bin 
gazı ve şehidin gazası ve omru cevherıyle satın alınmış iken şimdi oralara düş
man hükmediyor ve içerlerde olan dm kardeşlerimizle el ele vermeye, bu sahiller
de olan kaleler ve istihkâmlar manı ve sed oluyor, bu kadar emeklerle vucude ge
tirdiğimiz donanmanın hedef ve maksadı evvel-bevvel bu kaleleri, istihkâmları 
lûtf-ı hakka dayanarak zabtetmek olmalıdır Oralarda nice dm kardeşlerimiz bi
zi bekliyorlar ve hukuk-ı meşrualarmdan gördükleri mahrumiyeti bizimle birleş
tikten sonra ber-taraf edeceklerdir Donanmamız o yerlerde tekrar Osmanlı san
cağının mevc-hîz olmasına çalışsınlar, Osmanlıların âlî ve canlarıyle müsavi olan 
haklarına ve namuslarına ve istiklâllerine kasdeden düşmana mukabeleye şıtab 
etsinler 

Askerin vazıfe-ı muhteremesını ödedikçe, Allâhın nusrat ı ve peygamberimizin 
ımdad-ı ruhanıyetı kendilerine rehber ve dua-ı hayrımız daima onlarla beraber
dir 

Osmanlı milleti asker kardeşlerinin memleketlerinde kalan evlâd ve ayalleri
nin haris ve hadimidirler Padişahları dahi her şeyde kendileriyle beraber olub, 
hın-ı hacette hilâfet ve saltanatın en buyuk ve mukaddes sancağını alıb kendile
rine yetişmeye ve askerleriyle beraber vatanın namus ve hakkı ve istiklâli uğu
runda canını feda etmeye hazırdır 

Allah nusra t ihsan etsin " 
NAKKAŞ EFENDİ (Suriye) - Ruhsat buyurun, efendim, cevab vereceğiz 
REİS PAŞA - Hak teala bizi de vatan uğurunda edeceğimiz hizmette muvaf

fak buyursun 
Hey'et - Amin 
NAKKAŞ EFENDİ (Suriye) - (Padişahımız çok yaşa') duasından başka hiç bir 

şey diyemem Allah muvaffak eylesin' 
Diyerek kursı-ı hitabete çıkıb nutk âtiyi ırad eylemiştir 
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'Mıllet-ı Osmamyye alelûmum ne gûnâ muttehıd olduğunu ve alâ ıhtüaf-ı 
mezâhıbıha yek-vucud bulunduğunu dunku gun ırad olunan muteaddıd nutuk
lardan âleme ısbat eyledik, binaenaleyh Rusyanın muharebesi yalnız alem-ı is
lâm ile değil, himaye edeceği iddiasında bulunan mesıhîler ile dahi olduğu der-
kârdır 

Her ne hal ise, bu yolda dunku ırad olunan nutuklar kâfidir 
Fakat, unutmamalıyız ki, düşmanımız gayet muktedir, uyanık bir hılekârdır 

Bu asırda, esna-ı muharebede gunâ gûn şaşudlar kullanıyor Gözlerimizi açma
lıyız, zira adûmuz dahiliyemizden envâ-ı desaıs icra ettirmesiyle bir fesad ve ihti
lâl ihdas etmesine çalışacağı ve bunun ile hem idaremizi bir kat daha tas'ıb et
miş ve hem de devletin vaad buyurduğu ıslâhatın güya aksı halinde bulunduğu
nu Avrupaya göstermiş olacağı derkâr ve bundan dolayı tekevvünü melûz olan 
mehazîrın tafsiline hacet goremem, binaenaleyh bu mutalea-ı mutena devlet ta
rafından vukât-ı izam hazeratına bildirilmesiyle işbu mevadd-ı muhımme u m u m 
ahaliye lâyıkıyle ve suret-ı hasene ile tefhim edilerek ittihaz olunabilecek tedabı-
ıı bıl-ıcra mesuliyeti yine valilere ve meclislere ve vucûh üzerine bırakılması ik
tiza eder, zannederim 

Muharebe mes'elesıne gelince Birinci Napolyonun dediği gibi muharebe pa
ra ile olur, Ancak devletimizin el an akçaca olan müzayakası malûm olduğu gibi 
evrak-ı devlet dahi ne halde ve ne kesadda olduğu malûmdur Yanı haneden kat'ı 
umıd ederek derdimize bir derman bulmalıyız Ahalinin dahi hal-ı müzayakası 
malûm ise de onunla beraber el'an hamiyet vaktidir Hubb-ul-vatan mın-el-ıman 
fehvasınca indimizde ne ki azız varsa devlet ve vatanın uğuruna feda etmeliyiz 
binaenaleyh bu babda hatır-ı âcızaneme gelen tedabırm arzedılmesıne mubade-
ret eylerim 

Evvelâ, ıane-ı vatanıyye veyahud diğer bir nam ile kâffe-ı memalık-ı Osmanıy-
yede bir iane ıktınabı kuşad edib, biz ki meb'usan-ı millet bu ianenin kapısını 
açarak herkes halme göre bılâ-ıvez devlete bir hizmet etmek ıcab eder 

Saniyen, sınıf-ı askerıyyeden maada cemî-ı memurîn-ı devlet, tâ vukelây-ı 
izam hazeratından bin kuruşluk maaş sahibine kadar, bundan böyle nısıf maaş 
alıb nısf-ı diğeri dahi muharebe nihayetine değin muvakkaten hazinede mevkuf 
tutulması iktiza eder 

Salisen, vergû-yı emlâk bu sene ıkı kat olarak tahsil olunub, bir katı sene-ı 
hazıra ve ikincisi sene-ı âtiye ıçm, ahali yedine makbuz senedatmın itası lâzım-
gelır Yahud kaime ile lira beyninde vaki olan farka mukabil olmak üzere bılâ-ıvez 
nısıf vergi verilmek şıkkından birisi, nezd-ı devlette her hangisi, munasıb görü
nürse icra olunması (1) 

1 1 . Idare-i Orfiyye K a n u n u 

1876 K a n u n - ı E s a s i s i n e göre ü l k e n i n h e r h a n g i bir bö lges inde ihti lal 
ç ıkacağın ı göster i r i şare t le r go ru lu r ise , h ü k ü m e t i n o yöreye ozgu o l m a k 

(l)«t,ı Cl i 170 114 
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üzere geçici sıkıyönetim ilân etme hakkı vardı Bu bölgede uygulanacak 
yönetim özel bir nitelik taşıyacaktı 

Ülkenin içinde bulunduğu koşullar nedeniyle hükümet Idare-ı Orfıy-
ye Kanunda bazı değişiklikler yapılmasını öngörmüştür içtüzüğe göre 
böyle bir değişiklik yapılırken gerekçesinin de belirtilmesi gerekiyordu 
Mebusların açıklamalarına göre hükümet niçin yasa değişikliğine ihtiyaç 
duymuş, belli değildir Buna rağmen meclis başkanının, I O K 'na ıkı uç 
bend eklenmesini gündeme alması, bazı mebuslarca hoş karşılanmamış
tır Bunlar, yasanın okunmasını istemişlerdir Böylece mebuslara eski ile 
yeninin bir karşılaştırılmasının yapılmasına imkân verilmesini istemiş 
oluyorlardı Öyle anlaşılıyor ki, adeta bu istek bir dayatma şeklinde 
Ayandan geçirilerek Meclis-ı Mebusan'a getirilmiştir Oysa Edirne Mebu
su Rasım Beyin de belirttiği gibi Ayan bir yasada değişiklik yapmak isti
yor ise, kendi içinden bir kaç uyeyı seçip meclise bildirmesi, meclisin de 
kendi içinden bir kaç uyeyı seçip Ayan üyeleriyle ortak bir komisyon kur
ması ve değiştirilecek, eklenecek maddelerin bu komisyonca saptanması 
gerekiyordu Bu ilke çiğnenmişti O nedenle de Rasım Bey meclis üyele
rinin I O K yapılacak değişikliğe karşı çıkmalarını istemiştir Bu istek 
üzerine konu çeşitli boyutlarıyla ele alınmış, eski yasa ile eklenen mad
delerden oluşacak yeni yasa okunmuş ve karşılaştırması yapılmıştır Bu 
konunun Kanun-ı Esası'ye uyup uymadığı da tartışılmıştır Neticede es
ki metnin amaca daha uygun olduğu saptanarak hükümetin isteği 
mebuslarca onaylanmamıştır (1) 

12. Osmanlılık 
1876 Kanun-ı Esasisi Osmanlıcılık temeli us tune otur tulmuştu Bu 

nedenle Meclıs-ı Mebusan üyeleri bu konu üzerinde bir hayli durmuşlar
dır Vılâyât Nizamnamesine göre nahiye meclisleri oluşturulacaktı Bu 
meclislerin üyelerinin 1 /2'ı Müslim, 1 /2'ı Müslüman olmayanlardan olu
şacaktı Bu konuya Selanik Mebusu Mıhalâkı Efendi ile Yanya Mebusu 
Argın Kantarcı itiraz etmiştir Kantarcı Efendiye göre böyle bir ayırım Ka
nun-ı Esasiye aykırıdır Böyle aykırılığa herkes karşı çıkmalıdır Çunku 
mebuslar Kanun-ı Esasiye uygun hareket edeceklerine ilişkin yemin et
mişlerdir 'Kanun-ı Esası Müslim, Gayrı Müslim demeyip ve bir milleti 
öbüründen ayırmayıp hep tebaa-ı şahaneyi Osmanlı namıyla birleştir
miştir ' Hiç bir millete ayrıca İmtiyaz" vermemiştir "Cümlesini müsavi" 

(l)u^c C / i 265 ">(>(•, 
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ilân etmiştir "Bunun ıçm bu bend değişmeli ve azalar millet ve mezhep 
demeyerek bıla tefrik ekseriyeti kim kazanırsa onlar nasbolunmalı" 
demiştir 

Kantarcı Efendi, "Bıla fark intihap olunur ise en lâyık olanlar intihap 
olunur Çunku bir nahiyede musteıd ve işe yarar olanlar hepsi Müslim 
veyahut ahar milletten olabilir Bir nahiyede 6 aza intihap olunacak, o 
nahiyede asayişe yarar ehl-ı ırz adamlar beş Müslim ile bir Gayrı Müslim 
yahut onun mugayiri olabilir Bendin iktizası yarı yarıya olacağından 
musteıd olanlar intihap olunmaz da erbab yerine nâehıl ve lâyık olmaya
nı, ister istemez intihap etmeye mecbur olurlar Bu nedenle de bu bendin 
tebdil olunmasını ve ayrımın kaldırılmasını" ister (1) 

Selanik Mebusu Vasılakı Bey ise, nahiye meclisleri ıçm getirilen tek
lifin Kanun-ı Esası hükümleriyle çeliştiğini belirtir ve "Ittıhad-ı Siyasimi
ze delıl-ı mahsus olarak bu tun ahalinin altında birleşmiş olduğu Osman
lı" namının geçersiz kılındığına dikkati çeker ve şöyle der 

VASILAKI BEY (Selanik) - Bende var Müsaadenizle kurs-ı hitabete çıkıp ar-
zeyleyyım 

Mumaileyh kursı-ı hitabette makale-ı âtıyeyı serdeyledı 
Efendiler bizim şu dairede bulunmaklığımız padışah-ı tebaaperver Sultan 

Abdulhamıd hân efendimiz hazretlerinin karıha-ı sabıhalarından ihsan buyur
dukları kanun-ı esasî sayesindedir 

Kanun-ı esasî nedir1? 
Kanun-ı esasî bir hükümetin mubtenı olduğu esas ve usûlün, kavaıd-ı kul-

lıyyesını şamil, temelli bir kanundur ki usûl-ı idareyi teferruatından tayın etmek 
üzere yapılacak bilcümle kanun ve nizamların tamamıyle kanun-ı esasinin havı 
olduğu kavaıd-ı kullıyyeye muvafık ve mutabık olması şart-ı mutlaktır 

Kavamn-ı esasıyyenın şamil olduğu kavaıd-ı kullıyyenın biri ve belki birinci
si bir memleket ahalisinin bılâ-fark-u istisna bir sıyakda ve bir derece hukuk-ı 
sıyasıyyeyı haiz olmasıdır Bu kaıde-ı kullıyye bizim kanun-ı esasinin sekizinci ve 
on yedinci maddeleriyle musarrahdır 

Kanun esasinin sekizinci maddesi Devlet-ı Osmanıyye tabııyyetınde bulu
nan efradır cümlesine her hangi din ve mezhebden olursa olsun, bılâ-ıstısna, Os 
manii tâbir olunur ' diyor 

On dördüncü maddesi dahi "Osmanlıların kâffesı huzur-ı kanunda ve ah-
val-ı dınıyye-vu mezhebıyyeden maada memleketin hukuk ve vezaıflnde mutesa 
vıdır diyor 

Taht-ı müzakeremizde bulunan vılâyat kanunnamesi kanun-ı esasiye rubar 
(ruberû ve tatbik demek) olundukta kemal-ı teessüfle gorulur ki, vılâyat kanun-

(l)\at,t C I y S? S4 
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namesini kaleme alanlar kanun-ı esasimizin havı olduğu mezkûr kaıde-ı kullıy-
yeden büsbü tün sarf-ı nazar ederek, kanun-ı esasinin ilânından evvel, memleke
timizde carî ve mer'ı olan eski usûlü esas ittihaz etmişlerdir ki, bu usûl de mem
leketimizin ahalisini, muslım ve gayrı muslım, ıkı fırkaya taksim etmekten iba
rettir 

Bu muddeamı mevkı-ı tezekkürde bulunan kanunnamenin 9 ve 24 ve 32 ve 
43 uncu maddelerinin maallerı tasdik ederler 

işte, dokuzuncu madde ne diyor • 
Nahiye meclisi âzası nahiyenin cesametine ve nüfusunun kesretine göre nıs-

lı muslım ve nısfı gayrı muslım altıdan on ikiye kadar olur " 
Şu madde ile öbürlerinin ahkâmıyle kanun-ı esasinin zıkrolunan maddelerin

de beyan olunan ahkâm arasında mubayenet-u zıddıyyet-ı tamme vardır ve ıttı-
had-ı siyasîmize delıl-ı mahsus olarak butun ahalinin altında birleşmiş olduğu 
Osmanlı namı hükümsüz kalmış olur 

Efendilere, bu şebeblerden dolayı zıkrolunan kavaıd-ı kullıyyeye şu kanun
namenin hangi maddesi mugayir ise onu tadıl etmeliyiz. Çunku nasıl ki yukarı
da söyledim ise bizler kanun-ı esasinin ahkâmına mutabık nizam yapmaya me
muruz Ve ahkâmın haricinde hiç bir nizam tasdik etmeye mezuniyetimiz yoktur 
Hattâ, böyle bir iş yapmayacağımıza yemm ettik. Eğer, şimdi bu kanunnameyi ol
duğu gibi kabuleder isek re'y-ı âcızanemce yeminimizi bozmuş oluruz. Bu husus 
la başka gûna bir takım mülâhazat dahi hatıra gelir Kanun-ı esasinin ihsan bu-
yurulmasmdan maksud-ı âlı ahalinin hukukunu temin etmekle beraber usûl-ı 
atıkanın muntıç olduğu halât-ı nâ-marzıyyenın ortadan ref ı, memalık-ı şahane 
ahalisinin yekvucud olmasıyle tefrikasından neş'et eden mazarratın defulunma-
sı bu lunmuştur 

"Bizi, buraya meb'us diye gönderen kırk milyon ahali ıslah-ı idaresini bizden 
beklediği gibi âlem "Bakalım şu Osmanlılar, padişahlarının ihsan buyurduğu ka
nun-ı esasinin ahkâmını anlıyabıldıler mı ve anlamaya iktidarları var mı ve anla
yıp da icrasını isterler mı" diye gözlerini bize diktiler. Şimdi, ahali arasında tefri
kayı ibra eden bu gibi ahkâmı kabul eder isek, hakkımızda peyda olan husn-ı 
nıyyet ve umıdlerı tekzıb etmiş olacağız Mes'ulıyet vahimdir, ıyı düşünelim 

Efendiler 
' Kanun-ı esasinin vaz'ettığı mezkûr kaıde-ı kullıyyemn mugayirinden olarak, 

şayed bazıları eder ve derse ki, kanunname her bir cins ve milletin h u k u k u n u vi
kaye etmek istedi, yoksa ekseriyet kazanıp azlık olan ahali hukuk müsavatından 
mahrum olur Meselâ islâm çok ve gayrı muslım az olan mahallerde serapa mus-
luman ıntıhab olunur da, musluman olmayanlar memleketin idaresine hısse-
mend olmazlar Bu gibi itiraz vahidir Çunku, ahalinin hukukunu vikaye eden 
azanın sıfat-ı kavmıyye-vu mılleyyesı olmayıp, onun kanunun taleb ettiği evsaf-ı 
sıyasıyye ile muttasıf olması ve mes'ulıyet tahtında bulunmasıdır Varsın hangi 
kavimden ve hangi milletten olur ise olsun 

"Bu esbaba mebnı, vılâyat kanunnamesinin kanun-ı esasiye tatbıken tadili
ni teklif ederim 
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Vasilaki Bey Kanun-i Esasiye ideolojik açıdan bakar ve "Madem ki he
pimiz Osmanlıyız, madem ki Osmanlılar beyninde fark yoktur; mezhep
leri camilerde, kiliselerde" aramalıyız derler (1) Daha ötesi Osmanlı olmak 
isteyenlerin mutlaka Türkçeyi bilmesini zorunlu görür. 

Vasilaki Bey'in bu tavrına bazı mebuslar karşı çıkarlar ve "her kav
min kendi cinsinden" uye seçmesini doğal bulurlar ve Osmanlı milletinin 
oluşturulmasını zamana bırakmak isterler. Zira o güne değin izlenen eği
tim politikasının ayrımcılığı körüklediğini, artık okulların birleştirilerek 
çocukların aynı amaca yönelik ortak eğitimden geçirileceklerini belirtiler-
ler. Dolayısıyla eğitim aracılığıyla gerekli alt yapı oluşturulduktan sonra 
Osmanlıcılığın gelişebileceği mesajını verirler (2). 

13 . Dil 

Padişahın nu tkuna cevap olarak hazırlanan belge tartışılırken dil ko
n u s u n u n da gündeme geldiği görülmektedir. 

İstanbul Mebusu Vasilaki Efendi "Padişahlarımız şimdiye kadar salt 
mezhebi ve milliyeti muhafaza ile kalmadılar. Her milletin lisanını da hi
maye ettikleri ilave olunsun, hakikaten tebaasının değil, ecnebilerin bile 
lisanını Devlet-i Âliyye muhafaza etmiştir" diyerek tarihsel bir gerçeği 
açıklamıştır (3). Ancak bu konuşma bazı kaygılara yol açmış olacak ki, 
Meclis Başkanı "Bir heyette bir lisan olur, iki lisan olmaz. Kendi reyim 
olarak söylerim. Eğer böyle bir rey var ise kanun cihetine gitmeli. Bu ise 
mutabık-ı Kanun-i Esasi olmadığından caiz olamaz" diyerek çok dilliliğin 
Anayasa'ya aykırılığını belirtmiştir. Vasilaki Efendi daha sonraki konuş
masında resmi dilin Türkçe olduğunu Kanun-i Esasi 'nin benimsendiğini, 
buna karşı olunamayacağını açıklamıştır (4). 

Dil konusunda mebuslar arasında bir görüş birliğinin olduğu dikka
ti çekmektedir. Vilayet Nizamnamesi görüşülürken Suriye Mebusu Nak
kaş Efendi, idare meclislerine üye olacakların devletin dilini bilmesinin 
zorunluluğuna dikkati çekmiştir. Çünkü devlet işleri Türkçe yapılmakta
dır." Türkçe bilmeyen bir üyenin orada varlığı ile yokluğu arasında bir 

ti) aKe C I, ı US 
(2) a x L , C 1, \ Sh-87, Ancak zaman zaman konuşmalarda çelıskıleı olduğu da gorıılıır. Örneğin Manok Efendi (Halep), 

Kantın-ı Esasının benimsenmesini, din ve köken ayrımcılığının kabul edilmemesini istemekte ve 600 yıldır Osmanlı olduk-
Uıı mı sovlemekîcdıı a # e , s 251 Oysa aynı Manok Efendi, nahiye meclislerine seçilecek üyelerin yarısının Müslüman, 
Muı\ının da Mw,lunıan olmayanlardan seçilmesini uygun buluyoıdıı 
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fark olmayacaktır " diyerek Meclis üyelerinin Türkçe bilme nedenim ga
yet açık bir şekilde ortaya koymuştur 

14. Diğer Konular 

a) Müslüman Olmayanların Askere Alınması 

Müslüman olmayan kesimler askerlikten muafdı Kanun-ı Esasiye 
göre herkes yasa karşısında eşitti Ülkede yaşayan herkes Osmanlı sayı
lıyordu Meclıs-ı Mebusan açılınca Müslüman olmayanların da askere 
alınacağı söylentisi çıkmıştır Ancak konunun hem ekonomik hem de si
yasal boyutu vardı Savaş dolayısıyla yeterli insan silah altına alınmıştı 
Müslüman olmayanlar bu görevlerinin karşılığı olarak bir vergi veriyor
du Şimdi Müslüman olmayanlar askere alınır ise bu vergi toplanmaya
cak dolayısıyla bütçe açık verecekti Bununla da kalınmayacak, silah al
tına alman Müslüman olmayanların ihtiyaçlarını karşılamak ıçm yeni bir 
harcama kapısı açılacaktı Bu nedenle Müslüman olmayanların askere 
alınmasının ertelenmesinin uygun olacağı belirtilmiştir {1) 

Vasılakı Efendi, Kanun-ı Esası çıkalı altı ay oldu Hıristiyanların va
tan borcunu bedenleriyle yerme getirmelerini sağlayacak düzenlemeler 
henüz yapılmadı diyerek bu kararı onaylamadığını vurgulamıştır 

b} Askerin Yiyeceği 

Askere peksimet veriliyordu Bazı mebuslar yaptıkları incelemeler so
nunda Selanik'teki peksimet üretiminin çok kotu olduğunu tespit etmiş
lerdi 'Vatan uğrunda canlarını feda eden" askerlere bunların verilmesi 
Mecliste tartışmalara neden olmuş ve mebuslar olaya el koyarak bu ko
nuda suçlu buldukları Selanik Defterdarının görevden alınmasını sağla
mışlardır (3) 

c} Memur Sorunu 

Ülkenin dört bir yanından İstanbul'a gelen Meclıs-ı Mebusan üyeleri 
ülkedeki bozulmuş dengelerin yerine oturtulmasında memurlara önemli 
görevler düş tüğünü görmüştü Bu nedenle mutasarrıfa verilen maaşın 
yeterli olduğunu daha az maaş verilir ise yaşantısının güçleşeceğini, bu
n u n da devletin onurunu zedeleyeceğini belirtmişlerdir Zira maaşı du-

(l)ukc C I s ??/ 
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şen memurun suiistimale yöneleceğini, b u n u n da devlet çarkının işleme
sini bozacağını düşünüyorlardı 

Mebuslar, memurların yerlerinden emin olmalarını sağlayacak, keyfi 
işten çıkarılmaları önleyecek, fazlalık nedeniyle görevinden alınacak me
murların ilk ihtiyaç duyulacak yerde çalışmasını sağlayacak, suç işleyen 
memura goz yummayacak, rüşvete izm vermeyecek yasal bir düzenleme
nin zorunlu olduğuna dikkatleri çekmişlerdir (1) 

Memurlara verilen maaşlarm az olmadığını, enflasyon nedeniyle ya
şam guçluğu çekildiğini, örneğin, Kosova valisinin 2 yıl önce Tırhala'da 
görev yaparken maaşı 9 000 Kuruş iken, 1877 Nisanında maaşı 40 000 
Kuruşa çıkarıldığı da belirtilmiştir (2) 

d) Dilekçe 

Anayasaya göre halkın Meclıs-ı Mebusan'a dilekçe verme hakkı vardı 
Meclıs-ı Mebusan Başkanı Meclise gelen dilekçeleri içtüzüğün öngördü
ğü ilkelere göre inceleyip ilgili yerlere gönderiyordu Ancak dilekçelere ce
vap verilmemesi ya da cevabın geciktirilmesi halkı umutsuzluğa düşürü
yor, Meclıs-ı Mebusan'a güvem zedeliyordu Bu konuda önlem alınması 
isteniyordu (3) 

e) Öğrenci Sorunları 

İstanbul'da bulunan Hukuk mektebinin kapatılacağı, son sınıfa gel
miş öğrencilere diploma verilmeyeceği haberi yayılmıştı İstanbul Mebu
su Sulıdı Efendi bu haberi Meclis gündemine getiriyor ve "Mahkemeler, 
hukukun ne olduğunu bilir hâkimlerimizin yokluğu yüzünden adaletin 
dağıtıldığı yer olmaktan çıkmıştır" diyerek, ülkedeki hâkim sorununa 
parmak basmıştır Onu Hasan Fehmi Efendi desteklemiş ve memleketin 
gerçek anlamıyla hâkimden yoksun olduğunu söylemiştir Oysa ülkede 
hakka dayalı duzgun bir hukuk düzenine ihtiyaç vardı O nedenle de 
devletin bilgili ıyı hakimler yetiştirmesi gerekiyordu Bunu sağlamanın 
yolu okul kapatmak değil, okul açmaktı "Böyle bir kararın alınmasını 
ekonomik koşullar zorluyorsa tasarruf, yemek parasından, gereksiz me
murların görevinden alınmasıyla yapılabilirdi" diyen Sulıdı Efendiyi me
buslarda desteklemiş ve Hukuk mektebinin açılması isteğini kabul et
mişlerdir (4) 

il) uy i. C I s 146 
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f) Yöresel Sorunlar 
19. Yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Imparatorluğu'nun sorunları gi

derek artmıştı, İstanbul'dan bakarak taşranın sorunlarını anlamak olası 
değildi. Nitekim her yörenin ve her toplumsal kesitin temsilcilerinden 
oluşan Meclıs-i Mebusan'da bu konu daha iyi açıklık kazanmıştır. 

Savaş nedeniyle Hersek Sancağı içinde bu lunan 5 bin kişinin yaşadı
ğı Nakşık'e bir yıldan beri yardım yapılmaması nedeniyle halkın yaşam 
koşullarının ağır.laştığı, devletin buraya yardım etmesi gerektiği belirtil
miştir (1) 

Halep Mebusu Manok Efendi, Galata önündeki kırık köprünün Bire
cik kazasına taşınarak Fırat Nehri üzerine konulmasını, Halep'te bir ban
ka şubesinin açılmasını, Iskenderun-Halep-Birecik'ten geçerek Meske-
ne'ye uzanan bir yol yapılmasını, iskenderun'da bir ticaret mahkemesi 
oluşturulmasını, bölgedeki sazlık ve bataklıkların kurutulmasını isteye
rek bölgesinin ihtiyaçlarını dile getirmiştir (2). 

Yöresel sorunların dile getirilmesi konusunda en dikkati çekici öneri
yi Cezair-i Bahr-ı Sefid Mebusu Vasil Efendi yapmıştır. 

"Meta'us Efendiler, 
işbu senekı ıctımaımızda bir çok nizamnameleri müzakere ve kabul eyledik, 

fakat asıl ahalinin faydasını mucıb olacak usûl-i muhakeme ve teşkil-ı mehakım 
ve ıdare-ı zabtıyye kanunları dahi muddet-i içtimaimiz musaid olub da onları da 
müzakere ede idik ahalice çok faydayı mucıb olurdu. 

Geçenkı ıctımaımızda bin kuruş maaşı olan memurin maaşlarını sulusunu 
tenkıh teklif olunmuştu. Bu munasıb değildir; çunku 1 000 kuruş maaş alan 
me'mur kaime alacağından, maaşının iki sulusu kaybolduğundan ve bu hal ise 
ekserisini rüşvet ve irtikâba sevkedeceğinden güzel bir şey değildir. Reyımce 
Taşra me'murlarınm maaşı halı üzere kalıb fakat bunların erbab-ı dirayetten ol
maları ve okumak yazmak bilmeleri şart ittihaz olunmalı ve irtikâbın dahi onu
nu almaya bir yol bulmalıdır. 

işbu mevadd-ı umumıyyeden maada, hususî olarak, meb'usu bulunduğum 
Bahr-ı Sefıd vilâyetinin bazı cihetleri hakkında malûmat beyan edeyim. Şöyle ki: 
Vılâyet-ı mezkûrenın merkezi olan Rodos ceziresi otuz bin nüfusu havi olub ce-
zıre-ı mezkûreden bir miktar soğan ile sebzeden başka ihracatı olmayıb oradan 
çıkan mahsul ahaliye bile kifayet etmediğinden eksen havaıc-i zarurıyye harıc-
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den celbedılmektedır Mahsulatın kılletıne delil, kâffe-ı aşarı ancak sekiz yüke 
baliğ olmasıdır Bunun sebebi ise ahalinin fakır ve medyun olmalarıyla çift hay
vanı ve edevatı tedarikine muktedir olmayarak ticaret ve ziraat ve fabrikadan 
mahrum olmalarıdır 

On beş, yirmi senedenberı cezirede vukubulan bağsara ve kulleme ılletlerıyle 
zelzele ve cephaneden hayli hasar vukua gelmiştir Hususiyle bu sene vuku bu
lan harık de çarşının en zengin bir mahallinin büsbütün yanması adanın evvel
ki haline munzam olarak ahalinin zaruretini zıyadeleştırmıştır Ve bu harıkzede-
gan ıçm, harıc-ı kal'ada yeniden dükkân yapmaları için, sekiz bin arşın yerm ara
zı ı halıyyeden ihsan olunması ıçm patrikhane vasıtasıyle Babıâlîden istirham 
olunmuştu, henüz bir semeresi zuhur etmedi ve kalenin uç kapısı olub hırıstıyan 
mahallesine civar olan ıkı kapı her akşam saat on ikide kapanarak on ikiye ka
dar yetışemeyenler gerisi geriye donub saat uçe kadar açık bulunan diğer kapu-
dan semtlerine gitmeleri, bir saate yakın mesafe olmak cıhetıle omuzlarında yük
let ı ile pek zahmet çekmekde olduklarından, şu ıkı kapının dahi saat bire veya 
ikiye kadar açık tutulması pek lâzımdır Ve Rodos'a mülhak olan Meıs, Sombekı, 
Kaşot Herkıt ve llyakı adaları dahi taşlık olub zıraatten mahrumdurlar Yalnız 
gemicilik ve süngercilik ile taayyüş ederler 

Şimdi Rodos ve mülhakatının İlerlemesi, Rodos'a ziraat bankası kuşadı ve 
mirî ormanlarının zıraate zalıh olan yerleri meccanen ahaliye verilmesi ve lima
nın ıslâhıyle transit usûlünün ittihaz olunmasıdır, çunku transit usûlü icra olu
nursa her sene kırk, elli gemi inşa olunarak ahalinin buyuk bir menfaatim mu-
cıb olur ve araba yollarının yapılması ve belediyeden fukara ıçm bir hekim ile bir 
eczahanenm tedarik edilmesi ve hırıstıyanlara mahsus olarak devletimiz tarafın
dan vakt-ı vus'atta bir mekteb-ı ruşdıyye hocasının tayın buyurulması maddele 
rıdır ve Istankoy dahi mulhakatıyle beraber aynı Rodos gibidir 

işbu maruzat-ı çakeranem hey'et-ı meb'usânca nazar-ı tedkıke alınmasını ri
ca ederim 

g) Nezaretlerin Birleştirilmesi 

Mebuslar ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntı nedeniyle bü
rokrasiyi azaltarak bir miktar tasarruf sağlamak amacıyla bazı nezaret
lerin birleştirilmesi üzerinde durmuşlardır İstanbul Mebusu Ahmet 
Efendi, Maarif Nezareti ile Evkaf Nezaretı'nm birleştirilmesini istemiştir 
Ancak başta Meclis başkanı olmak üzere bazı mebuslar bu isteğe karşı 
çıkmışlar ve birleştirme isteği gerçekleşmemiştir Hasan Fehmi Efendi, 
m u m k u n olsa da Maarife ıkı nazır konsa diyerek maarifin önemini be
lirtmeye çalışmıştır Hasan Fehmi Efendi Ticaret Nezareti ile Nafıa Neza-
ıetı'nın birleştirilmelerinin daha uygun olacağı goruşunu savunmuş ve 
Meclıs-ı Mebusan bu ıkı nezaretin birleştirilmesini kabul etmiştir (1) 

(l)aı,c C /s W 155 
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h) B ü t ç e K a n u n u 

Meclıs-ı U m u m ı ' n ı n o l u ş t u r u l m a s ı n e d e n l e r i n d e n bir i de ü l k e n i n ge
lir ve gider ler ine bir yon vermekt i B u n u n için de bir b ü t ç e y a p m a s ı ge
rek iyordu B u k o n u 21 Mayıs 1 2 9 3 / 2 H a z i r a n 1877 g u n l u Meclıs-ı 
M e b u s a n ' ı n t op l an t ı s ı nda Vası lakı Beym, ş u k o n u ş m a s ı y l a o l d u k ç a ozlu 
bir b iç imde dile getir i lmiştir 

Meb us efendiler, 
Muvazene lâyihası hakkında bazı mulaleat-ı âcizane beyanına cesaret ede

lim Muvazene en mutum lâyihadır Muvazene devletin canıdır Her bir ferd, her 
bu familya ve her bir devlet ewel-be-ewel varidatını tezyıd ve masarıfatını taklıl 
etmelidir ki kıyam bulabilsin ve nanus-u itibariyle yaşayabilsin Ekonomi politik 
tesmiye ettikleri ilmin tâ başındaki tenbıhı budur 

Bir devletin masarıfatını taklıl etmek memurin maaşlarının tenziliyle hasıl 
olamaz Memurin maaşlarının tenzili pek çok zarar ve ziyanı mucıb olabilir Lâ
yık ve kabiliyetli memura, muntazam olan bir devlet, bunlara dolgun maaş ver
meli ki kadrine göre haysiyetini vikaye edebılerek geçinebilsin Geçinme belıyye-
sı ıçm uhdesine haavale olunan memuriyetin nüfuzunu sû-ı istimal etmesin Bir 
devletin buyuk ziyanı zaıd ve fazla memurların bulunmasıdır Zaıd memurlar iş
lerin senan ve suhuletle tesviye olunmasına da manı olur El-yevm on memur ile 
gördürülen bir ışı nısfı ile tesviye eder ise hem işler intizam kesbeder, hem de ha
zine mustefıd olur Zaıd zaıd meclisler fazla fazla komisyonlar, bir çok âza kayır
mak efkârına mebnî, bunlar tenkıh olunmalı 

Varidatın tezyidine gelince Varidat, vergi ve rüsumat ın tezyidi, vahameti 
mucıb olur neticeler getirir Varidat, ziraatın, ticaretin, smaat ve hırfetın, maden
lerin ormanların, tüccar gemilerinin terakki ve tezyıdıyle ve işlemesiyle artar 
Devlet bu mesaıl-ı muhımme üzerine duşunub meb'usâna lâyihalar göndersin 
Ziraat için ne kadar düşünülecek şeyler vardır Bu cümle ile beraber ziraat neza
retimiz, ziraat meclisimiz ve ziraat ıçm fazla fazla memurlarımız vardır Ziraat, sı-
naal ve hırfet her bir tarafda ilerledi Bizde yalnız geri kaldı, çunku ilerlemiş ol
saydı muvazenemiz açık görünmezdi Bu mes'elenm ehemmiyetli padişahımız 
efendimiz hazretlerinin taht-ı âlî-baht-ı Osmaniye culûs-ı humayunlarıyle bera
ber bir ziraat mektebi kuşadını ferman buyurmalarıyle ısbat olunur 

Kezalık ticaretimize, smaat ve hırfetımıze ve bu kabilden varidat verebilir sa
ir tebeamıza bir atf-ı nıgâh edersek esef etmemek elden gelmez Koylu güneşin, 
yağmurun altında çalışır, çabalar, mahsulât alır Yolların eksikliği ıçm satamaz, 
mallar hebaya gider Tüccar bulunmadığından mahsulü çurur gider Bir devletin 
ahalisi ne kadar zengin olur ise o kadar kavı ve azametli olur O devlet, işte Fran
sa milleti Almanya'ya beş milyar frank tazminat vermişken ziraat ve ticaret ve 
san atla evvelki halinden daha ziyade zengindir Madenlerimizi ve ormanlarımızı 
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külfetsiz ve kayıdsız suhuletlı bir yol ile yerli ve ecnebi sermaye eshabına ihale 
edelim Yerin altındaki servetimiz meydana çıksın 

Biz de ecnebilerin servetini memleketimize celbedelım Varidatımızı tezyıd ve 
masarıfatımızı tenkıh edersek, bir çare bulursak hasıl olacak fazlaya göre duyu-
natımızı sırasına koyalım, Itıbar-ı malîmizi eski derecesine irca edelim Bu nok
tada pek muhım görüyorum Bendeniz meydandaki muvazeneden, masarıf-ı fev-
kalâde-ı askerıyye ile masarıf-ı âdıyesı de beraber olarak müstesna tutulub ku
sur kalemleri yegân yegân, ıcab eden memurlar ile tedkık ve tahkik olunsun Ma
sarıf-ı askerıyye istisna olunmalı, çunku duşman-ı kadîmimiz vatanın hak-ı pa
kını tepelediği bir zemanda marıf-ı askerıyye tahkik olunamaz, hamiyet razı de
ğildir 

Bu mutaleatın beyanından sonra Meb'usân-ı kiramın dıkkat-ı mahsusas ım 
bir kalem üzerine ve binaenaleyh arzedeceğım teklife celbe ıbtıdar ederim Efen 
diler işbu kursıye iktidarsızlığımla beraber bendenizi sevkeden ıkı kuvvettir ki 
onlara mukabele edemem Biri Vicdanım ve diğeri Vazifemdir Bu kuvvetlerin 
tazyıkıyledır ki mukerreren ref-ı şada ile tanzim edeceğimiz bıl-cumle kanunla-
ı in padişahımız efendimizin ihsan buyurduğu kanun-ı esasiye mutabık olmasını 
istida eylerim Kanun-ı esasî memalık-ı vesıamızm idaresine temel olduğundan 
teferruatının dahi temel gibi metin ve kavı olmasını isterim Ref eylediğim şada 
hulûskâr, vatanı sever ve şarkın sızın ile terakki etmesini arzu eyler ve şarkın 
düşmanlarına caniyle adavet eder bir vatandaş sadasıdır Tefrikamızı îma edebi
lir her tâbir ve her lügat mahvolsun 

Bu nısbete ımtısalen taht-ı müzakerede bulunan budce lâyihasında munde-
rıc bedel-ı askerî kalemiyle namının dahi tay' olunmasını istidaya kendimi mec
bur görüyorum Mademki kanun-ı esasî muktaza-ı âlîsmce bıl-cumle ahali hem-
hukuk ve hem-vezaıfdır Nasıl olur ki bu ahalinin bir kısmı akdem-u eaz-ı vezaıf 
olan vatan uğurunda kıymetli kanını döker de diğer kısmı bu vazıfe-ı mukadde-
sesmı para ile tesviye eder1? Kan dökmek vazıfe-ı aslıyyesı her bir evlâd-ı vatanın 
boynunun borcudur Kan ne satılır, ne de alınır Amma vatan uğuruna bî-dınğ, 
ısar olunur 

Mes eleyı nazariyattan ameliyata indirelim Umum ahalinin asker alınması 
uç suretle buyuk faydaları mucibidir Birincisi Ittıhad ancak asker arkadaşlığıy-
le kavıleşır Ikmcısı Devletimiz el-yevm on beş, on sekiz milyon ahaliden asker 
alagelır Kırk milyondan alacak ve kuvvet-ı askerıyyesı ve ecnebilere tesiri ona gö
re olacak Uçuncusu Devletin te'sısmden ben yalnız islâm olan asker verdiğin
den nufus-ı islâm tabıatıyle tenakus ediyor ve tarih kıtablarma müracaat olunur
sa gittikçe nufus-ı Islâmıyyenın ne derecelerde tenakus eylediği anlaşılır ve en 
muhımmı Onun fevkinde şeref tasavvur olunmayan askerlik şerefiyle bıl-cum
le ahalinin şereflenmesıdır ki bu şerefden vakt-ı kadîmde yalnız (ılotlar) yanı kö
leler mahrum ıdı Hangi denîdır o ki vatanı muhafaza şerefinden mahrum olma
yı istesin"? Var ise bu gibi denîler, varsın parasıle soğuk kanını satın a ladursun 

Müslüman olmayanların meydan-ı muharebede yararlıklarına gelince Köse 
Mıhal ve Evrenos ile Uya bey ve Zağnos vukuatı gibi eski vukuat tan ve lâz aske
rinin Ankara muharebesinde gösterdiği şecılıkden sarf-ı nazar ile tâ son vakitler -
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de yanı Bağdad ve Mısır ve Konya vakayıınde hırıstıyan gönüllülerinin fedakârlı
ğını misal olarak ırad ederim Kaybolacak varidata gelirse devletin kesbedeceğı 
kuvvet ondan balâ-terdır Bir de kırk milyon ahalisinden asker alan devlet-ı ka-
vıyye külliyetli asker beslemeye muhtaç değildir Askerlik hizmeti uç usûl ile ta
yın olunmuştur Biri ingiltere usûlü ki askerlik hizmeti para mukabilinde der-
uhde olunur Bu işimize gelmez Ikmci El-yevm cari olan kur'a usûlü ve üçün
cüsü Almanya usûlü ki iktizası her bir Osmanlı asker demek olacak Bendeni 
ze kalırsa bu usûl cümlesine mureccahdır Artık usûlün ittihazı erbabına kalır 
Bendeniz bedel-ı askerînin lagviyle umum ahaliden asker alınmasını teklif ve ta-
leb etmekle iktifa ederim ' 

Daha sonra Bütçe Yasası okunmuş ve tartışmaya açılmıştır Azınlık 
mebusları askerliğin herkes için zorunlu olmasını dolayısıyla Müslüman 
olmayanların bedel vermek yerme askere alınmalarını istemişler ise de, 
kabul olunmamıştır 

Meclıs-ı Mebusan, Hükümetin hazırladığı bütçede bazı kısıntılar ya
parak kabul etmiştir (1) 

15. Birinci Devrenin Sona Ermesi 

19 Mart 1877'de açılan Meclis-ı Mebusan'ın yasal çalışma suresi 18 
Haziran 1877'de sona ereceği bildirilerek yapılanlar özetlenmiştir (2) 
Ancak eldeki işler bitirilememiştir Bunun ıçm çalışma suresmın 10 gun 
daha uzatılması istenmiş ve bu istek Padişahça da uygun görülerek 28 
Haziran 1877'ye dek Meclisin çalışma suresi uzatılmıştır (3) 

28 Haziran 1877'de 56 toplantısını yaparak ilk Meclıs-ı Mebusan ilk 
yılkı çalışmalarını bitirmiştir Bu oturumda İstanbul Mebusu Hasan Feh
mi Efendi özetle şunları söylemiştir . "Bir müddetten ben Devlet-ı Âlıy-
yece muttehaz olan usul-ı ıstıbdad kavaıd-ı âdıle-ı hükümeti ıfsad etmiş 
ve binaenaleyh devletimiz cidden ve sahıhen bir muceddıde muhtaç ol
muştur Hususiyle vatanımızın eski düşmanı, ıkı sene mukaddem bir ta
kım evlâd-ı vatanı iğfale kıyam edıb turlu turlu desiselerle huzur-u asa-
yış-ı dahilimizi selbetmış ve hat ta bazı kûteh-bînanı zemanm zihinlerini 
dahi tağlıt ile Avrupa Efkâr-ı Umumıyesmı aleyhimize tahrike ıkdâm ey
lemiştir " 

(1) Us a/, e C I s 3H2 
(2) Meclisin tam vaktinde kapanması konusunda irade çıkmıştı Bk Baykal a ^mk Vesika No 21 22 ve bir de Padişah tezk 

eusı lıazııkınmış Baykal a f, mk Vesika No 25 
(<) BOA DUIT 5/1 4/5/1 Baykal at, mk Vesika No 25 
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'Meclıs-ı Umumı'nm açılışında Padişahın belirttiği gibi, Meclis üyele
ri hiç kimseden çekınmeyerek düşüncelerini açıkça ortaya koymuşlardır 
Gelecek Meclis üyeleri de aynı şekilde hareket edeceklerdir 

Karadağ sorunu olumlu bir biçimde çözümlenmiş Devlet haklarını 
korumuştur içinde bulunulan sorunların çözümünde de halk devlete ge
reken yardımı yapacaktır" dedikten "sonra savaşa haklarımızı korumak 
için girdik Gerek Anadolu gerekse Rumeli yakasında ordumuzun göster
diği gayret dostlarımızı sevindirmekte, düşmanlarımızı yaralamaktadır ' 
diye sözlerim sürdürmüştür 

Heyet-ı Mebusan'm "vezaıfı dairesinde" çalıştığını ve 'âza-yı kiramın 
doğruyu söylemekten çekınmedığı"nı belirten Hasan Fehmi Efendi, Os
manlılar yeteneklerini gösterdi Hiç bir iş yapmasa bile Meclis kürsüsü
ne çıkıp ülke ve millet, memurların durumu hakkında görüşler ortaya at
ması başarıdır Bunun yanında Meclıs-ı Mebusan Padişahın konuşması
na cevap verdi Meclıs-ı Mebusan içtüzüğünü goruştu, Karadağ soru
numa çözümledi Donanmayı ziyaret etti Belediye yasasını, vilayet yasa
sını, basın yasasını, dış borçlanma yasasını, sıkıyönetim yasasını goruş
tu, Padişaha Gazilik unvanının verilmesinden dolayı teşekkür etti, ağ
nam vergisini bir kat arttırdı Emlâk ve temettü vergi yasası, iç borçlan
ma yasası, seçim yasası, bütçe yasası gibi oldukça önemli konuları da ele 
aldı Bunların dışında Meclıs-ı Mebusan'a 630 dilekçe ve çeşitli yasa ta
sarısı da sunuldu Bunlar ele alındı ve incelendi Bazıları cevaplandırıl
dı, bazıları gelecek mebuslara bırakıldı 

"Mehakım ve Zaptiye ile intihap Vazaıfme Dair" yasaların çıkarılma
masından dolayı uzgun olduğunu belirterek sözlerini sürdüren Hasan 
Fehmi Efendi, bütçe yasasının acilen incelenmesini istedi 

Hasan Fehmi'ye göre Heyet-ı Mebusan'm temel görevlerinden biri ge
lirin artırılmasıdır "Bütçe dengesi ancak böyle kurulur Giderleri kıs
makla bütçe dengesi kurulmaz Geliri arttırmak ıçm ise yollar geliştiril
meli, goller, limanlar, nehirler temizlenmeli, ürünleri satacak mahreçler 
açılmalı, Bab-ı Âliye sunulması uygun bu lunan fabrika ve madenlere da
ir yasalar hazırlanmalıdır" 

Mahkemelerin iyileştirilmesi ıçm nizamı mahkemelerde görev yapa
cak hakimleri yetiştirmek üzere okullara ihtiyaç olduğuna dikkati çeken 
Hasan Fehmi Efendi, sadece İstanbul'da değil, vilayet merkezlerinin tu-
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münde olmasa bile, bazılarında bu tip okulların mutlaka açılmasını da 
istedi (1). 

Hasan Fehmi Efendinin bu konuşmasından sonra Meclis Başkanı 
Ahmet Vefik Paşa kürsüye gelerek, Meclisin uzatma süresini doldurdu
ğunu, evraklarım korumaya aldıklarını, yeni mebuslar seçilinceye kadar 
kendilerinin yine mebus olduklarını Meclisin yukarıda Hasan Fehmi 
Efendi tarafından yapıldığı belirtilen işleri tekrar ederek, Meclisin çalış
malarından Avrupa gazetelerinin övgüyle söz ettiklerini belirtti (2). 

(f) Hu konuşmaların orjinal metni için bkz. BOA. Yıldız Esas, 231213I-e, Us, a.g£. C. I, s. 396-400 
(2) Us, «.jç.c, s. 400 
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D) MECLİS-İ MEBUSAN'IN İKİNCİ DEVRESİNDE GÖRÜŞÜLEN 
KONULAR 

Kanun-i Esasi'ye göre Meclis-i Umumi'nin Kasım başında toplanma
sı ve Mart başında çalışmalarını bitirmesi gerekiyordu. 

İkinci yıl için seçilecek mebusların seçim yasasına göre seçilmesi sap
tanmıştı. Çünki birinci yıl için çıkarılan seçim yasası geçici idi. O neden
le Şura-yı Devletçe hazırlanan bir seçim yasası taslağı hükümet tarafın
dan Meclis-i Mebusan'a sunulmuştu. Meclis-i Mebusan bu taslağı ince
lemiş ve bazı değişikliklerle kabul etmişti. Taslağın yasalaşması için Ayan 
Meclisi'nin kabul etmesi ve Padişahın onaylaması gerekiyordu. Ayan 
Meclisi'nin zabıtları elde olmadığı için bu konudaki gelişmeleri izleyemi-
yoruz. Ancak bu teklifin yasalaşmadığını biliyoruz. 

Taslak yasalaşsa bile seçimlerin bu yasaya göre yapılması güçtü. 
Çünkü ülkedeki seçmen sayısını saptayabilmek için nüfus defterlerinin 
hazırlanması gerekiyordu. Bu işlem takvime bağlanmıştı. Mayıs ayında 
başlanacak, Haziran sonuna kadar bitirilecek, Temmuz ayında da seçim
lere başlanacaktı. Oysa teklifin, Meclis-i Mebusan'daki görüşülmesi 19 
Haziranda tamamlanmıştı. Bu nedenle seçim hazırlıkları gecikecekti. Bu
na ek olarak seçimlerde oyların nahiyelerde verilmesi ve mebusları seçe
cek ikinci seçmenlerin nahiyelerdeki nüfusa göre belirlenmesi öngörül
müştü (1). Ancak nahiyeler yasası da henüz çıkarılamamıştı. Bu durum
da iki yol vardı, ya seçimlerden vazgeçilecek ya da eski yöntem sürdürü
lecekti. Seçimlerden vazgeçilmesi demek Meclis-i Mebusan'dan vazgeç
mek yeniden eski sisteme dönmek demekti. Böyle bir tavır ülkede büyük 
sarsıntılara neden olabilirdi. O nedenle hükümet bir önceki uygulamaya 
devam ederek mebusların Vilayet İdare Meclisi üyeleri arasından seçil
mesini uygun buldu. Bu kararı Padişah da benimsedi (25 Ağustos 1877) 
(2). 

Sivas Vilayetinde seçimlerin yapılış şeklini anlatan şu belge bu konu
ya açıklık getirmektedir. 

"Nizam-ı Baha-i mülk ve millet olan Kanun-i Esasi hükmünce bu se
ne teşrin-i sani ibtidasmda küşâd ile mart ibtidasında kapanması lazım 

(lj bkz. İnıihab-ı Mebusan Kanun Lâyihası, Düstur, 2. tertib, C. i., s. 23 
(2) Baykal. a.g.mk. s. 629 Belge. 27-29 
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gelen Meclis-i Mebusan'a âzâ intihabının Meclis-i Umumi'nin tadilen ka
bul eylediği lâyihası ahkâmına tevfikan icrası lazimeden ise de b u n u n ic
rası hükmüne gaile-i hazımdan dolayı vakit müsait olmadığından ve 
Meclis-i Umumi'nin bu sene şehr-i mezkûr ihtidasında küşadı mukarrer 
idüğünden emr-i intihabın geçen sene neşr ve ilân buyurulan talimat-ı 
mahsusas ı mündericatma tevfikan bilâ icra mebusan-ı müntehibenin 
teşrin-i saniden evvelce Dersaadet'te bulundurulması için mahsus-u vü
kelâ kararı ve müteallik buyurulan irade-i seniyye-i hazret-i şehriyarı ik-
tiza-i cehlinden bulunduğundan vilayetçe nüfus-u mertebeye nisbeten ve 
tâlimât-ı mezkûre ahkâmına tatbikan iki müslim, bir gayr-i müslim aza
nın hemen intihabıyla miar-ı mukarreretten evvelce Dersaadet'e izamla
rı Dahiliye Nezareti Celilesinden makamı-ı ali-i vilayete şeref-i varid telg-
rafname-i aliyede emir ve işar buyurulmuş ve keyfiyet ol veçhile mülha
kata beyan izbar kılınmıştır" (1). 

Birinci yıldaki yöntemle seçilen mebuslar İstanbul'a gelmeye başladı. 
Ancak mevsim koşulları nedeniyle Kasım ayında İstanbul'a ulaşan Me
bus sayısı Meclisi açmaya yeterli değildi. Zira üyelerin 2 /3 'ü İstanbul'a 
geldikten sonra Meclis açılacaktı. 30 Kasım 1877 tarihli La Türki'ye göre 
İstanbul'daki mebus sayısı 75'ti. Meclisin açılması için daha 5 mebusun 
İstanbul'a ulaşması gerekiyordu. Bu arada Meclisin açılmasından vazge
çildiği şeklinde de bazı haberler de yayılmıştı (2). 

Hükümet bir yandan valilere yazılar yazarak mebusların İstanbul'a 
ulaştırılmalarını sağlamaya çalışırken, öbür yandan da Sadrazam, Padi
şaha bir arıza göndererek Meclis-i Umumi'nin yine geçen yılda olduğu gi
bi Beşiktaş'taki Dolmabahçe Sarayında Padişahın konuşmasıyla açılma
sının uygun olacağını bildirmişti. Padişah, Kânunuevvelin birinci günü 
Meclis-i Umumi'nin açılmasını uygun buldu (3). 

Daha sonra açılış programı hazırlandı ve Padişaha sunularak onayı 
alındı (4). 13 Aralık 1877'de Meclis-i Umumi Padişahın konuşmasıyle 
açıldı (5). 

(/) bkz. Takvimi vekayi 26 Ramtnun 1294/22 Eylül 1293 Sayı 2009 
(2jUs.a.li.e.C.2.s.5 
(3) BOA. nillT. 5/1-5/2-1 
(4) BOA. DÜK. 511-513-1,2 
(5) Bıı konulma için bkz. V. Böliinı. 
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Ertesi gün en yaşlı üye olan Filibeli Gümüşgerdan Mihaliki Bey baş
kanlığında toplanılarak iç tüzük gereğince Halep Mebusu Nafi Efendi ile 
Halil Ganem Efendi geçici kâtipliğe getirildi. Mebusların çalışacakları şu
beleri belirlemek üzere kuralar çekildi. Ardından mebuslar şubelerine gi
derek seçim mazbatalarını incelemeye başladı. Bu arada her şubeden bi
rer mebus seçilerek Padişahın nu tkuna verilecek cevap hazırlandı (1). 

Meclis-i Mebusan İçtüzüğünün 9. maddesine göre Meclis-i Mebusan 
üyeleri başkanlık divanını oluşturabilmesi için bir başkan, iki başkan 
yardımcılıkları için dokuz adayın belirlenmesi ve bunların ayrı ayrı gizli 
oyla seçilmesi gerekiyordu. 

18 Aralık 1877'de Meclis Başkanlığı ve Başkan Birinci Yardımcılığı 
için seçim yapıldı. Bu seçimde en çok oyu -57 oy- Sadık Paşa aldı. Onu 
Yıısuf Paşa izledi. Hasan Fehmi Efendi ise ancak üçüncü sırayı alabildi. 
-24 oy aldı-

Sadık Paşa Meclis-i Mebusan Başkanlığı görevini yapamayacağını 
açıkladı. Yusuf Paşa da aynı doğrultuda bir açıklama yaparak Meclis-i 
Mebusan Başkanlığına aday olmadığını belirtti. Bu açıklamalar üzerine 
Meclis-i Mebusan Başkanlığı seçimi ertelendi. 

20 Aralık 1877'de Başkanlık seçimi yenilendi. Hasan Fehmi Efendi, 
Asım Molla ve Yenişehirli-zade Ahmet Efendi en çok oy alan üç kişi oldu. 
Aynı gün birinci başkan yardımcılığı için de oylama yapıldı. İlk iki turda 
çoğunluk sağlanamadı. Üçüncü turda Edirne Mebusu Rifat Efendi, Şeyh 
Bahaeddin Efendi ve Ohannes Efendi aday oldular. İki gün sonra ikinci 
başkan yardımcılığı seçimlerine geçildi. Mehmet Şefik Paşa, Tevfik Efen
di, Rupen Efendi aday oldular (2). Aynı gün kâtipler için de seçim yapı
larak Mustafa Bey, İbrahim Bey ve Rasim Bey seçildi. 

Padişah kendisine sunulan listeden Hasan Fehmi Efendiyi (İstanbul) 
başkanlığa, Şeyh Bahaeddin Efendiyi (Bursa) birinci başkan yardımcılı
ğına, Hüdaverdi Ohannes Efendiyi de ikinci başkan yardımcılığına atadı 
(30 Aralık 1877) (3). 

Başkan ve başkan yardımcılıklarının atanmasıyla başkanlık divanı 
oluşmuş oldu. 31 Aralık 1877'de Hasan Fehmi Efendi şu konuşmayla 
Meclis gündemini tartışmaya açtı : 

(1) Us.a.a.e.,C.2,s.22-2i 
(2) BOA. DUİT, 5/10-2/2/1 
(S) cı.ft.e., belge. Us, a.g.e., s. 27 
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Şu kadar ki ezher cihet musellem-ı âlemıyan olan uluvv-ı hımem-ı meyamm-
levem-ı cenab-ı şehrıyarîlerıyle tebea-ı şahanelerinin her suretle ibraz ettikleri 
fedakârlık nısbetınde tedabır-ı sıyasıyye vu askerıyyede vesaıt-ı ıcraıyyece de 
hakkı ile davranılmış olsaydı bugünkü günde mevkıımız daha şanlı, şerefli bir 
halde bulunacağı vazıhattan ise de u m u m Osmanlılar her halde meşhud-ı çeşm-
ı şükranları olan hımemat-u ınayet-ı celîk-ı cenab-ı mulûkânelerı bu gibi teessü
rü ıcab edecek ahvalin vukuuna meydan bırakmıyacağı ıtıkad-ı kavısındedır 
Asakıı -ı mulkıyyenın teşkilâtı esasen ve hâlen derece-ı vucubda bu lunan me-
vadd-ı muhımmeden olduğundan bu babda şeref-sunuh buyurulan ırade-ı senıy-
ye-ı mulkdaıîlermden dolayı bıl 'umum tebea-ı osmamyye müteşekkir olup b u n u n 
hakkında ve gerek ahal-ı gayr-ı muslımemn kanun-ı esası hükmünce sunuf-ı sa-
ıre-ı askenyyeye suret-ı ahz-u istihdamları hususunda olan kanun lâyihalarının 
hm-u vurudunda kemal-ı şükran ile müzakeresine musaraat olunacaktır 

Kanun-ı esasî ahkâmının hakkıyle ıcray-ı nüfuz eylemesıyle ahalice husul-ı 
hal-ı saadet ve umur-ı malıyyenın ıslahıyle ıfay-ı taahhudata muvaffakiyet ve tak
sim u tahsıl-ı vırgû ve tanzım-ı menakım ve vakıfların ıslahıyle arazının teshıl-ı 
tasarrufatı ve nevahî teşkilâtı ve tanzım-ı mehakım ve vakıfların ıslahıyle zımatı 
gibi ıslahat-ı muhımmenm gavaıl-ı haziranın haylûletıyle ikmal olunamaması fil
hakika mucıb-ı teessüf halattan ve ân beân meşhud olan nıyyat-ı hasane ve ef-
kâr-ı hâlıse-ı şehrıyarîlerımn uluvv-ı derecatına gavaıl-ı azîme-ı hâzıra arasında 
dahi ıslahat-ı dahılıyyenın nazar-ı merahım-eser-ı padışahîlerınden dûr buyurul-
mamış olmasından buyuk bir delil burhan olamıyacağı musellemattan olduğu ve 
âsâr-ı ınayât u teveccuhat-ı mulûkânelerıyle u m u m Osmanlıların hasbelvazıfe 
nıuttehıden ikdam ve gayretleriyle gavaıl-ı harbıyyenın ındıfaı eltaf-ı ılâhıyyeden 
musted'a bulunduğu mısıllû bir taraftan dahi mülk ve milletin bâıs-ı refah-u mâ-
mûrıyyetı olan ve hey'etı meb'usana havalesi mev'ud bu lunan kavanın lâyihala
rının tetkıkat ve muzakeratıyle beraber ıçtıma-ı sâbıkda bazı kavanın lâyihaların
da kalan mesaıl-ı muhtelıfenın tedkık ve halime sarf-ı gayret olunacağı emr-ı az-
herdıı 

Umum Osmanlılar zat-ı sutude-sıfat-ı mulûkânelerine bu mülk ve devlete bir 
atıye-ı celîle-ı subhamyye nazar-ı hakikat - eseriyle bakmakda ve bu ıtıkadları 
nutk-ı humayun-ı mulûkânelerınde hey'et-ı meb'usanm mesaıl-ı kanunıyye vu 
sıyasıyyede serbest-ı tamm ile teatı-ı efkâr etmeğe kanun-ı esasî ile me'mur bu
lunduğu hakkında olan irade vu tenbıh-ı mulûkânelerı gibi nevbenev bahş olu
na gelen musaadat-u ruhsat-ı kâmile-ı şehrıyarîlerıyle teyyud etmekde olduğun
dan hey et-ı meb'usanca işbu inayet u musaade-ı mulûkânelerının başkaca ka
dir ve kıymeti bilinerek hâl ve istikbalimize taallûku olan her hususda ona göre 
serbestî-ı tam ile teatı-ı efkâr ve beyan-ı mutaleata musaraat kılınacağı ve duvel-
ı mutehabbe ile olan munasebatın suret-ı hâlısanede cereyan etmekte olması 
mûcıb-ı şükran ıdıgu huveydadır 

Hey'et-ı meb usan şu suretle teşekkurat ve hissiyatını atebe-ı bulend - mer-
tebe-ı mulûkânelerine arz ile ıfay-ı vecibeye mubaderet eylemiş olunduğu muhat -
ı ılm-ı kâinat ârâ-yı şehınşahîlerı buyuruldukda olbabda ve her halde emr-u fer
man şevketlû padişahımız efendimiz hazretlerınmdır 
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1. P a d i ş a h ' m N u t k u v e B u n a Ver i l en Cevap 

Özel b i r k o m i s y o n c a h a z ı r l a n a n ve Meclıs-ı M e b u s a n d a ele a l ın ıp in
ce l end ik t en s o n r a h a z ı r l a n a n ş u t e ş e k k ü r belgesi , P a d i ş a h a a r z e d i l d i : 

Cenab-ı Hak zıver - efzâ-i hılâfet-i ıslâmiyye ve ziynet - bahşâ-yı saltanat-ı Os-
manıyye şevketlû padişahımız efendimiz hazretlerini kemal-ı omru afiyet vufûr-ı 
şan u muvaffakıyyetle serır-ı mâdelet - masır-ı mulûkânelerınde berkarar buyur
sun, âmin 

Bilcümle Osmanıyan için berât-i hurrıyyet ve huccet-ı salâh u selâmet olan 
kanun-ı esasî hükmünce bu sene içtimai lâzım gelen meclis-ı umumînin şehr-ı 
hal-ı zilhiccenin yedisine müsadif olan kânun-i evvelin birinci perşembe gunu 
huzur-ı merahım-vufûr-ı şehınşahîlerınde resm-ı kuşadı icra olunduğu esnada 
îrad buyurulan nutk-ı hümâyun- cenab-ı padışahîlerını hey'et-ı meb 'usan me-
zıyd-ı dikkat u rıkkaüe istıma' etmiştir 

Meb'usan-ı millet için huzur-ı âlî-ı cenâb-ı mulûkânelerıne mesul şerefi bü
yük bir nimet iken meb'usan-ı milleti görmekle besb-ı mahzuzıyyet buyuruldu-
guna dair olan emr-u irade-ı hazret-ı padışahîleri u m u m tebeasi osmanıyyeyı 
başkaca garık-ı lucce-ı fahr u meserret eyledi 

Rusya devletinin açtığı muharebeye karşı hukuk-ı meşrûa-ı osmanıyyeyı mu
hafazaya musaberet bu makule ahvalde her devlet ve millet ıçm tabiî olan mec-
burıyet-ı sahıyha kabilinden olduğu mısillû bunca asır lardanben m m kull-ıl-vu-
cuh mes'ud ve hukuk-ı mezhebiyye ve elsıne-i kavmıyyelerinı muhafaza eylemek 
gibi nâıl-ı musaadat-u müsavat olan ve binaenaleyh umumiyet üzere her an mü
teşekkir bulunan bazı gayr-ı muslim tebea-ı osmanıyyeden bu nimetin kadrini 
bılmıyen bir kısmı ile ımtiyazat-ı vâsıa vu mahsusa tahtmda mes'ud-ul-hal bulu
nan memleketeyn ahalisinin ılân-ı isyan u husumet etmeleriyle muharebenin 
müşkülât ı ağırlaşmış ve bu sırada Rusyalılar ile ona mülhak olan erbab bağy u 
şekavetm hukuk-ı mıllıyye ve kavaıd-i insaniyye ve harbıyye hilâfında birçok ev-
lâd-ı vatan haklarında icra eyledikleri elem-ı derûn ile görülen envâ-ı gadr u me
zalim hat tâ âlem-ı medeniyyetın takbih ve nefretini davet etmiştir Bu hâlâtm 
karşısında şan-ı devlet ve hukuk-ı millet ve temamıyyet-u ıstıklâl-i memleketi 
muhafaza ve himaye her halde uhde-ı tâcdarîlerine mevdu ve muretteb ve mes ele 
ise fevkalâde dikkat ve bilâ ıfate-ı vakt her nevi tedabır-ı âcileye musareate muh
taç olup cümle osmaniyan dahi olbabda zuhur edecek irade-ı semyye-ı mulûkâ-
nelerının sur at ve şiddetle telâkki ve icrasına mubadereti akdem-i feraızden bil
mekte muttehıd-ul-efkârdır 

Muharebe-ı hâzırada devlet ve vatanı müdafaa yolunda zaten her turlu feda
kârlığı gözlerine almış olan u m u m Osmanlıların vezaıf-i muterettebelerı üzere 
gösterdikleri âsâr-ı hızmet-u gayretin takdir-ı âlî-ı şehmşahîlerme mazhar olma
sı bir kat daha teceddud-ı şevk u ihtimamlarını mucıb ve bir takım vukuat-ı is
yan ile beraber Rusya devletine karşı asakir-ı osmaniyyenın gösterdikleri âsâr-ı 
besalet doğrusu yar-u ağyarın hayret ve tahsmını mustevcih olmuş ve bir asker 
için zat-ı humayun-ı mulûkânelerı gibi bir padışah-i âlî-câhm takdir ve tahsın-
lermden buyuk bir şeref ve mefharet olmıyacağı bedîdıyattan bulunmuştur 
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2. Hafiye 
Meclıs-ı Mebusan üyeleri halkın ozgur oylarıyla seçilmemişti. Buna 

karşılık meclis üyelerinin dokunulmazlık haklarına, meclis üstünlüğüne 
kıskançlıkla sahip çıkmaya özen gösteriyorlardı. Kanun-ı Esası 'den guç 
alan mebuslar hükümetin eski alışkanlıktan gelen bazı uygulamalarına 
oldukça sert tepki göstererek demokratik geleneklerin yerleşmesine çaba 
sarfedıyorlardı. Örneğin Meclıs-ı Mebusan ikinci devresinde Yenışehırlı-
zade Ahmet Efendinin Mecliste Zabtıye Dairesinden hafiye var demesi, 
Meclis üyelerinin sert tepkisine yol açmıştır Bu konu Meclıs-ı Mebusan 
tutanaklarına şöyle yansımıştır 

RASIM BEY (Edirne) - Hey'et-ı meb'usamn muzakeratı alenîdir Zabıtlarımız 
gazeteler ile neşrolunur Bu cihetle Zabtıye Nazırı isterse kendisi dahi burada bu
lunabilir veyahud bir me mur gönderebilir Hacı Ahmed Efendinin söylediği sozu 
bendenize ve hattâ ekseriyetimize söylediler Bu ise hürriyetimize asla mânı ola
maz, ancak sahih ise Zabtıye Nazırının yolsuz hareketini icabettim şeydir, fakat 
bunun ıçııı bir encümen teşkilim teklif ıdıyorlardı Dahilî kanunumuz ıktizasm-
ca hey'etı meb'usanın umur-ı inzıbatıyyesi ve hukukunun münhasıran muhafa
zası makam-ı riyasete muhavveldır ve bunun için nizamda sarahat vardır Reis 
efendiye havale ederiz, bu hususda lâzım geldiği gibi tahkik ve iktizasını icra et
sin 

HACI AHMED EFENDİ (İstanbul) - Hey'etı meb'usan ancak devletimizin ve 
milletimizin arzusuna mutabık hizmetlerde bulunmak için tecemmu' edip bu iş
lere cüret edenler memurin takımından olduğuna şubhe olunmaz Bunlar her 
kim ise işbu halleri kendilerinin seyyıat-ı vakıasına bir zamîme addolunur Hak
kında şedıden bir muamele olunmasını taleb ve rica ederim 

ABDURRAZZAK EFENDİ (Bağdad) - ihtar edelim ki bu meclis devletin oldu
ğu ıçm elbette böyle şeyler kabul olunmaz Meb'usamn içinde söyleyenleri de 
zemm ederim Nereden ısıtılmış, meydana çıksın, çunku kamilen vukela-yı dev
letin hayırhahı olduğu müsellemdir ve bizi de onun için buraya celb etmişlerdir 
bunun için bizim burada bulunacağımız vakit devletin lehine bulunacağımız be-
dıhîdır 

BİR MEB'US - Meclıs-ı meb'usan Zabtıye Nezareüyle sair nezaretlerin taht-ı 
nezaretinde değildir Zabtıye vesair nezareüer belki meb'usamn mes'ullerıdır, bu
nun içm herkes nizam dairesinde bulunur Burada icabını beyan edebilir, çun
ku Zabtıye Nezareti meb'usan-ı millet aheyhınde hiçbir şey yapamaz, meb'usan-
ı kiram zannederim ki, zabtıye casuslarının teftişini hiçbir vakit düşünmez ve 
hattâ fütur bile getirmez Herkes devlet ve millete nâfı' olan efkârını tamamıyle 
beyan eder Zabtıye nezaretinin aleyhinde emniyetsizlik mânası gösteriliyor Hal
buki milletin olduğu bir daireden devletin de emin olması lâzımdır. Bu cihetle 
madde riyaset tarafından tahkik olunsun, icrasına bakılsın 

BİR MEB US - Bu söylenilen sözlerin ehemmiyeti inkâr olunmaz, fakat Rasım 
Bey m dediği gibi canıb-i riyasetten tahkik olunmalı 
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REİS - Demek oluyor ki Hacı Ahmed Efendinin beyan ettiği şey, bu casus 
maddesi, hey et-ı meb'usanm kanunen haiz olduğu hürriyetlere mânı olan ahval
den değildir ve meb usan-ı kiramdan bir adam yokdur ki bundan müteessir olup 
beyan-ı efkârdan çekinsin fakat bu muamele ıyı bir niyete mubtenı değildir, yal
nız hey etten sual ederim ki buna nazar-ı ehemmiyetle bakarak tahkikine girişil
sin mı"? Yoksa bizi serbestâne beyan-ı efkârdan men edemıyeceğınden bundan 
sarf-ı nazarla işimize mı bakalım'? 

HACI AHMED EFENDİ (İstanbul) - Işın bir derecesi vardır ki bu adamlar 
muttehım değil m ı ' Muttehım iseler ceza görmelidirler Buna cevab verilsin 

REİS - Yanı böyle bırşey olsa mucıb-ı mucazat mı, değil mı? 
BİR MEB US - Böyle bırşeyın ışaası eğer sahih ise ileri geri dokunur şeyler 

söylememek için bu bir manen tehdıd demekdır Hakikat buyurdukları veçhile 
tahkike olunmalıdır Eğerkı ileride böyle bırşeye uğrayacak isek, yanı söylediği
mizin cezasını çekecek isek herkes bilmeli de ona göre söylemeli 

BİR MEB'US - Şimdi demek oluyor ki biz Zabtıye Nezaretinin casusları men 
olunmaz ise ağzımızı kapayacağız 

(Hey et tarafından hayır hayır sedaları) hiçbir vakit biz Zabtıye Nezaretinden 
mes ul olmayız Burası serbesttir Casusu nereden tanıyacağız? Birisi gelir, bura
da bırşey yaparsa bunun men olunması mumkun değildir Hususa ki burası 
meb usan meclisidir Biz Zabtıye Nezaretinin aleyhinde ve leh'mde ve vükelâ aley
hinde soz söyleyecek değiliz Öyle olsa bile Zabtıye Nezareti hey'ete ne yapabilir? 
Biz serbestiz, bunun için bir vazife etmemeliyiz Serbest bırakınız istedikleri gi
bi casusları olsun 

BİR MEB'US - Efendiler, bizim asıl ıçtımaımızdan maksad ıslahattır Islahat 
yapacağız Her kararın lehine de, aleyhine de lâkırdılar soyleceğız Bu şubhesız 
bırşeydır, bununla beraber, buyurdukları gibi, bendenizin ısıttığım sahıhdır, bi
naenaleyh hiçbir vakit kabul etmeyiz Bu âdeta bir tehdittir Ben Hacı Ahmet 
elendmm lâkırdısını tasdik ederim Bize madem ki emniyetleri yoktur Buraya ni
çin getirdiler? Biz devletten emmız ve devlet de, bizden emindir 

MUSTAFA BEY (Yanya) - Polis me'murlarmın böyle işlere karışmamasına ten-
bıh edelim 

NAKKAŞ EFENDİ (Suriye) - Meclisimiz alenî olduğu gibi devlet dahi bizden 
emindir Dairemiz hiçbir nezaret altında değildir ve her me'mur gelebilir Onun 
zararı yoktur çunku meclisimiz alenîdir ve muzakeratımız gazetelere basılır ve 
devlet de bizden emindir İtiraz kab'lınden değil, fakat şunu da arz ederim ki bel
ki ıdare-ı orfıyye bulunduğundan, şayed Zabtıye Nezareti bu efkâr üzerine bura
ya adam göndermiş olmalı 

NAFI EFENDİ (Haleb) - Meclisimiz ıdare-ı orfıyyeden müstesnadır Müstesna 
olmamış olsaydı açılmazdı 

NAKKAŞ EFENDİ (Suriye) - Ben demem ki hey'ete gönderilir Madem ki mec
lis alenîdir, diyoruz casus istemez 

BİR MEB US - Bu mesele riyasete havale olundu, geçilsin 
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DİĞER MEB'US - Bu gibi teferruatla vakit zayi' etmek abesdır, makam-ı ri
yasetten esası olup olmadığı tahkik olunsun 

MANOK EFENDİ (Haleb) - Tahkik etmem ıçm bir encümen teşkil etmeli veya-
hud sarf-ı nazar etmeli Zabtıye nazırının hamıyyetı buna kail olmaz 

ASTARCILAR KETHÜDASI AHMED EFENDİ (İstanbul) - Maliyeden Zabtıye 
Nezaretine gönderilen birkaç bileti bile almadı Hiç hamıyyetı yok Şimdi biz onun 
hamıyyetını ısbat edecek olur isek uzun şeydir 

REİS - Esasen yapılacak şey ilerisini tahkik derecesine mı varılsın, yoksa 
makam-ı riyasetten tahkik mı olunsun, yahud ahar bir tarikle tahkikata mı giri
şilsin Şayed esassız bırşey ise muceb-ı mahcubıyyet değil mıdır"? 

BİR MEB'US - Öyle ise hodbehod gelen polisler nazırı tarafından mucazat 
görmelidirler 

HACİ AHMED EFENDİ (İstanbul) - Polisler niçin mucazat görmemelidir? Bu 
maddeyi reis efendiye havale edelim İcabına baksın 

REİS - Burası hey'etçe nazar-ı mutaleaya alınacak bir mes'eledır "Serbest
liğimize kanunen hiçbir kimse mânı olamaz, binaenaleyh böyle sözlerin bizce hiç
bir ehemmiyeti yoktur, deyip de geçmek, yahud b u n u n tahkiki tarafına gidilmek 
vardır, başka bırşey yoktur 

BİR MEB'US - Meb'usan serbesttir Bu bir nezaret-ı mütemadiye demektir, 
nezaret-ı mütemadiye Zabtıye nezareti tarafından gönderilmiş ise onu gönderen 
adamı taht-ı muhakemeye aldırmalı 

HEY'ET - Bunu reis efendiye havale edelim 
BİR MEB'US - Bu kadar çabalamada mâna var m ı ' Bunu havale edelim, ge

çelim Şunu diyorum ki ancak yalnız bir tenbıhat icrası ıçm Zabtıye nezaretine 
yazalım 

SADIK PAŞA (İstanbul) - Şu meb'usan dairesinde olan askerin ve dairenin 
kâffe-ı umur-ı ınzıbatıyyesı makam-ı riyasete aıddır, b u n u n için devlet asakır-ı 
nızamıyyeden bir boluk asker göndermiştir Onlar da riyasetin kumandası tah-
tındadır Bu daire içinde hükümet tarafından girip alenî bir muamele icra etmek 
isteyen olur ise canıb-ı riyasetten men'olunur, hafi olarak buraya tahkk- ı ahval 
için gelmişler ise tardedılır Buranın hukûmet-ı ınzıbatıyyesı bizzat reise aıddır 
Bizim vazifemiz vâkıf olduğumuz böyle şeyleri reise ihtar etmekten ibarettir Ma
kam-ı riyasetten edilecek muamelât reisin bileceği şeydir (1) 

3 . Kiş i ler ' in Sorunları 

Sırp i syan ı üze r ine Nış'e dör t s a a t u z a k l ı k t a b u l u n a n U r g u p Kayma
kamı , h a l k ı d a y a n m a a l a r a k k a s a b a y ı t e rke tmış t ı r O n u n b u tavrı a s k e 
ri de e tk i lemiş , on la r d a Ürgüp ' t en ayr ı lmış lardı r B u d u r u m u ıyı değer
lend i ren Sırplar 8 0 0 p iyade , 2 0 0 süva r i gibi o l d u k ç a az b i r kuvvet le ka -
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sabayı işgal etmişlerdir. Sırp güçleri kaymakamın kaçış yolunu izleyerek 
Leskofça'ya yönelmişlerdir. Aliş Paşa (Tuna), Kaymakamın bu tavrını hı
yanet olarak niteliyor ve cezalandırılmasını istiyor (1). 

Burdur halkı, mutasarrıfın, adaleti para ile sattığı, rüşvet, hediye al
dığı, kur'a neferlerini para karşılığı askerlik hizmetinden affettiği gibi bir 
takım şikâyetlerde bulunarak azlini istemiştir. Bu konu Meclis-i Mebu-
san'da tartışılmış, gereğinin yapılması için Bab-ı Âliye yazılmıştır (2). Da
ha sonra mutasarrıfın redif askeri toplama işlerinde yolsuzluk yaptığına 
ilişkin Meclis-i Mebusan'a şikâyette bulunulmuştur (3). 

Adana Vali ve Defterdarından da şikâyet edilmiş, fakat somut gerek
çeler gösterilmemiş, Bab-ı Âliden olayın soruşturulması istenmiştir, isla
hiye (4) ve Ayvalık Kaymakamından da şikâyetler vardır (5). 

Trabzon'dan Abdühalim'in mektupçu hakkındaki şikâyeti (6), İzmir 
palamut tüccarları mağazaya koydukları palamutlardan Mösyö Zarifi'nin 
değerinin iki katından fazla öşür istemesi Meclis-i Mebusan'da ele alın
mıştır (7). 

Aydın Mebusu Hacı Ahmet Efendi, Rumeli Genel Komutanı Süleyman 
Paşa'nm genel komutanlıktan alınıp fırka komutanlığına tayin edilmesi
nin nedeni üzerinde durarak, "Eğer bir kabahati var ise azil ve muhake
me edip ceza etmeli, yok bir kabahati yok ise bila sebep bir genel komu
tanın niçin bir fırka komutanlığına, atandığının araştırılmasını 
istemiştir. 

Telgraf ve Posta Nazırının maaşını altın ile aldığından şikâyet edilmiştir. 
Kastamonu Mebusu Salim Efendi, Nazırı tanıdığını O'nun "afif' bir adam 
olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla maaşı altınla almasını yadırgamamıştır. 
Bu arada posta telgraf memurlarının çalışma koşulları üzerinde duru
lmuş ve iyileştirilmesinin zorunluluğuna işaret edilmiştir (9). 

(!) a.g.e 
(2) a.g.e 
(.Va.M.e 
(4)a.g.e 
(5)a.g.e 
(6) a.g.e 
17) a.g.e 
(S)a.g.e 
(9) a.g.e 

, C. 2, s. 44 
. s. 192-197 
, s. 356 
, .ı. 361 
,v. 373 
. s. 271 
, .\. 173 
, .v. 1(X) 
, s. 199. 232-233 
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4. Yolsuzluklar 
İzmir'de mezbaha denilen bir bina yapılması saptanmıştı. 25 000 li

raya mâlolacağı hesaplanan binanın yapımına bir Amerikalı talip olmuş
tu. 25 yıl müddetle binayı kullanma hakkını almayı düşünen Amerikalı
ya bu bina yapma izni verileceği sırada İzmir'in ileri gelenlerinden biri bi
nayı daha ucuza yapacağını söylemiştir. Ancak, Vali bu ihaleyi Amerika-
lı'ya vermek istediğini İstanbul'a bildirmiştir. Bu konu Selanik Mebusu 
Mustafa Efendi tarafından Meclis gündemine getirilrek sorgulanması 
önerilmiştir (1). 

Aydın Mebusu Yenişehirli-zade Hacı Ahmet Efendi seçilip İstanbul'a 
giderken İzmir'de bulunduğu süre içinde halkın belediyeden şikâyetleri
ni dinlemiş, bunları meclise aktarmış ve halkın "mademki Bab-ı Âli bu 
adamları geçinmesi için buraya göndermiş, fakat rica et Bab-ı Âliye ki, 
bu üç dört adamın bu memlekette aldıkları maaş her kaç kuruşsa biz ia
ne vermeye alışmışız, fukarayı incitmeden bedenimizden iâneten veririz. 
İstediğimiz adamı" koymamız için ruhsat alın dediğini söylemiştir (2). 

Menekşelizade Emin Efendi de İzmir belediyesinde "pek çok" fenalık 
oluğunu dile getirmiştir. Halep Mebusu Sadi Efendi de bu görüşü destek
lemiştir (3). Agop Efendi (Tuna) Rusçuk'ta da bazı yolsuzlukların yapıldı
ğını belirtmiştir (4). Bir başka yolsuzluk da tersaneye kömür alımı sıra
sında olmuştur (5). 

5. Eşitlik 
Suriye Meb'usu Abdürrahim Efendi 26 Ocak 1878 tarihinde yaptığı 

konuşmada, Kanun-i Esasi'deki bireysel hürriyetlerin eşitlikle sağlanabi
leceğini, devlet teoride bu eşitliği vermesine rağmen uygulamasını yap
madığını, 600 yıldır sadrazamlık, şeyhülislâmlık makamına, maliye ne
zaretine Suriye'den hiçbir kişinin atamadığını belirterek, ülke halkının 
eşit olmadığını kanıtlamaya çalışmıştır (6). Ancak Meclis Başkanı daha 
ileri gitmesine izin vermemiştir. Ülkenin içinde bulunduğu koşulların 
böyle konuşma yapmaya uygun olmadığını belirterek Abdürrahim Efen
dinin sözünü kesmiştir. "Devlet-i Âliyyenin bu heyeti tensip ve te'sis et-

(1) a.g.e..C 2,ı. 146-147 
(2) u.g.e., s. lf>9 
(3) a.g.t:, s. 170 
(4) fl.jj.er.. s. 213 
(5) a.g.e.. s. 385 
(6) a.g.e., C. 2, .s. 222 
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meşinden maksadı bu makule müsavat olmayan ve sû'ı istimalden ileri 
gelen şeylerin onunu almak, her bir efradı Osmaniyyeyı yek diğeriyle kar
deşçe geçindirmek" olduğunu vurgulamıştır Meclis Başkanı, mutlak 
hürriyetin hiç bir devlette olmadığını, mutlak hürriyetin "bedevıyet ve 
vahşıyet" olduğunu, mutlak hürriyetin olması halinde milletin varlığını 
sürdüremeyeceğini de sözlerine eklemiştir (1) 

6. Mahkemeler 
Meclıs-ı Mebusan'm ikinci devresinde "Usul-ı Muhakemat" yasası 

teklifi görüşülmeye başlanmıştır. Bu teklif dolayısıyla bir konuşma yapan 
İstanbul Mebusu Agop efendi, bu teklifin okunmasının uygun olmadığı
nı, zira "burada mehakım-ı nızamıyye, bidayet, mahkeme-ı istinaf ve 
temyiz mahkemeleri 5 bin kuruşa kadar hükmeder . Bendeniz zanne
derim ki usul-i muhakeme nizamnamesi müzakere olunmak için evvel 
emirde mehakımm teşkiline dair olan kanun buraya gelmek lâzım gelir" 
diyerek, yöntemden önce teşkilât yasasının getirilmesini zorunlu gormuş 
ve yargı düzenini genel ilkesiyle ortaya koymuştur. Agop Efendi, "bilindi
ği gibi bu devirde bin kuruşa kadar davalara bakan mahkemeler vardır 
Bu mahkemeler işlevini sürdürecek mı9 Adliye Nezaretine bağlı sulh 
mahkemelerinin de varlığını koruyup koruyamayacağı belli değildir. Vila
yetlerde sulh mahkemelerinin kurulup kurulmayacağı da belirlenmemiş
tir (2)' diyerek teklifin ertelenmesini istemiş ise de başaramamıştır. Do
layısıyla "Usul-ı Muhakemat-ı Medenıyye Kanunu'nun birinci görüşmesi 
yapılmıştır Ancak teklif yasalaşmamıştır 

7. Maden İmtiyazı 
Lazıstan Kazasında simli kurşun madeni bulunmuş. Hükümete baş

vurularak imtiyaz istenmiş Şura-yı Devlet gerekli düzenlemeyi yapmış, 
fakat ferman yayınlanmamış. Madeni bulan kışı bu konuyu Meclıs-ı Me-
busan'a bir dilekçe ile bildirmiştir. 

Aydın Mebusu Menekşelızade Emin Efendiye göre, fermanın niçin 
çıkmadığını sormakta yarar vardır. Çunku bu madenlerin işletilmesi dev
lete gelir getirecektir 
(l)a\,t s 22? 
(2)at,c s 157 
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Bu konu Osmanlı Devletinde maden İşletme hakkının tartışmasını 
gündeme getirmiştir. Meclis Başkanının açıklamalarına göre imtiyaz alan 
kişi üç ay içinde işletmeye başlamaz ise ihtar yapılır. Bu ihtara rağmen 
yine de işletilmez ise, imtiyaz feshedilir. Ancak bu fesih sırasında uygu
lanması gereken prosedüre dikkat edilmez ise imtiyaz ferman sahibine 
kalabilirdi. İşte bu nedenle ülke kaynaklarını halkın yararına sunabil
mek için mutlak bir yasaya ihtiyaç olduğu Maadin Nizamnamesinin ye
niden gözden geçirilmesinin zorunluluğu ortaya çıkmıştır (1). 

8. İstanbul'daki Zahire Sıkıntısı 
İstanbul'un zahire sıkıntısı konusunda mebusların oldukça dikkatli 

olduğu görülüyor. Zira savaş devam etmektedir. O nedenle de Halil Ga-
nem Efendi İstanbul'un sorunlarıyla uğraştıklarını, İstanbullulara gös
termek için bu konuda gerekli girişimin yapılmasını istemiştir (2). 

Bu soru üzerine araştırma yapılmış ve İstanbul'da bir ay yetecek za
hirenin olduğu bir araştırma ile saptanmıştır. Varna'da devlet ve tüccar 
malı olarak bir miktar zahirenin olduğu, bunun İstanbul'a getirilmesi 
önerilmiştir. Bu arada Silistre'deki zahirenin düşman eline geçtiği, Filibe, 
Kızanlık ve Deliorman civarındaki hububatın taşınması için izin isteyen 
ekmekçi esnafına izin verilmediği ve buradaki 3 milyon zahire ve pirin
cin düşman eline geçtiği de belirtilmiştir (3). 

9. Kalkınma 
Meclis-i Mebusan'ın 2 Ocak 1293 14 Ocak 1878 tarihli toplantısında 

Yanya Mebusu Abdül Bey "Devlet-i Âliyye'nin Avrupa, Asya ve Afrika kı
talarında mâlik olduğu mülk, ıslahat ve medeniyet, rub-i meskûnun en 
müsteid bir noktası olduğu halde matlub olan terakkiden geri kalması
nın sebebi acaba nedir?" diyerek bu konuyu Meclis gündemine ge
tirmiştir. (4) 

Abdül Beye göre bu sorunun yanıtı üç noktada düğümleniyordu. 1. 
Cehalet, 2. İstibdat, 3. Yönetimde bulunan bireylerin dirayetsizliği, sefa-
hata düşkünlüğüdür. 

Meşrutiyetin ilânı ile istibdat kalkmıştır. Öyleyse çözülmesi gereken 
sorun cehalet ve memur sorunudur. Zira ülkede yürürlüğe konmuş olan 
(l)ıı.a.c., C. 2. s. 291, i. 315, 316. 362-366 
(2) a.g.c. C. 2. i. 212 
(3) u.a.c. C. 2, s. 249 
14) a.g.e., C. 2, s. 144 
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yeni nizamları hakkıyla uygulayacak eleman yoktur. Dolayısıyla bu soru
nun da kökeni eğitime dayanmaktadır. Abdül Beyin deyimi ile "... me
murlarımız eshab-i maarüf-ü iktidardan olmuş olaydı nevakısıyle bera
ber mevcut olan nizamatı icra etmiş olurlar idi ve hayliden hayli terakki 
dahi müşahede olunmak lâzım gelirdi." 

"Bir devlet ve milletin esasî maarif-i kâmile ve nizamat-ı adile ve bun
ları icra edecek memurîndir. Bizde bu üç şey dahi noksandır... Devlet ve 
milletimizi bir an evvel medeni bir hale getirmek için dakika fevt etmeksizin 
esas olan üç maddeye hasr-ı dikkat etmek vezaifimizin birincisidir" (1). 

Abdül Bey, "Dünyada refah ve saadeti hal ile medeniyete müteallik ne 
kadar şeyler var ise cümlesi maarif sayesinde vücuda gelmiştir. Maarif-
siz hiç bir millet terakki etmedi, günden güne tedenni etti. Nihayet türlü 
türlü felaketlere duçar oldu. Bizim maarifimizin pek noksan olduğunu 
cümleniz tasdik buyurursunuz, itikadındayım... Gayrı muntazam bir ta
kım medreselerden ve her ne kadar bihakkın matluba muvafık değilse 
de, mehma emken işe yarar mekâtibi askeriyeden başka millet için ne 
mekteplerimiz vardır? Mukaddema bir darülfünun mektebi küşad olun
du, açılmazdan evvel kapandı. Mekteb-i Sultani açıldı, bunun da lâyıkı 
vech üzere henüz semeresi görünmedi. Pay-ı taht-ı saltanat böyle; ya me-
malik-i mahrusanın hâli?" dedikten sonra Anadolu ile Rumeli arasında 
bu konuda çok da fark olmadığını belirterek, "Arnavutluk kıt'asında hiç 
bir karye yoktur ki mektebi olsun; ve ne de bayram namazını kıldıracak, 
hiç olmazsa cumadan cumaya bir ezan-ı Muhammedi için imamlar bu
lunsun... Artık insaf! Bu cehaletle biz nasıl medeni olabiliriz. Nasıl terak
ki edebiliriz? Bu hâb-ı gafletten ne vakit uyanabileceğiz İnsaf!... Taşrada 
hiçbir inas mektebi yoktur. Şu inas taifesini insan sırasına koyduğumuz 
yok ki, terbiyelerine dahi "çalışmış bulunalım... Valide cahil olur ise ço
cuk ne derecede terbiyesiz ve ahlâkları ne mertebede bozuk olacağı tefek
kür buyurulsun!" diyerek İmparatorluktaki eğitimin durumunu açıkça 
ortaya koyduktan sonra önerilerini de şöyle sıralamıştır. 

Mevcut medrese ve mekteplerdeki eğitim ve öğretim yöntemlerini tü
müyle değiştirmek erkek ve kadınlar için sıbyan ve rüştiye mektepleri 
kurmak, bunları köylere kadar yaymak, sancaklarda idadiye, İstanbul'da 
her bilim alanını kapsar büyük bir darülfünun açmak (2). 
(I)ü.ii.e. 
(2) a.g.c , C. 2, \. 144-145 
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Bu yaklaşıma koşut olarak Meclls-i Mebusan'ın 24 Ocak 1878 tarih
li o tu rumunda Yanya Mebusu Mehmet Ali Bey de "Çağdaş bilime yaban
cı oluşumuzdan dolayı dünyadan habersiziz. Cahilliğimiz yüzünden fakr-
ü zaruret içinde yaşıyoruz. Bilimin gelişmesiyle Avrupa ilerledi. Biz ihti
yaç duyduğumuz şeyleri Avrupa'dan getiriyoruz. Bu da sevretimizin Av
rupa'ya akmasına yol açıyor. Sermayedarımız az. Refah içinde yaşıyanı-
mız az. Servetimiz toprak ve binaya dayanıyor. Toprak tasarrufunda de
ğişiklik yapılmaz ise çiftçilik dahi bitecektir" diyerek, Avrupa'nın çağdaş 
biliminin oluşmasını, toprak tasarruf yönteminde değişiklik yapılmasını 
istemiştir (1). 

Halep Mebusu Maraşlı Sadi Efendi'nin de belirttiği gibi Ali Bey'in öner
gesi iki ana bölümden oluşuyordu. Bunlardan birincisi ülkedeki eğitimin 
yeterli olmaması nedeniyle halk yoksulluk içindedir. Bunun değiştirilmesi 
Batı biliminin benimsenmesine bağlıdır. O nedenle de eğitime önem vermek 
gerekir. İkincisi ise toprak tasarrufunu çağdaşlaştırmak zorunludur. 

Toprak tasarrufu konusunu bir kenara bırakarak Meclisin eğitime 
bakışını ele aldığımız da şu tesbitleri yapıyoruz. 

Sadi Efendi halkın cahilliği yaklaşımını kabul etmiyor. Avrupa'ya bi
lim ve teknolojinin Araplardan geçtiğini, Tanzimattan beri de Osmanlı ül
kesinde mekteplerin olduğunu dolayısıyla Avrupa biliminin Osmanlı 
imparatorluğu'na girdiğini iddia ediyordu. Mecdi Efendi ise "cehalet" sö
züne karşı çıkıyordu. 

Yenişehirli-zade Hacı Ahmed Efendi ise, "maarifin terakkisine arzu 
bizim milletimizde moda olmuştur; geçen gün bir zat... medreseleri 
lâğvetmeli" dedi. Oysa "Sultan Mahmud merhum zamanından bu güne 
kadar görüyorum ki bir çok mekâtib-i harbiyeler ve daha sair darülfü
nunlar, filanlar teşkil olundu. Muahheren mekteb-i idadiye ve rüşdiyye 
ihdas olundu. Bunlara hocalar tâyin olunuyor. Bakıyorum ki İngilizce ve 
Fransızca hocalar hâlâ Fransa'dan geliyor. Ve daha mekteb-i rüşdiyyeler-
de hâlâ hocalar medreselerden geliyor. Böyle olursa mektepler kapana
cak" (2) diyerek, izlenen eğitim politikasını genel çizgileriyle çok acı bir 
şekilde ortaya koyuyordu. Yenişehirli-zade Hacı Ahmet Efendi, radikal 

(1) a ı;.e, C 2. s. 207 Zııa Mehmet Alı Bey, emlakte neden Hrıslıyan vasiyeti başka. Nâm va\ıyetı başka olsun Dımn mala 
medhalı \oktıır Dm ahret içindir. Enva~ı emlak it akaı, neden bir lakımı mülk ve bir fakımı vakıf, bir takımı ârâzı olsun/ 
Niçin heı hırının ıı v ve intikal ve hibe ve sııâ't vesaır muamelât-t ntzamıy\elerı başka başka olsun? dnerek oldukça radikal 
öneriler gem nıtştıı. 

(2) az e, s 210 
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önlemlere baş vurmadan kaldırılacak kurumun yerine neyin konula
cağının açıkalamısını istiyordu. 

Medreseye taraf olanlar genellikle şöyle düşünüyorlardı; "Bizde şeriat 
var, cehalet yok! İlim var, mektepler var! Vakıa mektepler var, ulûm da 
var" 

Halep Mebusu Sadi Efendi Osmanlı ülkesinde teknolojinin ve bilimin 
geri olmadığı inancındadır. Çünkü "Şeşhaneli topun, şeşhaneli tüfeğin" 
Çerkez Hafız Paşa tarafından yapıldığı, hikmet gibi, mantık gibi, âdâb gi
bi her ilmi tahsil için başta Arabistan olmak üzere ülkenin bir çok yerin
de köylere varıncaya kadar mektepler açıldığı tezini savunmaktadır (1). 
Oysa Sadi Efendi'nin belirttiği mektepler çağdaş bir toplumun dünyevi 
ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte değildi. Suriye Mebusu Bedran Efen
di'nin vurguladığı gibi "Sarf, nahiv, mantık, beyan" gibi bilimlerin bu 
dünyaya yararı yoktu. Halkın ihtiyaçlarını karşıyacak olan "Ulum-ı riya
ziyeye" dayanan bilimlerdi. Çünkü çağdaş teknoloji bu bilime dayalı ola
rak gelişiyordu (2). Bunu en güzel algılayıp kullananlar ise Avrupalılardı. 
Öyleyse Avrupa'nın maarifine, sanayiine yönelmek zorunluydu. 

Bir başka Suriye Mebusu Halil Ganem Efendi de, Arabistan'daki 
mekteplerin yabancılar tarafından, Beyrut'takilerin ise iyilik sever bir kaç 
kişi tarafından yapıldığına dikkati çekerek, örtülü bir biçimde Osmanlı 
Devletinin izlediği eğitim politikasını eleştiriyordu. Bizim bilime, sanata 
ihtiyacımız var diyen Ganem Efendi, bunun yoğunlaştığı Avrupa medeni
yetinin alınmasını zorunlu görüyordu. Ancak Avrupa medeniyetini de 
"gençlerin medeniyeti, şık medeniyeti", "kavanin ve nizamat ve sanayi ve 
kitabet ve servet ve fenn-i servet" gibi akla dayanan medeniyet olmak 
üzere ikiye ayırıyor ve ikinci kısmın alınmasına ülkenin ihtiyacı olduğu
nu vurguluyordu. Halil Ganem, Osmanlının Avrupa uygarlığını benimse
meye yönelmemesi durumunda Avrupalıların emperyalist bir politika 
izleyerek Osmanlı topraklarına gireceklerine dikkati çekiyor ve "Zira 
kendi mülkümüze göz ettiler diyerek" bu politikayı özetliyordu. 

Yanya Meb'usu Abdül Bey, "bizde mektep denilecek hiçbir mektep 
yoktur, medreseler var ise de ulûm nakısdır. Altı yüz sene, bin sene ev
vel Bağdad ve Şam mekâtibinde tedris olunan ulûm şimdiki medreseler-

(1) a.gj!., C. 2, s. 265 
(2) a.g.e„ C. 2, s. 266 
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de talim olunmuyor" dedikten sonra, çağdaş bilim ve teknolojiyi üretebil
mek için "Avrupalılar (in) mukaddeme Asya'dan alıp ikmal ettikleri şey
leri alıp, mülkümüzde icra etmemiz gerekir" diyerek, o da Halil Ganem 
gibi batılılaşmayı savunuyordu. 

Yenişehirli-zade Hacı Ahmet Efendi, bilimin dini ve medeni olmak 
üzere ikiye ayrıldığını, medreselerde dini bilimin verildiğini, medeni bili
min ise geniş boyutlu olduğunu, Osmanlı ülkesinde medeni bilime yöne
lik düzenlemelerin yapıldığını belirttikten sonra daha ileri giderek Os
manlı İmparatorluğu'nda bazı bilimlerin geri kaldığmı-örneğin tıbbın-
bunları geliştirmenin şeriata dokunur yanı da olmadığını, böylece şeri
atın ilerlemeye engel oluşturmadığını belirtiyordu (1). 

Önergenin toprak tasarrufu kısmına gelince, bu kesim radikal istek
lere yönelik olduğu için hayli tepki doğurmuştur. Örneğin Maraşlı Sadi 
Efendi, bu takriri tümüyle reddetmiştir. Çünkü takririn bu yönü kurulu 
düzeni ilgilendiriyordu. Zira Osmanlı Devletinde düzenin belirleyicisi şe
riattı. Sadi Efendinin yaklaşımıyla... "akar ve arazi ve emlâk... bunların 
bir ciheti, cihet-i şer'idlr, bu milleti İslamiyenin umumunun kabulü tahta
dadır. Haşa, biz oraya bir itiraz etmeyiz, hiç bir şey söylemeyiz, dinen ma
zuruz... Din ciheti de nizama" aiddir (2). 

Adana Meb'usu Kozanlı Mustafa Efendi'nin açıkladığı gibi Osmanlı 
düzeni her ne kadar çağdaşlaşma sürecine girmiş ise de müslim-gayri-
müslim özünü hep korumuştur. Avrupa'daki bazı uygulamaları Hristi-
yanlar kabul etse bile Müslümanların kabul etmesi olası değildi. Düze
nin "tebdil ve tağyirine kıyam etmeği" kimse kabul edemezdi. Toprak ta
sarrufunun ilkeleri de şeriata göre olduğuna göre yeni bir yönteme yönel
mek uygun değildi. 

Nafi Efendi ise üç dine mensup insanları tek bir yasa içine çağırma
nın adeta onları dinlerini değiştirmeye yöneltmek demek olacağını, belir
terek, önergenin reddedilmesini istiyordu. 

Önergeyi Yanya Meb'usu Abdül Bey desteklemiş ve bu önergede şeri
ata dokunur hiçbir şey olmadığını, Padişahın nutkunda üzerinde duru
lan arazi için yeni bir düzenleme yapma önerisi olduğunu belirtmiştir (3). 

Önerge ilgili encümene gönderilmiş ve burada kalmıştır. 

(l)hkz.a.g.e..C.2.s.207-2l2 
(2) a.a-e., C. 2, s. 208 
(3) ıı.g.e., C. 2. s. 207-212 
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10. Göçmenler 
Rusya'nın işgal ettiği yerlerde tutunamayacaklarını anlayan Türkler, 

köylerini, kasabalarını bırakarak İstanbul'a akın etmiştir. Bunlara yar
dım etmek üzere kurulan İstanbul'daki Muhacirin Komisyonu büyük bir 
özveri göstermiştir. Ancak komisyonun kaynakları sınırlı idi. Savaş dola
yısıyla insanların en temel besin maddesi olan zahire üretiminde de sı
kıntı vardı. Tuna Mebusu Şakir Efendinin belirttiğine göre İstanbul'da iki 
aylık bir zahire kalmıştı. Hasad mevsimine kadar bir yerden zahire gel
mez ise İstanbul'da ekmek sıkıntısı yaşanacaktı. O nedenle Rus işgalin
den kaçan insanların Anadolu'da uygun yerlere yerleştirilerek üretimde 
kullanılmasını içeren bir önerge hazırlanmış ve bu önergenin acilen bir 
encümende görüşülmesini istemiştir (31.12.1887). Bu istek mebuslarca 
da uygun görülerek encümene gönderilmiştir (1). 

Savaşın gidişatına göre muhacir sorunu yoğunlaşmış ve hükümetin 
de dikkatini çekmiştir. Nitekim Ocak 1878'de Ali Şefik ve Fazıl Beyin yan
larına kâtipleri de alarak Edirne'ye gönderilmesine, bunların gerektiğin
de "vücuh-ı memleketten" bazılarını da yanlarına almalarına hükümet 
yetki vermiştir (2). 

Göçmen yoğunluğunu tahmin edemeyen hükümet, önce bunların İs
tanbul'a girişine izin vermemiş ise de, daha sonra bu kararını değiştir
miştir. Zira, Edirne istasyonunda toplanan muhacirler "ya bizi götürün, 
yahut demir üzerine yatırın da ezerek öldürün" diyerek, İstanbul'a git
mek zorunda olduklarını vurgulamışlardır. Fakat yöneticilerin elinde faz
la vagon yoktu. Bu nedenle Ocak ayının güç koşullarında göçmenler üs
tü açık vagonlara bindirilerek İstanbul'a taşınıyordu. Bunları karşılayan 
bir memur olmadığı için Sirkeci İstasyonu'na inen göçmenler gece yarıla
rında sokaklarda kalıyorlardı. 

Suriye Meb'usu Halil Ganem Efendi'nin açıklamalarına göre Edir
ne'ye ulaşan göçmenlerin durumu oldukça kötüydü. Bir çoğu açlıktan ve 
soğuktan ölüyordu. Vali askeri sorunlarla uğraştığı için göçmenlerle ilgi-
lenemiyordu. Rüsumat memurları göçmenlerin birlikte getirip satarak 
ihtiyaçlarını giderdikleri eşyadan para almak istiyor, vermeyenlere haka
ret ediyordu (3). 
(IUı.g.c.C.2.s. 126-127 
(2) a.fi.c. s. 134 
(3) a.ji.c. v. 134 
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Meclis-i Mebusan Birinci Şubesince hazırlanan şu belge, muhacirle
rin durumunu açıkça mebusların gözleri önüne seriyordu : 

"Vatan ve memleketlerine düşmanın tasallut ve mekîdete üzerine 
mehcur-i dar ü diyar ve düçar-ı keşmekeşü ıztırar olan muhacirinin aç 
ve bî-ilaç olarak şimendifer mevkiinde bir hal-i sefalet-ü merhamet isti
mal içinde ruz-ü leyal kalmakta ve bazıları dahi cevami-i şerifede temkin 
edilmekte olduğu nazar-ı teessüfle görülmekte ise de, cümlemiz, mema-
likimize gönderilen böyle biçaregân-ı ducret-i nişan, evvel emirde bir ma-
hale cem ederek ve mahallat eimme ve muhtarânmdan edilecek tahkik 
üzerine ve ifade olunan mahallerin dahi bir kıt'a defterini celb ettirip zik-
rolunan mecmaa daha müsteiddandan bir kaç ketebe getirip muhaciri
nin esamisini yegân yegân sebt-i defter ederek bu veçhile birer ikişer ha
nelerimize ve münasip mahallere tevzii ve ivâ eyler ve bir kaç gün esbab-
ı maişet-ü rahetlerine umumen ve hanelerinin istiabına ve eshabmm 
kudret ve servetine nisbeten mahall-i mahsus tâyin olunacağına kadar 
tehyie ve ikmal eyler bulunduğumuz halde Dersaadet'te bu yolda bir gay
ret görülmediği ve binaenaleyh erbab-ı haysiyet-ü iktidardan bu babda 
iktiza eden mesa-î ve gayret görülmemesi âhâd ve efrad için dahi bais-i 
fütur olarak edilen teşvikatın te'sirini tahfif etmekte olduğundan bu mi-
süllü biçaregânın teshil-i havayici zaruriyye ve vikaye-i hayatları için bir 
suret-i muntazamada ivâ oluncaya kadar birer ikişer hanelere taksimi 
muvafık-ı sine-i mürüvvet-i vatanperver-i olmakla ve cümlemiz bu bab
da fedakarlığa hazır bulunmakla heyet-i muhteremece tensip olunduğu 
surette icabının iktiza eden mahalle iş'arı hususu makam-ı riyasetten 
müntazırdır" (1). 

Hükümetin bu tavrı mebuslarca hoş karşılanmamıştır. Hiç olmazsa 
camilere yerleştirilmelerini isteyenler olduğu gibi mebuslardan bir ko
misyon kurularak, para toplayıp göçmenlere yardım edilmesinin zorunlu 
olduğunu dile getirenler de olmuştur (2). Nitekim Birinci Şubece hazırlanan 
yukarıdaki belgeden sonra bu konu daha ciddi bir şekilde ele alınmıştır. 

Astarcılar Kethüdası Hacı Ahmet Efendi, göçmenlerin durumunu Al-
tunizade İsmail Efendi'ye anlatınca Altunizade 100 bin kuruşluk bir yar
dım yapacağını belirtmiştir. Daha sonra Cevdet Paşa'ya giden Hacı Ah-

(•/)«..(,'.«.. .s. / . ?« 
(2) a.g.c, C. 2, s. 135 
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met Efendi ondan da Yeni Camii ve Hamidiye İmarethanesini istemiştir. 
Amaçlarının, göçmenleri bir gece burada misafir edip, akşam ve sabah 
karınlarını doyurup, yerleşecekleri yerlere göndermek olduğunu söyle
miştir. Cevdet Paşa bu isteği olumlu bulmuş ve "biz de icab eden muave
neti yaparız" demiştir. Aynı doğrultuda zaptiye müşiri de söz vermiştir. 

Hacı Ahmet Efendi vakit geçirmeden bir komisyon kurularak göçmen
lere yapılacak parasal yardımların bu komisyonda toplanmasının uygun 
olduğunu belirtmiştir. Meclis-i Mebusan, 20 kişiden oluşan bir komisyon 
kurmuştur (2 Ocak 1878) (1). 

Tuna, İşkodra, Kosova ve Edirne gibi göçün yoğun olarak yaşandığı 
yerlerle İstanbul mebuslarından 10 kişilik bir heyet, meclis başkanıyla 
birlikte sadrazamı da yanlarına alarak Padişaha çıkmışlardır. Padişah, 
göçmenlerin içinde bulunduğu koşulları mebuslardan dinlemiş, Meclis-i 
Mebusan'ca oluşturulan komisyondan memnunluk duyduğunu belirt
miştir. Padişah, komisyon başkanlığını da üzerine almıştır. Ancak bu iş
le fiilen ilgilenemeyeceğini göz önüne alarak Meclis başkanını vekil tayin 
etmiştir. 

Padişah bu komisyonun daha iyi çalışması için Necip Paşa'yı fiilen 
komisyonda görevlendirmiş, komisyon emrine de 10 hademe vermiştir. 
Meclis-i Mebusanca oluşturulan komisyon, 15 Ocak 1878'de toplanarak 
çalışmalarına başlamıştır. 

Komisyon, konaklarını göçmenlere açacakların, yardım yapanların 
adlarını ve yardım miktarını gazetelerle yayınlamayı uygun bulmuştur. 
Ancak bu konuda Meclis üyelerini de bilgilendirmek gerekmiştir. Aynı 
komisyon, yardım yapanların adlarını ve miktarını haftalık çizelgeler ha
linde Meclis-i Mebusan'a sunmanın uygun olacağına karar vermiştir (2). 

2 Ocak 1878 tarihli Meclis-i Mebusan toplantısında yapılacak yardım 
konusu tartışmaya açılmıştır. Bu toplantıda kimi mebus 5, kimileri ise 
10 kaime yardım yapılmasının kararlaştırılmasını önermiştir. Ancak 
Meclis-i Mebusan başkanının da açıkladığı gibi bu konuda bağlayıcı ka
rarın alınması gereksizdi. Çünkü bu bir gönüllü yardım konusuydu. Di
leyenin dilediği ölçüde yardım yapması en uygun yol olacaktı. Nitekim 
Meclis-i Mebusan başkanı da bu doğrultuda bir açıklama yapmıştır. 

(l)a.XJ!.,C.2.s.l41 
(2) a.g.e.. x. 154 
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Göçmenlere yardım toplama işlemi komisyon kurulmadan önce baş
lamıştı. Örneğin mektebi tıbbiye, idadiye subayları ve öğrencileri 10 300 
kuruşluk bir yardım toplamışlardı. Komisyon kurulunca başta mebuslar 
olmak üzere diğer kişi ve kuruluşların yaptıkları yardım 25 Ocak 1878 
tarihinde 1 763 763.50 kuruşa ulaşmıştır. Kişilerin yaptıkları yardımlar 
şöyleydi : 

4 000 Reis İzzetlû Hasan Fehmi Efendi 
1 000 Hacı Ahmed Efendi 
1 000 Asım Molla Efendi Hazretleri 
1 150 Mustafa Bey (Yanya) 
1 150 Mehmed Ali Bey (Yanya) 
1 150 Daviçon Efendi (Yanya) 
1 250 Abdül Bey (Yanya) 

750 Salim Efendi (Kastamonu) 
2 000 Kemal Efendi (Dersaadet) 
1 000 Halil Ganem Efendi (Suriye) 
1 000 Milkon Efendi (Ankara) 
1 000 Mustafa Efendi (Konya) 
1 000 Hacı Mehmed Efendi (Konya) 
1 000 Aliksan Efendi (Dersaadet) 

500 Hacı Mustafa Bey (Kastamonu) 
500 Simonaki Efendi (Konya) 
500 Vasilaki Efendi (Selanik) 
500 Mehmed Muhyi Bey (Bosna) 

1 000 Sadık Paşa (Dersaadet) 
1 000 Hacı Tevfik Efendi (Ankara) 
1 000 Rıza Efendi (Bursa) 
5 000 Yuvan Efendi (Dersaadet) 
2 000 Ohannes Efendi (Dersaadet) 

600 Abdürrezzak Efendi (Bağdat) 
500 Esseyyid Osman Efendi (Mekke-i Mükerreme) 
500 Tevfik Efendi (Suriye) 
700 Atinedoros Efendi (Edirne) 

1 000 Salamon Efendi (Bosna) 
500 Zafiraki Efendi (Cezair-i Bahr-i Sefid) 
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500 Rlf at Bey (Bağdad) 
500 Petraki Efendi (Tuna) 
500 Mihalaki Efendi (Edirne) 
500 Agob Efendi (Tuna) 

1 000 Abdülkadir Efendi (Haleb) 
500 Ohannes Efendi (Trabzon) 

1 000 Hacı Ahmed Efendi (Aydın) 
500 Esseyyid Mehmed Efendi (Medine-i Münevvere) 
800 Mustafa Sıtkı Efendi (Bosna) 
800 Hacı Hüseyin Efendi (Cezair-i Bahr-i Sefid) 

1 000 Mustafa Bey (Selanik) 
1 000 Ömer Efendi (Kosova) 
1 000 Mehmed Efendi (Selanik) 
1 000 Yusuf Ziya Efendi (Kudüs-i Şerif) 

500 Yaver Efendi (Bosna) 
500 Maroşik Pozo Efendi 
500 Pero Efendi 
500 Sotiraki Efendi (Kosova) 
500 Selim Efendi (İşkodra) 
500 Filip Efendi 
500 İstefan Efendi (Selanik) 
500 Vasilaki Efendi (Cezair-i Bahr-i Sefid) 

1 200 Şeyh Bahaeddin Efendi (Bursa) 
1 500 Mehmed Şefik Paşa (Selanik) 
2 000 Hıristo Efendi (Yanya) 
1 000 Kerim Beyefendi (Selanik) 
1 000 Süleyman Refik Efendi (Ankara) 
1 000 Ragıb Bey (Aydın) 
1 000 Nuri Bey (Tuna) 

500 Apostol Efendi (Kosova) 
500 Zahariya Efendi (Edirne) 
600 Mihodamiş Efendi (Kosova) 
500 Şakir Efendi (Tuna) 
500 Yusuf Efendi (İşkodra) 

1 000 Nikola Çanaka Efendi (Yanya) 



500 Murad Efendi (Tuna) 
500 İbrahim Bey (Bosna) 
500 Angeli Efendi (İşkodra) 

1 500 Fehim Efendi (Bosna) 
1 000 Ahmed Bey (Tırabulus-i Garb) 

500 Sahak Efendi (Bursa) 
2 000 Aliş Paşa (Tuna) 

500 Avram Efendi (Selanik) 
2 000 Emin Efendi (Aydın) 
1 000 Agob Efendi (Dersaadet) 
1 250 Nâf i Efendi (Haleb) 
1 000 Emin Hilmi Efendi (Trabzon) 

600 Hafız Mahnıud Efendi (Mâmüretül-aziz) 
1 000 Sadi Efendi (Haleb) 
2 000 Menahem Efendi (Bağdad) 
1 000 Hamdanî Mustafa Efendi (Trablus-ı Garb) 

600 Şeyh Nuri Efendi (Cezair-i Bahr-i Sefid) 
600 Oseb Efendi (Diyarıbekir) 
500 Süleyman Bey (Kosova) 
600 Andon Efendi (Kosova) 
700 Hacı Mustafa Efendi (Adana) 
700 Mustafa Efendi (Adana) 
500 Abdürrahim Efendi (Suriye) 
700 Hacı Mes'ud Efendi (Diyarıbekir) 
600 Vasil Efendi (Cezair-i Bahr-i Sefid) 

1 000 Manok Efendi (Haleb) 
500 Rupin Efendi (Edirne) 

6 000 Yusuf Paşa Hazretleri (Dersaadet) 
31 180 Tophane-i âmire zabitan-i aklâmiyle ketebe-i umumiyyesi tarafından 
] 0 300 Mekteb-i tıbbiyye idadisi zabitan ve şakirdânı tarafından 

100 Metbaa Ketebesinden Rifatlû Hâşim Efendi tarafından 
100 Molla Hüsrev Mahallesi Hanedanından Rifatlû Ali Rıza Efendi tarafından 
200 Antikacı Rifatlû Süleyman Efendi tarafından 

2 250 Dersaadet emlâk kalemi efendileri tarafından 



8 000 Yanya Eşraf ve Hanedanından Niş Mutasarrıfı Esbak Saadetlû 

Hayreddin Paşa Hazretleri 

100 Mekteb-i İdadlyye Muallimlerinden Kolağası Fütüvvetlû Ragıb Efendi 

100 Madam Kastıro canibinden 

1 038 Mekteb-i Bahriyye Zabıtan ve Şakirdân Efendileri tarafından 
31 000 Hamidiye medresesiyle medâris-i saire aşure bahası olarak 

Evkaf nezaretinden 
18 870 Hazlne-i evkaf-i hümayun me'mûrîn ve ketebesinin ianesi 
39 439 Nizamiye sanayi' alayının ikinci taburu zabitan ve ümerâ ve nefer -

atiyle Beykoz tabakhanesi ianesi 
Zlkr-1 âti zevatın ianesi olarak Levazım dairesinden gelen (Tophane-i 
âmire me'mûrin ve ketebesinden) 

25 000 Saadetlû Hacı Mustafa Efendi 
5 000 Ahmed Gallb Efendi 

40 000 Mösyö Zarifi 

20 000 Mavro Kordato 

5 000 Mösyö Dırago 

20 000 Mösyö Yorgadis 

5 000 Pirtnççi Hacı Ömer Efendi 

10 000 Mösyö Kope 

10 000 Korni 

5 000 Mösyö İkizler 

5 000 Mösyö Banini 

10 000 Mösyö Maryano 

2 000 Kuru Yemişçi Ali Ağa 

22 387 Bahriye dairesi me'mûrin ve ketebesi tarafından verilen 

1 235 Kırkağaç fişekhanesinde müstahdem me'mûrin ve ketebe ile bâzı 

ustalar ve amele tarafından verilen 

4 000 Mahkeme-i istinaf ticaret kısmı âzasından izzetlû Şemsi Beyefendi

den maliyeye havaleten 

100 000 Altunîzade Atuffetlû İsmail Efendi Hazretleri tarafından 

500 Bursa meb'usanından Pavlidl Efendi 

500 Tırabzon meb'usanından. Hacı Emin Efendi 

Meclis-1 âyan-i kiramın ber veçh-i zir ianeleri : 

5 000 Devletlû Mustafa Nuri Paşa Hazretleri 



Devletlû reis Asım Paşa Hazretleri 
Devletlû Kemal Paşa Hazretleri 
Devletlû Ethem Paşa Hazretleri 
Devletlû Sami Paşa Hazretleri 
Devletlû Halim Paşa Hazretleri 
Devletlû Derviş Paşa Hazretleri 
Devletlû Ahmed Celâl Paşa Hazretleri 
Semahatlû Ahmed Hilmi Efendi Hazretleri 
Semahatlû Es'ad Efendi Hazretleri 
Semahatlû Hacı Tahir Efendi Hazretleri 
Atufetlû Rıza Efendi Hazretleri 
Atufetlû Arif Efendi Hazretleri 
Atufetlû Tevftk Beyefendi Hazretleri 
Atufetlû Mihran Beyefendi Hazretleri 
Atufetlû Ali Rıza Beyefendi Hazretleri 
Faziletlû Emin Efendi Hazretleri 
Saadetlû Marko Paşa Hazretleri 
Saadetlû Emin Beyefendi Hazretleri 
Saadetlû Kostaki Efendi Hazretleri 
Saadetlû Yorgaki Efendi 
Saadetlû Daviçon Efendi 
Saadetlû Serviçen Efendi 
Saadetlû Kastiro Efendi 
Liman kumandaniyle Şûrâ-yi Bahriyye riyaseti ferikan-i kiram ve 
liva Paşa Hazaratı. 
Mabeyn-i hümayun hademe-i hassa feriki Necib Paşa Hazretleri 
Suriye meb'usanmdan Nakkaş Efendi. 
Beher sene Muharremde tekâyaya verilen atıyye bedeli olarak (Ev
kaf nezaret-i celîlesinden) 
Ayandan atufetlû Mihran Beyefendi Hazretleri (def a-i saniye) 
Nizamiye sanayi alayının birinci ve üçüncü taburları zabitan ve 
ümerâsiyle efradı taraflarından 

85 445 Üç anbarlı süvarisinden binbaşıya kadar ve kolağalariyle yüzbaşılar 
tarafından 

5 000 
2 500 
2 000 
3 500 
1 500 
1 000 
4 000 
1 000 
1 300 
1 000 
l 000 
500 
500 
750 
500 

1 000 
1 000 
1 000 
500 
750 
750 
750 
500 

56 266,50 

200 
500 

3 000 

2 000 
45 173 



2 000 Iane-i muhacirin encümen azasından ikinci kurena-yi hazret-i şeh-
riyarî atufetlû Osman Beyefendi 

1 984 Rüsumat muhasebe başkâtibi ile refakati ve tütün fabrikalar me'-
murlariyle fabrikatörü 
Koşova meb'usanından Rasim Beyefendi 
Şûrâ-yi devlet reisi devletlû Kadri Paşa 
İhsan-i şahane buyurulan 
Sivas meb'usanından Kevork Efendi 
Sivas meb'usanından İhsanüllah Efendi 
Sivas meb'usanından Edhem Efendi 
Aydın meb'usanından Mina Efendi 
Erzurum meb'usanından Giragos Efendi 
Erzurum meb'usanından Haçadoryan Efendi 
Tevkıy'ı-i divan-i hümayun saadetlû Râif Efendi 
Liman dairesi sağ kolagalarından Çarşambalı Mehmed Efendi 
Hademe-i şahane rikâb ve mızıka sınıfından 
Bab-i vâlâ-yi Seraskerîde toplanılan muhacirin ianesi olarak gelen 
Mekteb-i sultanî me'murin ve muallimin ve hademesiyle şakirdân 
taraflarından 
Tophane İmalât nazırı ferik saadetlû Seyyid Paşa Hazretleri 
Maliye masarifat odası hülefâsından Salim Efendi 
Basra Valisi sabık devletlû Nasır Paşa Hazretleri 
Şûrâ-yi devlet âzasından semahatlû Necib Efendi 
Şûrâ-yi devlet âzasından saadetlû Avnürrefik Paşa Hazretleri 
Şûrâ-yi devlet âzasından faziletlû Sahib Beyefendi 
Şûrâ-yi devlet âzasından saadetlû Ali Fuad Beyefendi 
İzzetlû Kastıro Bey 
Tekâyâ atıyyesinden Evkaf-i hümayundan 
Nefs-i Haleb ianesine mahsuben vürûd eden 
Bartın tüccar-i mûteberan-i hamiyyet-mendanı taraflarından 
Şûrâ-yi devlet âzâ-yi kiramından devletlû atufetlû Mahmud Paşa 
Hazretleri 
Ayandan saadetlû Marko Paşa 
Merzifon eşrafından Salih Efendi 
Bolu mutasarrıflığından 
Şûrâ-yi devlet âzâ-yi kiramından devletlû atufetlû Rauf Beyefendi 
Yekûn 

500 
10 000 

500 000 
500 
600 
600 
600 
600 
600 

1 000 
1 332 

49 775 
85 888 
10 263 

5 000 
100 

100 000 
1 000 
2 120 
2 000 
1 250 
275 

4 200 
100 000 
10 000 
3 000 

1 000 
400 

20 495 
2 000 

904 598 



Göçmenlerin İstanbul'a taşınması konusunda Baron Hlrş'in, beslen
melerinde İngiltere sefareti görevlilerinin, yerleştirilmeleri ve rahatlarının 
temini konusunda da Şehremini Galip Paşa'nm büyük çaba içinde oldu
ğu gözlenmiştir (1). 

Göçmenler İstanbul'a getirilince öncelikle camilere yerleştirilmiştir. 
Cevdet Paşanın emri ile camilerdeki eski kilimlerin kaldırılması bazı me
buslar tarafından hoş karşılanmamşıtır (2). 

Göçmenlerin sayısı arttıkça Meclis-i Mebusan dışında yeni yeni kuru
luşlar da ortaya çıkmıştır. 

Cevdet Paşa'nın başkanlığında askerî konularda yardımcı olmak üze
re askerlerden ve ülkenin ileri gelenlerinden oluşan bir örgüt kurulmuş
tur. Cevdet Paşa bu örgütte mebusların da bulunmasının yararlı olaca
ğını düşünerek Meclis başkanından 5 kişilik bir grubun kendilerine ka
tılmasını istemiştir. Dolayısıyla Meclis-i Mebusan üyeleri bu örgüt içinde 
de faaliyet göstermişlerdir. 

Bunun dışında Naşit Paşa başkanlığında Şehremanetinde de bir baş
ka komisyon oluşturulmuştur. Bu komisyon göçmenlerin yerleşme, ba
rınma ve beslenme sorunlarıyla uğraşmayı planlamıştır. Bu komisyonda 
mebuslardan bir kaçının da bulunması istenmiştir (3). 

Göçmenlere yardım amacıyla Meclis-i Mebusan'da oluşan komisyon 
kendi dışında oluşan tüm komisyonlarla ilişki kurmuş ve kendi araların
da bir görev dağılımı yapmıştır. Buna göre Meclis-i Mebusan'da oluşan 
komisyon sadece parasal yardımla ilgilenmeyi üstlenmiştir. Paranın dı
şında yapılacak yardımlar için özel komisyonlar oluşturulmuştur. 

Meclis-i Mebusan'ın 12 Ocak 1878 tarihli toplantısında Komisyon, 
topladığı yardımı şöyle açıklamıştır : 

Eşyanın Cinsi 
Basma Amerikan Bezi Dokuma 

Yardım Yapanın Adı Top. Top. Top. 
Mösyö Fındıklayan 25 25 5 
Docazade Yuvan Efendi 45 45 10 

(l)a.XJ!.. C. 2. s. 155-1M 
(21 a.t;.c:, s. 156 
(i) u.j?.e. C. 2. s. 157 
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Eşyanın Cinsi 
Basma Amerikan Bezi Dokuma 

Yardım Yapanın Adı Top. Top. Top. 
Mösyö Kemanto 50 50 10 
Arslan 10 10 2 
Mösyö Trop 100 Û 0 
Mösyö Lokavi 0 0 2 
Nacrasali'nin de 200 tane şamdan verdiğini açıklamıştır (1). 
Bu yardıma Avram Efendi'de 200 çift çorapla katılmıştır (2). Salim Fa

risi Efendi ise kendine Hindistan'dan gelen yardımdan hergün 50 okka 
yağ, 2 çuval pirinç, çamaşır, yorgan, battaniye vereceğini söylemiştir. 

İstanbul'a gelen göçmenler genellikle yakın vilayetlere yerleştiriliyor
du. Bu da kentlerin yükünü arttırıyordu. Haleb Mebusu Sadi Efendi 
bunların birazının da Adana vilayetinde iskân edilmek üzere Mersin Li
manına, gönderilmesini istemiştir. Adana Mebusu Kozanlı Mustafa Efen
di de "bizim vilayetimiz muhacirine her hususta muavenette bulunur... 
Her türlü hizmet ederler ve her fedakârlığı göze alırlar, hususiyle bizim 
her birimizin haneleri açıktır. Her birimizin evi için umum değilse de, bir 
mahallede hiç olmazsa bir hanedan vardır. Onların hergün evlerinde pek 
çok misafir bulunur. Aylarca yıllarca oturur. Biz de böyle bir muhacirin 
her nereye gitse yiyeceğini ve giyeceğini, hasılı her hususta muavenet 
ederler. Kendileri yiyeceklerini ve giyeceklerini onlara yedirip giydirecek
lerini ve müteşekkiren kabul olunacaklarını arz ederim" diyerek vilayeti
ne göçmen gönderilmesini ister (3). 

Meclis-i Mebusan zabıtlarına göre göç işi çok da düzgün olmamıştır. 
Edirne'nin işgale" açık hale gelmesi üzerine Edirne'den de büyük bir göç 
dalgası başlamıştır. Rumeli demiryolunda çalışan posta treni; Edirne'den 
İstanbul'a 12, yük treni 48 saatte ulaşıyordu. Halk da hazırlıklarını bu
na göre yapıyordu. -8 derece soğukta trenlere bindirilen halkın 8, 9, 10 
günlük bir maceradan ve büyük kayıplardan sonra İstanbul'a ulaştıkla
rı görülüyordu. "Her istasyonun birer mezarlık olduğunu" belirten Edir
ne Mebusu Rasim Bey bu göç sırasında 400, 500 kişinin öldüğünü bu-

f/)»,?.<?., C.2. s. 214 
(2) a.g.e., s. 326 
(3) cl.si-e., C. 2, s. 140 
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rıun nedenlerinin araştırılmasını, olayda kusuru olanların saptanmasını 
İstemiştir (1). 

Treni beklemek istemeyenler ise kendi araçlarıyla Tekirdağ'a kaçmış
lardır. Buraya gidenler, trene binen bazı yakınlarının eşyalarını da birlikte 
götürmüşlerdir. Bazı mebuslar Şirketi Hayriye'nin Tekirdağ'a vapur gönde
rerek göçmenlerin eşyalarını İstanbul'a getirilmesini de istemişlerdir. 

İstanbul Mebusu Agop Efendi, Burgaz'dan İğne Adası'na göçmen ge
tiren gemiden, buradaki görevlinin 20 lira para aldığını belirterek bu du
rumun Bahriye Nezaretinden sorulmasını istemiştir (2). 

Görülüyor ki Meclis-i Mebusan göçmen sorunuyla oldukça yakından 
ilgilenerek denetim görevini yerine getirmeye çalışmış ve bu insanî soru
nu çözmeye büyük bir çaba göstermiştir. 

11. Meclis-i Mebusan'm Kapatılmasına Giden Yol 
a) Mersin Vapuru ve Ordu - Meclis İlişkisi 

Meclis-i Mebusan İkinci Devre çalışmalarında denetime büyük bir 
ağırlık vermiştir. Başkanlık Divanı oluşturulduktan sonra Halep Mebusu 
Nafi Efendi : 

"Yedi-sekiz yüz kadar asakir-i şahaneyi ve iki yüz bin lira kıymetinde 
emval-i ticariyeyi hâmil olarak Trabzon'dan Dersaadet'e gelmekte olan 
Mersin Vapuru önüne Rusya'nın iki vapuru çıkarak topa tutacağını be
yan etmesi üzerine teslim işaretini çekerek Rusya'nın bir sahiline götü
rüldüğü havadisi bu günkü Vakit Gazetesinde görülmekle, fecayi-i mü'li-
me-i sabıkaya bir facia-i lahika olmuştur. 

Devlet-i Allyenin altında ezildiği üç yüz milyon liraya karip akçadan 
millet-i Osmaniyeye yalnız böyle bir zamanda işe yarayabileceği zannolu-
nan bir kaç milyon liralık kıymette donanmadan başka milletimize bir 
fayda olmadığı ve Rusya ile ilân-ı muhasemat olunmasiyle beraber Rus
ya sevahili (abluka) altına alındığı Devlet-i Aliyenin resmen ilân ettiği ve 
Rusya'nın Karadeniz'de iki üç ufak zırhlısıyla bir takım toplar ile teçhiz 
ettiği bir kaç çürük tüccar gemisinden başka şeyi olmadığı halde Rusya-

(1) a.g.e, C. 2, s. 158 Tunu Vilayetinden 3 bin, Aydostan 600-700 kişinin göç elliği görülmekledir. Aydın, 'dun gelenler Bur-
ga-'tta Büyükılerede tutulmuş ve hükümet onları yatıştırmak için Mösyö Zarifı'yi görevlendirmiştir. A.g.e. c. 2. s. 164 

(2) a.g.e. C. 2. s. 215 
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İmin sevahılimize ettiği tecavuzat bizim lisan-ı dehşetle yad ettiğimiz do
nanmadan ziyade ve hele bu Mersin Vapuru'ııu bu suretle zabt edişi mil-
let-ı Osmamyeyı yâr-u ağyara karşı fena surette utandırır bir hal-ı fevka
ladedir 

Bir de altıncı ordunun serâır-i askeriyesini hâvi olan Bağdat postasiy-
le Battım ordusunun ahval-i askeriyesini muhtevi Batum postası bu va
purda olduğu mervî olarak bu cihet sû'i idarelerden inbias etmekle duc-
ret-i millet-i kat ender kat artırmaktadır 

Bu vapurun bu suretle zaptı ya Idare-i Bahrıye'nın sû'i istimali ve ya-
hud ahval-i hâzıraca haberdar gorulegelen adem-ı mubâlâtın seyyiesı ol
duğunu kimse inkâr edemez Bunca askerî hâmil olan vapurun refakati
ne bir zırhlı tayın edilmemesi ve Trabzon sevahılinde bir iki zırhlının bu
lundurulması hakkında ahalinin mahzar-i umumi ile olan istidaları ke-
crılem yekun hükmünde tutulması bu faciayı intaç ettiği bedıhıdir Bu 
mısullu seyyıatm bâdı ve musebbıblerinin ademî mucazatı bu mısullu 
ahvalin tekerrürünü istilzam ediyor Binaenaleyh, bu babda kendilerin
den istizahat-ı lâzıme icrasından sonra sû'i hareketi anlaşılacak memur
ların haklarında ıcab eden muameleyi arz etmek üzere bir yevm-ı mah
sus tayiniyle Bahrıyye Nazırının Heyet-i Meb'usana davet buyurulması 
lüzumunu meb'usan-ı kırâm arkadaşlarıma ihtar ederim Bir vakit tayın 
olunması için karar verilmesini başkaca rica ederim" diyerek, Mersin Va
puru olayının geniş boyutlu bir şekilde ele alınmasını istemiştir (1). 

Yenışehırlı-zade Hacı Ahmet Efendi (Aydın), Osmanlı Devletinin bir 
hayli zırhlısı olduğu halde Rusya'nın Mersin Vapuru'nu götürmesine yü
rek dayanmayacağını vurgulayarak ilgilileri gerekli açıklamayı yapmaya 
çağırmıştır Bu istekler üzerine Meclis Başkanı mebusların isteğini Sad
razama ileteceğini belirtmiştir 

Bahriye Nezareti, Meclisin bu isteğini olumlu karşılamış ve sorulan 
soruların cevabını vermek için Meclıs-i Mebusan'a bir heyetin gönderile
ceğim sadrazamlık aracılığıyla Meclis Başkanlığına bildirmiştir 

Halep Mebusu Nafi Efendi eski iddialarına yenilerini de ekleyerek 
Rusya'nın İstanbul Boğazına kadar gelip Şile'yi bombaladığını, Mersin 
Vapuru kaptanının Dalmaçyalı olduğunu belirterek niçin önlem alınma
dığını yinelemiştir 

(Da i, e C 2 s V) S/ ktranlı Mustafa Efendi ise hu uıpurda Crzuı um postasının da okluğunu so\tu\or 
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Bahriye Nazırı Sald Paşa, bu iddialar karşısında "Osmanlı Devletinin 
deniz gücü 12 kıt'a gemiden ibarettir. Bu 12 kıt'a gemi ile Batum'dan Ve
nedik Körfezine, Bor'a kadar olan kıyıları korumaya çalışıyor. Deniz gü
cü Rusya'dan öcünü almak istiyor. Başarılı olamıyor. Çünkü Rusya'nın 
bir kaç tane hızlı vapuru var. Amerika'nın bu kadar gemisi var iken Hu-
bart Paşa 14 kez sefer yaptı. Geçen Rusya savaşında İngiltere ve Fransa 
beraber olduğu halde Rusya yine limanlarda gezindi. Şimdi bir vapurun 
ele geçirilmesine bakılarak donanma görevini yapmadı denilemez... So-
hum'dan 50 bin nüfusu nakletti. Donanma gece gündüz çalışıyor. Zırh
lıların hepsi hareket halinde değil, bazılarının onarımı gerekiyor. Böyle 
bir zamanda, böyle bir büyük savaşı yabancı devletlere muhtaç olmadan 
sürdürmek kolay olmasa gerek. Bu kadar askeri, donanma taşıyor. Bir 
vapur gelir, o gece emir alır ertesi günü hareket eder. O nedenle donan
maya teşekkür etmek gerekir. Donanma 3,5 milyon kantar kömür almış
tır. Bu miktar 4 milyon kantara çıkmıştır" diyerek sorunu oldukça fark
lı bir boyuta sürüklemiştir. Şile olayı ile Mersin Vapuru olayının "bir ta
kım lüzum üzerine donanmanın" başka yerlerde kullanılmasından dola
yı meydana geldiğini söyleyerek, adeta olayı küçümsemiştir (1). 

Bahriye Nazırının bu açıklamaları Aydın Mebusu Hacı Ahmet Efen-
di'nin de vurguladığı gibi Nafi Efendinin sorularını karşılamıyordu. Gaze
teler Mersin Vapuru kaptanının Dalmaçyalı olduğunu açıklamışlardı. Bu 
gerçek değilse niçin tekzib edilmediği, gerçek ise niçin görevlendirildiği 
soruluyordu? Bahriye Nazırı bu soruyu yanıtlamıyordu. Çünkü kaptanın 
milliyetini bilmiyordu. Bunun yanında "Mersin Vapuru Trabzon'dan çık
madan önce bazı yabancı ülkelerin casusları vardı deniyor. Aslı var mı 
bilmem" diyerek de devlet adamlığıyla bağdaşmayan bir mantık yürütü
yordu. Aynı yaklaşımı Serasker Rauf Paşa'da da görüyoruz "... bu o ka
dar ehemmiyet verecek bir şey değildir. Karada da bu kadar askerimiz 
ölüyor... Bu Mersin Vapuru eski çürük bir şey olup, Sultan Abdülaziz'e 
satmak için Kalfa Serkis Bey 5-6 bin liraya almış idi. Bunu çok yere gön
derdik, hayli kullandık. Kazanı gayet eski ve bozuktur. Şimdi ihtimal ki ka
zanı patlamış olmalı ki, tutulmuş içindeki canlara acırız teessüf ederiz" (2). 

(1) a.g.e., C. 2. ı . S7 
(2) a.f;.e.. .s. «S 
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Bahriye Nazırı ile Seraskerin bu doğrultudaki açıklamaları mebuslar-
ca yeterli bulunmamıştır. Hacı Ahmet Efendi abluka uygulayan bir ülke
nin limanlarından buğday yüklü 23 gemi nasıl çıkar? Bahriye görevini 
yapmış mı, yapmamış mı? sormak isteriz diyerek tepkisini dile getirmiş
tir. Nafi Efendi de açıklamaları yeterli bulmamıştır. Özellikle Bahriye Na
zırının göreve geleli dört buçuk ay oldu, bu nedenle "kaptanın kim oldu
ğunu öğrenemedim" şeklindeki açıklamasını yadırgadığını ve devlet ada
mı anlayışıyla bağdaştıramadığmı, donanmanın görevini yapmadığını 
çok açık bir şekilde belirtmiştir. Astarcılar Kethüdası Hacı Ahmet Efen
di, "biz evimizden Hırvat bahçıvanları kovduk. Tersane böyle kaptanı 
koğmayı bilmezse, böyle idareden ne anlarız" diyerek, hükümetin politi
kasını onaylamadığını vurgulamıştır. Dolayısıyla 24 Kanun-ı evvel 
1293/5 Ocak 1878'de yapılan görüşmelerde mebuslar hiç bir şekilde tat
min olmamışlar, hükümete karşı güven duymadıklarını dolaylı bir şekil
de dile getirmişlerdir (1). 

Askerlerin giyeceklerinin yeterli olmadığını bir çok asker esir verildi
ğini, top kaybedildiğini sürekli düşmana kaleler ve istihkâmlar yitirildiği-
ni bunun da cümleyi yaraladığını Hacı Ahmed Efendi bir kez daha belirt
miştir (2). 

Selanik Mebusu Mustafa Bey ise 22 Kanun-ı evvel 1293/3 Ocak 
1878'de Rumeli'deki askerî gelişmelerin iyi olmadığını açıkladıktan son
ra "serasker paşanın heyet-i umumiyeye celbi ile oralara ait tedabir de
receleri müdafaaya kâfi kuvvetin mevcut olup olmadığının, ne vakte ka
dar, daha ne miktar asker toplanacağının, bunların silah ve cephanele
rinin yeterli olup olmadığının açıklanmasını istemiştir. Bağdat Mebusu 
Abdürrezzak Efendi, bu Meclisin en mühim, en birinci işi budur" diyerek 
Mustafa Bey'e destek vermiştir. Bu önerge dolayısıyla "işe yarayan ku
mandanların" uygun yerlere atanması kötü iş yapanların da ibret alın
ması için cezalandırılması istenmiştir (3). 

Günler ilerlerken savaşın Osmanlı aleyhine geliştiği daha açık bir şe
kilde görülüyordu. Aydın Mebusu Menekşelizade Emin Efendi 7 Ocak 
1878'de "vahşilerin bile zulüm ve cefa etmeğe yürekleri kaail olmayan bir 
takım çoluk ve çocuğa, kadın ve erkeğe, genç ve ihtiyara hatıra gelmeyen 

(l)a.ii.c.C2, s. 87-91 
(2) a.g.e. C. 2, s. 69-72 
(3)ag.e.. i. 7.5. 77-79 
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zulüm ve işkenceleri eden düşman, her taraftan ilerliyor. Biz şimdi her 
şeyden evvel o düşmana karşı tedbir olmak üzere hükümet bir şey dü
şünmüş mü, düşünmüş ise o şey nedir? Alel acele anlamalıyız. Anlama
lıyız, çünkü hatıra söylemeğe lisanların varmadığı bin türlü şeyler geli
yor. Eğer selametimiz için can ve malımızı kamilen feda etmek iktiza edi
yor ise mebusları bulunduğumuz o azametli milletin tasavvurların fev
kinde ve tarihlerde misli görülmedik bir fedakârane muameleye hazır bu
lunduğundan eminiz. Elimizde biraz müddet fırsat kalmış iken lâzım ge
leni yapalım, yapalım, Allah için yapalım. Zira ki durmak bizi mahvede
cektir. Yok başka suretle bir tarik-i selamet görülmüş ise, acaba o yol sa-
hihan hatadan salim midir, anlamak istiyelim. İstiyelim, çünkü zaman 
tedbir zamanıdır bunun için vükela-yı devletten bu ciheti bu gün, 
hatta şimdi sorup anlamalıyız, anlamalıyız da ona göre yapılacak şey her 
ne ise geceyi gündüze katarak yapmalıyız" diyerek adeta hükümeti açık
lama yapmaya zorlamıştır (1). 

14 Ocak 1878 tarihli toplantı adeta iktidar-muhalefet ayrışmasına 
dönmüştür. Suriye Mebusu Halil Ganem Efendi, bir Atinalı yargıcın "Ey 
Atina ahalisi siz nutuklarla uğraşıyorsunuz, düşman kapıya gelmiştir, 
kapıyı vuruyor" sözünü hatırlatarak mebusların da nutuklarla uğraştığı
nı, hükümetin ise ülkenin içinde bulunduğu durum hakkında herhangi 
bir açıklama yapmadığına dikkati çekmiştir. Halil Ganem Efendi, mille
tin kendinden istenilen tüm fedakârlığı yerine getirdiğini, fakat hüküme
tin güzel idare edilemediğini vurgulayarak "Bu gemi batıyor... içinde bu
lunanlar kaptanlarına acaba sormamak, çağırmamak kabil midir? Ama 
sormaktan ne fayda hasıl olur? Elbette fayda olur. Kaptan çalışır, birşey 
düşünür... vatandan aziz hiçbir şeyimiz yoktur. Rica ederim, ara sıra vü
keladan bir iki zat buraya teşrif etseler de bize bazı malûmat verseler... 
kendileri gelmezler ise müsteşarları var. Onlar vasıtasıyla malûmat ver
seler" diyerek alışılagelmişin dışında bir tepki sergilemiştir. Astarcılar 
kethüdası Ahmet Efendi ile Nafi Efendi de, hükümetin çok meşgul oldu
ğunu, evlerinde bile yatamadıklarını, o nedenle de bir iki gün onları ken
di hallerine bırakmanın daha uygun olacağı görüşünü savunmuştur (2). 

Konya Mebusu Simon Efendi, Meclis-i Mebusan'ın ikinci kez çalışma
larına başladığı sırada önceden Osmanlı askerinin her yerde şanlı zafer-

(!) u.g.e., .\. 99 
(2)a.,<;.e.,C.2, s. 148-149 
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ler kazandığı şeklindeki söylentilerin tam tersine bir gelişme yaşandığını 
"Talihin değişmesine sebeb, acaba gerçekten talih midir? Yoksa tedbirde 
taksirat işleyip de takdire bühtan mıdır?" diyerek savaşın kötüye doğru 
gidişatını şansla açıklamanın yeterli olamayacağına dikkati çekmiş ve 
konuşmasına şöyle devam etmiştir. 

"Evet, silahın talihi evvelce keşfolunmak muhaldir ve her vukuat tak-
dir-i ilâhiye müsteniddir. Velakin insanlar için her halde tedbirde kusur 
ve tut tuğu işte ha ta etmemeğe çalışmak elzem olduğunu kimse inkâr 
edemez. Biz İstanbul'a geldiğimizden beri efVâh-ı nâsda bir takım sözler 
dönüp dolaşmaktadır ki o da sonra birbirini müteakip vukua gelen mağ
lubiyetimiz bazı ordu kumandanlarının plânlarının icrasına müsaade 
olunmayarak, buraca kendi reylerine ısrar edilmiş olmasından neş'et" 
eylemiştir. Bu açıklamalarıyla Simon Efendi örtülü bir şekilde İstan
bul'daki yöneticileri yenilginin sorumluları olarak göstermiştir. 

Bunun yanında Avrupa devletlerinin barış yapılmasına yöneldikleri
ne ilişkin sözler söylendiğini, bu konuda izlenen politikanın Meclise açık
lanmasının yararlı olacağını da sözlerine eklemiştir (1). 

b) Meclis - Hükümet İlişkisi 

Osmanlı İmparatorluğu'nda parlamentolu sistem henüz yeni olduğu 
için Meclis-i Mebusan, Hükümet ilişkilerini düzenleyen gelenekler oluş
turulamamış, kurallar konmamıştı. Kanun-ı Esasi'de ve içtüzükte geçen 
hükümler ise mebusların algılama yeteneğine göre içerik kazanıyordu. 

1877 ilkbaharında başlayan Osmanlı-Rus Savaşı tüm şiddetiyle de
vam ediyordu. Alman tüm önlemlere, katlanılan özverilere rağmen Rus
ya'nın ilerlemesi durudurulamıyordu. Plevne, Kars, Ardahan Rus işgali
ne uğramıştı. Bu durum tüm yurt halkını olduğu kadar Meclis-i Mebu
san üyelerini de etkiliyordu. Bazı mebuslar bu kötü gidişatta hükümetin 
sorumlu olduğuna inanıyorlardı. 

İçtüzüğe göre Padişahın açış nu tkuna Meclis-i Mebusan'm cevap ver
mesi zorunluydu. Birinci Devrede olduğu gibi II nci Devrede de fru kura
la uyulmuştu. II. nci yıl savaş ortamı olduğu için görkemli tören yapıla
mamıştı. Açılış töreni sade geçmişti (2). 

<l)a.ge,C.2,\.34 
(2)Stanfotd J. Slww, Ezel Kıtıal Show, Osmanlı imparatorluğu ve Modem Türkiye C. 2, İstanbul, 1983. s 233 
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Meclis-i Mebusan üyeleri Padişahın nutkuna verecekleri cevabı hazır
larken Aydın Mebusu Menekşelizade Emin Efendi "... Meclisçe bu muvaf-
fakiyetsizliğin esbabı etrafıyla anlaşılmaya çalışılacak, tebeyyün eden ha
lin ve badema ittihazı lâzım gelecek tedabir ve mütaleatımızm bâ-mazba-
ta hâki payi mülûkânelerine dahi arz-u beyanına ictisar olunacaktır" 
şeklinde bir hükmün eklenmesini istemiştir (1). 

Yanya mebusu Mustafa Bey, "lüzum görünen tedabir arz olunacak 
demek, vükelânın vezaifine iştirak demek" olacağını bildirerek bu hük
mün konmasına karşı çıkmıştır. Böylece; Meclis üyeleri yukarıdaki hük
mün teşekkür metnine konarak yenilgide hükümetin sorumluluğu oldu
ğunu padişaha şikâyet edenler ile böyle bir ibarenin konmasını gereksiz 
bulanlar olmak üzere, iki kanata ayrılmışlardır. 

Hükümet yanlısı mebuslar bu yöntemle şikâyetlerini padişaha ilet
melerinin içtüzüğe uygun olup olmadığını araştırmak isterler. Ancak iç
tüzükte teşekkür yazılması vardı. Bunun şekli ve içeriği belirtilmemişti. 
Yenişehirli-zade Ahmet Efendi'nin vurguladığı gibi bu bir hissiyatın, hal
kın temsilcilerinin görüşlerinin serbestçe Padişaha sunulmasıydı. Bu ko
nuda da olsa olsa içtüzük hükümleri değil, Kanun-ı Esasi hükümlerine 
uygunluk aranabilirdi. Aksi takdirde "antikonstitüsyonal" bir durum or
taya çıkardı ki, bu da yanlış yolların açılmasına başlangıç olurdu. 

Hükümetin yenilgilerden sorumlu tutulmasını isteyenler çok net ifa
deler kullanıyorlardı. Örneğin Yanya Mebusu Mustafa Bey Plevne'de, 
Kars'da, Ardahan'da gerekli önlemlerin alınmadığını açıkça ifade ederken 
İbrahim Bey (Bosna-Hersek) Nikşik'de gerekli cephane ve yiyecek olduğu 
halde Karadağlıların herhangi bir direnmeyle karşılaşmadan burayı işgal 
etmelerinin nedenlerinin araştırılmasını, askerlerin kaçmalarında suçlu 
olanların saptanmasını istiyordu. Hükümet yanlısı Nafi Efendi ise, Mec
lisin önce bir konuyu incelemesini ondan sonra da şikâyet etmesinin uy
gun olacağını belirtiyordu. Osman Paşa talimat istedi "Plevne'de artık da
yanılmaz. Bırakın Orhaniye'ye gideyim" dedi. Oysaki bırakmamışlar diye
rek bu tip haberlerin yolsuzluk olduğuna dikkati çekmiş ve bunların 
önünün alınmasını istemiştir. Bunun için de tüm hükümet üyeleri yeri
ne sorumlu olanları içtüzük hükümlerine göre meclise çağırıp sorgulan
masının uygun olduğunu belirtmiştir. 

(I) Uf. a.ff.a. C. 2. s. 35 
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Bu tartışmalardan sonra oylama yapılmış, 41 oyla hükmün mazbata
ya girmesi kabul edilmiştir (1). Ancak bazı mebuslar oylama sonucuna 
itiraz etmişlerdir. Nitekim daha sonra yukarıdaki hüküm şubelere gön
derilerek burada incelenip daha uygun bir hale getirilmesi kararlaştırıl
mıştır. Beş şubenin herbirine metin gönderilmiştir. Çünkü Meclis-i Me-
busanda kafalar bir hayli karışmıştır. Bu karışık ortamın psikolojik du
rumunu Adana mebusu Mustafa Efendi şöyle yansıtır. "... Fakat tâdil 
olunmasını ben de isterim. Çünkü tecemmu etmekten muradımız nedir? 
Vükelâya ihanet değildir. Hâşâ. Vükelâya bizim husumetimiz yoktur. Biz 
Vükelâya da dalkavukluğa gelmedik. Büyüğümüzü, küçüğümüzü ayrı 
ayrı dinlemeğe ve onun üzerine söz söylemeğe ve hakkaniyeti meydana 
çıkarmaya geldik" (2). 

Yenilgilerde Hükümetin sorumluluğunun bulunduğunu savunanla
rın Hükümete ihanetle eş değer görülmesi kuşkusuz ki mebuslarda kay
gı yaratmıştır. Bu tartışmanın ya Hükümetin istifasına ya da Meclis-i 
Mebusa'mn feshine gidecek bir sonucun doğacağından kaygı duyulmuş
tur. Ülkenin içinde bulunduğu koşulların ise her iki duruma da izin ve
rici olmadığını düşünenler bir ara yol bulmayı zorunlu görmüşlerdir. Ni
tekim Sadık Paşa'nın önerisiyle sadece vükelânın değil, "Vesaiti İcra'nın" 
sorumlu olması kabul edilmiştir. Böylece hükümetin yanında, alt bürok
ratik kadroda çalışanların da yenilgiden sorumlu oldukları belirtilerek 
sorumluluk tabanı genişletilmiştir (3). 

Hükümet ordunun ihtiyacını karşılamak için Meclisten bir istekte 
bulunmuştur (22 Kanun-ı evvel 1293/3 Ocak 1878). Bunun üzerine Ye-
nişehirli-zade Ahmet Efendi geçen yıl istenen 15 milyon Liranın 600 000 
asker için istendiğini oysa silah altında 300 000 asker olduğunu belirte
rek, toplanan paranın nerelere harcandığının Hükümetçe açıklanmasını 
istemiştir (4). Maliye Nazırı Yusuf Paşa, seraskerlikte, harcamaların tü
münü gösterir defterlerin olduğunu söylemiş ise de, mebusları pek ikna 
edememiştir. Yenişehirlizade Ahmet Efendi "hesapları görmeliyiz. Çünkü 
bizi buraya nasbedip gönderen adamları da temin etmeliyiz?" diyerek, es
ki dönemin sona erdiğini, meşruti sistemde her şeyin halka açıklanma
sının zorunlu olduğu mesajını vermiştir. 

(1) a.x.e. C. 2. s. 49 
(2) a.g.e. i. 5(5 
(3) a.g.e. C. 2. v. 159. Bu konuda Tan Gazetisinin yorumu için bkz. Abdülhamit-i Sani... c. 1. s. 338 
(4) a.f>. e. C. 2. s. 74 
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Bu gelişmeler gösteriyor ki yeni meclis hükümeti rahat bırakmaya
cak, meşruti sistemin özüne uygun olacak şekilde hükümeti denetleme 
işlevini sürdürecektir. Nitekim 26 Ocak/7 Şubat 1878 tarihli oturumda 
"tdare-i Örfiyye" yasasının meclise geri iade edilmesi tartışmalarında bu 
tavrı açıkça göstermiştir. 

Meclis üyeleri Kanun-i Esasiye dört elle sarılmışlar ve hükümeti eleş
tiri bombardımanına tutmuşlardır. 

Meclis-i Mebusan'da kabul edilen Ayan Meclisi'nden geçen sıkıyöne
tim yasası, Padişaha gönderilmişti. Hükümet bu yasanın onaylanmama
sı doğrultusunda bir çalışma başlatmış ve yasa Padişah tarafından Mec
lis-i Mebusan'a iade edilmişti. İşte bu iade üzerine yasa yapımı sırasında 
hükümetin işlevi sorgulanmaya başlanmıştır. Şura-yı Devlet üyesi Yan-
ko Efendi, "Mebusan Meclisi'nden geçip Ayandan tasdik olunduktan son
ra heyet-i vükelâ-yı devlet, Kanun-ı Esasi mucibince İtiraz" edemeyeceği
ni, ancak, vükelâ-yı devletin Padişahın müşaviri olması sıfatıyla, Padişa
hın onayından geçecek yasalar hakkında görüşlerini bildirmeye de hak
kı olduğunu söylemiştir (1). 

Mebuslar, Ayan Meclisi'nin yasayı Meclis-i Mebusan'a gönderme hak
kının olduğunu, fakat hükümetin böyle bir hakkı olmadığında ısrar et
mişlerdir. Eğer hükümet bir yasaya muhalefet etmek istiyorsa o yasanın 
Meclis-i Mebusan'da görüşülmesi sırasında tavrını belirlemesi gerekirdi, 
diyorlar (2). Oysa hükümet Meclis-i Mebusanda yasa görüşülürken mü
dahale etmemiş, daha sonra bir "mazbata tanzim" ederek padişaha sun
muş, bu da yasanın reddine yol açmıştı. Manok Efendi, Kanun-i Esa-
si'nin hükümete böyle bir hak vermediğini savlarken (3), Kudüs mebusu 
Yusuf Ziya Efendi de onun görüşlerine katılıyor ve "... biz tasdik ve He
yet-i Ayan kabul ettikten sonra Zat-ı Hazret-i Şehriyariye takdim oluna
cağı zaman heyet'i vükelânın mütalea beyanıyla iade etmesi için kanun
da sarahat yoktur; bunun için şimdi hey'eti vükelânın bu mazbatası Ka
nun-ı Esasiye bütün bütün mugayyir"dir diyerek Manok Efendiyi destek
lemiştir. Yusuf Ziya Efendi bu süreçte Hükümetin işlevinin Meclis-i Me-
busandan geçip, Ayan'da onaylanan yasayı Padişaha sunmaktan ibaret 
olduğunu vurgulamıştır (4). Mebuslar hükümetin adeta dördüncü bir 

(1) a.g.e. C. 2. s. 339 
(2) a..i;.e. C. 2. s. 347 
(3) a.g.e. x. 347 
(4) tı.a-e..«. 349 
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güç olarak davranmasını kabul edemeyeceklerini bildirmişler ve bu ko
nuda ısrarlı davranmışlardır. 

Bu tartışmalar kuşkusuz ki Agop Efendi'nin (İstanbul) altını çizdiği 
gibi "vükelânın" görev ve yetkilerini saptayan bir yasanın henüz oluştu
rulamamış olmasından kaynaklanıyordu. Böyle bir yasa hazırlanmadığı 
takdirde de Meclis-i Mebusan ile hükümet ilerde de karşı karşıya gele
cekti (1). 

Hükümetin Meclis-i Mebusa'nm haberi olmadan İstanbul, Selanik ve 
Kosova gibi bazı yerlerde sıkıyönetim ilân etmesi Meclis'te sert tepkilere 
yol açmıştır (2). 

Meclis-i Mebusan'ın 23 Ocak/4 Şubat 1878 tarihli toplantısında Anka
ra Mebusu Tevfik Efendi'nin hazırladığı "... iş bu harp yolunda tebea-i sâ-
dıkanın Havsala-i tahmin-ü tasavvurundan hariç ibraz ettikleri fedakâr
lık ve bu yüzden herkese halince âriz olan müzayaka, cümlenin malûmu 
olduğu halde edilen fedakârlığa göre semere-i matlûba hasıl olması şöy
le dursun, fıtret-i âlemden bu ana kadar yalnız Endülüs ahalisinden baş
ka bir milletin başına gelmeyen enva-i bela Rumeli ahalisinin başına gel
diği, hâlâ gözümüzün önünde olduğu cihedle Girit Kumandanlığına tayin 
olunan Mehmet Ali Paşa, harbin evvelinden âhırına kadar mevki-i muh-
telifede kumandanlıkta istihdam olunduğuna binaen iade-i muhakeme 
beraet-i zimmeti tebeyyün etmedikçe memuriyetine gitmemesi ... Limni 
Ceziresinde olan zevat ile felaket-i hazıraya sebep olan sadr-ı esbak Mah
mut Nedim Paşa'nm ve haricen ve dahilen bu hususta medhali olan bü
yük ve küçük sair kumandan ve memurinin icra-yı muhakemeleriyle te
beyyün edecek töhmetlerine göre mücazaat olunmaları ve milletin emni
yet ve itminanlarının husulüne medar olmak üzere iş bu zevatın muha
kemeleri için akd olunacak divân-ı âli-i harbde münavebe ile beşer 
mebusun bulundurulması ve bunlara terettüp edecek gerek mükâfat ve 
gerek mücazat icra olunarak sairlerine mucib-i tergib-ü terkip ica
bının Bab-ı Âli'den tekiden talep buyrulmasım istirham ederim" diyen 
önergesi üzerine, Meclis-i Mebusanm kaderini belirleyecek bir tartışma 
ortamı başlamış ve hükümet, o güne değin alışagelmediği bir durumla 
karşı karşıya kalmıştır. 

(!) a.fi.e. C. 2, s. 350 
(2) a.a.e. ». 394-951 
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Önerge üzerine Mecliste ortaya çıkan görüşleri, tutanaklar şöyle yan
sıtmaktadır : 

MUSTAFA BEY (Selanik) - Pek âlâ, efendim; ehem ve elzem; bizim de aradı
ğımız birşeydir. 

REİS - Bu, böyle bir ufak şey değildir. Bu söylenen sözler vâkıâ yâr'ü ağyara 
karşı pek güzel birşeydir ve meb'usan-i kiramın evvel ve âhır arzu ettiği şey ve 
belki Padişahımız Efendimizin en evvel nazar-i dikkatine alınmasını irade buyur
dukları bir mes'eledir; ancak hey'et düşünmez mi ki, madem ki, bu mütareke im
za olundu; acaba mütareke ayni musaleha gibi midir? Acaba, mütareke içinde 
bunca teferruat vardır, o mes'elede ihtilâf zuhur edip acaba başka bir renk kesb 
etmek kabil değil midir? Burasını güzelce düşünüp ona göre bir karar veriniz. Bu 
babda teati'-ı efkâr olunmak istenirse buyurunuz. 

ABDÜRRAZZAK EFENDİ (Bağdad) - Pek âlâ oldu bu lâyiha. Fakat daîniz bir-
şey diyeceğim, malûmatım vardır, efendi hazaratı bilirler : Mahmud Nedim Paşa
nın infisaiinden sonra bir komisyon teşkil olundu, işine bakıldı. Baktılar ki iş, ol
duğu bir dereceye kadar, belli olduğu için terk olundu. 

HEYET - Hayır, hayır! 
ABDÜRRAZZAK EFENDİ (Bağdad) - Sonradan, efendim, gelelim Limni'de 

olan Serdar Paşa vesaire vaktinde olan işlere bakılmak lâzımdır; fakat onu da, 
buyurduklarınız gibi, zannederim, vakt-i diğere havale olunması daha güzel olur. 

DAVİÇON EFENDİ (Yanya) - Okunan lâyihayı hepimiz dinledik ve ifadeyi an
ladık. Eğer bu madde tezekkür olunmayacak ise hiçbirimiz lâkırdı söylemeyelim, 
vaktimizi kaybetmeyelim, zayi' etmeyelim; yok, lâkırdı söylenecek ise en evvel bu
na karar verilsin, başlayalım. 

REİS - Zaten maslahat güzel okunmuş olduğundan heyetçe malûm oldu. 
Şimdi esasen bunun müzakeresine girişelim mi, girişmeyelim mi? 

YENİŞEHİRLİ-ZADE HACI AHMED EFENDİ (Aydın) - Te'hir olmaz, efendim; 
te'hir caiz değil! 

YENİŞEHİRLİ-ZADE HACI AHMED EFENDİ (Aydın) - Ekseriyete müracaat 
buyurun, efendim, daha olmazsa rey-i hafiye müracaat buyurunuz. 

ALİŞ PAŞA (Tuna) - Müsaade buyurun; şimdi divan-i harb teşekkül etmiş : 
Hem Ardahan vak'ası üzerine bakıyorlar. Bunun alenî olmasının makam-i riya
setten taleb olunmasını taraf-i riyasetten taleb ederim. Eğer umumun reyi var ise 
biz de bulunalım. 

HEY'ET - Pek âlâ, pek âlâ! 
REİS - O ikinci mes'eledir, bunu da müzakere ederiz; (şimdi vakti değildir. 

Te'hir edelim) diyen zat elini kaldırsın. Demek te'hirinde ekseriyet yoktur. 
NÂFİ' EFENDİ (Haleb) - Efendim, vâkıâ şimdi harbe bütün bütün bitmiş na

zariyle bakılamaz. 
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REİS - Mustafa Bey daha evvel ruhsat aldı. 
MUSTAFA BEY (Selanik) - Efendi, şimdi vakit değil buyurdunuz; Aliş Paşa 

Hazretlerinin buyurduğu gibi Divan-i Harb teşkil olunmuş. Vakit olmasa idi Di-
van-i Harb teşkil olunmazdı. Eğer Divan-i Harb yalnız Ardahan kumandanı için 
ise o başka... Halbuki umum için olduğunu gördük. Efendimin buyurduğu baş
ka, devletin buyurduğu başka. Bu hakkımızı acaba ne vakit arayacağız? 

NÂFİ" EFENDİ (Haleb) - Efendim, vakıa şimdi mütareke olundu; musaleha-
nın suret-ı esasiyyesi hakkında imza olundu; fakat henüz keşfedilemeyecek ah-
val-i fevkalâde ile ihtimal ki mes'ele-i sulhiyye başkalaşır; ancak bunlarm mu
hakemelerinin şimdi edilen musaleha ve mütarekeye hiç cihet-i taallûku yoktur; 
ben kaviyyen söylerim ki bu günkü gün, otuz milyon ahalî, meclis-i meb'usanm 
taleb edeceği bu muhakemeye bakıyor ve bizden bekledikleri hizmetlerinin akde-
si budur; zîra millet bu kadar mal ve can feda ettikten sonra nihayet dereceye ka
dar duçar-i felâket olmuş. Hemen muhakeme olmalı, hâinler ceza görmeli. 

Efendi biraderimiz Mehmed Ali Paşa Hazretleri diyorlar! Bu Mehmed Ali Pa
şanın hakkını niçin inkâr edeyim? Ben şahsen görmedim, bir taraftan işittim ki 
iyi imiş; meharet-i askeriyyesi var imiş. Taraf-i ahardan Orhaniye'de bu kadar 
bin liralık cebhane ve zehâiri mucib-i kavî olmaksızın düşmana vermiştir. Süley
man Paşa ile müttefikan hareket-i askeriyye edip Pilevne'den Osman Paşa'yı kur
tarmak için beyinlerinde müzakere ve muhabere cereyan ettikten sonra ahıyren 
cebanet etmiştir. Şimdi bunu medheden çok olduğu gibi aleyhine galeyan eden 
efkâr-i umumiyyeye nihayet yoktur; bunun üzerine bilâ muhakeme Girid'e gider
se bir sû'-i te'siri mucib olur; bunun temizliğini, iyiliğini, şecaatini, sadakatini, 
hiyanetini, bataetini, sû'-i idaresini tefrik ve temyiz edecek muhakemedir. Hem 
kendisi bile tebriye-i zimmet etmeksizin gitmek istemez, itikadındayım. Bunu is
tirham ederim; padişahımız da bu babda istirhamımızdan hoşnud olacakları 
nutk-ı hümayunlariyle müsbettir. 

HEYET - Pek âlâ! Pek doğru! 
MUSTAFA EFENDİ (Yanya) - Efendim, bendeniz de Nâfi efendi efkârındayım; 

hattâ Mehmed Ali Paşanın kendisinden sual olunacak olursa muhakeme olma
dan evvel oraya gitmesini belki kendisi de tecviz etmez; çünkü bir insan kendi işi
ne güvenir ise ibtida muhakeme ister; ondan sonra işine bakar. Malûm-i âlîniz 
bizim başımıza gelen felâket artık âlemin bildiği birşeydir; bunun üzerine muha
keme olur ise ne fenalık zuhur edecek? Muhakeme herkesin fenalığını, iyiliğini 
meydana koyacak birşeydir : Tezekkür edecek bir haldir; ondan sonra ne zarar 
terettüb edecek? Devlet bunu te'hir etmezse bundan zarar değil, âdeta fayda var
dır, efendim. 

YENİŞEHİRLİ-ZADE HACI AHMED EFENDİ (Aydın) - Efendim, zat-i âlînizin 
bu muhakemelerin te'hirine dair îrad buyurmuş olduğunuz nutuk âdeta bu mu
hakemeleri terviç eder sözlerdir; zîra buyurdunuz ki biz daha mütareke ettik, ile
risi ne olacağı malûm değildir; ihtimal ki biz hasmımızla tamamiyle uyuşamaya-
cağız. O cihetle muharebenin iadesi muhtemel. Bu ihtimal varsa, bu ihtünalin 
ilerisini muhafaza, ilerde bir müşkilâtın zuhurunda maazallah eskisi gibi vukua-

2 0 4 



tın ileri gelmemesi için icraata muhtaçtır. Biz bu icraatı etmez isek ne para top
layabiliriz, ne bundan sonra asker toplayabiliriz. Ne de harb edebiliriz; lâkin ic
raat edersek halkı te'min edebiliriz; o vakit para da alırız, asker de veririz; yoksa 
ben evlâdımın kanını, emniyet etmediğim adama teslim edemem; benim evlâdım 
gidiyor; düşmanın kurşununa sinesini açıyor, emniyetim olmayan adama evlâdı
mı niçin vereyim? İşittim ki vükelâdan bâzıları ianeye para vermiyorlar! Niçin? 
Kendileri söylüyorlar ki iane nasıl verelim? İdare yolsuz! Onlar paralarını kıya-
mazlarsa ben evlâdıma nasıl kıyarım? Hey'ette emniyet var zann ettik; halbuki 
yoktur. Şimdi bu muhakemenin bir an evvel icrası ve Aliş Paşanın dediği gibi ale
nî olarak olmasını isteriz. Alenî olmazsa istediklerini azl etsinler, istediklerini nasb 
etsinler; ondan sonra istedikleri gibi muhakeme etsinler, onu kabul etmeyiz. 

AGOB EFENDİ (Dersaadet) - Muhakeme olmasın diyen, zannederim, kimse 
yoktur; herkes ister. Muhakeme kapısı kapanmamıştır. Biz buna sed çekemeyiz; 
söz te'hir olup olmaması üzerinedir. Te'hir olmasının sebebini arz edeyim. 

ALİŞ PAŞA (Tuna) - Ekseriyet oldu ki burada müzakere olunacak. 
AGOB EFENDİ (Dersaadet) - Öyle ağır bir mes'ele evvel emirde encümende ve 

şubelerde müzakere edip bir karar verildikten sonra hey'ete arz olunur. İrae bu
yurdukları tarik ise nizamen de caiz değildir. Bu sebebe mebnî bendeniz te'hir 
olunsun dedim ve bu da pek büyük bir sebep olduğundan bunu meclise arz ede
rim; eğer Mehmed Ali Paşa hakkında bir dâva varsa muhakeme altına alınmak 
lâzımdır; halbuki bu adam dün Dersaadet kumandanı ve iki gün evvel hatt-ı mü
dafaa kumandanı idi; onun için olan sözler mevhum değil de eğer sû'-i idaresine 
dair ise bu da yeni bir şeydir. İstizah olunmak lâzım gelir. Bendenize kalırsa, 
efendim, bunu encümene göndermeliyiz. Bunun gibi lâyihalar da vardır, müza
kere etsinler. 

TEVFİK EFENDİ (Ankara) - Agob efendi bu işin encümene havalisini söylü
yor. Hangi işin? Nutukları böyle... Ham iş denilecek mi? Kaideten yoksa her nu
tuk encümene mi verilecek? Bir de diyor ki Mehmed Ali Paşa şimdiye kadar kul
lanılıyor... 

HALİL GANEM EFENDİ (Suriye) - Arkadaşımız Agob Efendi hazretlerinin ha
tası var, zannederim. Buyurdular ki encümene havale olunsun. Bu kanun değil
dir. Vâkıâ, burada arız ve amık müzakere olunsun da ona göre bir karar verilsin; 
yoksa kanun değil ki encümene gitsin. 

AGOP EFENDİ (Dersaadet) - Bundan evvel Aydmlı Emin Efendi bir makale 
kıraat eylemişti. O da buna benzer. Encümene havale olunmuştu. Demek yalnız 
kanun değildir encümene giden; bu gibi lâyihalar dahi encümene gider, orada te
zekkür olunur; bendeniz dikkatte kusur etmem. Benim ham dediğim iş nutkun 
hamdır, hasdır demem; hepsi de hasdır; halbuki iş bir iyi tezekkür olunur; on
dan sonra buraya gelmesi lâzım gelir. Bunun üzerine düşünmek lazım gelir. 

KUDÜSLÜ YUSUF ZİYA EFENDİ (Suriye) - Agob efendi buyurdular ki bu te
zekkürle olacak, buna tezekkür lâzım gelir; halbuki biz bu adamları kan ile tec
rübe ettik, sözle değil! Adam öldürdük, kal'a teslim ettik, her veçhile tecrübe et
tik. Tezekkür? Kim tezekkür edecek? Kaç kişi? İşte hepsi buradayız! Burada yüz 
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kışıyız Hepimiz tezekkür ettik, karar verildi ki bundan sonra harekât-ı vakıası 
meydana çıksm da alenen olsun Herkes anlasın ki bu adam iyi adam ise pek âlâ, 
onun hakkında mükâfat edelim Fena adam ise mucazat ederiz Her vakit ısımı
zı kanunen ve kaıdeten icra edebiliriz Yoksa encümene gitsin işi keşakeşte bı
rakıyoruz Bir cihet var ki, Agop efendi diyor ki vakti değildir ve bu lâyihadır, en
cümene havale olunsun, halbuki bu lâyiha değil, nutuktur, efendim Bu nutkun 
uzerme bizim tezekkür ettiğimiz şey' Bu nutuk ekseriyetle kabul olundu 

YENIŞEHIRLI-ZADE HACI AHMED EFENDİ (Aydın) - Umumun ekseriyeti ve
yahut umumiyetle karar verilecek Bab-ı Âlîye takdimine müsaade edilecek mı ' 
Işm diğer tarafına gelince • Kararımız altındadır Bu, şimdi değil, daha mukad 
dem kararımız altındadır Padişahımızın nutk-ı humayumyle mev ûd olan birşey-
dır Allah Padişahımızın omrune bereket versm, vaad buyurdular ki iş bertaraf 
olduktan sonra bu hey'ete bunların hepsini baktıracağım diye irade buyurulmuş-
tur nutk-ı hümayunda, mukerreren teşekkür cevabında Şimdi de Dıvan-ı Harb 
teşkil olundu Tamam' Bu günde gayri buna bâkılmazsa millet de me'yus olur, 
biz de me yus oluruz 

NÂFI EFENDİ (Haleb) - Şimdiye kadar bu muhakeme icra olunmamasına se 
beb vaktiyle Tuna boyunda vesaır mahallerde fenalıkları rivayet olunan kuman
danlar muhakeme olunursa ol vakit edilen tedabır-i askerıyyeyı ıfsa-yı mucıb ola
cağı zannıyle Meclıs-ı Meb'usan ıhtıyar-ı sükût etmişti, şimdi Meclıs-ı Meb'usan 
butun evkatmı buna hasr edeceğinde şubhe yoktur 

AGOB EFENDİ (Dersaadet) - Bendeniz söylemedim, böyle lâkırdı etmedim 
bendeniz dedim ki te'hırı kaideden ve te'hırımn sebebini de beyan ediyorum, yâ
nı bu iş evvelâ encümene gitsin, tezekkür olunsun, ona göre karar verelim De
diğim budur, bendeniz söylemiyorum ki muhakeme olmamalı Bendeniz diyorum 
ki kaıdeten olsun, halbuki arkadaşlarımızdan bâzıları işi keşâkeşe bırakmak için 
encümene havale olunacak diyorlar Meb'usan namına bu soz yakışmaz Encü
menlerin hepsi de kendi vazifesini husn-ı ifaya çalışmaktadır Bendeniz yapılma
sın demiyorum bakılmasın demiyorum, yalnız cevap encümene gidecektir 

KUDÜSLÜ YUSUF ZIYA EFENDİ (Suriye) - Agob Efendi hazretleri müzakere 
ile lâyiha arasındaki farkı bilmiyor Bu şeye lâyiha lâzım değil veyahut bir nizam 
hükmüne girecek de değil Lı-men ıttekaa Bir adam böyle şey aramazsa Alla-
hu azîmuşşan kalbinde, zamirinde soracak. Kendisi zamirinde tâ sema-yı âlâdan 
yere kadar indiler Bunun bir saat evvel icra olunması lâzımdır, bu muhakeme
nin bir an te'hlrı caiz değildir efendim 

ABDULKAD1R EFENDİ (Haleb) - Harb mes'elesınde muttehım olan me'murî-
nın muhakemesi her halde icra olunmak lâzım gelir Bunda ıştibah yoktur Asıl 
mes'ele şimdiden mı başlansın, yoksa daha vakti değil m ı ' Bendenızce şimdi baş
lansın, zîra muttehım olan adam bir daha İstihdam olunmamak lâzım gelir tek
rar muharebe ettiği vakit Muhakeme olmayacaksa sonra ne yaparız' 

KOZANLI MUSTAFA EFENDİ (Adana) - Reye koyun Ekseriyet olursa muha
keme taraflısı Bundaki işin ne olduğu, ne olacağı belli değildir Bunu bir an ev
vel muhakemeye çekmeli, efendim Bunun bir muhassenatı daha var Bir saat 
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sonra muttehım dediğimiz bir adam muhakeme olunca muttehım olmaz da be
ri yy-uz-zımme olur; o adam hakkında da ıyı olur. Bizim millet de şimdi ne hal
de1? Ne diyor? Çalıştıklarını, çabaladıklarını tafsile hacet yok Bu bilinir; yalnız 
milletin bundan sonra tesellisi ne ile olacak? Şu bizi idarede kusur edenler ceza 
görmeli Benim gördüğüm budur Bu iş ne gibi olur? Bir adam, bir adamın ba
basını oldurur de babasını bir daha sağlatmaz : Ya o sağ olan adamı haps ettirir, 
idam ettirir, yahut berıyy-zımme olur. Benim dâva ettiğim adam bu değilmiş, ne 
yapayım"? diye teselli bulur. Muttehım olan ceza görürse buna millet de razı olur, 
devlet de, o adamlar da razı olur Madem ki, ekseriyet muhakeme taraflısı. Efen
dimiz, muhakeme olmasa, te'hır olsa dediniz; pek âlâ • yolsuzdur diyemem; ben 
de bunu bir dereceye kadar tasvip ettim, fakat bunu muhakeme etmeli, bakma
lı, efendim 

REİS - Bu hey'etın bileceği birşeydır. Buraca muhakemenin zamanı geldi mı, 
gelmedi mı sozune ekseriyet hukm ederek onun uzerme yapılacak; şimdi başka 
bir teatl'-l efkâra hacet kaldı mi? (Kalmadı, kalmadı sedaları) 

HALİL GAANEM EFENDİ (Suriye) - Bu muttehım olanların harekât ve seke-
natı ve gördüğümüz vukuat-ı mu'lime, bunların cümlesi onların üzerine ve mil
let uzerme bir lekedir. Bizim arzumuz bu zatlar oraya gidip muhakeme olmalı. In-
şaallah, berıyy-uz-zımme çıkarlar, canımıza minnet! Lâkin bununla beraber mu
hakeme tahtına alınmaları lâzımdır Kaballat edenler şedîden ceza görmelerini is
temeğe hakkımız vardır ve isteriz. 

REİS - Şimdi, demek oluyor ki, mes'ele anlaşıldı, müzakereye hacet kalmadı 
B u n u Bab-l âlîye göndermeli. (Şerîan. serıan sedaları) (*) 

NÂFI' EFENDİ (Haleb) - Müsaade buyurunuz, efendim. Aliş Paşa hazretleri 
bırşey buyurdular ki alenî olsun da herkes gelsin, dinlesin! 

YENIŞEHIRLI-ZADE HACI AHMED EFENDİ (Aydm) - O, alenî olması elzem
dir, o öyle olmalı. O, birinci ışdır. O olmazsa kimseyi te'mın edemeyiz. 

REİS - Demek muzekkireye alenî olmasını yazmak caiz görülüyor? 
YENIŞEHIRLI-ZADE HACI AHMED EFENDİ (Aydın) - Kâffe-ı muhakema-

tın alenî olmasını umum meclls-i meb'usan taleb eder diye yazılmalı. (Evet, evet 
sedalaı ı) 

MUSTAFA BEY (Selanik) - Bu iş meclisimizin en muhım bir ısıdır, te'hır iste
meyiz. Bab-ı âlîye tebliğ buyurunuz • Ne vakit dıvan-ı harb teşkil olunacak? Ne 
sebeble teşkil olunacak ise bize ber-vech-ı pışm malûmat versinler, uç gun evvel 
haber versinler. 

ALIŞ PAŞA (Tuna) - Dıvan-ı harb teşkilinden bahsolundu. 
MUSTAFA BEY (Selanik) - Efendim, dıvan-i harb teşkil olundu. Bâzıları Ar

dahan kumandanı Hüseyin Paşa ıçm söylüyorlar. 

C) l cvant Huald (6 Şubat 1X78) den 
Meclis ı meb ıısein Peızaıtesı içtima mda, saptıkları ihmaller \ e askeri hatalardan dola\ı sabık Sadrâzam Mahmıtd Nedim 
paşa Ahdıtlkerım paşa sabık Seıdar ı Ekrem Rauf paşa sabık Bahri)e nazırı ile hâlen Lımııı adasında menfi bulunan kıı 
mandalılar se daha sonra si)asî ve ga)r ı sısasl kusurların muıtekıbı olan Mehmed Alı paşa ve sairlerinin muhakeme al 
İma alınmaları ıçm hükümete te'kıre serılmasına karar vermiştir 

207 



REİS - Hâsılı şu mütaleatm ilâvesiyle beraber gitsin. 
HEY'ET - Gitsin! 
MANOK EFENDİ (Haleb) - Teşkil olunacak divan-i harbde mümkün olsa da 

Gazi Osman Paşa da bulunsa! 
REİS - Şimdi şu müzekkire bu mütaleatm ilâvesiyle beraber Bab-i Âlîye git

sin diyenler elini kaldırsın! 
(Umuma karlb bir surette el kaldırılır.) 

REİS - Ekseriyet-i kâmile var. 
YENİŞEHİRLİ-ZADE AHMED EFENDİ (Aydın) - Meb'usandan dahi münave-

beten birkaç azanın bulunmasını teklif edecektim. 
REİS - Münavebe ile nerede bulunsun? 
ÇANAKA EFENDİ (Yanya) - Meb'us Divan-i Harbe girer mi? 
NÂFİ' EFENDİ (Haleb) - Alenî olduktan sonra meb'uslarm resmen bulunma

sına hacet yoktur; çünkü alenîye herkes gider, işitir; şu halde yazılacak tezkire
de alenî olacaktır, diye yazılacak ve her kim olur ise olsun alenen dinleyeceği gi
bi bizden dahi bulunacak. 

OHANNES EFENDİ (Dersaadet) - Efendim, Divan-i Harbde askerîden başka
sı bulunamaz. Kanuna imtisal etmeliyiz, efendim. (Hey'ette müşajehe olur) 

YENİŞEHİRLİ-ZADE HACI AHMED EFENDİ (Aydın) - Müsaade buyurun : Ni
zam ve kanun tâyin ettiği her mülk ve millette (Parlâmento) Millet Meclisi var. 
Onun kararı nizam olur, kanun olur; o halde nizamları bizim kararlarımız aley
hine ittihaz edemez. 

OHANNES EFENDİ (Dersaadet) - Arz ettim, tekrar söyledim : Bu mecliste ve
rilen karar kanun değildir. Meclisimiz kararı birer birer Meclis-i Ayana çıkar, ora
da kabul ve tasdik olunduktan sonra padişahımız efendimizin iradesi şeref-su-
dur eder ise ona kanun deriz. Yoksa âdeta beyaz kâğıd üzerine siyah mürekkeb-
den başka birşey değildir. 

YENİŞEHİRLİ-ZADE HACI AHMED EFENDİ (Aydın) - Tamam, Ohannes Efen
dinin dediği gibidir; eğer bir kanuna karşı lâf edecek olursak... Madem ki ellerin
de bulunan nizamdır ve o nizam ki meclisin tasdikinden geçmemiş bir nizamdır, 
buna karşı elbette bizim kararımız o nizamdan kuvvetlidir. 

REİS - Sadedden çıkmayalım. Kavanin-i mevcudeye tatbikan devlet her ne 
yapmak iktiza eder ise o karar üzerine icabını icra eder. 

Şimdi, burada karar verildi ki bu tebliğ olsun, iktiza edenlerin muhakemele
rine bakılsın; fakat (mebusandan birkaç zat bulunsun) lâkırdısı ne sıfatımıza ya
kışır ve ne de vazifemize taallûk eder birşeydir; fakat alenî olsun. Pek âlâ! Sairle
ri de gider; ama divan-i harb müzakere eder de bâzı serâire dair birşey görürse... 

YENİŞEHİRLİ-ZADE HACI AHMED EFENDİ (Aydın) - Evet, meclisi tahliye 
eder. 

REİS - Her yerde olduğu gibi bir karar-i mahsus var : Mes'eleyi halleder. İş
te bu mesele şu suretle Bab-i âlîye gider, iktizasına bakılır. 
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OHANNES EFENDİ (Dersaadet) - Efendim, bir sozum var, müsaade ederse
niz ifade edeyim : Bendeniz maatteessüf bırşey müşahede ediyorum : Burada is-
tıbdaddan bahsediyoruz, ıstıbdaddan şikâyet ediyoruz; halbuki o istibdadı biz bu 
mecliste kendimiz kullanmak istiyoruz; fakat bu, tarihçe, hepimiz biliriz ki olu
nan istibdadın sû'ı te'sırı bir zatın yaptığı ıstıbdaddan pek ziyade fenadır; ona gö
re hareket edelim 

YENİŞEHİRLİ-ZADE HACI AHMED EFENDİ (Aydın) - Biz b u n u kabu l 
edemeyiz. 

REİS - Kendimize müteallik birşeydır, bunu mezvû'-ı bahs etmeyelim 
MENEKŞELIZADE EMİN EFENDİ (Aydın) - Hudaverdı Efendi sozunu geri al

masını teklif ederim. 
YENIŞEHIRLI-ZADE HACI AHMED EFENDİ (Aydın) - Müzakereye girişenle

yiz; çunku âdeta hepimize hakarettir. 
EMİN EFENDİ (Aydın) - Gen almazsa müzakere edemeyiz. 
YENIŞEHIRLI-ZADE AHMED EFENDİ (Aydın) - Istibdad nedir? Meydana koy

malı, sozunu geri almadıkça olamaz, çaresizdir 
OHANNES EFENDİ (Dersaadet) - Söyleyeyim, efendim; bundan ziyade ıstibdad 

olur mu ki, verdiğimiz kararı her ne olursa olsun icra ettirmek istiyoruz; halbuki 
kanun-ı esasının mugayiri birşeydır. Her nasıl olur ise olsun bu kabul olur mu? 

HETET - Kabul etmeyiz! 
REİS - Sıra ile söyleşelim. 
YENIŞEHIRLI-ZADE HACI AHMED EFENDİ (Aydın) - Eğer kanun-ı esasiye 

mugayir bir karar verir isek elbette kararımızı Meclis-ı Ayan ve devlet reddeder 
Kararımızı Ayan bozar, devlet de karşı kor. Bunu kabul etmeyiz, hepimiz kabul 
etmeyiz; bu sozunu geri alsın. 

REİS - Şimdi demek oluyor ki oradan bahsolunuyor; madem ki üs tümüzde 
bozucu hey'et vardır Buradan verilen kanun kat'î olamaz. O halde öyle verilecek 
karara mecburiyyul-ıcra denmez, bir takım şeraıt-i icraıyyesı vardır. Onlar kon
duktan sonra mecburî kanun olur. ister iseniz bahse girişmeyelim. 

YENIŞEHIRLI-ZADE HACI AHMED EFENDİ (Aydın) - Hayır, hayır, fasl olsun' 
REİS - Kerem edin; şimdi hey'etin reyine tâlîk edelim; hey'et hâkimdir : Bu

nu mevzu'-ı bahs edelim mi, etmeyelim mi? 
HEYET - Edelim! 
REİS - Etmeyelim diyen elim kaldırsın! (Ekseriyet olmaz) 
MUSTAFA BEY (Selanik) - Hacı Ahmed efendi buyurdular ki... 
REİS - Rufekadan biri, dedi ki, bizim hey'etimiz istibdadı ref etmek üzere vaz' 

olunmuştur. Halbuki bizim bâzılarımızın sözleri istibdadı te'yıd eder kabilinden 
gorunur gibi diyorlar; çunku bizim kendi kararımızın bir takımı âtide şeraitim ifa, 
merasimini icra edecek; ondan sonra eğer o karar makbul ve neşrolunursa ol va
kit kanun h u k m u n u ihraz eder; yoksa bizim her verdiğimiz derhal kanun olmaz; 
binaenaleyh buralarını düşünelim. Ona göre müzakere edelim denmiş ıdı. 
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Diğer bâzı zevat vâkıâ bu böyle, fakat biz ıstibdad tarafında değiliz Bu, bir 
mevzu' ı bahs olsun da müzakere edelim Şimdi bu sozun müzakere goturur ye
ri var mı? 

MUSTAFA BEY (Selanik) - Ohannes Efendi buyurdular ki Hacı Ahmed Efen
di nııı burada söyleyişi istıbdaddır Böyle bir sozun söylenmesi, ıstibdad denilme
si Çunku müzakerede her turlu soz olur, onu ekseriyet tefrik edecektir Istib
dad denilen şey bir fiili iktiza ettirmektir Geriye almazsa bizim hakkımız vardır 
ki bir daha müzakereye girişmeyelim 

REİS - Şimdi mes ele neden ibaret olduğu anlaşıldı ya? Şimdi bunu mevzu -ı 
bahs ederek, bunun üzerine vakit zayi' edip de hey et müzakereye girişecek mi? 

HEYET - Hay hay' 

REİS - Girişilecek mı? 

YENIŞEHIRLI-ZADE HACI AHMED EFENDİ (Aydın) - Karar verildi Giri
şilecek' 

HALİL GANEM EFENDİ (Suriye) - Yanlışlık var Esasen kanundan bahsolun-
muyor Geçelim, rufeka-yi kiram b u n a muvafakat ederler 

YENIŞEHIRLI-ZADE HACI AHMED EFENDİ (Aydın) - Bendeniz dedim ki bu
ranın kararı ayana çıkar, gider, ayanda tasdik olunur, ondan sonra zat-i şahane 
müsaade ederse kanun olur, yoksa öyle kavl-ı mücerredi kabul etmem 

REİS - Şimdi, bundan sarf-ı nazar edelim m i 9 

HEY'ET - Geçelim' 

REİS - Bir makale iradını geçen gun hey ete vaad buyurmuşlardı 

TEVFIK EFENDİ (Ankara) - Bendeniz idim, fakat bu gun getirmedim Yarın 
için kalsın 

REİS - Pek âlâ' 

KUDÜSLÜ YUSUF ZIYA EFENDİ (Suriye) - işte maadin hakkında cumartesi 
gunu emrettiler (muzekkıre yazılsın) diye 

HEY'ET - işte burada okunsun ' 

GIRAGOS EFENDİ (Erzurum) - Müsaade isterim Eğer encümene gidecekse 
ikisini bırleştırelım 

REİS - Münasebet varsa bunu verelim de kaybolmasın 

GIRAGOS EFENDİ (Erzurum) - Pek iyi, efendim 

REİS - işte encümene veriyoruz Hey'etin malûmu olsun Geçen gun bir arzı-
hal okunmuştu, onun üzerine zat-i âlîleri soz vermişlerdi ki ona dair bir lâyiha 
veririm, işte şimdi veriyor, encümene göndereceğiz 

HEY E T - P e k âlâ' 
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c) Sadrazamlığın Başvekalete Çevrilmesi 

II. Abdülhamit, 4 Şubat 1878'de Ahmet Vefîk Paşa'yı yeni hükümeti 
kurmakla görevlendirirken yayınladığı irade-i seniyye'de "Meclis-i Vüke
lâ ve heyetçe tezekkür kılman hususatm kararnamelerini ve Meclis-i 
Âyan'm tasdik edeceği kanunları huzurumuza takdime vesâtet ve Meclis-
i Vükelâya riyaset etmek üzere hizmet-i sadaretin bilicâb lağvı ile ona be
del riyaset-i vükelâ memuriyetinin ihdas ve ehliyet ve istikametiniz cihe-
tiyle başvekillik inzimamı ile" diyerek sadrazamlığı başvekâlete çevirdiği
ni bildirmiştir (1). 

Yeni Başvekil Ahmet Vefik Paşa, 24 Ocak 1293/5 Şubat 1878'de Mec
lis-i Mebusan'da Padişahın "Kanun-u Esasi'ye" daha uygun yeni bir "he-
yet-i cedide-i vükela" oluşturabilmek için kendisini bu hükümetin baş
kanlığına atadığını belirtmiştir (2). 

Bu atama işlemi mebuslar tarafından Kanun-ı Esasi'ye aykırı bulun
muştur. Kudüs Mebusu Yusuf Ziya Efendi bunu açıkça belirtmiştir (3). 
Aynı konu 28 Kanun-ı Sâni 1293/9 Şubat 1878'de yeniden gündeme gel
miştir. Zira Yusuf Ziya Beyin 16 arkadaşıyla verdiği önerge Layiha Encü
meninde de incelenmiş ve adı geçen Encümen "... Heyet-i Vükelânın teş
kilâtı cedidesini mutazammm olan hatt-ı hümayunda (Sadâret) unvanı
nın Başvekâlete tebdiliyle beraber devair vükelâsının vazaifi sadâret ve-
satetinden kaldırılarak, bilmukabele mes'uliyet-i münferide kaidesi vaz 
buyrulduğu cihetle hey'et-i vükelânın şekil ve vazifesi Kanun-ı Esasinin 
27 nci ve 28 inci ve 29 uncu maddeleri ahkâmınca zuhura gelen şu ta-
gayyürat kezalik Kanun-ı Esasinin 116 ncı maddesinde tayin buyrulmuş 
olan şeraite muhalif olduğunu Meclis-i Mebusana bildirmiştir (4). Böy
lece Padişahla da Meclis-i Mebusan arasında ki anlaşmazlık açıkça orta
ya çıkmış oluyordu. Mebuslar Kanun-ı Esasiden kaynaklanan haklarını 
korumak için var güçleriyle direniyorlardı ki bu da parlamenter hayatı
mızda önemli bir aşamaydı. 

(1) İslâm Ansiklopedisi, C. I, s. 208 
(2) a.g.e., C. 2. s. 310 
(3)a.gje.,C2.s.31l 
(4) a.g.e. s. 372 
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d) Rauf Paşa Sorunu 

Meclıs-ı Mebusan'ın 30 Ocak/11 Şubat 1878 tarihli toplantısında Se
lanik Mebusu Mustafa Bey'm Serasker Rauf Paşa hakkında verdiği şu 
önerge ve bu önergenin Meclıs-ı Mebusan'dakı yankıları Meclıs-ı Mebu-
san ile hükümetin arasının açılmasında ve meşruti sistemin sona erme
sinde etkili olmuştur. 

Ey meb'usan-ı kiram, selâmet-i maddıyye ve mâneviyyelerinı te'mm etmek ve 
hukuk-ı ınsanryyelerıni vikaye ve muhafaza eylemek maksadıyle otuz milyon 
mahlûkatın bize havale ettikleri bir emr-ı muhımm-ı vekâletin derece-ı cesameti 
bir fıkr-ı amık ile teemmül ve tetkik olunur ise dağların, taşların, kayaların ta
hammülü fevkında bırşey olduğu gorulur, çunku bu kadar mahlûkat-ı ılâhıyye 
burada bulunan yuz meb'usun mürüvvet ve merhametine tevdi eyledikleri hu
kuk-ı beşerıyelerını elimizden geldiği kadar muhafaza ve sıyanetinde, maazalla-
hu teâlâ, ednâ derece tesahul ve mumahelet ahlâfımıza devr olunacak tevârıh-ı 
insanıyyette bizim için sebeb-ı levmu nefret ve huzur-ı rabb'ul-âlemînde bâıs-ı 
şedaıd-ı mes'ulıyyettır Vekâletımızm bu nokta-ı muhımmesı her meb'us-ı hamıy-
yet-mendanm nokta-ı nazarından bir dakika tebaud etmez itimadında hep müt
tefikiz 

Şu mukaddemeyı bast etmekten maksadımız bu mıllet-i muazzamanın şan-
u şerefim ve câh-u namusunu muhafaza zımnında giriştiğimiz şu muharebe-ı hâ
lleden kasd ettiğimiz neticeyi istihsal için ihtiyar ana ve babaların muddet-ı 
ömürlerinde nâıl oldukları bir veled-ı kalbilerini takbîl ile muhafaza-ı vatana gön
dermişlerdir ve o vatan gençleri vatan-ı azizleri uğruna silâha sarılarak duğune 
gıdercesme sevme sevme dâr-ul-harbe koşmuşlardır 

Ne çare' Vâ esefâhu, vâ-hasretâhu ki nâ-ehl kumandanların elinde şu zikret
tiğimiz vatanın genç arslanlarından yuz bm kişinin al kanlarıyle Rumeli kıt'ası 
kırmızı renge boyanarak en sonra millet-ı muazzamamız ve vatan-ı azizimiz bu 
felâkete, bu dahılrye-ı hâileye uğramış ve mal ve can şöyle dursun, mukadderat -
ı osmanıyyenin ırzları kulûb-ı muşfıkayi cerîhadar eder bir surette akvam-ı vah-
şıyye tarafmdan hetk edilmiştir 

Memleketimizde bulunan müvekkillerimizin ağzından ve hal-ı hayatlarında 
bizden farkı olmayan ve cesed-i meyyitlerinin hâlet-ı sükûtu sadâ-yı hayatların
dan daha mudhış olan bu yuz bin kişinin ervahının lisan-ı hâlinden şu suretle 
hıtab olunmaktayız 

(Uğur-ı hümayunlarına feda ve kurban olduğumuz Padışah-ı âzam u emamı-
mızm birinci âmâlı muttehımlerın muhakemesi olduğunu nutk-ı hümayunların
da emr u ferman buyurdular Muhakeme için Dıvan-ı Harb teşkil Duyurularak 
muhakemeye başladılar Sız de Padişahınıza, Vatanınıza sadakat edeceğinize ye
min ile te mm ettiniz, ancak ervahımızın dahi muttehım zannettiği kumandanlar 
hakkında hâlâ bir tahkikat ve tetkıkatta bulunmuyorsunuz!) 

işte, bunun uzerme, âhıyren cümle muttehimlere birer birer sıra gelmek üze
re evvel emirde tâ baştan başlanılmış olmak için hâlâ mevkı'-i Ser-askerîde bu-
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lunan Rauf Paşa hazretlerinin ahvali tetkika başlanıldı ve istizahât-i âtiyeye lü
zum görüldü : 

Evvelâ Rusyalının birinci defa Şıbka'yı tecavüzle Eski Zağra'yı zabt ettiğinde 
onu mahall-i mezkûrdan çıkarmak üzere Süleyman Paşa Karapınar'dan ve Rauf 
Paşa Yeni Zağra'dan hareket ettiler. Rauf Paşa hasb-el-mevkı' daha evvel yetişe
rek muharebeye başlamış ve me'mûlün hilâfında fena halde mağlûb olarak inti
zamsız surette ric'at etmiştir. Rauf Paşa Hazretleri bu mağlûbiyette kusur oldu
ğunu bil-itiraf bu kusuru Süleyman Paşa'ya azv ile onun hakkında Edirne'de ve 
her yerde söylemediği kalmamıştır. 

Şimdi, bu mağlûbiyetin sebebi ve Süleyman Paşa'nm bu babdaki teseyyübü 
nedir? 

Saniyen, umum Rumeli kumandanlığı Süleyman Paşa'ya verilmiş iken Süley
man Paşa Hazretleri kumandanlığı cihetiyle Orhaniye'ye gidip oradan Osman Pa
şa hazretlerini kurtarmak için Balkanın beri tarafına gelmek istediği halde, Rauf 
Paşa mümanaat ettiği mervî olarak bu mümanaat neden icab etmiştir? 

Bu mümanaat bir sebeb-i sahiha müstenide ise Pilevne düştükten ve iş işden 
geçtikten sonra Süleyman Paşa Hazretleri beri tarafa geçirildiği görülerek acaba 
ibtida mâni' add olunan şey nasıl zail olmuştur? 

Sâlisen, Pilevne düştükten ve Rusyalılar Balkanlara sarılmağa hemen başla
dıktan sonra umum kumanda Rauf Paşa Hazretlerine verilmiştir. Kumandan-i 
umumî mevakı'-i harbiyyeden bir mevki' intihabiyle re's-i me'muriyette bulunma
sı fenn-i harb icabatmdan iken niçin dâr-ül-harekât olan Edirneye veyahut daha 
mühim bir mevki'-i harbe gitmeyerek Dersaadette kalmışlardır? 

Râbian, Süleyman Paşa Hazretleri Şıbka'nm tehlikeye uğradığım anlamasiy-
le beraber Edirne'ye ric'at etmesi lüzumunu Ser-asker Rauf Paşa Hazretlerine bil
dirdiği halde ric'atin mümkün olduğu dört, beş günü ifate ve ıza'a ettikten sonra 
Rauf Paşa Hazretleri cevap vermiş ve bundan dolayı Süleyman Paşa Hazretleri
nin maiyetinde olan yüz otuz tabur askerin ekserisinin inkıraz olunup dağılma
sına ve bunca top ve mühimmatın düşman eline düşmesine velâyuad mühim
mat-! askeriyyesiyle, lâtuhsâ zehâiriyle Edirne'nin bilâ-müdafaa düşmanın yedi
ne geçmesine sebebiyet verilmiştir. 

Evkat-i saireye nisbetle birçok zamandan ibaret olan bu beş gün niçin ıza'a 
ve ifate edilmiştir? 

Hâmisen, musalehanm şurut-ı esasiyyesi imzalanıncaya kadar harekât-i 
hasmâneyi tatil etmeyeceğini Rusları beyan ettiği halde yalnız mütareke müzake
resine girişilmek için irade-i seniyye zuhur etmesi üzerine mütareke olunduğu 
beyaniyle terk-i muhasama edilmesi Rauf Paşa Hazretleri kumandanlarımıza 
telgrafla emir vermişlerdir. Bu telgraf üzerine kumandanlar me'murîn-i mülkiy-
yeye ve me'murîn-i mülkiyyenin dahi ahalîye verdikleri te'minata mebnî hicret et
mek üzere arabalarına binen Filibe, Çırpan ve kura-yi mütecavire ahalîsiyle bir
çok muhadderat ve masum sagıyr ve sagıyre evlâd yerlerine dönmüşler iken mü
teakiben Rusya kazakları gelerek şu bîçarelere olmamış gadr ve mazarrat kalma-
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mış ve Rusya askeri karakol neferat-i askeriyyemizi kurşun ile öldürmeğe ve as
kerimiz hilâf-i vaki' olarak aldıkları mütareke emri mucibince elleri bağlı olarak 
teslim-i ruh etmeğe başladılar. Ahiren, me'murîn-i mülkiyye vü askeriyyenin fer
yadı üzerine Ser-asker Rauf Paşa Hazretleri eski telgrafın sakamet ve yanlışlığını 
bade harab-ül-Basra anlayarak telgraf-i mezkûr tebdil ve tağyir olunduğu teva
türü her taraftan vârid olduğu gibi burada Çırpan hanedanından Said ağanın 
mufassalan malûmatı olduğundan bu kadar masaib-i fedayı intaç eden bu hata
yı azîm neden neş'et edip niçin sebebiyet verilmiştir? 

İşte buralariyle daha sair hususatı sual etmek üzere Ser-asker-i müşarün
ileyhin önümüzdeki perşembe günü Meclis-i Meb'usana gelmelerini teklif ve ah-
val-i meskûreye meclis-i meb'usanca tamamiyle kesb-i vukuf edilmek için ahval-
i mezkûreyi cami' olan evrak-ı muhabere-i resmiyyenin heyet-i meb'usana itası
nı taleb ederiz. 

RASİM BEY (Edirne) - Bu varakadan anlaşıldığına göre muhakeme için değil, 
celb olunup istizah olunacak şeyler birer birer yazılmış. Ve kaidemiz de burada 
kendisinden ne sual edecek isek birer birer sormalı; fakat bu varakada birkaç şey 
noksan kalmış, bendenizde onları haber vereyim : Yazsınlar da geldikleri vakit 
ona göre sual olunacak, sonra (haberim yok!) denmesin : 

Birincisi, bu ki, Rauf Paşa Hazretleri, nazırı olduğu halde berriyye kuman
danlığı kendilerine verilerek Balkanların muhafazasına me'mur oldu, gönderildi. 
Rusya Tırnova'yı tuttuktan sonra Balkan gediklerini tutmak üzere me'mur edil
diği gün Edirneden geçti, Yeni Zağra'ya gitti. Orada İslimye ve Yeni Zağrayı mu
hafaza etti. Yeni Zağra ahalîsi umumen toplanıp da haber verdiler k i : (Hain bo
ğazı) Şıbka'dan daha sühuletlidir, top vesair mühimmat geçirmek için; hattâ ev
velki, kırk iki tarihinde Rusya Edirne'yi istilâ ettiği vakit yine oradan mühimmat 
geçirmiştir. Rusyanın bu yola malûmat-i tammesi vardır. Buraya bâzı tedabir-i 
askeriyye için istihkâm yapılmak lâzımdır., diye umum ahalî orada toplanıp söy
lemişler. Kendisi sual etmişler k i : (Orada ormanlık var mı? Orman var ise balta
lar ile ormanları kesin, yol üzerine yığın.) Güya yolun üzerine ormanlar dökülür -
se Rusyanın askeri geldiği vakit odunları çekip de geçemeyecek gibi! Onun üze
rine (Hain Boğazı) na ve daha başka (Müflis) ve (Yektilik) ve (Keçtdere) gibi geçi
lebilecek olan yerleri kendisine malûmat vermişler; hiç birisine takayyüd etmek
sizin yalnız Şıbka'yı tutmuş; bir de İslimye'de üç tabur bırakmış. Kazaklar tara
fından, Hain boğazından geçtikleri kazada bulunan yüz binden ziyade olan aha
linin telef ve katl-ı âmm olmasına sebebiyet verdi ve o Yeni Zağra kazasında ken
disine bu şeyleri teklif eden ahalîden bâzıları kurtulup gelmişlerdir. Zannederim, 
sual olunacak şeylerden birisi budur. 

İkincisi, bu defa (Müflis Boğazı) ndan ve bir de (Keçidere) den çıkıp da (Şıb-
ka) da bulunan askerimizi muhasaraya aldırmağa ve teslim etmeğe mecbur oldu
lar. Bu (Müflis) Boğazını açık bırakmış olduğu vakit Yeni Zağra'da bulundum. 
Oradan Rusya'ya iltica etmiş bulunan Bulgarlardan üç kişi avdet etmiş, askerler 
tutmuşlar. Eski Zağra'da kaymakamı hükümete getirdiler, teslim ettiler. Benim 
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yanımda sual olundu ki: (Siz nereden geçip geleblldiniz?) Müflis Boğazından geç
tik, orada asker yok! dediler. Rauf Paşa Şıbka Kumandanı idi. Rauf Paşa'ya be
nim yanımda Zağra hükümeti tarafından resmî olarak bir telgraf çekilmiştir. 
(Müflis) Boğazı açıktır, oradan bâzı Bulgarlar gelmiş; bunlar geldiği gibi Rusya 
buranın açık olduğunu haber alıp da, maazallah, ordunun arkasını kuşatmak ih
timali de vardır diye Zağra Kaymakamından kendisine bir telgraf çekildi. Bu telg
raftan sonra da yine gözünü açmamış ve yerine nasb olunan ve bırakmış olduğu 
kumandana da malûmat vermemiş olduğundan Rusya, tamamiyle ahalînin 
me'mûl ettiği gibi, (Müflis) Boğazından geçip şıbkayı arkadan muhasara etti. Altmış 
bin askerin bir çoğunu telef ettikten sonra kusurunun da teslimini mucib oldu. 

Bunun bir tanesi daha hatırıma gelir ki işin evveliyyatıdır : Rusya'nın Tuna-
dan mürur ettiği sırada Rauf Paşa Bahriye Nazırı idi. Serdar-ı Ekrem Abdülkerim 
Paşa'nın bir telgrafını burada gördük. Bahriyyeye iki tane zırhlı, iki tane de ah-
şab geminin Tuna'ya gönderilmesi lâzım geldiğini ve muktedir kumandan bulun
durulması icab ettiğini Abdülkerim Paşa yazmış ve böyle olmaz ise Rusya kemal-
i suhuletle Tuna'yı tecavüz edeceğini de biz bilirdik. Sonra kendisine hiç cevap 
vermemiş, vermedikten sonra Rusya orada lâ-akal elli bin soltat kaybetmeği gö
ze almış ve umum dünya bunu tasdik etmiş olduğu halde kemal-i suhuletle ge
çebildi. O vakit Rauf Paşa Bahriye Nazırı idi. Acaba serdara neye cevap vermedi? 
Bu serdar ile muhakemesinde meydana çıkacak ve kabahat hangisinde olduğu
nu sormak iktiza eder iken bundan hiç sual olunmamış ve bilâ-muhakeme hiç 
sual olunmadan serdarı Limni adasma nefy ettiler. Bu da kendisine yazılacak 
tezkirede yazılsın, istenogıraflar da yazıyor ya. Bunlar da yazılacak tezkireye derç 
olunacak; geldiği vakit istizah ederiz, bakalım, ne cevap verecekler? 

HEYET - Hay, hay! 
ALİŞ PAŞA (Tuna) - Rauf Paşa Tuna'nm halini bildiği için cevap vermedi. Ab

di Paşanın demek ki malûmatı yokmuş; zîra kulunuz geçen sene de söyledim : 
Şuradaki olan zırhlıdan birşey anlamadım, hiçbir şeye yaramaz; madem ki iki ta
rafı birdir, kalafat, Silistire'nin karşısı tutula idi pek büyük faydası olurdu; yok
sa oranın zırhlılarının hiç ehemmiyeti yoktur; olsa da, olmasa da olur. Bir de 
umum kumandanları söylüyor : Umum kumandan Edirne'ye gidemez, pek becâ 
göremem; mutlaka merkezde bulunmalı ki Anadoluya da kumanda edebilsin. Öy
le değil mi? 

RASİM BEY (Edirne) - Rauf Paşa ile Abdülkerim Paşa'nm muhakemesinde 
anlaşılacaktır. Bendeniz Tuna'ya onun malûmatı yoktur yahut berikinin malû
matı yoktur veyahut geçmek lâzım gelirdi, gelmezdi demiyorum; bu, iki kuman
danın muhakemesinden anlaşılacak, teklifim bundan ibarettir. 

İkinci bahse gelince : Şimdiye kadar âzâyi kiram tarafından verilen varakada 
Süleyman Paşa Edirne'de bulunması lâzım geldiğini hissetmiş; buradan Rauf Pa
şa işgal (?) edip de Edirne'den kaldırmıştır; hattâ vükelâ burada iken ben üç de
fa tekrar ederek sual ettim de : (Süleyman Paşa azl olmamış, umum kumandan 
yazılmış) diye Erkân-i harb reisi Mahmud Paşa bana cevap verdi. Zabtımızda mu-
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kayyeddir; bununla beraber azl olduğuna dair bir telgrafhame-i resmî de gördüm. 
Rauf İmzası altında. Bunlar birer birer sorulacak. 

NİŞLİ SÜLEYMAN BEY (Kosova) - Bendeniz dahi bir teklif ederim : İki yüzden 
mütecaviz bulunan ve bunca mühimmat ve zehâir ve erzakı olan yerlerin mücer-
red akılsızlıktan orada bulunan askerin kifayet etmediğini gerek kumandan ve 
gerek mutasarrıf Bab-i Ser-askerîye mükerreren yazmışlardır. Nasılsa asker git
medi. Muahharen Kosova meb'uslarından üç, beş kişi Bab-i Ser-askerîye gittik, 
oranın ahvalini ve bâzı ihtarat ettik. Rauf Paşa da bizzat sordu : Oranın ahvali ne 
yoldadır? Müzayakadadır, dedik. Niş için korkmayınız; ben buralarını te'minat-i 
kaviyye altına aldım, esef etmeyin dedi; bunun üzerine kendisi te'mtaat verdi. 
Aradan on beş gün geçmedi, kal'a teslim oldu! O sırada Şehirköy'de altı tabur as
ker vardı. Şehirköyü Sırpların eline düşmezden evvel kendisi bize dedi k i : Bu al
tı taburu Sofya'ya aldım; çünkü Şehirköyü sıkıldı, orada duramayacak. Bunları 
da Sofya'ya avdet ettirdim; eğer bu altı tabur asker doğrudan doğruya Nlş'e gi-
deydi ve zaten orada bulunan altı tabura inzimam edeydi on İki taburla şimdiye 
kadar idare olunabilirdi. Mevkiin ehemmiyeti olduğu halde oraya asker gönder -
meyip de Sofya'ya aldırmasından ve muahharen oraya asker göndermesinden do
layı vâki' olan taksirat yine Bab-i Ser-askerînindir. Buraya celbinde bunun da 
sual olunacağı derç olunmasmı arze ederim. 

AGOP EFENDİ (Dersaadet) - İrad olunan es'ile bu saatte bulunduğumuz ha
le münaslb mi, değil mi? Hey'et-i kiram buralarını iyice mülâhaza etsinler; alel-
husus takdim olunan varakanın beşinci maddesinde mütareke hakkında bir tel-
gıraf ciheti vardır, zannederim; bu babda malûmat-i tammemiz vardır. Malûm-i 
seniyyenlzdir ki akd-1 sulha dair sadr-i sabık Hamdi Paşa'dan bir tezkire geldi. O 
maddeye cevap bu tezkire olabilir. O da okunmuş, görülmüş birşeydir; eğer ten
sip buyurulursa tekrar o tezkire okunsun; onun cevabı ondadır. Bendenizin ve 
arkadaşlarımın malûmatımız olan bir maddedir. Onda diyor ki : "Mütareke ve 
muhavirlerin Dersaadete gelmelerine ruhsat verilmeyip mahallerine avdetleri için 
emir vermekle meşgulüz. Onunla uğraşıyoruz... Okuyalım da bakın. Bendeniz, 
arkadaşlarımı vikaye etmek için söylüyorum. 

MANOK EFENDİ (Haleb) - Niş kal'ası hakkında Süleyman Bey'in buyurduğu 
pek haklı olmalı. Rivayet-i mevsukaya nazaran ol vakit kumandan Halil Paşa Ser
asker kaymakamı Mustafa Paşa'dan Çamurlu tabyasının takviyetine medar ol
mak için asker taleb olunmuş ise de güya gönderilmemiş. Bunun sıhhati veya
hut adem-i sıhhati sual olunsun. 

REİS - Hangi Mustafa Paşa'dır? 
BAZILARI - Fosfor Mustafa Paşa'dır. 
MANOK EFENDİ (Haleb) - Ser-asker Kaymakamlığında bulunan... 
NAFİ' EFENDİ (Haleb) - Agop Efendi'nin beyan ettiği tezkireyi biz de gördük. 

Rusya mütareke olmayınca terk-i muhasemat etmeyeceğini ilân etmiş ve bunun 
üzerine irade-i seniyye yalnız mütareke ile müzakere edilmesi hakkında çıkmış
tır. Bu irade-i seniyye üzerine kumandanlara vuku'-ı hâlin bildirilmesi lâzım ge-

2 1 6 



lirken terk-ı muhasamat ediniz1" diye emir verildi, bunun üzerine İki yuz bm 
muhacir Rusya kazaklarının ayakları altında kalmış, çiğnetılmiştir Irzlarımızı 
pâyımâl etmiştir Bu gun bizi bu hale getiren hep bunlardır Rauf Paşa, Mehmed 
Alı Paşa, Süleyman Paşa, Muhtar Paşa'dır, bunları temyiz edecek muhakemedir 
Şimdi bu telgıraf da burada' Ahiren o telgırafa müracaat edilmiş ve yanlış oldu
ğunu Rauf Paşa anlamış ve Mahmud Bey kendi kalemiyle tashih etmiştir Bize 
bu evrakı getirdikleri vakit göreceğiz Vallahi utanıyoruz1 Ayıb oldu1 Biz bittik' Va
tanımızın her ıslâhatından evvel bunları temyiz etmeliyiz Bunların hepsini tem
yiz edecek muhakemedir Vatan bizden bunu bekliyor Böyle olmuş, şöyle olmuş 
zamanında değiliz 

AGOB EFENDİ (Dersaadet) - Nâfi' Efendi Hazretleri bendenize cevap verme
di, bendenizin söylediklerime Nâfi Efendı'nın sözleri cevap değildir Muhakeme 
olmasın demiyorum, yalnız bulunduğumuz mevkii ve halimizi nazar-i dikkate 
alalım diyorum, zîra bu sualleri etmek zamanı mıdır"? Bulunduğumuz hal ve 
mevki' buna musaıd değil, zannederim Ve bir de mütareke o makama isnad 
olunuyor Makam-ı sadâretten gelen bir tezkire der ki Bu gun, yâni ayın on do
kuzuncu perşembe akşamı, Edirne'ye geliyorlar Orada esas-i sulh ve şaraıt-ı 
mütarekeyi imza edecekler ve mütareke hakkında evâmır-ı muktazıyeyi vermek 
üzere olduğunu beyan ediyor Bir kere okunsun, eğer böyle değil ise birşey di
yeceğim yok 

RUPEN EFENDİ (Edirne) - Agob Efendi doğru söylüyor, ama birşeyde yanlış
lığı var Mütareke olmuş, muhacirler yerinde kalsın dediği Edhem Paşanın Sadr-
ı âzamlığı zamanındadır Daha o vakit Server Paşa Edirne'ye ancak vâsıl olabil
miş idi Malûm-ı âl~inızdır ki buraya vükelâ teşrif ettikleri vakit bir mütareke 
üzerine söyleşmekte olduklarını bize ima ettiler idi O vakit Server Paşa daha bu
rada iken ve belki yola çıkmak üzere iken Çırpana telgraf vuruldu ki "yerinizde 
oturun'" diye ve bu da Edhem Paşa'nın zamanındadır Bize gelen tezkire Hamdı 
Paşa'nın sadâreti vaktmde, bu, on gun sonradır 

AGOB EFENDİ (Dersaadet) - Vakit tâyin etsinler Hangisinin zamanındadır1? 
RUPEN EFENDİ (Edirne) - Hey'ete sorun 
MUSTAFA BEY (Selanik) - Agob Efendı'nin verdiği cevabı Rauf Paşa'nın lisa

nından işitmek isteriz Rauf Paşa cevap versin, mütarekeyi şöyle yaptık, böyle 
yaptık diye 

YUSUF ZIYA EFENDİ (Kudus-Surlye) - Madde teşrih olundu Ârâya müraca
at buyurun Bu illet uzundur Uzun yılan fıkrası gibi Arabça meşhur şeydir Yı
lan fıkrası bitmez derler Rauf Paşa gelsin. Birkaç sual ve cevabdan ibarettir; eğer 
tebrıye-ı zimmet ederler ise memnun oluruz. Daha bunun gibi yirmi tane, otuz 
tane var Biz yalnız şimdi ümerâyı askeriyye üzerine söylüyoruz; halbuki bizim 
birinci vazifemiz yine umerâ-yi mülkiyle yânı vukelâ-yi devlet şimdiye kadar icra 
ettikleri politikayı ne yolda icra etmişler? Ne kaide, ne kanun ile düşünmüşler"? 
Nasıl muharebeye giriştiler"? Purotokolları, lâyihaları yâni İngiltere tarafından 
takdim olunan lâyihaları nasıl redd ettiler"? Daha uzun uzadıya sual olunacak 
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şeyler var. Birkaç kişiden izahat isteriz; yoksa böyle olmuş, şu söylenmiş ceva
biyle iktifa etmeyiz. Bu adamların işleri meydanda. Herkes bilir. Aklı başında 
adam demez ki bu adamlar hata etmezler. Onlar ikrar ederler. Kendilerinden so
run, ne hatîât olduğunu? Birisi der 0 Ben hata etmedim. Öteki der : Ben hata et
medim. Telgıraf benim elimde. Şimdi muhakeme olduğu vakit altın mı, gümüş 
mü? belli olur; ondan sonra gelecek me'murlar korkarlar. Vaktimizi kaybetmeye
lim. Bundan bahsetmek lüzumu yoktur. Benim ihtarım re'ye konsun. Kabul 
ederler ise ne âlâ. 

REİS - Eğer söyleyeceksek sıra ile söyleyelim; yoksa ârâya müracaat edelim mi? 
Teklif olunan varaka mucibince bir tezkire yazılarak, istizah olunmak üzere 

Ser-asker Rauf Paşa Hazretleri davet olunsun mu? 
HEYET - Olunsun! 
MENEKŞELİ-ZADE EMİN EFENDİ (Aydın) - Rasim Bey'in ve Süleyman Beyin 

ifadeleri de tezkirenin içine derç olunsun. 
REİS - Derç edelim mi? 
HEYET - Edelim! 
SALİM EFENDİ (Kastamonu) - Gün tâyin olunsun, yazılacak tezkireye. 
RASİM BEY (Edirne) - Müsaade buyurursanız nizam tâyin ediyor. 
NAFİ EFENDİ (Haleb) - Perşembe günü, Çarşamba günü meclis-i vükelâ var. 
MANOK EFENDİ (Haleb) - Fosfor Mustafa Paşa da gelecek mi? 
REİS - Hey'et istemiyor. 
MANOK EFENDİ (Haleb) - Hey'et istemez ise ben de istemem. 
YUVAN EFENDİ (?) - Tensib buyurulur ise te'hir edelim; çünkü çok işleri vardır. 
ALİŞ PAŞA (Tuna) - Artık iş kalmadı. 
YUVAN EFENDİ (?) - Başka işler de olur. 
NURİ BEY (?) - Asakir-i şahanenin bâzı felaketlerine dair birşey var. 
REİS - Bu makule şeyleri alenen okuyup da herkesi tekrar dâğdar etmek lâ

zım mı ya? Herkesin malûmudur, görmeyen, bilmeyen yok ki bunu tekrar bir li
san ile söylemek lâzım olsun. Bunları beyan etmek muvafık-ı maslahat mıdır? 

HEYET - Değil! 
REİS - Fakat bunda birşey var ise, iktiza ettiği halde, şubelerce bir kere mü-

talea olunur. 
ALİŞ PAŞA (Tuna) - Zannederim ki şubelere vermeğe hacet yok; manzur-i âlî

niz olduktan sonra irsal edin. 
REİS - Şubelere gitsin mi? 
HEYET - Gitsin! 
REİS - Şubeler görecek, ondan sonra gidecek. 
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12. Meclis-i Mebusan'ın Kapatılması 

I. Devrede başlayan, II. Devrede yoğunlaşan mebusların hükümeti 
denetleme, ülkenin çeşitli sorunlarına eğilme, Osmanlı ülkesinin bü
tünlüğünü savunması ve çeşitli konulara el atması başta Padişah ol
mak üzere çeşitli kesimleri rahatsız etti. Hele hele mutlak yönetimin 
denetimsizliğinden yararlanarak Padişahın yönlendirmesiyle başına 
buyruk hareket etmeye alışanlar, meclisten hoşnut olmadılar. 

Serbest bir seçimle meclise gelmemiş olsalar bile halkı temsil ettikle
rine inanan mebuslar, ülkenin gündemindeki ve tüm ülke halkını ilgilen
diren Osmanlı-Rus Savaşını yakından izlemişler, zaman zaman meclis 
gündemine getirmekten çekinmemişlerdir. Osmanlı ordusunun sürekli 
yıpranmasından, Rusların İstanbul'a doğru ilerlemesinden endişe duy
muşlar, yönetimin buna bir çare bulmasını istemişlerdir. 

Padişah ise çözümü Meclis-i Mebusan'ın dışında aramayı tercih et
miştir. Yıldız Sarayında eski, yeni hükümet üyelerinden, Ayan ve Mebu-
san Meclisi başkanlarından, bu meclislerden seçilen ikişer üyeden, ule
ma ve komutanlardan 43 kişinin toplandığı özel bir Meclis oluşturulmuş
tur. Bu sırada bir İngiliz filosu da İstanbul'a gelmiştir. 

İşte bu karışık ortamda toplanan Mecliste Sadrazam, Osmanlı İmpa-
ratorluğu'nun örs ile çekiç, yani İngilizlerle Ruslar arasında kalmış oldu
ğunu belirterek "mukarrerat-ı müttehazeyi" kabul edip etmediklerini sor
muştur. Meclise katılanların çoğu Sadrazamı onaylarken, Meclis-i Mebu-
san temsilcisi olarak bu toplantıya katılan Ahmet Efendi ayağa kalkarak; 

"Siz bizim fikrimizi pek geç soruyorsunuz. Felaketin önünü almak 
mümkün olduğu zaman bize suret-i ciddiyede müracaat etmeliydiniz. 
Meclis-i Mebusan kendi malumatı haricinde olarak husulüne sebebiyet 
verilen bir halden dolayı mes'uliyeti asla kabul etmez... Meclis-i Mebusan 
müşkülât-ı hâzıraya sebebiyet veren ahvalden dolayı hiç bir mes'uliyeti 
kabul etmez (1)" diyerek Padişahı doğrudan eleştiren bir konuşma yap
mıştır. Bu kuşkusuz Padişahı tedirgin etmiştir. Bunun üzerine Padişah 
Said Paşaya "Şu herife bir cevap ver; heyet işitsin" demiştir. Said Paşa, 
Ahmet Efendiyi aydınlatmaya çalışırken, Abdülhamit, "Ben, millet ve 
devletimin hukukunu izâa etmedim. Benim başıma gelen vakai, ecda-

(l)Us.a.g.e.s.40l 
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dımdan hiç bir padişahın zamanında vaki olmamıştır Devletimin İzmih
lalinden en ziyade ben hıssedar-ı felaket olacağım ve en çok hukuku ben 
terk edeceğim Bu adamın vukuat-ı salifeye aff-ı makal ile şu heyet için
de makamıma söylediği sözleri hiç bir vech ile kabul etmem Ben şu 
mes'elede vazifemin icrasına ikdamımdan dolayı milletimden mükâfat 
beklerdim (1)" demiş ve daha sonra da "Ceddim Sultan Mahmut'un irsi
ni takıp edeceğim" diyerek Meclisi terketmıştır (13 Şubat 1878) 

14 Şubat 1878'de hükümet, Meclıs-ı Umuminin temel görevinin ka
nun tekliflerini incelemek, bunları tartışmak olduğu halde, ülkenin için
de bulunduğu siyasal ortamın Meclis-i Umumı'nm çalışmasını güçleştir
diğini, Meclıs-ı Umumi açık kaldığı surece her gun ve belki de her saat 
gelişen olayların Mebusana ve Ayana aktarılması zorunlu olacağını, oysa 
buna vaktin uygun olmadığını düşünerek "müştereklerimiz" olan devlet
lerle yapılan görüşmelerin zamanı gelmeden "Meclis-ı Umumiye" bildiril
mesinin dünyanın hiçbir yerinde görülen olay olmadığını, Meclisin çalış
ma suresini doldurmasına da az bir zaman kaldığına dikkati çektikten 
sonra, Kanun-ı Esası, Meclıs-ı Umumı'nin zamanından önce açılıp kapa
tılması, çalışma suresinin uzatılması konusunda Padişaha yetki verdiği
ni belirterek, Meclıs-ı Umumı'nin geçici olarak kapatılmasını Padişaha 
önermiştir (2) 

Bu öneriye uygun olarak Padişah bir irade-i senıyye imzalayarak 
Meclıs-i Mebusana göndermiştir 

Irade-ı Senıyye'de "bu gunku günde ahval-ı umumıyemizın kesbeyle-
diğı şekil ve suret her devleti meşrutada mer'iyy-ul cereyan olan usul ve 
teamül ile dahi karîn-ı vusuk olduğu üzere Meclıs-ı Umumı'nin tamamî-
ı cereyanı vezaıfine musaıd olmadığından' soz eden Padişah, Kanun-ı 
Esası'nın kendisine meclisin çalışmasını uzatma-kısaltma yetkisini ver
diğini vurgulayarak o günden geçerli olmak üzere Meclis-ı Umumı'yı ka
pattığını bildirmiştir Böylece Meclis-ı Umumı'nin kapatılmasına hem ya
sal bir kılıf hazırlanmış hem de bu kapatma işinin geçici olacağı izlenimi 
verilmeye çalışılmıştır Hasan Fehmi Efendi de bunu buyuk bir olgunluk
la karşılayarak "bu dakikadan itibaren Meclisimiz tatil olmuştur" demış-

(!) a <> 6 C 2 s 401/ 
(2) BOA DUİT 5/1 S/412 US ugı C 2 % 407Purışah ilerde bu ola\la ilgili olarak şo\.le dikecektir Ben tsajen hürrı\.a 

taıaftansım Zaten Meji utnetı ben ilan ettim Mcbıtsan da i)i mebus bulunamamıştı kapamak ^orunda kaldım AtıfHuıeyın 
Dcjtern 186 
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tir. Meclis üyeleri sessizce evlerine dönerken, hükümete karşı yaptığı 
eleştirilerle dikkati çeken bazı mebusların da İstanbul'dan uzaklaştırıl
ması için çalışmalar başlatılmıştır. Bunların başında Manok Efendi, Ha
lil Ganem Efendi, Rasim Bey, Mustafa Bey, Yenişehirlizade Hacı Ahmed 
Efendi, Menekşelizade Emin Efendi, Abdurrahman Efendi, Nafi Efendi, 
Yusuf Ziya El Halidi Efendi gibi adeta muhalefetin öncülüğünü yapan 
kişiler geliyordu (1). Bu isimler giderek artmıştır ve binbir güçlüklerle ge
tirilen meşruti sistem sona ermiştir. Kanun-i Esasi ile verilen tüm de
mokratik haklar askıya alınmış, yeni kurumlarla beslenen mutlak yöne
tim 1908'e kadar ülkeye egemen olmuştur. Oysa büyük umutlarla topla
nan Meclis-i Mebusan, ülkede köklü dönüşümler yapacak, Osmanlı hal
kını refaha kavuşturacak, ülkenin birliğini bütünlüğünü sağlayacak, ül
keyi çağdaş devlet haline getirecek yasalar yapacaktı. Çıkaracağı yasala
rı öncelik sırasına göre şöyle belirlemişti : 

Birinci derece ele alınması gereken konular 
Madde 12. - Matbuat Kanunnamesi, 
Madde 47. - Meclis-i Umumi Nizamnamesi, 
Madde 66. - Heyet-i Mebusan Azasının Suret-i İntihabına Dair Ka

nunname, 
Madde 97. - Muvazene-i Umumiye Kanunu, 
Madde 108. - Vilayât Nizamnamesi, 
Madde 109. - Vilayat Meclis-i Umumi Kanunu, 
Madde 112. - Umum-i Belediye Kanunnamesi. 
İkinci derece ele alınması saptanan konular; 
Madde 23. - Usul-ü muhakeme-i Medeniye ve Cezaiye, 
Madde 32. - Usul-ü Muhakeme-i Vükelâ Kanunu, 
Madde 81. - Umum Hâkimlere Dair Nizamname, 
Madde 88. - Mahkemelerin Suret-i Teşkiline Dair Kanun, 
Madde 9 1 . - Müdde-i Umumilere Dair Kanun, 
Madde 107. - Divan-ı Muhasebat Nizamnamesi, 
Madde 113. - İdare-i Örfiyye Nizamnamesi, 

(1)U\. a.g.c.C. 2,^.411 
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Madde 20. - Tevzi-i Tekâlif Kanunu, 
Madde 39. - Memur Seçimi ve Azli Kanunu, 
Madde 40. - Nezaretlerin Görevleri Kanunu, 
Madde 29. - Meclis-i Vükela'nm Nizam-ı Mahsusası, 
Üçüncü sırada yapılacak işler; 
Madde 13. - Şirketler Kanunu, 
Madde 15. - Tedris Kanunu, 
Madde 16. - Mekâtip Kanunu, 
Madde 61. - İstimlâk Kanunu, 
Madde 103. - Kati Muhasebe Kanunu, 
Madde 115. - Alacakların Tahsili Kanunu, 
Madde 1 1 1 . - Cemaat Meclisleri Nizamnamesi (1). 

(I) Bkz. BOA. Yıldız Esas 231313.1-P. Baslık maddeleri, konuların Kanun-ı Esasinin kaçımc maddesinde olduğunu göstermek
tedir. 
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IV - BÖLÜM 
II. - MEŞRUTİYET DÖNEMİ 

A} İSTİBDATTAN MEŞRUTİYETE GEÇİŞ 
1. Hazırlıklar 
Meclis-i Mebusanı kısa bir süre için kapattığı izlenimini veren II. Ab-

dülhamit, zaman ilerledikçe kendi kafasındaki mutlak yönetimi kurmaya 
yöneldi. Başta basın olmak üzere tüm özgürlükleri kaldırdı. Ağır bir san
sür donemi başladı. Kurulan hafiye örgütü ile insanların siyasal yöneti
me karşı tavırları izlendi. Dolayısıyla serbest katılımcı düzene yönelişe 
son verildi. 

İktidarın bu tavrı kimi gençlik üzerinde olumsuz etki doğurmuştur, 
istibdat yönetimini meşruti yönetime dönüştürmek için İbrahim Temo, 
İshak Sükûtî, Abdullah Cevdet, Mehmet Reşit ve Hüseyinzade Ali adlı beş 
tıp öğrencisi bir araya gelerek "İttihad-ı Osmani" adı ile gizli bir cemiyet 
kurmuşlardır [1) (Mayıs 1889). 

İbrahim Temo'nun çabaları ile Aluş Ağanın bağında bir toplantı ya
pan cemiyet üyeleri, bu toplantıda cemiyetin tüzüğünü ve amaçlarını 
saptamışlardır. 

Cemiyetin üyeleri gün geçtikçe artmıştır. Tıbbiye öğrencilerinin bü
yük bir kısmı Cemiyete üye olduğu gibi, Harbiye, Bahriye, Mülkiye mek-
tepleriyle; Medrese öğrencilerinden ve Tekke mensuplarından da cemiye
te girenler olmuştur. 

1891 yılında Kılıç Ali Paşa Camiinin İmamı tarafından sarayın sert bir 
dille eleştirilmesi üzerine (2) harekete geçen Saray hafiyeleri, cemiyetin 
yerini tespit etmeye çalışmışlardır. 

ibrahim Temo ve bazı arkadaşları birkaç defa yakalanmışlar ise de 
suç oluşturacak her hangi bir kanıt bulunamadığından serbest bırakıl
mışlardır. Fakat 1893'den itibaren Tıbbiye Mektebi Nezaretine Mehmet 
(/) Cemı\etın kuruluş taulu lıakkmda kaynaklarda verilen bilgiler birbirini tutmamaktadır : Bedt, Şehsuvaroğlu. ""II. Meşin-

ttyeı ve Atıf Bey" adlı makalesinde Cemiyetin 1 Mayii 1305 (1SSS) de, Belleten, C. XXVIII, S 90, s. 3/307 Ahmet Bedevi 
Kuran, İnkılap Tarihimiz ve lan Türkler, İstanbul, 1945 s 30 da 1308 (1892) de, inkılap Tarihimiz ve Ittıhad ve Terakki, 
htanbııl, 1948, j 61 'de 1899'da, İbrahim Temo, Ittıhad ve Terakki Cemiyetinin teşekkülü ve Hıdemat-t Vataniye ve inkılâ
bı Milliye Dair Hatıralarım, Mecidiye 1939, s. 18 de 21 Mayıs 1889'da, Cevrı İnkılâp Niçin ve Nasıl oldu' Kahire, 1909, 
s 26 da 1887'de kurulduğunu yazmaktadır 1896 yılında yayınlanan Meşveret Gazetesinde Cemiyetin tohumunun ıkı kışı 
tat alından 12 yıl önce ekildiğini, yine aynı gazetenin 15 Nisan 1896 tarihli Fransız'ca nüshasında Cemiyetin 4 yıl önce ku-
ıtılduğuna dair yazılara rastlanıldığı, Şeuf Mardin tarafından zikredilmektedir. Bkz. Şerif. Mardin, Jon Türklerin Siyasî fi-
knleıı(1895 I908),Ankaıa, I964,s.43vjd Alı Birinci ise Cemiyetin 1895 yılında kurulduğunu iddia etmektedir. Bkz "It
tıhad ve Telakki Cemiyeti Kutulusu ve İlk Nizamnamesi" Tarih ve Toptum Sayı 52 Nisan 1988 S 209-215 

(2) Osman Nutı, Abdulhamıt-ı Sanı ve Devı-ı Saltanatı, C. III, İstanbul, 1327, s. 1067. 
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Zeki Paşanın tayin edilmesi ile okulda disiplinli bir idare kurulmuştur (1). 
Zeki Paşanın bu idaresinden huzursuz olan cemiyet, okulların dışına 
taşmıştır. Mesela; İzmir'de kültürel amaçla başlayan faaliyet giderek is-
tibdata karşı bir akım haline dönüşmüş, Ahenk ve Hizmet Gazetelerinin 
sahibi Tevfik Nevzat Bey bu konuda büyük bir mesai sarfetmiştir (2). 

Okullardaki sıkı izleme dolayısıyla cemiyetin ileri gelenlerinden bir 
kısmı kurtuluşu yurt dışına kaçmakta bulmuşlar ve gittikleri yerlerde ce
miyetin eylem merkezlerini oluşturmuşlardır. 

Tıbbiyede kurulup daha sonra diğer okullara yayılan İttihad-ı Osma-
nî Cemiyetinin üyeleri (3), yurt dışında bulunan saray karşıtlarının 
çıkardıkları gazeteleri gizlice okuyorlardı. Yurt dışında bulunan saray 
karşıtları içinde cemiyet üyelerini büyük ölçüde etkileyen kişilerin başın
da Ahmet Rıza Bey geliyordu. 1889 yılında Paris sergisini ziyaret etmek 
amacıyla Paris'e giden Ahmet Rıza Bey bir daha geri dönmemişti. Paris'te 
iken Auguste Comte'un Pozitivist ekolüne bağlanmıştı. Ahmet Rıza, ge
nellikle düzgün bir idarenin kurulması ve halkın bilinçlendirilmesi yoluy
la meşrutiyete ulaşması tezini savunuyordu. Açıkça söylememekle bera
ber, ağırlık noktasını Türklerin oluşturacağı güçlü bir merkezi hükümet
le yürütülecek Osmanlılık siyaseti taraftarıydı (4). 

Oysa daha ileri yıllarda yazılmış bir belgede de bu dönemin saraya ya
kın aydınların düşüncelerini yakalama olanağına sahibiz. Arşivde bulu
nan bir belgeye göre Kanun-ı Esasi, yahut Parlamento isteyenlerin dava
ları. .. Meşrutiyet değil, parlamento usulüdür. Kanun-ı Esasi usulü meş
veret değil, "Usul-ü Murakabedir." Devlet, Meclis-i Mebusan'da toplanan 
üyelere felan işi ne yapalım, sizin bu konudaki oyunuz nedir, diye sora
caktır. Bu Mecliste de müslümanlarm dışında Hristiyanlar da olacak, 
devlet işleri onlara da sorulacak deniyordu (5). Dolayısıyla bunlar devlet 
yönetiminde denetimi, çoğulculuğu istemediklerini belirtiyorlardı. Daha 
da ileri giderek Parlamento usulünün şeriata, akla ve deneye uygun ol-

(1) Taı ık Zafer Tıınaya, Tınkıye'de Siyasî Partiler (1859-1952), İstanbul, 1952, s 110, Cevrı, a%e., s. 29; Kandemır Fendim, 
km Tuıkleı'm Zindan Hattı alan, İstanbul, 1975, s. 67. 

(2) likz Cemal Kutay, Prens Sabahattin Bey Sultan 11 Abdulhamıt ve ittihat ve Terakki, İstanbul, 1964, s 69 vA. 
(3) likz Temo, ag e , s 64-68, Kutay, age ,s 71-75, Tansu, S Nafiz. Ikı Devrin Perde Arkası, İstanbul, 1964. s. 14; Zıya, Şa

ktı ittihat ve Terakki Nasıl Doğdu, Nasıl Yaşadı, Nasıl Oldu, Son Posta Gazetesi, 27 Kânunuevvel, 1932, 
(4) Kemal Karpat, Tııık Demokrasi Tarihi, İstanbul, 1967, s 22 
(5) BOA, Yıldız Esas 2311 516-11-71, Yücel Ozkaya "Birinci Kanun-ı Esası ve Meşrutiyet Hakkında Ortaya Konulan Goreşler 

ve Parlamento Usulü Hakkında Bir Layiha" Ankara Üniversitesi Dil ve Tarıh-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cumhuriyetin 
60 Yıldönümü Armağanı. Ayrı basım, Ankara . 1987. 
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madiğim padişaha kanıtlamaya çalışıyorlardı. Bunlar, parlamentom bir yö
netime geçilir ise mecliste İslâm olmayan unsurların da olacağını, saltana
tın islamî özelliğini yitireceğini, devletin dinsizleşeceğini söylüyorlardı (1). 

Ahmet Rıza 1895 yılında diğer bazı saray karşıtlarını da başına top
layarak "Meşveret" adıyla bir gazete çıkarmaya başlamıştı. Cemiyet üye
leri Ahmet Rıza'nın yurt dışında kendilerini temsil edip etmeyeceğini öğ
renmek üzere onunla irtibat kurmaya çalıştılar (2). Cemiyetin temsilcile
riyle Ahmet Rıza arasında yapılan görüşmeden sonra, Ahmet Rıza, cemi
yetin Paris'teki temsilciliğini üzerine aldı. Ancak bağlı bulunduğu Poziti
vizm ekolüne uygun olarak cemiyetin adını "İttihat ve Terakki" olarak de
ğiştirdi. Cemiyetin amaçları "Programımız" başlığı ile 3 Aralık 1895 de 
Meşveret Gazetesinde halka açıklandı (3). 

Bu program yayınlandığı zaman, cemiyet yurt içinde ve yurt dışında 
bir hayli taraftar toplamıştı. İttihatçılar belli başlı dört grup halinde faali
yet gösteriyordu (4). Yurt dışında bulunan kollar II. Abdülhamit'le müca
delesini basın yoluyla sürdürürken, yurt içinde bulunan örgüt de fiili ha
rekete geçmişti. 

1895 Kasımında İstanbul'da meydana gelen ve Müslüman halkın va
tanseverlik duygularını rencide eden Ermeni olayından istifade etmek is
teyen cemiyet, halkı Hükümete karşı ayaklandırmak üzere ilk bildirisini 
yayınladı. Daha sonra bunu diğerleri izledi (5). Yayınlanan bildirilerin 
hepsi "Türk, Rum, Ermeni, Arap, Kürt, Arnavut, hasılı Osmanlı vatan
daşlarını" birleştirerek istibdatı yıkmak ve ülkeyi hürriyete kavuşturmak 
anafikrinde düğümleniyordu (6). 

Bu faaliyetler neticesinde, cemiyet üyelerinden bazıları tevkif edilmiş 
bazıları da sürgüne gönderilmiştir (7). İstanbul'daki öğrenciler üzerinde 
hükümetin baskısı giderek artarken; Mülkiye Mektebinin öğretim üyesi 
olan Murat Bey de İstanbul'dan ayrılarak İttihatçılar kafilesine katılmış
tır. 13 Teşrinisani 1311 (25 Kasım 1895). Paris'te Ahmet Rıza ile bu luşan 
Murat Bey, Ahmet Rıza'dan beklediği ilgiyi göremeyince (8) önce Lond-

(/) Ozkaya, a K ink 
(2) Cevı î, agc s 30, Kuran, I TJ T, i 31 
(3) Ramımı) Jr, E.E Jan Türk ve 1908 İhtilali (Çev Nuran Ülken), İstanbul 1972 
(4) Bkz Maldın, a g e , A 45 
(5) Tema, a x e , s 48, Ccvrî, a # e , i 123, Kuran, İT 1T s 31 
(6) Ctvıî, af; c , s 31 
(7) Kınan İT İT s 158, İT.İT s 32 
(8) hmaıl Hakkı Cidal yahut Makeı~ı Hakikat Kahire 1908, s 21 
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raya daha sonra da Mısır'a giderek Mizan Gazetesini çıkarmaya başladı 
(Ocak 1896). Murat 164. Sayıda, II. Abdülhamit'in ya Meşrutiyeti kabul 
etmesi veya çekilmesi gerektiğini belirtti (1). Bu Yıldız'da bomba tesiri ya
rattı, ingiltere nezdinde harekete geçen Sultan, Murat Beyin Mısırdan çı
karılmasını temin etti (2). Yurt içinde ve yurt dışında çıkardığı "Mizan" 
gazetesi ile bir hayli taraftar toplayan Murat Bey, yasal sınırlar içinde ol
mak koşuluyla basın özgürlüğünü, ülkenin saygın kişilerinden ve yüksek 
mevkideki devlet adamlarından oluşacak bir danışma organının kurul
masını (3), Millî Kültürün korunmasını, Anayasanın tekrar yürürlüğe ko
nulmasını istiyordu. Murat Beyin esas amacının Halifelik çatısı altında 
butun İslâm dünyasını birleştiren Meşrutî bir idare kurmak noktasında 
toplandığı görülüyordu (4). Bu yaklaşım yeni değildi, Rusya'da gelişen 
Halka Doğru ideolojisinden faydanılarak üretilmiş bir yaklaşımdı (5). 

Yurt dışındaki İttihatçılar böylece giderek güçlenirken, yurt içindeki
ler de Padişahı devirmek amacıyla planlar hazırlıyordu. Buna göre, I. Tü
men Komutanının yardımı ile Babıâlî, nazırlar toplantısında basılacak ve 
II. Abdülhamit indirilip yerine V. Murat getirilecekti. Hazırlanan bu plan 
uygulamaya sokulmadan tertipçileri yakalandı (6) (1896 Ağustosu). Bu 
başarısız darbe teşebbüsünden sonra hükümet siyasî baskıyı daha da 
artırdı. Buna rağmen ihtilâlci güçler İstanbul'da özellikle öğrenciler ara
sında yayılma imkânı bulabildiler. Akkâ kalesinde tutuklu iken kaçmayı 
başaran Şefik Bey, Harp Okulunda Hüseyin Avni Paşa kolunu, Fazıl Bey 
de Süleyman Paşa kolunu kurdu (7). Ancak bu gizli örgütün yurt dışın
da bulunan ittihatçılarla iletişimini sağlayan Giritli Halim'in hafiyeler ta
rafından kandırılması, örgüt üyelerinin yakalanmalarına yol açtı (8). Yıl
dız'da kurulan mahkeme heyeti suçlulardan bir kısmını serbest bıraktı, 
bir kısmını da sürgüne gönderdi. 

II. Abdulhamit'e suikast yapmak isteyen bir grup ortaya çıktı. Ancak 
bir sure sonra bu grupta görüş ayrılığı doğdu. Bazı üyelerin suikast fik-

(1) Ülken, H Zıya Çağdaş Dusunce Tarihi t /-//, s 182 
(2) Maulın, age , \ 65, Uçaıol, age ,s 241, Kuran, ITJT s 42 
(t) Petrosyan Yıırty Matovıç Sovyet Gözüyle Jon Türkler (Çeviren Mazlu Beyhan), Ankara, 1974, s 191 
(4) Kat pat, a g e s 22-23, Ramsauı, a gx- , s 54, Fevzıye Abdullah Tansel, "Mizancı Mehmet Murat Bey" I UTD„ 1950-
19511 II i 34, i 76 
(5) Mardin a g e , A 72 
(6) Ram laıır, age„s 48, Kuran, I,T İT, s 65, Osman Nuri, a g e , s I 070-1 071, Danısmend, a.g.e ,s. 357. 
(7) Lcnns, a g e , s 197, Tunaya, a g e ,s 104, Kuran, İTJT ,s 36, Danısmend, a g£ karşılaştır, Ramsaur, a.g e , s 62 
(8) Kınan Osmanlı hnparatoı luğunda ve Türkiye Cumhuriyetinde inkılâp Hareketleri, İstanbul 1959, s 164. 
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rinden vazgeçmesi ve içlerinden birinin suikastçıları ihbar etmesi önem
li ölçüde tutuklanmalara yol açtı. Haziran 1897'de Tümgeneral Reşit Pa
şa Başkanlığında kurulan mahkeme heyeti uzun bir soruş turmadan 
sonra, suçlu gördüklerini, 27 Ağustos 1313'(1897) de Şeref Vapuruyla 
Trablusgarp'a sürgüne gönderdi (1). 

Bu toplu sürgün cemiyeti biraz yıprattı, fakat varlığını sona erdireme-
dı. Murat Beyin yurda donuşü örgüt üzerinde toplu sürgünden daha faz
la etki doğurdu. 

Murat Beyin İstanbul'dan kaçışı Yıldız'ı bir hayli meşgul etmişti. Jön 
Türk adı verilen Avrupadaki muhalif güçleri yurda döndürmek amacıyla 
II. Abdulhamit Avrupaya birkaç defa temsilci göndermiş, fakat onları 
yurda döndürmeyi başaramamıştı (2). Murat Beyi yurda döndurebilmek 
amacıyla güvendiği hafiyelerden Ahmet Celalettin Paşayı Avrupaya gön
derdi. Celalettin Paşa Avrupadaki İttihatçıları yurda döndurebilmek ve 
hükümete karşı takındıkları muhalif tutumlarını kırabilmek için bazı 
tekliflerde bulundu. Bunlar; "İttihat ve Terakki neşriyatını tatil ederse, 
Padişah umumî af ilân edecek, Avrupadan ve sürgünden yurda dönenle
re likayatlarına göre memuriyet verecek, tedricî olarak ıslahata başlaya
cak, Avrupadaki talebelerin tahsillerini tamamlayabilmeleri için maaş 
bağlayacak, Avrupada kalacak olanlara ise, elçiliklerde görev verecekti". 
"Bu teklifleri kabul etmeyip hükümet ve Padişaha karşı hareket edenler, 
Osmanlı tebaasından çıkarılacaktı" (3). Ahmet Celalettin Paşanın, bu 
tekliflerini, adeta belgelendirmek amacıyla 10-22 Temmuz 1897'de Pa
ris'te Hükümet bildirisi yayınlandı (4). 

Pisikolojik bakımdan yıpranmış ve aile ocağına hasret kalmış olan 
Murat Bey, bu teklifler karşısında fazla direnç gösteremeyerek, 30 tem
muz 1897'de İstanbul'a döndü (5). Bu sırada, 1897 Osmanlı-Yunan sa
vaşını da kazanmış olan II. Abdulhamit halk nazarında bir hayli prestij 
kazanmıştı. Murat Beyin dönüşü çeşitli tarüşmalara yol açtı. İshak Sü
kuti ve Abdullah Cevdet, önce Osmanlı Gazetesinde bu durumu yeren 

(1) runaya,a.g£ ,s 105, Tınw,a g e ,s 64, Kuranag e ,s 164,Tansu a g c ,s 17 kat Ranısaur a g e , i 62, Yusıtf Hikmet 
Buyur, Tmk inkılâbı Tarihi, ı 1 ks I Ankaıa 1983, i 252 v d Osman Nuri, a g e , s 1077, Danışmend, a g e , s 357 

(2) Tıuıaya a % e i 105, Kuran, a g e , s 183 Bir hafiye raporuna göre Jon Türkler "Ermenilerden daha menhus, Yunanlı 
laıdan daha beler vatan düşmanı" sayılıyordu Bkz BOA, Yıldız Esas 74/17 

(1) Kaıal a g e C 8, s 58 
(4) Kıtı an, age , s 54 
(5) Maldın, ag e , s 91 94, Kuran, a g e ,s 58, Cevrı, age s 34, İsmail Hakkı, age ,s 21, Zıya Şakır ag g ,21 1933 
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yazılar yazdılar. Fakat daha sonra 1899 yılında Trablusgarp'taki Itti-
hadçılarm affını sağlayabilmek için gazetelerinin yayınını durdurdular 
II. Abdulhamit'ten yurt dışında bulunan elçiliklerde birer memuriyet el
de ettiler (1). 

ittihatçılar içinde önemli bir yere sahip olan Murat'ın yurda dönüşün
den sonra, yine onun kadar önemli bir mevkide bu lunan Ahmet Rıza 
Bey, yayın organı olan Meşveret Gazetesinde, imzasız olarak yayınladığı 
bir yazıda "Genç Türkiye Partisi ne bir kişinin ne de bir komitenin malı
dır. O ısübdatm zulmünden doğmuş, millî temayüllerin bü tünüdür . Ona 
bağlı olanlardan bazılarının çok mutaasıp, bazılarının Pozitivist olmaları 
neyi ifade eder" dedikten sonra "müslüman olan ve olmayanlarımız, siya
sî idealimizi gerçekleştirmek için birleşmemiz lazımdır" (2), diyerek istib-
data karşı olanları birleşmeye ve mücadeleye devam etmeye çağırıyordu. 

Cemiyet işte böyle bir durumda iken Padişahın eniştesi Damat Mah
mut Celâlettin Paşa, oğlu Sabahattin ve Lûtfullah Beyi de yanma alarak 
İstanbul'dan kaçtı (3). (1899 Aralık sonları). Sultan, Damat'ı geri çevire
bilmek için yapılması gereken herşeyi yapmalarını, Avrupadaki elçilikle
re bildirdi (4). Elçilerin tekliflerine karşı, "kendi oğulları adına, II. Abdul-
hamit'in namuskârane saltanat etmesinden başka bir şey istemediğini 
belirten" Damat; bir türlü ikna edilemedi (5). Damat'ı halkın gözünden 
düşürebilmek için yapılan propagandalar da bir sonuç vermedi (6). Zira 
bu devirde Ittihadçıları Ermenilerden daha menhus , Yunanlılardan daha 
beter vatan düşmanı olarak görenler vardı (7). Damat 'm Ittihadçılara ka
tılmasıyla İttihadçı hareket yeniden hızlandı. Damat Mahmut Paşanın 
oğulları ittihatçıları ortak bir program etrafında toplayabilmek için, 
"Umum Osmanlı Vatandaşlarımıza" adıyla bir bildiri yayınladılar (8). 

II. Abdülhamit idaresine karşı Paris, Kahire, Cenevre ve Romanya gi
bi başlıca dört merkezden saldırıya geçen ittihatçılar, aralarındaki fikir 
ayrılığı nedeniyle sonuca gıdemiyorlardı. 

(1) Raımaıır fljfcj 71, Kuran, a ge , s 58, Enver Behnan Şapolyo, Zıya Gokalp ve 11 ncı Meşrutiyet Tankı, İstanbul 
1943 s 55 Osman Nuri age, s 1082 

(2) Kural, a g e , s S19 
H) Bu konuda değişik görüşler vardır Bkz Karal, age, s 519, Sına Akşın "31 Mart Olayına Değin Prens Sabahattin Bey ve 

Mırın Fıı kası ' Cem Sar armağanı SBF Dergisi, C 27, No 3, Ankara 1973, s 541, Kemal, H Karpat "The Memaın 
af N Batzarıa The yoııng Türk and Natıonalısm 'UM E S, July 1975, s 291, Luı Ramber, Gizli Notlar (Yay Haz Niya
zı Ahmet Banoğlu), s 49, Kutan, Osmanlı imparator ,s 257 v d 

(4) Bayar, Celal Ben de yazdım C ?, İstanbul 1966 s 723, Ramber, age, s 49 
(5) Osman Nıtıı age ı 1091 
(6) Raııısaıtı, a g e s 73 Bayar a gc , s 724, Osman Nuri, a g e , s 1085 
(7) Bkz BOA Yıldız Esas 74117 
(8) Bkz Kuran age s 297,298 
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Ortak düşman olarak algıladıkları II. Abdülhamit idaresini yıkmak 
amacıyla ittihatçıların Kahire kolu, Eylül 1899 da İtalya'nın Brindizi ken
tinde bir kongre düzenleyip ittihatçıları bir çatı altında toplamak istedi. 
Kahire kolunun bu teşebbüsü başarılı olamadığı gibi, Prens Sabahattin 
ve Lûtfullah Beylerin de ortaklaşa olarak yayınladıkları "Umum Osman
lı Vatandaşlarımıza" adlı bildiri de istenilen sonucu doğurmadı. Ahmet 
Rıza'nm muhalif tutumu kongre işini 1902'ye kadar geciktirdi (1). Prens 
Sabahattin'in gayretleri ile aralarındaki, sen ben kavgasına son verip or
tak bir mücadele programı hazırlamak için çeşitli etnik gruplardan olu
şan 47 delege (2), 4 Şubat 1902 yılında Paris'te bir araya geldiler. Os
manlı Liberalleri Kongresi olarak adlandırılan bu ilk kongrede, üyeler 
arasında fikir birliği sağlanamadı. İttihatçılar ikiye ayrıldılar. 

ittihatçıların anlaşamadıkları konulardan birincisi İsmail Kemal tara
fından savunulan "Neşriyatla mücadele etmenin yetmeyeceği, yapılacak 
bir inkılâp için askerî güçlerden de istifade edilmesi; İkincisi Ermeniler 
tarafından ortaya atılan "Ecnebi" hükümetlerinin de müdahalesini iste
me düşüncesi idi (3). 

Kongre sonunda Ahmet Rıza ve grubu bu konulara muhalif oldukla
rını açıkladılar. Böylece kongreden istenilen sonuç elde edilemeyerek, 
mevcut olan fikir ayrılığı kesin olarak ortaya çıkmış oldu. Buna göre; mü
dahaleye taraftar olanlar "Teşebbüs-i Şahsî ve Adem-î Merkeziyet" adı al
lında toplanarak çalışmayı sürdürdüler. Bunlar daha çok Osmanlı Dev
letinin Asya yakasında gelişme olanağı bulabildiler. Müdahaleye karşı 
olanlar ise, Ahmet Rıza'nm başkanlığında toplanarak "Terakki ve İttihat" 
adı altında çalışmalarını sürdürdüler. Yurt içi ve yurt dışında çeşitli ör
gütlerle ilişki kurdular ve kollarını Kafkaslara kadar uzattılar (4). 

2. İhtilâlin Gerçekleşmesi 
İhtilâli mevcut örgütsel yapı içinde gerçekleştirmek zordu. Bu neden

le örgütün tabanını genişletmek gerekiyordu. Bu amaçla yeni bir çalışma 
dönemine girildi. 

flj Tıınaya, ag e ,s 105. 
(2) Ramsaur, s 84 kar Kuran, a g e , s. 347 vd 
13) Bayıır, a g e ,C.2,ks 4, s 43, Tunaya, a g.e„ s. 146 vd. 
(4) Kuran, l TIT, s 195 Prens Sabahaddm, İmparatorluğun çeşitli milletlerine özerklik tanıyacak, hanedanın bağlayıcı bir 

unsur olacağı bir Osmanlı Konfederasyonu düşünüyordu. Ahmet Rıza ise, 1876 Anayasasını uygulayacak ve Türk Milliyet
çiliğine önem verecek guçlu bir merkezi idare istiyordu Bkz. Ramsaur, ag e ,s.90 Bu ıkı cemiyetin programları için Bkz 
Karal,agje.,C 8 s. 521-522 
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İstanbul'da kurulan yeni örgütler : Filibeli Rıza Paşanın Gayret Ga
zetesinden esinlenen Ahmet Bedevi, ismet, Nişancı Mazhar ve Bosnalı 
Vahit bir araya gelerek 1318 (1902) yılında Kuleli Askerî idadisinde "Ih-
Lılâlcı Askerler Derneğı"m kurmuşlardır Üyelerine Namık Kemal ve Zıya 
Paşanın şiirlerini okutarak onlarda hur düşüncenin özlemini yaratmaya 
çalışan derneğin ana gayesinin, Meşrutiyete zemin hazırlamak olduğu 
söylenebilir (1) Dernek, II Abdulhamıt'e karşı bir kaç defa suikast teşeb
büsünde bu lunmuş ise de hiç birinde başarılı olamamıştır 

Eylül 1904 yılında Mercan idadisinin 2 ve 3. sınıfında bu lunan bir 
grup öğrenci, 1876 Anayasasını yeniden yürürlüğe koymak üzere "Cemı-
yet-ı Inkılâbıye" adıyla yeni bir orgut kurmuşlardır (2) idadiyi bitirdikten 
sonra yüksek okullara giden gençler, ihtilâlci çalışmalarını buralarda da 
sürdürmüşlerdir Harbıyede kurulan "Yüksek Mektepler ittihadı" Ittı-
hadçı yayınlarını etrafa dağıttıktan başka, teşkilâta silâh alabilmek ıçm 
de bir miktar para toplamıştır Orgutun dışişlerini yöneten Bosnalı Ve
li nın yakalanması orgute buyuk bir darbe vurduğu gibi, diğer eğitim ku
rumları üzerindeki hükümet denetimim de artırmıştır Buna rağmen, 
Tıbbiyenin son sınıfında bulunan Selanikli Mazlum, yaz tatilinde Ömer 
Naci ve Husrev Samı ile tanıştıktan sonra bazı arkadaşlarını da ikna ede
rek 1 Mayıs 1906'da Tıbbiyede yem bir gizli orgut k u r m u ş t u r 
Itühadçılarm Paris kolu ile ilişki kuran orgut, Paris'ten aldığı talimat üze
rine, 22 Aralık 1906'da okul koridorlarına ve pencerelere "yaşasın hürri
yet, kahrolsun istibdat" gibi sloganlar yazmıştır (3) 1906-1907 yılında İstanbul'daki Hukuk Mektebi öğrencileri "Selâmet-ı Umumiye" k lubunu 
kurarak istibdatla mücadeleye atılmışlardır (4) 

Asya yakasında kurulan yeni örgütler : Ocak 1905 yılında Kurmay 
Okulunu bitiren Mustafa Kemal ve birkaç arkadaşı İstanbul'da bir ev ki
ralamışlardı Bunlar ülke sorunlarını kendi aralarında tartışıyorlardı iç
lerinden birinin ihbarı ile yakalanan genç kurmaylar, günlerce sorguya 
çekildikleri halde muhalif tutumlarını belirtecek herhangi bir ip ucu ver
memelerine rağmen IV ve V orduya sürülmekten kurtulamadılar (5) 

(l)Rh Km an ITJT j 223 Kııtay a f, t s 194 v d 
(2) Bkı Kuran Osmanlı hnpaı a s 400vd Tunaya a j c i 14Rvd Tansu agı s 355 
(i)Kaıaıı a^t s 401 v d Kııtay a £ c s 206 v d 
(4) I ıtnaya a f, t s 153 
(5) Cıl>tso\ A Fuat Sınıf aıkadaştm Ataluık İstanbul 1967 s 72 v d 
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Şubat 1905'de Şam'a gelen Mustafa Kemal, burada Tıbbiyeden kovu
lan Mustafa (Cantekin) ile tanıştı. "Fena idareye sebep olan hükümet 
şeklini değiştirmek, milleti hürriyet, adalet ve musavat 'a nail etmek" için 
Vatan ve Hürriyet adı altında gizli bir dernek kurduğunu söyledi (1). 
(1906 bahar veya yaz başları). Kısa bir zaman zarfında bu derneğin Bey
rut, Yafa ve Kudüs'te şubelerini açtı. Mustafa Kemal'in amacı bu derne
ği daha fazla geliştirmekti. Fakat Suriye'nin etnik, kültürel yapısı böyle 
bir gelişime elverişli değildi. Bu nedenle Mustafa Kemal amacına ancak 
Makedonya'daki silah arkadaşları vasıtasıyla erişebileceğini düşündü ve 
Selânik'e geçmeye karar verdi (2). 

Mısır yoluyla önce Pire'ye daha sonra da gizlice Selânik'e geçti. Sela
nik'te Ömer Naci, Hüsrev Sami ve Hakkı Baha Beylerle buluşan Mustafa 
Kemal, bunlar vasıtasıyla Bursalı Tahir ve Hoca Mahirle tanışarak, "Va
tan ve Hürriyet Cemiyetinin" Selanik şubesini kurdu (3). (Yaz 1906). Sa
ray tarafından aranıldığını haber alan Mustafa Kemal derhal Sina bölge
sine giderek izini kaybettirdi (4). Topçu stajını tamamlamak üzere tekrar 
Şam'a dönen Mustafa Kemal, tayinini Makedonya'daki 3 . Orduya çıkar
maya çalıştı, Eylül 1907'de de naklinin yapılmasını sağladı. 

Rumeli'deki yeni örgütler : İttihat ve Terakkinin kurucu üyelerin
den olan İbrahim Temo, okulu bitirdikten sonra Romanya'ya kaçmış ve 
burada Jön Türklerin Romanya merkezini kurmuş tu (5). (1896) 

Temo'nun gayretleri sonucu cemiyete giren İpekli Hafız; Posta memu
ru Talât Beyi de cemiyete kazandırmıştır. Talât Bey güvendiği bazı arka
daşlarını başına toplayarak Edirne'de gizli bir dernek kurmuş , fakat bir 
sure sonra yakalanarak işinden kovulmuştur (6). 1898'de Selanik'te tek
rar Posta memurluğuna a tanan Talât Bey, eski alışkanlığını burada da 
sürdürmüş ve hükümetin sıkı denetiminden az da olsa uzaklaşıp daha 
serbest çalışabilmek için, Mason Locasına girmiştir (7). 

(1) Afet inan, "Vatan ve Hürriyet", Belleten, C 1 , s 2 Ankara. 1937 s. 289, Bayur, Y. Hikmet. Atatürk, Hayatı ve Eserleı ı, 
Ankara, 1963, s. 16, Cebesoy, a.g e . s 90, Zıya Şaka, a.» e., 8 2.1933. 

(2) Bavın, a # c , s 16, Husıev Samı "Vatan ve Hurrıyet-lttıhat ve Terakki", Belleten, C. 1. s. 3-4, s 620; Kâzım Namı Du-
111, İflılıad ve Terakki Hatıralarım, İstanbul, 1957, s 8.v d 

11) Afet, "Mukaddes Tabancı", Belleten, C I, s Ill-lV, s 609 vA , Hıısrev Samı a g mk.,s. 621, Unat, F. Reşit. "Atamık'ıın II 
ncı Mcşıııtıyctın Hazıılanmasındakı Rolüne Ait Bir Belge, Belleten, C. XXVI, s 102. s. 342 Atatııık'ıın söylev ve Demeç
leri C 1-1, Ankara • 1989, 2 s. 1-2 

{4} Bavın, a fi e , s 19, Cebesoy, a g e., s. 97 
p) Bkz Temi), a g.e , s 112, Maıdın, <ı.g.c , s. 97, Tıınaya, a % e., s 111. 
{6) Şevket Süreyya Avdemıı. Eııvet Paşa, C. I, İstanbul, 1972 (2b), s. 268-269 
(7) Zıya Şakır a g e , 1 2 1933, Bayul, Tulk İnkılâbı Talihi, C I.ks 1, s.196-197 
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1906 yılının Temmuzunda Bursalı Mehmet Tahir, Nakî Bey, Talât 
Bey, Ömer Naci Bey, İsmail Canbolat Bey ve Edip Servet Bey bir araya 
gelerek ülkenin o günkü meselelerini konuşmuşlardır. 1906 Eylülünde 
Şükrü Bleda'mn evinde yaptıkları toplantıdan sonra hükümete karşı giz
li çalışacak olan "Osmanlı Hürriyet Cemiyetini" kurmuşlardır (1). Neyyir-
i Hakikat adlı bir gazete çıkaran cemiyet, mevcut hükümeti tenkit etmek
le işe başlamış, zamanla 3. Orduya dahil subayların büyük bir kısmını 
içine alarak faaliyet alanını genişletmiştir. Kendi kurduğu Vatan ve Hür
riyet Cemiyeti üyelerinin de bu dernekte olduğunu gören Mustafa Kemal, 
29 Ekim 1907 yılında (2) bu cemiyete, girmiştir. Çalışmalarını tam bir 
gizlilik içerisinde yürüten cemiyet, özellikle üye seçimlerinde çok dikkat
li davranarak önceliği seçme subaylara vermiştir. Bunlar, ülkede âcil bir 
rejim değişikliğine inanan idealist gençlerdi (3). Cemiyet, üye olarak kay
dettiklerinden güvendiği ve iş yapabilecek kişileri çalışma bölgelerinde 
örgüt kurmakla görevlendirmiştir (4). 

Bu arada, Enver Beye Manastır'da, Necip Draga'ya Üsküp yöresinde 
örgütü oluşturma görevi verilmiştir (5). 

Gizli çalışmaya son derece dikkat eden cemiyet üyeleri, bütün gayret
lerine rağmen hafiyelerin ağından kurtulamamıştır. 1907 yılında Selanik 
şubesinden Ömer Naci ve Hüsrev Sami Bey'in yakalanarak tevkif edilme
leri için Umumî Müfettişliğe şifreli telgrafla emir verilmiştir. Fakat emir 
yerine ulaşmadan cemiyetin üyesi olan Talât Beyin eline geçmiştir. Talât 
Bey bu emri arkadaşlarına ileterek, onların yurt dışına kaçmalarına yar
dımcı olmuştur (6) (Mart sonu 1907). 

Hüsrev Sami ve Ömer Naci Paris'e vardıklarında Ahmet Rıza ve Prens 
Sabahattin gruplarıyla daha yalandan görüşme olanağı bulmuşlardır. Her 
iki grubunda program ve düşüncelerini inceledikten sonra, milliyetçilik 
anlayışının daha etkili olduğuna inandıkları ve Ahmet Rıza'nın başkanı 
olduğu Terakki ve İttihat Cemiyeüyle birleşebileceklerini görmüşlerdir (7). 

f 1) Din ıı, a fi e , s / ? v d , Şehsuvaroğlu, a gjnk , s 309, Çevri, a # e , s 35, Aydemir, a g e , s 273, Zıya Şakır, a.g % , 
9 2 1932 

(2) levetogtu Fethi Ömer Naci, İstanbul, 1973, s 96 
(?J Lewıs ag e , s 203, Buxton, C Roden Turkcy in Revolutıon, London, 1909, sSOvd 
(4) Duru a x e s 15 vd, Bıvcton, s 44-46 
(5) Rıı\tov, DA 'Enver Pasha, Ancychpedıa ofhîam", C 11, Leıden, 1965, s 698, Duru, a ge ,s 17, Tunaya, a ge ,s 129, 

Zıya Şakıı, a s y 15 21931 
(6) Te\ etoglu, a % e , s 88 v/1 
(7) Aktın, a gmk , A 547, Knıght E Frederıck The Avekenıng of Turkey, London, 1909, s. 113 
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Terakki ve İttihatm üyesi olan Dr. Nazım Selânik'e gelerek, bu iki örgütü 
birleştirmeye çalışmıştır. Nihayet 27 Eylül 1907 yılında iki cemiyet, Os
manlı Terakki ve ittihat Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir (1). Bu guç 
birliğinden sonra örgütün faaliyetleri daha da artmıştır. Örneğin Gani 
Bey, Bulgar tehlikesini bahane ederek köylüler arasında ihtilâlci fikirleri 
yaymak ve hafiyelerce aranan teşkilat üyelerini saklayabilmek için (2) 
Kırcova'da köylülerden çeteler oluşturmuştur . (3) 3. Ordu saflarında da 
iyice örgütlenen cemiyet, İstanbul'da da bir şube açmak ihtiyacını hisset
miştir. Manyasızadenin gayreti, Baha Beyin çalışmaları sonucu burada 
da bir şube açmışlardır (4). 

Kâzım Paşanın gayretleri ile Tütüncü Yakup adına mürur tezkeresi 
çıkartılarak Dr. Nazım İzmir'e yeni bir şube açmak üzere gönderilmiştir. 
Dr. Nazım Lüfi Beyin başkanlığında önce izmir'de, sonra da Manisa'da 
birer şube açmıştır (5). Bu merkezlerin Selanik'te bu lunan "Mason Era-
ra Ticaret" şirketinin ulaşım araçlarından istifade ederek sürekli Sela
nik'le haberleşme olanağı bulmuştur . 

3. Ordu saflarında ve halk arasında cemiyeti epeyce yaygınlaştıran 
saray karşıtları, 2. Ordudan da taraftar bulmaya çalışmıştır. 1907 yılının 
sonbaharında Edirne Jandarma Alayı subaylarından Refet Beye Edir
ne'de örgütü oluşturma görevi verilmiştir. İsmet Beyin de (İnönü) cemi
yete girmesiyle burada da örgüt güçlenmiştir (6). 

II. Abdulhamit idaresine karşı mücadele eden gizli-açık dernekleri bir 
çatı altında toplayıp, ortak bir mücadele yöntemi geliştirmek amacıyla, 
27 Aralık 1907 yılında Paris'te ikinci defa olarak bir kongre toplanmıştır (7). 
27 Aralık'tan 29 Aralık'a kadar süren bu kongrede, Padişahın tu tumu 
uzun uzun tartışıldıktan sonra; "bu usul-ü idareyi derhal ve her ne vası
tayla olursa olsun yıkmak elzemdir" (8), fikrinde birleşilmiştir. Bu ama
ca ulaşmak için barışçı ve ihtilâlci yönlerin t ü m ü n ü n deneneceği kongre-

(1) Bkz Rannaur agc s 142 vA, kar Bayur, Atatürk s 22 (n-2) 
(2) Katput a gjnk s 291 
(t) Niyazı Bey Batkanlaıda Bir Gerillacı, İstanbul 1975, s 63 Adlı hatıralarında, aydınların Koy-Kent Örgütlerim tamamla-

dıklıııuu yazar Zıya Şakıt a g g ,222 1913 
(4) Zıya Şakır a g g 16 2 1931-1 3 1933 
(f) Zıya Şakıı ,agg 17-22 2 1933-13 1933 kar Şemsettin (Selânikli yzb ) Makedonya, Tarıhçe-ı Devr ı Inkılâb, İstanbul, 

H24 s 121 
(6) İsmet Inomt, Genç Subaylık Yıllanın (1884 1918) İstanbul 1969 s 51-52 "Inonu", Türk Ansiklopedisi, c XX, s 154, kaı 

Zıyu Şakır a g a,25 2 1933, Bayur, a.g e.c.II ks, IV, s 144 
(7) Bkz Bayın a a e ,\ 124 v d Kuran, ITJT ,s 228 v d, Akşın, a gmk, s 545, Ramsaur, age ,s 144, Knıgt, age s 93-

94, Bııxton, a g e , 43 vd Bu Kongıeye Fransız Sosyalistlerinin de katıldığını yazmaktadır 
(8) Tıınaya, a g e , s 153, Okundan Recaı Amme Hukukumuzda II ncı Meşrutiyet İstanbul, 1947, s 12 (n-ll vd) 
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de vurgulanmıştır. 29 Aralıkta yayınlanan kongre bildirisinde, kalemle 
yapılan mücadelenin yeterli olmayacağı, kesin bir ihtilâle gidecek hare
ketlerde bulunmanın gerekli olduğu belirtilmiştir (1). Böylece, Selanik 
Şubesinin etkisi ile Terakki ve İttihat Cemiyeti daha önce ilân ettiği ba
rışçı yoldan amaca ulaşmak prensibini bir kenara iterek, ihtilâlci hare
ketlerde bulunmanın zorunluluğunu dile getirmiş ve çeşitli yerlere bu 
karar doğrultusunda mektuplar yazmıştır (2). 

Eylül 1906 yılında Selânikte kurulan Osmanlı Hürriyet Cemiyeti 
3. Ordunun genç subaylarını cemiyete kazandırdıktan sonra, yurt içinde 
bu lunan İttihadçılarm büyük bir kısmını da etkisi altına almış ve daha 
sonra da Paris'te bulunan Ahmet Rıza grubuyla birleşerek, tekrar İttihat 
ve Terakki adını almış 1907'de toplanan 2. kongrede idareyi ele geçirebil
mek için, her türlü yolun denenmesinin uygun olduğu kabul edilmiştir. 

Birinci Kongrede askerî müdahaleye taraftar olan "Teşebbüs-i Şahsi 
ve Ademi Merkeziyet Cemiyeti" 22 Eylül 1898'de Trablusgarb vali vekilli
ğine a tanan Recep Paşanın yaveri Şevket Beyden istifade ederek, bir is
yan teşebbüsünde bulunmuş (3), fakat Recep Paşanın bu işten vazgeç
mesi üzerine bu girişim başarısız kalmıştır (1903). 

Halkın desteğini sağlamadan askerî paşalarla Meşrutiyeti ilân etme
nin güç olduğunu gören Prens Sabahattin, bir süre kendini Osmanlı 
Devletinin sorunlarını daha iyi kavrayabilmek için, bilimsel çalışmalara 
yöneltmiştir. Bu arada, o, halkın desteğini temin edecek örgütlenme ça
lışmalarını da ihmal etmemiştir. 

Doğu Anadolu halkının geçim kaynağı olan hayvanlar üzerine "Hay-
vanat-ı Ehliye Rüsumu" adı altında yeni bir verginin konulmak istenme
si, halkın tepkisine yol açmıştır (4). Bazı İttihadçılarm el altından kışkırt
ması sonucu eşraf ve ulema, halk ile birleşerek verginin şeriata aykırı ol
duğunu ileri sürüp ayaklanmışlardır. Hiç bir yerden yardım alamayan 
Erzurum halkı; isyanı daha fazla genişletememiş ise de verginin konma
sını önleyebilmiştir. Erzurum'daki bu isyandan başka, Kastamonu, Di
yarbakır ve Bitlis'te de halkın idareden hoşnut olmadığını belirtir hare
ketler görülmüştür. 

{!) Temo, a.g.e., s. 191 v.d., Tıtnaya, a.^.c, s. 153-156; Aksin, a.gmk., s. 545. 
(2) Bayın; a.K.e.. s. 143. 
(3) Kuran. İ.TJ.T., s. 160 v.d.; Kutay, a.g.e.. s. v.d.; Ziya Şakir a.g.ı;.. 14.1.1933. 
(4) Nedim. Uhtsalkul, İstibdat Aleyhinde Türk Ulusunun İlk Hareketi (Erzurum) İhtilali) Ankara, 1937, s. 9 vA. 
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1907 Kongresinde amaca ulaşmak için her türlü yolun denenmesi gö
rüşünü benimseyen Ittihadçılar; yukarıda belirttiğimiz olaylardan sonra, 
hükümete karşı açıktan açığa ve silahlı bir direnişe geçmek üzere fırsat 
kollamaya başlamıştır. Serez bölgesinde bir binbaşının istibdat idaresi 
hakkında bazı açıklamalarda bulunması ve bunun saray tarafından öğ
renilmesi üzerine Selanik Merkez Kumandanı Yarbay Nâzım Bey incele
me yapmak üzere görevlendirilmiştir. Nâzım Bey, Ittihadçılar hakkında 
elde ettiği bilgileri saraya iletmek üzere Selânikten, İstanbul'a hareket 
edeceği gün, Mustafa Necip tarafından vurulmuştur (1). 

Nâzım Beyi öldürmek için yapılan bu suikast İngiltere Kralı ile Rus 
Çarı'nm Makedonya meselesini görüşmek üzere Reval'de buluştukları 
güne rastlamıştı, ittihat ve Terakki Cemiyeti bu toplantı sonunda alınan 
kararlara tepki olarak Selânikte gizli bir toplantı yapmış ve aldığı karar
ları Rusya dışındaki Avrupa Konsolosluklarına bildirmiştir (2). 

Saray, 3 üncü Orduda olup bitenleri öğrenmek amacıyla, Mahir Paşa 
başkanlığında bir heyeti Selânik'e göndermiştir. Bu hareket olayların hız
lanmasına yol açmıştır (3). 19 Haziran 1908'de Polis Müfettişi Sami Bey 
vurulmuştur. Niyazi Bey liderliğinde çalışan ittihatçılar grubuna dahil 
olan hafiye, -Alay Müftüsü- hazırladığı raporu vermek üzere İstanbul'a 
hareket etmeden vurularak ağır yaralanmışta (4). 

Alay Müftüsünün kendi grubuna girdiğini anlayan Niyazi, bir an ev
vel harekete geçmek istemiş ve 28 Nisan'da Hacı Ağanın evinde yaptığı 
toplanüda isyan günü olarak 3 Temmuzu seçmiş (5), ve bu kararını Ma
nastır Merkez Komitesine ileterek, Komitenin de onayını almıştır. Bu 
karara uygun olarak 3 Temmuz günü tabur sandığını ve depoyu açıp bir 
miktar para ve silâh alan Niyazi Bey, arkadaşlarıyla birlikte dağa 
çıkmıştır, ibrahim Paşa aracılığıyla bu isyan hareketinden haberdar olan 
saray, bölgedeki komuta kademesinde bazı değişiklikler yaparak alaydan 
yetişme Ferik Şemsi Paşayı, Niyazi'yi yakalamakla görevlendirmiştir (6). 

(1) Kutan, Osmanlı Impa , s 464, Cebesoy, a g e, s 126, Bayuı, a g e , s 169 Tevetoğlu, ag e , s 80, Zıya Şakır, a g g , 
10 i 79?? Niyazı Bey a g e, s 49, Dipnot kar Danısment, a ge ,s 361 

(2) Niyazı, o j e , ! 64-76, Kntght, a$ e , i 130-134 
0)Ahmad age , i 19 
(4) Ahınad, a g e , i 20 
(5) Ahmatl a ge , \ 20, Niyazı a ge ,s 79, Knıght, ag e ,s 136-137, Kars Buxton, age ,s 57 
(6) İsmail Hakkı Uzunçarfilı, 190H yılımla Meşrutiyetin ne suretle ilân edildiğine Dair Vesikalar, Bell C XX s 108, Kınan, 

age \ 466 
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7 Temmuzda Manastır'a gelen Şemsi Paşa, Cemiyet üyelerini çok kor
kut tu Niyazi'yi yakalamak üzere Resne'ye gitmeye hazırlanan Şemsi Pa
şanın Resne'ye varması ile bir çok m a s u m u n kanının yok yere akacağını 
ve "Mukaddes Cemiyetin" buyuk bir tehlikeye düşeceğim düşünen Atıf 
Bey, Şemsi Paşayı vurmaya karar verdi (1) ve 20 Temmuz 1908 de Şem
si Paşayı oldurdu Bu arada, Yarbay Eyüp Bey de bir miktar kuvvetle is
yan ederek dağa çıktı 

Manastırda olaylar bu şekilde gelişirken, Saray, askere Resne'dekı is
yanın bir Sırp ayaklanması olduğunu, ittihat ve Terakki Cemiyetini de 
Hıristiyanlık taraftarı ve islamiyet düşmanı olarak tanıtmaya çalıştı 
(2) Saray, Avrupa Devletlerine cemiyetin, Hıristiyanlık ve Avrupa aleyh
tarı olduğunu yaymaya çalışırken, cemiyet de Hıristiyanlığa ve Avrupaya 
karşı olmadıklarını vurguluyordu (3) Saray, Şemsi Paşanın yerme Tatar 
Osman Paşayı geçirerek ve Anadoludan yem kuvvetler göndererek isyanı 
bastırmak istedi Oysa Tutuncu Yakup adıyla izmir'de faaliyet gösteren 
Dr Nazmı, Anadolu askerlerini, ittihatçılara silâh çekmemeye ikna ede
rek, onlara yemin ettiriyor soz alıyordu (4) Böylece, 3 Orduya bağlı bir
likler isyancılara silâh çekmediği gibi, Anadoludan giden askerler de itti
hatçılar yanında yer alıyordu 

ittihatçılar halktan da yararlanmak istiyor ve b u n u n ıçm de fırsat 
kolluyorlardı Bir kır gezintisi yapmak ıçm, Avusturya, Almanya demir
yolu okulu öğrencilerinin Sarayıçı Koyune gitmek üzere hazırlıklar yap
maya başlaması onlara beklenen fırsatı verdi Gezinti için yapılan hazır
lığı Avusturya'nın bu bölgeyi işgal edeceği şeklinde yorumlayan halk, Fır-
zovık'te toplanarak bu durumu protesto etti ittihat ve Terakki Cemiyeti 
bu toplantıdan istifade edebilmek için, sâdık üyelerim buraya gönderdi 
ve toplantıya politik bir gorunum kazandırdı, ittihatçıların güvenilir bir 
adamı olan Hacı Şaban Bey, Camide Meşrutiyeti istemenin Kuran'ın bir 
emri olduğunu söyleyerek, 1876 Anayasasının tekrar geri getirilmesinin 
gerekli olduğunu açıkladı Onu Pırzen ilen gelenlerinden Şerif Efendi iz
ledi Halkın bu doğrultudaki istekleri bir telgrafla Saraya ulaştırıldı 
(20 Temmuz 1908) (5) 

(1) Niyazı n < il™ Aydaıuı a g t s 538 v d Zıya Şakır a g j 232431933 
(2) Ahınad a ̂  c s 25 
(3) Ahınad a j ( s 25 
(4) Uzunçaijilı agmk s 111 Ahmet Satb a j> c s 62 Knttfa agx, s 196 198 Zıya Şakır a g j , 9 4 1933 
(5) Bkz Süleyman Kulçı II ncı Meşrutiyetin İlanı ve Fırzovık Toplantısı izmir 1944 s 59 Uzunçarşılı agmk s 160 Tu 

naya Hürriyetin ilanı İstanbul 1959 s 7 Zıya Şakır ag^ 14 31933 
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İttihatçılar 20-21 Temmuz gecesi, Binbaşı Cemal Beyin evinde yaptık
ları bir toplantıda genel isyan kararı aldılar ve 24 Temmuzda Meşrutiye
ti ilân etmeyi kararlaştırdılar (1). 

Ancak Tatar Osman Paşanın kendilerine engel olacağından da kaygı 
duyuyorlardı. İşte bu nedenle, Tatar Osman Paşa'yı kaçırmaya karar ver
diler. Eyüp ve Niyazi Beyin öncülüğünde 2 000 kişilik bir güç 22/23 ge
cesi Osman Paşayı kaçırdı (2). Manastır Merkez Komutanlığı 10 Tem
muzda hürriyetin ilân edileceğine dair bazı duyumlar almış ve bunu Har
biye Nazırına iletmişti (3). 10 Temmuz 1324/23 Temmuz 1908'de çeşitli 
illerin yöneticileri, askerleri, eşrafı ve uleması, Padişaha meşrutiyetin 
ilân edilmesi konusunda telgraflar çekmişlerdir (4). Bu konuda istekler 
yoğunlaşırken, İttihat ve Terakki Cemiyetinin Manastır Şubesi "İslâm ve 
Hıristiyan halkın isteği olan Meşrutiyeti" 3 kez top atarak 10 Temmuzda 
ilân etmiştir. Osmanlıların birbirlerinin can, mal, ırz ve namuslarına te
cavüzden kaçınacaklarına ilişkin söz vermiştir (5). Selanik Şubesi ise 
1876 Anayasası yürürlüğe konulmaz ise, 2. ve 3. Orduya bağlı birliklerin 
başkente doğru yürüyeceğini padişaha bildirmiştir (6). 

Meşrutiyeti isteyen telgraflar sarayda giderek çoğalırken ve alman ön
lemler yeterli olamazken, Padişah Vükela Meclisi'ni toplayıp bu konunun 
görüşülmesini istemiştir (7). Vükela Meclisi toplantısı sürerken siyasal 
iktidarı tehdit edici telgraflar da gelmeye devam etmiştir. Örneğin Manas
tır Vilayeti'nden gelen bir telgrafta Kanun-ı Esasi'nin fiilen uygulanması 
isteniyor ve Pazar gününe kadar Meclisin açılmasına dair ferman çıkmaz 
ise "rıza-ı şehriyarlarına muhalif olayların meydana geleceği bildiriliyor
du (8). Serez'den gelen bir telgrafta ise Meşrutiyet derhal ilân edilmez ise 
yüzbin kişilik bir ordu ile veliahd'ı padişah yapmak üzere Rumeli'den ha
reket edileceği açıklanıyordu. 

Manastır, Kosova, Selanik yöresinden gelen telgrafların sayılarının 
artması üzerine durumun gittikçe vahimleştiğini gören hükümet "bir dış 

(1) Ziya Şakır. a./>./>., 12.4.1933; Bayur. a.g.e., s. 186-189; Duru, a.g£„ s. 40 da bu toplantıyı ima eder. 
(2) Bkz. BOA. Yıldız Esas. 231291. Il-g. 
(3) BOA. Yıldız Esas 23/291.11. e. 
(4) BOA. Yıldız Esas 23/291. II. t. 
(5) BOA. Yıldız Esas 231291.11. k. 
(6) lluKUm. a.#.t\, s. 65. 
(7) Şükrü Paşa, 9 Temmuz 1324 'te Üsküp'te halka nasihat ederken bazı askerler "Biz Padişahımıza sadığız. Yolunda canımı

zı veririz. Fakat halk aleyhinde silah kullanamayız" diyerek, açıkça tavırlarını ortaya koymuşlardır. Yıldız Esas. 231291-İi-C. 
W. Bkz. BOA. Yıldız Esas. 23/291II. e. 
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müdahaleye meydan vermemek için" Meclıs-ı Mebusan'm toplanmasını 
uygun görmüştür (1) 

Padişah da halkın genel arzusu biçimine dönüşen Meclıs-ı Mebu
san'm tekrar toplanması için gerekli mazbatanın hazırlanmasını Vükelâ 
Meclisine emretmiş ve bu iradenin tum vilayetlere telgrafla duyurulma
sını da belirtmiştir (2) 

Bu emir uzerme hazırlanan irade Selânık'e ulaşınca, 101 pare top atı
larak Meşrutiyetin yeniden ilânı sevinci tum Rumeli'ye yayılmıştır (3) 
Böylece 19 yıllık bir mücadeleden sonra ittihat ve Terakki Cemiyeti ade
ta kansız bir darbe ile ülkeyi yeniden Meşruti sisteme kavuşturarak ama
cına ulaşmış, Osmanlı imparatorluğu ıçm yeni bir donemi başlatmıştır 

Meşrutiyetin ilânı ülkede buyuk sevinç doğurmuştur (4). Müslüman 
ve Müslüman olmayan halk, sokak ortasında birbirine sarılarak, öpüşe
rek kardeş olduklarını göstermişler, Makedonya çeteleri şehre inerek dü
zene sadık kalacaklarını açıklamıştır (5). Bu arada Iran, italya, Amerika, 
Avusturya Macaristan, ispanya, Belçika sefırlerıyle Fransa, ingiltere, Al
manya sefaretinden ve Karadağ Maslahatgüzarından oluşan bir grup Pa
dişahı ziyaret ederek, Kanun-ı Esası'nm ilânından dolayı o'nu kutlamış
lardır (6) 

Yıllardır özlemi çekilen hürriyet, Temmuz hareketinden sonra gelmiş
ti Fakat halk bu kelimenin anlamını dahi bilmiyordu (7) İstanbul sokak
larına dökülen halk, hürriyet sarhoşluğu içinde eski rejimin ve onun me
murlarından oç almaya başlamıştı (8). Halkı kontrol altına almak guçleş-
mıştı (9) Padişahın isteği uzerme Şeyhülislam Cemâlettm Efendinin Pa
dişah adına meşrutiyeti koruyacağına dair Kuran'a el basarak yemin et
mesi, (28 Temmuz 1908) halkın yatıştırılmasında etkili olmuştur (10) 

(l)age 2 i/12 1715 
P)Dmlut letlıbıSam C 1 ı 13 
(>)BU Dinîm Taıtb ıSaııı Denaadet 1329C İsi Uzunçarşüı a g ınk s 148 Ahmad a g e s 31 Kmghtage s 224 

\ d Bltlton a g e s 66 v d 
14) Bk^ BOA Yıldız Esa$ 23/1792 Vatandaşlarımızı tebrik İstanbul 1326 Işık Dergisi İstanbul 1325 No 3 s 2 kar Hasan 

Anıca Doğmayan Hinrt\ct İstanbul 1958 s 10 v d Okandan ag e s 19 v d bkz Belge 15 
(5)Ba\w a i, t C 11 ks I s 65 
(6) BOA DUIT 49/1/ 3 5/3/1 2 bkz Belge 13 
(7) Ahmad age s 35 Işık Dergisi No 2 s 23 vd 
(V Yalem H Cahit Talat Pasa 1941 s 16 
(9) Bk Hasan anıta age Okundan RecaıAmme Hukukumuzun Ana Hatları İstanbul 1971 s 253 vJ 
(10) İlk Cemâlettm rj'endi Hatıratı Siyasiye İstanbul 1336 s 6vd BOA Yıldız Esas 2311793 
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Meşrutiyetin ilânından sonra, nasıl bir yol izleyeceklerini tespit etme
miş olan ittihatçılar, Kanun-ı Esasının ilân edilmesini temin ettikten son
ra hükümeti yine eski rejimin yetiştirdiği idarecilere bırakmak zorunda 
kalmışlardır Kendilerini genç, tecrübesiz ve yeterli görmediklerinden, 
doğrudan doğruya iktidara el koymamışlar (1) ve Sait Paşa başkanlığında 
kurulan hükümete karşı da herhangi bir olumsuz tavır takınmamışlardır 

Buna karşılık, Selanik'ten İstanbul'a gönderdikleri bir heyet vasıta
sıyla perde arkasından, idareye müdahale ederek, hükümetler üzerinde 
sürekli etkili olmaya çalışmışlardır 

22 Temmuzda kurulan Sait Paşa Hükümeti Meşrutiyetin ilânını bu
tun vilayetlere tebliğ ettikten sonra, ilk iş olarak saraya yakınlıkları ile ta
nınan bir kısım ileri gelen devlet memurlarına görevden el çektirmiş, 27 
Temmuzda siyasî suçları 28 Temmuzda da, adı suçları içme alan, bir ge
nel af ilân etmiş (2) 30 Temmuzda hafiyeliği kaldırmıştır 1 Ağustos 
1908 de "Kanun-ı Esasının meriyeti hakkında Bab-ı Ali'de okunan şu 
hatt-ı hümayun önemli gelişmelere yol açmıştır 

Vezin maalısemırım Sait Paşa, 
Cümlece malum olduğu üzere Devleti alıyyemızm devri itilasında sunufu te-

bea bir halı emniyet bahşâda yaşadıkları halde sonraları hudus eden esbabı mu-
tenevvıa hukuku âmmeyi mustehak olduğu mertebede temine manı olduğundan 
valıdı macıdım Sultan Abdulmecıt han hazıretlerı Gulhane Hattı ile emniyeti nef-
sıye ve hukukıyeyı muceddeden temin ve usulü idarece muhım esaslar vaz ettiği 
gibi 1272 tarihinde neşreyledığı Islahat Fermanı ile asrı medeniyetin ihtiyatına 
göre usulü idareyi tanzim ve sunuf ve edyamı muhtelıfeye mensup tebea beynin
de revabıtı vatandaşıyı takviye eylemiş ıdı Tanzımatı Hayrıyenın tesisinden meb
dei saltanatımıza kadar geçen müddet zarfında terbıyeı umumıyece hasıl olan te 
rakkı mesaimi umumıyemn usulü meşrutiyete rabtmı ihtar eylemekle karıhaı za-
tıyemızden olarak Kanun-ı Esası ilân olunmuş iken arazı muhtelife menafu umu
miye fikrine tekaddum ettiğinden kanunu mezkûrun tatıh hakkında ıh tarat le-
kessur etmiş ve nihayet Saffet Paşanın zamanı sadaretinde bu tatil devletçe ka-
rargır olmuştu O vakitten şimdiye kadar geçen ahval ile efkâr ve temayulatı 
umumıyemn netıcesmde memleketin ıdareı meşrutaya kabiliyeti meşhut olması 
ile kanunu esasının kâffeı ahkâmı merıyuhcra olmasına ve meclisi mebusanm 
her sene ıçtımaına irademiz taalluk ederek Babı âlımızce her tarafa bildirildiği gi
bi Kanun-ı Esası nın tatbikatına badema hiç bir veçhle ve hiç bir surette asla ve 
kat'a halel gelmıyeceğım dunku gun düveli malume sufera ve memurini sıyasıye-
nm tebrıkatını kabul ettiğim sırada dahi beyan eyledim Çunku menafıı memle
ket kuvveı kanunuyenın bir kuvveı muntazama ve meşrua halını iktisap etmesi 

(!) Yalçın a ı, e AS 14 34 Alımud a ı, e ss 38 » d Enver Paşa ise bu olayı çok daha faıklı bir çizgiye oturtarak ittihat ve 
Terakkinin hükümette f,ore\ almayıp iktidarı denetlediğim adeta cemiyetin parlamento işlevini yüklendiğini söylüyor Bkz 
Sabah 21 Ağustos /90S i 2 

(2) Sabah 2S Temmuz 1901 s 1 bkz Beke 14 
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ile hasıl olacağından bunu ve menafiı hakıkıyeı saltanatın menafi! umumıyeı 
memleketle mutenasıben terakkisini takdir etmeklığımız emri tabu olmasıyle Ka
n u n u Esası 'mn meriyeti ve mebusanm her sene içtimaa daveti hususlar ında sa
dır olan irademizin kat'ıyetını imzaladığımız İşbu hattımızla ilân ederim Şurası
nı dahi ilâveten beyan eylerim ki Devletimizi terkip eden efradın hukukça masu
niyeti tammeye mazhariyetleri lâzımeden ve ferdm ferdi ahara ve sunufu tebe-
adan bir sınıfın sınıfı ahara nısbetle hukukça farkı olmayıp musaveten mazharı 
adalet olmaları kavanını tabiiye ve mevzua ahkâmından bulunduğu halde bir za
mandan beri hilafı maksadımız olarak şu ahkâma bazı mahallerde zaaf arız ol
duğu gibi Devletimizin ıdareı umumıyesı ile şuabat ı idarenin kâffesıne ait vezaıf 
nızamatı mahsusa ile muayyen ise de bir takım vezaıfin mer'ıyetı h u s n u cereyan 
edemıyerek bu ise bittabi daıı muzar olduğundan temm ithal ve istikbal için hu
kuku umumiye ve vezaıfi hükümete dair ahkâmın teyidi ve her iki cihetçe mute-
hakkak olan bazı nevasıkın itmamı vacıbatı umurdan bulunmuştur Şoylekı, 

Evvelen, tebeanm her ferdi herhangi kavım ve mezhepte bu lunursa bu lunsun 
hürriyeti şahsıyesıne malık ve memleketin hukuk ve tekâlifinde müsavidir 

Saniyen, hukmu kanun icabından başka surette hiç kimse istintak ve tevkif 
ve hapis ve suverı saire ile mucazat olunamaz 

Salisen, her ne suretle ve ne nam ile olursa olsun sıfatı fevkalâde ile mahke
meler ve komisyonlar teşkil ve bir kimse kanunen salâhiyeti olan daıreı istintak 
ve mahkemenin gayrı mahalle ihzar olunamaz 

Rabıan, her adamın hanesi taarruzdan masundur Kanunun tayın ettiği 
usulden başka surette bir adamın hanesine girilmek ve hanesi tarassut olunmak 
mucaz değildir 

Hamısen hiç kimse hakkında kanunun tayın ettiği usulden başka surette 
zabıta memurları veya her ne nam ve sıfatla olursa olsun memurini saire takibat 
icra edemezler 

Sadısen, efradı tebeamızm gerek ticaret ve gerek seyyahat maksadı ile istedi
ği memlekete gitmeğe ve istediği kimselerle içtima ve ıhtilat etmeğe hakkı vardır 

Sabıan, matbuat kablettab hükümetin muayenesine arz olunamaz Ve meka-
Lıbı şahsiye ve matbuatı mevkute postalarda tevkif olunamaz Ve matbuat töh
metleri mahakımı adıyede ruyet olunur 

Sammen, talim ve tedris serbesttir 
Tasıan, sunufu askeriye müstesna olmak üzere bir kimse rızası haricinde hiç 

bir memuriyete tâyin olunamaz Memurinden olanlar kavanıne muhalif ahvalde 
kendilerine verilen evamıre ıttıbaa mecbur değildirler ve istedikleri vakit de isti
fada muhtardırlar Binaenaleyh deruhte ve icra ettikleri kâffeı ahvalden mesul
dürler 

Aşıren, makamı meşihatta ve harbiye ve bahriye nezaretlerinde bulunacak 
zevattan başka vükelâyı sadrazam intihap ve tasdikimize arz edeceği gibi devlet
ler nezdınde memur her sınıf suferayı hariciye nazırının ve valileri dahiliye nazı
rının ve şurayı devlet azasını şurayı mezkûre reisinin inzimamı reyleri ile sadra-
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zam intihap eder Nezaretler ve vilâyetlerde kâffeı memurunun intihapları ve le-
delıcap tedbirleri ve nişan ve rütbe ve sair mükafata naılıyetlerı tabı oldukları ne
zaret ve reisi idarenin tasvibi ve makamı sadaretin inzimamı reyi ile icra olunur 

Hadi aşer, her memur gerek şifahen gerek tahriren yalnız mafevkinde olan 
amirine müracaat edip merciinin gayrı hiç bir mahalle müracaat eyhyemez. Her 
memura münhasıran mafevkinde olan amir emir verip merciinin gayrı hiç bir ma
hal hiç bir memura gerek şifahen gerek tahriren emir ita ve anınla muhabere ey-
lıyemez 

Sanı aşer, memurini devletin intihap ve tebdillerinde hata görülürse esbabı
nı beyan ile hatayı ıslah ettirmek ve memurinin suıharekâtı yahut ifayı vazaıfte 
ademi iktidarları anlaşılır ise tebdilleri için ledelhace tedabır ittihazına nazaret 
eylemek sadaretin vezaıfı mahsusasmdandır 

Salıs aşer, devletin varidatı ile masarifi alelade ve fevkaldesı muvazenesi her 
seneı maliye ihtidasında mutlaka ve aynen ilan olunacak ve her daire ve vilayet 
muvazenesi muvazeneı umumıyeye merbutan kezalık ilan olunacaktır. 

Rabı aşer, nezaretlerle vilayetlerin teşkilât ve vazarfı hakkında mevcut kava
lım ve nızamatı muhtelife bir ruıye ıhtıyacatı hazıreye göre tadili ıçm karıbul iç
tima olan meclisi mebusana verilmek üzere nizamname layihaları hazırlanacak
tır 

Hamıs aşer, devletin eazımı esbabı kudreti kuvayı askerıyeı şahanem oldu
ğundan münhasıran askerliğin terakkisi ve eslıha ile sair teçhizatın mükemme
liyeti nezdımızde kafiyen multezem olarak bu babda harbiye nezaretine evamırı 
mahsusamız ısdar olunmuştur. Heyeti cedıdeı vükelânın teşkili ve tasdikimize 
aı a ile mevaddı meşruhanm icraatına ve mesaimi devletin husnu ruyetı esbabı
na rufekanızla bılıttıhaz sarfı mesai eylemeniz matlubumuzdur. Cenabı hak mu
vaffak buyura. 

Bahriye ve Harbiye Nazırlıklarının tayın yetkisinin Padişahta olduğu
n u n belirtilmesi, ittihatçıların, basının ve bazı nazırların tepkisine yol aç
tı. Sait Paşa Hükümeti istifa etmek zorunda kaldı (4 Ağustos 1908). Sait 
Paşa'nın istifasından sonra, hükümeti kurma görevi Kamil Paşaya veril
di (7 Ağustos 1908). II. Abdulhamıt, Harbiye ve Bahriye Nazırlıklarının 
kendisi tarafından atanması teklifini bu hükümette de one surdu, fakat 
kabul ettiremedi, ittihat ve Terakki yanlısı olarak bilinen Recep Paşa, 
Harbiye Nazırı oldu (1). ittihat ve Terakki Cemiyeti bir bildin yayınlaya
rak hükümet i desteklediğini bildirdi (2) (7 Ağustos 1908). 

Kâmil Paşa Hukumeü'nin, Osmanlı Imparatorluğu'nu çağdaş bir 
merkezî devlet haline getirmeyi amaçlayan programı 16 Ağustos 1908'de 

il) Alı Cı\at ikinci Mtşıııtıyetm ilânı ı e Otuzbır Mart Hadisesi (Yayına kaz FaıkR Unat Ankara 1960 s 8 vd 
(2) Ahıııad a % t \ 44, Okandan a x c s 27 
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basma açıklandı (1). 5 Ekim 1908'de Bulgaristan'm bağımsızlığını ilân et
mesi, Avusturya-Macaristan'm Bosna ve Hersek'i kendi topraklarına kat
ması, Girit'in Yunanistan'la birleştiğini belirtmesi (2) Kâmil Paşa Hükü
metini sarstı. Askerî durum harp yapmaya elverişli olmadığından, hükü
met bu gelişmeleri büyük devletler nezdinde protesto etmekten öteye gi
demedi (3). 

Bu sırada Fatih Camii İmamı Kör Ali'nin başkanlığında toplanan bir 
grup, Yıldız Sarayına kadar giderek, şeriat istediklerini belirtti (4). Bunun 
arkasından bir başka irtica grubu ortaya çıkarılarak bazı kişiler İstanbul'dan sürüldü (5). 31 Ekim 1908'de Hassa ordusu askerlerinden 86 ki
şi, Cidde'ye gönderilmeleri emrine karşı gelerek isyan etti (6). İttihat ve 
Terakkinin Bab-ı Ali ile sıkı işbirliği yapması ve enerjik davranması so
nucu isyan kısa sürede bastırıldı. 

Böylece, Meşrutiyet idaresine karşı ortaya çıkan hareketler, ittihat ve 
Terakki, Bab-ı Ali işbirliğiyle tesirsiz hale getirilerek, seçim için gerekli 
ortam hazırlanmış oldu. 

(1) Bu pıogıcmı için bkz C kesimi 
(2) Bkz Bayın ,age,s 13 v d Lewıs, a g e , s 213, Ah Fuat Turgeldı, Gorup işittiklerim, Ankara, 1951, i l i 
(i) 7 in kraldı, a g c , s 15 
(4) Tatık Zafer Tıınaya, hlamcılık Ceıeyanı, İstanbul, 1962, s 130, Ah Cevat.a g e , s 15 
(5) Tmkgeldı, a g e , s 12, Bayur, a ne, s 128-129 
(6) Ahmad a g e , s 51 
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B) II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ 
1. İkinci Meşrutiyet Dönemi Seçimleri 
a) Seçimlerin Yasal Dayanağı 
23 Temmuz 1908'de Kanun-ı Esasi'nin yürürlüğe konacağı Meclis-i 

Umumi'nin yeniden açılacağı belirtilmişti. Her yıl salnamelerde yazılı 
olan Kanun-ı Esasi'yi yürürlüğe koymakta güçlük çıkmadı. Ancak Mec
lis-i Mebusa'nın açılmasında hayli zorluklar vardı. Bunun başında da se
çim konusu geliyordu. 

Dahiliye Nezareti daha önce geçirilmiş deneyimlerden yararlanarak 
seçimleri organize etmeye çalıştı. Bu amaçla Sadrazamlıkta buldurduğu 
10 Şevval 1293 tarihli geçici seçim yönergesini inceletti. Bu yönergenin 
sadece 1877 yılı için çıkarıldığı Kanun-ı Esasi ile çeliştiğini saptadı. Zira 
Kanun-ı Esasi'nin 65 inci maddesine göre "Heyet-i Mebusanın miktarı 
azası teb'ayı Osmaniyeden her ellibin nüfus zükûrda bir nefer olmak üze
re tertip olunacağı" belirtilmişti. Oysa talimatnamenin birinci maddesin
de mebus sayısı 120 olarak saptanmıştı. Kanun-ı Esasi'nin 43 üncü mad
desinde Meclis-i Mebusa'nın her sene Teşrinisani başından başlayarak 
dört ay çalışacağı yazılmış iken, Talimatnamede, o yıl Mart başında açı
lacağı ve çalışma süresinin de üç ay olduğu belirtilmişti. Kanun-ı Esasi'
nin 76 ncı maddesinde mebusların herbirine yılda 20 000 kuruş ve her 
ay 5 000 kuruş maaş ile geliş gidiş harcırah verileceği hükme bağlanmış
tı. Oysa talimatnamede Meclis-i Mebusan üyelerine İstanbul'a ulaşmala
rından sonra her ay üç bin kuruş ve o nisbette geliş gidiş harcırahı ve
rileceği açıklanmıştı. 

Talimatnameye göre mebusların 10'u İstanbul'dan, 22'si, Tuna, Bos-
na-Hersek Girit ve Sofya'dan gönderilen mebuslardan oluşuyordu. Eğer 
bu talimatnameye göre seçim yapılır ise, 87 mebus seçmek gerekecekti. 
Bu da Kanun-ı Esasi hükümlerine aykırıydı. Talimatname, vilayet ve ka
za idare meclislerini esas aldığı için bu da Kanun-ı Esasi ile çelişiyordu. 

Dahiliye Nezareti yeni bir talimatnamenin hazırlanarak seçimlerin 
buna göre yapılmasını sağlamanın vakit alacağını, oysa vilayetlerden se
çimlerin nasıl yapılacağına ilişkin sürekli bilgi istendiğini belirterek sadra
zamdan kesin bir cevap istedi (15 Temmuz 1324/28 Temmuz 1908) (1). 

(/) Dinlin; Tcıtib-i Sani, Dersaadet: 1329, C. 1, s. 14-16. 
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Dahiliye Nazırının bu isteği Vükela Meclisinde görüşülmüş ve "Mebusan 
intihabı için henüz elde hukm-u kanuniye iktisap etmiş bir metin bulunma
dığı" ıçm, talimatname de bazı yönleriyle Kanun-ı Esası'ye aykırı olduğu 
için Meclıs-ı Umumı'nın ikinci Devre-ı Içtımaında Meclıs-ı Mebusan'da 
görüşülen ve Padişaha sunulan layihaya göre seçimin yapılması uygun 
görülmüş ve bu durumun vilayetlere, şehremanetme ve Rumeli Vılayâl-ı 
Selase Müfettişliğine bildirilmesine karar verilmiştir (20 Temmuz 1324/2 
Ağustos 1908) (1) 

Bu kararın arkasından Meclıs-ı Mebusan'da görüşülen "Intıhab-ı Me
busan Kanun Layihası" 20 Eylül 1324'te Takvım-ı Vekayı ile yayınlan
mış, altı maddelik "Intıhab-ı Mebusan Kanunnamesinin Suret-ı Icraıyye-
sme Dair Talimat Layıhasıyla" birlikte tum vah ve mutasarrıflıklara gön
derilmiştir Bu ıkı belge Osmanlı imparatorluğu suresince yapılan 1908, 
1912, 1914 ve 1919 seçimlerinin temel belgesini ve yasal dayanağını 
oluşturmuştur Zaman zaman kuçuk değişiklikler de yapılmıştır 

Seçim Yasası 83 maddeden oluşuyordu "Devaır-ı Intıhabıye ve Aksa
mı' , "Muntehıb Defterinin Tanzimi", "Heyet-ı Teftışıye'nın ve Muntehıble-
rın Vazaıf-ı Hukuk ile Suret-ı intihabı" "Defatır-ı Esasıye'nın sureti tas
hihine dair" ve "Mevad-ı Cezaıye'ye Dair" olmak üzere beş ana bolüme ay
rılmıştı Ayrıca "Mevad-ı Umumiye" ve "Madde-ı Mahsusa" gibi ıkı ayrı kı
sım da vardı 

Osmanlı Imparatorluğun'da ve daha sonra kurulan Türkiye Cumhu
riyeti döneminde yapılan bazı seçimler de bu yasaya göre yapılmıştır 

Yasaya göre seçimlerde sancaklar birer seçim çevresi, nahiyeler ise 
birer seçim şubesi olacaktır 

Kanun-ı Esasiye göre her 50 000 erkek ıçm bir mebus seçilecektir 
Ancak bazı sancakların nüfusu 50 000'den az, bazı sancakların nüfusu 
ise 50 000'den fazlaydı Kanun-ı Esası'nın 65 inci maddesi uygulanır ise 
nüfusu 50 000'den az sancaklardan mebus seçilemeyecekti İşte b u n u 
önleyebilmek içm 25 000 nüfusun esas alındığını görüyoruz Sancak nü
fusu 25 000 ise buradan bir mebus çıkacak Bu miktar 75 000'e kadar 
çıkacaktır. Dolayısıyla 25 000 ile 75 000 arası erkek nüfusa sahip olan 
sancaklardan birer mebus seçilecektir 

(!)«!,<• C 1 ı 16 17 
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Seçimin yapılabilmesi için nüfus miktarının bilinmesi gerekiyordu. 
İşte bu amaçla her kazadaki erkek nüfusu kapsar nüfus defterleri hazır
lanacaktı. Nüfus defterlerinin hazırlanmasında Belediye Meclisi Başkanı, 
Nahiye Meclisi Başkanı, imamlar, papazlar, hahamlar ve muhtarlar gö
rev yapacaktı. 

Nüfus defterini hazırlama işine, seçimin yapılacağına ilişkin hükümet 
emrinin belediye başkanlarına ulaştırılmasından sonra başlanacaktı . Şe
hir, kasaba ve mahalle defterlerinin hazırlanmasında imam, papaz, ha
hamlar ve muhtarların yanında her mahallenin ileri gelenlerinden iki ya 
da üç kişiden de yararlanılacaktı. Hangi cemaatten olursa olsun mahal
lelerde sürekli oturanlar ile bir yıldır oturan erkek nüfusun sekiz gün 
içinde defterlere yazılması gerekiyordu. Defterler iki bölüm olarak düzen
lenecekti. Bir bölüme yirmibeş yaşından küçük olanları -doğanlar da da
hil- diğer bölüme de yirmi beş yaşından büyük olanları yazacaklardı. Ya
şı belli olmayan seçmenin yaşı, imam, papaz, haham, muhtar ve mahal
le ileri gelenlerinden iki ya da üç kişinin ifadeleriyle belirlenecekti. 

Defterler iki nüsha olarak hazırlanacak, biri nahiye reislerine verile
cek, diğeri ise muhtarlarda kalacaktı. 

Deftere seçmenler kaydedilirken seçmenin oy verip veremeyeceğini 
belirleyen açıklamalar da yazılacaktı. Bunlar, seçmenin medenî haklar
dan yoksun olup olmadığı, yabancı bir devletin tabiyetinde olup olmadı
ğı, yabancı koruyuculuğu altında olup olmadığı, iflas edenin itibarını ia
de edip etmediği, devletin yasal gerekçelerle bireyin malına el koyarak 
onu borcunu ödetmeye zorlayıp zorlamadığı, kötü halinin olup olmadığı, 
suç işleyip işlemediği, ceza giyip giymediği gibi konulardı. 

Köy ve mahalle defterleri kaza belediye meclisine ulaşmaya başlayın
ca, kazanın büyüklüğüne göre 4 ile 10 kişi arasında değişen bir teftiş he
yeti oluşturulacaktı. Teftiş heyeti, idare meclisinin halk tarafından seçil
miş üyeleri ile belediye üyelerinden belirlenecekti. Dışardan üye almak 
gerekirse Heyet-i Teftişiyenin çoğunlukla üyeyi kabul etmesi gerekiyordu. 
Teftiş heyetinin başkanı belediye başkanı olacaktı. Teftiş heyeti hazırla
nan defterleri inceleyecek, varsa eksiklik, yanlışlık bunları düzelttikten 
sonra onları halkın kolayca göreceği yerlere asacaktı. Cami, kilise, hav
ra, belediye duvarı v.b. 

Defterlerin asıldığı basın yoluyla ilan edilecekti. Köy muhtar lar ına da 
defterler gönderilecekti. Defterler onbeş gün halkın incelemesine açık tu-
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kılacaktı. Defterlere itiraz olur ise bu itirazlar sekiz gün içinde çözüme 
kavuş tur ulacaktı. 

Kazalarca saptanan seçmen sayısı mutasarrıflığa iletilecekti. Sancak 
idare meclisi ve teftiş heyeti ortaklaşa çalışarak sancak nüfusunu, dola
yısıyla da sancaktan seçilecek mebus sayısını belirleyecekti. Saptanan 
sayı çeşitli yollarla halka, teftiş heyetine, kaymakamlara, nahiye reisleri
ne iletilecekti. 

Seçim iki dereceli olarak yapılacaktı. Seçmen olabilmek için : 

- 25 yaşından büyük olmak, 

- Medenî haklardan yoksun olmamak, 

- Yabancı bir devletin teb'ası olmamak ya da böyle bir iddiada bulun
mamak, 

- Birinin hizmetinde olmamak, 

- İflas etmiş ise itibarını iade etmiş olmak, 

- Az çok devlete vergi verir olmak, 

- Bulunduğu yerde en az bir yıldan beri oturuyor olmak gerekiyordu. 

Yukarıdaki özellikleri taşıyan seçmenlerden her nahiyenin nüfusuna 
göre önce mebusları seçecek ikinci seçmenler seçilecekti. Buna göre : 

Nüfusu 500 ile 750 arasında olanlar 1 

750 ile 1 250 arasında olanlar 2 

1 250 ile 1750 arasında olanlar 3 

1 750 ile 2 250 arasında olanlar 4 

ikinci seçmen seçeceklerdi. Nüfusu 500'den az, 250'den çok olan nahiye
ler de 1 ikinci seçmen seçecekti. 

Kaza teftiş heyeti, köy köy dolaşarak köylülere oylarını hangi gün kul
lanacaklarını açıklayacaktı. Belirlenen seçim gününde köylüler nahiye 
merkezine geleceklerdi. Kazadan gönderilen memurun başkanlığında 
imam, papaz, haham ile nahiye meclisi başkam ve üyesinden bir seçim 
heyeti oluşturulacaktı. Heyet oyların nerede ve hangi saatler arasında ve
rileceğini saptayacaktı. Köylerden gelen seçmenlere arkası mühür lü birer 
oy pusulası verilecekti. O nahiyeden ne kadar ikinci seçmen çıkacak ise 
o kadar ismi oy pusulasına yazmaları seçmenlerden istenecekti. Oy pu
sulası dağıtıldıktan bir iki saat sonra oy verme işlemi başlayacaktı. Oy 
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vermeden önce kuşkusuz ki padişahın yaşamı için dua edilecekti. Köylü
ler seçmek istedikleri ikinci seçmenlerin adlarını oy pusulalarına yazdık
tan ya da yazdırdıktan sonra sandık kuruluna (seçim heyeti huzuruna) 
gelecekti. 

Oy verme işlemine nahiyeye en uzak köyden başlanacak, günde 300 
kişi oy kullanabilecekti. Seçmen oyunu kullanırken o köyün muhtarı da 
sandık kurulunda hazır bulunacaktı. Bir köyün oy verme işlemi bitince 
o köyün imamı, papazı, muhtarı yerlerini daha sonraki köyün imamı, pa
pazı ve muhtarına bırakacaktı. 

Oy verme işi akşama kadar bitmez ise ertesi gün de oy verme işlemi
ne devam edilecekti. Engeli olan kişi vekili aracılığıyla dahi olsa köyüne 
ayrılan günün dışında oyunu kullanamayacaktı. Oysa kaza merkezlerin
de oy vermeye gelmeyen kişi oy pusulasını kapalı bir zarf içinde engelini 
bildiren bir mektupla sandık kuruluna bildirirse ve tanınmış kişi ise en
geli kabul edilerek oyunu kullanmasına izin veriliyordu. 

Oy verme işi bittikten sonra günde 750 oy ayrımı yapmak üzere san
dıklar açılacaktı. Verilen oy ile isim defteri karşüaşurılacak fazla oy kul
lanılmış ise zarflar açılmadan fazla miktar kadar zarf imha edilecekti. Oy
ların tasnifi bittikten sonra seçilen ikinci seçmenlere birer mazbata veri
lerek kazaya gönderilecekti. 

İkinci seçmenler kazada toplanınca belirlenen günde ve yerde san
caklarından seçilecek mebusları seçeceklerdi. 

İkinci seçmenler ya adaylığı belli olmuş kişilere oy vereceklerdi, ya da 
bunların dışında kendince uygun bulduğu kişileri seçecekti. 

Bir kişinin mebus olabilmesi için : 
- Osmanlı teb'asından olması, 
- Geçici de olsa yabancı hizmetinde olmaması, 
- Türkçe bilmesi, 
- Otuz yaşını geçmiş olması, 
- Seçim sırasında birinin hizmetkârı olmaması, 
- İflas etmiş ise itibarını iade etmiş olması, 
- Kötü hali olmaması, 
- Borcundan dolayı, hükümetin, malına mülküne el koymamış olmaması, 
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- Medenî haklardan yoksun olmaması, 

- Yabancı teb'asında olduğu iddiasında bulunulmaması gerekiyordu. 

Kaza teftiş heyeti ikinci seçmenlere arkası mühür lü oy pusulalarını 
dağıtacaktı. İkinci seçmenler sancaklarından seçilecek kadar ismi oy pu
sulasına yazarak ya da yazdırarak zarfa koyacak ve seçim sandığına ata
caklardı. Oy verme işlemi bitince ikinci seçmenlerin 8/10 'u hazır olma
dıkça sandıklar açılmayacaktı. 

Oylar tek tek sayılacak ve kişilerin aldıkları oylar saptanarak kayma
kam aracılığıyla liva teftiş heyetine aktarılacaktı. Tüm kazalardan gelen 
oylar sonucunda sancaktan seçilen mebuslar belirlenecekti. Mebuslar, 
sancak teftiş heyetinden aldığı seçim mazbatasını idare meclisine onay
lattıktan sonra İstanbul'a gidecekti. 

Sancak teftiş heyetleri seçim mazbatalarının birer örneğini de valiye 
gönderecekti. Valinin başkanlığında idare meclisi üyeleriyle teftiş heyeti 
bir yerde toplanıp vilayetten seçilen mebusların mazbatalarını Dahiliye 
Nezaretine gönderecekti. 

Belediye idaresinin, teftiş heyetinin ve seçmenin istediği bilgiyi ver
mekten kaçman imam, papaz, haham ve muhtar lardan iki yirmilik me
cidiyeden on yirmilik mecidiyeye kadar para cezası alınacaktı. Sahte ad
la ya da seçmenlik hakkından yoksun olduğunu saklayarak seçim defte
rine adını tekrar yazdıranlardan bir yüzlük Osmanlı altınından on altına 
kadar nakdî ceza alınacaktı, bir aydan bir yıla kadar da tutuklanacaktı . 
Mebus olmak için ya da mebus adaylarından birini desteklemek için seç
menleri korkutanlara, para ya da eşya verenlere, verilen para ya da eş
yayı alanlara, devlet memuriyeti verenlere, ya da kabul edenlere, bir bu
çuk ile iki yıl hapis, on yüzlük Osmanlı altınından elli altına kadar nak
dî para cezası verilecekti. Suç işleyen memur ise memurluktan çıkarıla
caktı. Oy sandıklarım, seçim belgelerini gasbeden, saklayan, tahrip eden; 
bir seneden üç seneye kadar hapis on yüzlük Osmanlı altınından yüz al
tına kadar nakdî ceza ödeyecekti. Mahkeme kararı ile suçlu olanlara ya 
da itibarını iade etmeden oy verenlere bir haftadan bir aya kadar hapis 
bir mecidiyeden beş mecidiye kadar para cezası verilecekti. Sahte belge
lerle başka bir seçmenin adını kullanarak bir seçimde oy kullanan kişi
ye altı aydan iki seneye kadar hapis, bir altından on altına kadar para 
cezası verilecekti. Mükerrer oy kullananlar bir haftadan bir aya kadar tu-
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tuklama, memur sahte isim yazar ise bir aydan altı aya kadar hapis, bir 
altından on altına kadar para cezası, çeşitli yanlış haberlerle seçimin 
düzgün yapılmasını seçmenin oy vermesini engelleyenlere, örgütle ya da 
gösterilerle seçmenin oy vermesine engel olanlara bir aydan bir seneye 
kadar hapis cezası ile bir altından kırk altına kadar para cezası verilecek
tir. Seçim heyetine saldırıda bulunanlara üç ile beş sene kürek cezası ve
rilecektir. Suçu birden fazla yerde yapanlar ya da ve önceden planladığı 
saptananlara verilecek ceza ise onbeş yıla çıkacaktı. Bir mebusun me
busluğu parlamentoda onaylandıktan sonra seçime hile karıştığına iliş
kin mahkemeden karar çıkartılsa bile mebusluğu geçerli olacaktır. An
cak seçilme yeterliğine sahip olmadığına ilişkin karar çıkarılır ise, mebus 
seçilen kişi hakkında kararı Meclis-i Mebusan verecekti. 

Seçimler dört yılda bir yapılacaktı. Memur olan kişi mebus seçilir ise 
ya mebusluğu veya memuriyeti tercih edecekti. İki görevi birden yapama
yacaktı. Gelecek seçimlerde mebus olabilmek için Türkçe okumak ve 
yazmak koşulu da aranacaktı. 

Silah altında bulunan düzenli ve redif subaylardan en az teğmen rüt
besine sahip olanlar oylarını kullanabilecekti. 

İstifa eden, memuriyeti tercih eden, Kanun-ı Esasi'ye göre mebusluk 
hakları düşen, mebusluğu red olunan, ölen mebusların yerine yenileri 
seçilecekti. Yeni seçilen mebuslar o yılın toplantısına yetişemez ise gele
cek yılın toplantısında hazır bulunacaktı (1). 

b) I. Devre Seçimleri 

Dahiliye Nezaretinin seçim yasası ve seçim yönergesini mülkî ve yerel 
yöneticilere göndermesiyle seçim çalışmaları da başladı. 

Adayların Belirlenmesi 

Seçim yasasına göre mebus adayları üç şekilde ortaya çıkıp aday ola
biliyordu. 

- Kişi kendinin aday olduğunu duyuruyor, 

- Seçimi organize edenler adayları belirleyip ilân ediyor, 

- Üçyüz imzalı ya da mühür lü bir belge ile kişiler aday gösteriliyordu. 

1908 seçimleri için Sadrazam Kâmil Paşa'mn, Şura-yı Devlet Mülkiye 
Dairesi Reisi Sahip Molla Beyin, Evkaf-ı Hümayun Nazırı Şemsettin Be-

f I) İntilutb-ı Mebusan Kanunu, İzınlt, 1324, Düstur. Tertibi Sani Dersaadet. 1329, s. 18. 
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yin, Şura-yı Devlet Bidayet Mahkemesi Reisi Kemal Paşazade Sait Beyin, 
Şura-yı Ümmet Gazetesi Başyazarı Ahmet Rıza Beyin, Manyasîzade Re
fik Beyin, Darülfünun Muallimi Mustafa Asım Efendinin, Meclis-i Maarif 
ilmiye Dairesi Reisi Musa Kâzım ile aynı daire üyesi Ahmet Naim Beyin 
300 ımzalı-mühürlü belgelerle şehremanetine Meclis-i Mebusan üyeliği 
içm başvurduklarını görüyoruz (1). Ünlü Yazar Ahmet Rasim Bey 400 im
zalı bir belgeyle adaylığını açıklarken (2), Tophane Sehil Bey Mahallesin
den, Osmanlı teb'asından Tunuslu Mehmet Kemal Efendi de mebus ada
yı olduğunu ilân etmiştir (3). Manyasîzade Refik Beyin, İkdam Gazetesi 
Başyazarı Ali Kemal Beyin de mebus adayı olduğu Takvimi Vekâyı ile seç
menlere duyurulmuştur (4). 

Dahiliye Nazırının bir sorusu üzerine Bursa Valisi 12 Teşrinievvel 
1324'te mebus olmak üzere adaylığını ilân isteğiyle İslâm, Ermeni her 
kim başvurmuş ise cins ve mezhep ayırımı yapmadan işlem yapıldığını, 
livada 134 030 Müslüman ve 3 170 Ermeni olduğu halde Ermenilerden 
adaylığının ilân edilmesini isteyen iki kişinin olduğunu, bunlardan biri
sinin Aziziye Mahallesinin Müslüman halkı tarafından seçilmiş bulundu
ğunu, Heyeti Teftişiyenin Müslüman ve Ermeni 26 kişiden oluştuğunu 
bildirmiştir (5). 

Uygulamalar 
"İntihab-ı Mebusan Kanun Layihası"nın 1908 seçimleri için uygulan

masına 2 Ağustos 1908'de Vükela Heyetince karar verildikten ve bu ko
nuya ilişkin belgeler vilayetlere gönderildikten sonra seçime fiilen başlan
mıştır. Kimi yerlerde seçim işlemi kısa sürede bitirilmiştir. Örneğin Ça-
talca'da 18 Eylül 1324/1 Ekim 1908'de "müntehib-i sani muamelesi ik
mal edilerek, mebusan intihabı muamelesinin dahi derdest icra" olundu
ğu mutasarrıf tarafından bildirilmiştir (6). Suriye'nin bazı yerlerinde me
bus seçimi 5 Teşrinievvelde (7), Burdur, Bolu ve Sinop'da ise 7 Teşrini
evvelde bitirilmiştir (8). Trabzon'da da seçimin yirmi gün içinde bitirilece-

(1) TV 7 Teşrinievvel 1324, s I 
(2) TV 22 Teşrinievvel 1324, s 1 
0)TV 13 Teşrinievvel 1324, s 2,22 Teşrinievvel 1324, s 1 
(4) TV 30 Teşrinievvel 1324, s 3 
(5) TV 30 Teşrinievvel 1324, s 3 
(6) TV 21 Eylül 1324, s 2, Kudus'de ise seçimin 27 Eylül 1324'te bitirildiği bildirilmiştir TV 28 Eylül 1324, s 2 
(7) TV 7 Teşrinievvel 1324, s 5 
(S) TV V Teşrinievvel 1324, s 2 
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ği 3 Teşrinievvelde Vali tarafından Dahiliye Nezaretine bildirilmiştir (1). 
Meclis-ı Mebusan açılıncaya kadar seçimler tamamlanmıştır. 

Bazı yerlerde ise seçim yasasının, seçim yönergesinin yorumlanma
sından dolayı kimi zorluklar ortaya çıkmıştır. Dahiliye Nezareti 20 Teşri
nievvel 1324'te tüm vilayetlere bir yazı göndererek Meclis-i Mebusan'ın 
zamanında açılması için gerekli çalışmaların yapılmasını ve yapılan ça
lışmalardan nezaretin peyder pey haberdar edilmesini istemiştir (2). 

Seçim yasasının uygulanmaya başlaması ile birlikte bazı sorunlar da 
ortaya çıkmıştır. Yoruma açık bu sorunları şöyle sıralayabiliriz : 

Seçim yasasının 11 inci maddesine göre seçmen olabilmek için devle
te az çok vergi vermek gerekiyordu. Fakat bu verginin adı, ne Kanun-ı 
Esasi'de ne de seçim yasasında açıkça belirtilmemişti. Bu belirsizlik uy
gulayıcılar üzerinde kararsızlık yaratmış ve çeşitli bölgelerden bu konu
da açıklama istenmiştir. Bunun üzerine hükümet emlâk ve temettü ver
gisinin yanında aşar ve ağnam rüsumunu da verenlerin oy kullanabile
ceklerine karar vermiştir (3). Kudüs halkından sur dahilinde oturan ve 
vergiden muaf tutulmuş halkın da seçimlerde oy kullanmasına hükümet 
izin vermiştir (4). 

Seçim yasasına göre 250 seçmenin olduğu yerden bir ikinci seçmen 
seçilecekti. Oy verme işlemi de nahiye merkezlerinde icra edilecekti. Fa
kat bazı bölgelerde köyler çok dağınıktı. Bunların nahiyeye gelmesi zor
du, işte bu zorluğu atlatabilmek için köylerin birleştirilerek geçici seçim 
şubelerinin oluşturulması önerilmiştir. Hükümet bu öneriyi kabul etmiş 
ve beş köy bir araya gelerek bir müntehib-i sani çıkaracak seçmene sa
hip olur ise geçici seçim şubesi oluşturabileceğine karar vermiştir (5). 
Limni ve Taşoz adalarının da seçim zamanına özgü olmak koşuluyla bir 
"daire-i intihabiye" sayılması kararlaştırılmıştır (6). 

Yasaya göre seçim işlemi bir takvime bağlanmıştı. Bu takvime harfi
yen uyulduğu takdirde Meclis-i Mebusan'ın öngörülen zamanda açılama
yacağına dair çeşitli bölgelerden itirazlar geliyordu. Bunun üzerine nüfus 

(l)TV 8 Teşrinievvel H24, t 2 
(2) fifa TV 29 Teştmıevvel 1324, s 1 
(t) TV 21 Cytıtl 1324, s 2 Oysa hükümet 8 Eylülde emlâk ve temettü vergisi verenlerin seçme ve seçilme hakkı olabileceğini 

kaıarlastıı misti Bkz Meclıs-ı Vükelâ Mazbatası, C 120 No 52 
(4) M V Maıbatalaıı, C 120. No 62 
(5) Agb BOA, DH-SUS 103-1 (1-5)17211 M V. Mazbataları, C 120 No 91 
(6) M V Mazbataları C 120, No 145 
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defterlerinin esas alınması belirtilerek seçimlerin zamanında yapılması 
istenmiştir (1). 

Mebus adayının belirlenme şekli de endişeler yaratmıştır. Kanun-ı 
Esasi 'nin 68 inci maddesi ile seçim yasasının 17 nci maddeleri kimlerin 
mebus adayı olabileceklerini açıkça saptamıştı. Mebus seçilme niteliğine 
sahip kişiler ya kendileri adaylığını koyacak, ya mebusluğa lâyık olduğu 
seçimi organize edenlerce seçmenlere bildirilecek ya da üçyüz imzalı mü
hürlü bir belgeyle bireyin aday olduğu belirlenecekti. Heyet-i Teftişiye iş
te bu üç yöntemle aday olacaklardan mebus seçmek üzere kazada topla
nan ikinci seçmenlere oy pusulalarının dağıtılmasını kararlaştırmıştır (2). 

Seçimler sırasında ortaya çıkacak suçlara bakacak mahkeme de ka
rışıklık yaratmış olacak ki hükümet bir yıla kadar hapis cezalarına kaza 
mahkemelerinin, bir yıldan yukarı olanlara da liva mahkemelerinin bak
masını kararlaştırmıştır (3). 

Bazı mülki amirler seçim pusulasında imza bu lunup bulunmaması 
üzerinde durmuştur . Oy pusulasına imza, işaret konulamayacağına iliş
kin seçim yasasında hüküm vardı. Bu konuda seçim yasasının 35 inci 
maddesinin uygulanması istenmiştir (4). 

Oylar nahiye merkezinde verildiği için, bazı yerlerde ikinci seçmenle
rin o nahiyeden olması gerekir diye bir yaklaşım ortaya çıkmıştı. Bunun 
üzerine Dahiliye Nezareti müntehib-i saninin (ikinci seçmenin) salt o na
hiyeden değil, kaza halkından da olabileceğini belirtmiştir (5). 

Seçim yasasına göre teğmen rütbesinden yukarı olan subayların da 
oy kullanma hakkı vardı. Ancak oy kullanabilmek için vergi vermek esas
tı. Bu uygulamaya askerlerin de girip giremeyeceği tartışma yaratmıştır. 
Bunun üzerine Hükümet bunların da ülkenin neresinde olursa olsun 
vergi verdiğini kanıtlamasını zorunlu görmüştür (6). 

Oy verebilmek için seçmenin -memur ve subaylar hariç- bulunduğu 
yerde bir yıl oturuyor olması gerekiyordu. Özellikle kentlerde bu sorun 

(1) Defterleıtn hazırlanman ve melenmen için sure yeterli olmaz ise bu konuda tolerans tanındığı görülüyor T.V. 14 Teşıı-
nıevvel 1324, s.l 

(2) TV 21 Eylül 1324, s. 4, M.V Mazbatası C 120, No . 34 
(?) BOA.DUlT,4WlI (3-4)311,2.3 M V'.Mazbatası, C 120,No :46. 
(4) TV 22 Eylül 1324, s. 2. 
(51 TV 25 Eylııl 1324, s 5 
(6) T V 22 Eylül 1324, s 3, M V Mazbatası, C 120, No.: 56. İti Eylülde memur ve zabıtanın seçme hakkına kolaylık gctırıl-

me\ı karatlaşttıildi MV Mazbatası C 121 No. 49 
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yaratıyordu. Sanat, ticaret, eğitim vs. amaçlarla insanlar bulunduğu ye
ri bırakıp kente ya da başka bir yere gidiyordu. Seçim sırasında böyle ki
şilerin kaydını yapmak güçlük doğuruyordu. Zira kişi nerede kayıtlı ise 
orada oy kullanmak zorunda idi. Seçmenlerin kayıtlı oldukları yerden 
kaydını aldırıp bu lundukla r ı yere ak ta rmadıkça oylarını kullan
amayacakları belirtildi. Hatta mebus bile olamayacakları açıklandı. Bir 
vilayette kayıtlı iken başka bir vilayetten mebus seçilen kişinin kaydını 
seçildiği vilayete aldırması zorunlu görüldü (1). 

Seçim görevi için nahiye ve köye gönderilecek memur ve kâtiplerin 
ücretlerini belediyeler karşılayacaktı. Fakat bazı yerlerde henüz belediye
ler oluşmamış ya da belediyenin geliri yeterli değildi, işte bu durumda 
memur ve kâtibe ödenecek ücret sorun yaratıyordu. Böyle yerlerde hü
kümet, ücretlerin kaza ve liva idare meclislerince belirlenip mal sandık
larınca ödenmesini uygun buldu (2). 

Seçimde mükerrer oy kullanılmasını önleyebilmek için seçmenler oy 
atmak üzere sandık basma geldiğinde isim defterindeki seçmenin kendi
si olduğunu kanıtlayabilmek için kimlik kartlarını (tezkere-i osmaniyele-
rini) göstermeleri ve bu belgeye "görülmüştür 1324" kaydının konması da 
zorunlu görüldü (3). 

Seçimlerde Kanun-ı Esasi'ye ve seçim yasasına uyulması zorunlu ol
duğu için sancaklar çıkaracakları mebus sayısına özen göstermişler ve 
gerekçeleriyle birlikte bunu Dahiliye Nezaretine bildirmişlerdir. Örneğin 
Bağdat Valisi, Divaniye Sancağı içinde 86 700 nüfus olduğunu b u n a gö
re iki mebus seçilmesi gerektiğini 6 Teşrinievvel 1324'de Dahiliye Neza
retine bildirmiştir (4). Priştine Livası ise 175 502 nüfusu olduğunu, dört 
mebus seçmeleri gerektiğini (5), Bingazi 81 000 nüfusu olduğunu, iki 
mebus seçmesi gerektiğini (6), İşkodra 75 600 nüfusu olduğunu 2 me
bus seçmeleri gerektiğini (7) bildirmiştir. 

Bazı yerlerde mebuslar, daha Heyet-i Teftişiyeden seçim mazbatasını 
almadan istifa etmeye kalkmış, bu da yöneticileri şaşırtmıştı. Heyet-i Vu-

(1) Meclisi Vııkcla Mazbatası C 121 Belge No 2311 2 
(2)TV 21 Eylül 1124 
(1)TV 21 Teşıınıevvcl 1324 Kimlik kartlarını kaybedenlere guçluk çıkarıldığı bazı gazetelerde yazılmış ise de Takvimi Vekâ-

yı bunu yalanlamıştır TV 30 Teşrinievvel 1324, s 2 
(4) TV 9 Teşrinievvel 1324, s 2 
(VTV l2Tesıınıevvel 1324. s 3 
(6) TV 14 Teşrinievvel 1324, s 2 
(7) TV 22 Teşrinievvel 1324, s 2 
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kela bu durumda istifa edenin yerme yeniden seçim yapılarak adayın be
lirlenmesini uygun bulmuştur (1) 

Cebel-ı Lübnan'da seçimin yapılıp yapılamayacağı da yöneticilerde 
kararsızlık doğurmuş, fakat hükümet buradan da Meclıs-ı Mebusan'a 
uye gönderilmesinin gerekli olduğuna karar vermiştir (2). 

Tum bu sorunlar giderilmeye çalışılırken seçim çalışmaları da yoğun
laşmıştı Seçime katılacak örgütler, kişiler bildiriler yayınlayarak seçimi 
kazanmaya çalışıyordu 

Osmanlı Ittihad ve Terakki Cemiyeti Merkez-i Umumisi yayınladığı 
Mebusan intihabına dair beyannamede şöyle diyordu : 

Vatandaşlar, 
Cümleye malûm olsun ki, Osmanlı toprağında oturan ve yaşıyan islâm Hıris

tiyan butun insanlar bu vatanın evlâdı olup menafı-ı milliye ve hukuk-ı medem-
yeden müstefit olmak hususunda biri diğerinden farklı değildir Şeriat nazarın
da, kanun-ı devlet karşısında cümlesi müsavidir Din ve mezhep bahsindeki ıh-
tılâf-ı akait yalnız Cenab-ı Allah'a ve ahirete ait bir emr-1 manevî olup bunun 
dünya işlerine asla taallûku yoktur Binaenaleyh bir memleketin sekenesi, bir 
devletin tebaası bılâtefrık-ı cins u mezhep yekdiğerinin vatandaşı, toprak karde
şi olduğundan gerek hükümetin kanununa muhalif icraatına ve gerek bir ecne
bi kuvvetin taarruzatına elbirliğiyle karşı durup haklarını, hürriyetlerini asayiş ve 
ıstırahatlerım muhafazaya mecburdurlar Hukûmetm haricî ve dahilî meslek-1 
idaresini suret-ı daımede kontrol altında tutarak menafl-i umumıyeye muvafık 
olmıyan işleri reddetmek, millet ve memleketin refah ve saadetini temin edecek 
usul ve kavanmın muhafaza-ı husn-ı cereyanına nezaret eylemek butun efrad-ı 
milletin hakkıdır 

Hükümet bizim cehaletimizden, ıttifaksızlığımızdan istifade ederek bu hakkı 
gasbetmış ıdı idare beş on kışının keyfine, arzusuna tamah etti ve sefahatine tâ
bi tutuldu. Milletten alınan askerleri beyhude yere telef etmek, aşar, ağnam ve 
sair turlu namlarla alman paraları hafiyelere, ham memurlara, lüzumsuz müşir
lere, feriklere yedirmek, ahalinin emniyet ve asayişim, ticaret ve ziraat ve sanayi 
ve maarifi ve butun menafı-ı hayatıyesmı ayaklar altına almak, elinde beş on ku
ruşu olanların parasına goz dikilerek envai mufteriyyat ile tecrım edilmek ve kut-
ta-ı tarîklerle hükümet memurları ortak olup bilâperva halkı soymak âdet hük
müne girmişti Ahaliyi muhafazaya memur olanlar, haydutlara rahmet okuttura
cak derecede zulüm ve taaddıye koyulup, ırzlar, namuslar, servetler mahvedile
rek butun Osmanlılar zaruret ve sefalet içinde can çekiştirmek derecesine geldi 
Bu felâketler hep bizim ıttifaksızlığımızdan, korkaklığımızdan neşet ediyordu Ce
nab-ı Hakka şukur olsun ki, yine bu milletin islâm ve Hıristiyan bilcümle evlâdı 
aralarında bir ittihat ve Terakki Cemiyeti akdederek ve canlarını tehlikeye koya
rak kemal-i metanet ve husn-ı niyetle senelerce çalıştıktan sonra başımızın belâ
sı olan o zalim idareyi bir gun içinde mahv ve harab ettiler işte o cemiyet size hı-
tabedıyor 

(I)MV Mazbatan C 122 123 No 2 
(2) M V Mazbatan C 122 123 No 17 
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Vatandaşlar, lehulhamd elimize bir devr-ı mesud-ı hürriyet geçti Bunun 
kadr u kıymetini bilerek hukuk-ı tahliyemizi tecavüzden, taarruzdan ılelebed mu
hafazaya çalışalım Bundan sonra hükümet kendi keyfiyle hareket edemıyecek-
tır Meclıs-ı Mebusan'a milletin göndereceği vekiller her işe nezaret edecekler ve 
alman paraları devletin ıtılay-ı şan ve satvetıne ve milletin ıdame-ı refah ve raha
tına sarfettıreceklerdır Yollar yapılacak, kanallar açılacak, bataklıklar kurutula
cak, madenler işlettirilecek, ormanlar muhafaza olunacak, mahsulât-ı dahiliye
mizin revacı temm ve ticaret ve sanayı-ı memleket himaye edilecek, daha bir çok 
umur-ı nafıa vucude getirilecek ve her işte ehil, erbab-ı memurlar kullanılıp ırtı-
kâb ve irtişaya meydan verılmıyecek, haydutluk ve kutta-ı tariklikten eser kalmı-
yacak, ahz-ı asker muamelatmdakı yolsuzluklar kaldırılacak, kimse kimseye mü
dahale edemıyecek ve memleketimiz dahilî ve haricî taarruzdan mahfuz kalacak
tır işte hep bu işleri uç ay sonra açılacak olan Meclıs-ı Mebusan'a göndereceği
miz mebuslarımız yanı vekillerimiz yapacak veya yaptıracaktır Şimdi bize teret-
tub eden en muhım vazife yukarıda saydığımız eshab-ı servet ve saadeti hakkıy-
le idrak ve müdafaa edebilecek vekilleri bulup onları intihap etmektir 

Bulunacak mebuslar vatanına ve vatandaşlarına hakkiyle muhabbet eden er
bab-ı hamiyetten olmalıdır Mektep ve maarif gormuş, umur-ı devlete, ıhtıyacat-
ı memlekete, ahval-ı millete vakıf zevat bulunmalıdır Idare-ı sabıka zamanında 
rütbe ve nişan ve memuriyet mukabilinde hafiyelik etmiş, rüşvet vermiş ve rüş
vet almış kimselerin ve ahali ile hükümet arasında vasıtalıkla temm-ı servet eden 
muteneffızan-ı mahallıyenm hamiyet ve muhabbet-ı vatanıyesı olmadığından mil
lete vekil olarak Meclıs-ı Mebusan'a intihap edilmeleri kat'îyen caiz değildir Vic
danını, namusunu milyonlarca paradan daha kıymettar addeden ve her nerede 
olur ise olsun doğruyu söylemekten çekınmiyen, hak ve adle riayet ve hürmet et
mekle muştehır olan bîgarez ve bitaraf zevatı arayıp bularak emanet-ı vekâleti 
onlara tevdi etmek millete farzdır Vekiller bu evsafı haiz olmazlarsa milletin ka
zandığı hakk-ı hürriyetten istifadelerine bedel evvelkinden beter fenalıklar yuz 
gösterir Hasılı vekil intihabı pek mühim bir meseledir Bir şahıs, u m u r u ıçm 
muhtaç olduğu veküı intihapta hata ederse ayıp değildir Fakat elli bm kışının bir 
vekil intihabında isabet edememesi hem ayıp hem de zuldur Bu babta kimseden 
korkup çekinmemeli, herkes rey ve fıkrmı serbest söylemelidir Nizama sığmaz, 
kanuna uymaz bir ışınız olmadıkça size kimse bir şey yapamaz Hatıra gonule 
mağlûp olursanız görülecek zarar hem çok hem de umumi olur Aklınızı başını
za alınız Şimdi bu tun ecnebi devletler bize bakıyorlar. Bunca senedir istibdat bo
yunduruğu altında sersemleşmış olan bir milletin birden bire gösterdiği eser-ı 
hayatı mucize kabilinden addediyorlar Şimdilik hepsi bize müdahaleden el çek
tiler Eğer adamakıllı bir meslek-ı terakki ve temeddün iltizam ederek cümlemiz 
kardeş gibi o mesleği muhafaza edersek bize muavenet edecekler ve ittifak ve it
tihadımıza can atacaklardır Aksı takdirde iktidarsızlığımıza, meskenetimize yanı 
şeref-ı istiklâle lâyık olmadığımıza hükmedeceklerdir ki, maazallah b u halın ne
ticesi dehşetli bir felâkettir Milletimizi, mevcudiyetimizi kendi elimizle tehlikeye 
atmıyalım Hur ve mesut olarak yaşıyalım Husn-ı niyet ve kemal-ı ihtiyat ve dik
katle hareket ettiğimiz halde tevfık-ı ilâhî daima refik ve rehberimızdır (1) 

Ittıhad ve Terakki 

(l)Bk AlıCaat agc i 116 1 İH 
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Seçimlerin başlamasıyla birlikte bazı kışı ve gruplar seçimlerin düz
gün yapılmadığından yakınmaya başlamıştır 

Bolu'da seçimlere fesad karıştırıldığının hükümete iletilmesi uzerme 
gerekli önlemler alınmış ve suçlular mahkemeye verilmiştir (1) Malte
pe den yapılan şikâyetler incelenmiş, seçimin kurallara uygun yapıldığı 
belirlenmiştir (2) Zor'dan bazı kişiler seçimlerin serbest yapılmadığından 
şikâyetçi olmuşlardı Ancak yapılan incelemelerde seçimin serbest yapıl
dığı, yerel hükümet temsilcilerinin "zerre kadar" bir karışması olmadığı, 
mahkemede görülen dava ise nüfuzunu kullanarak mebus olmaya yelte
nen, fakat halk üzerinde etkisi olmadığını gören eski bir banka memuru
n u n dilekçesi uzerme açıldığı ve bu memurun haksız bir suçlama içinde 
olduğu mahkemece saptamış ve seçimlerin serbest yapıldığına karar ve
rilmiştir (3) 

izmir'de seçimlerin yasalara aykırı yapıldığı, b u n u n sonunda da Er
meni milletinin h u k u k u n u n "mahvedıldığı" bildirilmiştir Dahiliye Neza
reti bu konu uzerme inceleme yaptırtmış, Izmıd Mutasarrıflığı seçimlerin 
kurallara uygun yapıldığını bildirmiştir (4) 

Goruce'de Rum nüfusun 45 000 olmasına rağmen komutanın muda-
helesı yüzünden Rumların mebus çıkaramadıklarını, Rum metropolıdı 
iddia etmiştir Bu iddia üzerine hükümet Manastır Vilayetine bir yazı ya
zarak bu iddianın araştırılmasını istemiştir Vali bu istek üzerine gerek
li incelemeyi yapmış ve Gorıce'de Ulah halkın az, Ortodoksların çok oldu
ğunu, Kanun-ı Esası'ye göre seçimlerde cins ve mezhebin esas alınmadı
ğını, Osmanlı olan herkesin seçilme hakkına sahip olduğunu, Gorıce'de 
de bir islâm bir Ulah'm seçildiğim, Manastır 'da 53 635 islâm, 83 000 ku
sur Bulgar olduğu halde bir Bulgar, bir islâm bir Sırp ve bir Rum olmak 
üzere dört mebusun seçildiğim, oysa sancakta Rum ve Bulgarların azın
lıkta olduğunu, Serfıçe'de 40 000 Islama karşılık 60 000 Rum olduğunu, 
Rumların ıkı mebus çıkardığını, islamların çoğunluğu sağlayamadığını, 
dolayısıyla seçimlerin duzgun yapıldığını bildirmiştir Patrikhaneden ya
zılan dilekçenin kanunu değiştirmeyi amaçladığı oysa, b u n u n yerinin 
Meclıs-ı Mebusan olduğu da vurgulanmış (5) ve çeşitli meslek grupları-

(1)TV nTtiiııuev\>el]324 s 3 
(2) TV 25 Tcpımcnd 1324 j 3 
0)TV 25nSımıcvvü H24 s 2 
(4)TV 9 Teşrinisani 1324 s 1 
(i) T V 4 Tcşuımam 1324 s 1 
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nm, din başkanlarının ve kamu görevlilerinin imzasıyla böyle bir şeyin ol
madığı bildirilmiştir (1). 

Bursa 'dan yapılan bir şikâyetin doğru olmadığı saptanmıştır (2). 

Seçim dolayısıyla kavgalar da olmuştur. Örneğin Manastır Vilayetinin 
Gorice livasına bağlı Horpişne nahiyesinde oy vermek için halk toplandı
ğında Rum ve Bulgar ahali arasında kavga çıkmış, sopalarla birbirlerine 
saldırmışlardır. Bunun üzerine asker çağrılmış ve olay yatıştırılmış tır. 
Rumlardan iki kişinin, Bulgar cemaatinden Yorgi Hristo, Turna Mito ve 
arkadaşları tarafından yaralandığı ve yaralılardan birinin üzerinde revol
ver çıktığı görülmüştür. Hükümet gerekli önlemleri almış seçime devam 
edilmiş, suçlular adliyeye gönderilmiştir (3). 

Manastır 'dan ise teftiş heyetlerine itirazın yapıldığı görülmektedir. 
Heyeti Teftişiyede her milletten üye vardı. Kırcova'da Bulgar milletinden 
Uya, Ohride İstefan, Filip Petros teftiş heyetine girmişler ve Bulgar muh
tarlar tarafından hazırlanan ve vergi mükellefi olmayan, "diyar-ı ahirde" 
bu lunan kişilerin yazıldığı defterleri onaylamışlardı. Oysa defterlerdeki 
hatalar, saptanmış fakat seçimin gecikmesinden korkularak b u hatalar 
sineye çekilmiştir. Bunun sonunda da 1 Müslüman, 3 Müslüman olma
yan mebus seçilmiştir. Seçimleri izleyen Avusturya'nın Manasür Konso
losu bile seçmenlerin serbest yapılmasından memnun olduğunu bildir
miştir. Dolayısıyla Konsolos Manastır 'da seçimler mezhep üzerine değil, 
Osmanlılık üzerine yapıldığını, seçimlerden şikâyetçi olanların garez yap-
üklarını bildirmiştir (4). 

Rum ve Ermeniler seçim şubeleri oluştururken köylerin Müslüman 
olmayan ikinci seçmenleri azınlıkta bırakacak şekilde birleştirildiğini, 
b u n u n da seçim yasasına aykırı olduğunu iddia etmişlerdir (5). Örneğin 

(1) TV 4 Teşrinisani 1324, s 4 Elimizde bulunan belgelere göre ikinci seçmenlerin sayılarını ve mıllıyetlennı gösterir bazı 
rakamlaı vcıebılırız 

Kınova Vilayeti Kaıadağ Kazası Ikına seçmen Müslüman 2, Müslüman olmayan 8, Koprulu Kazası. 10 Mııstuman, 11 Bul-
gaı 1 Rum (T V 12 Teşrinievvel 1324, s 3) Selanik Vilayeti Merkez Kazası 22 Müslüman, 41 Müslüman olmayan, Tık-
veş 'te 13 Muslımıan, 7 Müslüman olmayan, Kesendere 2 Müslüman, 25 Müslüman olmayan (T.V. 22 Teşrinievvel 1324, 
s 3), Costuvar Kazasından 9 Müslüman, 1 Müslüman olmayan, Kalkandelen Kazasından 30 Müslüman, 12 Müslüman 
olmayan, (7 V 14 Teşrinievvel 1324, s 2), Bursa Vilayeti Merkez Kazasından 53 Müslüman, 13 Rum, 2 Ermeni, 1 Mıtse-
w Mudanya'dan 1 Müslüman 10 Rum ikinci seçmen seçilmiştir (T V 12 Teşrinievvel 1324, s 3) 

(2) TV W resımıevvel 1324,s 3 
(1) TV 4 Teşrinisani 1324, s 2 
(4) 7 V 15 Teşt ınısanı 1324, \ 3 Rumlar 2 mebus çıkarmak ıstıyoıdu TV 4 Teşrinievvel 1324, s 4 
Kosova vilayetinin Iştep kazasında 13 066 Müslüman, 9 962 Bulgar, 342 Musevi olduğu halde buradan 2 Müslüman, 2 tane de 

Mıı\luman olmayan ıkına seçmen seçilmiştir TV 15 Teşrinisani 1324, s 3 
(1)TV 5 Teşrinisani 1324, s 3 
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Yarıya'dan bu doğrultuda bir şikâyet Dahiliye Nezaretine ulaşınca, Neza
ret gerekli incelemeyi yaptırmış durumun iddia edildiği gibi olmadığı sap
tanmıştır. 

c) II. Devre Seçimleri 
Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde 1912 seçimlerinin özel bir ye

ri vardır. Çünkü, bu seçimde Osmanlı toplumu ilk kez iktidar ve muha
lefet ayrışmasıyla yüz yüze geliyordu. Meclis-i Mebusan'da ki bu ayrışma 
tüm ülkeye yayılmıştı. 

Ülkenin gidişatını beğenmeyenler İttihatçıların üç yıllık uygulamala
rını görmüşlerdi. Ülkenin küçülmesi durdurulamamış, özgürlüklerin sı
nırları genişletilememiş, meşrutiyete karşı zaman zaman baş kaldırılar 
yaşanmıştı. Sırtını orduya dayayan İttihat ve Terakki Cemiyeti sıkıyöne
timle ülkeyi idare ediyordu. 

İttihat ve Terakki Cemiyeti perde arkasından siyasal iktidarı elinde 
tutmasına rağmen İstanbul'da yapılan ara seçimi bir oy ile kaybetmişti. 
İşte bu durum İttihatçıları korkutmuş, muhalefetin daha fazla büyüme
sine fırsat vermeden henüz süresi bitmemiş olan Meclis-i Mebusan'ı se
çime sürüklemiştir. 5 Kânun-i Sani 1327 (18 Ocak 1912)'de yayımlanan 
irade-i seniyye ile Meclis-i Mebusan feshedilerek üç ay içinde yeni Mec
lis-i Mebusanm toplanmasını padişah istemiştir (1). Böylece 1912 seçimi 
Osmanlı tarihinin ilk erken genel seçimi olarak tarihe geçmiştir. 

1912 seçimlerinden genel hava, İttihat ve Terakki karşıtlarının adeta 
bir muhalefet cephesi oluşturarak, ne pahasına olursa olsun İttihat ve 
Terakkiden kurtulmak gerekir gibi demokrasiye yöneliş açısından olduk
ça sakıncalı bir yaklaşımı yansıtıyordu. Nitekim bunun sonucu olarak İt
tihat ve Terakki Cemiyeti siyasal iktidarın tüm olanaklarını kullanarak 
seçimi kazanmanın yollarını aramıştır. Bu nedenle de 1912 seçimleri se
çim sırasında meydana gelen olaylar yüzünden Türk tarihine "sopalı" se
çim olarak geçmiştir. 

Henüz propaganda teknikleri bilinmediği için siyasetçiler; seçimlere 
başlandıktan sonra "konferans" yoluyla halkı aydınlatma ve oy toplama
ya çalışmışlardır. Ancak seçim mücadelesinin yoğunlaştığı sırada konfe-

(I) Bu konuda yayımlanan İrade-i Seniyye'de şöyle denilmekledrir. "Kanun-i Esasinin 7 nci maddesi, Âyan'ın reyi muvafaka
ti mucibince Heyeı-i Hazıra-i Mebusanm feshini ve tarihi feshinden itibaren üç ay zarfında Heyet-i Cedide-i Mebusanm bi
let intihap içtima'mı irade ederim." Düstur. Tertib-i Sani, C. 4, Dersaadct. 1331, s. 51. 
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ransların parti şubelerinde yapılması sıkıyönetimce zorunlu kılınmıştır. 
Bununla da yetinilmemiş sıkıyönetim yasasına "açık yerlerde vukuu bu
lacak içtimaatı, memleket huzur ve sükununu" bozacağı gerekçesiyle 
durdurulmasına olanak sağlayan yeni hükümler eklenmiştir. Bu hüküm 
daha çok muhalefetin etkinliğini kırmak için işletilmiş ve kimi muhalefet 
önderi tutuklanmıştır. Örneğin Rıza Tevfik, Büyükada'da verdiği bir kon
ferans nedeniyle tutuklanmış, dövülmüştür (1). Oysa İttihat ve Terakki 
adına konferans veren Cavit Beyi büyük kalabalıklar karşılamıştır (2). 

Gerek iktidar gerekse muhalefet bu seçimlerde azınlıklarla açıktan 
açığa ittifak yapmıştır (3). Rum ve Bulgarlar seçim yasasında değişiklik
ler yapılarak kendilerine daha fazla temsil hakkı verilmesini istemişlerdir 
(4). Hahambaşı vekili Adliye Nezaretine bir yazı yazarak kendilerine kon
tenjan tanınmasını istemiş, aksi takdirde hiç mebus çıkaramayacakları
nı belirtmiştir (5). Ermeniler ise ülkenin pek çok yerinde nüfus çoğunlu
ğunun Müslümanlarda olduğuna dikkati çekmiş, Müslümanlar oy ver
medikçe azınlık unsurlarından mebus seçilemeyeceğini, bu nedenle hü
kümetin cins ve mezhep ayırımı yapmadan mebusluğa layık olanların se
çilmesi doğrultusunda bildiriler yayınlamasını istemişlerdir (6). 

Azınlıklardan oy almaya çalışan bazı mebus adaylarının ve kimi gaze
tecilerin azınlık isteklerini körükleyici davranışları, toplumda 
çatışmalara yol açmıştır. Oysa ortada bir Kanun-ı Esasi ve bir de İntihab-
ı Mebusan Yasası vardı. Hükümet bu yasaların dışına çıkılamayacağım 
ısrarla belirtiyordu (7). 

Seçimlerin yapılmasına ilişkin İrade-i Seniyye imzalandıktan sonra 
sadrazam ivedi olarak Dahiliye Nezaretine bir yazı yazarak, İrade-i Seniy-
yenin Takvim-i Vekayi ve Evrak-ı Havadis ile yayınlanmasını, ayrıca ge
reken yerlere de duyurulmasını istemiştir (8). Dahiliye Nazırı, Sadraza
mın isteklerini aynı gün yerine getirmiştir. Nitekim 23 Ocak 1912'de Ela
zığ'da seçimlere başlandığına ilişkin bilgiler alınmıştır (9). 

(1) Ali Birinci, Hürriyet ve İtilaf Fırkası s. 148-149. 
(2) Tevfik Çavdar. Miintehib-i Sani'dcn Seçmene, Ankara, 1987, s. 11-12. 
(3) Birinci a.#.e., s. 137-139, Çavdar, a.f>.e. s. 11. 
(4) BOA. DH. SYS. 83-2/4. 
(5) BOA. DH. SYS. 103-1/2. 
(6) A.g.b. 103-1/5. 
(7) A.g.b. 103-1/3. 
(8) BOA. DH. SYS. 50-(6-5)/14. 
(9)A.g.b.50/21. 
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Seçim kararının vilayetlere ulaşması üzerine vilayetlerde yeni bir te
laş başlamıştır. 

Seçimlerin düzenli yapılabilmesi için nüfus defterlerinin doğru hazır
lanması gerekiyordu. Oysa bu konuda Trablusgarp'da, Adalar'da olduk
ça ciddî sorunlar vardı. İtalyan işgalinden kaçan halk ya iç bölgelere ya 
da Anadolu kentlerine sığınmıştı. Bunların bulundukları yerde kayıtları 
yoktu. Onları nüfus defterine yazmak da zaman alacaktı. Vali 11 Kânun-ı 
Sani'de Trablusgarp'ta seçimin yapılamayacağını bildiriyordu (1). 

Bazı siyasî örgüt temsilcileri de ülkenin bu durumundan yararlana
rak daha fazla mebus seçtirebilmek için yurt dışında bulunan kişilerin 
de seçim defterlerine yazdırılması konusunda ısrarcı bir tavır sergiliyor
lardı. Oysa başka bir ülkede değil, diğer bir Osmanlı kentinde yaşayan 
kişinin bile yaşadığı kent dışında bir yerde oy kullanması söz konusu de
ğildi (2). O nedenle hükümet bu isteklere sıcak bakmamıştır. İtalya ile 
barışın yapıldığına dikkati çekerek "istisna-ı hükümlere gerek olmadığı
nı" italyan işgaline uğranılan yerlerde de seçimin yapılacağını belirtmiş 
ve bu kararını ilgili yerlere iletmiştir (3). 

Seçim kararı vilayetlere iletilince valiler geçen seçimde hazırlanan nü
fus defterlerinin bazı ilavelerle kullanılmasını tasarlamışlar ve bu konu
da hükümetten görüş istemişlerdir (4). Şûra-yı Devlet'in olumlu görüş 
bildirmesi (5) üzerine valiler eski defterlere yeni ekler yaparak nüfus def
terlerini oluşturmuşlardır 

Doğal olaylar yüzünden toplu göçlerin olduğu yerlerde ise seçmenin 
bulunduğu yerde deftere yazılması (6), memurların ise görevli olarak bu
lundukları yerlerde oy kullanmaları kararlaştırılmıştır. (7). 

Seçimler ülkeye ek yeni harcamalar getiriyordu. Bu harcamaların 
karşılanması hükümet için sorun oluyordu. 1912 seçimlerinde Heyet-i 

(1) Agb 103-1190 103-1/1-5/47, 50-(6-36/10) 
Oysa hukumetm bu konudaki tavrı hayli ilginçti ve şöyle diyordu V ılayettekt seçimin zorluğuna katılıyoruz Ancak fiilen 
devletin ıdaıesı altında bulunan bir vilayette seçimin yapılmamış olması içerde ve dışarda olumsuz izlenimler yaratır Şek
len olsun seçim yapılmalıdır Bunun ıçm vilayet İdare meclisince bir Heyet-ı Tefiışıye oluşturun ve iyi hâl sahibi olanlara 
mazbatalarını vererek sorunu çozun Mazbata vereceğiniz mebusların hükümetin dayandığı fırkaya sadık kalacak kişiler
den olmasına özen posterin Bkz BOA DH SYS 50-(36) 9/1 

(2) BOA DH-SYS 57/6-27/56 
<<)BOA DH-SYS 103-1/1-5/20 
(4) A gb 103-1/96 
IVAgb 101-1/87 
(6) BOA DH-SYS 103-1/35 
(7) BOA DH-SYS 103-111-713-1 
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Teftişiyenin yapacağı harcamaların belediye bütçelerinden karşılanması 
kararlaştırılmıştır (1). Posta, Telgraf ve Telefon Nezareti, Heyet-i Teftişiye-
lerinin çekecekleri telgraflardan para alınmamasını ilgili yerlere bildir
miştir (2). 

1912 seçimlerinde politize olan kimi kişiler seçimlere katılabilmek ya 
da mebus olabilmek amacıyla doğum tarihlerindeki yanlışlıkları düzelt
mek için mahkemelere başvurmuşlardır. Bu konuda bağlayıcı karar alın
madığı dikkatimizi çekiyor. Zira seçim sırasında bu tür istekte bulunan
ların istemlerinin kabul edilmemesi kararlaştırılmışken (3), Erzincan'dan 
adaylığını koyan Halit Beyin doğum tarihini değiştirmesinin adaylığa en
gel olmadığı konusunda Dahiliye Nezareti'nin görüş bildirdiği saptanmış
tır (4). 

Seçimler sırasında seçmenin birden fazla oy kullanmasını önlemek 
için 1908 seçimlerinde olduğu gibi kimlik kartı göstermesi ve bu belgele
re görülmüştür kaydının konması da kabul edilmiştir. 

iktidar ve muhalefet ayrışması kesin çizgilerle belirlenmiş olduğu 
için, seçim güvenliğine önem verilmiştir. Ancak alman önlemlerin tek 
yanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne daha geniş açılım sağlamaya yönelik 
olduğu dikkati çekmektedir, ittihat ve Terakki yanlısı yöneticiler kendi 
yandaşlarını seçtirebilmek için olağanüstü bir çaba içine girmişlerdir. 
Yanya Valisinin, Nazım Paşa'nm, Mehmet Ali Paşa'nın (5), Cavid Paşa'-
nın (6) tavır ve davranışları b u n u n açık örnekleridir. 

Hükümet, seçimde karışıklıklar çıkmasını önlemek için seçim güven
liği konusunda teftiş heyetlerinin isteklerinin karşılanmasını kararlaştır-
mıştır (7). Bu arada İstanbul Polis Müdürlüğü'nce hükümeti eleştirerek 
seçim güvenliğini bozanların ve emirlere aykırı hareket edenlerin eylem
lerinin önlenmesi, en ufak bir olayın çıkmasına izin verilmemesi de 
kararlaştırılmıştır(8). 

(/) BOA DH-SYS 103-1/1-7/14,2-15. Hükümet kazalarda oluşacak Heyet-ı Teftışıyelerden köylere ve mahallelere gönderile
cek memur ve kâtiplere geliri yeterli olmayan belediyeler ve hiç geliri olmayan kazalar için bir milyon kuruşluk bir para 
ayıımış ve bunu Dahiliye Nezareti bütçesine eklemiştir (31 Kânun-ı Sanı 1327) Duştur. C. 4, s 113. 

(2) BOA DH-SYS 103-1/1-5/18 
(3) BOA DH-SYS 50-/6-36/15 
(4) BOA DH-SYS 50-(6-36) 40,41,42. 
(5) Birinci a g e s 152-153 
(6) Ahmet Bedevi Kuran, Osmanlı İmparator s 554 
(7) BOA DH-SYS 103-1/1-7/37 
(H) BOA D -SYS 50/6-5/15 
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Alman önlemlere karşılık ülkenin çeşitli yerlerinde Otuz Bir Mart is
yanının adeta tekrarı niteliğinde bazı olaylar meydana gelmiştir. Örneğin 
Eskişehir (1), Kastamonu (2), Trabzon (3) en dikkati çeken yöreler olmuş
tur. 

Seçimlerin sonuçlarına da o güne değin görülmemiş itirazlar olmuş
tur. Hükümet bu davranışları inceleyeceği yerde geçiştirmiş ve örtülü bir 
şekilde itirazları reddetmiştir (4). Hükümet yanlısı basın da seçim sonuç
larını "İttihat ve Terakkinin Galebesi" şeklinde bildirilmiştir. Gerçekten 
de bu seçimlerde muhalefetten sadece altı mebus seçilme olanağı bula
bilmiştir (5). 

Ülke genelinde seçimler yapılırken 25 Mart 1329/7 Nisan 1912'de 
Hükümet üyeleri toplanarak ülkenin bazı yerlerinde seçimin bittiğini ba
zı yerlerde de bitmek üzere olduğuna dikkati çekerek; seçilen mebuslara 
harcırahlarının vakit geçirilmeden gönderilmesini, mebusların bir an ev
vel İstanbul'a ulaşmasını sağlamak üzere valilere Dahiliye Nazırmca du
yuru yapılmasını kararlaştırmışlardır. Zira Kanun-i Esasi'nin öngördüğü 
Meclis-i Mebusan'ın kapalılık süresi 5 Nisan 1328/18 Nisan 1912'de do
luyordu (6). 

Hükümet , Meclis-i Mebusan'ın çoğunluk olmasa bile 5 Nisan 
1328/18 Nisan 1912 tarihinde açılmasını zorunlu görmüştür. Bu düşün
cesini Padişaha da iletmiştir. Padişah, hükümet in isteğini olumlu bul
muş 2 Nisan 1328/15 Nisan 1912'de yayımlanan İrade-i Seniyyesinde 18 
Nisanda Meclis-i Mebusana geleceğini, hazırlıkların ona göre yapılması
nı bildirmiştir (7). Saptanan tarihte Meclis-i Mebusan II nci Devre çalış
malarına başlamıştır. 

d) III üncü Devre Seçimleri 

5 Nisan 1328/18 Nisan 1912'de açılan Meclis-i Mebusanda hâkim 
güç İttihad ve Terakkicilerdi. Ancak, Hürriyet ve İtilaf Fırkası'mn öncülü
ğünde gelişen ve güçlenen muhalefet, seçimi yitirmesine rağmen dinme
miş ti. Tam tersine, ülkenin içinde bulunduğu ortamdan yararlanarak 

(1) Bkz İhsan Güneş "1912 Seçimleri ve Eskişehir'de Meydana Gelen Olaylar" Belleten C. 46, S 216, s. 459-483. 
(2) Btıtncı a fi.e s 146 vd. 
(J) Kıulıct Eıntroğlu, "Trabzon'da Sopalı Seçimler" Tarih ve Toplum. C. 17, sayı 97. s. 41-46. 
(4) Bıııncı a % e i 154-155. Başbakanlık arşivinde bu konu ile ilgili çok sayıda belge vardır. 
(5) Birimi a.x.c.s. 157. Tunaya bu sayıyı 15 olarak veriyor Bkz. Türkiye'de Siyasî Partiler. C. 1, İstanbul 1984 s. 272 n25. 

mebusların adları ikinci ciltte verilecektir 
(6) Bkz BOA. DUİT. 511-2111 Duştur 2. tertip C. 4. s. 441-442. 
(7) A f;.e. DUİT 511-212 Duştur s. 456. 
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güçlenmişti Devletin siyasî bütünlüğü sarsılmaya, toplumsal yapı bozul
maya başlamıştı Ülke adım adım siyasal ve toplumsal istikrarsızlığa yö
neliyordu ittihatçılar, meclısdekı sayısal üstünlüklerine dayanarak ıste-
dıkleıı yasayı istedikleri şekle sokma olanağına sahiptiler Fakat, toplu
mun özlemlerine cevap veremiyorlar, sorunları çozemıyorlardı Eleştiri
ler, Ittıhad ve Terakkinin toplum içindeki gucunu sarsıcı bir niteliğe bü
rünmüştü Ülkedeki tum sorunların suçlusu olarak Ittıhad ve Terakki 
görülüyordu Muhalefet ordu içme de sıçramıştı. Ordu ıçmde Halaskar 
Zabıtan Grubu adıyla gizli bir orgut oluşmuştu Balkanların kimi yerle
rinde askerler hükümete karşı başkaldırmaya başlamıştı. Harbiye Nazırı 
Mahmut Şevket Paşa'nm istifası ile sarsılan hükümet, bu olaylardan 
sonra daha da yıpranmıştır Sait Paşa 2 Temmuz 1328/15 Temmuz 
1912'de Mebusandan güvenoyu almasına karşılık, iktidarda kalmanın 
uygun olmadığı kanısına varmış olacak ki bir kaç gun sonra istifasını ver
miştir (1). 

Padişah Sait Paşa'mn yerme Tevfık Paşa'yı getirmek istedi. Fakat Tev-
fık Paşa meclisin dağıtılıp yeni seçimin yapılması, sıkıyönetimin kaldırıl
ması vb koşullar one surdu. Bunun üzerine Tevfik Paşa'dan vazgeçildi 
ve çeşitli görüşmelerden sonra sadrazamlık görevi Gazı Ahmet Muhtar 
Paşa'ya verildi (2) 

Gazı Ahmet Muhtar Paşa ittihatçı olmayan kişilerden oluşan bir hü
kümet kurdu 17 Temmuz 1328/30 Temmuz 1912'de programını Meclıs-
ı Mebusana sundu Buyuk tartışmalar oldu Zira programda, seçimlerin 
yasalara uygun yapılmadığı, memurların, askerlerin politikaya karıştı
ğına dikkat çekilerek asker ve memurların politikadan uzaklaştırılacağı 
belirtiliyordu Meclisin feshedilmesinden endişe duyan ve bunu önlemek 
isteyen ittihatçılar, kendilerinden olmayan Gazı Ahmet Muhtar Paşa Hü
kümetine güvenoyu vermek zorunda kaldılar. 

Hükümet, güvenoyunu aldıktan sonra kamuoyunun bir kesimince 
onaylanmayan seçimler sonucu oluşan Meclis-ı Mebusan'ı dağıtmanın 
yollarını aradı. Bulunan formül 5 Nisan 1328'de toplanan Meclis-ı Mebu-
sa'nm hükümet ile meclis arasındaki sorunu çözmek ıçm toplandığı, so-

(I') Yusuf Hayuı af, e s 277 Takvimi Vckayı 5 Temmuz 1328 5 Nisanda toplanan Meclis ı Mtbusanın ilk devresi Mayıs ba 
şmda bitecekti Padişah 30 Nisan 1328 de Meclis çalışma suresini 5 Temmuza kadar uzattı Duştur C 4 s 492 

(2) Af, t s 279 
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run çözüldükten sonra meclisin dağılarak seçimlerin yenilenmesi gerek
tiği düşüncesine oturtuldu. Nitekim, hükümet bu düşüncesini Meclis-i 
Âyan'a bildirdi. Ayan Meclisi 22 Temmuz 1328/4 Ağustos 1912'de yaptı
ğı gizli bir toplantıda hükümetin isteği doğrultusunda karar aldı ve Mec
lis-i Mebusan'ın feshedilmesinin Kanu-i Esasi'ye uygun olduğunu bildir
di. B u n u n üzerine Meclis-i Mebusan 22 Temmuz 1328'de feshedildi. Bu 
konuda yayımlanan İrade-i Seniyyede şöyle denilmiştir : 

"Sait Paşa kabinesiyle Heyet-i Mebusan arasında Kanun-i Esasi tadi
lâtından dolayı tahaddüs eden ihtilaf üzerine Meclis-i Mebusanın feshi ile 
yeniden intihap olunup 5 Nisan 1328 tarihinde içtima ve mucibi ihtilaf 
olan madde hakkında Kanun-i Esasi'nin 35 inci maddesi mucibince ka
rarını ita etmiş olan Heyet-i Cedide-i Mebusan'ın müddet-i memuriyeti 
feshi intaç eden ihtilaf hakkında sıfat-ı hakimiyetle bir rey ve karar itası
na m a h s u s ve münhasır olduğu Heyet-i Âyan'dan Kanun-i Esasi'ye tev
fikan ve tefsiren tanzim olunan kararnamede beyan olunmuş ve bu ka
rara göre Meclis-i Umumi'nin seddiyle Mebusanın yeniden intihabına 
mübaşeret olunmak lazım gelmiş olduğundan Meclis-i Umumi'nin sed
diyle Kanun-i Esasi ahkâmına tevfikan intihabat-ı cedidenin icrasını ira
de ederim." 

Mehmet Reşad 

Bu irade-i seniyenin icrasına sadrazam memurdur . 

22 Temmuz 1328/4 Ağustos 1912 (1) 
23 Temmuzda Meclis-i Mebusan toplandı, Cavit Bey uzun ve ilginç bir 

konuşma yaparak mebuslara Gazi Ahmet Muhtar Paşa Hükümetine gü
vensizlik oyu vermelerini, yeni bir hükümet kuruluncaya kadar meclisin 
tatil edilmesini istedi. Onun bu isteği kabul edildi. Meclisin toplanması
na süresiz ara verilmesi saptandı (2). 

Meclis-i Mebusan kapatıldıktan sonra Hükümet, İttihat ve Terakkiye 
karşı olumsuz tavrını sürdürdü. Onun hükümet ve devlet örgütlerindeki 
gücünü kırmaya çalıştı. İttihadçılar da tüm güçlerini kullanarak Hükü
met uygulamalarını başarısız kılmaya gayret ettiler. 

Meclis-i Mebusan kapatılmadan bir gün önce Sadrazam tüm vilayet
lere, livalara gönderdiği genel duyuruda "geçen sene nezaretlerden vuku 
bulan yasa dışı tebligat üzerine mebus seçimlerinin yapıldığını fakat 

(!) BOA. DUİT. 5/1-2-4. Duştur. C. 7. s. 4-7. 
(2) Bkz. MM2b C. D. 2 Se İç. 1.C2. s. 648-655. 
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bunların yasalara uygun olmadığını, memurların seçime müdahale ettik
lerini, bir kazaya bağlı olan köyleri başka bir kazaya bağlayarak seçim 
çevrelerini değiştirdiklerini, oy pusulaları ile seçim sandıklarının suiisti
male uygun hazırlandığının saptandığını belirtti. 

Mebus seçimlerinin yürürlükteki yasalar çerçevesinde her türlü su
iistimalden uzak bir şekilde yapılarak ülke sorunlarının özgür ortamda 
ele alınmasının ülkenin yararına olduğuna dikkati çekerek, seçimin ta
rafsız ve özgür ortamda yapılacağım, Fırkaya girerek görevini suiistimal 
eden memurların cezalandırılacağını, Mülkiye, Zaptiye ve Belediye me
murlarından başka seçimde görevli memur bulundurulmayacağını, se
çim şubelerinin o kazaya bağlı nahiye ve köylerden oluşturulacağını, oy 
pusulaları ile sandıkların suiistimali önleyecek şekilde yapılacağını, iç 
güvenliği korumak için gerekli önlemlerin alınacağını bildirdi" (1). 

Hükümet, yasalara uygun bir seçim yapılması kararını aldı. Dahiliye 
Nazırı vilayetlere yazdığı bir yazıda seçimlere başlanması için gerekli ha
zırlıkların yapılmasını istedi. Bazı yerlerde Teftiş Heyetleri oluştu, hatta 
müntehib-i saniler de seçildi (2). Hükümet bu konuda bir de resmî be
yanname yayınladı (3). Seçimlerde kullanılmak üzere geliri yeterli olma
yan belediye ve kazalar için Dahiliye Nezareti bütçesine bir milyon kuruş 
para eklendi (13 Eylül 1328) (4). 25 Eylülde kara ve deniz asker ve su
baylarıyla, jandarmaların seçimlerde oy kullanmaları yasaklandı (5). 

Hürriyet ve İtilaf Fırkasının Reisi Sanisi 22 Ağustos 1328/4 Eylül 
1912'de hükümete bir dilekçe vererek yapılacak seçimler konusunda gö
rüşlerini dile getirdi. Buna göre seçimlerin yasalara uygun yapılabilmesi 
için; 

"1. Gerek sandık başında, gerek teftiş heyetlerinde kurulmuş ve se
çimlere kadar kurulacak fırkalardan eşit sayıda görevlilerin bulundurul
ması, bunların fırkaların birer memuru olduklarının resmen tanınması, 

2. Sandık başlarında resmî devlet görevlilerinin bulundurulmaması, 
3. Zaptiye memurları ile jandarmanın seçimlerde görevlendirilmeme-

si, seçme hakkına sahip olanların sivil elbiselerle oyunu kullanması, 

(/) BOA. DH-SYS. 103-1/1-5/10», 110,111. 
(2) BOA. DH-SYS. 122-1137. 48. 
(3) BOA. DH-SYS. 50(6-5)112,13. 
(4) Düstur. 2 Tertip, C. 4, s. 630.19 Eylül I328'de ise seçimlerin yapılışım kontrol etmek için taşralara gönderilecek müfettiş

lerin tahsisat ve harcırahları için. Dahiliye Nezareti bütçesine bir milyon beş yüz bin kuruşluk ek yapılmıştır. Düstur, C. 4, 
s. 637. 

(5) Düstur. Tertib-i Suni C. 4. s. 651-652. 
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4. Zaptiye memurlarının, Meşrutiyetle yönetilen ülkelerde olduğu gi
bi güvenliği korumak gerekçesiyle olsa bile, olay olmadığı sürece sandık 
başına gitmemesini önerdi (1). 

Sadrazam, daha öncesi seçim deneyimlerinden yola çıkarak, 12 Ağus
tos 1328/25 Ağustos 1912'de şikâyetlerinin incelenmesi amacıyla Dahi
liye Müsteşarı ile Şûra-yı Devlet üyesi iki kişiden oluşan bir komisyon 
oluşturulmasını istedi (2). 

Meclis-i Mebusanın 1 Teşrinisanide açılması hükümetçe saptandı ve 
Dahiliye Nazırı bunu bir yazı ile tüm vilayetlere bildirdi (3). 

Kanun-i Esasiye göre kapatılan Meclis-i Mebusan'ın Ekim başında 
açılması gerekiyordu. Oysa Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Kara
dağ ile başlayan savaş sürmekteydi. Anadolu halkından oy kullanacak 
durumda olanların büyük bölümü silah altına alınmıştı. Bunlar peyder
pey savaş alanlarına gönderiliyordu. Rumeli askeri ise tümüyle seferber 
halde idi. Dolayısıyla seçimin yapılması olanaksızdı. O nedenle hükümet 
seçimin yapılabilmesi için uygun ortamın oluşmasını zorunlu gördü ve 
seçimin ertelenmesini kararlaştırdı. 11 Teşrinievvel 1328/24 Ekim 1912 (4). 
Bu karar Padişaha da iletildi. Padişah, Hükümetin isteğini olumlu buldu 
ve seçimlerin ertelenmesini öngören irade-i seniyyesini 12 Teşrinievvel 
1328/25 Ekim 1912'de imzaladı (5). 

Balkan Savaşının gidişatı üzerine Gazi Ahmet Muhtar Paşa istifa et
ti. Yerine Kâmil Paşa Başkanlığında yeni bir hükümet kuruldu (29 Ekim 
1912). Ancak o da başarılı olamadı. Bundan yararlanan İttihatçılar 
10 Ocak 1328/23 Ocak 1913'de Enver ve Talât Beylerin öncülüğünde bir 
darbe yaparak siyasal iktidarı ele geçirdiler. Yeni hükümeti eski harbiye 
nazırlarından Mahmut Şevket Paşa kurdu (23 Ocak 1913). 

Ağırlaşan ülke sorunlarım çözmeye çalışan ve kendi doğrultusunda 
hareket eden Mahmut Şevket Paşa'mn 11 Haziran 1913'te öldürülmesi 
siyasal ortamı gerginleştirdi. Yeni hükümeti Sait Halim Paşa kurdu (11 Ha
ziran 1913). İttihat ve Terakki o güne değin perde arkadaşından yönlen
dirdiği siyasî iktidarı doğrudan kullanmaya başladı. Kendire muhalif 

(/; BOA. DH-SYS. 103-11(1-5)152. 
(2) BOA. DH-SYS. 103-1(1-5)1104. 
(3) BOA. DH-SYS. 103-11(1-5)131. 
(4) BOA. DVİT. 511-3.112. 
(5) A.g.b. Düstur. Tertib-i Sâni, c. 4, s. 698. 
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gördüklerini görevden aldı, İstanbul'dan uzaklaştırdı. Hürriyet ve İtilafçı-
ların çoğunu tutukladı, sürgüne gönderdi. Çoğulcu siyasal yaşama son 
verildi. Ülkede tek partili bir siyasal yaşam dönemi başlatıldı. 

Balkan Savaşı bittikten sonra Hükümet "İntihab-ı Umumiyenin" erte
lenmesini gerektirecek nedenlerin ortadan kalktığını belirterek (1) seçim
lerin yapılması konusunda 1 Teşrinievvel 1329/14 Ekim 1913'te Dahili
ye Nezaretine yetki verdi (2) ve Dahiliye Nazırı da hükümetin bu kararın
dan mülkü memurları haberdar etti. 

Bu üçüncü genel seçim olmasına karşılık, yöneticiler bazı konularda 
Dahiliye Nezaretinin görüşünü almak gereksinimi duydular. Meclis-i Me-
busanm kapatılması üzerine alınan seçim kararı doğrultusunda bazı yer
lerde seçimler yapılmış, bazı yerlerden nüfus defterleri düzenlenmişti. Bu 
seçimlerde düzenlenen nüfus defterlerinin geçerli olup olmayacağı konu
sunda bazı yöneticilerde tereddütler ortaya çıkmıştı (15 Teşrinievvel 
1329) (3). Hükümet, seçimlerin yeniden yapılmasını, nüfus defterlerinin 
yeniden düzenlenmesini kararlaştırarak bu tereddütleri giderdi (4). Ülke 
genelinde oy kullanabilecek nüfus ve çıkarılacak ikinci seçmen sayısı 
saptandı. Örneğin Adana, Halep, Kütahya ve İzmit'deki 25 yaşından yu
karı olan nüfusun bileşimi şöyle çıktı (5). 

Adana : 
İslâm 
Ermeni 
Rum 
Protestan 
Ermeni Katolik 
Süryani 
Halep : 
İslâm 
Ermeni 
Katolik Rum 
Ortodoks Rum 
Protestan 
Musevi 

86 299 
11 051 

3 177 
987 
472 
253 

182 621 
18 541 

4 456 
2 823 
2 752 
2 190 

Maruni 
Gildani 
Rum Katolik 
Latin 
Musevi 

Katolik Ermeni 
Süryani 
Latin 
Maruni 
Geldani 
Süryani Kadim 

167 
106 

90 
23 

9 

1 542 
809 
600 
578 

65 
61 

(I)BOA. DUİT. (l-3)-3/2-l. 
(2) BOA. DH-SYS. 122-1125 Düstur 2. Tertib-i Sâni C. 5. Dcrsaadeli 1332, s. 830, 
(3) BOA. DH-SYS. 122-1129. 
(4) BOA. DH-SYS. 122-1137. 
(5) BOA. DH-SYS. 122-1/192,190,156,154. 
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Kütahya : 
İslâm 
Rum 
Ermeni 
Katolik 
Protestan 
Musevi 

77 504 
2 692 
2 124 

291 
7 
3 

izmit : 
İslâm 
Ermeni 
Rum 
Protestan 
Katolik 
Musevi 

55 908 
14 147 
10 800 

278 
113 
192 

Heyet-i -Teftişiyeden görevini yapmayanların işten elçektirilmesi, liva 
teftiş heyetlerine merkez kaza idare meclis üyelerinin de girebilmesi ka
rarlaştırıldı. Teftiş Heyeti Başkanının Belediye Reisi olduğu, onun istifa
sı halinde Belediye Başkanlığına atanacak kişinin Teftiş Heyeti Başkam 
olacağı bildirildi (1). 

Seçimler başlayınca ikinci seçmenlik konusunda da bazı tereddütler 
ortaya çıktı. İkinci seçmenlerin nahiyede oturanlardan seçilmesi gereki
yordu. Ancak kimi yöneticiler emlâki nahiyede olup da kazada oturanla
rın da nahiyeden ikinci seçmen olabilecekleri gibi bir saplantıya girmiş
lerdi. Bunun üzerine hükümet, seçim nizamnamesinin 19, 28, 57 nci 
maddelerini hatırlatarak bireyin o nahiyede kayıtlı olmasını zorunlu gör
müştür (2). İkinci seçmenin istifa etmesi durumunda 8/10 ilkesi bozul-
muyorsa yeni seçime gidilmemesi (3), iki yerden seçilen ikinci seçmenin 
bir yeri tercih etmesi (4), eğitimde bulunan öğrencilerden seçme yaşma 
gelenlerin okulun bulunduğu yerde bir yıldan beri oturuyor ise seçime 
katılabilmesi, ancak adlarını mutlaka nüfus defterine yazdırmaları öngö
rüldü (5). 

Daha önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de kaybedenler şi
kâyetçi olmuşlardır. Hakkâri'den bazı kişiler devlete ve millete sadık iç ve 
dış politikadan anlar, İttihat ve Terakki Fırkası mensubu yerli kişilerin 
aday gösterilmesini, aksi takdirde oy vermeyeceklerini bildiriyorlardı (6). 
Karakilise'den yapılan şikâyette jandarma ve kaymakamların halkın bi
reysel özgürlüklerine aykırı davrandıkları (7), Şam'daki Rum Patriği Du-

(1) BOA. DH-SYS. 122-1151, 50/1, 55,113/2, 62/1. 
(2) BOA. DH-SYS. 122-117812, 79. 
(J) A.jf.b. 122-1/87. 
(4)A.x.b 122-1/129. 
(5)A.g.b 122-1177. 
(6) BOA. DH-SYS. 122-5/2/56. 
(7) A.x.b. 122-5/2/40,41. 
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ma Kazasındaki seçimlerin yenilenmesi gerektiği üstünde duruyordu (1). 
Mardin'deki Katolik Ermenilerin Başpiskoposu bazı subayların ve mülki 
memurların seçime müdahale ettiklerinden şikâyetçi oldu (2). Şam (Ka
tolik) Patrik Vekili de Şam'da Ortodoks adayların kazanamadığını belir
terek bu "taifeye" temsil hakkının verilmesini istedi (3). Yemen'den yapı
lan 42 imzalı bir şikâyette ise bazı kaza halkına seçme hakkının verilme
diği, Taaz Sancağı mebuslarının kendi kendilerini seçtikleri, halkın hu
kukunu gasbettikleri belirtildi (4). 

Bu seçimlerde de ülkenin bazı yerlerinde olaylar çıktı. Bunlar içinde 
en önemli olay Adana'da meydana geldi (5). 

Seçimler bitirilip mebuslar İstanbul'a ulaştıkça hükümetin Meclisi 
açma çalışmaları da yoğunlaştı. Hükümet Meclis-i Mebusanm açılış 
programını hazırladı ve 27 Nisan 1330/10 Mayıs 1914'de Padişaha sun
du. Törene çağırılacaklar belirlendi (6). 

Meclis-ı Mebusanm çalışma süresi de hükümet arasında tartışıldı ve 
Meclıs-i Mebusanm Mayıs ayı başında çalışmaya başlayıp iki ay süre ile 
çalışması kararlaştırıldı. Bu konu Padişaha da aktarıldı. Padişahın uy
gun görmesiyle Meclis-i Mebusanm Mayıs 1330'da açılması kesinleştiril
di (28 Nisan 1330) (7). 

1 Mayıs 1330/14 Mayıs 1914'de Meclis-i Mebusan açıldı. Fakat gün
demde bulunan kanun layihaları, 1330 yılı bütçesi bitirilmediği için Mec
lisin çalışma suresi 1 Temmuzdan başlayarak 10 gün daha uzatıldı (8). 
Fakat bu surede yeterli olamadı. Bunun üzerine bütçeyi çıkarmak ve 
Balkan Savaşından dolayı "eski vükelaya tevcih olunan isticvabatı" so
nuçlandır abilmek için 10 Temmuzdan başlayarak 15 gün daha çalışma 
suresi istendi. Bu istek Padişahça olumlu bulundu (9) (9 Temmuz 1330). 
Ancak Avusturya-Macaristan ile Sırbistan arasında meydana gelen savaş 
genel bir nitelik aldığı için Meclis-i Mebusan Teşrinisani başında toplan-

(1) Agb 122-5/2/30 
(2) A K b 122-5/1/52 Bu konuyu Dahiliye Nezareti Genelkurmay Başkanlığından sormuş, böyle bir olayın yaşandığını oğren-

ınijtır DH-SYS 122-5/1151 
O) BOA DH-SYS 122-5/2/56 
(4) BOA DH-SYS 122-1/97/2,98 
(5) BOA DH SYS 122-5/2, 1/1, 2 
(6) DUIT 5/1-3, 1/1-2, 5/1-3-3 î 
(7) DUIT 5/1-3, 4/1-2 
(S) DUIT 5/1-3-5/1 MM zb C d 3 iç Sene 1 lçtuna-ı Fevkalade C 1 s 180 
(91 DUIT 5/1-3, 6/1 MM zb C d 3 İç Sene 1 C 2 s 579 
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mak üzere 20 temmuz 1330/2 Ağustos 1914'da tatil edildi (1). Genel Sa
vaş sürmekteydi. Hükümetin önerisi üzerine Padişah 2 Teşrinievvel 
1330'da Meclis-i Mebusanm açılışını Kanun-ı evvele erteledi. 

Meclis-i Mebusanm III üncü Devresi 1 Kanunuevvel 1330'da başladı 
ve çeşitli kesintilerden sonra bir yıl uzatılarak (2) 21 Aralık 1334'de ka
dar sürdü. 

IV. Dönem seçimleri Fahri Çoker'in yazdığı "Türk Parlamento Tarihi 
Millî Mücadele ve TBMM, I. Dönem 1919-1923. c. 1. de incelendiği için 
burada üzerinde durulmamıştır. 

2. Meclis-i Mebusanm Açılması İçin Yapılan Hazırlıklar 
a) Meclis Binasının Onarımı 
İttihad ve Terakki Cemiyeti'nin zorlamasıyla meşrutiyet ilân edilmiş 

Kanun-u Esasi yürürlüğe konmuştu. Sıra Meclis-i Umuminin açılması
na gelmişti. 

Meclis-i Umumi'nin toplanacağı yer sorun oldu. Zira ilk meclis bina
sı Meclis-i Mebusan kapatıldıktan sonra başka amaçlarla kullanılmıştı. 
O nedenle ya yeni bir bina bulmak veya eski binada toplanmak gereke
cekti. Hükümet yeni bir bina bulmak yerine eski binada Meclis-i Umu
mi'nin toplanmasını kararlaştırdı. Ancak bina eskimiş olduğu için resto
re edilmesi zorunluydu. 

Padişah, Ayan ve Mebusan Meclislerinin kendisine ve hükümet üye
lerine ait olacak locaları, bütçesinden tamir ettirmeyi kabul etti (3). Ge
riye kalan Ayan ve Mebusan Meclisleri Başkanlarının odaları, encümen 
salonları, başkâtip ve evrak müdürlükleri ve diğer bürolar için yapılacak 
harcamaların da genel bütçeden karşılanması uygun bulundu. 

Meclis binasının yeniden restore edilmesi için Divan-ı Hümayun Teş
rifatçılarından Behçet, Mektubî Faik Bey ile Maliye ve Adliye Levazım 
Müdürü Halil ve Hilmi Efendiden oluşan bir komisyon kuruldu. Şehre
maneti bunu bir yazı ile Dahiliye Nezaretine bildirdi (21 Temmuz 1324) 
(4). 

Komisyonun tespitine göre restore işine hemen başlanır ise iki buçuk 
ayda bitirilecek ve 182 714 kuruşa malolacaktı. 

Dahiliye Nazırı, komisyonun bu çalışmalarını sadrazama aktararak 
restorasyona başlanılabilmesi için padişahtan izin alınmasını istedi (21 Tem
muz 1324) (5). 

(1) BOA DUIT 511-3, 711 MM zb C D 3 iç Se 1 C 2, s 662 
(2) BOA DUIT S/1-3. 811 
(i) BOA DUIT 513-21411. 
(4) BOA DUIT S/3-1/2 
(5) Agb 5/ ?- /// Sabah Gazetısı yıllardan beri kapalı tutulan binanın Şehremini Zıver Efendi Muze-ı Hümâyûn Muduru Ham

dı Efendi ile Mimar Vedat Bey ve uf dört mühendis ve kalya tarafından açıldığını, binanın iskelet olarak sağlam fakat dö
şeme tahtalaıı ile mebusların otuıacakları yerlerin tamire muhtaç olduğunu tesbıt ettiklerim söylemektedir (Bkz. Sabah 
Gazetesi 14 Ağustos 1324) 
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Padişah, istenen izni verdi ve restorasyon çalışmaları başlatıldı. Da
hiliye Nazırı 7 Teşrinievvel 1324/20 Ekim 1908'de Ayan ve Mebusan 
meclislerinin restorasyon çalışmalarının bittiğini, yapılan harcamaların 
vakit geçirilmeden ödenmesini sadarete arz etti. Para, Padişahın onayı ile 
Maliye Nezaretinden çıkacağı için Sadrazam da Dahiliye Nazırının bu is
teğini 25 Ekimde Padişaha iletti (1). 

Binanın restore edilmesi yetmiyordu. İçinin döşenmesi gerekiyordu. 
Meclis-i Ayan ve Mebusan dairelerinin eklerinden bu lunan encümenler
le başkanlık odalarının ve büroların halı, kilim, soba, yazı takımı 
ihtiyaçlarını karşılamak, sofa, koridor ve merdivenlere serilecek hasır, 
muşamba ve benzeri malzemelerini sağlamak için bir ihale açıldı. Tak-
vim-i Vekayi ile ilân verilerek ilgilenenlerin 5 Teşrinisani 1324, Saat 5'te 
Adliye Nezaretinde oluşturulacak komisyonda hazır bulunmaları istendi 
(2). Böylece binanın içi için gerekli olan malzeme de sağlanarak hizmete 
hazır bir hale getirildi. 

Meclis açıldıktan sonra katlara daha çabuk ve daha kolay çıkabilmek 
için bir asansör konulması gündeme geldi ve b u durum Padişaha akta
rıldı. Maliyetinin pahalı olması öneriyi götürenler üzerinde duraksamalar 
yarattı. Zira 1320 altınlık bir maliyet çıkarılmıştı. Padişah, bu paranın 
kendi bütçesinden karşılanacağını, firma ile pazarlığın yapılmasını em
retmesi sevinç yarattı (3) (19 Kânunuevvel 1324/1 Ocak 1909). 

Grande R u e d e Pera 370 nolu adreste oturan Georges Arthur Baker 
ile anlaşma yapıldı ve asansör Londra'ya 1 200 sterline sipariş verildi. Bu 
asansörün Pera'dakinin aynı olması da belirtildi (4). 

Asansörün inşaası için Adliye ve Evkaf Nezaretlerinin başka binaya 
taşınması öngörülmüştü. Zira bu iki nezaret başka binaya taşınır ise bi
n a tümüyle "parlamentoya" kalacaktı. Firma sahibi Arthur Baker'e tebli
gat çıkararak asansörü yerine takmasını isteyen Sait Paşa 25 Nisan 
1325/8 Mayıs 1909 tarihinde asansörün gümrüğe geldiğini de Meclis-i 
Mebusana duyurdu. Mebuslardan bazıları asansör istemediklerini belir
tirken bazıları da Meclis-i Mebusan Reisinin bu konuda mebuslara da-

(l)BOA. DUİT. 513-21411. 
(2) Takvim-i Vekayi 3 Teşrinisani 1324. s. 2. 
(3) BOA. DUİT. 513-31211 Meclis-i Mebusan Başkanlığına seçilen Ali Rıza Bey de Padişahı ziyaret ettiğinde. Padişah ona da 

Meclis-i Ayan ve Mebusana çıkabilmek için bir asansör inşasına ferman buyurduğunu söylemiştir (15 Kânunuevvel 1324) 
MMzb.C. C.l.s.63. 

(4) BOA. DUİT. 513-31212. 
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nışmasına gerek olmadığını, İdare Heyetinin yetkili olduğunu belirtti. 
Asansör parasının Maliye Nezaretince verilmeyeceği de bazı mebuslarca 
dile getirilmiştir (1). Böylece Meclis-i Mebusan asansöre kavuşmuştur. 
Ayrıca, Ayan ve Mebusan'a telefon makinaları takılmış, mebusların ka
rınlarını doyurmakta güçlük çektikleri için Meclis-i Mebusanda bir lo
kanta açılması ve Sahip Molla'nm alıcısının bu lokantadan sorumlu ol
ması kararlaştırılmıştır (2). 

b) Memurların Hazırlanması 
Ülkede bir yandan seçim yapılıp mebuslar belirlenirken, öbür yandan 

da Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Âyan'm büro hizmetlerinde çalıştırılmak 
üzere 1 000 kuruş maaşla 8 müsvedde yazıcısına, 500 kuruş maaşla 
8 birinci sınıf, 300 kuruş maaşla 8 ikinci sınıf müsveddeleri temize geçi
recek memura, 1 200 kuruş maaşla 2 evrak müdürüne, 400 kuruş ma
aşla 4 evrak kayıt memuruna ihtiyaç duyulmuş ve bu ihtiyacı gidermek 
üzere sınav açılmıştır (3). 

c} Açılış Gününün Saptanması 
Seçim bittikten sonra sancaklardan seçilen mebuslara 5 000 kuruş 

harcırah verilmesi ve bu harcırahların verildiğine dair senet alınması, söz 
konusu paranın Dahiliye Nezareti bütçesinden karşılanacağının Maliye 
Vakâletince tüm vilayetlere duyurulması (4) üzerine mebusların İstan
bul'a gelişi daha da hızlanmış ve mebuslar İstanbul'a gönderilirken, İs
tanbul'da karşılanırken hemşerileri tarafından coşkulu gösteriler yapıl
mıştır. Bu arada Ayan üyeleri de atanmıştır (5). 

Mebuslar geldikçe Meclis-i Mebusan'ın açılma tarihini saptama çalış
maları da hızlanmış ve 4 Kânunuevvel 1324/17 Aralık 1908'de Perşem
be günü törenle açılması kararlaştırılmıştır (30 Teşrinisani 1324). Açılış
ta 101 pare top atılması, o gün tüm dairelerin tatil edilmesi de Meclis-i 
Vükelaca uygun görülmüştür (6). Bu arada Meclis-i Mebusan'ın toplantı 
günlerinde asılmak üzere büyük bir Osmanlı sancağı da sipariş edil
miştir (7). 

(l)Bkz MMzbC D 1 İç Se 1 C.3 s 317-318 
(2) Sabah 30 Kânunusani 1908 
(1)TV 22 Teşrinisani 1324, s 1. Sınav Sadrazamlıkta yapılacaktı 
(4) TV 25 Teşı ınıevvel 1324, s 2, Karahısar Sancağından seçilenlere harcırahları verilerek mebuslar İstanbul'a gönderilmiş

ti! TV 29 Teşrinievvel 1324, s 2 Bkz Sabah 14 Kânuncvvet 1908 s 3 
(5) Ayan uycteı ı ve seçilen mebuslaı m listesi ikinci ciltte verilecektir 
(6)TV 3 Kânunuevvel 1324, s 2, Haliç'te bulunan gemiler de Meclıs-ı Mebusanm açılışında top atmak istemişler bu istekle

ri uygun bulunarak onlara da top atma izni verilmiştir. TV 4 Kânunuevvel 1324, s. 1. Duştur, Tertıb-ı Sânı C. 1 s 106-
108 bkz Belge 16 

(7) Sabah 14 Kânunevvel 1908. 
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3. Meclis-i Mebusanın Açılması 

Meclis-i Mebusan'm otuz yıl aradan sonra yeniden açılış töreni İstan
bul'da oldukça görkemli yapılmıştır. 

16 Aralık'tan başlayarak evler, mağazalar sancaklarla donatılmaya 
başlanmıştır. Soğukçeşme yokuşundan Ayasofya'ya çıkan caddenin yu
karı başına, Köprübaşmda Gani Efendi mağazısımn yakınma gayet güzel 
zafer takları yapılmıştır. Tüm hükümet binalarının ışıklandırılması ka
rarlaştırılmıştır (1). 

Meclis-i Mebusan'ın açılış töreninde bulunacak mebuslara, komiser
lere tek tip elbise giydirilmiştir. Polislerin başlarında kalpak, ellerinde de 
beyaz eldiven vardı. Tören sırasında nerede duracakları, nasıl davrana
cakları konusunda bir de uygulama yapmışlardı. 

Harbiye, Bahriye, Tıbbiye, Mülkiye ve Darülfünun öğrencileri kolları
na ve göğüslerine hürriyet kurdelaları takmışlar, ellerine bayrak almış
lardı. Öğrencilere 4 Kânunevvel 1324 tarihli Meclis-i Mebusan'ın Hatıra-
ı Kûşadı yazılı bayraklar dağıtılmıştır. 

Divanyolu'nda Ayasofya'da türbelerin arka kısmında halkın törenleri 
izlemesini kolaylaştırmak için boydan boya büyük bir kerevit yapılmıştır. 

Töreni izlemek üzere İstanbul halkı caddeleri sokakları doldurmuş 
hatta Edirne'den özel bir trenle 500 kişi İstanbul'a gelmiştir. 

Yıldız Sarayından başlayarak Ihlamur, Balmumcu Çiftliği, Nişantaşı, 
Pangaltı, Taksim, Beyoğlu, Tepebaşı, Şişhaneyokuşu, Azapkapısı, Unka-
panı köprüsü, Unkapanı caddesi, Şehzadebaşı, Divanyolu ve Ayasofya 
güzergahında çeşitli aralıklarla üçer, beşer asker devriye gezdirilmiş, yol 
ve cadde ağızlarına onbeşer yirmişer asker konmuştur. 

Nişantaşı yönünde 6. Alayın 1. Taburu, Pangaltı yönünde de Süvari 
askerleri yer almıştı. 

Taksim'de İtfaiye Kışlası önünde İtfaiye askeri ile bir miktar İstihkâm 
Taburu, Topçu Kışlası önünde Topçu askerleri, Galatasaray'ın sol kesi
mine kadar Mecidiye Kışlası Numune ve Talim bölükleri, sağ tarafta ise 

(/) Ayasofya Tranvay Caddesi üzerine iranlılar da bir zafer takı yapmışlar ve bunu Osmanlı - İran bayraklarıyla donatmış
lardır. Mcctis-i Umumi'nin açılış töreni için hazırlanan protokol listesi için bkz. Belge: 17 
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Seyyar II. Topçu Alayından bir tabur asker, Galatasaraydan Taksim'e ka
dar iki yönde İtfaiye Taburu, Unkapanı Köprüsünü baş tan başa Bahriye
liler, Unkapanından Bayezid'e kadar Birinci Fırka askerleri, Bayezid*de 
İtfaiye III. Taburu, Bayezid'den Meclis-i Mebusan'a kadar olan bölgede I. 
Fırka, Sultan Ahmet'teki Millet Bahçesi önünde gösteri taburu, Ayasofya 
Meydanı'nda ise Avcı Taburları konuşlandırılmıştı. 

Beşiktaşta çeşitli okulların öğrencileri vardı. Ellerindeki bayraklarda 
"Yasasın Kanun-i Esasi, Yaşasın Adalet, Yaşasın Asker, Yaşasın Müsa
vat" yazıyordu. 

Darülfünun, Hukuk öğrencileri Ayasofya Meydanı'nda Darülşafaka 
-Halkalı Ziraat Mektebi, Mülkiye ve Baytar Mektebi öğrencileri Millet 
Bahçesi önünde, Mekteb-i Osmani öğrencileri, Mızıkalarıyla- Vefa ve 
Mercan İdadisi öğrencileriyle Divanyolu'mm iki yakasında, Üsküdar İda
disi Sultan Mahmut Türbesi önünde, Numune ve Terakki Mektebi öğren
cileri Maarif Nezareti önünde yer almıştı. 

Meclis-i Mebusan üyeleri Nuruosmaniyedeki Mebuslar Kulübü'nde 
toplanmışlar sabah saat 5 ten itibaren daha önceden çektikleri kur'aya 
göre arabalara binmişlerdir. Bu iş bir saat sürmüştür . İlk arabalar Mec
lis-i Mebusan'a ulaştığında arkadaki arabalar henüz Çemberlitaşta idi. 

Mebuslar önce Harbiye Dairesinin büyük kapısından girerek burada 
bir çay içtikten sonra yollarına devam etmişlerdir. Arabalar Harbiye Ne
zareti Meydan Kapısı'ndan çıkarken 4 bando birden hürriyet marşını çal
mıştır. Mebuslar Okçular Caddesi, Divanyolu ile Ayasofya Meydanına 
ulaşmışlardır. Kasapdükkanı denilen yerde inen mebuslar buradan Mec
lis-i Mebusan binasına gitmişler burada asker, polis ve zabıta tarafından 
karşılanmışlardır. 

Meclis-i Mebusan'ın giriş kapısındaki merdivenlerin yanlarına yerleş
tirilen pabuççular mebusların paltolarını, lastiklerini, şemsiye ve baston
larını almış, siyah elbise ve boyunbağı takmış olan mebusları görevliler 
yerlerine oturtmuştur . 

Meclis-i Mebusan'a ilk giren Karahisarşarki Mebusu Rıza Paşa ile 
Edirne Mebusu Rıza Tevfik olmuştur. Onları Suriye Mebusları izlemiştir. 
Saat 7'de Meclise gelen mebusların sayısı artmıştır. Mebus sayısı artm-
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ca 3 er kişinin oturtulması düşünülen sıralara birer kişi daha oturtul
muştur . 

Törene davet edilen dış ülkelerin temsilcileri İngiltere Elçiliğinde top
lanmışlar ve buradan arabalarına binerek Meclis-i Mebusan'a gelmişler
dir. Onlara yol göstermek üzere Ertuğrul Alayından bir bölük asker gö
revlendirilmiştir. 

Patrik ve diğer ruhani liderler de saat 8'de Meclis-i Mebusan'a gelmiş
lerdir. 

Kâmil Paşa 16 Aralık'ta Padişahı davet etmek üzere Yıldız Sarayına 
gitmişti. Padişah 17 Aralık saat 7'yi çeyrek geçe güzel bir faytona binerek 
saraydan ayrılmıştır. Yanında Şehzade Burhanett in Efendi ile Sadrazam 
bulunuyordu. Arabanın önünde Süvari Alayından bir bölük asker, her 
iki yanda padişah ve sadrazamın yaverleri arkada Karakeçili Aşiretinden, 
Süvari Alayından bir bölük asker onları izliyordu. Arkada Şehzade Selim, 
Ahmed, Abdülkadir, Abdürrahim, Cemalettin Efendilerle diğer şehzalerin 
arabaları vardı. 

Padişah Yıldız-Ihlamur, Balmumcu Çiftliği, Nişantaşı, Pangaltı, Tak
sim, Beyoğlu, Tepebaşı, Şişhaneyokuşu, Azapkapısı, Unkapam Köprüsü, 
Unkapam Caddesi, Vefa, Şehzadebaşı, Beyazid, Divanyolu-Ayasofya gü-
zergahıyla Meclis-i Mebusana gelmiş ve saat 8'de Hamidiye Marşı ile içe
ri girmiştir. 

Padişah Meclis-i Mebusan'a gelirken halk kırmızı, beyaz şeritten çi
çekler atmış, yaşasın hürriyet, yaşasın Kanun-ı Esasi, yaşasın Meclis-i 
Mebusan, yaşasın Padişah diye sloganlar atmıştır. 

Padişahın içeri girmesi üzerine tüm Ayan üyeleri kıyam etmiştir. Ken
dini göstermek için öne doğru telaşla çıkanlar da olmuştur. 

Şehzadeler, Damat Paşalar localarına oturmuşlardır. 
Saat 8'i çeyrek geçe Padişah birinci locaya geçerek mebusları selam-

lamıştır. Mabeyn Başkatibi Cevat Bey kü r sünün yanma gelerek Padişa
hın nu tkunu okumaya başlamış. Bu sırada Sadrazam da kü r sünün sa
ğında yerini almıştır. 

Nutkun okunması bitince nakibül eşraf tarafından bir dua okunmuş
tur. Padişah alçak bir sesle önde bulunan bir kaç kişinin duyabileceği bir 
sesle Meclisin açılışından dolayı memnuniyetini belirten bir kaç cümle 
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söylemiştir. Nutkun bittiğini belirtmek üzere boru çalınmış ve arkasın
dan Meclis-i Mebusan Marşı çalınmıştır. (1) Çeşitli yerlerden 101 pare 
top atılarak Meclis-i Mebusan'm açıldığı tüm halka duyurulmuştur (2). 

Padişah, Meclis binasından ayrıldıktan sonra mebusan üyelerinden 
en yaşlısı olan Trabzon Mebusu Ali Naki Efendi başkanlığında toplandı. 
En genç Rıza Nur Bey ile Arif Hikmet Bey de geçici kâtiplik görevini üst
lendiler. Daha sonra kura ile mebusların şubelere ayrılması işlemine ge
çildi. Mebuslar beş şubeye ayrıldı (3). 

Cumartesi günü öncelikle Padişahın açış nu tkuna verilecek cevabı 
hazırlayacak komisyon oluşturuldu (4). Şubelerde mebusların seçim 
mazbataları incelenmeye devam edildi. Mebusların 2 / 3 sinin mazbatala
rı incelendikten sonra Çarşamba günü Meclis Başkanlığı seçimine geçil
di, içtüzükte oyların sandığa atılması gerekiyordu. Ancak henüz sandık 
hazır olmadığı için oylar sepete atıldı. Rıza Nur salonun bir yanından Arif 
Hikmet Bey diğer yanından dolaşarak mebusların oylarını sepete atma
larını sağladı. Oyların ayırımı için kura çekildi. Şube başkanları kura çe
kimine gözcülük etüler. Oy ayrımı sonunda İstanbul Mebusu Ahmet Rı
za Beyin 205, Preveze Mebusu Azmi Beyin 148, Kırkkilise Mebusu Em-
rullah Efendinin 134 oy aldıkları görüldü (5). 

Perşembe günü başkan yardımcılarının seçimine geçildi, ilk oylama
da Edirne Mebusu Talat Bey 116 oy aldı. Diğerleri ise çoğunluğu sağla-

(/) Meılts-t Mebusan Marşı 

0\manlılaı buğun oldu muzaffer Gökyüzünde şühedanın hayalı 
Fethetti yemden vatanı askeı Alkışlıyor sanki ruhi Kemali 
Aıtı mebuslaıa \olıı süngüler An almeden goımelıydı bu hah 
Yasasın Niyazı yasasın Envel O kıymetli muhterem vatanperver 

Al bayı aklar bıtluthıı ı saı ty or Uyan Mıdhat uyan geldi zamanın 
Şenliğimiz asumana varıyor Tutsun dıınyaları şöhret ve şanın 
Mazlıımlaıa zahnıleı yalvarıyoı Sen bulun onunde su mebıısanm 
Hey Allahım bu nasıl ı ıtzı mahşeı Artık yaşa evladınla beraber 

12) Padişah 9'ıt çeyıek geçe Mechs-ı Mebusandan ayrıldı Törenleri izlemek üzere Enver Bey de Meclıs-ı Mcbıtsan'a gelmiş
ti Bkz Sabah 16, 17, IH Aralık I90S. Padişah İstanbul jııkaıasına bin lira dağıtılmasını emretmiştir Gunun anısına altın 
ve gıtmıtş sikkeler basılmıştıı. 

t i Bkz MM zb C D I iç l.C I. s 5 Her şube için birer oda ayrıldı Odalar guzcl perdeler, halılarla döşenmişti Havaga
zı lambakıı, çını sobalar konmuştu Her odaya uzun bir masa ve bu masanın etrafına yeterli kadife koltuk dizilmişti Masa
nın ııuıınde de yazı araç ve gereçleı ı vardı Her şubenin birer odacısı bulunuyordu (Bkz Sabah 20 Kânıtnevvel 1908. s. 2) 

(4) Uyeleıın adlan için bkz s II 
İl) Bkz age.C.I s 42 
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yamadı. İkinci oylamada Şefik Bey 114 oy, üçüncü oylamada da İsmail 
Kemal Bey 115 oy aldı (1). Geçici başkan bu durumu sadrazam aracılı
ğıyla Padişaha iletti. Padişah 12 Kânunuevvel 1324'te Ahmet Rıza Beyi 
Meclis Başkanı olarak atadı. 

Ahmet Rıza 13 Kânunuevvel 1324'te görevi geçici başkandan devral
dı. 

Ahmet Rıza Bey; "Yirmi yıl evel Hüdavendigâr Vilayeti, Maarif Müdür
lüğünü terk ederek hukuku esasiye-i milliyemizi Paris'te müdafaaya baş
ladığım zaman vatanımın bir gün elbet hür, mesut olacağından emindim. 
Daima kavi bir iman ile büyük bir itminanı kalb ile çalıştım" diyerek sö
ze başlamış, vatanın "mesut, kavi, muhterem ve müstakil" olması için ge
rekli koşulları hazırlamaktan başka bir şeyin düşünülmemesini , oy verir
ken tüm Osmanlılar adına hareket edilmesini, ırk ve mezhep ayrımcılığı
na gidilmemesini, hislerle değil, ülke çıkarları gözönünde tutularak ha
reket edilmesini, içten ve dıştan hiçbir bireyin, hiçbir fırkanın mebuslar 
üzerinde etki etmemesini, Mecliste herkesin özgürce düşüncelerini açık
lamasını istemiştir. 

Dünyanın, Osmanlı ülkesinde meydana gelecek gelişmeleri yakından 
izlediğini de vurgulayan Ahmet Rıza, "Herkes bize yıkmak kolaydır, yap
mak zordur ve asıl hüner yapmaktır, diyor" diyerek mebusları, ülkenin 
ihtiyacı olan yasaları yapmaya çağırmıştır. 

"İnsan vatanına hizmet edebilmek için vücudunu tehlikeden muhafa
zaya nasıl mecbur ise biz de bu şura-yı ümmeti ve anı tevlit eden Kanun-u 
Esasiyi muhafazaya o nisbette mecbur olalım. Maziden ibret alarak 
memalik-i sairede hakimiyeti milliyenin tatiline sebep olan hatalardan iç-
tinab edelim" diyerek, herkesi Kanun-i Esasi 'nin korunmasında ortak 
sorumluluk almaya davet etmiştir (2). 

13 Kânunuevvelde Talat Beyin birinci başkan yardımcılığına atandığı 
duyurulmuş ve ikinci başkan yardımcılığı için seçimlere geçilmiştir. Aris-
tidi Paşa 122, Necip Draga Bey 129 oy almışlardır. İkinci oylamada da 
Ruhi El Halidi Bey 109 oy almıştır. Başkan yardımcılığı seçiminden son
ra kâtiplerin seçimine geçilmiştir. 

(I) A.a.e.,s.47-4H. 
12) Bkz.a.g.c.,C- I, s. 50-52. 
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Müfıd Bey 129, Ali Münif Bey 113, Abdülaziz Mecdi Efendi 112, Ne-
sim Mazilyah Efendi de 110 oy alarak divan kâtibi olarak seçilmişlerdir. 
Bu arada idare memurlarının da seçimi yapılmak istenmiş ise de verilen 
bir önergenin kabulü üzerine idare memurlarının Meclis-i Mebusan baş
kanınca belirlenmesi kabul edilmiştir. 15 Kânunuevvelde Aristidi Paşa 
Meclis İkinci Başkan Yardımcılığına atanmıştır. 

Böylece II. Meşrutiyet Döneminin ilk meclisinin ilk başkanlık divanı 
da oluşmuştur. 

Padişahın nu tkuna verilecek cevabı hazırlayacak komisyonun yazdı
ğı metin, 15 Kânunuevvel 1324/28 Aralık 1908'de Meclis-i Mebusanda 
okunarak tartışılmaya başlanmıştır (2). 

4. Meclis-i Mebusan'ın Açılışının Yurt İçindeki Yankıları 

Hicaz 

Meclis-i Mebusan'ın açılışı üzerine Hicaz'da yapılan törenler olağa
nüs tü olmuştur. Osmanlı kışlası sancaklarla süslenmiş, Mekke-i Müker-
reme Emiri ile bazı soylular, askerî ve mülkî memurlar toplanmışlar, dev
let ve milletin başarıları için dualar edilmiş, çeşitli konuşmalar yapılmış, 
kaleden 101 pare top atılmıştır. Bir askerî dersane de törenle açılmıştır (3) 
(4 Kânunuevvel 1324). 

Edirne 

Perşembe günü saat 6.30 civarında ikinci ordu askerleri tarafından 
binlerce halk, askerî ve mülkî memurlar ile esnaf, ulema, çeşitli cemaat
lerin din başkanlarının, yabancı devlet konsoloslarından bazılarının ha
zır oldukları yerde bir resmî geçit yapılmıştır. Daha sonra belediyeye gi
dilmiş orada toplanan müslüman ve müslüman olmayan okul öğrencile
ri ile çeşitli halk kesimine karşı vatan ve milletin saadet ve selameti ve 
mebusların başarısı için konuşmalar yapılmış, bu sırada kaleden 101 
pare top atılmıştır. Gecede resmî ve özel binalar, mağaza ve dükkânlar 

(l)Bkz.a.n.e..C. I, s. 50-52. 
(2) Bkz. MMzb.C. C. 1., s. 65-66. 
(3) Takvimi Vekayi N Kânunuevvel 1324, s. 2. 
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Osmanlı Devletinin şan ve şerefine uygun olarak donatılmış, şehrin bü
yük caddelerinde gösteriler yapılmış ve her taraftan "yaşasın padişahı
mız, yaşasın vatan, yaşasın Kanun-ı Esasi" diye sloganlar yükselmiştir 
(5 Kânun-ı Sani 1324) (1). 

Selanik 

Kamu, özel binalar, dükkân, mağaza, ticaret yerleri donatılmış, öğ
renci, halk, vali, vilayet erkânı, ümera-i askeriye, memurlar, esnaf, çeşit
li devletlerin konsolosları On Temmuz Meydan'ında toplanmışlar. Meclis-i 
Mebusan'ın açılması dolayısıyla Belediye ve basın adına konuşmalar ya
pılmış, komutan bu konuşmalara cevap vermiş, halk tarafından alkışlan
mıştır. Arkasından komutanın emri ile resmî geçit başlamış, askerin dü
zeni, disiplini herkesi hayran bırakmıştır. Resmî geçit iki saat sürmüş
tür. Burada da 101 pare top atılmıştır. Resmî özel binalar kandillerle ay
dınlatılmış ve sabaha kadar halk eğlenmiş, Selanik'te herhangi bir olay 
çıkmamıştır (5 Kânunuevvel 1324) (2). 

Suriye 

Perşembe günü Meclis-i Mebusanın açılışı dolayısıyla memurlar, ule
ma, esnaf, kent ileri gelenleri, çeşitli devletlerin konsolosları ve binlerce 
halkın hazır bulunduğu bir resmî tören yapılmıştır. Askerler tarafından 
yapılan resmî geçit etkileyici olmuş, daha sonra ulema tarafından dualar 
okunmuş, 101 pare top atılmış, öğrenciler ve halk içtenlikle törene katıl
mış, resmî daireler tatil edilmiş, halk dükkânlarını kapatarak bu güne 
katılmış ve birbirini tebrik etmiştir. Hükümet Konağı binlerce elektrik 
lambalarıyla aydınlatılmış ve Osmanlı Sancağı ile süslenmiştir. Sanayi 
Okulu İncesaz Ekibi de bir konser vermiştir (3). 

Cezayir-i Bahrisefid 

Vali, saat 7.30 civarında hükümet konağına gitmiş, tüm memur, as
kerî heyet, ulema ve çeşitli dinlerin başkanları eşrafla birlikte konağın 
önüne çıkılmıştır. Bu kutlu güne katılmak üzere çeşitli devletlerin kon-

(/) TV. 8 Kânunuevvel 1324, s. 3. 
(2) TV. a.g. Sabah 19 Kânunevvel 1908. 
(3) TV. 8 Kânunuevvel 1324, s. 3. 
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solosları da buraya gelmiştir. Hükümet konağı önündeki geniş alan, 
Müslüman, Müslüman olmayan yabancı binlerce kişi tarafından doldu
rulmuştur . Resmî geçitte jandarma ve polis de hazır bu lunmuş . Halk, el
lerinde bayrak ve mersin dalları olduğu halde valinin Meclis-i Mebusan 
hakkındaki konuşmasını içtenlikle alkışlamış ve yaşasın diye bağırmış. 
Daha sonra okul öğrencileri vatan şarkıları söylemiş, ulema tarafından 
da dua okunmuştur . Daha sonra Rodos Metropolidi, Hahambaşı vekili 
tarafından da Rumca ve İbranice dualar okunmuştur . Kurbanlar kesil
miş, dualardan sonra verilen emir üzerine asker selama durmuş ve Mec
lis-i Mebusan'ın açılmasını sağlayan Padişah için, üç kez, "Padişahım 
çok yaşa" diye bağırmıştır. Bu sırada Rodos Limanındaki bir gemiden 
toplar atılmıştır. Bu arada vali makamına gitmiş ve asker, memur, kon
solos, esnaf, ulema vs. gelenlerin kutlamalarını kabul etmiştir. Gecede 
Rodos'taki tüm kamu binaları, kışla ve okullar donatılmıştır (1) (4 Kânu
nuevvel 1324). 

Mısır 

Meclis-i Mebusan'ın resmen açılışı baş ta Kahire olmak üzere Mısır'ın 
diğer kentlerinde de 101 pare top atılarak halka duyurulmuştur . Her ta
rafta şenlikler yapılmıştır. Kahire'deki törene Mısırlı, İngiliz büyük küçük 
tüm memurlar, subaylar, askerler ve her sınıf halk katılmıştır. Şenlik ge-
ceyarısından daha ileri saatlere kadar sürmüştür . Niyazi Bey'in kardeşi 
Fehmi Bey ile İngiliz kumandanları halkın karşısında kucaklaşmışlardır 
(2). 

Adana'da, Erzurum'da, Musul'da, İzmid'de, Konya'da, Bağdat'ta, Der-
sim'de, Kayseri'de törenler yapılmıştır. Trabzon'daki törene İttihad ve Te
rakki Cemiyeti de katılmıştır. 

Meclis-i Mebusanm açılışı ile ilgili olarak vilayet, liva ve kazalarda çe
şitli törenler yapılmıştır. 

5. Meclis-i Mebusan'ın Çırağan Sarayı'na Taşınması 

Meclis-i Mebusan 4 Kânunuevvel 1324 (17 Aralık 1908} te açılmış ve 
çalışmalarına başlamıştı. Ancak bu bina Osmanlı Parlamentosu için kü
çük geliyordu. Bu nedenle Meclis-i Mebusan Başkanı bu sorunu Sadra-

(1) TV. 9 Kânunuevvel 1324, s. 2. 
(2) Sabah IV Kânunevret 1908. s. 1. 
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zama aktarmış, Çırağan Sarayı'nın kendilerine ayrılmasını istemiştir (1). 
Onun bu isteğini Sadrazam, Meclis-i Vükela toplantısına götürmüştür. 
Vükela Meclis-i üyeleri, Meclis-i Ayan ve Meclis-i Mebusan için milletin 
şanı ve haysiyetiyle bağdaşır geniş bir mekânın ayrılmasını yararlı gör
müşlerdir. Ancak, Çırağan Sarayı'nın uzakta oluşu devlet dairelerinin 
buraya ulaşmasını zorlaştıracağı, İstanbul 'un gelişmesinin duracağı gi
bi gerekçeler ileri sürerek önce bu öneriye sıcak bakmamışlardır. Bunun 
yanında bu sarayın Hilafet ve Saltanatın başında bulunan Padişaha ait 
olduğunu da belirtmişlerdir. Meclis-i Mebusan Başkanının ısrarlı tavrı 
üzerine, Vükela Heyeti, Çırağan Sarayını geçici olarak Meclis-i Umumiye 
vermenin yararlı olduğunda görüş birliğine varmıştır. Fakat Meclisin 
ikinci toplantı yılında ve şimdi çalıştığı mekânın genişletilmesi, ıslah edil
mesi ya da İstanbul tarafından uygun bir yere yeni bir bina yaptırılması 
konusunda Meclis-i Umumî başkanlarının uyarılmasını da kararlaş
tırmışlardır 

Meclis-i Vükela üyeleri, Çırağan Sarayını Meclis-i Umumiye verirken 
tertibat ve taksimatında herhangi bir değişiklik yapılmamasını istemiş
lerdir. Bu konudaki kararname 26 Ağustos 1325/8 Eylül 1909'da hazır
lanmış (2) ve Padişaha Sadrazam tarafından sunulmuştur (3). Padişah 
da bu isteği (27 Ağustos. 1325/9 Eylül 1909) kabul etmiştir. 

6. Meclis-i Umumi'nin Güvenliğinin Sağlanması 

Meclis-i Umumi'nin açılmasına karar verilmiş olmasına rağmen bu 
ku rumun güvenliğinin sağlanmasına pek te özen gösterilmemiştir (4). İt
faiye taburu içinden ayrılan bir birliğe Meclis-i Umumi'yi koruma görevi 
verilmişti. Meclis-i Umumi'nin dış güvenliği, İtfaiye Alay Komutanlığının 
sorumluluğu altına girmiştir (5). Birliğin Merkez Komutanlığı emrinde 
bulunması bazı sorunların yaşanmasına yol açmıştır. 

Harbiye Nezareti yaşanılan karışıklıklardan kurtulabilmek için eğitim 
ve talim açısından I. Kolordu'ya, görev yapma bakımından ise Merkez Ko-

(1) Ilıt konuda ismail Hakkı Damşmend, oldukça farklı bir yaklaşım sergilemektedir. O, Hareket Ordusunun İstanbul'a girme
sinden fiiıç alan Ahmet Rıza Beyin Çırağan Sarayını Meclis binası olarak istediğini, fakat bu isteği Sultan Reşad'm onay
lamadığını buna rağmen Ahmet Rıza'nın, Padişahın, Çırağan Sarayını Meclis binası olarak verdiği şeklinde basma açık-
lamalaıdıı bulunduğunu söylemektedir Bkz izahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi C 4, s. 381. 

(2) llkz BOA DUIT 513-4-2-2 
(i) A xb. 5/1-4-2-1 
14) Meclıs-ı Mebusan'm onundc bir müfreze polis ite bir müfreze avcı taburu görevlendirilmişti (Bkz Sabah 20 Kânunevvel 

IVOH, ı 2) 
(5)öfc BOA D UU 5/4 1-1-2 

281 



mulanlığma bağlı bir Muhafız Bölüğü oluşturmağa karar vermiştir Bu
nun için şöyle bir yasa tasarısı hazırlamıştır. 

1. Meclis-i Umumi dairesinin korunması için I. Kolordudaki mevcut 
Piyade Bölüğü kadrosu içinde Meclis-i Umumi Muhafız Bölüğü adıyla ba
ğımsız bir bölük oluşturulmuştur. 

2. Meclis-i Umumi Muhafız Bölüğü Meclis-i Mebusan Dairesi Kuman
danlığına bağlı olacaktır. 

3. Meclis-i Mebusan Dairesi Kumandanlığı, genel güvenliği korumaya 
yönelik konularda Meclis-i Mebusan Başkanının emrinde olacaktır. Ku
mandanın değiştirilmesinde Meclis-i Mebusan Reisinin onayı alınacaktır. 
Meclis-i Umumi Muhafız Bölüğü Komutanı askerî sorumluluk açısından 
İstanbul Merkez Komutanlığına, eğitim, öğretim ve denetleme bakımın
dan da I. Kolordu Komutanlığına bağlı olacaktır. 

4. Meclis-i Umumi Muhafız Bölüğünün giderleri Meclis-i Umumi büt
çesinden karşılanacaktır (1). 

Bu tasarı Meclis-i Vükelânın 8 Teşrinievvel 1330/21 Ekim 1914 ta
rihli toplantısında görüşülmüş ve uygun bulunmuş ve kararname olarak 
uygulanmaya konulması kararlaştırılmıştır (2). 

Meclis-i Mebusanm 26 Teşrinisani 1332/9 Aralık 1916 tarihli toplan
tısında "Meclis-i Umumi Muhafız Bölüğü" adıyla bir bölük kurulmasını 
öngören teklifin tartışılacağını Meclis-i Mebusan Reisi açıklamıştır. 

Tasarıda, 
Meclis-i Millî Dairesi muhafazasına mahsus ve Meclis-i Mebusan Da

iresi kumandanın tahtı emrinde olmak üzere Meclis-i Millî Muhafız Bölü
ğü namıyla müstakil bir piyade bölüğü teşkil edildiği, 

Bölüğün kadrosunun Birinci Kolorduyu Hümayun Bölüklerinin na
zari kadrosundan oluşacağı belirtilmiştir. Tasarı daha önce uygulamaya 
konulan kararnameyi yasalaştırmayı amaçlıyordu. Nitekim Meclis-i Me
busan bu tasarıdaki "Meclis-i Millî" ibaresini Meclis-i Umumi olarak de
ğiştirerek kabul etmiştir (3). 

Yasa Ayan Meclisine gönderilmiştir. Ancak Meclis-i Ayan 23 Kânunu
sani 1332/5 Şubat 1917'de "Hukuku Esasiyede takarrür etmiş kaideler-

(I) Bkz. BOA. DUIT5I4.1-1-1. 
<2)Ajs.y.5l4.I-l-3. 
(3) MM Zb.C. D. 3 İç. 3.C1. s. 106. 
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den biri de her meclisin kendi emniyet ve inzibatına ait tedabiri bizzat 
kendisi tayin ve tatbik etmesi" dir diyerek Meclis-i Umumi yerine Meclis-
i Ayan ve Meclis-i Mebusan adlarını koymuştur. Böylece her iki meclisin 
başkanlarının emrinde birer piyade bölüğü bulunması, her bölüğün har
camalarının da kendi meclisinin bütçesinden karşılanması kararlaştırıl
mıştır (1). 

Yasada yapılan bu değişiklik Meclis-i Mebusana bildirilmiştir. 
Meclis-i Mebusan'm 22 Mart 1333 tarihli toplantısında söz konusu 

değişiklik tartışılmış ve yasa Nizamname-i Dahili Encümenine gönderil
miştir (2). Yasa adı geçen encümenle birlikte askerî encümende de görü
şülmüş ve Ayan Meclisi'nden gelen değişiklikle kabul edilmesinin uygun 
olduğu encümen sözcüsünce de belirtilmiştir. Meclis-i Mebusan 17 Ocak 
1918'de yasayı kabul etmiştir (3). 

24 Şubat 1918'de Padişahın onayından çıkan yasa ile Meclis-i Mebu
san ve Meclis-i Âyan'ın dış güvenliğinin korunmasının özel bir birliğe ve
rilmesi yasalaşmıştır. 

7. Meclis-i Mebusan Reisine Konut Tahsisi 
Kanun-ı Esasiye göre, mebus olarak seçilen herkese hazineden 20 000 

kuruş para ödenecekti. Mebuslar arasından seçilecek Meclis-i Mebusan 
Başkanına herhangi bir ayrıcalık tanınmamıştı. Oysa başkanın görevi ge
reği olarak işi ve harcamaları çoktu. Bunu gören Sadrazam, Meclis-i Me
busan Başkanına maaşı dışında her yıl 10 000 kuruşluk bir ek ödenek 
verilmesini, bir ikametgâh verilinceye kadar kira bedeli olarak uygun bir 
paranın ödenmesini Padişaha teklif etmiştir (4). 

Meclis-i Mebusan Başkanına uygun bir konutun temin edilemediği 
görülmektedir. 25 Mart 1328/7 Nisan 1912 tarihli bir belgede Meclis-i 
Mebusan Başkanının şeref ve haysiyetine uygun bir konut bulunamama-
sından duyulan üzüntü belirtildikten sonra, uygun bina bulununcaya 
kadar Maçka'daki binanın Meclis-i Mebusan Başkanına verilmesi isten
miştir (5). 

(DMMZbC D ? İç Se 1C 1 i 3V>-357 BOA DUİT5/4 1-2-1 
(2)MMZbcCD 3 İç Se 3 C ? s 297-10] 
1» An e D 3 İç Se 4 C 2 s 14 
(4)Bkz BOA DUIT 5/12-1/1 Bu istek Padişahça uygun görülmüştür (16 Kânunuevvel 1324/29 Aralık 190H) Sabah W Kfi 

nıtncvvel W0ü 
(1) BOA DUIT 5/11-112 
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C) MEŞRUTİYET VE MÜTAREKE DÖNEMİNDE KURULAN HÜKÜ
METLER VE PROGRAMLARI (1) 

1. Kami l Paşa H ü k ü m e t i v e Programı 

a) Hat t - ı H ü m â y û n 
Vezîr-ı meâlı semîrım Kâmil Paşa 
Sait Paşa'nın vuku istifası cıhetıyle Mesned-ı Sadaret mucerreb olan sadakat 

ve ehliyetinize mebnı uhdenize ihale ve tevcih ve mesned-ı Meşihat dahi Cema-
lettın Efendi uhdesinde ıbka kılınmakla diğer .vükelanın Kanun-ı Esasımız muci
bince bıtteşkıl memuriyetleri icra olunmak üzere arz ve ahz-ı amalimiz devlet-ı 
aliye ve memalık-ı şahanemizin mustaad olduğu her turlu terakkıyatın ıstıkma-
lıyle bilcümle teba-ı şahanemizin tezyıd-ı refah ve saadeti kazıyye-ı muhımmesı 
olmagla ona göre sarf-ı mesai olunması matlub-ı şahanemızdır Cenab-ı hak tev-
fikal-ı ılahıyesme mazhar buyursun (2) 

Fi 9 Recep, Sene 326 7 Ağustos 1908 

b) Hükümet Üyeleri 
Sadrazam Kâmil Paşa 
Şeyhülislâm Cemalettın EfendıH 
Harbiye Nazırı Recep Paşa 
Hariciye Nazırı Tevfik Paşa(*) 
Adliye Nazırı Hasan Fehmi Paşa(*) 
Şûra-yı Devlet Reisi Tevfik Paşa(*) 
Dahiliye Nazırı Reşıd Akif Paşa 
Maliye Nazarı Zıya Paşa 
Evkaf-ı Hümâyûn Nazırı Mahmut Ekrem Bey(**) 
Bahriye Nazırı Arif Paşa 
Maarif Nazırı Hakkı Bey(*} 
Ticaret ve Nafıa Nazın Gabrıel Efendi(**) 
Orman, Maadin ve Ziraat Nazırı Mavro Kordato Efendi (3) 
Posta, Telgraf ve Telefon Nazırı 

c) Hükümet Programı 
Heyet-ı Vükela Kanun-ı Esası'nın ıadeten mer'ıyetı hususundaki inayeti se-

nıyye-ı hazret-ı Padışahı'nın kadr-i alisini bı-hakkm takdir ederek kanun- ı mez
kur ile muayyen bulunan hukuk-ı hukumranı-ı cenab-ı şehrıyarinın ve heyet-ı 
vükelaya ve meclıs-ı umumiyeye ait hukukun ve hukuk-ı siyasiye ve umumıye-ı 
ahalıyenın temamı muhafazası ile umur-ı devletin muvafık-ı şer ve akl olan iş bu 

(1) Bu bolümde verilecek olan hükümet üyeleri listesi Sadrazam in sadrazamlığa atanması üzerine hazırlayıp Padişaha sundu 
f,u lıstedıı Daha sonra yapılan değişiklikler listeye alınmamıştır Bu konudaki çalışmalanmız sürmektedir 

(2) Yem Gazete 25 Temmuz 1324 No 9 
O) Yem Gazete 25 Temmuz 1324 No 9 
f *) Ibkaen atananlar 
(' *) Kâmil Paşanın lülesinde ayrı kişilerin adı geçiyor 

2 8 4 



habl-u metine mutevessılen idaresi azmindedir iş bu azmin fiiliyata iktiranı ıçm 
usul-i idarenin ve bazı nizamat-ı sabıkanın mebusan-ı ahalice tadilini beklemek 
mumkun olmayıp, çunku ıdare-ı sabıka zamanında ittihaz olunan kavaıd ve 
mumsık tutulan bazı kavanın ve nızamat elyevm kabili tatbik olmadığından 
bunların kaıdeten tadillerine kadar icralarını Kanun-ı Esası metin ve ruhunun 
ıcabatma tevfık eylemek tabii bulunmuş ve işbu metin ve ruha mugayyır olarak 
şekl-ı kanuniyi gayrı haiz ne kadar evamır ve tenbıhat ve talimat var ise cümlesi 
keenlemyekun addolunarak şu tadıl-ı suı ıcraıye ve ref-ı ve ilga tarıklerıyle Mec-
lıs-ı Mebusana ait mesaı-ı kanuniye semeradar oluncaya kadar dahi umur ve 
mesalih-ı memleketin efkârı sabıkadan tecrıden cereyan ettirilmesi mukarrer bu
lunmaktadır 

Kavanm-ı mevcudenın ıslah ve ikmal ile lüzumu olan nice kavanın ve nıza-
matın vücuda getirilmesi zamana muhtaç olup, ancak bazı mesailin acılıyetı cı-
heüyle evvel emirde celb-ı nazar-ı dikkat etmesi tabiidir Ezcümle ruh-ı devlet 
olan umur-ı maliyenin bir müddettir uğradığı avarız gunagun hal-ı haziran velev 
birkaç ay için olsun tecvız-ı devamına imkân bırakmadığından bir taraftan sene-
ı atiye ıçm esaslı bir bütçe tanzimine ve tekalif ve rusum-ı mevcudeye müteallik 
kavanın ve nızamatın muhtac-ı tadıl ve ıslah cihetleri ne olduğunun tetkikine ba
kılmakla beraber ıfate-ı vakt edilmeyerek bir dereceye kadar ıslah-ı hal-ı malî ve
cibeden görülmüş ve kesret-ı miktarları devaır-ı merkezıyede müsmir surette iş 
görülmesine mani olan memurinin hatt-ı nisabına irca ve nısbetsız maaşatın ta
dıl ve tenzih ve açıkta kalacak memurlar peyderpey derece-ı kabiliyetlerine göre 
ilerde açılacak hıdamata tayın edilmek ve şimdiden medar-ı maişetten mahrum 
bırakılmamak ve meserreti halıye-i umumiye arasında binlerce aileler duçar-ı 
fakr ve yeis olmamak üzere bunlara muvakkaten maaşlar tahsıs-ı münasip mü
talaa edilmiştir Muzayaka-ı mahye-ı hazinenin ıcab ettiği mesarıf-ı mubremeye 
mukabil bazı ıstıkrazat-ı cuz'ıye ve ıcraı tasarrufata mumkıne ile ıdare-ı masla
hata çalışılmakta ve ittihaz olunan tedabir-i muvakkate ile derdest-ı tezekkür bu
lunan mevadd-ı esasıyenın Meclıs-ı Mebusan'ın nazarı tasvibine arz-ı mukarrer 
bulunmaktadır Devaır-ı mülkiyece olduğu gibi devaır-ı askeriyece dahi ez her ci
het tasarrufa dikkat edileceği dergar olmakla beraber saltanat-ı senıyyenın bir 
devlet-ı muazzama olmak haysiyeti muhafaza-ı mevkî'-i düvelisi tezyî-ı şan ve şe
refi ordu ve donanma-ı Hümâyûnların intizamı ile olacağı dahi unutulmayacak 
ve ıcabat-ı hamıyyet ne gibi tedabır-ı tekammulıyeyi istilzam eylerse bıttetkık me
busan-ı millete bildirilecektir Tasarrufun bir dereceye kadar tehvını hal-ı hazi
neye medar olacağı bı-ışübah ise de esasen ıdare-i devletin muhavver-ı matlû
bunda cereyanı ve hükümetin şimdiye kadar atıl bıraktığı şuabatın kesb-ı faali
yet etmesi yine masrafla olacağı ve devletin vus'at-ı memalıkme ve miktar-ı nü
fusuna bakılır ve şu anasır-ı memalık-ı mutemeddme-ı saire ile mukayese edilir 
ise varıdat-ı haziranın kifayetsizliği pek bedıhî görüldüğü cihetle bir taraftan ye
ni vergi ihdas edilerek mevcutlarının tanzimi ve usul-i cıbayetm ıslahı ticaret mu-
ahedatınm tecdidi suretiyle ve diğer taraftan memleketin esbab-ı ümranı istihsal 
edilerek bu yüzden hazineye dahi celbi menfaatle varidatın tezyid-ı tedricıyesme 
çalışılmak lazımeden görülmektedir Şimdiye kadar devletin umuru nafia icra
atında bir meslek-ı muttarıd takıp etmemesi ve ticaret ve sanayide mani-i terak-
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ki birtakım esbab-ı asliye ve müteferrianın vücudu bu cihetlerce husulü tekem-
mülata hail olduğundan bi-mennihil kerim mülk-i Osmani'ye giren fikr-i terakki
nin ve sunuf-ı muhtelife-i ahali arasında müsavaat-ı kâmile-i hukuk ve vezaife 
müsteniden takarrüre başlayan ittihadın semerat-ı naflası hem devlet hem de 
ahalice iktitaf olunmak üzere gerek ticaret-i berriye ve bahriye ve sanayi ve 
umur-ı nafıaca ve gerek memlekette sanainin şuabat-ı muhtelifesiyle temin-i te
rakkisi hususunca bi'lkülliye başka bir tarik-i salime girilmek üzre icabat-ı bâlâ 
taraf-ı tetkik ve tezekkür ve icra ve levayihi mukteziye-i Meclis-i Mebusana tevdi 
edilecektir. Servet-i memleketin anasırı mühimmesinden bulunan hakkı tasarruf 
maddesi elyevm usul-ı muhtelife ve mütezaddeye tabi olarak gayri menkûlat üze
rine itibar heman mefkûd ve bu halin mazzarat-ı adiyyesi meşhud olduğundan 
bu cihetçe ıslahat-ı lâzimenin tezekküriyle enval-i gayrimenkule ashabına malla
rının ve enval-i mezkûreye kıymet ve itibarlarının suret-i meşruada teminine ça
lışılacaktır. Servet ve marifet yek diğerinin lazım ve melzumu olup memleketin la
yık olduğu derece-i saadete isal-i refahı maddî esbabma terakkiyat-i ilmiyenin 
dahi terdifiyle hâsıl olacağı bi-iştibahtır. Şimdiye kadar pek nakıs ve şan-ı Osma
niye gayrilayık bir vech ile cereyan etmiş olan talim ve terbiye hususat-ı Ka-
nun-ı Esasi'nin tayin eylediği esasa kemal-i riayetle imkân derecesinde yevmen fi 
yevmen tensik ve tanzim edilmek heyeti cedidece kaviyyen mutasavverdir. Ka-
nun-i Esasi'de Osmanlılara verilen hakk-ı musavaat hukukça olduğu gibi vezaif-
çe de mer'i olmak ve ezcümle hidmet-i mukaddese-i askeriye sınıfı ahalinin cüm
lesine teşmil edilmek ve mekatib-i askeriyeye etfal-i gayri müslime dahi kabul 
olunmak lazım geldiğinden, icab eden kavanin ve nizamat layihaları şu esasa tev
fikan derdest nübhe-ü ihzardır. Bilcümle şuabatı idare gibi umur-ı adliye dahi 
muhtac-ı tanzim ve ıslah olup bir taraftan kavanin-i adliyenin tadilat mutasav-
veresi mebusanın nazar-ı tasvibine arzı zımmında hazırlanmakta olduğundan is
tiklal-! mehakim kaide-i esasiyesine dokunulmayarak mehakimin cümleye bila 
kaydü şart emniyet bahş olacak surette esbab-ı teşekkülü tetkik olunacaktır. 

Kanun-ı Esasi'nin iadeten meriyetiyle ihyayı mülk ve milletin müsadei-i sen-
niye-i cenab-ı cihan bani erzan buyrulmuş olması devlet-i aliyece pek şerefli bir 
vakıa olarak yar ve ağyarın nazarı istihsanını celb etmiş olduğundan medeniyeti 
kâmile içinde yaşamldığı hissinin ve bu şerefin mahfuziyeti gerek dahilen emnü 
asayişin istikrarıyla yerli ve ecnebi herkesin müsterüh-ül-bal olarak yaşaması ve 
siyanet-i kanuniye-i umumileşmesiyle hâsıl olacağından iş bu emn ü asayiş ka
ziye-! mühimmesi bir vakitde enzar-ı dikkatten dür tutulmayacaktır. Devlet-i 
aliyye bil cümle düvel-i mütecavire ve mütehabbe ile hüsn-i münasebette bulu
nup hiç birine karşı bir emel ve maksat-ı hafi beslemediği ve yalnız hudud-ı hâ-
kimiyet-i saltanat-ı senniyenin ve hukuk-ı ahdiyesinin tamamî-i muhafazasıyla 
şeref-i şan-ı milletin mazhar-ı ihtiram olduğunu görmekten başka bir emel-i ha
ricîsi olmadığı cihetle münasebat-ı hariciye bu esas dairesinde idare edilecek bil
cümle devletlerle hüsn-ü münasebatta bulunacak ve bazı düvel-i ecnebiye teb-
'asının memalik-i Osmaniye'de hukuk-ı düvel kavaidi umumiyesinin haricinde 
bazı uhud-ı kadime ve âdât-ı saldide ile istifade ettikleri eşkal-i istisnaiyenin yi
ne kendi devletlerinin nzalarıyla an-karib ref i için çalışılacak ve şuabat-ı idare-i 
devletin herkese badî-i kemal-i emniyet olmasına ve imtiyazlarının lüzumsuzlu-
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gıı herkes gibi ecanib tarafından hissolunmasma hadim bir hall-i umuminin ih
dasına gayret edilecektir. Şu niyat ile zimam-ı umur- ı ele alan heyet-i vükela 
ba'd-ez'in mâzi-i âli ve kanun-ı esasi dairesinde idare-i umur edilmesinin temini 
ve vilayetçe dahi şu maksada hadim heyet-i idarenin tensîki azminde olmakla ve 
şeref telakki olunan vesaya-yı seniyye-i mülûkane dahi hep şu nukat-ı hayriyeye 
ma'tuf bulunmakla halen ve zemanen hayli müşkil ve say ve zemane muhtaç bu
lunan vezaif-i mütemmimesinden hüsn-i niyatını takdir ve icraatı sehabet-i ef-
kar-ı amme ile takviye edileceğinden ümit vardır. Müstainen billah işe girişilmiş
tir (1). 

2. Hüseyin Hilmi Paşa Hükümeti ve Programı 
a) Hatt-ı Hümâyûn 
Vezîr-i meali semîrim Hüseyin Hilmi Paşa. 
Kâmil Paşa 'mn hasb-el-lüzum vuku-ı infisaline mebni Sadaret, sadakat ve 

ehliyetinize binaen uhdenize ve mesned-i Meşihat dahi Rumeli Kazaskeri Ziyaad-
din Efendi uhdesine ihale ve tevcih kılınmakla diğer vükelanın bila intihab memu
riyetleri icra olunmak üzere arzı Kanun-ı Esasi'nin muhafazası ve memleketin ida-
me-i asayiş ve emniyeti ve devlet-i aliyye ve memalik-i şahanemizin ümran ve te
rakkisi ve kaffe-i tebaamızın saadet-i hal-ü refahı esbabının istikmali nezdimizde 
begayet müstelzim olduğundan ana göre sarf-ı mesai ve gayret olunması matlub-
ı kafi şahanemizdir. Cenabihak tevfikaü ilahiyyesine mazhar buyursun (2). 

22 Muharrem 1327/13 Şubat 1909 
Abdülhamid 

Hüseyin Hilmi Paşa 
Ziyaeddin Efendi 
Ali Rıza Paşa 
Rıfat Paşa 
Refik Bey 
Hasan Fehmi Paşa 
Hüseyin Hilmi Paşa 
Ziya Paşa 
Ziya Bey(***} 
Rıza Paşa 
Abdurrahman Efendi 
Gabriel Efendi(*) 
Mavro Kordato Efendi (3) 

("**) Vekaleten. 

b) Hükümet Üyeleri 
Sadrazam 
Şeyhülislâm 
Harbiye Nazırı 
Hariciye Nazırı 
Adliye Nazırı 
Şûra-yı Devlet Reisi 
Dahiliye Nazırı 
Maliye Nazarı 
Evkaf-1 Hümâyûn Nazırı 
Bahriye Nazırı 
Maarif Nazırı 
Ticaret ve Nafia Nazırı 
Orman, Maadin ve Ziraat Nazırı 
Posta, Telgraf ve Telefon Nazırı 

I /') Bkz. Yeni Gazete 3 Ağustos 1324/16 Ağustos 1908 
(2) Tukvim-i Vekayi, 2 Şubat 1324. 
(3) Tunin, 2 Şubat 1324, Takvim-i Vekayi, 3 Şubat 1324. 
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c) Hükümet Programı 
Mebusan-ı kırâm hazeratı 
Âlem-ı medeniyetin vatanımıza nasb-ı enzar-ı dikkat ettiği ve inkılâbımızı 

muhalesetkârane bir merak ile takıp eylediği bir sırada uhdemize tevdi olunan 
vazıfe-ı muhımme ve nazıkeyı biraz endişe ile deruhte eyledik Bu vazifenin ifası 
ne kadar mesaı-ı ciddiye ve ıkdamat-ı fedakâraneye mütevakkıf ise hangi fırkaya 
mensup olursa olsunlar bilcümle vükela-yi milletin muavenet ve muzaheretine 
de o nisbette istinat etmekteyiz 

Çunku hur ve terakkıyata teşne bir milletin ızdıyad-ı saadet ve teâlı-ı şeref ve 
haysiyetinden başka bir şey düşünmeksizin menafı-ı vatana hizmet etmek az
mindeyiz 

Mesleğimizi katıyyen bıtarafane, tamamen vatanperverane olduğu meclıs-ı 
almızce tasdik olunursa vazifemizi ancak o vakit ifa edebiliriz Kanun-ı Esası'ye 
riayet ve sadakat etmediğimiz hakkında bir zehap hâsıl olursa Meclıs-ı Mebu-
san'ın adem-ı emniyetine delalet edecek ufak bir işareti üzerine çekilmeye musa-
rat edeceğiz 

Usul-ı meşrutiyetin bıdayet-ı tatbikinde tevzii vezaıf ve kuvva hususunca her 
ıkı tarafta bazı tereddudat ve şubehat husu lü melhuz olduğundan gerek dahili 
gerek harici hayat-ı siyasimizin vesaık-ı ıcraıyesıyle tamamen kesbı unsıyet edi
linceye kadar mutekabılen yek diğere karşı zımnî bir itimada ihtiyacımız vardır 
Şu halde meclıs-ı alinize gelerek ısbat-ı vucud etmekle muftehır olan kabinenin 
icrasını takıp edeceği program ne olacaktır9 Umuru dahiliyemiz nokta-ı nazarın
dan evvelemirde şuabat-ı idarenin usul-ı meşrutiyete ve ezher cihet tarık-ı terak
kiye dahil olan bir heyet-ı ıçtımaıyenın ıhtıyacatına muvafık bir surette tekem
mülüne çalışma olacaktır Umur-ı dahiliyemiz nokta-ı nazarından evvelemirde 
şuabat-ı idarenin usul-î meşrutiyete ve ezher cihet tarık-ı terakkıyye dahil olan 
bir heyet-ı ıçtımaıyenın ıhtıyacatına muvafık bir surette tekemmülüne çalışma 
olacaktır Sizlere tevdi edeceğimiz kavanın ve nlzamatın hakikaten bu fikre teta
buk etmesi ıçm memalıkı saire kanunlarını arız ve amık tetkik ederek bunlardan 
lazım gelen esasların iktibasında kusur etmeyeceğiz Avrupa devletlerinden bazı
larının ihraz ettikleri mukemmelıyet-ı sıyasıyeye vusulden evvel tarık-ı terakkide 
kat olunacak merhaleler bulunduğu cihetle, her millet, sevk-ı tabısme göre işe 
mübaşeret ve kavanın ve nızamatı kendi ahval-ı hususıyesıne tevfik eylemelidir 

Mamafih bu keyfiyet vaki olacak mesaimize bezl-ı muavenet eylediğimiz hal
de, diğer memleketlerde uzun tecrübelerle hâsıl olan bir t ahawul -u içtimaîye az 
bir zamanda vasıl olmamıza manı olmayacaktır Umur-ı dahiliyeye mutealık kaf-
fe-ı mesainin en makul ve en kabıl-ı icra bir surette tesviyesi esbabını taharri 
edeceğiz Bu mesainin bazıları, muddet-ı kalüe zarfında bir karar ittihazını istil
zam etmekte olduğu halde diğer bazıları da bu mahiyeti mustaceleyı haiz değil
dir Ve ha t ta uzun uzadıya tetkik ve tezekküre arz-ı ihtiyaç edecektir Akıl ve hik
mete ve kaideyi ihtiyata muvafık bir teenninin fartı isticale tercıhındekı isabet ve 
meşruiyet müsellemdir Herşeyden akdem ve elzem olan mesele, memleketin her 
tarafında huzur ve asayişin taht-ı temine alınmasıdır Suret-ı muntazamada ve 
mucbırede iş görülebilmesi için inzibat ve intizamın vucubu labud olmakla, bu-
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tun mesai ve faaliyetimizi bu cihete sarf eyleyeceğiz Zira ahaliden her fert, ada
let ve müsavatı kâmılenm saye-ı emânında bulunduğunu hissetmelidir Bu esas
lar, Kanun-ı Esası'de şüphesiz mundenç ise de iş bunları nazariyat dairesinden 
çıkarıp hayat-ı ruz-ı merriye ithal ve kâffe-ı ahvale tamamı-ı tatbikini temin eyle
mektir 

Sunuf-ı ahalinin tahsıl-ı medenisi, tedricen ikmal ve cümlesini en müterakki 
milletler seviyesine isal ile beraber cinsiyet ve mezhebiyetçe olan farkları, vatan
daşlar beyninde mevcut olması lazım gelen rabıta-ı uhuvvetle munafı harekâtı 
mutecavızane ve taassupkâraneyı şayan ı teessüf bir bahane hükmüne koyan 
zunûn-u bâtıleyı izale etmek ıçm mekatıp ve matbuat vasıtasıyla marıf-ı tamım 
eylemek dahi elzem olduğundan, vesaıt-ı maddiye ve maliyenin müsait olabilece
ği derecede bu maksada dahi atf-ı nazar-ı dikkat edeceğiz Mesarıfat-ı umumıye-
mızde âkılane bir iktisat icrası ve birtakım ımtıyazat ve âdat-ı kadımeden mute-
vellıd sarfıyat-ı zaıdenm hıfzı tarikine kavı bir azm ile sülükte tereddüt etmeyece
ğiz Menafıı hususıyeye müteallik hiç bir mülahazat burdan bizi men edemeye 
cek ve bizce yalnız nazar-ı dikkate alınacak şey, memleketin saadet-ı hal-ı umu
misinden ve bir medenıyet-ı hakikinin terakkisinden ibaret olacaktır Bu menfa-
at-ı umumîye tehalükü, vahıd ve gayrı kabıl-ı taksim olan bir vatanın fikr-ı azı-
mım tazyik ve bunu terkip ve teşkil eden unsurun kaffesı ıçm lüzumu derkar bu
lunan ittihat ve irtibatı kâmili ihlal edecek tefrıkacuyâne arzu ve temayüllere kar
şı olanca kuvvetimizle uğraşmaya sevk edecektir 

ittihat, bir milletin yalnız kuvvet ve mıknetinı değil, saadet-ı maddıyesı ile hu 
zur ve asayış-ı dahilîsini ve muhafaza-ı haysiyetini mustelzımdır Herkesin kal
binde bu hissin hukum ferma olduğu mahalde milel-ı saire ile munasebatı daha 
ziyade kesbı suhulet eder Çunkı mılel-ı mezkûre gerek vahdet-ı mevcudiyeti ha
sebiyle kadir ve kıymetini ve gerek muhafaza-ı istiklâl ıçm ne istediğini bilen bir 
kavım karşısında olduklarını hissedeceklerinden, artık tasmımatı vatanpervera-
nelerıne lüzum kalmaz Mebusan-ı kıramca malum olduğu üzere biz, bu fıkır ve 
mülahazaya ıpünaen hukumat-ı mutecavıre ve gayrı mutecavıre ile olan müna
sebetimizde ıdare-ı meşrutiyetimizin teessüsünden ben takıp olunan musalemet-
perverane ve metanetkârane mesleğe devam edeceğimiz gibi, herkesle muhafaza-
ı husnu munasebeta ve şimdilik onlarla beynimizde badı-ı ihtilaf olan mesaili su-
ret-ı dostanede fasletmeye bezl-ı meçhud edeceğiz Düsturumuz, uhuvvet-ı bey
nelmilelin atideki kaidesinden, yani 'kimsenin hukukuna tecavüz etmemek ve fa
kat diğerlerinin de hukukumuza taarruzlarını tecviz eylememek"den ibaret bulu
nacaktır 

Hulus-u vicdanı, rehber-ı hareket ittihaz ettiğimiz cihetle efkar ve maksadı
mızın meşruiyeti tasdik edileceğinde ve muşkılatı hazıra ve melhuzeye rağmen bir 
muharebe tehlikesini de bertaraf etmeye muvaffak olacağımızda şüphemiz yok
tur 

Az bir zaman evvel mevcud olan mehalıke gelince, bunlar da suret-ı katıyede 
tesviye edilmek üzere olup, meyli muhalefetleri bizim ıçm halen ve atıyen pek kıy 
metder olan Avrupa Duvel-ı Muazzamasıyla bılıttıfak ışın ahd-ı kârıbde ve bil
cümle alakadaranca memnuniyeti mucip olacak surette katıyyen faslev hasme-
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düeceği memuldur. İşte o zaman biz de milel-i mütemeddine meyanında bir mev
kii şan ve şeref işgaline müstehak olan vatanı mukaddes ve muazzezimizin dahi-
len ıslahı için bir kat daha sarftı mâhasılı makderet eyleyeceğiz. Hariciye Nazırı 
Paşa Hazretleri, her ne kadar bugün Heyet-i Vükelâ meyanında mevcud değilse 
de kendisinden bugün bir telgraf aldım, programın harici kısmından süferamızı 
haberdar etmiştim. "Bu programda reyim munzamdır" diyor. Diğer sefaretleri
mizde programın kıms-ı haricisi Avrupa kabinelerince pek ziyade memnuniyet ve 
emniyeti istilzam ettiğini yazdılar (1). 

3 . Tevfik Paşa Hükümeti ve Programı 
a) Hatt-ı Hümâyûn 
Vezîr-i meâl-i semîrim Tevfik Paşa. 
Heyet-i Vükela'nm müttefikan vuku istifasına mebni mesned-i Sadaret der-

kar olan ehliyet ve sadakatinize binaen uhdenize ihale ve tevcih ve Şeyhülislâm 
Ziyaeddin Efendi mesned-i Meşihat'da ibka kılınmış olmağla diğer vükelanın bil 
intihab memuriyetleri icra olunmak üzere arz ve ahkâm-ı celile-i şer'i şerife bir 
kat daha dikkat olunması ve Kanun-ı Esasi'nin muhafazasıyla asayişin idamesi 
ve devlet-i âliye ve memalik-i şahanemizin ümran ve terakkiyatı ve kaffe-i teba
amızın refah ve saadeti esbabının istikmali nezdimizde begayet mültezem oldu
ğundan ana göre sarf-ı mesai ve gayret edilmesi matlub kat-i şahanemizdir. Ce-
nab-i Hak tevfikat-ı sübhaniyesine mazhar buyursun (2). 

23 Rebiyülevvel 1327/14 Nisan 1909 
Abdülhamit 

b) Hükümet Üyeleri 
Sadrazam 
Şeyhülislâm 
Harbiye Nazırı(**) 
Hariciye Nazırı 
Adliye Nazırı 
Şûra-yı Devlet Reisi 
Dahiliye Nazırı 
Maliye Nazarı 
Evkaf-ı Hümâyûn Nazırı 
Bahriye Nazırı 
Maarif Nazırı 
Ticaret ve Nafia Nazırı 
Orman, Maadin ve Ziraat Nazırı 
Posta, Telgraf ve Telefon Nazırı 

Tevfik Paşa 
Ziyaeddin EfendiH 

Rıfat PaşaH 
Hasan Fehmi Paşa 
Zihni Paşa 
Adil Bey(***) 
Nuri Bey 
Hemade Paşa(*) 
Hacı Emin Paşa 
Abdurrahman Şeref Bey(*) 
Gabriel Noradonkyan EfendiH 
Mavro Kordato Efendi (3) 

{!) Bkz. MMZb. C.D. I, İç. Se. l.C.l, s. 677-679 (4 Şubat 1324). 
(2) Tukvim-i Vckayi, 2 Nisan 1325. No.: 182. 
(3) Takvim-i Vckayi, 2 Nisan 1325, No.: 182. 
( *,) İkbcıen. 
( **••) Tevfik Paşanın listesinde Müşir Ethem Paşanın adı geçiyor. 
('*•') Vekaleten. 
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c) Hükümet Programı 
Mebusan-ı Kırâm Hazeratı 
Dersadette ıcra-ı tahaddus eden vukuattan dolayı Heyet-i Vukela'nm mutte-

fıkan istifası ve o sırada efkar-ı umumiyede hâsıl olan galeyanın an bean teza-
yud-u üzerine usul-ı meşrua-ı meşrutemizın dûçar-ı hatar olacağı yolunda bey-
ne'n-nas endişeler zuhura gelmeye başlanmış olduğu bir sırada Kanun-ı Esası-
'mızın ve usul-u meşrutiyetin idame ve muhafazası azm-ı kati ve fiilisi ile musta-
inen bi-tevfıku'1-llâh şu vazıfei muhimme-i deruhde eyledik. Böyle mühim ve na
zik bir zamanda bu hatıb-i âzımi tahammül edişimiz mucerred vatan-ı muazzezi
mizin selametini temin ve asayış-ı memleketi iade ve efkâr-ı nasta meşhud olan 
şubehatı izale fikri halıs-ı vatanperveranesıne mustenıd bulunduğundan heyet-ı 
celılenızm muzaheret ve itimadına mazhar olduğumuz halde elbirliğiyle ıfa-yı va
zifeye devam edeceğiz 

Esas maksadımızın her halu kârda ahkâm-ı celıle-ı şer-ı şerife temessuk ve 
Kanun-ı Esasi'mızın temın-ı muhafazasına en katı ve en layetegayyer bir âzım ve 
metanetle tevessülden ibaret olup bugün heyet-ı cehleye teferruat-ı umur hak
kında mufassal bir program arzını hal ve zamanın musaıd olmadığı teslim buyu-
rulacağı itikadındayız 

Cümlemiz bir vatan evlâdı ve bir cismin azası bulunduğumuzdan selâmet-ı 
devlet ve millet namına her şeyden evvel düşüneceğimiz cihet büatefrik cins ve 
mezheb kaffe-ı efrad-ı Osmaniye'nin yekdil yekcıhet olarak vatanın saadetine 
muttehıden hizmetten ibaret iken memleketimizde teessüs eden fırka ve cemiyet
ler meşrutiyetin henüz ilk devresinde bulunduğumuz bir sırada efkâr-ı ahaliyi 
muhtelif cereyanlara sevk etmiş ve bazı matbuatın neşriyatı da bu ceryanların 
teşdidine vesile olmuştur 

Ancak şu nokta-ı muhimme artık efrad-ı millet tarafından da teyakkum edi
lerek fırkalarca merkez-ı ıttıhad ve ittifaka doğru ilk bir hatvenm atıldığı matbu
atın son neşriyatından anlaşılmakla vukela-yı devlet ve milletin bu temaluyat-ı 
halısanenın tevessü ve tekarrurune hizmet eylemeleri akdemce vâz ve vezaıf-ı ha-
mıyetkândır 

Hadise-ı ahırenın vilayatta hâsıl etmiş olduğu tesirat hükümet hakkında ef
kar-ı ahalide bir adem-ı emniyet tevlit etmiş ve bu sırada Adana vilayetinde 
beyn'el ahali sefk-ı dimayı mucıb vukuat-ı muellımede zuhura gelmiş ise de hü
kümetin usul-ı meşrutiyete olan irtibatı ve husn-ı nıyat-ı bıhavlıhi tealâ karıben 
bu adem-i emniyeti izale edeceğinden umid varız Gayetle teessüfümüzü mucıb 
olan Adana vukuatı hakkında da derhal tedabır-i lazıme ve tertıbat-ı askeriye it
tihaz ve icra kılınmıştır 

Munasebat-ı hariciyemize gelince Bulgaristan meselesinin halli teşebbusat ve 
muzakerat-ı vakıa neticesinde kuvve-ı karıbeye getirilmiş ve olbabda hâsıl olan 
suver-ı ıtılafıyenin meclis-ı alı-ı mebusana arz ve tevdı'-ı mukarrer bulunmuş ol
duğu gibi bilcümle devletlerle olan munasebatımızda da idare-i meşrutamızın te
essüsünden beri takıb edilen meslek-i musalemetkâranede devam olunması ka-
bınemızce dustur-u hareket ittihaz edilecektir 
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Dahılen ve haricen takıb eyleyeceğimiz meslek ve harekette muvaffakiyet hu
sulü ise herhalde cenabı hakkın tevflkat-ı celılesme ve meclıs-ı mebusammızın 
muzaheret-ı cıddıyesme mütevakkıftır (1) 

4 . Hüseyin Hilmi Paşa Hükümeti ve Programı 
a) Hatt-ı Hümâyûn 
Vezîr-ı meâl-ı semîrım Hüseyin Hümı Paşa 
Tevfık Paşa'nın vuku istifasına ve derkâr olan ehliyetinize binaen mesnedi sa

daret uhdenize ve mesnedi Meşhıhat-ı Islâmıye heyet-ı Ayan azasından Sahıb Be
yefendi uhdesine tevcih olunduğundan Kanun-ı Esası hükmüne tevfikan diğer 
vükelanın mtıhabıyla memuriyetleri icra olunmak üzere isimlerinin arz ve inha 
edilmesine ve cülusumuzun muhn hatt-ı hümâyûnumuzda tasrih ve tekıd olun
duğu veçhile usul-u meşruaı meşrutiyetin ez her cihet teyidi ve emri meşru-ı 
meşrutiyetin mustelzım olacağı fevaıd ve terakkıyat-ı maddiye ve manevıyeden 
devlet ve memleketimizin hakkıyla ve kemaliyle istifade ederek saadeti hal ve asa
yiş ve intizamı umuminin cidden ve senan tesis ve takriri nuhbe-ı amal olmağla 
iş bu makasıdı hayrıyemızın husulüne vukela-ı devletimizle bilumum memurin 
canibinden sarf-ı mesai olunması matlub-ı katıı şahanemizdır Heman Cenab-ı 
Hak cümlemizi tevfıkatı subhanıyyesıne mazhar buyursun (2) 

15 Rebıulâhır 1327/6 Mayıs 1909 

b) Hükümet Üyeleri 
Sadrazam 
Şeyhülislâm 
Harbiye Nazırı 
Hariciye Nazırı 
Adliye Nazırı 
Şûra-yı Devlet Reisi 
Dahiliye Nazırı 
Maliye Nazarı 
Evkaf-1 Hümâyûn Nazırı 
Bahriye Nazırı 
Maarif Nazırı 
Ticaret ve Nafıa Nazırı 
Orman, Maadm ve Ziraat Nazırı 
Posta, Telgraf ve Telefon Nazırı 

Mehmet Reşat 

Huseym Hilmi Paşa 
Sahıb Efendi 
Salih P a ş a H 
Rıfat PaşaH 

Raif Paşa(*) 
Ferıd Paşa(*) 
Rıfat Bey(*) 
Halil Hemade Paşa(*) 
Arif Hikmet Paşa 
Nail Bey 
Gabrıel EfendıC) 
Arıstıdı Paşa(3) 

(!) Takvim ı Vthıyı IVNisan 1325i 4 MMZCD 1 İç Sc 1 C 3 s 98 99 
(2) lak\ım ı Vıkayı 16 Rıbıyulalııı 1327123 Nisan 1325 
(3) Tuh un ı Vckayı 23 Nisan 1325 No 202 
( ) İkimin 
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c) Hükümet Programı 
Hayat-ı meşrutiyete henüz nail olduğu ve saadet-ı hürriyeti ancak hissetme

ye başladığı sırada müthiş bir darbe-ı istibdat ile yine kalbgâhından u ru lmuş ve 
fakat şanlı askerinin saye-ı suyuf-ı celadetinde hürriyetim istirdat etmiş olan bir 
milletin nasıyye-ı mukadderatına nasb-ı nıgah edub de o cebın-ı tefekküre dest-
ı kudretle çizilen hutut- ı istikbali katıyet-ı riyaziye ile tayın ve beyan etmek sehl-
ul ifa bir vazife değildir Martın 31 inci gününden itibaren fiiliyet-ı alemyesı zu
hur edub muazzez vatanımızı gırdab-ı inkıraza doğru sürüklemiş olan hadıse-ı 
ırtıcaıyenın bugün kimseye meçhul kalmayan safahat-ı faciasından da bahsede
rek teessuratımızı tecdıd ve teşdıd etmek istemem O muşkıl ve elim günlerde er-
bab-ı irticaın taleb ve tazyiki üzerine kabinemizin ne suretle istifaya mecbur ol
duğu da cümlemize malumdur Gösterdiği kudret ve maharet-ı harbıyye ve itti
haz ettiği tedabır-ı serıa-ı hakimane ile bu tun âlem-î insaniyet ve medeniyetin 
takdırat-ı fevkaladısmı ıstıclab etmiş olan Hareket Ordusu 'nun İstanbul'a dahil 
olarak erbab-ı mefsedet ve ırtıca'ı kahr ve tedmır etmesini muteakıb kıble-ı şer-ı 
şeriften sudur eden fetva-ı munıfe hükmüne ve meclıs-ı umum-ı millinin ıttıfak-
ı ara ile verdiği karara binaen hakan-ı sabık hal' olunmakla varıs-ı meşrusu Sal
tanat ve Hilafet Padişahımız Sultan Mehmed Han-ı Hamıs Hazretleri Taht-ı Alı 
baht-ı Osmam'ye cülus buyurmuşlardır 

Tevfık Paşa Hazretlerinin istifası üzerine taraf-ı eşref-ı cenab-ı Padışahıden 
hıdmet-ı sadaret uhde-ı acızaneme tevcih buyrulmakla berat-ı necat ve rehber-ı 
hareket ve icraatımız olan Kanun-ı Esası'ye tatbikten teşekkül eden kabinemiz 
mayet-ı subhanıyeyle ruhamyet-ı mukaddese-ı nebevvıyeden istiane ve istimdat 
ve zat-ı şevketsımatı cenab-ı tacdarının ibzal buyuracakları teveccuhat-ı teshıla-
ta ıstınad ederek vazifesine mübaşeret etmiştir Bugün de Meclıs-ı Alinizde ısbat-
ı vucud ile kesb-ı mefharet eyler 

Biz itiraf ettiğimiz gibi heyet-ı cehlenız de tasdik eder ki şu sırada uhdemize 
tevdi' olunan vazife devr-ı meşrutiyetimizin başladığı tarihten Martın evahırıne 
kadar mürur eden günlerin muşkılatıyla mukayese olunamayacak derecelerde 
haız-ı ehemmiyettir Vucuh-ı adide ile nezaket-ı müsellem olan böyle bir zaman
da vukela-yı devletin en kuçuk bir muvaffakiyeti vukela-yı milletin en ciddî en 
buyuk muavenetine merbuttur Kuwe-ı ıcraıye ile kuvve-ı teşrıye beyninde ıttı-
had-ı ara ve tevafuk-ı efkâr mevcud olmadıkça umur-ı muhımme-ı devletin husn-ı 
cereyanı ve memleketin husul-ı terakkıyatı gayrı kabildir 

Vatan bugün cümlemizden ciddî hamiyetlere pek buyuk fedakârlıklara muh
taçtır Millet de ibraz edeceğimiz asar-ı hıdmet ve faaliyete kemal-ı tehalükle in
tizar ediyor 

Cıhan-ı medeniyetin enzar-ı dikkati de bize matuf olduğunu unutmamalıyız 
Şimdi kabinenin dahilî ve haricî işlerde takıb edeceği mesleği izah edebilirim 

Programımız nıkât-ı siyasiye ve hudud-ı umumiye itibariyle 5 Şubat Sene 324 ta
rihinde kıraat ettiğim beyannamenin aynıdır O beyannamede yazıldığı tarihten 
sonra mevkı-ı tatbike vaz edilecek tasavvurattan bahis olduğu cihetle bı't-tabı' 
münhas ı ran istikbal sıgalarıyla tahrir olunmuş idi Bu beyannamede biraz mazi
ye biraz hale ait mesaılden bahsetmek mumkun olacaktır 
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Erbab-ı tecrübeye hafi olmadığı üzere umur-ı dahiliye devletin ruh-ı muame
latıdır, umur- ı dahiliyeye arız olacak ufak bir sekte kaffe-ı şuabat ta derhal tesırat 
ve netayıc-ı muzırrasını ihsas ettirir ve memleket ve hükümeti gayet muşkıl bir 
mevkide bırakır Buna bı't- tecrübe vakıf olduğumuz için meşrutiyetin ilânından 
ben hürriyeti ma'teessuf keyfe-ma-yeşâ hareket ve vazıfe-ı hükümete ve hukuk-
ı ahara tecavüzde selahıyet manasına telakki ve şer ve kanuna muhalif ve ıntı-
zam-ı umumiyi mahall-ı halata tasaddı eden bazı mahallerde tedabır-ı şedide ve 
harekât-ı askeriyeye müracaatla umur-ı dahiliyenin tanzimine teşebbüs etmiş 
ıdı Hemen her tarafta sükun ve intizam tedrici ve fakat müessir bir surette tesis 
etmekte iken 31 Mart sene 325 hadıse-ı ırtıcaıyesı vukua geldi Bu hadise üzeri
ne o muhafaza etsun, usul-ı meşrua-i meşrutiyetin ve ha t ta vatan-ı mukaddesin 
duçar-ı muhata ra olacağı endişesiyle herkesin cidden meyus olduğu günlerde 
Mahmut Şevket Paşa hazretlerinin kumandasıyla imdada şıtaban olan ikinci ve 
uçuncu ordularla gonullu kahramanlardan mürekkep Hareket Ordusu 'nun, ona 
iltihak eden donanmamızın kudret ve himmetleri ile ırtıca'ıyyum bıhavlıhı meç
hule teâlı kahr ve tenkil ve tehlikeye duşmuş olan usul-ı meşrutiyet bunyan-ı ra-
sın üzerinde takrir edildi Dıvan-ı Harb-ı Örfiye tevdi olunan erbab-ı irtica ile ka
tıl ve mufsıtlerın bir kısmı aleyhine sudur eden hükümler icra olunmuştur He
nüz taht-ı ıstıcvab ve tevkifte bulunanların muhakemeleri de yakın zamanda hi
tam bulacaktır Hayat-ı akvamın devamı için adaletin ahkam-ı şedıdesı fıtratın 
ihsanlarına muadildir Payitahtın asayişi cümleyi medyun-ı şükran edecek dere
celerde kesb-ı mukemmelıyat etmiş olmağla beraber istihsal ve iade olunan em
niyet ve intizamın atıyen dahi halelden masuniyetini temin edecek vesait ve teda-
bırın ıstıkmalıne devam olunuyor Yevm-ı zuhuru Dersaadet hadıse-ı ırtıcaıyesm-
den bir gun sonraya müsadif olduğuna nazaran aynı tesirden munbaıs olduğu 
zannedilmekte bu lunan Adana ığtışaşı da memleketimizi en ziyade muteellım 
eden vakayıdendır Adana ığtışaşmdan Halep vilayetine merbut Maraş, Antakya 
kasabalarıyla birkaç karye dahi müteessir ve mutazarrır olmuştur 

Eski kabine tarafından içel sancağı müstesna olarak Adana vilayetinde ilân 
edilmiş olan ıdare-ı örfiye hayren heyetimizce Maraş ve Antakya kasabalarına 
teşmil ve oralarda dahi birer Dıvan-ı Harp teşkil olundu 

Bu ığtışaşın ika ma mütecasir olan caniler kim olursa olsun herkese ıbret-ı 
muessıreyı mucıb olacak surette mucazat-ı şedıde-ı kanunıyeye duçar olacaklar
dır 

Adana ile Maraş'a ahiren on tabur asakır-ı nizamiye daha sevk olunarak asa
yiş tamamen iade edildi Orada dahi dıvan-ı harb-ı orfı vazifesine başladı Iğtışaş 
esasında vuku bulan mağsubat peyderpey istirdat ve eshabma teslim ediliyor 
Mecruhları tedavi için etıbba ve edvıye gönderildi Muhtacını ınfak için meclıs-ı 
umuminin tasdiki ile otuz bin lira tahsis edildiği gibi zurradan ihtiyacı olanlara 
da ziraat bankalarında da otuz bin liranın ikrazı taarruz eyledi 

Iğtışaş esnasında vazifelerini ihmal ettikleri anlaşılan memurinden Adana va
lisi ile Cebelibereket mutasarrıfı azl ve mesaı-ı hasenesı görülen Mersin mutasar
rıfı Esat Bey takdir edildi Iğtışaşın esbabı ve zuhurunu ve azl edilen vali ve mu
tasarrıfla sabık Adana kumandanının derece-ı mesuliyetlerim tetkik ve muhtacî-
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ne tahsis edilen mebalîgın tevziatına nezaret ve smıf-ı muhtelıfe-ı ahali arasında 
uhuvvet-ı Osmanıyeyı takviye ve ahval-ı zaüe-ı muessıfenın katiyen adem-ı teker
rürünü temin edecek tedabın ve muhtacının adet ve derece-ı ihtiyaçları ile terfih
leri için hükümetçe daha ifası iktiza eden muavenetin nev'ını tahkik etmek üze
re ikisi mebusan-ı kiramdan ıkısı muteheyyızan-ı memurinden murekkeb bir ko
misyon da memur edilmiştir Bu komisyonun tetkikat ve ış'aratına nazaran da
ha ne yapılmak lazım ise icabına derhal tevessül edeceğiz 

Adana için ittihaz ettiğimiz bu tedabır-ı vaka-ı muessıfeden mutevellıd tees-
surat ve zayiatın âlâm ve şedaîdını hayliden hayli tahfif ve erbab-ı inayeti terhıb 
edecektir Fakat bizce en ziyade nazar-ı itina ve ehemmiyete alınacak cihet bu 
turlu hadısat-ı ığtışaşıye ve ırtıcaıyenın ne Adana'da ne diğer vılayât-ı Osmanıye-
mn hiç bir noktasında badema zuhur edememesıdır Aynı eyadı-ı melanetin asar 
ve netayıc-ı tertibatından olan bu cinayetleri vatanın her köşesinde esasında 
mahv ile meşrutıyet-ı meşrutamızın bir daha duçar-ı tezelzül ve taarruz olunama
yacak bir mahiyete koymada katiyen tesis ve tahririne çalışmak bugün hüküme
tin en mukaddes en muhım vazifesidir 

Bu maksad-ı vatanperveranenın istihsali için her turlu mesaı-ı cıddıyenın 
sarfı ve tedabır-ı şedıdenm ittihazı mukarrerdir Gerek doğrudan doğruya ıstıb-
datın avdetine hizmet eden irtıca'ıyyunun ve gerek ırtıcaıyyunun tesvılatına ka
pılarak akvam-ı ve anasır-ı muhtelife beynine ılkayı nifak eyleyecek olan eşhasın 
ıfsâdat ve tahrıkatıyla nerede bir hadise zuhur ederse mutecasırları derhal kuv-
ve-ı askeriye ile tenkil ve ıdare-ı örfiye ilânı ile şedıden mucazaat edilmek üzere 
vilayetin ıcab eden mahallerinde kuvva-i kâfi-ı askeriye bulundurulması karar
laştırılmış ve 22 Nisan 325 tarihinde vilayete talımat-ı sarihe ve katıye-yı muta-
zammın tebligat ifa olunmuştur 

İstanbul'da ve bazı vılayâtta zuhur etmiş olan harekat-ı irticaiye kuvve-ı za
bıtamızın ıslah ve tensıkına fevkalade bir suretle mübaşeret lüzumunu ısbat ey
lediğinden evvelki müddet hizmetimizde kararlaştırmış olduğumuz jandarma ve 
polis tensikatını fiilen tatbik etmeye başlıyoruz Idare-ı sabıka ve selefeden huku-
met-ı meşrutamıza intikal eden zaruret-ı maliyeye şu bir ıkı sene içinde tamamen 
nihayet verebilmek mumkun olamayacağını hepimiz biliriz Adı bütçemizin açı
ğı 6 milyon liraya mütecaviz olduğu halde evvelki beyannamede ifade olunduğu 
veçhile masarıf-ı umumıyemızde tenbıhat ve tasarrufat-ı mumkineye riayet olu
narak 3 milyon 8 yuz bin lira derecesinde bir açık ile tanzim edilen muvazene-ı 
umumiye kanunu Mart evaılınde meclis-ı âlinize takdim olunmuştu Açığın mec-
lıs-ı umumice ıkı buçuk milyona tenzil edılebıceğmi tahmin ediyorum Masarifin 
daha ziyade tenzih veya varidatın tezyidi mumkun değil midir'? Şıkkıevvel zan-
nımca gayrı mümkündür Şıkkısanıden bir dereceye kadar umıtvar olabiliriz Beş 
senelik tahsilat-ı esası üzerine tahmin edilen varidatın cıbayetmde ibraz edilecek 
gayret ve himmetler tahsilatını % 2-3 nısbetınde terakki ettirmek imkânı müsel
lem olduğu gibi husn-ı idare ve cıbayeüerıne dikkat olunduğu takdirde âşâr ve 
ağnam ve rusumât-ı varıdâı da açığın muhım bir kışımın kapatmağa medar ola
cak derecelerde tezayud edebilir 
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Bu umıt ve mülahaza ile valilerin nazar-ı dikkatleri Mart evahırınde bilhassa 
celb olunmuş ıdı Devlet ve milletin kendilerinden mesaı-ı mustakımane ve mlı-
yat-ı fedâraneye muntazır olduğu ve hiç bir guna tesırat ve mudahelat-ı gayrı-
meşruaya mağlup olmaksızın vazıfe-ı memuriyet ve hamiyetlerim kemal-ı iffet ve 
metanetle ifa etmeleri lazım geleceğini bu meclıs-ı âlının kursu-yı hitabetinden 
dahi kendilerine ihtar ederim. 

Masarıf-ı adıyemızın açığını bu suretle tevazün ettirmeye ve mecburıyet-ı ka
tiye sabit olmadıkça masarıf-ı adiye ve gayrı musımıre için istikraz akdini teklif 
etmemeye pek ziyade çalışacağız 

Bütçenin tevazün ile ahval-ı maliyetimizin ıslahını münhasıran tasarrufta 
aramak doğru olsa bile bu maksadın mumkun-el-husul olamayacağını ve doğru
dan doğruya veya bil vasıta istifa olunan tekalıf-ı umumıyenın suret-ı tarh ve cı-
bayetını fenn-ı servet kavaıdıne ve memleketimizin ıstıdatına göre tetkik ve ten
sik etmekten fevaıd-ı azıme tahassul edeceği takdir olunarak bu tasavvuru da 
kuvveden fiile isal edecek esbaba tevessül olunmuştur Muvazene-ı umumîyeye 
dahil olmayan varıdat-ı fevkalade kuva-yı berriye ve bahriyemizin ıhtiyacât ve ıs-
tıkbalâtına hasr ve tahsis olunub bunun için tanzim ettiğimiz fevkalade bütçe 
meclıs-ı umumıyenin nazar-ı tetkik ve tasvibine arz olundu Meşrutiyetin akvam-
ı saıreye ne buyuk saadetler bahşeylemekte olduğunu görmekte olan Osmanlı 
milleti umur-ı nafıaya ait tasavvurlarında bir an evvel kuvveden fiile çıkmasına 
artık sabırsızlıkla intizar ediyor Talep olunacak imtiyazların menafiı memlekete 
muvafık şerait ile ifasında hükümetçe tereddüt ve teenni edilmemek ve taleb-ı 
imtiyaz olanların müracaatları teşri olunmak mukarrer ise de imtiyazla yaptırıla-
mayacak ve doğrudan doğruya hükümetçe teşebbüs edilecek bazı mevadd-ı na-
fia-ı mustacıle bulunduğu gibi efrad-ı milleti bu sırada hem vatana hem kendile
rine faıde bahş olacak ıştıgalata sevk edebilmek için menabı-ı say ve ameli acilen 
kuşad etmeye de mecburuz Bu sene zarfında icrasını muvafık gördüğümüz in
şaat ve ımalat-ı nafla ıçm de diğer bir bütçe takdim ediyoruz Servet ve mamurı-
yet-ı memleketi tezyıd eden bu mısullu masarif-ı musmıreye münhasır kalacak 
istikrazların akdini tasvıbde meclıs-ı umumıyenın bizimle muttehıdul-efkâr ola
cağını umıt ederiz 

Yalnız medeniyetin terakkisi değil meşrutiyetin en muvafık şekilde devamı da 
maarifin tamimine mütevakkıf olduğu düşünülürse, ıhtıyacat-ı fikriye ve mede
niyetimizle mutenasıb olacak dereceye henüz vasıl olamayan maarifimizin tevsi' 
ve tamimine fevkalade sarf-ı mesai etmeklığımız ıcab eder Bu emr-ı muhımmın 
ıhtiyacât ve hasaıl-ı kavmıyemıze göre husul-i terakkiyatına cidden itina edece
ğiz Şu kadar ki bu sene maarif ıçm sarf olacak ıkdamatı muvazene-ı umumiye-
de munderıç tahsisatın müsait olabileceği derece dahilinde kalmak zaruridir Me-
busan-ı kıramca kuvve-i ıcraıyeden muntazır olan faaliyetlerin biri de asayişe ve 
ıntızam-ı idareye taalluk eden kanun layihalarının senan istihzar ve takdimine 
ait olduğunu bilmez değilim Bu layılahalarm bir an evvel tanzimi ile kendimizi 
bı-hakkm hıdmete ve vıkaye-ı hukuk-ı memlekete iktar eylemek hasbel mesulıye 
bizim ıçm daha ziyade iltizam olunacak bir keyfiyedir inzibat ve ıntızam-ı umu-
mıye-ı müteallik kavanının kısmen mefkud ve kısmen nakıs bulunmasından ır-
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ticaiyunun ne kadar istifade ettikleri ve asayiş-i memleketin suver-i saire ile de 
ne derecelerde sektedar olduğu fiiliyat ile sabittir. Binaenaleyh hükümet bu ka
nunların tanzim ve ikmaliyle bir an evvel meclis-i âlinize takdimine pek ziyade 
gayret ediyor. Bir lüzum ve emel ne kadar kahir-i hayat ve cazib-i ruh olursa ol
sun yine zaman-ı kanunun reviş-i aheste cereyanına tabiyetten kurtulamaz. İlân-
ı meşrutiyetten itibaren bugüne kadar devairce istihzar olunan levayih-i kanuni-
yenin on beş kıtası meclis-i umumîye tevdi' olundu. Otuz sekiz kıtası da şura-yı 
devlette tetkik ediliyor. Ahz-ı asker kanununun tetkikatı hitam bulduğundan o 
da yarın takdim olunacaktır. Devair-i merkeziye-i hükümetin teşkilat-ı hazırası 
hazine-i devletçe sarfiyat-ı zaideyi müstelzim olduktan başka mesalih-i devlet ve 
ahalinin sürat ve intizamı cereyanına da mani' olduğundan devairin tenkisatı bi-
dayet-i meşrutiyette nazar-ı itibare alınmış ise de tatbikat-ı fiiliyesi şimdiye ka
dar tehir eylemiştir. 

Bu teehhürden heyetimize de bir hisse-i muaheze isabet edeceğini kabul ede
rim. Ancak açıkta kalacak fazla memurların hal ve âtileri tayin ve temin edilme
dikçe, tensikata başlamak mümkün olamıyordu. Hakk-ı mükteseb ve mukteza-i 
adalet müddeiyaüna maruz kalınmamak ve kimse madur edilmemek isteniliyor
du ki Osmanlı milletinin ulüvv-i cenabi asırdan aşıra müntakil bir hakikat-ı ta
rihiyedir. Nihayet bu müşkülün de çaresi bulunmuş ve Otuz Bir Mart hadisesin
den evvelce istihzar olunduğu halde hadisenin zuhuru üzerine teehhür etmiş 
olan nizamname layihası bir hafta evvel takdim edilmiştir. Kariben tetkik edile
ceğinden ümitvar bulunduğumuz bu nizamnamenin kuvve-i icraiyeye tevd'i 
olunduğunu müteakib tensikatın tatbikatı fiiliyesine mübaşeret olunmak üzere 
teşkilat-ı cedide kadrolarını tertip ve istihzar ediyoruz. Kadroların da bu hafta 
içinde meclis-i âlinize irsali me'muldür. Bir an evvel tasdikini ehemmiyetle rica 
ettiğimiz iki layiha-i kanuniye daha var ki biri matbuat diğeri cemiyetlere müte
alliktir. Hepimiz kalben ve aklen serbesti-i matbuatın pek ziyade taraftarıyız. Fa
kat o serbesti-i menafi hissiyle uğrunda vatanın mahvına yürüyecek eşhasın eya-
di-i ihanetine bir silah-ı mefsedet olarak tevdi edilmemelidir. 

Harekat-ı ahire-i irticaiyenin başında bulunan müşevvik unsurların bir kıs
mı üç dört haftadan beri hayat-ı neşriyeleri müntafi olan bazı gazetelerdi. Bu ha
kikati kimse inkar edemez. Tetkik edilmekte olan matbuat kanunun memleketi
mizin temayulat ve ihtiyacatına menafi-i vataniye ve milliyetimize muvafık bir su
rette tasdik olunacağını ümit ederiz. Gerek içtimaat hakkında evvelce, gerek ce
miyetlere mütallik olarak bu kerre tevdi'eylediğimiz kanun layihalarının ahval-ı 
hazıraya ve ihtimalât-ı âtiyeye nazaran derece-i ehemmiyet ve müstaceliyetinden 
ben bahsetmeyeceğim. Buralarını mebusan-ı kiramın vicdan-ı hamiyet ve milli
yetine havale ile iktifa ederim. 

Umur-ı hariciyemize gelince, geçen perşembe günü kıraat edilen nutk-ı hü-
mayun-ı hazret-i padişahide tasrih buyrulduğu üzre bil-cümle devletlerle müna-
sebatımız dostane bir surette ber-devamdır. İhtilafat-ı ma'lume hakkında takar
rür eden suver-i tesviyenin kabulüyle bu defa dahi müsalemat-ı umumiyeye et
tiğimiz hidmet âlem-i medeniyetçe takdir olunmalıdır. 
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Takıb etmekte olduğumuz musalemat-ı perverane ve metânetkârane inhiraf 
etmeksizin munasebatımızın daha samimi bir şekilde idamesine devam edeceği
miz gibi menafi ve hukuk-ı mılliyemızin muhafazasına da gayret edeceğiz. Elyevm 
ıhtılafat-ı hariciyeden âzâde bulunduğumuz cihetle muhtaç olduğumuz terakkı-
yat ve tekamulatm istihsaline artık hasr-ı mesai edebiliriz 

Uhdemize mevdu' olub ehemmiyet ve müşkülatını takdir ettiğimiz umur- ı 
muhımmede millet ile vukela-yı milletin intizarına muvafık hidematı muvaffak ol-
maklığımız eltaf-ı subhanıyeden tazarru-ı tam ile istida ederek hatm-ı kelam ey
lerim (1) 

5. ibrahim Hakkı Paşa Hükümeti ve Programı 
a} Hatt-ı Hümâyûn 
Vezîr-ı meâl-ı semîrım Hakkı Paşa 
Hüseyin Hilmi Paşa'nm istifasına mebnı sadaret uhdenize ve makam-ı meşi

hat sudurdan Hüseyin Husnu Efendiye tevcih kılınmıştır Umur-ı idare-i devle
tin ahkâm-ı celıle-ı şer'ıyyeye ve usul-ı meşruayı meşrutiyete tevfikan husn-ı 
temşıye ve usul-ı mezkurenın fevaid ve muhassenat ı delail-i fiiliye ile irae ve ıs-
bat edilerek sunuf-ı muhtelıfeı ahali beyninde hiss-i âmîz-i şekk bir kat daha tak
viyesi ile memleketin temın-ı terakkıyat-ı maddiye ve manevıyesını ve istıhsal-ı 
refah-ı ammeye hadım kavanm ve tedabırın bir an evvel ittihaz ve icrası ehass-ı 
amal-ı mulukanemdır Teşkil edeceğiniz heyet-ı vükelanın olvechle husn ' ı temşı-
yet-ı u m u r a sarf-ı mezıd-ı itina edeceğine itımad-ı şahanem berkemaldir Cenabı 
hak tevfıkat-ı samadaniyyesıne mazhar eyleye (2) 

30 Zilhicce, sene 1327/12 Ocak 1910 
Mehmet Reşad 

İbrahim Hakkı Paşa 
Hüseyin Husnu Efendi 
Mahmut Şevket Paşa 
Rıfat Paşa(*) 
Necmeddm Bey(*) 
Necmeddin Bey 
Talat Bey(*) 
Cavid Bey(*) 
Şerif Haydar Bey 
Halil Paşa 
Emrullah Efendi 
Hallacyan Efendi(*) 
Mavro Kordato Efendı(3) 

1 İç Sı 1 C 3 s 635 636 (11 Mayıs 1325) 

(?) Tafcum t Vckayı 31 Kanunuevvel 1325 No 428 
(*) lkbatn 
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b) Hükümet Üyeleri 
Sadrazam 
Şeyhülislâm 
Harbiye Nazırı 
Hariciye Nazırı 
Adliye Nazırı 
Şûra-yı Devlet Reisi 
Dahiliye Nazırı 
Maliye Nazarı 
Evkaf-ı Hümâyûn Nazırı 
Bahriye Nazırı 
Maarif Nazırı 
Ticaret ve Nafia Nazırı 
Orman, Maadın ve Ziraat Nazırı 
Posta, Telgraf ve Telefon Nazırı 

(l)TaLvım ıVıkayı 19 Temmuz 1325 Kars MMZb CD 



c) Hükümet Programı 
Hüseyin Hilmi Paşa Hazretlerinin istifası üzerine taraf-ı eşref-i hazret-i şehri-

yariden havale buyurulan teşkil-i heyet-i vükela vazifesini tevfikat-ı ilahiyeye 
müsteniden kabul eylemiş ve rical-i siyasiyemizle vuku bulan mülakat ve müza-
kerat neticesinde hem fikir, hem meslek hem mütecanis bir heyet teşkiline ihraz-ı 
muvaffakiyet etmiş bulunduğumdan huzur-ı hümayun-ı cenab-ı mülükanede 
alelusul bi't tahlif memuriyetleri icra olunan refiklerim ile birlikte bugün ilk defa 
olarak meclis-i umumi-i millimizin Ayan (Mebusan) kısmında raz-ı vücud şerefi
ne nail oluyorum. 

Heyetimizin vezaif-i memuresinde muvaffakiyeti vükela-yı millet ile vifak ve 
itilafı tam üzre çalışabilmesine mütevakkıf olup bu da vükela-i devletçe takip edi
lecek mesleğin mebusan-ı kiramca dahi hüsn-ü telakki edilerek mazhar-ı 
muavenet olmasıyla hâsıl olacağından bu babda bazı izahat itasını vazifeden ad
dederim. 

Vatan-ı mukaddesemizin Meclis-i Ali-i Umumiye'mizin enzar-ı dikkat ve ha
miyetinden dûr olmayan ahval-i hazırasına göre heyet-i cedide-i vükela temin-i 
ezhan ve takrir-i asayişi a'zam ve akdem-i vecaib addetmektedir. Geçen Mart'm 
otuz birinde serzede-i zuhur olup, hürriyet-i Osmanıyenin suret-i istirdadındaki 
parlaklığı harekat-ı elimane-i irticaiye ile bir reng-i hazine kalb eden ve şanlı 
2. Ordu-yu Osmani'nin harekat-ı seria-i vatanperveranesiyle lehül hamd zeval 
bulan vaka-i elîme bir müddet müessesat-ı cedideyi ahraranemizi tavakkuf-ı za-
ruriye'ye uğratmış olduğundan ve bu iki vakayi-i müessifenin tekerrürü ihtimali 
kalmamak üzre bazı tedabir-i fevkaladeye tevessül edildiğinden heyet-i vükela 
memleketimizde şu ahval-i esef istimalden hiç bir eser kalmamasını ve tedabir-i 
tedriciye-i akilane ile hayat-ı kavmiyemizin mecra-ı tabüyesine girmesini hedef it
tihaz, fakat layıkıyla tetkik ve teemmül olunmadan bir şey yapmaktan içtinap 
ederek Kanun-ı Esasi ile temin edilen hukuk-ı umumiyenin tamamen cereyanı 
bu kanun-ı muazzez ve muhteremin her türlü halelden ve asayiş ve istirahat-ı 
ammenin her güne teeddiden masuniyet ve mahfuziyeti maksad-ı mühimmiyle 
telif ve telfik eyleyecektir. 

Kuva-yı umumiye-i devletin yek diğerinin umuruna karışmayarak Kanun-ı 
Esasi'yi kavaid-i asliyesi veçhiyle her kuvvetin kendisine aid hukuk ve salahiyat-
tan tamamen istifadesi intizam-ı umur-ı memleket nokta-i nazarından pek ziya
de haiz-i ehemmiyettir. Tensikat-ı devaire ait kanun devr-i zail istibdatın bıraktı
ğı seyyiat-ı mevruse cümlesinden bir hale-i çaresaz olmak maksadıyla tanzim 
olunarak işin fevkaladeliği tefrik-i kuvva kaidesinin bir dereceye kadar feda edil
mesini mucib olmuş ise de neticeden Meclis-i Mebusan'ı vezaif-i asliyesi haricin
de işgal ve tasaddiye meydan vermiş ve kanun-ı mezkurun tanzimi hinindeki hal 
dahi tebeddül ederek tensikat umurunun mecra-i tabiyesine ircayi iktiza etmek
te bulunmuş olmağla heyet-i cedide-i vükela, bu babda dahi kuvve-i icraiyeye ka
nunen müterettip meşgale ve mesuliyeti deruhte etmekten çekinmeyerek, hal ve 
maslahat vecaib-i adi ve merhametin delaletiyle münasip göreceği tedabir-i ka-
nuniyeyi meclis-i umuminin nazar-ı takdirine arz eyleyecektir. 

Anasır-ı Osmaniyeden bulunan cemaat-i muhtelifenin hal ve mevki-i kanu
nileri Kanun-ı Esasi ile muayyen ve mahfuz ve bu babda bir güne şüphe ve te-
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reddude mahal olmadığı dergar bulunduğundan kanun-ı mezkurun mevadd-ı 
muhtelıfesı beynindeki ahenk-ı irtibata halel verilmeyerek ve Osmanlılık maksad-ı 
ulvisi rehber ittihaz edilerek uhuvvet-ı Osmanıyenm muhabbet ve emnıyet-ı mu-
tekabıle-ı anasır esası üzerine binası ve ebna-ı vatana tamım olunan hıdmet-ı 
mukaddese-ı askeriye ile beyn'el-anasır bir kat daha teeyyud edecek ıhtısasat-ı 
muhadenet ve samimiyetin takviyesi ehemm-ı makasıddır 

Hıkmet-ı hükümet şiddet ve merhametin meczme âmirdir Ihlal-ı asayiş 
edenlere şiddet bundan musab olanlara karşı merhamet teşkil etmekle beraber 
bazı aksam-ı memalıkde ahalinin hususıyet-ı ahvali ve emzıce ve adetçe ihtilafı 
ve bununla beraber terakkıyat-ı ıktısadıyenm noksanı veya mefkudıyetı mugay-
yır-ı marazı ahvali müzmin şekline koyduğundan heyet-1 vükela bu babda yalnız 
şiddeti tedbir kafi addetmeyıp fenalığın esbabını taharriye ve anlara çaresaz ol
mağa ve şu suretle esastan ıslahına gayret edecek ve bu babda lüzum göreceği 
tedabır-ı kanunıyenın tasvibini veya kendisine mezunıyet-ı muayyene itası mec
lis ı umumı'den taleb eyleyecektir 

Vılayâtm tanzım-ı idaresi ehemm-ı umur olduğundan bu babda kaleme alın
mış olan layıha-ı kanuniye haiz olduğu ehemmıyet-ı fevkalede ile mütenasip su
ret ve müddette Şura-yı Devletçe ve Heyet-ı Vukela'ca arız ve amık tetkik ve Mec-
lıs-ı Mebusana surat-ı mumkıne ile takdim olunacaktır 

Bilcümle şuabat-ı idarenin ıslahı ve ez-an cümle emval-ı gayr-ı menkule hak
kındaki kavanınm terakkıyat-ı asrıyeye ve ihtıyacat-ı zamaneye tevfık ve kavanı-
nm adliyece tekemmulat-ı lazımenin vücuda getirilmesi ve memleketi terakkiya-
Lı maddıyenın mabıhıl-ıstıhsalı olan umur-ı nafıa ımtıyazatı hakkında kuvve-i ıc-
raıye ve kanunıyenın hudud-ı vezaıfinı tayın edici nizam-ı muhımmin vaz'ı husu
sunda gerek mukaddemce heyet-ı sabıka tarafından başlanmış, gerek bu defa ıb-
tıdar edilecek tetkıkatın bir netıce-i senaya ızalıne çalışılacak ve tanzım-ı kava-
nmde şerıat-ı mutahhara ahkâm-ı dahi munîfesı bir rehber-ı kıymattar olacaktır 

Terakkıyat-ı memleket yalnız kavanının mükemmel tanzımiyle hâsıl olama-
yub, bunların husn-ı tatbik ve icrası en muhım cihet olduğundan heyet-ı vükela 
bir nehc-ı kavanm selamet ve ma'delet ve surat ile tedvır-ı umur-ı hükümete ve 
meşrutiyetin fevaıd ve muhassenatını herkese rey'ul-ayn gösterecek tekemmulat-
ı maddıyenın vucud bulmasına ve idare-ı devlette ıcabat-ı hakıkıye-ı meşrutiyetin 
yerleşmesine sarf-ı mezıd itina edecektir 

Seleflerimiz sene-ı atiye bütçesine takdim etmişlerdir Mazhar-ı tasvibiniz 
olacak bütçenin husn-ı tatbiki ile beraber tekalıf-ı devletin usul-ı tahsil ve cıba-
yetınde ıslahat ile bir kat daha semeredar olmalarının temini ve tezayıd-ı varıyat 
hususunda zaten heyet-ı celılerınce malum bulunan muzakeratın ıntac ve masa-
rıfda mumkun mertebe iktisada tasarrufa riayetle beraber şan ve şeref-i devlete 
ve temın-ı husn-ı idareye hadım masraflardan kaçmılmaması lüzumu pış-ı na-
zar-ı dikkatte bulundurulacaktır Bu cümleden olarak devlet-ı alıye-ı Osmanıye
nm bir devlet-ı muazzama olması ve hudud-ı berriye ve bahriyesinin vüsati itiba
rıyla ordu ve donanmaca ıhtıyacat-ı kemal-ı itina ile tetkik edulub idare-ı hükü
mette intizam arttıkça tezâyud-ı tabu ıstıdat-ı maliyemizle mutenâsiben ıcabede-
cek ve en ziyade zamin-ı sulh ve salah olacak fedakârlıklar vukela-ı ümmeti Os
manıyenm tetkıkat-ı vatanperveranelerme arz edilecektir 
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Devlet-ı aliyenın meslek-ı haricisi bı'1-cumle duvel-ı muazzama ve mutehab-
be ile muhadenet-i samimiye esasına ve komşu hükümetlerle dostane ve itimat -
karane bir politikaya mustenıd olub suret-i umumiyede icabat-ı ahdıyeye riayet 
gösterilmek ve kimseye karşı hakk nâ-şınâsane ve tecavuzkarane makasıd takib 
edilmemek ve buna mukabil vatan-ı mukaddesemizın hukuk ve menafîi dahi şan 
ve şerefine layık surette mudafa edilerek bı mennıhfl-kerim her turlu halelden 
masun bulundurulmak ve elyevm mevcud olan âtide tahaddus edebilecek bulu
nan mesaıl şu esas dairesinde idare ve hal edilmek ve devlet-i aliyenın cemiyet-ı 
düveliye içinde mühim bir unsur-ı musâlemat teşkil etmesine gayret olunmak hu
susunda seleflerimizin mesleği muhafaza kılınacaktır Usul-i meşrutiyetin takar
rürü devr-i istibdatm ezhan-ı düvelde ihdas ettiği tereddudata lehulhamd nihayet 
verup meşrutiyetin usul ve furu'nun muhafazasına kuwe-i teşriye ve ıcraiyece ne 
kadar itina ve usul-ı mezkureyı muhıll addolunabilecek ahvalden ne derece ıttika 
olunur ve bu ıkı kuvvet beynindeki ittıhad ve itimat ne kadar istikrar ve ızdıyad 
ederse o nisbette husn-i temayulata mazhar olacağız ve şu suretle hukuk-ı meş-
ruamızm muhafazasına muvaffak olmakla beraber mâni-i terakkıyat olan kuyud-
ı ahdiye-yi kadime ve sâr-ı dîdeden de suhuletle kurtulacağımız kazâyâ-yı bedıhı-
yeden olmakla şu tarîk-i selamette devam ile alem-ı medeniyetm enzar-ı takdir ve 
hayr-hahismi celbe çalışmak bir maksat-ı mühim teşkil edecektir 

Bir sulus-i asır müddettir dehşetli bir istibdat altında ezildikten sonra ancak 
bir buçuk senedir nail-i hürriyet olan memleketimizde yapılacak işlerin çokluğu 
en âli himmetleri bile duşundurebilecek derecededir Fakat bu babda gösterile
cek hüsnüniyet ve gayret-1 halısaneye tevfikat-ı subhaniye de taalluk edince en 
muşkil işler kesb-i suhulet edeceğine itimadımız ber-kemaldir Eltaf-ı rabbaniye-
ye ve meşrutıyet-i Osmaniyenin birinci padişah hurriyetperveri bulunan zat-ı 
hazret-ı şehriyarinin âmal-i hasene-i hümâyûnlarına ve meclıs-i âlı-ı umumimi
zin efkâr-ı selime ve hamiyet ve muhabbet-ı vataniyesıne müsteniden kabul etti
ğimiz vazıfe-i muhımmede husn-i muvaffakiyetimizi cenabı haktan temenni ede
riz (1) 

6. Sait Paşa Hükümeti ve Programı 
a] Hatt-ı Hümâyûn 
Vezîr-i meâl-ı semîrim Sait Paşa. 
ibrahim Hakkı Paşa'nm vuku-ı istifası cihetiyle mucerreb olan ru'yet ve ha-

miyyet ve vukuf-ı ehliyetinize binaen mesned-i sadaret uhdenize tevfiz ve Meşı-
hat-ı Islâmiye'ye Musa Kazım Efendi ibkaen tayin olunmuştur Kanun-ı Esası'nin 
muaddel yirminci maddesi ahkamına tevfikan heyeti vükelayı teşkil edecek zeva
tın intibah ve arzını irade ederim Cenabı Hak muvaffakiyat-ı hayrıyyeye mazhar 
buyursun amin (2) 

7 Şevval 1329/1 Ekim 1911 
Mehmet Reşat 

(1) Takvim t Vekayt 12 Kcmuımam 1325 MMZ b C D 1 iç Se 2 C 1 s 617 619 
(2) Takvim i Vekay 9Şevval 1329118 Eylül 1327 No 9V 
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b) Hükümet Üyeleri 
Sadrazam Said Paşa 
Şeyhülislâm Musa Kazım Efendi 
Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa(*) 
Hariciye Nazırı (**) 
Adliye Nazırı Hayrl Bey 
Şûra-yı Devlet Reisi Hayri Bey 
Dahiliye Nazırı Cela Bey 
Maliye Nazarı Nail Bey(*) 
Evkaf-ı Hümâyûn Nazırı Hayri Bey(***) 
Bahriye Nazırı Hurşid Paşa 
Maarif Nazırı Abdurrahman Şeref Bey (*) 
Ticaret ve Nafia Nazırı Hulusi Bey (*) 
Orman, Maadin ve Ziraat Nazırı Senabyan Efendi 
Posta, Telgraf ve Telefon Nazırı İbrahim Süse Efendi(l). 

c) Hükümet Programı 
Efendiler. 
Heyet-i Cedide-i Vükelaya terettüp eden vezaifin müşkülatı kabil-i ihfa değil

dir. Bunu bizzat takdir ve idrak ederiz. 
Fakat devletlerin hayatında öyle zamanlar öyle saatler vardır ki vazifelerine 

merbutiyette fedakâr olan rical-i hükümet İçin vazife-i hükümeti deruhte etmek
ten kaçınmamak labüttür. 

İşte sırf bu vecibe-i vataniye hissiyatıyla teşekkül etmiş olan Heyet-i Vükela
ya iştirak eylemiş olduğumuz halde bugün heyet-i mebusan huzurunda ibraz-ı 
vücud ediyoruz. Kararlaştırdığımız hudud-ı hareket-i siyasiyenin tefsirinde el-
yevm devleti işgal eden bir mesele-i siyasiyeye müte'allık nazariyatımızdan baş
lamak lazım gelirse de malumlarınızdır ki siyaset-i hariciyede gerek halen gerek 
istikbalen muvaffakiyet ya adem-i muvaffakiyet siyaset-i dahiliyenin tesirlerine 
tabiidir. Buna mebnidir ki itimadınıza mazhar olduğumuz halde dahilen ittihaz 
eyleyeceğimiz meslek-i hareketi siyaset-i hariciye mebhasına takdimen beyana 
lüzum gördük. Meslek-i dahiliyemizin her şube-i idareye taalluk eden aksamı 
şunlardır : 

Bidayet-i meşrutiyetten beri hayli kavanin tanzim ve neşr olunmuş ise de ka-
vanin-i asliyenin mühimleriyle iştigale vakit bulunamamış ve umur-ı dahiliye-
mizce matlub olan ıslahatın esas metne ibtinası için bunlar kavanin-i saire tak-

(I) Takvim-i Velcayi. 24 Eylül 1327, No.: 942. 
(*) İkbâen. 
(**j g-ır grm SOfira Reşjd paşa atanmıştır. 
(***) Vekaleten. 
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dımen vücuda getirilmesindeki ehemmiyet müsellem bulunmuş olduğundan Ka-
nun-ı Esası'yenm muhtaç olduğu tadilatın ikmali ve vezaif ve mesuliyet-ı vükela 
ve intihab-ı mebusan ve ıdare-i vilayet ve ahz-ı asker ve emval-i gayr-i menkule 
kanunlarmm teşrı'ı neşr ve tatbiki heyetimizce mültezimdir Kanun-ı Esası tadi
latı ve ıdare-ı vılayat ve ahz-ı asker ve emval-ı gayr-i menkule kanunları Meclıs-ı 
Mebusan'da mevcud olub bunlara müteallik mutalaatımız esna-yı müzakerede 
beyan olunacağı gibi vezaif ve mesuliyet-ı Vükela ve intihab-ı mebusan kanunla
rı layihaları da ahd-ı karibde meclise tevdi' olunacaktır Idare-i vilayette tevsi' me
zuniyet usulü iltizam olunmakla beraber ıdare-i mülkiyeyi ıhtıyacat-ı mahallıye-
yı takdire muktedir ve ehlıyet-ı matlubeyı haiz zevata tevdi' edeceğiz 

Her hususta açık ve her turlu su i tefehhümü mani bir mesleki takib ve ser-
besti-ı hareketimizi kat iyen muhafaza etmek gaye-i amalimızdir Her yerde hü
kümetin takviyesi ve umum efradı-ı Osmaniye beyninde kaıde-i müsavatın ve re-
vabıt-ı uhuvvet ve ittihadın tamamen teessüsü esbabının istihsaline çalışılacak
tır 

Jandarmanın ıkmal-ı tensikatıyla beraber miktarı icab eden mahallerde ihti
yaç derecesinde tezyid ve jandarma ile memurm-i mülkiye arasındaki munase-
bat-ı mütekabile ba'd-ezîn mucib-i ihtilaf olamayacak suret-i vâzıhada ta'yin olu
nacaktır 

Emval-ı gaynmenkulenın tasarrufundan munbaıs ıhtilafatın kaide-i adi ve 
hakka tevfiken halime ve bazı mahallerde tatbikine başlanılan ıslahatın itmamı
na ve her tarafça asayişin istıkmaline istirahat-ı umumiyenın teminine gayret 
olunacaktır 

Ordu ve donanmamızın başlanmış olan tensikat ve ıslahatıyla ıkmal-i neva-
kısına devam olunarak esbab-ı mudafaa-i memleketin gerek berren gerek bahren 
ıstikmaline istıdat-ı maliyemiz nisbetinde gayret edilecektir 

Umur-ı maliyedeki mesleğimiz bütçemizi karıb bir zamanda tevazün ettirebil
mek için bilhassa varidatın tezyidi esbabına tevessülden ve masarıfde kaide-ı ik
tisada riayetten ibarettir Binaenaleyh ıslahat-ı mukarrereye bi'd-devam vergile
rin tanzim, tarh ve cıbayetine ve tahsilatın teşriine taalluk eden kavanin ve nıza-
matm peyderpey ıslahıyla ilân-ı meşrutiyetten beri varidatta hâsıl olan terakki-ı 
daimiyemn tezyidine gayret olunmakla beraber gumruk rüsumunun tarife usu
lüne mustenid ticaret muahedeleri akdiyle teksirine ve bu suret-ı teehhür eder
se şimdilik rusum-ı mezkureye % 4 zammına ve elyevm ecanıbden ve sekene-ı 
memleketin bir kısmından istifade olunmayan temettü vergisine ait kanunun ta
dili ve ıslahıyla bu verginin ecanibden ve umum sekene-i memleketten bı'1-ıstıh-
sal tezyidine ve levazım-ı zaruriyeden olmayan bazı eşyaya istihlak vergisi vaz'ma 
ve diğer taraftan husul-i tevazuna kadar yem masraf ihdas etmeyerek mumkun 
olan bazı mesarifin terakkıyatrmızı ve muhım ve mubrem olan ihtiyacatımızı sek-
tedar etmeyecek surette tenkisine sarf-ı mesai olunacaktır 

Mehakım-ı nizamiyenin peyderpey tenkisi çareleri istihzar edilmekle beraber 
teşkilatın tevsiine ve kavanm mevcudenın ıhtiyacat-ı hazıra ile mutenasıben ıs
lah ve ikmaline ve hukkâmm uhdelerme mevdu olan vazıfe-ı muhımmeyı kemal-ı 
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istiklal ve bitaraf ile ifa edebilecek surette yetiştirilmesine ve deavmın mumkun 
olduğu kadar kısa bir zaman içinde ru'yet ve intacıyle hukuk-ı ammenin kemal-i 
hakkaniyet ve imkânın musaıd olabileceği derecede surat ile ıhkakı esbabının te
minine bilhassa bezl-i gayret ve itina edilecektir 

Cemaat-ı muhtelıfenın imtıyazat-ı mezhebiyelerıni muntazammm olan fera-
min-ı aliye ve nızamat-ı mevcude ahkamının muhafazasına ve anasır-ı muhtelife 
arasındaki alaık-ı vatandaşiyenın bir kat daha teyidine dikkat olunacaktır 

Memleketin ıhtıyacatı azıme-ı acılesınden olan maarıf-i umumiye hususunda 
takibine sarfı makderet eyleyeceğimiz mesleğin nıkat-ı esasıyesinden biri, belki 
de birincisi tahsıl-ı ıbtıdaıyenın tanzimi ve vesait ve levazımatın ıstikmalı ve feva-
ıdının tedricen butun efrad-ı millete tamimi keyfiyetidir Bununla beraber tahsıl-ı 
tali ve alı ihmal olunmayıp bu iki dereceye ait muessesat-ı mevcudenin husn-u 
muhafazasına ve kaimen ta'mır nev'ınden olmak üzere nokaismm ikmaline ve 
tedrisattan tullabın kemayenbagı istifadeleri çarelerinin istihsaline dahi çalışıla
caktır Enzar-ı mutalanıza vaz' olunacak marıf-ı umumiye layıha-ı kanunıyesin-
den anlaşılacağı vech ile derecat-ı selase-ı tahsilden her birinin nev'ı ve şümulü
ne göre buyuk kuçuk birer mikyasta bir cuz-i tam teşkil etmesi ve muallimlerin 
meslek ve terakki ve istikbalinin temin edilmesi ve maarif nezaretinin mesaisine 
muvaffakiyetle iştirak etmekte bulunan cemaat mekteplerıyle mekatıb-ı hususı-
yenm mazhar-ı himaye ve teshilat ve tergıbat olması cumle-ı makasıdımızdandır 

Medarıs-ı ilmiye ve mehakım-ı şeriyenin ıslahı ve ulema ile kuzatın tanzim-i 
maişet ve meslekleri de nuhbe-ı amalımizdır Binaen alazâlık gerek merkezde ge
rek taşrada mevcut medarıs-ı ilmiyenin hıfz-ı sıhha kavaıdıne muvafık bir suret
te imar ile beraber ders programları ve tarz-ı tedris bı'1-ıslah talebenin ulum-ı dı-
nıyye ile beraber lazımet tahsil olan fununu da tedris etmelertae ve müderrisinin 
maişetlerim teshile ve talebe-ı uluma muavenet-ı mumkıne ifasına ve mustahı-
km-ı ilmiyeye aıd muessesâtm husn-ı tevzî'me ve ahalisi cehl içinde bulunan ba
zı mahallere muktedir vaizler izamına ve mehakım-ı seriye ve usul-ı muhake
me-! şer'ıyenın ıslahıyla beraber hukkam-ı mevcudenin evsaf-ı lazımeye haiz ze
vattan olmalarına vezaıf-i muhımme-ı kazayı bıhakkm ifa edecek hâkimlerin ye
tiştirilmesine ve ma'zulıyetı kanunî ahkâmının memurîn-i ilmiyeye de istimaline 
ve kendilerine memurm-ı şâire mısullu harc-ı rah itasına ve taharri-yi terekat 
muamelatının veresenin hukukunu temin edecek surette cereyanına ve emval-ı 
eytamın husn-ı idare ve muhafazasına ihtimam olunacaktır 

Eslaf tarafından memalik-ı Osmanıyenın her tarafında makasıd-ı aliyeye bi
naen tesis olunan enva-muessesat-ı vakfiyenin iade ve ıdame-ı mamurıyetı ile 
ıcabat-ı hal ve zamana göre peyapey tanzim ve ıslahı ve varidat ve vakfiyenin tez-
yıd ıçun tevessül olunan teşebbusata devam edilerek hâsıl olacak tezayud nısbe-
tınde muessesat-ı alıye-ı vakfiyenin bir kat daha tanzim ve ıslahına ve bilumum 
hademe-i evkafın terfihine ve cihatm ehl ve erbabma tefvizine ikdam edilecektir 
Umur-ı Nafıa'ya ait mesleğimiz memalık-ı vasıamızm muhtaç olduğu ımarat-ı 
mutenevvıanın takdım-ul ehemm ale-1-muhim kaidesme muvafık ve memleketin 
ıhtıyacat ve ıstıdaatıyla mütenasip etraflı bir program ile tayininden ve bu prog
ramın heyet-ı mebusan ve ayanca bade'l kabul tamamen tatbik ve takibinden ve 
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memleketimizin sermaye ve say'mdan mümkün olduğu kadar istifade olunmak
la beraber ecnebi sermayadaran ve erbab-ı ihtisasının muhtaç olduğumuz mu-
avenet-i naktiye ve fenniyelerinin kemal-i emn ve bahisle ibzalinı temin edecek 
esbab'a tevessül ve devamdan ibarettir. Tasavvur ettiğimiz program bu devre-i iç-
tımaiyede tedkik ve tasdik olunabılmek üzere surat-ı mümküne ile tevdi' edile
cektir. 

Orman ve maadın ve ziraat umurunda memalık-ı müterakkiye de fevaidi mü
şahede olunan usul-i fenniye ve smaiyenın ihtiyacat-ı mahalliyeye en muvafık 
surette tatbikine orman ve meraları husnu muhafaza ve idaresiyle beraber bun
lara müteallik hukuk-ı tasarrufıye ihtilaflarının halline ve köylülere baltalık tah
sisine ve amelî ormancılık mekteplerinin kuşad ve teksirine ve ma'mulat-ı haseb-
biyenin tezyid ve tanzimine ve maden muamelatının teshıliyle memalik-i vasıamı-
zın her tarafından bulunan hazain-i tabiiyeden elyevm pek mahdut surette edi
len istifadenin mumkun olduğu kadar tezyidine ve memleketin pek zengin bir 
menba'ı olan Ereğli komur madenlerinden ahalinin ve hükümetin daha vasi' mik
yasta istifadesi çarelerinin istihsaline ve mekatıb-i ziraiye ve baytariyenın ve ame
le ve çiftlik mekteplerinin kuşad ve teksiri ve vılayatta alat-ı ziraiye ve damızlık 
depoları tesisıle beraber ipekçilik, sütçülük, arıcılık gibi sanayi-i ziraıyenın tâmî-
mi içun hususî mektepler ve fidanlıklar vücuda getirilmesine ve memleketimizde 
azım zararlar ika' eden veba-i bakara ve sair hayvan hastalıklarının onunu almak 
ıçm serum dahil istihzarları kuşadına ve usul-i cedide-i ziraatın tamimine ve za-
bıta-ı sıhhiye hayvaniye kanununun badet-tasdık her tarafta temin-i tatbiki içun 
ziraat ve baytar memurlarının teksirine çalışılacaktır. 

Posta ve telefon ve telgraf muamelatının ıslahı ve ihtıyacat-ı memleket ile mu-
tenasıb derecede tevsi'i içun hudud-ı mevcudenin tanzimıyle beraber icab eden 
mahallerde istidat-ı maliyemizin musaid olduğu kadar yeni hatlar ve Hicaz ve 
Asir ve Yemen kıtalarında telsiz, telgraf istasyonları ve Cezaır ve Bahrısefid vila
yetine mülhak adalar beyninde kablolar vücuda getirırek ve ücretli muhaberat ve 
muraselatı ve ana tabaen varidatı tezyid edecek surette tenzil edilerek muhabe
rat ve muraselatın teshil ve teşriine aid tedabir ittihaz edilecektir. 

Meslek-i hariciyemize gelince, evvel be evvel Trablusgarb meselesini menafi-i 
vatanıyeye en muvafık gördüğümüz surette halle çalışmak bilcümle duvel-i mu-
tehabbe hususen hukumât-ı mücavire ile munasebat-ı dostanemizi teşyid ve Bal
kan hükümetleriyle olan revabıt-ı tabiyye ve mesafat kâranemizi itımad-ı müte
kabil ve telıf-i menafi-i müştereke esaslarına binaen idame ve takviye etmek iste
riz. Hiçbir hükümet ve memleket hakkında fikr-i tahattı ve ihtirasımız yoktur. Bi
lakis her memleketin hukuk-ı meşruasma riayet etmek ve buna mukabil hu
kuk-u meşruamıza da riayet ettirmek ehass-ı maksadımızdır. İş bu niyetimizi fi
ilen ısbat ve hukuk ve menafi'-i memleketi temine hadim itilaflar istihsal ederek 
bu tarikle de hukumet-i Osmaniyenin uhdesine terettub eden vezaif-ı sulh-per-
veranemn ifası lüzumuna kaniiz. 

işte programımız budur. İtimadınıza mazhar olduğumuz halde tamamen tat
bikine çalışacağız (1). 
(l)MMZbC D 1 iç Se 4.C s 19-22 5 Teşrinievvel 1327 
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7. Gazi Ahmet Muhtar Paşa Hükümeti ve Programı 
a) Hatt-ı Hümâyûn 

Vezîr-ı meâl-ı semîrim Gazı Ahmet Muhtar Paşa 
Sait Paşa'nm vukuu istifası cıhetiyle mesnedi sadaret ehliyet ve kifayetinize 

binaen uhde-ı reviyyetinize ihale ve makam-ı meşihat-ı Islâmiye Cemaleddin 
Efendi uhde-ı istıhaline tefviz olunmuştur. Kanun-ı Esasi'nin yirmiyedinci mad
desi mucibince Heyet-i Cedıde-i Vukela'nm intihab ve arzını irade ve bazı mahal
lerde hususıyel Arnavudluk'ta ademi hoşnudıye ve hudus-u muşkilata ve şikaye
te badı olan muamelatın heyet-i vükelaca hemen tahkikiyle mugayir-i kanun-ı 
ma'delet ahvalin izalesine ve temm-i efkarı umumiyeye hadim olacak tedabır-i 
kanuniyenın ittihazına ve memleketimizin selameti ve manen ve maddeten hu-
sul-i terakkıyatı Kanun-ı Esasi ahkamına ve luzum-ı meşrutiyete fevkalade riaye
te mütevakkıf olduğundan Heyet-i Cedıde-i Vükelanın bu babda dahi mesaî-1 ha-
mıyetmendanesıne intizar ederim Cenabi hak husn-i tevfikatına mazhar buyur
sun Amin (1) 

Fi 7 Şaban, sene 1330, Fi 9 Temmuz, sene 1328/22 Temmuz 1912 
Mehmet Reşad 

b) Hükümet Üyeleri 
Sadrazam 
Şeyhülislâm 
Harbiye Nazırı 
Hariciye Nazırı 
Adliye Nazırı 
Şûra-yı Devlet Reisi 
Dahiliye Nazırı 
Maliye Nazarı 
Evkaf-ı Hümâyûn Nazırı 
Bahriye Nazırı 
Maarif Nazırı 
Ticaret ve Nafia Nazırı (2) 
Orman Maadin ve Ziraat Nazırı (2) 
Posta, Telgraf ve Telefon Nazırı (2) 

Gazi Ahmet Muhtar Paşa 
Cemaleddin Efendi 
Nazım Paşa 
Noradonkyan Efendi 
Hüseyin Hilmi Paşa 
Kâmil Paşa 
Ferit Paşa 
Ziya Paşa 
Mehmed Fevzi Paşa 
Mahmut Muhtar Paşa 
Said Efendi 
Mustafa Reşid Paşa 
Damad Mehmet Şerif Paşa 
Hüseyin Sabri Bey 

(1) Sabah Ga-ctcsı 10 Temmu- 1327 2? Temmu: 1912 No 8 206 
(2) Ga ı Ahmet Muhtar Paşanın ha~ırladığı 9 temmu-1328 tarihli hükümet listesinde Ticaret ve Ziraat bırlcştınlek tek bir Na 

nılı^a domıştuı ulurken Nafıa tek başına bırNa-ırlık olaıak bırakılmışta Ticaret ve Ziraat Nafıa ve Posta Telgıafve Te 
le fon Na-ırlarmın ataması ela yapılmamıştır Bkz Güneş ag mk s 238 
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c) Hükümet Programı 
Efendiler 
Vazife-i hükümeti ne kadar mühim ve mutenewl-ı muşkılat içmde deruhte 

ettiğimizi tafsil etmeğe hacet yoktur Cenab-ı hakkın mayet ve tevfıkatına ve mıl-
let-i Osmaniyenin ruşd-i siyasetine istinaden kabul ettiğimiz hidmette muvaffak 
olabilmeklığimiz umum milletin sükûn ve metaneti muhafaza suretiyle vazifemi
zi teshil etmesine menuttur Hassais-i harika ve fezaıl-i mumtazelerınden olan 
itidal ve hikmeti daima ibraz ile âlem-i medeniyetin takdirat-ı mukerreresme 
mazhar olan Osmanlılar anı hazır-ı tarihimizin nezaket-i fevkaladesini layikıyle 
takdir ederek esbab-ı muvaffakiyetimizi temin edeceklerinden katiyen umıtvarız 
Vatanperverlikten, selamet-i vatandan başka hiçbir gaye takip etmediğinden 
emin olduğumuz matbuatımızda şu sırada kendisine isabet eden vazifenin tez-
yıd-ı ihtilaf değil teyid-i vifak için vatandaşları irşad ve tenvir olduğunu bit-teyak-
kun vecaib-ı vatanpervenye hakkıyla ifa etmelerine intizar ederiz Evvel be evvel 
şurasını beyan ederiz ki memlekette sükûn ve inzibatı idame içun cihet-ı askeri
ye ve mülkiyeden tedabir-ı ıhtiyatıyeyı müessire ittihaz olunmuştur Neticesi 
muşkilat-ı hazıraya müncer olan nahoşnudınin sevaıkını tetkik edersek, dört se
bebin vücudu tahakkuk eder 

1 Intıhabat-ı umumîde memurların muhalrf-i kanun mudahalat ve muame
latı, 

2 Ordu ile memurinin muhtelif fırka-i siyasiyeye duhulü, 
3 Tevzı-i vezaıf ve manasıbda nizamat-ı meriye ahkamından inhiraf, 
4 Kanun-ı Esası ahkam-ı muktezıyat ve meşrutiyet ile kabıl-i telif olmayan 

turûk ve tedabire tevessül 
Esbab-ı erbaadan intıhabat-ı umumiyeye müteallik şikayatın kanun daire

sinde tahkikine tevessül ettik Hâsıl olacak netayice göre yine kanunen icab 
eden muamelede teehhür etmeyeceğiz ikinci sebebi izale içun tedbirlerimizin bi
ri orduyu siyaset ile iştigalden bila istisna men etmek diğeri dahil oldukları ce
miyet ve fırkalardan kat-ı alaka ve devam ile bitarafane harekete rucu etmeyecek 
memurları tebdil eylemektir Memurinin kavanin-i mevzuayı umum vatandaşlar 
hakkında kemal-i bitarafı ile seyyanen tatbike itina etmeleri esas-ı devlet-ı Osma
niyenin mesnek i muttehazi olduğu gibi hurriyet-i şahsiye ve siyasiyenin son de
recede mazhar-ı riayet olduğu memleketlerde dahi memurlar muhafaza-ı bitara
fı ile mükellef ve kanaat-i siyasiyelerini ancak intihab zamanında programını va
tan içun daha nâfi gorduğu fırkanın namzedine rey vermek suretmde istimal ile 
mukayyet olub başkalarını kendi fikirlerine imâle içun zerre kadar teşvikte bu
lunmaktan bile memnudurlar. Terbiye-i siyasiye ve içtimaiye ve terakkiyat-ı mad
diye ve maneviyemızde rehber ittihaz edeceğimiz memleketlerde caiz olmayan ah-
val-i intizam-ı şıkânaneyi biz asla tecviz edemeyiz Uçuncu sebebin izalesi içun 
takıb edeceğimiz tarikler memurinin azil ve nasb ve terfi' ve terakkileri mevcud 
olan kavânîn ve nizamât-ı ahkâm-ı harfiyeyi tatbik ederek her hidmetçe meslek
ten yetişmiş erbab-ı ehliyete tevdi' etmek ve kıdem-i istihkaka mustenid olmayan 
nasb ve terakkilere katiyen nihayet vermek ve memuriyette beka ve terakki bir 
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cemiyet veya fırkaya dahil olmakla değil, kemal-ı bıtarafi ve metanet ile ifayı va
zifeye riayette olduğu kanaatini fiiliyat ile umum memurine ilka eylemek madde
leridir Dördüncü sebebin izalesi bit tecrübe sabit olan hakayık-ı katiyeden oldu
ğu üzere her memleketin saadet ve meknetı ancak kavamme riayetle kabıl-ı hu
suldür Ahkam-ı kanunıyenin riayet ve hurmet-i kâmileye mazhar olamadığı yer
lerde milletlerin selameti ve saadetini temin eden intizamın yerine teşevvüş ve fe
laket kaim olur Bir taraftan bu hakıktalere diğer taraftan muşkulat-ı hazıramı-
za atf-ı nazar edersek daireyi meşruiyet ve meşrutiyetten zerre kadar inhiraf et
memekteki lüzum ve isabet tezahür ve teeyyud edeceğinden gerek memleketin 
idaresinde gerek tanzim ve teklıf-i kavanınde bu daireden inhiraf etmemeye kati
yen azmettiğimiz gibi lüzum ve isabet tezahür ve teyıd edeceğinden gerek mem
leketin idaresinde gerek tanzim ve teklif-ı kavaninde bu daireden inhiraf etmeme
ğe katiyen azmettiğimiz gibi, bizden evvel tanzim ve teklif ve muvakkaten tatbik 
edilen kanunlardan icabat-ı meşrutiyete ve Kanun-ı Esasi ahkâmına muvafık ol
mayan layihaların ıstırdadıyla mevkı'ı tatbikten ıskatı da cumle-i mukarreratı-
mızdandır Muşkılat-ı haziranın ızalesıyle takviye-ı sükuna hadım olacağını eltaf 
subhanıyeden umıd eylediğimiz tedabirm tatbikatına vesaımızin musaıd olacağı 
mesaiyi sarf ile beraber Kanun-ı Esası nin bilatefrik cins ve mezheb Osmanlıların 
anasır-ı muhtelıfesı ıçun teyıd ve bahşetmiş olduğu bilcümle musadat ve huku
ka riayet etmek suretiyle dahi uhuvvet-ı vataniye ve Osmaniyenın takviyesi mes
leki esasimize dahildir 

Fırkalar arasında hâsıl olup eyyâm-ı âhîrede maateessuf ihtilaf-ı içtihadı şek
linden çıkarak vatan-ı mukaddesemiz hakkında mazarrat-ı azimeyi da'i bir suret
te munkalıb olan ıhtilafatı izale etmeğe ve herhangi bir taraftan olursa olsun ka
nun haricinde mudahelat ve muamelat vukuuna meydan vermemeğe çalışacağız 

Memleketimizin muhtaç olduğu terakkiyat ve ıslahat maddesi heyetimizin 
esas mesaisi olacağından taht-ı tatbikte bulunan bütçede muharrer tahsisat ve 
mezuniyet haricindeki tasavvuratımızı zeman-ı istihzarı takarrub eden 329 büt
çesinde talik ettik Malûm olduğu uzre on aydan ben italya ile muharebe ediyo
ruz Trablusgarb ile Bingazide asker ve yerli mücahidin kardeşlerimizin muhafa-
za-ı vatan uğrunda ibraz etmekte oldukları harikulade fedakarlıkları ber-avarde-
ı zeban tebcil ederiz 

Hukuk ve şeref ve haysitemızle kabil-i telif olacak esasat-ı sulhiye bulunun
caya kadar duçar olduğumuz tecavüze karşı cenabı hakkın inayetine ve millet-ı 
Osmanıyenin fedakarlığına istinaden hukukumuzun muhafazasına vatanımızın 
müdafaasına kemal-ı azim ve metanetle devam edeceğiz 

Harici siyasetimize gelince inkılâbı müteakiben ittihaz ve 325 senesi evahı-
rıne kadar kemal-ı muvaffakiyetle takıb olunan mıllet-i Osmaniyenın hissiyatı ile 
menafime tamamen tevâfuk ettiği cihetle Meclıs-ı Mebusa nın mukerreren tasvi
bine iktiran etmiş olan ve duvel-ı muazzamaca da husn-i telakki edilen siyaseti 
ez-nev takıb ve takviye edeceğiz Umum dost ve devletlerle carı olan munaseba-
tımızm esası samimiyet ve hulûs ve safvettır (1) 

(J)MMZbC D 2 İç Sı i C 2 t 533 514 (17Temmuz 1128) 
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8. Kâmil Paşa Hükümeti 
c) Hatt-ı Hümâyûn 
Vezîr-i meâl-i semîrim Kâmil Paşa. 
Gazi Ahmet Muhtar Paşanın vuku istifasına ve sizin müsellem olan ehliyet ve 

kifayet ve vukuf ve tecrübenize binaen mesned-i Sadaret uhde-i rü'yetinize tev
cih olunmuş ve Meşihat-ı İslâmiye'de Cemaleddin Efendi ibka edilmiştir. Kanun-
ı Esasi'nin 27 nci maddesi mucibince heyet-l cedide-i vükelanın intihab ve arzı
nı irade eylerim. Müsteinen bi tevfik-i teali ifayı vazifeye mübaşeretle muharebe-
i hazırada ordumuzun temin-i intizam ve muvaffakiyetini ve hukuk-ı devletin her 
suretle mahfuziyetini kâfil olacak tedabir ve tevessülata müsareat kılınması me
sai vatanperveranenizden muntazırdır. Hemen cenabi hak tevfikat-ı samadaniy-
yesine mazhar buyursun. Amin. Bi hürmeti seyyidil mürselin (1). 

18 Zilkade 1330, 16 Teşrinievvel 1328/29 Ekim 1912 
Mehmet Reşad 

b) Hükümet Üyeleri : 
Sadrazam 
Şeyhülislâm-
Harbiye Nazırı 
Hariciye Nazın 
Adliye Nazırı 
Şûra-yı Devlet Reisi 
Dahiliye Nazırı 
Maliye Nazarı 
Evkaf-ı Hümâyûn Nazırı 
Bahriye Nazırı 
Maarif Nazırı 
Ticaret ve Ziraat Nazırı 
Nafia Nazırı 
Posta, Telgraf ve Telefon Nazırı 

Saat 6.30 

Kâmil Paşa 
Cemaleddin Efendi 
Nâzım Paşa(*) 
Gabril Efendi (*) 
Arif Hikmet Paşa 
Arif Hikmet Paşa 
Reşid Bey 
Abdurrahman Efendi (*) 
Ziya Paşa 
Salih Paşa (***) 
Mehmet Şerif Paşa 
Reşid Paşa(*) 
Ziya Bey 
Mosoros Bey 

9. Mahmut Şevket Paşa Hükümeti 
a) Hatt-ı Hümâyûn 
Vezîr-i meâl-i semîrim Mahmut Şevket Paşa. 
Kâmil Paşa'nm vuku-ı istifasına ve hal ve mevkiin müstağni-i izah olan ehem

miyetine binaen mesned-i sadaret mücerreb alakadar bir zat uhdesine tevcihine 

(1) Takvim-i Vekayi, 17 Teşrinievvel 1328. 
(*•) İbkueıı 
(***) Vekaleten 
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lüzum görülüp, sizin iktidar ve kifayetiniz nezdimizde malum ve müsellem oldu
ğundan mesned-i sadaret rutbe-i samiye-i vezarat ve müşiri ile uhdenize tevcih 
kılınmış ve meşihat-ı İslâmiye'ye de münasib bir zatın intihabı derdest bulun
muştur . 

Heyet-i Cedıde-i Vükela'mn teşkiliyle tasdikimize arzını irade eylerim. Heman 
cenabi hak muvaffak bil hayr buyursun. Amin (1). 

Fi 15 Safer sene 1331/Fi 10 Kanunisani sene 1328/23 Ocak 1913 
Mehmet Reşad 

Hatt-ı Hümâyûn 
Vezîr-i meal-i semîrim Mahmut Şevket Paşa. 
Dünkü hatt-ı hümâyûnumuzla bildirildiği veçhile makamı sadaret-i uzmaya 

memuriyetiniz icra olunmuş mesnedi Meşhihat-ı İslâmiye de ehliyet ve fazileti cı-
hetiyle sadr-ı Anadolu payelilerinden Fetva Emini Mehmet Esat Efendi uhdesine 
tevcih kılınmıştır. Cenabihak muvaffak bil hayr buyursun. Amin (2). 

15 Safer 331 /11 Kanunisani 1328/24 Ocak 1913 
Mehmet Reşad 

b) Hükümet Üyeleri 
Sadrazam 
Şeyhülislâm 
Harbiye Nazırı 
Hariciye Nazırı 
Adliye Nazırı 
Şûra-yı Devlet Reisi 
Dahiliye Nazırı 
Maliye Nazırı 
Evkaf-ı Hümâyûn Nazırı 
Bahriye Nazırı 
Maarif Nazırı 
Ticaret ve Ziraat Nazırı 
Nafia Nazırı 
Posta, Telgraf ve Telefon Nazırı 

Mahmut Şevket Paşa 
Mehmed Esat Efendi 
Mahmut Şevket Paşa 
Ahmet Muhtar Bey 
ibrahim Bey 
Said Halim Paşa 
Hacı Adil Bey 
Rıfat Bey 
Hayri Bey 
Mahmud Paşa 
Şükrü Bey 
Celâl Bey 
Beserya Efendi 
Oskan Efendi 

(1) Sabah Gazetesi, 11 Kanunisani 1328/23 Kanunisani 1913, No 8388 
(2) Takvım-ı VeUıu, 12 Kanlınınım 1328. No 1353. 
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10. Mehmet Said Halim Paşa Hükümeti ve Programı 
a) Hatt-ı Hümâyûn 
Vezîr-i meâl-i semîrim Mehmet Said Paşa. 
Sadrazam ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşanın bu kere vuku-ı şehade-

ti nezdimde teessür ve teessüfü mucib olmuş ve sadaret kaymakamlığı rutbe-i 
samiye-i vezaretle uhdenize tevcih kılınmış olduğundan vükelayı hazıranızla bil 
ittifak umur-u mesalih-i devletin hüsn-ü tedvir ve temşiyetine sarf-ı mezidi itina 
olunması hasafet ve hamiyetinizden muntazırdır. Cenabihak tevfikatı samedani-
yesine mazhar buyursun. Amin (1). 

6 Recep, sene 331 /29 Mayıs 1329/11 Haziran 1913 
Mehmet Reşad 

b) Hükümet Üyeleri 
Sadrazam 
Şeyhülislâm 
Harbiye Nazırı 
Hariciye Nazırı 
Adliye Nazırı 
Şûra-yı Devlet Reisi 
Dahiliye Nazırı 
Maliye Nazırı 
Evkaf-ı Hümâyûn Nazırı 
Bahriye Nazırı 
Maarif Nazırı 
Ticaret ve Ziraat Nazırı 
Nafia Nazırı 
Posta, Telgraf ve Telefon Nazırı 

Mehmet Said Halim Paşa 
Mehmed Esat Efendi 
Ahmet İzzet Paşa 
Said Halim Paşa 
İbrahim Bey(*) 
Halil Bey 
Talat Bey 
Rıfat Bey(*) 
Hayri Bey(*) 
Mahmud Paşa(*) 
Şükrü Bey(*) 
Süleyman Elbostani Efendi 
Osman Nizami Paşa 
Oskan Efendi(*) (2) 

c) Hükümet Programı 
Efendiler, 
Kabinemiz sadr-ı mağfur Mahmud Şevket Paşa 'nm vuku-u şehâdetini müte-

akîb şerefi taalluk iden irade-i padişahı mucibince 4 Haziran 329'da deruhte-i 
mes'uliyet etmişdir. Rüfekamızdan bazılarının birlikte çalıştığı Mahmud Şevket 
Paşa kabinesi devletin pek elim ve yeis-aver bir zamanında idare-i hükümet i dûş-
ı mes'uliyetine almıştı. Meşrutiyetin müteakib tekemmül-i teçhizat ve levazımı 

(1) Takvim-i Vekayi. 30 Mayıs 1329, No.: 1490. 
(2) Takvim-i Vekayi. 30 Mayıs 1329. No.: 1490. 
(*) İkbâen. 
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ıçun sebk eden butun istihzârat-ı vatanperverâneye rağmen ordu-yı hümâyun 
perişan olmuş, şark ordusu Çatalca'ya çekilerek garp ordusunun bakiyesi de 
kaTalarda ve dağ başlarında kalmış idi Kanun-ı sanî evailinde memleketin ser-ı 
hükümetinde bulunan Kâmil Paşa ve rufekası Edirne'nin teslimindekı mes'uliye-
te ötekini berikin iştirak eyleyebılmek zum ile saray-ı hümâyuna topladıkları bir 
mecliste kıraat ve bütçe müzakeresi esnasında Maliye Nazırı Beyefendi tarafın
dan heyet-ı celîlenize arz edilen bir beyannamede hazinenin boşluğunu ve harbe 
devam ıçun değil, hatta ihtiyacaat-ı yevmiyesini tesviye içun dahi para tedarik et
menin adem-ul imkân olduğunu bildirmiş idi Mahmud Şevket Paşa devletin se-
lâmet-ı âtıyesınden şark ve garbın nevmid olduğu böyle bir zamanda kendisine 
tevcih buyurulan sadareti kabul etmekle pek sevdiği vatanına karşı olan fedâ
kârlığını bir kerre daha ısbat eylemiş idi. Merhum dört buçuk aylık zaman-ı hü
kümetinde ordunun talim ve terbiyesine ıcabat-ı zamanın musaid olduğu dere
cede teçhizat ve levazımının ikmâline sarf-ı mesai eylediği gibi selâmet-i mustak-
belenın muvazene-ı maliyeye mustenid olduğunu takdir ederek ahval-i harbiye-
nm butun müşkülatına rağmen bütçeye uç dört milyon lira bir fazla-i varidat te
min eyleyecek olan muzakerat-ı duveliyeye kuşat etmek cesaret ve fetanetini iz
har etmiş ıdı Bu muzakerat ile harbin husule getirdiği duyûn-ı gayrı muntaza-
manın tesviyesi ıçun aktedılen istıkraz-ı ahirin esasları izhar edildiği gibi Maliye 
Nazırı Beyefendinin ızahat-ı mufassalasından anlaşıldığı veçhile âti-yi maliyemiz
de bu itılafaatın kat-i surette akdini mütevakkıf dır. 

Mahmud Şevket Paşa Hükümetine halef olan kabinemiz de ayni siyaseti ay
ni esasat dairesinde takib ve ikmale sarf-ı gayret etmektedir. Senesini biraz teca
vüz iden zaman-ı icraatımız 329 Kanunueveline kadar ahval-ı harbiye içinde geç
ti Bize hücum için birleşen düşmanlarımız geçen Haziran nihayetlerinde birbir
leriyle münazaaya koyulduklarından hükümetimiz buyuk bir vazıfe-ı vatanîyenin 
ifası karşısında bulundu Havf ve haysiyet ılka edici butun velvele ve endişeler 
onunde ırkılmeyerek 7 Temmuz 329'da şeref sudur eden ırade-ı padişahıye tevfi
kan ordu başkumandanlığına ileri hareket emrini verdi Bi-inayetillah Edire'nın 
istirdadına muvaffakiyet de hâsıl oldu Nutk-ı hümayunda da beyan buyuruldu-
ğu veçhile bu vak'a-yı mebrurenin tesirat-ı maneviyesi fevaid-i maddiyesinden 
kat kat ziyade oldu Iğtışaşat ve hezimetlerle pek ziyade sukut eden devletin şe
ref ve itibarı nisbeten pek yüksek olan bugunki hale irtika etti Dahil-i memleke
timiz daha buyuk bir umid ve intibah ile canlandı. Dört aydan ziyade devam eden 
harbin ikinci safhası zayiat-ı harbiye yekununa can ve mal telefatı olarak fi'l-va-
kı epeyce ilaveler yaptı Fakat karalarımızın gösterdiği sabır ve sebat ve şecaat ve 
ileri hareket esnasında ordumuzun izhar ettiği sur'at ve intizam tefessüh etmiş 
zan edilen Osmanlı Ordusunun maye-i cevher-ı hamiyeti muhfaza etmekte oldu
ğunu ısbat eyleyerek kaybedilen şeref-ı askeriyeyi de buyuk bir nisbette iade et
ti 

Efendiler, 
Vatanın mudafasında son kuruşuna kadar sebat etmemek gafletinde bulu

nan milletler yaşamak hakkından mahrum ve olume mahkum olurlar Sebat 
edenler bazan mağlup da olurlar, hezimete de uğrayabilirler. Fakat yangını mu-
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teakıb daha buyuk bir kuvvetle canlanan feyz-1 tabiat gibi mesaıb ve felaketin en
kazı altında daha feyyaz daha buyuk bir devlet çıkarabilirler. Tarih-i milel bu id
diamızın şahididir işte bu kanaatledir ki ittihat ve Terakki Fırkasına istinad eden 
hükümetler butun vesaitsizliğe rağmen aylarca Trablusgarb'ın müdafaasına se
bat ve senelerce devama karar vermiş idiler Nitekim bu sebatta gösterilen heye-
can-ı vatanperverane düşmanlarımızı hudutlarımızda mecbur-u tavakkuf eyle
miş idi Yine bu kanaatledir ki 10 Kanunusani vak'asını muteakıb fırkamız 
mes'uliyet-i hükümeti eline aldı Muharebenin netayicıni mubeyyın olub blz-za-
rure teati ve akt ve imza edilen muahedeler bera-yı tasdik meclls-ı alinize takdim 
edildi Muahedat-ı mezkurede Rumeli'de terk edilen teb'amızın ve bilhassa ahalı-i 
Islamıye'nin hukuk-u sıyasiyye ve medenıyeleriyle hukuk-u saire muktesebelerı 
taht-ı taahhüde aldırıldı Cemaat-ı Islamiyemn şahsiyet-i hukmıyeleri taht-ı ta
ahhüde aldırıldı Cemaat-ı Islamiyemn şahsiyyet-1 hukmiyeleri ve baş mufti teş
kilatı kabul ettirilerek ahalı-i Islamıyenin evkaf-ı umur-ı dıniyeleri ve umur-ı dı-
nıyeden mutevellıd muamelat-ı medenıyeleri muftılerle cemaat-ı mezkurenin 
hukm ve idaresine tevdi ettirildi Harbin ahvali buhran-ı hazinesine rağmen ıhtı-
yacat-ı idareye adliye ve İktısadiyenin salah ve inkişafı ve memleketin temin-ı 
huzur ve emniyeti için elzem gördüğümüz kavanin layihalarını izhar ve Kanun-ı 
Esasi'nin bahşeyledıği selahıyete binaen neşr ve ilan ettik Kabinemizin bu hu
susta da Mahmut Şevket Paşa kabinesinin teşebbusat ve icraatını ikmale sarf-ı 
mesai eylemiştir Neşredilen kavanın-i idarıyenın en muhımı Idare-ı Vilayet Ka-
nunu'dur Kanun-ı cedıd ile vilayetlerin idaresi tevsi-ı mezuniyet ve tefrık-ı veza-
if esasatma tefrik edilmiştir Umur-ı vilayet menafi-i umumiye ve menafi-ı husu
siye namıyla ikiye ayrıldığı gibi kanun da idare-ı umumiye ve hususiye taalluku 
itibariyle ikiye tefrik edilmiştir. Menâfi-ı umumiye ait olan hidematm emr-ı ida
resinde merkezin mumessil-i vekili olan valilerin ve onlara izafeten sair ruesa-yı 
memurinin mezuniyetleri, yani vezâif-ı selahiyetlerı tevsî edilmemiştir. Vilayatın 
menafi-i hususiyesine aid umurda karar vermek ve vilayatın hususi bütçelerine 
tedkık ve tasdik etmek selahiyetı de merkezden alınarak vilayet mecalıs-i umu-
mıyesme tevdi edilmiş yanı vezaif bu surette tefrik olunmuştur Mamafih, meca-
lıs-ı umumıyenin bu babtaki kararlarının ıcraası da doğrudan doğruya valilere 
mevdudur Bu suretle müzakere ve ıta-ı karar selahıyeti mecalise, icra ve idare
nin mesuliyeti de valilere tevfız olunmuş oluyor Bütçeler merkezden tasdik edi
leceği gibi kavanin ve nizamat-ı devlette mugayyır kararlar aleyhine valilerin 
hakk-ı itirazı vardır Hulâsa mezuniyetler tevsı'ı ve vezaifı tefrik edilmekle bera
ber şuabat-ı ıdare-ı memleket üzerinde merkez-ı hükümetin nezaret ve muraka
besi mahfuz tutulmuş, binaenaleyh memleketin vahdet-i idaresi taht-ı temine 
alınmıştır Kanun-ı mezkurun nahiye teşkilatına aid olan kısmı ve belki en mü
him cuz u henüz ikmal edulup neşr olunamamıştır. Köylerin yalnız umur-ı idare 
ıçun değil inkişaf-ı iktisadî ve içtimaisi içm de bu kanun pek lüzumludur inşal
lah, gelecek ıçtimada layihası ikmal ile meclisinize tevdi'e muvaffak oluruz 

Ehemmiyetli ve miktarı yüksek davalar ıçun sair memleketlerde bizde oldu
ğu gibi derecat-ı mehakim usulü ve usulün icabatından olarak birtakım merasim 
kabul edilmekle beraber basit ve miktarı az davalar içun seri ve kafi bir usul-ı 
muhakemeye tabı ayrı mahkemeler de ihdas olunmuştur. Bizde ise şimdiye ka-
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dar bu nevi davalarda aynı mahkemelere tevdi olunduğundan davaların mahiye
tine ve ahalinin seviyesiyle kabil-i telif olmayan usul-i muhakememiz memnuni
yetten ziyade şikayete vesile vermiştir Binaenaleyh usul-ı muhakemat-ı hukuki
ye ve cezaiye kanunlarının tadiline teşebbüs edilmiş olmakla beraber zaman ve 
tetebbua mütevakkıf olan bu umnıyyenin husulüne talik-ı muamele olunmaya-
rak mezkûr kanunların bazı mevadı da bi t-tadıl muvakkaten mevki-i meriyete 
vaz olunmuştur Bunun için basit ve miktarı beş bin kuruştan dun olan hukuk 
davalarıyla bazı cünha davalarını da ruyet eylemek üzere sulh mahkemeleri teş
kil ve kanunu neşr edilmiştir Şehirlerden ziyade köylerin ıhtiyacatma muvafık 
olan bu teşkilat şimdilik şehirlerde tatbik olunuyor istihsal edilen netice pek zi
yade memnunıyetbahşdır Sulh hâkimlerini bir an evvel köylere göndermeye ça
lışacağız Bu teşkilatı memleketin ıhtiyacatma göre her tarafa teşmil edebildiği
miz gun memlekette tecebbur ve tagallubun kamilen izale edildiği saadetti bir 
gun olacak ve musavat-ı hakıkıyenm en muhım temeli o gun vaz edilmiş buluna
caktır Emniyet-ı dahiliyeyi halel eden vikaye içun bazı cezai kanunlar da neşr et
tik 

Fıkr-i beşerin kuva-yı tabiiyyeyi insaniyetin saadetine hadim kıldığı asrımız
da ıstihsalat ve ma'mulat şayan-ı hayret bir surette tezayud etmiş ve vesait-ı nak
liyenin terakki-ı fevkaladesi mubadelat-ı umumiyeyi teşri eyleyerek dünyayı bir 
pazar-ı dad-us sitad haline ifrağ ve bilcümle akvamı mudhiş bir mucadele-i ikti
sadiye karşısına vaz' eylemiş ve taharri-i menafi-ı ıktisadiyesi düsturu devletlerin 
en muhım siyasileri sırasına geçmiştir Bu harb-i daım-i iktisadide memleketimi
zin vazıyyet-ı iktısadıyesı bilhassa nazar-ı ve ehemmiyetimizi celp eylemiştir Ti
caret muahedeleri akdi hususundaki serbestimizi tahdit eyleyen kapitülasyonlar 
devletimizin maruz olduğu muşkulat-ı ma'lume ma'teesuf bu husustaki vesait-i 
teşebbusıyesmı tas'ib eylemektedir Bunun içun devletlerle olan müzakeremizde 
bu babda hakk-ı sarihimizin olan serbestiye riayet, edilmesi esbabmm teminini 
hususat-ı iktısadıyenm en mühimi olarak telakki eyledik Bunu tecavüz içun de
ğil sırf mamulat ve mahsulatımızı dahili ve harici pazarlarda müdafaa için arz 
ediyoruz Sanayı-ı mahalliyenin terakkisini şiddetli ve muzır himayelerde, cebri 
ve suni tedabirde aramıyoruz Her millet bu rekabet-i umumıyede tebayi ve ah-
val-i mahsusanm musaid olduğu yolda çalışarak muvaffakiyet temin edebilir 

Cemıyet-i beşeriyenm terakkiyat ve tekammulatı birtakım şeriat-i umumiye-
ye tabıdır Şeriat-ı mezkure bir memlekette ne kadar salım ve ne kadar müeyyi
de olursa terakkiyat-ı umumiye ve bilhassa iktisadiye o derece teali eder Inkişaf-
ı iktısadıyenm en muhım şartı eşhasın mes'uliyet-i iktisadiyesıdir Mes'uliyet-i ik
tisadiye eşhasın kendi faaliyet ve mesaisinin netayıcinden mustefid veya muta
zarrır olması demektir Erbab-ı mesainin mes'uliyeti ne derece müessir olur, ya
ni istifadenin mesat-ı ferdiyenin miktarıyla mutenasib olacağı ne derece katiyet 
ve vuzuh ile anlaşılırsa, istihsalat-ı umumiye de o nisbette tezayud eder Mesuli-
yet-ı iktisadiyede serbestı-i tasarruf ve mesai ile birlikte terakki ve tekemmül 
eder Mutemeddin milletlerin terakkıyat-ı hayret-efzasını husule getiren en mu
hım esaslar serbestı-ı tasarruf ve mesai ve bunların ihzar eylediği muhit-i musa-
ıdde günden güne daha müessir ve kat'iyetle tekemmül eden mes'uliyet-i şahsi
yedir Bizde evvel emirde terakkiyat-ı iktisadiyenin tabı olduğu iş bu şeraıt-ı 
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umumiyenin ıslahına sarf-ı ihtimam eyledik. Memleketimizde emval-i gayr-ı men
kule tasarrufatı birtakım kuyud ve şurut-ı muzırraya tabi idi. Yeni emval-i gayr-ı 
menkule kanunu bunları tadil ve ıslah ediyor. Badel vefat tediye-i deynden men 
edilerek arazinin kıymet-i itibariyesi ıskat ve zürra imar ve islah içun elinde bu
lunan bir kuvvetten mahrum ediliyordu. Fuzulen zabtedilen arazinin gasbuun ne 
kadar müddet kalırsa kalsın sahibinin zayiatı ne ecr-i misi ne de başka suretle 
tazmin edilmeyerek araziye tahatti ve tecavüz için açık kapı bırakılıyordu. Hem 
arazi üzerine ebniye inşa'sı eşcar ve kurum gurresi gibi imarat mezuniyetine ta
bi tutularak eshab-ı arazinin faaliyet-i müsmiresi memurların müdahalat-ı key-
fıyeleriyle akim bırakılıyordu. Kanun-ı cedid ile hukuk-ı tasarrufiyeyi tazyik eden 
bu ve emsali kuyud izali edildiği gibi hudud-ı tasarrufiyeyi tazyik eden bu ve em
sali kuyud izale edildiği gibi hudud-ı intikaliye tevsi ve emr-i tasarruf ve intikal
de arazi-i vakfiye dahi bu ahkama tabi tutularak mahlul ihtimali pek ziyade ten
kis edilmiş ve zürramn faaliyetinin tezyidi esas taht-ı temine alınmıştır. Gayr-ı 
kabil-i taksim olan emval-i gayr-i menkulede tarafeynin birinin talebi üzerine ih
tilaf idareten veya hükmen izalesi terviç edilerek tedavülden ve imardan mahrum 
kalan birçok emval-i gayr-i menkule harabiyetten muhafaza edilmiştir. Ser
besti-! tasarruf bu suretle temin edilen emvali-i gayr-i menkulenin deyn içun te
minat olarak istimali de tecviz ve bunları teminat olarak kabul edenlere istifa-i 
hukuk içun hakk-ı tercih bahş ve senedatın emre muharrer olarak tanzimine de 
müsaade edilerek emval-i gayr-i menkule kıymetleri mübadelat-ı umumiyeye 
sevk ile ve erbab-ı gayret ve mesainin piş-i istifadesine vaz edilmiştir. Velhasıl 
zürra bugün arazisinin karşısında serbesttir. Ondan dilediği gibi istifade edebilir. 
Mukarizleri emindir. Badel'vefat dahi metrukat-ı araziyesine vaziyet ederek isti
fa-i hukuk edebilirler. Teminatlı alacakların hukuku ise her suretle zaman ve 
emniyet altındadır. Ne vefat, ne iflas, ne mahluliyet onların hukuklarını iptal ede
mez. Zürraın şahsı itibarına arazisinin itibarı da inzimam etmiştir. İmar ve ihya 
içun daha ucuz, daha fazla, daha kolay sermaye tedarik edebilir. Gedikler ilga 
edilerek İstanbul ve bilad-ı selasede emval-i gayr-ı menkule tasarrufatı teşevvü-
şattan tahlis edilmiştir. Bütün tahsilat ve müsâadâttan âzami istifade temini için 
senedat-ı tasarruflyenin ve kuyud-ı hakaniyenin tecdid ve ıslahı labüd idi. Bu
nun için de tahdid-i arazi kanunu yapılmıştır. Bu kanun kat'iyet kesbeder de tat
bikatına muvaffakiyet hâsıl olursa eshab-ı arazimiz en mütemeddin milletlerin 
nail oldukları bütün teminat ve serbestiye malik olmuş olacaktır. Zira o zaman 
senadat-ı mezkure en büyük kuvve-i tediyeye sahib olacak yani sahteliği sabit 
oluncaya kadar ma'mülün-bih ve muteber tutulacaktır. 

Ukud ve mukavvelatın serbesti ve istikrarı hukuk-ı tasarruflyenin serbestisi 
derecesinde terakkiyat-ı iktisadiye üzerinde müessirdir. Mecellemiz ukudu öyle 
şerait-i butlan ve fesada maruz kılmıştır ki bugün mukavelat kanununun temi
natından ziyade akidlerin hulus-ı niyetine ibtina ediyor. Taahhüdatını ifadan is-
tinkaf etmek arzu eden akidenin kısm-ı mühimmi maa't-teessüf kanun-ı mede
nimizin hal-i hazırıyla mukavelatı fesh ettirebilmekten emindir. Zira şurut-ı ha
zıra ile fesad tehlikesinden masun olarak mukavele tanzimi bir emr-i düş vardır. 
Mecellemizi ihtiyacat-ı zamana evfak ve muamelat-ı nas'a erfak bir surette baş
tan başa tadil etmek bir teşebbüs-i azim ve şübhesiz ki ahkam-ı fıkhiyemiz bu-
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nu mutekafıldır Ne kadar muşkul olsa dahi bunu ıktiham eylemek lazım oldu
ğunu takdir üe beraber tekemmulat-ı iktisadlyemızı buna ta'lık etmeği muvafık 
görmeyerek mukavelatın serbestisini temin içun de bazı tedabır-i kanunıyeye te
vessül eyledik Usul-ı muhakemenin 64'ncu maddesini bu esası mumkun merte
be teram edecek surette tadil ettik. Sair memalık-i mutemeddınede de mukavelat 
bazı şerıat-ı umumiyeye tabı kılınmıştır Bu şeriat dairesinde tanzim edilen bil
cümle mukavelat-ı akıdlerın kanun-ı hususisi telakki edilerek ma'mulunbih ve 
muteber tutulmuştur Ihtıyacaatm günden güne tekessur-ı muamelata ve mube-
delatın her gun mutezayid bir kuvvetli tenevvu ve tevessü ettiği şu zaman-ı te
rakkide ukud ve mukavelatın tabii olması icab eden bil-cumle şeraiti derpiş ey
lemek vaz'ı kânun için ademul imkândır Ve tarafeynin menafi-ı hususıyelerını 
daha ıyı takdir eyleyecekleri de şüphesizdir Biz de bu yeni tadilde ehlinden sa
dır olub rıza-i tarafeyn ile akd ve mahalline muzaf olan ve adatı intızam-ı amme
yi muhafaza maksadıyla mevzu-ı ahkamı kavanini muhil bulunmayan bilcümle 
mukavelatın akıdler ıçun ma'mulunbih ve muteber olacağmı kabul eyledik Ma
halli akd olan mal-ı mutekavmı de mubah olanlara hasr etmeyerek tedavülü mu-
tearıf olan bilcümle âyân menafiı ve hukuka teşmil ettik Bu suretle taahhudat-
ı mutekabüeyı tereddüt ve teşevvüşten tahlıs ve muamelat-ı medeniye ve ticarı-
yeye daha ziyade emniyet ve istikrar bahşettik 

Mehakım-ı şer'iyyenin ulviyet ve ehemmiyet-ı vezaifiyle mutenasıb bir suret
te tanzım-i ahval ve te'min-i kemal ve merkez ve taşrada bulunan medaris-i ilmi
yenin ıslahıyla hakikaten birer dar'ul kemâlât olması esbabının istikmali dairey-
ı meşuhatm nuhbe-i amali olub bu babda ıcab eden tedabıre tevessül edilmiş ol
duğu gibi, merkez ve taşraca hukuk-ı eytamın temin-ı mahfuziyeti esbabına da 
kemal-ı ciddiyetle teşebbüs olunarak hukuk-ı mezkurenin her turlu ziyadan vi
kayesi ve ashabının vakit ve zamanıyla istifa-i matlub edilebilmesi emrinde iktı-
za-ı halin ıcrasma muserrat olunmuş ve bu husustaki mesainin bı-mayetullah-i 
tealâ netıcepezır muvaffakiyet olması me'mul-u kavı olunmuştur 

Evkaf nezaretince ıcraat-ı halıye ve atiyenın medar-ı istinadı olan varidat-ı 
vakfiyenin tezyidi zımmında teşebbusat-ı lazımeye tevessül edildiği gibi nezaret-ı 
muşarun-ileyhanın vezaif-i mevduasından ilim ve irfanı memleketle alakadar 
olan kısmı da bilhassa nazar-ı dikkate alınarak bu babda kelam-i iktisat ve cid
diyetle sarf-ı mesai eylemek içun muessesat-ı ilmiye-ı vakfiye idaresi teşkil olu-
nub gerek dersaadette, gerek taşrada bulunan mekatib-ı vakfiyenin usul-ı cedi
de üzere temin-ı terakkiyatı teksir ve idadi hususunda bezl-i mechud edilmekle 
beraber, sanai-yi Islamıye ve Osmaniyenın bedayi-i kıymettarı olan asar-ı bergu-
zıde-i eslafm hem husn-ı muhafazasını temin etmek, hem de muştakın-ı ilim ve 
marifet ıçun bir saha-i feyz ve ibret teşkil eylemek üzere (Evkaf-ı Islamiye Müze
si) vücuda getirilmiş ve merkez ve taşrada bulunan nukud-ı mevkufenın hiçbir 
veçh ile ziyanına mahal kalmamak ve suret-ı idare ve tenmıyesı bir mtizam-ı tam 
altında cereyan eylemek ve aynı zamanda da memleketin hayat-ı iktisadiyesine 
de bir hıdmet-ı mahsusada bulunulmak ıçun (Evkaf Bankası) mn tesisi esbabı
na teşebbüs edilmiştir 

Senedat ve mukavelat-ı hususıyeyi tevsik içun kâtibi adi teşkilatını intizama 
irca ederek bu unvan ile neşr edilen kanun ile de kuttâb-ı mezkûre canibinden 
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tanzim veya tasdik edilen senedat ve mukavelata büyük bir kuwe-i te'diyeye ila
ve eyledik. Bunların mazmunu bil-ebniye bil-cümle mehâkimde muteber olacağı 
gibi ahkâmı icra ettirmek için de mehakime müracaat mecburiyetini kaldırarak 
seri ve kafi bir usul vaz eyledik. Bu teminat ile mukavelatm serbestisini teminat 
senetleriyle senedat-ı hakaniye verilen kuwa-yı te'diye ile hukuk-ı tasarrufiyenin 
serbestisini taht-ı temine aldık. Müterakki memleketlerde tekamülat ve terakki-
yat-ı içtimaiyyenin derecesi hukuk-ı tasarrufiye ve serbesti-i mesaiyi himaye 
eden bu gibi teminatın kıymeti ile ölçülüyor. 

Memleketin iktisadiyatım yükseltmek içun bu kavaninin neşriyle iktifa etme
dik. Zürranın ihtiyacat-ı naktiyelerinin tesviyesi içun ne gibi tedabir-i maliye ve 
iktisadiyeye tevessül edildiğini bizzat mahallerinde tetkik ettirmek üzere Mısır'a, 
Macaristan'a, Romanya'ya ve Bulgaristan'a heyetler gönderdik. Heyet-i mezkure 
tetkikat-ı arnikalarını mühim istatistiklere müstenid raporlarla bildirdiler. Bun
ların muhteviyatından umumi bir surette heyet-i celilenize de malumat vermeyi 
münasib görüyoruz. Beş milyon feddan arazisi olan Mısır kıt'asında emval-i 
gayr-i menkule üzerine muamele yapan müteaddit bankalar sermayesinin elli 
milyon İngiliz lirasından fazla olduğunu söyler isek taaccüb etmemeniz lazımdır. 
Bu bankalar ecnebi sermayesi ile işliyor. En büyük olan (Mısır) emval-i gayr-i 
menkule bankasının sermayesi otuz milyona karibdir. Yirmi küsur seneden beri 
muamele yaptığı halde bankanın yedinde yalnız iki yüz küsur bin liralık emval-i 
gayr-i menkule bulunduğu, bunun da satılmağa müheyya tutulduğu anlaşıldı. 
Ecnebi sermayesi ile teşekkül eden bu gibi bankalar ahalinin emval-i gayr-i men-
kulesinin elinden ahır suretinde memleketimizde münteşir efkarın bir vesvese
den ibaret olduğunu Mısır'a giden heyetin raporu gayr-i kabil-i cerh bir surette 
isbat ediyor. Aynı esbabın bizim memleketimizde aynı netayici tevlid eylemesi za
ruridir. Biz şimdilik ecnebi sermayesiyle Osmanlı olarak teşekkül edecek kredi fi-
nansiyeleri yalnız şehirler dahilinde muamele ifasına müsaade ediyoruz. Köylerin 
ihtiyacaat-ı nakdiyesini Romanya'da, Macaristan'da, Bulgaristan'da ve sair me-
malikde tatbik edilen diğer bir usûl ile yani yerli müessat-ı iktisadiye ile temine 
sarf-ı mesai eyleyeceğiz. Memalik-i mezkureye giden heyetin ita eylediği raporlar
daki malumat bu müessesatın memleketimizde de az zaman zarfında teşkil ve ta
mim edilebileceği hakkında bize pek büyük cesaret ve ümit vermiştir. Buralarda 
zirai kooperatifler yani ahali ve köylü bankaları teşkilatına pek ziyade ehemmiyet 
verilmiş, Romanya'da 1900'de ibtidar edilen ve bu teşebbüs 1913 senesinde 
memleket-i mezkûreyi 2900'den fazla köylü bankasına sahib etmiştir. Bunların 
sermayeleri 120 milyon franktır. Tevdiatın miktarı da 15 milyonu tecavüz ediyor. 
Bu müessesat merkezde teşkil ve sermayesi hükümet tarafından vaz edilen bir 
sandık tarafından himaye ve teşvik ediliyor. Bu veçhile ibraz edilen teshilat-ı hi-
mayetkârane ile bu müesseseler sermayelerinin on, yirmi misli muamelat-ı nak
diye icra ediyorlar. Macaristan ve Bulgaristan'da az zaman zarfında zirai koope
ratifler aynı suretle terakki ve tevessü' etmiştir. Ahali bankaları köylünün terbi-
ye-i içtimaiye ve iktisadiyesine hidmetle fikri iştirak ve teşebbüs-ü tezyid ettiğin
den sütçülük, peynircilik gibi sanai-yi ziraiyyenin inkişafına hadim olan diğer ko
operatiflerin tekessür ve takviyelerine de badi olmuştur. Biz bu müessesat-ı ikti-
sadiyeyi Ziraat Bankasının himayesine vaz etmeyi düşündük, yeni Ziraat Banka-
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sı kanununu da o suretle tadil ettik Muhteviyatına dair ızahat-ı umumiye verdi
ğimiz iş bu raporları tetkik eylemek ahalinin ve bilhassa zurranın ıhüyacat-ı nak-
dıyesmı temin içm kanun-î ve idarî ve malî ne gibi tedabire müracaat edilmek 
ıcab ettiğini kararlaştırmak üzere bir komisyon da teşkil ettik Kooperatif şirket
leri kanun layihasını gelecek içtimaa yetiştirmeye çalışacağımız gibi sair tedabir-i 
idareyi ve maliyeyi ittihaz ve bir an evvel iş bu teşebbus-i muhimmi husul-pezir 
etmeye ihtimam edeceğiz işte efendiler, terakkiyat ve tekemmulât-ı içtimaiyemı-
zın tabu olduğu bu şerait-i umurmyeyi ıslah ve mesaiyi ferdiyenin feyizdar olma
sı ıçun ve lâzım gelen temınat-ı kanunıyeyi bahşettik Butun erbab-ı mesainin 
bilhassa zurranın mes'uliyetı ve iktısadiyesını tezyıd ve tevsik ettik Arazinin iti
barını iade ettik Muhtekirlerin pençesinden anları tahlıs ve ımarat ve ıslahatla
rı ıçun lâzım gelen sermayenin tedarikini bu suretle tahtı temme almağı duşun
duk Azım ve sebat ile ve bilhassa ilmî ve muntazam bir usul ile çalışırsak az za
man zarfında buyuk muvaffakiyetler elde edeceğimize şüphemiz yoktur 

Umur-ı maliyemize ve istihsal edilecek musâadât-ı ıktisadiyenin te'min eyle
yeceği varidat ile bütçemizi tevazün ettirmek için devletlerle giriştiğimiz muzake-
rata ve bunların netayıc-ı maliye, siyasiye ve iktisadıyesine dair Cavid Beyefendi 
ızahat-ı mufassalada bulundu Biz de onları teyid ederiz 

Maarifin temın-ı terakkiyatı içun elzem olan esasların vaz'ına çalışılmak ve 
bu meyanda tedrisat-ı ibtidaiye kanun-ı muvakkatıyla tahsil-i tbtıdaıyi te'kiden 
taht-ı mecburiyete alındığı gibi, bu babda kuwa-ı te'diye-ı müessire vaz ve tesis 
olunmuştur Pek kuçuk yaştaki evlad-ı vatana aile terbiyesini vermek üzere ana 
mekteplerine ehemmiyet-ı mahsusa atfedilerek İstanbul'da dört yerde kuşad edil
miş ve seneden seneye teksiri mukarrer bulunmuştur Tahsili gerek ıbtidaı gerek 
tali ve alî derecatı ıçun memalık-i mutemeddmede kabul edilmiş olan ve terbiye 
ile tedrisin aynı kuvvet ve himmetle tatbikinden ve melakat-ı akliyye kadar kuv-
va-ı bedenıyenin de neşvu nemasmı iltizamdan ibaret bulunan usullere tevfikan 
programlar yeniden tanzim ve bunlara göre müsabaka ile kitablar ve alet ve ede
vat tedariki ıçun tedabır-i mahsusa ittihaz ettirilmiştir Memleketin ziraat ve ti
carete olan ihtiyaç ve istidadı nazar-ı dikkate alınarak bilhassa tedrisat-ı ibtıda-
ıyye ve taliye programlarında bu cihetlere ehemmiyet verilmiş ve darulmuallimîn 
programları da buna göre tadil ve tevsi kılınmıştır Sâha-i marifette de kızlarımı
zı erkeklerle hem-ınân bulundurmak lüzumuna kail olduğumuzdan Darulmual-
lımatın ıslahına ve kızlarımız içun muvakkaten kuşad olunan tahsil-ı alî dersle
rinin bir şekl-ı daimiye ifrağı ile eylülden itibaren tatbikine karar verilmiştir 

Mahmud Şevket Paşa merhumun dediği gibi otuz sene yerinde sayan ordu
muzu talim ve terbiyesini bir an evvel ikmâl zaruretinde bulundurduğumuzdan 
Almanya'dan oldukça buyuk ve muhım bir heyet-ı askeriye celb ettik Bu heyeti 
teşkil eden zevatın buyuk bir aşk-ı vazife ile sarf-ı gayret etmekte olduklarını tak
dirle beyan eylemeyi vecaib-i kadirşmasiden addeyleriz 

Ordunun kadrolarını ikmal ve icabında bilcümle evlad-ı vatanı memleketin 
müdafaasına mufid bir surette iştirak ettirebilmek üzere yeni ahz-ı asker kanu
nunda bilcümle Osmanlıların asker olması esasını iade ve bu usulün memleke
tin iktisadiyatında yapılabilmesi melhuz olan mazarrat-ı tadıl içun de hidmet-i 

3 1 8 



muvazzafa müddetini ıkı seneye tenzil ettiğimiz gibi daha bazı tedabıri tadilkâra-
ne ittihaz ettik Mesaıb-ı harbin ordunun teçhizat ve levazımında açtığı rahneyi 
milletin fedakârlığına istinad ederek kapamağa çalışıyoruz 

Taht-ı tehdıdde kalan sevahıl ve adalarımızı müdafaa ıçun donanmamızın ne-
vâkısın ikmalini akden vazife addeyledık Iflas-ı malimize intizar eylediği bir sıra
da muhım bir muamele-ı maliye yaparak Sultan Osman Dratnotunu satın aldık 
Fatih Dratnotunu sipariş ile beraber ve daha bazı taahhudata giriştik Tersane
mizi ıhtıyacat-ı bahriyemizi tatmin edecek bir hal-i mükemmeliyete isal içun in
giltere'nin en mühim fabrikalarından Vikres ve Armstrong fabrıkalarıyla akd-ı 
mukavele ve iştirak eyledik Donanmamızın talim ve ıslahı ıçun ingiltere'den celb 
eylediğimiz ümera ve zabitan-ı bahrıyye-i şayeste-ı takdir bir himmetle kuwe-ı 
bahriyyemızın tekâmülüne sarf-ı gayret ediyorlar 

Bılad-ı Osmanıyenm yekdiğerine bud-ı mesafesi itibariyle telgrafın temin et
tiği sur atten istifade ve halkın vasıta-ı telgrafiyeye müracaatlarını teshil ve teş
mil ıçun esasen gaalı olan telgraf ucurâtı tenzil edilmiş ve bu tenzilata rağmen 
posta ve telgraf muamelatının ıslahı neticesi olarak varidat calıb-i dikkat bir mer
tebede terakki etmiş olub filhakika sene-ı sabıkanın ilk uç ayı zarfından hâsılat 
153 800 liradan ibaret iken bu sene aynı müddet zarfında 47 600 lira fazlasıyla 
200 400 liraya baliğ olmuştur 

Memleketin bu husustaki ihtiyacatını tamamiyle tatmin ıçun posta ve telgraf 
umurunda daha pek çok teşkilat ve teceddudata muhtacız Varidat terakki ettik
çe girilen terakkıyat yolunda intizamla devam olunarak mühim olan bu hıdema-
tın ikmaline de çalışılacaktır 

Adalar meselesinin halli ıçun nutk-ı hümayunda ırad buyrulan beyanat da
iresinde sarf-ı mesai eyliyoruz 

Duvel-i muazzama-ı mutehabbe ile munasebat-ı sıyasıyemız kemakân sami
mi her taraftan mutekabilen ibraz buyrulan muessır-i itilaf ve musalemat perve-
rane ile daha ziyade mustait inkişaf ve inbisattır Komşu devletlerle iade edilen 
munasebat-ı siyasimiz salaha müteveccih olarak terakki etmektedir 

Yaptıklarımızı arz ettik Icraat-ı âtiyemize dair size parlak ve gayr-i kabıl-ı ıc 
ra vaatlerde bulunmayacağız Başladıklarımızı itinama sarf-ı mesaiye gayret eyle
yeceğiz imtiyazlarını verdiğimiz şimendiferlerin bir an evvel mşası ile mühim olan 
irva ve iska ve teybis-ı ameliyatının ve yollarımızın ikmaline çalışarak memleketi
mizi bir an evvel vesait-i terakki ve temeddün ile teçhiz eylemeye say edeceğiz 

Teşkilat-ı sıyasıyemızın arasındaki muvazeneyi daha metin ve muntazam bir 
hale ifrağ için Kanun-ı Esasinin bazı maddelerinin tadilini meclisinize arz edecek 
ve teşkilat ı idariye, iktisadiye ve adliyemizi de itmama gayret ederek muzahere 
tınız devam ettikçe muhitimizi kavanm-ı istıhsaliyenin tesirat-ı muterekkıyanesı-
nı feyızdar kılacak ve memleketin butun kuva-yı faaliyesini teşci eyleyerek bir 
hal-i emniyet ve sükuna sarf-ı mesai eyleyeceğiz Ve mınallahi tevfık (1) 

(l)MMZbC içtimai Fekakuk D 3 İç Se 1 C 2 s 413 428 (6 Temmuz 1330) 
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11. Mehmet Talat Paşa Hükümeti ve Programı 
a) Hatt-ı Hümâyûn 
Vezîr-i meâl-i semîrim Mehmet Talat Paşa. 
Mehmed Said Paşa'nm esbab-ı sıhhiyeden dolayı vuku İstifasına ve sizin mü-

cerreb olan ehliyet ve liyakatınıza binaen mesned-i sadaret rutbe-i samiye-i veza-
retle uhdenize tevcih ve meşihat-ı İslâmiye Musa Kâzım Efendi uhdesinde ibka 
edilmiş teşkil olunan heyet-i cedide-i vükela dahi tasdik-i hümayunumuza ikti
ran eylemiştir. Hal ve zamanın ehemmiyet ve nezaketi cümlece malum olduğun
dan devletimizin selamet-i haliye ve atiyesinin temini ve memlemetimizin es
bab-ı saadet ve terakkiyatımn istikmali için heyeti vükelamızla bil-ittihad sarf-ı 
ma-hasal gayret eylemeniz ruyet ve hamiyyet-i müselleminizden muntazardır. 
Heman cenabı hak selamet-i mülk ve millet emrinde masruf olacak mesai-i hay-
riyenizi tevfikat-ı ilahiyyesine makrun buyursun. Amin. Bi hürmeti seyyidülmür-
selin. 

11 Rebiyülahır 1335/22 Kânun-ı sani 1332/4 Şubat 1917 
Mehmet Reşad (1) 

b) Hükümet Üyeleri 
Sadrazam 
Şeyhülislâm 
Harbiye Nazırı 
Hariciye Nazırı 
Adliye Nazırı 
Şûra-yı Devlet Reisi 
Dahiliye Nazırı 
Maliye Nazarı 

Evkaf-ı Hümâyûn Nazırı 
Bahriye Nazırı 
Maarif Nazırı 
Ticaret ve Ziraat Nazırı 
Nafia Nazırı 
Posta, Telgraf ve Telefon Nazırı 

Talat Paşa 
Musa Kâzım 
Enver Paşa(*) 
Ahmet Nesimi Bey 
Halil Bey 
Halil Bey(***) 
Talat Paşa 
Talat Paşa(***) 
Musa Kâzım Efendi(** 
Cemal Paşa(*) 
Şükrü Bey(*) 
Şerif Bey 
Ali Münif Bey 
Şükrü Bey(***) 

c) Hükümet Programı 
Efendiler, 
Sait Halim Paşa Hazretlerinin vuku bulan istifası üzerine şeref-sâdır olan ira-

de-i seniyye-i hazret-i hilâfetpenâhi mucibince heyetimiz deruhte- i mesuliyet 
etti. 

(i) Takvim-i Vekayi. 
( *) Vekaleten. 
(***) İkbâen. 
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Ikı seneyi mütecaviz bir zamandan beri müthiş bir harbin butun mesaibını 
çeken harb-i sabıkın butun zilletlerini şerefli bir surette silen ve tarihinin edvar-1 
hamasetine yeni zaferler, yeni şâhametler ilâvesiyle fıtrat-ı cengâverâne ve vatan-
perverânesinı bir kere daha isbât eyleyen milletin fedakârlığına istınad ile işe 
başlıyoruz 

Taahhud ettiğimiz mesuliyetin ağırlığını tamamiyle müdrikiz Öteden ben 
muşkılatı dahiliye içinde yuvarlanan memleketimiz Trablusgarb ve Balkan harp
lerinden tamamiyle yorgun ve uzun bir sulha muhtaç bir halde çıkar çıkmaz zu
hur eden şu harb-ı umumi esnasında şimdiye kadar tarihimizin hiç bir devresin
de görülmemiş derecede buyuk fedakârlık ibraz etmeye butun varlığıyla son zer-
re-ı kudretine kadar gayret eylemeye mecbur bir vazıyete girdi 

Hayatımıza kasdeden düşmanlar bizi İstanbul'dan ve Boğazlardan uzaklaştı
rarak, Anadolu içlerine atmak emelinde olduklarını ilân ediyorlar Milletin a'mak-
ı ruhundan feveran eden muhafaza-yı mevcudiyet azm ve sebat hissiyatın bir tım-
sâl-ı mehîbı olan kahraman ordumuz karşısında bahri ve berri butun kuvvetleriy
le mağlub olarak Çanakkale'den kaçan düşmanların şu gulunç tehdıdaüna mu
kabil, deriz ki dünyada tek bir Osmanlı kaldıkça İstanbul'dan çıkmayacağız 

Şanlı ve muzaffer müttefiklerimizle gayet sıkı ve samimi bir silah arkadaşlığı 
takıb ederek ne kadar buyuk olursa olsun hiçbir fedakârlıktan çekmmeyerek 
hakk-ı hayatımızı düşmanlara teslim ettirinceye kadar şu azım mücadelede se
bat edeceğiz işte harp hakkında heyetimizin nokta-i nazarı budur 

Vatanın temm-ı istiklâl ve bekasına matuf olan bu himmetlerde heyet-ı muh-
terımenizm mazhar-ı teyıd ve muaveneti olacağımızda şüphe etmeyiz 

Efendiler biliyoruz ki Avrupa medeniyeti ile gayet sıkı bir temasa giren duvel-ı 
merkeziye ile hayat ve memat yolunda bir rabıta-ı ıttifakıye akdeden milletimiz 
asr-ı hazırın icabat-ı zaruriye ve medenıyesıne karşı lakayd kalmaz. Harpte mu-
zafferıyetı temın-i hayat içun vatana ne kadar lazımsa ıslahat ve teceddudat yo
lunda muvaffakiyet de o kadar lazımdır Biz bu yolda kemal-i azm ile gayeye doğ
ru yürüyeceğiz. Fakat bu kadar buyuk bir buhran esnasmda sıyaset-ı dahiliyece 
derin ve esaslı icraat ve mkılabata imkân olamayacağı cihetle şimdiki halde me
saimizi hal-ı harbin dahilde tevlıd ettiği müşkülatı izaleye hasredeceğiz 

Her ferd-ı Osmanınin Kanun-ı Esasi ile bahşolunan kaffe-ı hukuktan istifa
desini temin etmek ve memlekette kanunu hâkim kılmak en buyuk emelimizdir 
Memleketimizin kabıliyet-ı zıraıyesı büyüktür Heyetimiz bu feyyaz kuvvetten 
azamî derecede istifade etmeye çalışacaktır. Bu senekı kışlık zerriyyatımız geçen 
senekınden çok fazladır. Alman resmî raporlar buna mueyyiddir Yaz zerriyyatı-
nın da azamî dereceye îrsalî ıçun tedabir-ı lâzıme ittihaz edilmektedir Riyasetini 
tekrar deruhte ettiğim ıaşe-ı umumiye heyeti yalnız hububat ile değil memleke
tin ihtıyacat-ı umumiyesiyle iştigal edecektir, inşallah kariben âsar-ı fıiliyesi meş-
hud olur 

Kavamımizi ıhtıyacat-ı ahıremızı tatmin edecek veçhile tadile bıltevessul ih
zar edilecek layihaları bir an evvel meclisinize takdim ve muessesat-ı adliyemizin 
de hukuk-u umumiye ve efrad-ı halelden tamamiyle siyanet edecek surette ısla
hına sarf-ı mesai edeceğiz 
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Emr-ı maarifte memleketimizin seviye-i ilim ve irfanını ilâ edecek teşebbusa-
tı tezyid emelindeyiz 

Sıyaset-ı ıktısadıyemiz zıraatte memlemetimizm kabılıyet-ı mustesnasmdan 
bıl'umum vesaitle istifade etmek ziraat ve sanayide ecnebi sermayesiyle ilim ve ir
fanını ve sanatını yerli sermayeler ve mesai ile meze ve tevhid edecek tarzda bir 
cereyan-ı sınaî vücuda getirmek ve bu suretle bir ati iktisadî teminine çalışmak 
olacaktır 

Müttefik memleketlerde bitaraf devletlerin erbab-ı sermaye ve sanatı tarafın
dan vücuda getirilmek istenecek teşebbusat-ı muhimme-ı sınaiye ve nafia nezd-i 
hükümette mazhar-ı kabul ve revaç olacak ve bu teşebbüslerin süratle netayıç-ı 
müsmire vermesi ıçun hükümet her turlu muavenet ve teshilatı ibraz eyleyecektir 

Bade 1-harb memleketimizin bir kuvve-i namıye ile yaşıyabılmesi ve harbin 
açacağı rahneleri kapatabilmek istidadını iktisap eylemesi mesail-ı iktisadiyede 
böyle geniş nazarlı bir siyaset takibine vabeste olduğu kanaatindeyiz 

Umur-ı maliyede mesleğimiz bir taraftan harbe rağmen masarıfta mumkun 
olan tasarruf ve iktisadı yapmak bütçenin Meclis-i Mebusan'ca çizilen hududu
nu muhafaza etmek masarıf-ı cedide ihdasından içtinab etmek diğer taraftan ba-
de'1-harb bizi harice arz-ı ihtiyaç etmeğe mumkun olduğu kadar az mecbur ede
cek bütçenin masraf ve ırâd sütunlarından yapılacak tenkıhat ve zammiyatı şim
diden dur-i dıraz düşünerek harbi takib edecek olan muşkul ve buhranlı senele
re esbab-ı müdafaasız girmemek olacaktır 

Sıyaset-i hariciyemiz müttefiklerimizle olan muahedatımıza bitamâmıha sa
dık kalmak ve bu ittifaktan tarafeyn için hadd-i azamî faıdeyı tevlid ve temin ey
lemeğe gayret etmek ve bitaraf devletlerle olan munasebat-ı hasenemızı teyid et
mek olacaktır 

Bu programımız meclisinizde mazhar-ı kabul ve tasvib olarak bize itimat bu
yurduğunuz takdirde inayet-i ilahiyeye ve İmdad-ı ruhaniyet-ı Peygamberiyyeye 
ıstmad ederek vazifemize devam edeceğiz 

12. Ahmet İzzet Paşa Hükümeti ve Programı 
a) Hatt-ı Hümâyûn 
Vezîr-i meâl-i semîrım izzet Paşa 
Talat Paşa Kabinesinin vukû'ı istifasına ve sizin derkâr olan ehliyet ve kifaye

tinize binâen mesned-ı Sadâret rutbe-i sâmıye-i vezâret ve muşîrı ile uhdenize ve 
Meşîhat-ı Islâmıye dahî Mahkeme-ı Temyîz-i Şer'iye Dâiresi Reisi sudûrdan Ömer 
Hulusi Efendi uhdesine tevcih kılınmış ve Kanun-ı Esasi'nm yirmiyedinci mad
desi mucibince teşkil eylediğiniz heyet-i cedîde-i vükelâ tasdikimize iktiran etmiş
tir Dört seneyi mütecaviz zamandan beri kemâl-ı şiddetle devam eden harb-i hâ
zırın memleketimizin muamelât-ı umumıyesine ve âsâyış ve inzibatına îrâs eyle
diği te'sırâtm izâlesi ve sunûf-ı ahâlimiz arasında vıfâk ve muhadenet-i samımî-
yentn te'sisı ahass-ı makasatımız olduğundan bu gayeye vusul için bir taraftan 
icrasına ibtıdar eylediğimiz teşebbusât-ı sıyâsıyenin netâyic-i haseneye iktiranı 
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esbabının istihsaline ve diğer taraftan şer ve kanunun hakimiyetini temin ile em
niyet ve asayişin istikrarı ve ahalimizin esbab-ı huzur ve rahatının istikmâli ve 
iaşe muamelatının blla İfate-i vakt tanzimiyle ihtiyâcât-ı umûmiyenin tehvini için 
tedâbir-i kaviyye ve müessire ittihazına sarf-ı mez'îd-i i'tina kılınması hamiyyet-i 
müsellemelerinden muntazırdır. Hemân cenab-ı hak muvaffık-ı bi'1-hayr buyur
sun. Amin bi-hürmet-i seyyidi'l-mürselîn (1). 

7 Muharrem 1337/14 Teşrin-i Evvel 1334/13 Ekim 1918 

b) Hükümet Üyeleri 
Sadrazam Ahmet İzzet Paşa 
Şeyhülislâm Ömer Hulusi Efendi 
Şûra-yı Devlet Reisi Ayân'dan Reşid Akif Paşa 
Dahiliye Nazırı Sofya Sefiri Sabık İstanbul Mebusu Fethi Bey 
Hariciye Nazırı Roma Sefiri Nabi Bey(***) 
Harbiye Nazırı Sadrazam bu görevi de üslenmiştir 
Adliye Nazırı Şeyhülislâm-ı Esbâk Hayri Efendi 
Maliye Nazarı Cavid Bey(*) 
Maarif Nazırı Nazır-ı Esbak Said Bey 
Nafia Nazırı Erkan-ı Harbtye-i Umumrye Esbak Reis-i Sanisi Ziya Paşa 
Ticaret ve Ziraat Nazırı Ziya Paşa(***) 
Evkaf-ı Hümâyûn Nazırı Ayandan Abdurrahman Şeref Bey 
Bahriye Nazırı Erkan-ı Harbiye Bahriye Reisi Rauf Bey 
Posta, Telgraf ve Telefon Nazırı Abdurrahman Şeref Bey(***) 
İaşe Nazırı Hilal-i Ahmer Müfettişi Umumisi Celal Muhtar Bey 

Teşkili uhde-i Bendegâneme havale buyurulan hey'et-i cedîde-i vükelâ esâmi
si bâlâda arz olunan zevattan teşekkül etmiş olmakla keyfiyet rehin-i tasdîk-i celîl-i 
cenâb-ı tâc-dârîleri olarak işbu takrîr-i âcizânemin bâlâsı hatt-ı humâyun-ı hazret-i 
hilâfetpenahîleriyle tevşîh buyurulduğu halde müşârün-ileyhimin memuriyetleri ic
ra ve ilân olunacağı muhât-ı ilm-i âl-i cenâb-ı padişahîleri buyuruldukda kâtıbe-i 
ahvâlde emr ü ferman hazret-i veliyyü'1-emr efendimizindir. 

7 Muharrem 1337/14 Teşrin-i Evvel 1334 
Sadrazam Kulları 

Ahmet İzzet Bin Haydar. 
c) Hükümet Programı 
Efendiler, 
Müttefiklerimiz Almanya ve Avusturya-Macaristan Hükümetleriyle birlikte 

Amerikan Reisicumhuruna yapılan sulh teklifini müteakiben Talat Paşa Kabine-

f/j Takvim-i Vekayi 15 Teşrm-i Evvel 133418 Muharrem 1337. 
{ *) İbkaen 
(***) Vekâleten 
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sinin istifası üzerine şeref-sadır olan irade-i seniye-1 hazret-i padişahî mucibince 
heyetimiz mevki' iktidara geldi. 

Tarihimizin buhranlı devrinde memleketimizin dahilî müşkilât ve haricî mu-
hâtarât ile malî olduğu bir zamanda deruhde-i umur eden hükümetimiz kendisi
ni bekleyen vazifenin ağırlığına vâkıf tarihin muhakeme edeceği mes'ûliyetinin 
derecesini müdrik olarak müste'înen billâh işe başlamıştır. 

İçinde yaşadığımız tarihî saatlerde bizden âtî için mufassal programlar taleb 
etmeyeceğinize eminiz. Bugün bizim elimizde yalnız bir düstûr vardır. Haricî ve 
dahilî sulh ve salâhın temini. 

Sekiz seneden beri teşewüşât-ı dâhiliye ve hâriciyeden mütezelzil olan mebâ-
yi-i vatanın artık sükûna ve bi'1-hassa dört seneden beri devam eden şu bâdire-i 
uzmada hiçbir kavmin kolay kolay tahammül edemeyeceği elîm mahrumiyetlere 
katlanan fedakâr milletin de artık istirahata ihtiyacı vardır. 

Bu ihtiyâcı tatmin etmek şimdilik bizim yegâne vazifemizdir. Bitevfiki'1-mü-
te'âl bu vazifenin îfâsı için bütün say-ı gayretimizi sarf edeceğiz. Ahvâl-i harbiye 
ilcââtıyla memleket dâhilinde bir mahalden diğer bir mahale nakl ve tehcir edil
miş olan vatandaşlarımızın peyder-pey me'vâyı kadimelerine avdet etmelerine ka
rar verdik ve bunun icrââtına başladık. 

Bir iki seneden beri pek büyük ızdıraplara ma'ruz kalan bu vatan evlâdının 
emvâl-i menkûle ve gayr-i menkûleleri kendilerine iade olunacak ve satılmış olan 
eşyalarının bedelleri de tediye edilecektir. 

İdarî ve askerî kararlarla teb'îd edilmiş olanların ba'demâ serbest bırakılma
larına karar verdik ve vilâyâta bu yolda tebligat icra eyledik. Mahkûm-ı siyâsiye 
hakkında afv-ı umûmî ilân edilmek üzere îcâb eden lâyiha-i kanuniye tanzîm ve 
Meclis-i âlî'nize takdîm olunacakdır. 

Memleketin selâmeti ve milletin te'mîn-i huzur ve saadeti ancak kanunun 
muta' olmasına ve buna tecâvüz edenlerin dûçâr-ı mücâzât olmalarına vabeste 
bulunduğundan idare çarhmı ihlâl eyleyen müsavatsızlıklara haksızlıklara 
adem-i mes'ûliyetlere kat'iyyen meydan vermeyeceğiz ve bu yoldaki ef âl ve icra
atımızın hesabını vermek üzere dâima muvacehenize çıkacağız. Mâ'hâzâ bu bâb-
daki icrââtımızda tedrice riâyet mecburiyetindeyiz. Bir şeyi yapmak tedâbirini is-
tikmâl etmeden yıkmağa teşebbüs etmeyeceğiz. 

Sulh-u hâriciye gelince : Hey'etimiz bütün efrad-ı milletin itişân olduğu mü-
salemât-ı hâriciyeyi bir an evvel temin için sarf-ı mezîd-i mesâi eylemektedir. 
Amerika Reisicumhuru tarafından ilân edilmiş olan hak ve adalet esaslarına 
müstenid bir sulh-u kemâl-i hulûs ile kabul edeceğiz. 

Mösyö "Wilson'un" "Washington"un mezarında irâd eylediği nutukta dermi-
yan olunan arazı, hâkimiye-i millîye, münâsebat-ı siyasiye, itilâfât-ı iktisâdiye 
mesailinin kendi nüfûz-ı hâriciyelerini veya rüçhan-ı siyâsiyelerini temin etmek 
isteyen milel ve akvamın menfaatları esâsına nazaran değil, doğrudan doğruya 
alakadar olan kavim tarafından serbestçe kabul olunacak bir şekilde hail ve tas
fiyesi düstûruna tamamen taraftarız. 
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Münasebât-ı düveliyede ilk defa olarak hak ve adalet düstûrları kabul ve bi
hakkın tatbik olunursa memleketimizde ecanibin ihtirasat-ı istilâcuyanesinden 
ma'sun kalır ve teceddüt ve ıslâhat esasları temin edilerek bi'1-cümle akvam ve 
anâsır için yeni bir devre-i refah ve huzur küşad edilmiş olur. Hükümetimiz şim
diden bilâ-tefrik cins ve mezhep bilcümle anâsırın hukuk-u siyasiye-i memleket
te müsavâten istifadelerini, serbest-i inkişâflarını ve idare-i umur-ı memlekete 
her suretle iştiraklerini temin eyleyecek ve ekalliyetlerin muhafaza-i hukuk-u için 
kavânîn-i intihâbiyemizde îcâb eden ta'dilâtı teklif edecektir. 

Vilâyât-ı Arabiye meselesenin makam-ı hilafet ve saltanat'a rabıtaları mahfuz 
olmak üzere âmâl ve metâlib-i millîyeye muvafık bir muhtariyet temini suretiyle 
halline çalışacağız. 

İşte efendiler bize itimat ettiğiniz takdirde dakika fevt etmeyerek deruhte ey
lediğimiz bu büyük ve güç vazifeyi neticelendirmeye gayret edeceğiz. Muvaffaki
yet cenab-ı haktandır. 

Sözümü bitirmeden evvel dört seneden beri muhtelif harp sahalarında vata
nın müdafaası için sabır ve sebat ve fedakârlıkla îfâ-yı vazife etmiş olan berrî ve 
bahrî kuvvetlerimizin nâmını da lisân-ı hüzn ve şükran ile yâd eder ve şühedâsı
na Fatiha ithaf eyleriz (1). 

13. Tevfik Paşa Hükümeti ve Programı 
a) Hatt-ı Hümâyûn 
Vezîr-i meâl-i semîrim Tevfik Paşa. 
İzzet Paşa kabinesinin vuku' istifasına ve sizin derkâr olan vukuf ve tecarü-

binize ve i'timâd-ı âmmeye mazhariyyetinize binaen mesned-i Sadâret uhde-i re-
viyyetinize ve Makâm-ı Meşîhat-ı İslâmiye dahi Dâr'ül-Hikmet-i İslâmiye azasın
dan Haydarîzâde İbrahim Efendi uhdesine tevcih kılınmış ve Kanun-ı Esasî'nin 
yirmiyedinci maddesi mucibince teşkil eylediğiniz hey'et-i cedîde-i vükelâ tasdi
kimize iktiran etmiştir. 

Düvel-i İtilâfiye ile ahiren akd eylediğimiz mütâreke hâl-i harbe nihayet ver
mesiyle memleketimiz için kanunî ve meşrutî bir idare-i muntazama tesisi zama
nı hulul etmiş olduğundan ahvâl-i harbiyenin tevellüd eylediği gayr-i kanunî ve 
gayr-i tabiî muamelâtın serîan izâlesiyle mülkümüzün her cihetinde ahkâm-ı 
şer'iye ve kanuniyenin fiilen ve tamamen tatbik ve icrası ve sunûf-u ahalimiz ara
sında âheng-i vifâk ve ittihadın temin ve tevsîkiyle âsâr-ı nifak ve şikâk kamilen 
ortadan kaldırılarak bi'1-umum ahalimizin yekdil ve yekcihet olarak vatanımızın 
selâmet ve saadetine hasr-ı mesaî eylemeleri esbâb ve vesâilin istikmâli ve 
mu'âmelât-ı hükümetin dâhilen ve haricen emniyet ve itimâdı kâfil olacak hâl-i 
intizâma ifrağı ve her tarafta asayişin takrîriyle ihlâl-i sükûn ve inzibata tasaddî 
edenlerin bi-lâ ifâte-i vakt kanun dairesinde men'i ahvâl-i hâzırada evvel be evvel 
icrası mumtezî-i hususât-ı mühimmeden olduğundan Hey'et-i Vükelâmızla bi-lâ-

(1) Mcclis-i Mebıısamn 19 Tesrin-i evvel 1334 tarihli toplamışında okunmuştur. Bkz. Meclis-i Mebusun Zabıt Ceridesi, D. 3, 
İç. Se. 5. C. s. 27-28. 
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ittihad bu cihetlerin te'min-i tatbikatına son derece de itina kılınması hasâfeti-
nizden muntazırdır. Hemen cenâb-ı hak muvaffıkü'1-umûr tevfıkât-ı samedâniy-
yesine mazhar buyursun. Amin bi-hürmet-i seyyidi'l-mürselîn (1). 

6 Safer 1337/11 Teşrîn-i Sânî 1334/1 Ekim 1918 
Mucibince İcrası 

Mehmed Vahdeddin 

b) Hükümet Üyeleri 
Sadrazam 
Şeyhülislâm 
Şûra-yı Devlet Reisi 
Dahiliye Nazırı 
Hariciye Nazırı 
Harbiye Nazırı 
Adliye Nazırı 
Maliye Nazarı 
Maarif Nazırı 
Nafıa Nazırı 
Ticaret ve Ziraat Nazırı 
Evkaf-ı Hümâyûn Nazırı 
Bahriye Nazırı 

Tevfık Paşa 
Haydarızade İbrahim Efendi 
Ma'ârif Nâzır-ı Esbak Şerif Paşa 
Kırkkilise Mebusu Esbak Mustafa Arif Bey 
Reşit Paşa 
Abdullah Paşa 
Fetva Emîni Esbak Sudûrdan Ali Haydar Efendi 
Nâzır-ı Esbak Abdurrahman Efendi 
Rıza Tevflk Bey 
Evkâf-ı Hümayun Nâzır-ı Esbak Ziya Paşa 
Adliye Nezareti Müsteşar-ı Esbak Kostak! Vâyânî Efendi 
Van Vâlî-i Esbak İzzet Bey 
Ayan'dan Birinci Ferik Ali Rıza Paşa 

Posta, Telgraf ve Telefon Nazın Nâzır-ı Esbak Oskan Efendi 
İaşe Nazırı Derdest intihâbdır. 

Teşkili uhde-i bendegâneme havale buyurulan hey'et-i cedîde-i vükelâ esâmi
si bâlâda arz olunan zevattan teşekkül etmiş olmakla keyfiyet rehin-i tasdîk-i ce-
lîl-i cenâb-ı tâc-dârîleri olarak işbu takrîr-i âcizânemin bâlâsı hatt-ı humâyun-ı 
hazret-i hilâfetpenahîleriyle tevşîh buyurulduğu halde müşârün-ileyhimin me
muriyetleri icra ve ilân olunacağı muhât-ı ilm-i âl-i Cenâb-ı Padişahîleri buyurul-
dukda kâtıbe-i ahvâlde emr ü ferman hazret-i veliyyü'1-emr efendimizindir. 

6 Safer 1337/11 Teşrîn-i Sânî 1334/1 Ekim 1918 
Sadrazam Kullan 

Ahmed Tevflk Bin İsmail Hakkı 
c) Hükümet Programı 
İzzet Paşa Hazretlerinin taht-ı riyasetindeki Hey'et-i Vükelâ'nın istifa etmesiy

le Kanûn-ı Esâsî ahkâmına tevfikan şeref-müteallik buyurulan irâde-i seniyye-i 
hazret-i pâdişâhı mucibince hey'etimiz teşekkül etti. Vazîfe-i hükümeti ne derece 
takatgüzar müşkilât ve su'ubet içinde deruhde ettiğimizi tafsilden müstağni gö-

(1) Takvim-i Vekâyi 12 Teşrîn-i Sân? 133418 Safer 1337. 
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rürüz. cenâb-ı hakk'ın tevflkât-ı semedâniyyesine istinaden kabul ettiğimiz şu 
hidmette ihrâz-ı muvaffakiyet millet-i Osmâniyenin emniyet ve müzaheretine va
bestedir. Memleketin elyevm muhat bulunduğu gavâil-i dâhiliye ve hâriciyeye na
zaran mufasal bir program ile Meclis-i Millî huzuruna çıkmak muvâfık-ı hâl ve 
zaman olmadığından bu bâbda tedvîl-i mâ-kâl zâid ve bî-fâide olmasına mebnî 
yalnız heyetimizin meslek-i esâsîsi-nl beyân ile iktifa ediyoruz. Düvel-i İtilâfîye ile 
akd-i mütâreke olunarak hâl-i harb hitâm bulduğu cihetle evvel be-evvel devlet 
ve milet-i Osmâniyenin şeref ve haysiyeti ile kâbil-i te'lîf bir sulh akdi esbabını is
tihsâle sarf-ı mezîd-i gayret edeceğiz. Bir kaç seneden beri devam eden gayr-i 
kanunî ve gayr-i tabiî ma'lûmât ve icrââtın serî'an refi ve izâlesiyle ahkâm-ı 
şer'iye ve kânuniyenin fiilen ve temâmen icrasına ve bilâ tefrik cins ve mezheb 
bi'1-umûm sunûf-u ahâlî arasında samimî bir vifâk ve muhâdenetin her türlü ve-
sâitiyle tesisi ve kâffe-i anâsır-ı Osmâniyenin hukûk-ı siyâsiyye-i memleketten te-
min-i istifâdesi ile dâhilen ciddî bir huzur ve sükûn takririne ve izâle-i mazlûmi-
yetle telâfi-i mağduriyete çalışacağız. Asayiş ve emniyetin iâde-i tekerrürü ve ih-
lâl-i sükûn ve inzibata tasaddî edenlerin derhâl men'i için tedabîr-i lâzime ve cid-
diyeye tevessül ettiğimiz gibi her an dahi bu noktayı pîş-i dikkatte bulunduraca
ğız. Dâire-i meşrû'iyet ve meşrutiyet haricindeki mu'âmelât ve icrâât ne gibi ne-
tâyic-i elîme ve vahîmeyi tevellüd eylediği elyevm âsârı aşikâr bulunduğundan ge
rek idâre-i memlekette gerek tanzîm ve teklif-i kâvaninde bu dâireden zerre ka
dar inhiraf etmeyeceğiz. İhtikârın men'i ile iaşe umurunun tanzimi ve mu'âme-
lât-ı ticâriyenin hâl-i tabi'îye iadesi için teşebbüsât-ı ciddiyede bulunuruz. Velha
sıl kânun-1 adl-ü hakkın bi-hakkın tatbiki ile mu'âmelât-ı umûmiyenin dâhilen 
ve haricen emin ve itimâda kâfil-i hâl-i intizâma ircâ'-ı nuhbe-i maksadımız oldu
ğu cihetle Cenâb-ı Hakkın lütuf ve inayeti ve Meclis-i Milli'nin i'timâd ve müza
hereti ile müşkilât-ı haziranın izâlesine vakf-ı vücûd edeceğiz (1). 

&l) Hatt'i Hümâyûn 
"Vezîr-i meâl-i semîrim Tevfik Paşa. 
Heyet-i Vükelanın istifası tarafımızdan kabul olunarak hakkınızda derkâr 

olan itimadımıza binâen mesned-i Sadâret bi-tekrar uhde-i istîhâlinize tevcih ve 
ihale ve Meşîhat-ı İslâmiye dahi Haydarîzâde İbrahim Efendi uhdesinde ibkâ edil
miş ve Kanun-ı Esâsî'nin yirmiyedinci maddesi mucibince teşkil eylediğiniz 
hey'et-i cedîde-i vükelâ tasdikimize iktiran etmiştir. Nuhbe-i amalimiz devlet ve 
memleketimizin selâmeti ve sunuf-u ahalimizin temin-1 refah ve sa'âdeti oldu
ğundan cenâb-ı hak cümlemizin bu gayeye matuf olacak mesaîsini netâyic-i ha-
seneye makrûn buyursun. Amin bi-hürmeti seyyidi'l-mürselîn (12)." 

10 Rebîü'1-Ahir 1337/13 Kânun-ı sânî 1335/13 Ocak 1919 
Mucibince İcrası 

Mehmed Vahdeddin 

(1) Meclis-i Mebusan Zahit Ceridesi. D. 3. İç. Se. 5. s. 105. 
(2) Takvim-i Vekâyi 14 Kânmı-u sânî 133411 Rebüy'iil ahir 1337. 
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a2) Hükümet Üyeleri 
Sadrazam Tevfik Paşa 
Şeyhülislâm Haydarızade İbrahim Efendi 
Şûra-yı Devlet Reisi Mehmed Şerif Paşa(*) 
Dahiliye Nazırı Ahmet İzzet Bey(***) 
Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa 
Harbiye Nazırı Bahriye Nazırı Ali Rıza Paşa(***) 
Adliye Nazırı Arif Hikmet Paşa 
Maliye Nazarı Abdurrahman Bey(*) 
Maarif Nazırı Yusuf Ziya Paşa 
Nafıa Nazırı Mehmed Ziya Paşa 
Ticaret ve Ziraat Nazırı Kostaki Vâyânî Efendi(*) 
Evkaf-ı Hümâyûn Nazırı Ahmet İzzet Bey(*) 
Bahriye Nazırı Ali Rıza Paşa(*) 
Posta, Telgraf ve Telefon, Nazırı Yusuf Franko Paşa(*) 
İaşe Nazırı Maliye Nazırı Abdurrahman Bey(***) 
Bu kere teşkili uhde-i bendegâneme havale buyurulan hey'et-i cedîde-i vüke

lâ esâmisi bâlâda arz olunan zevattan teşekkül etmiş olmakla keyfiyet rehin-i tas-
dîk-i celîl-i cenâb-ı tâc-dârîleri olarak işbu takrîr-i âcizânemin bâlâsı hatt-ı hu-
mâyun-ı hazret-i hilâfetpenahîleriyle tevşîh buyurulduğu halde müşârün-ileyhi-
min memuriyetleri icra ve ilân olunacağı muhât-ı ilm-i âl-i Cenâb-ı Padişahîleri 
buyuruldukda kâtıbe-i ahvâlde emr ü ferman hazret-i veliyyü'1-emr efendimizin-
dir. 

10 RebîüT-ahir 1337/13 Kânun-ı sânî 1335/13 Ocak 1919 
Sadrazam Kulları 

Ahmed Tevfik Bin İsmail Hakkı 

14. Damat Ferit Paşa Hükümetleri 
a) Hatt-ı Hümâyûn 
"Vezîr-i meâl-i semîrim Ferit Paşa. 
Tevfik Paşa'nın vukû-u istifasına ve sizin derkâr olan ehliyet ve dirayetinize 

binâen mesned-i Sadâret uhde-i kifayetinize ve Meşhihat-ı İslâmiye dahi Dârü'l-
Hikmet-ül-İslâmiye azasından Mustafa Sabri Efendi uhdesine tevcih kılınmıştır. 
Kanun-ı Esâsi'yenin yirmi yedinci maddesi mucibince teşkil edeceğiniz hey'et-i 
cedîde-i vükelâ'nın tasdikimize arzını irade eylerim. Ahvalin ehemmiyet-i fevkalâ
desi devletimizin te'mîn-i selâmeti içun o nisbette gayret ve faaliyet ibrazını îcâb 

( *)İbkaen 
(***) Vekaleten 
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ettirmekde olduğundan rufakânızla bi'1-ittihad bu uğurda bezl-i mechûd etmeniz 
matlûb-ı ka'ti-i şâhânemizdir. Min-allahi'tevflk. 

1 Cemâziyü'1-ahir 1337/4 Mart 1335/4 Mart 1919 
Mehmed Vahdeddin 

Mucibince İcrası 
Mehmed Vahdeddin 

b) Hükümet Üyeleri : 
Sadrazam 
Şeyhülislâm 
Şûra-yı Devlet Reisi 
Dahiliye Nazırı 
Hariciye Nazırı 
Harbiye Nazırı 
Adliye Nazırı 
Maliye Nazarı 
Maarif Nazırı 
Nafla Nazırı 
Ticaret ve Ziraat Nazırı 
Evkaf-1 Hümâyûn Nazırı 
Bahriye Nazırı 
Posta, Telgraf ve Telefon Nazırı 

Damat Ferit 
Mustafa Sabri Efendi 
Seyyid Abdülkadir Efendi 
Konya Valisi Cemal Bey 
Damat Ferit 
Avni Paşa(***) 
Aydın Mebusu Esbak Sıtkı Bey 
Dîvân-ı Muhâsib Reisi Tevfik Bey 
Ali Kemal Bey 
I. Kolordu Ahz-ı Asker Reisi Avni Paşa 
Eski Posta ve Telefon ve Telgraf Nazın Ethem Bey 
Şûrâ-yı Evkaf Reisi Vasfi Efendi 
Müşîr Şakir Paşa 
Mehmet Ali Bey 

&l) Hatt-ı Hümâyûn : 
"Vezîr-i meâl-i semîrim Ferid Paşa. 
Heyet-i Vükelânın istifası kabul olunarak mesned-i Sadâret tecdîden uhdeni

ze tevcih ve Meşhihat-i İslâmiye dahi Mustafa Sabri Efendi uhdesinde ibka edil
miş ve Kanun-ı Esâsi'nin yirmi yedinci maddesi mucibince teşkil eylediğiniz 
Hey'et-i Vükelâ tasdikimize iktiran etmiştir. Şu ân-ı mühimmede başlarında mil
letin sinesinden tahassul etmiş altı buçuk asırlık bir hanedanın reisi bulunan ve 
nefsince her türlü fedakârlığa âmâde olan halifeleri ve padişahları bulunduğu 
halde bi'1-umum efrâd-ı milletin emel-i yeganesi hukuk-ı devlet ve milletin tama-
mî-i mahfûziyetinden ibaret olduğundan bu emel-i kudsi-i millinin tatmini için 
son derecede fedakârane ve azm perverâne sarf-ı mesaî etmenizi sûret-i kafiye
de ihtar ile her hâl ü kârda tevfikât-ı ilâhiyeye istinad ve rûhâniyet-i risâlet-pe-
nâhîden istimdâd eylerim (1)." 

19 Mayıs 1335/18 Şa'bân 1337/19 Mayıs 1919 
Mucibince İcrası 

Mehmed Vahdeddin 

(I) Takvlm-i Vekâyi 20Mayıs 1335113 Şa'hân 1337. 
(***) Vekaleten 
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a2) Hükümet Üyeleri 
Sadrazam Damat Ferit 
Şeyhülislâm Mustafa Sabri Efendi 
Şûra-yı Devlet Reisi Edhem Bey(***) 
Dahiliye Nazırı Maârif Nazır-ı Sabık Ali Kemal Bey 
Hariciye Nazırı Ferit Paşa 
Harbiye Nazırı Nâfıa Nâzır-ı Sabık Şevket Turgut Paşa 
Adliye Nazırı Evkaf Nâzır-ı Sabık Vasfi Efendi 
Maliye Nazarı Tevfik Bey(*) 
Maarif Nazırı Nazır-ı Esbâk Said Bey 
Nafıa Nazırı Şevket Turgut Paşa(***) 
Ticaret ve Ziraat Nazırı Edhem Bey(*) 
Evkaf-ı Hümâyûn Nazırı Dârü'l-Hikmeti'l-İslâmiye Reis-i Sabık Hamdi Efendi 
Bahriye Nazırı Avni Paşa(*) 
Meclis-i Hâss-ı Vükelâ Memuriyeti Harbiye Nâzır-ı Sabık Şâkir Paşa 

Yeniden teşkili uhde-i bendegâneme havale buyurulan hey'et-i cedîde-i vüke
lâ esâmisi bâlâda arz olunan zevattan teşekkül etmiş olmakla keyfiyet rehin-i tas-
dîk-i celü-i cenâb-ı tâc-dârîleri olarak işbu takrir-i âcizânemin bâlâsı hatt-ı hu-
mâyun-ı hazret-i hilâfetpenahîleriyle tevşîh buyurulduğu halde müşârün-ileyhi-
min memuriyetleri icra ve ilân olunacağı muhât-ı ilm-i âl-i Cenâb-ı Padişahîleri 
buyuruldukda kâtıbe-i ahvâlde emr ü ferman hazret-i veliyyü'1-emr efendimizin-
dir. 

18 Şa'bân 1337/19 Mayıs 1335/19 Mayıs 1919 
Sadrazam Kulları 

Damad Ferit 

a3) Hatt-ı Hümâyûn 
"Vezîr-i meâl-i semîrim Ferid Paşa. 
Hey'et-i Vükelânın istifası kabul olunarak mesned-i Sadâret tecdîden uhde

nize ihale ve Meşhihat-i İslâmiye dahi Mustafa Sabri Efendi uhdesinde ibkâ edil
miştir. Hâl ve zamanın cümlece malûm olan ehemmiyeti icabınca muâmelât-ı 
devletin selâmet ve sür'at-i temşiyetini temin için hey'et-i vükelâ'nın hiç bir fırka
ya mensub olmayan bî-taraf ve mütecanis zevatdan teşkili elzem göründüğünden 
bu evsâfı cami' olarak Kanun-ı Esâsi'nin yirmi yedinci maddesine tevfikan teşkil 
eylediğiniz hey'et-i cedîdenin memuriyetleri tasdikimize iktiran etmiştir. Şu ân-ı 
mühimmede dâhilen ve haricen muhat bulunduğumuz mehâlik ve müşkilât va
zife ve mesuliyetini müdrik olan heyetinizce pîş-i nazar-ı dikkate almarak hârice 

( *)İbkaen 
<***) Vekaleten 
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karşı hukûk-u devlet ve milletin tamâmî muhafazası ve dâhil-i memâlikde sükûn 
ve intizâmın teminiyle her tarafda nüfûz-ı hükümetin ihsası ve bir zamandan be
ri efrâd-ı millet arasında devamı kemâl-i teessüfle meşâhid olan âsâr-ı şikâk ve 
nifakın külliyen izâlesiyle beyn-el-ahâlî ahenk, vahdet ve vifâkın iadesi emrinde 
lâzım gelen tedâbir ve icrââtda dakika fevt edilme-mesi hamiyyet-i vatanperverâ-
nenizden şiddetle muntazırdır. Hemân cenâb-ı kâdir-i mutlak vatanın selâmeti 
için masruf olacak mesaînizde muvaffak buyursun. Amin bi-hürmeti seyyidi'l-
mürselîn (1). 

22 Şevval 1337/21 Temmuz 1335/1919 
Mehmed Vahdeddin 

Mucibince İcrası 
Mehmed Vahdeddin 

a.4) Hükümet Üyeleri 
Sadrazam 
Şeyhülislâm 
Şûra-yı Devlet Reisi 
Dahiliye Nazırı 
Hariciye Nazırı 
Harbiye Nazırı 
Adliye Nazırı 
Maliye Nazarı 
Maarif Nazırı 
Nafia Nazırı 
Ticaret ve Ziraat Nazırı 
Evkaf-ı Hümâyûn Nazırı 
Bahriye Nazırı 
Meclis-i Vükelâ Memuriyeti 
Meclis-i Vükelâ Memuriyeti 
Meclis-i Vükelâ Memuriyeti 

Damat Ferit Paşa 
Mustafa Sabri Efendi 
Şeyhü'l-İslâm Mustafa Sabri Efendi 
Defter-i Hâkânî Emini Adil Bey 
Ferit Paşa 
Dîvân-ı Harb-i Örfî Reisi Nâzım Paşa 
Şûrâ-yı Devlet Âzasından Mustafa Efendi 
Tevfik Bey(*) 
Saîd Bey(*) 
Harbiye Nâzır-ı Esbâk Abuk Ahmet Paşa 
Nazırı Abuk Ahmet Paşa(**) 
Hamdi Efendi(*) 
A'yân'dan Salih Paşa 
Sadr-ı Esbâk A'yân'dan Tevfik Paşa (*) 
A'yân'dan Ali Rıza Paşa(*) 
A'yân'dan izzet Paşa (*) 

Teşkîili bu kere de uhde-i bendegâneme havale buyurulan hey'et-i cedîde-i 
vükelâ esâmisi bâlâda arz olunan zevattan teşekkül etmiş olmakla keyfiyet rehin-
i tasdîk-i celîl-i cenâb-ı tâc-dârîleri olarak işbu takrîr-i âcizânemin bâlâsı hatt-ı 
humâyun-ı hazret-i hilâfetpenahîleriyle tevşîh buyurulduğu halde müşârün-iley-
himin memuriyetleri icra ve ilân olunacağı muhât-ı ilm-i âl-i Cenâb-ı Padişahîle-
ri buyuruldukda ve kâtebe-i ahvâlde emr ü ferman hazret-i veliyyü'1-emr efendi-
mizindir. 

22 Şevval 1337/21 Temmuz 1335/1919 
Sadrazam Kulları 

Damad Ferit 

(I) Takvim-i Vekclyi 22 Temmuz 1335123 Şevvûl 1337. 
(*) İhkuen 
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15. Ali Rıza Paşa Hükümeti ve Programı 
a) Hatt-ı Hümâyûn 
"Vezîr-i meâl-i semîrim Ali Rıza Paşa. 
Ferid Paşa Kabinesinin vuku' istifasına ve sizin derkâr olan ehliyet ve kifaye

tinize binâen mesned-i Sadâret-i rütbe-i sâmiye-i vezâret ve müşîr ile uhdenize 
tevcih ve Meşîhat-ı İslâmiye dahi Haydarîzâde İbrahim Efendi uhdesine tefviz 
olunmuş ve Kanun-ı Esâsi'nin yirmi yedinci maddesi ahkâmına'tevfikan teşkil 
eylediğiniz hey'et-i cedîde-i vükelâ tarafımızdan tasdik kılınmıştır. 

Bir müddetten beri efkâr-ı ahâlîde hâsıl olup sû-i tefehhüm sebebiyle tezâyüd 
etmekde bulunan âsâr-ı tefrika ve şikâkm izâlesiyle beyne'l-ahâlî ahenk vifâk ve 
vahdetin temini ve dâhil-i memâlikde sükûn ve intizâmın takrîriyle şerâit-i kanu
niye dairesinde intihâbâtın bir an evvel icra ve Hey'et-i Meb'ûsân'ın ictimâ'a da
vet edilmesi matlûb-ı kat'îmizdir. Hemân cenâb-ı kâdir-i mutlak selâmet-i mülk 
ve millete hadim olacak teşebbüsât-ı hayriyenizde muvaffak buyursun. Amin bi-
hürmeti seyyidi'l-mürselîn (1)." 

2 Teşrîn-i evvel 1335/6 Muharrem 1338/2 Ekim 1919 
Mehmed Vahdeddin 

b) Hükümet Üyeleri 
Sadrazam 
Şeyhülislâm 
Şûra-yı Devlet Reisi 
Dahiliye Nazırı 
Hariciye Nazırı 
Harbiye Nazırı 
Adliye Nazırı 
Maliye Nazarı 
Maarif Nazırı 
Nafia Nazırı 
Ticaret ve Ziraat Nazırı 
Evkaf-ı Hümâyûn Nazırı 
Bahriye Nazırı 

Mucibince İcrası 
Mehmed Vahdeddin 

Ali Rıza Paşa 
Haydarızade İbrahim Efendi 
A'yân'dan Abdurrahman Şeref Bey 
Mehmed Şerif Paşa 
Mustafa Reşit Paşa 
Sabık İkinci ordu Müfettişi Ferîk Cemâl Paşa 
A'yân'dan Mustafa Bey 
A'yân'dan Tevfik Bey 
Saîd Bey 
Birinci Ferik Abuk Ahmed Paşa 
Birinci Ferîk Hâdî Paşa 
Saîd Bey(***) 
A'yân'dan Ferîk Salih Paşa 

Teşkili uhde-i bendegâneme havale Duyurulan hey'et-i cedîde-i vükelâ esâmi
si bâlâda arz olunan zevattan teşekkül etmiş olmakla keyfiyet rehin-i tasdîk-i ce-
lîl-i cenâb-ı tâc-dârîleri olarak işbu takrîr-i âcizânemin bâlâsı hattı hümâyun 

(134) Takvim-i Vekâyi 4 Tejrin-i evvel 133518 Muharrem 1338. 
(***) Vekaleten 
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hazret-i hilâfet penahîleriyle tevşîh buyurulduğu halde müşârün-ileyhimin me
muriyetleri icra ve ilân olunacağı muhât-ı ilm-i âl-i Cenâb-ı Padişahîleri buyurul-
dukda ve kâtebe-i ahvâlde emr ü ferman hazret-i veliyyü'1-emr efendimizindir. 

6 Muharrem 338/2 Teşrîn-i Evvel 335/2 Ekim 1919 
Sadrazam Kulları 

Ali Rıza 
c) Hükümet Programı 
Rüfeka-yı mesaimle beraber mesuliyet-i hükümeti deruhte ettiğim zaman 

memleketin ne halde bulunduğu cümlenizin malûmudur. O esnada hükümet in-
tihabata hemen mübaşeretle Meclis-i Mebusa'nm müsareaten temin-i içtima-ı ve 
hükümet-i merkeziye ile Anadolu arasında peyda olup inkıta'ı muhaberat dere
cesine varan beynunetin izalesi gibi vezaif-i mühimme karşısında bulunuyordu. 
Bu vezaifin ifasına sarf-ı ikdamat olunarak merkezle Anadolunun müraselât ve 
muharebatı iade edildiği gibi lehülhamd-velnine Meclis-i Alinizin burada ictima'ı 
dahi müyesser olmuştur. Bundan böyle irade-i milliyenin Meclis-i Alinizde tecel
lisi hasebiyle artık kava'id-i meşrutiyete tamamen tevfik-i harekete hiçbir mani' 
tasavvur olunamaz. 

Taraf-ı hükümetten evvelce neşrolunan beyannamede teşrih edilen makasıt 
ki siyasî zümrelere karşı bi taraflıktan ayrılmamak, kavanin-i mevcude ahkamı
na tamamiyle ri'ayet-kâr olarak bila-tefrik-i cins ve mezheb herkesin kanunen 
mahfuz olan hukukunu masun tutmak, sükûn ve asayişi halelden vikayeye ve 
intizam-ı idareyi mehme-emken temine sarf-ı ma-hasal istita'at eylemek, vatanı 
azizimizin sa'adet ve selameti etrafında bütün hissiyat ve temayülat-ı milliyeyi 
cem' edebilmek im'ikadma muntazır olduğumuz müsalahanın şeraitini tanzim 
edecek olan Mecliste Saltanat ve millet ve hükümet yekdil ve yekcihet olarak tem
sil edilmektedir. 

İşte efendiler, düstûr-u âmâl ittihaz olunan şu makasıda daim sadık^kalın
mıştır. Bunca müşkilat içinde mesai'i vak'adan tahassül eden muvaffakiyatın de
recesini takdir-i âlilerine havale ederim. 

İdare-i devletin muhtac-ı ıslah olduğu müttefiki aliye bir hakikattir. Bir asra 
garib bir müddetten beri zaman zaman devletçe tasavvur olunan ıslahatın tama
men tatbiki ve semeratmın hakkıyla iktitafı müyesser olamamıştır. Bunun dahi
li ve harici ilel ve esbab-ı adidesi vardır. Bu cihetle hükümetçe tarz-ı tatbik ve te
vessülü değiştirmek ve bu babda kavaid-i esasat-ı cedide vaz'olunmak mecburî 
görülmüştür. İdare-i vilayatta vasi' mikyasta tevsi'-i mezuniyet usulü ihtiyar 
olunmak ve bu usul icabınca Mecalis-i Umumi'nin selahiyetini tevsi' ve hidemat-
ı mahalliyeyi uhdesine ihale ve tevdi' eylemek nevahı teşkilatını bir an akdem 
mevki'i icraya vaz' ile idarenin en küçük kısmı olan nahiyeyi memalik-i mütemed-
dinede mer'i usullere tevfikan bir cüz-i tam şekline koyarak, ona göre icabat-ı hu
kukiyi ve idariyesini tayin etmek, ekalliyetlerin hukukunu temine Mecalis-i Umu
miye ve Belediyede temsil-i nisbi kaidesine tevessül olunmak, kavanin ve niza-
mat ne kadar mükemmel olursa olsun, tamamiyle ve hakkıyla tatbik olunmadık
ça semerat-ı memule ve muntazıraya dest-rest olunamayacağı tahakkuk etmiş 
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bir keyfiyet olmağla umur-ı adliye ve maliye ve nafi'a ve inzibatiyede ve hatta ida-
re-i mülkiyede kavaninin tamamen tatbikini teftiş ve temin eylemek üzere, ecnebi 
erbab-ı vukufuna müracaatla anlara emri teftişte selahiyet-i kafiye vermek. İşte 
kasdettiğimiz ıslahatın esasları bunlardır. Bu esasatm tatbik ve icrası takarrür et
tiği takdirde, lazım gelen levayih-i kanuniyenin Meclis-i Alinize takdimi tabi'idir. 

Umuru hariciyeye gelince; Tarafımızdan ve düveli mutelife tarafından imza 
olunan mütareke mukavelenamesi ahkâmı her tarafça lazim-ül-riaye bir vesika'i 
beyn-el-milel olduğundan ahkâm-ı münderecesinden inhiraf edilmemek hükü-
met-i seniyyece mütehattim görülmekte ve fakat eyyam-ı mütarekenin temadi
sinden mütevellid kararsızlık, dahil-i memlekette tereddüdat-ı tezyid ile sûkun-ı 
kalbin ve hal-i tabi'inin avdetine mani' olmaktadır. 

İzmir'in ve havalisinin Yunanlılar tarafından işgal-i na-gehanisi misüllü ha-
disat-ı elimenin ak-sül-amelleri memleketi serapa tehyic ve uruk-u hamiyyet-i 
tahrik etmekte gecikmemiştir. Bu hal-ı galeyan ve tezebzübe hitam verecek, an
cak sulh-u katidir. Davet olunacağımız konferans huzurunda Wilson prensipleri 
dairesinde, hukuk-u sarihe ve meşruamızın muhafazasına bezl-i makderet-i tam-
me kılınacaktır. Ümit ederiz ki kava'idi ma'delet hakkımızda pay-mal edilmeye
rek âmal'i milliyemiz husul bulur. 

Senelerden beri mevcud olan müzayaka-i maliye esbab-ı muhtelifeden nâşi 
mütarekenin bidayetinden itibaren her vakitkinden müşkil bir devreye girmiş ve 
ma'heza sulhun akdi ile mesail-i maliyenin suret-i halli ta'yin ve devamlı bir hal 
teessüs edinceye kadar her türlü müşkilata rağmen masarif-i zaruriye-yi devle
tin devam-ı tesviyyesi imkânrnm istihsali elzem bulunmuştur. 

Binaenaleyh bir taraftan tasarrufa ve gayri müsmir masarifin mümkün mer
tebe tahfifine itina olunmakla beraber, diğer taraftan vaktin tahammül ve müsa-
desi derecesinde tezyid-i varidat çaresine de tevessül edilmek zaruridir. 

Vaziyetimizin vahameti, maruz olduğumuz müşkilatın kesreti ve sizlerin ve 
bizim vezaifimizin sikleti, muhtac-ı tarif değildir. Ancak azim ve basiretin ösr-ü-
yesre tahvil edeceğine kanaati tammemiz vardır. Adaletin lâ-ye-tegayyer kavani-
nine istinad ettikçe tevfikat-ı ilahiyyenin bizimle beraber olacağına şüphemiz 
yoktur. 

16. Salih Paşa Hükümeti 
a) Hatt-ı Hümâyûn 
"Vezîr-i meali semîrim Salih Paşa. 
Ali Rıza Paşa Kabinesinin vukû-u istifasına ve sizin derkâr olan rüviyyet ve 

hamiyetinize binâen mesned-i sadâret rütbe-i sâmiye-i vezâret ve müşîr ile uhde-
i istihalenize tevcih ve Meşîat-ı İslâmiye dahi Haydarîzâde İbrahim Efendi uhde
sinde ibkâ ve takrir kılınmıştır. Kanun-ı Esâsî'nin yirmiyedinci maddesi ahkâmı
na tevfikan teşkil eylediğiniz hey'et-i cedîde-i vükelâ tasdikimize iktiran etmiştir. 
Emel-i yegânem mevrûs-u ecdadım olan devletimin te'min-i vahdet ve selâmetin
den ibaret olup bütün efrâd-ı milletimin de aynı his ile mütehassis olarak menâ-
fi'-ı âliye-i vataniyeyi muhafaza için taht-ı saltanat ve hilâfet etrafında müctemi' 
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ve müttehid bulunacakları meczûmem olduğundan rufekâ-i mesaînizle bi'1-lttifak 
bu gayeyi İstihsâle azm ve metanet ve İtidal ve basiretle sarf-ı makdûr ederek hu-
kûk-u meşrûasmı müdâfaaya azim ve esâsât-ı idâriyesini adalet ve hakkaniyet 
düsturlarına îcâbât-ı asriyeye tevfikan sûret-i ciddiyede ıslâha kadir bir millet-i 
müttehide ve mütemeddine olduğumuzu enzâr-ı âmmede fiilen isbât eylemeniz 
hamiyet-i vatanlyenizden muntazırdır. Hemân cenâb-ı kâdir-i mutlak tevfikât-ı 
subhâniyesine mazhar buyursun. Amin bi-hürmeti seyyidi'l-mürselîn (1)." 

18 Cemâziyü'1-ahir 1338/8 Mart 1336/1920 
Mehmed Vahdeddin 

Mucibince İcrası 
Mehmed Vahdeddin 

b) Hükümet Üyeleri 
Sadrazam Salih Paşa 
Şeyhülislâm Haydarızade İbrahim Efendi 
Dahiliye Nazırı Nazırı Sabık Hazım Bey 
Hariciye Nazın Nazır-ı Esbak Safa Bey 
Harbiye Nazırı Nazır-ı Sabık Fevzi Paşa 
Adliye Nazırı Şura-yı Devlet Mülkiye Dairesi Reisi Sanisi 

Celal Bey 
Maliye Nazarı Ayandan Tevfik Bey 
Maarif Nazırı Şura-yı Devlet Riyaseti Vekaleti İnzimamıyla 

Ayandan Abdurrahman Şeref Bey 
Nafia Nazırı Maliye Nazırı Tevfik Bey(***) 
Ticaret ve Ziraat Nazırı Defter-i Hakani Emini Ziya Bey 
Bahriye Nazırı Salih Paşa(***) 

Teşkili uhde-i bendegâneme havale buyuruları hey'et-i cedîde-i vükelânın 
esâmisi bâlâda arz olunan zevattan teşekkül etmiş olmakla keyfiyet rehin-i tas-
dîk-i celîl-i cenâb-ı tâc-dârîleri olarak işbu takrîr-i âcizânemin bâlâsı hattı humâ-
yun-u hazret-i hilâfet penahîleriyle tevşîh buyurulduğu halde müşârün-ileyhimin 
memuriyetleri icra ve ilân olunacağı muhât-ı ilm-i âl-i Cenâb-ı Padişahîleri buyu-
ruldukda kâtıbe-i ahvâlde emr ü ferman hazret-i veliyyü'1-emr efendimizindir. 

17 Cemaziyel ahır 1338/18 Mart 1336/1920 
Sadrazam Kulları 

Salih Hulusi Bin Dilaver 

(I) Takvim-i Vekâyi« Mart 1336/18 Cemâziv'UI-alıire 1338. 
(***) Vekaleten 
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17. Damat Ferit Paşa Hükümetleri 
a) Hatt-ı Hümâyûn 
"Vezîr-i meâl-i Ferit Paşa. 
Selefiniz Salih Paşa'nın vuku istifası cihetiyle mesned-i Sadâret derkâr olan 

ehliyet ve reviyyetinize binâen uhdenize tevcih kılınmış ve Meşihat-i İslâmiye dahî 
Dürrîzâde Abdullah Bey uhdesine ihale edilmiştir. Kanun-ı Esâsı'nin yirmi yedin
ci maddesi mucibince teşkil eylediğiniz hey'et-i cedîde-i vükelâ tasdikimize iktiran 
etmiştir. Mütârekenin akdinden bed'a ile bi'-tedrîc nokta-i salaha takarrüb eden 
vaziyet-i siyasiyemizi milliyet namı altında îkâ' edilen i'tişâşât vahim bir hâle ge
tirmiş ve buna karşı şimdiye kadar ittihazına çalışılan tedâbir-i muslihane fâide-
siz kalmıştır. Ahiren tebarüz eden vak'aya göre bu hâl-i isyanın devamı ma'zalla-
hü teâlâ daha vahim ahvale masdur olabileceğinden iğtişâşât-ı vâkı'anın malûm 
olan mürettib ve müşevvikleri haklarında ahkâm-ı kânuniyenin icrası ve fakat 
muğfel olarak bu kıyama iltihak ve iştirak etmiş olanlar hakkında afv-ı umumi ilâ
nı ve bütün memâlik-i şahanemizde âsâyiş ve intizâmın iade ve teyidi tedabirinin 
kemâl-i sür'at ve kat'iyetle ittihaz ve ikmâli ve bi'1-umum teb'a-yı sâdıkamızın bu 
suretle de makâm-ı hilafet ve saltanata muhakkak olan merbûtiyet-i tağyîr-i nâ-
pezîrinin teşyidi ve bu cümle ile beraber Düvel-i Mu'azzama-i mu'telife ile gayet sa
mîmi revâbıt-i itmi'nân-kârâne tesisine ve menâfl-i devlet ve milletin hak ve ada
let esasına istinaden müdâfaasına ihtimam olunarak şerâit-i sulhiyenin kesb-i iti
dal etmesine ve sulhun bir an evvel akdine sarf-ı mekderet edilmesi ve o zamana 
kadar her türlü tedabir-i mâliye ve iktisadiyeye tevessül edilerek müzâyaka-i âm
menin meh-mâ-emken tehvîni katiyyen matlûbumuzdur. Cenâb-ı hak tevfikât-ı 
ilâhiyesine mazhar buyursun (1)." 

15 Receb 1338/5 Nisan 1336/1920 
Mehmet Vahdeddin 

Mucibince İcrası 
Mehmed Vahdeddin 

Damat Ferit Paşa 
Dürrizade Abdullah Bey 
Dahiliye Nazırı Esbak Reşid Bey(***) 
Dahiliye Nazırı Esbak Reşid Bey 
Ferit Paşa 
Ferîkândan Beşinci Kolordu Kumandan-ı Esbâk 
Mehmed Saîd Paşa(***) 
Mahkeme-i Temyiz İstida Dâiresi Reisi 
Ali Rüşdi Efendi 

(1) Takvim-i Vekûyi 6 Nisan 1336/16 Receb 1338. 
(***) Vekaleten 

b) Hükümet Üyeleri 
Sadrazam 
Şeyhülislâm 
Şûra-yı Devlet Reisi 
Dahiliye Nazırı 
Hariciye Nazırı 
Harbiye Nazırı 

Adliye Nazırı 
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Maliye Nazırı 
Bahriye Nazırı 
Maarif Nazırı 
Nafla Nazırı 
Ticaret ve Ziraat Nazırı 
Evkaf-ı Hümâyûn Nazırı 
Bahriye Nazırı 

Mâliye müsteşarlığına tayîn olunan 
Bahriye Muhasebecisi Reşâd Bey(***) 
Hâriciye Müsteşarı Fahreddin Bey 
Doktor Cemil Paşa 
Ferîkândan Hüseyin Remzi Paşa 
Ferîkândan Osman Rif at Paşa 
Ferîkândan Beşinci Kolordu Kumandan-ı Esbâk 
Mehmed Saîd Paşa 

Teşkili uhde-i bendegâneme havale buyurulan hey'et-i cedîde-i vükelâ esâmi
si bâlâda arz olunan zevattan teşekkül etmiş olmakla keyfiyet rehin-i tasdîk-i ce-
lîl-i cenâb-ı tâc-dârîleri olarak işbu takrîr-i âcizânemin bâlâsı hattı hümâyun 
hazret-i hilâfet penahîleriyle tevşîh buyurulduğu halde müşârün-ileyhimin me
muriyetleri icra ve ilân olunacağı muhât-ı ilm-i âl-i Cenâb-ı Padişahîleri buyurul-
dukda ve kâtebe-i ahvâlde emr ü ferman hazret-i veliyyü'1-emr efendimizindir. 

15 Receb 1338/15 Nisan 1336/1920 
Sadrazam Kulları 

Damat Ferid 
&l) Hatt-ı Hümâyûn 
"Vezîr-i meâl-i semîrim Ferid Paşa. 
Hey'et-i Vükelâ'ın istifası kabul olunarak mesned-i Sadâret tecdiden uhdeni

ze ihale ve Meşîhat-ı İslâmiye dahi Mustafa Sabri Efendi uhdesine tefviz kılınmış 
ve Kânun-ı Esâsı'nin yirmi yedinci maddesi ahkâmına tevfikan teşkil eylediğiniz 
hey'et-i cedîde-i vükelâ tarafımızdan tasdik olunmuştur. Hemân Cenâb-ı Hak ve 
kâdir-i mutlak tevfikât-ı subhâniyyesine mazhar buyursun. Amin bi-hürmeti 
seyyidi'l-mürselîn." (1) 

14 Zilkade 1338/31 Temmuz 1336/1920 
Mehmed Vahdeddin 

Mucibince İcrası 
Mehmed Vahdeddin 

a2) Hükümet Üyeleri : 
Sadrazam 
Şeyhülislâm 
Şûra-yı Devlet Reisi 
Dahiliye Nazırı 
Hariciye ve Harbiye Nazırı 
Adliye Nazırı 
Maliye Nazarı 

Ferit Paşa 
Mustafa Sabri Efendi 
Rıza Tevfik Bey 
Reşîd Mümtaz Paşa 
Ferit Paşa 
Nazır-ı Sabık Rüşdî Efendi 
Nezâret-i mezkûre müsteşarı tarafından vekâlet 
edilecekdir. 

{/) Takvimi vekayi 1 Ağustos 1336 
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Maarif Nazırı Hâdî Paşa 
Nafia Nazırı Harbiye Nezâreti Adliye Dâiresi Reîsi Zeki Paşa 
Ticaret ve Ziraat Nazırı Sadâret Müsteşarı Cemâl Bey 
Evkaf-ı Hümâyûn Nazırı Ferîkândan Hilmi Paşa 
Bahriye Nazırı Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Riyaseti uhdesinde 

kalmak üzere Ferîkân'dan Hamdi Paşa(**) 

Teşkili bu kere uhde-i bendegâneme havale buyurulan hey'et-i cedîde-i vüke
lâ esâmisi bâlâda arz olunan zevattan teşekkül etmiş olmakla keyfiyet rehin-i tas-
dîk-i celîl-i tâc-dârîleri olarak işbu takrîr-i âcizânemin bâlâsı hattı humâyun-ı hi
lafet penahîleriyle tevşîh buyurulduğu halde müşârün-ileyhimin memuriyetleri 
icra ve ilân olunacağı muhât-ı ilm-i âl-i Cenâb-ı Padişahîleri buyuruldukda ve kâ-
tebe-i ahvâlde emr ü ferman hazret-i veliyyü'1-emr efendimizindir (1). 

14 Zilkade 1338/31 Temmuz 1336/1920 
Sadrazam Kulları 

Damat Ferid 
18. Tevfik Paşa Hükümeti 
a) Hatt-ı Hümâyûn 
"Vezîr-i meali semîrim Tevfik Paşa. 
Selefiniz Ferid Paşa'nın ahval-i sıhhiyesinden dolayı vuku' bulan istifası ka

bul olunarak mesned-i Sadaret uhde-i istihalinize tefviz ve Meşihat-ı İslâmiye da
hî Nuri Efendi uhdesinde ibka edilmiş ve Kanun-ı Esasi'nin yirmiyedinci madde
si hükmüne tatbiken teşkil eylediğiniz heyet-i cedide-i vükelanın memuriyetleri 
tasdikimize iktiran etmiştir. Cenab-ı kadir-i mutlak azze şane-i mesai' masrufa-
nızda tevfikat-ı celile-i subhaniyesine rehber ve mu'in buyursun. Amin bi-hür-
met-i seyyidil-mürselin." 

b) Hükümet Üyeleri 
Sadrazam 
Şeyhülislâm 
Şûra-yı Devlet Reisi 
Dahiliye Nazın 
Hariciye Nazırı 
Harbiye Nazırı 
Adliye Nazırı 

(I) Takvim-i Vekâyi 1 Ağustm 1336. 
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8 Safer 1339/21 Teşrin-i evvel 1336/1920 
Mehmed Vahdeddin 

Mucibince İcrası 
Mehmed Vahdeddin 

Tevfik Paşa 
Nuri Efendi 
Dahiliye Nazırı Esbak Mustafa Arif Bey 
Sadrı Esbak İzzet Paşa 
Sadrı Esbak Safa Bey 
Nafi-a Nazırı Esbak Ziya Paşa 
Hüseyin Kazım Bey(**) 



Maliye Nazırı Raşit Bey 
Maarif Nazın Hariciye Nazırı Esbak Reşit Paşa 
Nafia Nazırı İstanbul Vilayeti Valisi Abdullah Bey(**) 
Ticaret ve Ziraat Nazırı Meclis-i Mebusan Reis Vekili Sabıkı 

Hüseyin Kâzım Bey 
Evkaf-1 Hümâyûn Nazırı Şeyhülislâm Nuri Efendi 
Bahriye Nazırı Sadrı Esbak Salih Paşa 

Teşkili uhde-i bendegâneme havale buyurulan hey'et-i cedîde-i vükelâ esâmi
si bâlâda arz olunan zevattan teşekkül etmiş olmakla keyfiyet rehin-i tasdîk-i 
al-i cenâb-ı tâc-dârîleri olarak işbu takrîr-i âcizânemin bâlâsı hattı humâyun-ı 
hazret-i hilâfet penahîleriyle tevşîh buyurulduğu halde müşârün-ileyhimin me
muriyetleri icra ve ilân olunacağı muhât-ı ilm-i âl-i Cenâb-ı Padişahîleri buyurul-
dukda kâtıbe-i ahvâlde emr ü ferman hazret-i veliyyü'1-emr efendimizindir 

8 Safer 1339/21 Teşrin-i evvel 1336/1920 
Sadrazam Tevfik 

c) Hükümet Programı 
İktihâm-ı hükümetle milletin say-ı samimîsine tevakkuf eden müşkilât önün

de idâre-i hükümeti deruhde eden hey'etimiz cenâb-ı hakk'ın tevfikâtına ve resûl-
ü muhteremenin rûhâniyetine ve pâdişâhımız efendimizin devâm-ı teveccüh ve 
i'timâdma istinâd ediyor. Kabine bu müşkilâtı bütün netâyic-i muhtemelesiyle 
takdir eden efkâr-ı umûmiye-i milletle matbuattan hey'etimizin hüviyyetini ifâde 
eden samimiyet ve ciddiyeti yanıltmayacak olan bir müzaherete muntazırdır. Hü
kümet evvelemirde mevcûdiyet-i siyâsiyyemize tahmil edilen pek kerân-i şerâit-i 
sulhiyye karşısındadır. Bu vaz'ıyet-i mübremenin sevk edeceği fedâkârlıklara Dü-
vel-i mu'telife-i mu'azzama'nm dahi şiddetle alâkadar bulunduğu menâfi-i mü-
sellemâtm tekabül edeceği ümidinde ve bu suretle âsâyiş-i cihanın husulüne 
masruf olan mesâisinde düvel-i müşarünileyhimin hayır-hâhâne müzaheretleri
ne mazhar olacağı kanâ'atindedir. Bünye-i vatanda hadis olan ve mevcudiyeti 
devleti gayr-i mu'ayyen 'avâkıba doğru sürükleyen ikiliği vakâr-ı devlet ve millet 
ile mütenâsib surette ber-taraf ederek mevcûdiyet-i millîyemizi sıyânet ve temin 
etmek hey'etimizin ilk vazifesi olacakdır. 

Siyâset-i dâhiliyedeki düstûr icrâât-ı kânunlara meraitte hadd-i a'zâmî ile ita
na göstererek kânunu hâkim kılmak ve bir zamandan beri tahaddüs ve temadi 
eden gayr-i kânûnî harekât ve sû-i isti'mâlâta ba'de-ez-în imkân-ı vuku' bırak-
mamakdan ibaret olacakdır. Binâenaleyh hey'etimiz hukuk ve ma'sûniyet-i şah-
siyyeye hürmet ederek halka ihsâs-ı i'timâd etmeği en müte-enni* bir vazife bilir. 
Bu maksatladır ki efkârı tazyik eden serbest-tî-i tenkide mâni' olan sansürün âti-
yen refi hükümetçe mültezimdir. Ancak nezâket ve vahâmet-i zamanı lâyıkıyle 
takdir etmesi lâzım gelen matbû'âtın meşru' ve ma'kûl sûretde ve vakar ve ciddi
yet dâiresinde tenkîdât ile iktifa edüb memlekette ihtilât şirâze-i efkâr-u amal 
edecek neşriyatta bulunması da me'mûl ve muntazırdır. 
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Siyâset-i mâliyede ta'kîb edilecek olan hatt-ı hareket zâid masrafdan ve bu
nun netâyici olan felâket-i iktisâdiyeden memleketi korumak ve menbağ'-i vari
dat ile mütevâzin bir bütçe vücûda getirerek devletin hâdise-i harb üzerine halel
dar olan i'tibâr-ı mâlîsini iade ve takviye etmekden ibarettir. 

Siyâset-i adliye; hükümet, mehâkimin istiklâli ve hükkâmın ma'sûniyet-i hu
kuk ve haysiyyeti esbabının temîni olacakdır. 

Hükümet ile milletin hem-dest-i vifâk olarak îfâ-yı vazife etmesi vücubuna 
kâm olan hey'etimiz Kânûn-ı Esâsi'nin mukteziyâtına tevfikan mu'âhede-i sulhi-
yenin şekl-i kanunîde tasdikini mümkün kılmak üzere te'mîn-i vahdete ma'tûf 
teşebbüsenin husulü ânında Meclis-i Umûmî'yi içtimâ'a da'vet edecekdir. 

El-hâsıl mu'âhede-i sulhiyenin imzasıyla açılan yeni devrin ilcâ-âtına tevfik-i 
icrâât ile mâliye, ma'ârif, nâfı'a, zirâat, ordu ve jandarma gibi bi'1-cümle aksâm-ı 
idarede memleketin kâbiliyet-i hayâtiyesini te'yîd ve tezyîd edebilecek sûretde 
ta'dilât ve ıslâhat vücûda getirmek ve 'ale'l-husûs teşkilât-ı mülkiye'ye ekalliyet
lerin bile 'alâkadar olduğu idareye iştirakini te'mîn eder sûretde işleyebilecek bir 
cihâz-ı hükümet şeklini vermek maksadımızın en mühimlerindendir. Min-Allahı 
tevflk (1). 

(1) Takvim-i Vekâyi 26 Teşrin-i evvel 1336, No.: 3991. 
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D) MECLİS-İ MEBUSANDA KURULAN SİYASAL ÖRGÜTLER 
1. İttihat ve Terakki Fırkası 
1889'da kurulan "İttihad-i Osmanı" Cemiyeti 1895'te İttihad ve Te

rakki adını alarak mutlak yönetime karşı özgürlük mücadelesi veren tüm 
siyasal örgütlerin toparlayıcı adı olmuştu. 

Başta yüksek okullar olmak üzere âdeta tüm eğitim kurumlarına ve 
halk kesimlerine yayılan İttihad ve Terakki Cemiyeti 23 Temmuz 1908'de 
Kanun-i Esasi'nin yürürlüğe konmasını sağlayarak ülkeyi istibdattan 
kurtarmış Meşruti yönetime taşımıştır. 

Kanun-i Esasi ilân edildiğine göre artık bu gizli örgütün dağıtılması 
gerekiyordu. Oysa örgüt Abdülhamit'in tahmininden daha da yaygındı. 
Hüseyin Hilmi Paşa'nın deyimi ile "... bu örgüt çok geniştir. İçinde vali
ler, mutasarrıflar, kaymakamlar, polisler, müşirler, ferikler... yüksek rüt
beli subaylar, kısaca Orduyu Hümayunun bütünü, halkın büyük çoğun
luğu bu örgüt içindeydi... Böylesine güçlü bir cemiyeti dağıtmak hayal
dir. Kurucuları dürüst ve ciddî insanlar... Tek amaçları devleti kurtar
mak ve yüceltmektir. Bu amaca da Padişahın gölgesinde ulaşmak istiyor
lar..." (1) 

23 Temmuz 1908 günü başta Selanik olmak üzere çeşitli Balkan 
kentlerinde coşkulu gösteriler yapılmış Türkçe, Rumca, Fransızca v.s. 
nutuklar söylenmiştir. Bir yabancının deyimi ile kaplanlar, kurtlar, tilki
ler ve kuzular hep beraber atlamaya başlamıştı. Oysa bunların her biri 
meşrutiyetten farklı beklentiler içindeydi. Toplumda yoğun bir siyasallaş
ma süreci başlamıştı. Bu gelişmenin odak noktasını ise İttihad ve Terak
ki Cemiyeti oluşturuyordu. O bir "Cemiyet-i Mukaddeseydi." İttihadçı ol
mak vatan borcu, karşı çıkmak ihanet olarak algılanıyordu. 

Uzun yıllar illegal olarak çalışan cemiyet nihayet açığa çıkmıştı. Ta
lât, Rahmi, Necip, Hüseyin, Hakkı, Baha Beylerden oluşan ilk İttihad ve 
Terakki Cemiyeti Grubu 19 Temmuz'da İstanbul'a geldiler (2). Onların 
gelişi Yıldız'ı gölgede bıraktı. 

Cemiyet ülkedeki tüm gelişmelerde merci oldu. Âdeta fiili otoriteyi 
temsil ediyordu. 

(1) Tarık Zafer Tımaya, Türkiye'de Siyasal Partiler - İttihat ve Terakki, C. 3, İstanbul: 1989, s. 20 
(2) Bkz. Nevsal-i Osmani 1325 s. 201 vrf. 
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10 Ağustos 1324 (23 Ağustos 1908'de) Teşebbüsü Şahsî ve Ademî 
Merkeziyet Cemiyeti ile birleştiğini ve Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiye
ti adını aldığını açıklamıştı. Ancak bu birleşme çok da sağlıklı bir birleş
me değildi. Zira İttihad ve Terakki Cemiyeti dışında yeni örgütler oluşa
caktır. Hükümet seçim kararını uygulamaya koyunca Osmanlı İttihat ve 
Terakki Cemiyeti de gizli olarak Merkezi Umumisini oluşturacak ve seçim 
programını yayınlayacaktır. 

İttihat ve Terakki Cemiyeti seçimi kazanabilmek için vilayetlere görev
liler göndermiş, azınlıklarla işbirliğine yönelmiştir. Ancak onlar hüküme
tin izlediği politikayla bağdaşmayan bazı önerilerde bulunmuşlardı. Ör
neğin, Bulgarlar, Ayan Meclisi'nin kaldırılmasını, ademî merkeziyetçiliğin 
yaygınca uygulanmasını, devlet dairelerinde Bulgarca yazılmış dilekçele
rin kabul edilmesini, okullar konusunda sahip oldukları imtiyazların 
sürdürülmesini; Rumlar, kendilerine verilmiş tüm hakların korunması
nı, askerî birliklerin aynı din ve mezhepden ve aynı yerden olan kişilere 
göre örgütlenmesini, yerel yönetime daha geniş yetki verilmesini, memur 
alımında milletler arasında eşitlik ilkesine göre davranılmasım is
temişlerdir. 

İttihad ve Terakkiciler seçim meydanlarında yapılacak konuşmalarla 
milletler arasında meydana gelecek çatışmayı önlemek için Ermeni ve 
Rumlarla görüşmelerde bulunmuşlar ve bir anlaşma sağlamışlardı. Fa
kat Rumlar bu anlaşmaya uymadılar. Bu nedenle de bazı tatsız olayların 
çıkması önlenemedi. Yapılan seçimlerde İttihad ve Terakkici kişiler seçi
mi kazanarak İstanbul'a geldiler. İttihatçılar, siyasî sahada ıslahat yap
mayı, halkı özgürlüklerin bütününden yararlandırmayı, "millî hâkimiyet 
esasını kuvvetlendirmeyi", millî birliği "tevlid ve tahkim" etmeyi iktisadî, 
ziraî, sınaî alanlarda ilerlemeler yapmayı, adil bir vergi politikası izleme
yi düşünüyorlardı (1). 

Bu düşünceleri gerçekleştirmek için ittihatçılar arasında görüş birli
ğinin olması gerekiyordu. Oysa Meclis-i Mebusan'm açılışından kısa bir 
süre sonra mebuslar arasındaki görüş ayrılığı da su yüzüne çıkmaya 
başladı. İttihad ve Terakki'ye yakınlığı ile bilinen Tanin Gazetesine göre 
50 mebus hükümetin icraatından memnun değildi. Bunlar vilayetlerde iç 
güvenliğin yetersizliğinden, İstanbul'da işlenen cinayetlerden, mülkî me
murlar arasında tensikatın yapılmamasmdan, yetkilerin dağıtılmasını 
(I) Turtaya Türkiye'de Siyasî Partiler s. 181 

342 



içeren yasaların yapılmamasmdan şikâyet ediyorlardı. Bunların yanında 
İttihat ve Terakkicileri ayıran diğer en önemli bir konu da Abdülhamit is-
tibdatınm yerine Merkezî Umumî istibdatınm geçmesi, ordunun siyasete 
karışması, merkeziyetçiliğin artması, Türkçü ve Milliyetçi bir politika iz
lenmesi iddialarıydı (1). 

Bağdat, Halep, Suriye, Basra, Trablusgarp, Hicaz, Yemen ve Musul 
vilayetleriyle Bingazi, Zor, Kudüs, Mardin Sancaklarından seçilen me
busların Ocak 1909'da bir fırka oluşturmaya çalıştıkları, geceleri Halep 
Mebusu Nafi Paşa'nın evinde toplandıkları, Kanun-i Esasi'nin Osmanlı 
azınlıklarına tanıdığı haklardan her azınlığın sahip olduğu nüfusa göre 
yararlanmasını, Osmanlı birliğinin güçlendirilmesini, eğitim, bayındırlık 
vb. konulardaki yasa teklifleri görüşülürken yöresel çıkarların korunma
sını, Kanun-i Esasi'de değişiklik yapılmasını öngören bir program hazır
lığı içinde oldukları basına sızdı (2). 

Meclis-i Mebusan'da 1909 yılı Kasımında ilk ayrılık kendini gösterdi 
ve bazı mebuslar mutedil Hürriyetperver Fırkası'nı kurarak İttihad ve Te-
rakki'den ayrıldılar. 1910 yılı Şubatında ise Ahali Fırkası kuruldu (3). Kı
sa bir süre sonra Miralay Sadık ve Abdülaziz Mecdi Beyin önderliğinde 
yeni bir muhalefet oluştu. Hizbi Cedit olarak kendilerini adlandırılan bu 
muhalifler şunları istiyordu: 

Mebuslar imtiyaz ve benzeri menfaat peşinde koşmamalı, mebusluk
la hükümet memuriyeti ayrılmalı, mebusların nazır olabilmesi için fırka
da gizli oylama yapılmalı ve tam sayının 2/3'ünü alamayan mebus nazır 
olmamalı, yasalara uyulmasına dikkat edilmeli, ittihadı anasırcı 
çalışmalara Ticaret, Ziraat, Sanayi ve maarifin ilerletilmesi için çaba gös
terilmeli, memurların tayin ve azline yasal bir düzen verilmeli, Hilafet ve 
Saltanatın haklarına dair Kanun-i Esasi'deki bazı maddelerin "kuvayî se-
lâse arasındaki muaveneti teyit edecek" surette değiştirilmeli, gizli amaç
larla kurulan cemiyetlerin eylemlerine izin verilmemeli (4). 

Kendini muhafazakâr olarak nitelendiren Hizbi Cedide karşı Hizbi 
Terakki adıyla yeni bir gurup oluştu. 

(1) Tıtıuıycı cif; e s 182 
(2) Sabah 29 Kclmınısanı 1909 s 2- Tanın 11 Şubat 1909 Trablusgarp ve Yemen mebusları böyle bir gelişmeden haberleıın 

olmadıkını açıklamışlardır Tanın 12 Şubat 1909 
(3) Bu kopmanın nedenleri ıçm bkz Sına Akşın Jon Türkler ve İttihad ve Terakki İstanbul 1980 s 181 
(4) Akşın a g e s 181 184 
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Hizbi Cedit olayı 2 Haziran 191 l'de Meclis-i Mebusanda da örtülü bir 
şekilde ele alınmıştır. Meşrutiyet tarihinde ilk kez fırka grupları adına 
mebuslara söz verileceğini Meclisi Mebusan Başkanı açıklamıştır. Uzun 
konuşmalar yapılmıştır (1). İttihatçılar arasındaki bu ayrılık 1911 kong
resinde Hizbi Ceditçilerin isteklerinin önemli ölçüde kabul edilmesi ile gi
derilmiştir (2). 

İttihad ve Terakkiciler arasındaki anlaşmazlık daha sonra da devam 
etmiş ve 21 Kasım 191 l'de Hürriyet ve İtilaf fırkası kurulmuştur. Böyle
ce Osmanlı İmparatorluğu'nda iktidar ve muhalefet ayrışması da kesin 
çizgileriyle ortaya çıkmıştır. 

II. Meşrutiyet süresi içinde İttihad ve Terakki 1908, 1909, 1910, 1911 
yıllarında Selanikte 1912, 1913, 1916, 1917 ve 1918'de İstanbul'da ol
mak üzere dokuz kez kongre yapmıştır. Ancak bunlardan Selanik'te ya
pılan dört kongre gizli yapılmıştır. İttihad ve Terakki'nin ideolojik çizgisi, 
ülke sorunlarına bakışı, örgütsel yapısı bakımından bu kongrelerin ol
dukça önemli olduğu dikkati çekmektedir. 

1909 Kongresinde askerlerin siyasetle uğraşması konusu tartışılmış
tır. Siyasî programda değişiklik yapılmış, içtüzük hazırlanmıştır. 1910 
Kongresinde muhalefetin suçlamalarına verilen yanıtlar önemli bir yer 
tutmuştur. 

1911 Kongresi de hareketli geçen kongrelerden biri olmuştur. Zira 
Meclis içinde Meclis dışında hükümet karşıtları İttihad ve Terakki Cemi
yetine saldırıyor, Trablusgarp Savaşı ise hiç te iyi gitmiyordu. 

1912 Kongresi İttihad ve Terakki'nin muhalefette bulunduğu bir dö
nemde yapılmıştır. Meclis-i Mebusan feshedildiği için yeniden seçimlere 
gidilip gidilmemesinin tartışıldığı bir kongre olmuştur. 

1913'te yapılan Kongrede İttihad ve Terakki Cemiyeti Partiye dönüş
müş yeni program, yeni içtüzük hazırlanmış, fırka bir genel başkana ve 
genel başkan yardımcısına kavuşmuştur. 

1916 Kongresinde hukuk ve adalet örgütlerinde laiklik ilkesine yöne-
linmiştir. Ermeni Tehciri Suriye ve Hicaz olayları tartışılmıştır (3). 

İttihad ve Terakki tarihinde cemiyet ile fırka ayrımı 1913 kongresine 
kadar bilinçli bir şekilde sürdürülmüştür. Fırka terimi Meclis-i Mebusan
da bulunan İttihad ve Terakkici Mebuslar için kullanılmıştır (4). Dolayı-

(1) M.M.C D.l İç- Se 4. C. 7. s. S. 98-119. 
(2) Tımara a.g.e.C.3.s.220 
(3) a.g.c.C.3 •,. 227 - 239 
(4) Bkz. Tanın İH Kânunusani 1909 
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sıyla Fırka, Cemiyetin doğurduğu bir çocuk olmuştur (1). Hâl böyle olun
ca 1913 yılma değin yapılan kongreler de parti kongresi değil cemiyetin 
kongresi olmuştur. 1909 Kongresinde Cemiyet ve Fırka için ayrı ayrı içtü
zükler hazırlanmıştır. Fırkanın yönetim kurulu üyeleri bile ayrılmıştır. 

Cemiyet, cemiyetler kanununa tâbidir. 1909'da cemiyete girişte yap
tırılan yemin işlemi kaldırılmıştır. 1910 yılında Cemiyetin programını 
gerçekleştirecek siyasal gücün Fırka olduğu kabul edilmiştir. Böylece 
açık siyasetle cemiyetin ilişkisi azalmıştır. Bâb-ı Ali darbesinden sonra 
yeniden iktidara geçen ve ülkedeki muhalefeti sindiren İttihat ve Terakki 
Cemiyeti 1913 yılında düzenlediği kongrede siyasal bir fıkra olduğunu 
açıklamıştır. Böylece cemiyet - fırka ayırımına son verilmiş fırka cemiye
ti de içine alacak örgütsel bir yapıya kavuşturulmuştur. 

İttihat ve Terakki siyasal yaşamında kollektif yönetim sistemini be
nimsemiştir. Şef partisi olmamıştır. 

İttihat ve Terakki Cemiyeti 1908 - 1912 arasında siyasal iktidarı dolay
lı olarak kullanmıştır. Mutlak monarşik sistemi yıkan örgüt olmasına rağ
men ortaya çıkıp da devlet yönetimini ele alamamıştır. Çünkü istibdat ida
resi onlara devleti yönetme deneyimi kazandırmamıştı. Yeni düzeni yine es
ki düzenin yöneticileri şekillendiriyordu. Cemiyet, Kâmil Paşa Hükümetine 
Manyasızade Refik Beyi Adliye Nazırı olarak sokabilmişti. Kâmil Paşa cemi
yetle ters düşünce güvensizlik oyu ile düşürülmüştür. İttihad ve Terakki
nin etkin olduğu hükümet İbrahim Hakkı Paşa hükümetidir. Zira o hükü
metin İttihad ve Terakki Hükümeti olduğunu Meclis-i Mebusanda açıkla
mıştır (8 Aralık 1910). Daha sonra kurulan Sait Paşa Hükümeti de İttihad 
ve Terakki Cemiyetinin desteklediği bir hükümettir. Gazi Ahmet Muhtar 
Paşa'nın Sadrazam olmasıyla iktidardaki gücünü yitirmiş ise de 23 Ocak 
1913'te yaptığı Bâb-ı Ali darbesi ile yeniden siyasal iktidarı ele geçirmiştir. 

11 Haziran 1913'te Sadrazam Mahmut Şevket Paşa'nın öldürülme
sinden sonra ise ülkenin kaderinde tek ve en etkin güç olmuştur. Bu du
rum 1918'e kadar sürmüştür. 

Osmanlı İmparatorluğu'nu Birinci Dünya Savaşı'na iten İttihad ve 
Terakki Fırkası, savaşın kaybedilmesi üzerine kendi kendini feshet
miştir. 

İttihad ve Terakki Fırkasının son kongresi toplanmadan yeniden bir 
kopma süreci başlamıştır. Ali Fethi Bey ile Hüseyin Kadri Bey İttihad ve Te
rakki Fırkasından ayrılarak Hürriyetperver Avam Fırkasını kurmuşlardır. 

(1) Tunayaa.g.e.CJ s. 201 
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1 Kasım 1918'de toplanan İttihad ve Terakki Fırkası Kongresinde bir 
yandan İttihad ve Terakki Fırkası feshedilirken diğer yandan da bazı üye
ler yeni bir parti kimliği içinde siyasî faaliyetlerin sürdürülmesini iste
mişlerdir. Nitekim İsmail Canpolat Beyin başkanlığında bir grup yeni 
partinin programını hazırlamıştır. 5 Kasım 1918'de 4 çekimser, 9 olum
suz oya karşılık 35 oy ile İttihad ve Terakki Fırkası feshedilmiştir. 

Böylece uzun bir mücadele veren gizli örgütten siyasal parti biçimine 
dönüşüp İmparatorluğun kaderine hakim olan bir parti tarih sahifeleri-
ne gömülmüştür. 

1. - 1908 (1324) Kongresi Kararları 
Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyetinin nizamname! esasisi mucibince her se

ne icap eden kongre Teşrinievvelin beşinci gününden yirmi beşinci gününe kadar 
in'ikad etmiş ve yirminci içtimai olan pazar akşamı müzakerat hitama ermişti. İş
bu kongrede Cemiyetin Merkezi Umumî azalarından ve Rumeli ve Anadolu vilâ
yet ve elviyei müstakilesinden gönderilen murahhaslar hazır bulunmuştur. 

Kongre mukarreratının bir kısmı doğrudan doğruya Cemiyetin idarei dahili
yesine taallûk edip bunların neşrine lüzum görülmemiştir; bir kısmı ise umumen 
malûm olmak üzere gazetemizle neşretmekte olduğumuz mukarreratı âtiyeden 
ibarettir. 

1. - Zatı Hazreti Padişahı Kanunu Esasinin muhafazasına yemin etmiş ol
duklarından usulü meşrutiyete riayetleri baki kaldıkça hayat ve hukuku hüma
yunları Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyetince her türlü taarruzdan masundur. 
Kongre bu karara muhalif olarak vuku bulan neşriyat ve eracifl kafiyen red ve 
tekzip eyler. 

2. - Cemiyetin siyasî programı aynen kabul ve tasvip edilmiştir. 
3. - Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyetinin Meclisi Meb'usanda bulunacak 

azaları İttihad ve Terakki Fırkai siyasiyesi namı altmda olarak çalışacaklardır. 
4. - Cemiyetin sureti zuhur ve terakkisine, muvaffakiyeti vakıasının sureti 

istihsaline dair mufassal bir tarih tertibine ihtiyaç hissedilerek bu bapta lüzum 
görülecek izahatın ait olduğu merakizden veya efraddan ahzedilmesi şartiyle ta
rihi mezkûrun vücude getirilmesi için Merkezi Umumî tarafından muktedir ze
vattan mürekkep bir komisyon teşkili ve bu tarihin tertip ve neşrine kadar Cemi
yet mensubininden hiç birinin Cemiyetin icraat ve teşekkülâtına dair hususî ve 
umumî asar neşredememesi yalnız meydanı intişara konmak üzere bulunan abo
neleri yazılmış ve destgâhı tab'a verilmiş olan Niyazi Bey hatıratınının devamı in
tişarı ve Cemiyete mensup olmayanlar tarafından bu bapta yazılacak asar ve ma
kaleler bittabi muhalifi hakikat olacağından bunların Cemiyet gazeteleri heyeti 
tahririyesi tarafından bittakip görülecek hataların tekzibi karargir olmuştur. 
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5. - Vilâyet merkezlerinde doğrudan doğruya bir müdürü mes'ule tâbi ola
rak, yani mes'uliyeti cemiyete ait olmamak, makalât ve mütalâaü cemiyetten sa
dır olmuş gibi telâkki edilmemek üzere vilâyet merkezlerinin muaveneti maddiye 
ve maneviyesiyle birer gazete tesisine çalışılacaktır. 

6. - Her vilâyetin ahvali umumiyesine müteallik olarak murahhaslar tarafın
dan getirilen raporlar kıraat ve tetkik olunmuştur. 

7. - Vilâyetlerde intişar edecek gazeteler hakkında bir meslek programı tertip 
olunmuştur. 

8. - Merkezi Umumi'nin bir senelik hesabatı teşkil edilen komisyon marifetiy
le tetkik ve tasdik edilmiştir. 

9. - Cemiyetin nizamname! esasiyesinde tadilât ve tashihatı külliye icra edil
miştir. 

10. - Cemiyetin ordu ile münasebatı tetkik olunarak bir talimatname kale
me alınmıştır. 

1 1 . - Merkezi Umumî ile vilâyat merakizi arasında vifak ve itilâf hükümfer-
ma olduğu umum azaca teyid ve tasdik olunmuş ve bunun hilâfına olarak vuku 
bulan neşriyatın tekzibine karar verilmiştir. 

12. - Sabık Merkezi Umumî müddeti nizamiyesi hitam bulduğu cihetle infi-
sal etmiş ve kongre tarafından yeni ve hafi bir Merkezi Umumî heyeti intihap ve 
tayin olunmuştur. 

13. -Terakkiyatı memleketin temin ve tevsii hususunda cemiyetçe maruf ola
cak mesaiden bahsolunarak mukarrer atı âtiye ittihaz edilmiştir. 

Terakkiyatı memleketin tevsi ve idamesi İki türlüdür. Birincisi hükümete 
yaptırılacak terakkiyat, ikincisi ahali ve efradı cemiyet tarafından yapılacak te-
rakkiyat. 

Ahali ve efradı cemiyetin sâyileri ile temin edilecek terakkiyat efradı ümmet
te teşebbüsatı nafiaya meyi ve istidad uyandırıp teşciine ve devamı muvaffakiye
tine gayret etmek üzere hey'atı merakezeden, ahvali mahalliyeye nazaran, bir kaç 
zat bu işle uğraşmalıdır. 

Terakki işini deruhde edecek zevatın vezaifl : 
a) Ahalinin teşebbüsatı şahsiyelerini uyandırmak (Bunun için her türlü mu

avenet ve hale göre münasip mükâfat, müsabakalar tertip, teşvikat ve teikinat, 
gazetelerle takdirat, her türlü teshilât iraesi, şirketler teşkili için ahaliyi teşvik). 

b) Teşebbüsatı şahsiyeyi cemiyet kendüye hasreder gibi görünmemeli fakat 
teşebbüsatı şahsiye mefkud olan vilâyetlerde icap ve tevsiine bizzat çalışılmalı. 

c) Teşebbüsatın nafiadan en mühimrninin, maarifin tevsi ve terakkisi oldu
ğunu ve gece dersler küşadı, ücra yerlerde hususî mektepler açmak, bilhassa sa
nayi mekteplerine muktedir muallimler celbi, ticaret, ziraat; sanat odalarına teş-
vikatta bulunmak ve buralarda erbabı vukuf ve namustan zevat tayin etmek me
selelerini heyeti merkeziyeler unutmamalı. 
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d) Ahalinin anlayabileceği bir lisanla yazılmış asar telifine şimdiden teşebbüs 
etmek (bu asarda hükümeti, milletin vezaifi muşterekesi verginin ne olduğu, ne
reye sarfolunacağı, ahalinin maarife sarılması, şirket teşkili, ticaret, ziraat ve sa
nayii ruştî ve iptidaiye müteallik) bunun için müsabakalar açarak, müddeti 
muayyene zarfında gönderilenlerden birinciliği kazanan eserin ehemmiyetine gö
re mükâfatı nakdıyede bulunmak 

e) Her meslek ve sanat için mütehassısların yetişmesini tergip ve teşci etmek 
ve bu meyanda Avrupa'ya vesair mahallere ashabı liyakat göndermek, 

Hükümete yaptırılabilecek terakkıyat 1) Vilâyetlerde maarif, ticaret, sanat, 
ziraat ve bilûmum terakkiyatın temimine hemen yegâne vasıta olan tevsii mezu
niyet ve salâhiyetin bir an evvel valilere itası için tesırat yapılması, 2) Vilâyetle
rin daırei salâhiyeti haricinde olan umuru nafıai umumiye için heyeti vükelâya 
meb'uslar vasıtasile ve meb'uslara da Cemiyet tarafından tesirat yapılması (1) 

2. - Osmanlı Ittihad ve Terakki Cemiyetinin 1908 (1324) senesinde 
kabul edilen siyasi programı 

1293/1876 Kanunu Esasisi ve bunu teyiden Babıâli'ye tebliğ olunan 4 Recep 
1326 tarihli Hattı Hümayun ile mueyyed kâffei hukukun kanunu mezkûra mu 
halif olmayan aksamı meclisi umumice hilâfına bir karar ittihaz olunmadıkça 
mer'ı ve mahfuz olacaktır 

1 - Kanunu Esası'de arayı milliyemn ruchanı nüfuzunu temin esas ittihaz 
olunacak ve bu cümleden olmak üzere vükelânın Meclisi Meb'usana karşı 
mes'uliyet sureti mutlakada kabul ettirilip mecliste ekseriyeti ara kazanamayan 
vükelâ müstafi addolunacaktır 

2 - Heyeti Ayan, meb'usan adedinin sulusunu tecavüz etmemek şartiyle 62 
inci madde ile mukayyed olmayarak sulusu padişah ve sulusanı millet tarafın
dan intihap olunup memuriyetleri müddetli olacaktır 

3 - Teb'aı Devleti Aliyyeden olan ve yirmi yaşmı ikmal eden her ferdi zukû-
run emlâk ve serveti olsun ve olmasın birinci derecede intihap hakkını haiz ol
maları talebolunacaktır Hukuku medeniyeden sakıt olanlar bittabi bu hakkı in
tihabı haiz olamazlar 

4 - 1293/1876 Kanunu Esasi'nin 1 inci maddesine riyaset etmek şartiyle 
cem'iyatı siyasıyenin teşekkülü hususunun sarahaten Kanunu Esasi'ye derci ta
lebolunacaktır 

5 - Vilâyetin emru idaresinde usulü idaredeki rabıtaı mevcude fek ve ihlâl 
olunmamak şartiyle Kanunu Esasinin 108 inci maddesinde mevzuu bahsolan 
tevsii mezuniyeti idarî usulünün temamii tatbikini temin edecek kavaninı mah
susa vaz ı talebolunacaktır 

6 - Vilâyatm hali hazırdaki taksimatı mülkiyesinin sureti umumiyede tadil 
ve tebdili Meclisi Meb'usanın kararına vabestedir Ancak kurra ve nevahice kur-
biyetı mesafe ve münasebeti mevkiye itibariyle teshili umuru bâdı olacak surette 
muktazi tadilât tesri olunacaktır 
(/) Bu bölümdeki pıo^ram ve tu ıtkler TankZafır Turlayanın Türkiye de srıasî Partiler adi ıktlabmdan alınmıştır 
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7. - Devletin lisanı resmisi Türkçe kalacaktır. Her nevi muhaberat ve müza-
keratı resmiye Türkçe icra olunacaktır. 

8. - Meb'usanın lâakal onu tarafından dermeyan olunmak kaydiyle bilâ kay-
düşart kanun lâyihaları teklifine salâhiyettar olmaları teklif olunacaktır. 

9. - Cins ve mezhep tefrik edilmeksizin herkes müsavat ve hürriyeti tamme-
ye malik ve aynı mükellefiyete tâbidir. Bilcümle Osmanlılar huzuru kanunda ve 
memleketin hukuk ve vezaifinde müsavi olup umum teb'a ehliyet ve kabiliyetle
rine göre münasip olan memuriyetlere kabul olunacaktır. Gayrı müslime dahi 
ahzı asker kanununa tâbi tutulacaktır. 

10. - Edyanın serbestli icrası ve cemaati muhtelifeye verilmiş olan imtiyaza-
ü mezhebiyenin kemakân cereyanı esasları tamamen mahfuz kalacaktır. 

1 1 . - Devletin Avrupa heyeti düveliyesi arasındaki vaziyeti siyasiye ve coğra-
flyesi ile mütenasip bir surette kuvayı berriye ve bahriyenin tanzim ve tensiki tek
lif olunacaktır. Hizmeti askeriyenin ordunun talim ve tekemmülünü ihlâl etme
yecek bir müddete tenzili talebolunacaktır. 

12. - Kanunu Esasi'nin 113 üncü maddesinin hürriyeti şahsiyeye münafi 
olan son fıkrasının ilgası talebolunacaktır. 

13. - Amelelerle patronların hukuk ve vezaifi mütekabilelerini tayin edecek 
kanunlar vaz'ı teklif olunacaktır. 

14. - Ashabı arazinin kanunen mer'i ve mahfuz bulunan hukuku tasarrufi-
yesi ihlâl edilmemek şartiyle köylülerin arazi sahibi olmaları esbabının istihzar 
edilmesi teklif ve bunlar hakkında cüz'i faiz ile akçe tedarik edebilmeleri için tes-
hilât iltizam olunacaktır. 

15. - Aşar için şimdilik "tahmis" usulü bir esası salime bina' ettirilerek kabul 
ettirilecek ve derhal kabili tatbik olan yerler için hemen icra ve bilâhare "kadast
ro" usulünün tedricen tatbiki teklif olunacaktır. 

16. - Emrü tedris serbesttir. Kanunu Esasi'de musarrah olduğu veçhile her 
Osmanlı kanunu mahsusa tevfikan hususî mektep küşad edebilir. 

17. - Bilcümle mekâtip Devletin tahtı nezaretinde bulunacaktır. Teb'ai Os-
maniyenin terbiyesi bir siyakı ittihad ve intizam üzere olmak için umumî ve de-
rununda serbest talim ve tedris olunur ve her unsura muhteliten küşade resmî 
mektepler açtırılacaktır. Tahsili iptidai de lisanı türkî mecburittalimdir. Mekâtibi 
resmiyede tahsili iptidaî meccanendir. 

Tahsili idadî ve âli yukarıda zikrolunan umumî ve resmî mektepler vasıtasiy-
le ve Türkçe esas ittihaz ile icra olunacak ve programlara ve muallim ve mualli
me yetiştirilmesine ve bunların sureti tayinine dair mukarreratı ciddiye ittihaz 
edilecek ve memleketin terakkiyatı iktisadiyesine hizmet edecek ticaret ve ziraat 
ve sanayi mektepleri küşad ettirilecektir. Sırf din tahsili ile müteveggil mekâtip 
bu umumiyetten müstesnadır. 

18. - Memleketin iktisaden terakkisini ve ümranım temin ve tekeffül edecek 
olan esbabın vücude getirilmesi ve ziraat noktai nazarından her türlü terakkiya-
tm temini bilhassa iltizam olunacaktır. 
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19. - İntihabı Meb'usan hakkında mevcut olan kanunnamenin işbu progra
ma tevfiki ve intihabatm kemali serbesti ile cereyanına mâni olabilecek edna bir 
mülâhazanın ciheti hükümetten vukuuna meydan bırakmayacak veçhile tadili 
teklif olunacaktır. 

20. - Evsafı matlûbeyi haiz her Osmanlının Memaliki Osmaniyenin her ye
rinden kendini meb'us intihap ettirmeye hakkı olması teklif edilecektir. 

21. - İşbu programın ihtiva ettiği mevad icabatı zamaniyeye göre vuku bula
cak içtimai umumiyelerce verilecek karar üzerine tadil ve tağyir edilebilecek, 
bunlardan bir veya bir kaç maddenin lağvı veya bunlara bazı mevad ilâvesi kabil 
olabilecektir. 

3. - Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti'nin 1909 senesinde kabul edi
len dahilî nizamnamesi ve siyasî program tadilâtı. 

a) Meclisi Meb'usam Osmanide müteşekkil İttihad ve Terakki Fırkası'nın ni-
zamnamei dahilisi 

1. - Fırkanın içtimaına mahsus olmak üzere bir daire tedarik edilecek ve iş
bu dairenin kirasiyle masarifi sairei müteferrikaya umum âza tarafından iştirak 
olunacaktır. 

2. - Fırkanın bir reisi evvel ile dört reisi sânî ve iki kâtip ile iki idare memu
ru ve bir veznedarı olacaktır. İşbu heyet reyi hafi ve üç ay müddetle intihap olu
nacaktır. 

3. - Heyeti idare reisi evvelin ve bulunmadığı takdirde sıra ile en çok rey ka
zanmış olan reisi sânilerden birinin tahtı riyasetinde içtima edecek ve Fırkanın 
hususat ve muamelâtı umumiyesini idareye memur olacaktır. 

4. - Fırkanın yevmi içtimaları heyeti idarece tayin olunacak ve ruznamei mü-
zakerat ile birlikte azaya bildirilecektir. 

5. - Heyeti idare haftada lâakal bir defa içtima edecektir. 
6. - Fırka, azaları mürettebesinin nısfından bir fazlası bulunmadıkça hiç bir 

karar ittihaz edemez. Azayı mevcudenin sülüsam ekseriyet ârasiyle verilen karar
lara umum Fırka âzası ittiba edecektir. 

7. - Ruznamede münderiç mevad hakkında bilvekâle rey vermek caizdir. Ve
kâletin tahrirî olması şarttır. Vekilin reyi asilin reyi addolunarak ekseriyet teşki
line medar olur. 

8. - Heyeti idare akdi meclisle Fırkanın heyeti umumiyesinde mevkii müza
kereye vazolunacak mevadı tayin ve ihzar edecektir. 

9. - Mesaili âcile ve nâgehzuhurda bilmüzakere serian bir karar ittihaz eyle
mek üzere heyeti idare Meclisi Meb'usanda Fırkaya mensup olan azayı mevcude-
yi cemeyliyecektir. 

10. - Bazı mesailde muhtelif fırkalarla itilâfı efkâr husulü matlûp olduğu 
takdirde Fırka rüesası diğer fırka rüesasiyle müzakereye mezundur. Her halde 
rüesa neticei müzakereyi Fırka azasına bittebliğ ekseriyet hâsıl olduğu takdirde 
kararı kabul edilecektir. 
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1 1 . - Fırkanın ekseriyeti arası lâhik olmadıkça azadan hiç biri bir nezaret ka
bul edemeyecektir. 

12. - Fırkaca tahtı karara alman mesailin Meclisi Meb'usanda müdafaa ve 
tervici için müdafi tayin edilecek ve fakat kararın lehinde azayı saire dahi söz söy
leyecektir. 

13. - Fırkanın hükümetle münasebeti usulü meşrutiyet dairesinde cereyan 
edecektir. Azadan hiç biri Fırkanın kararı olmaksızın Fırka namına hükümeti ic-
raiyeye müracaat etmeyecektir. Bunun hilâfına hareketi sabit olanlar sülüsanı 
ekseriyeti âra ile Fırkadan ihraç olunacaktır. 

14. - İttihad ve Terakki Cemiyeti bilûmum cemiyetler hakkında tanzim olu
nacak kanunu mahsusa göre bir şekil nizamî alacak ve bu kanunun neşrine ka
dar her nevi mes'ûliyeti kanuniye o nama hareket edecek malûm ve muayyen bir 
kâtibi umumiye ait olacaktır. 

16. - Vükelâyı Devletten vukubulacak istizahlar Fırkanın ekseriyetiyle vaki 
olacaktır. 

17. - Zabıtname tanziminde müttehaz usul veçhile her içtimada mevcut aza
nın ve tevdii vekâlet edenlerin esamisi zabıtname bâlâsına yazılacaktır. 

b) Osmanlı İttihad ve Terakki Fırkasının Muaddel Siyasî Programı 
1. - Kanunu Esaside hâkimiyeti mülkiyenin tesisi ve tefriki kuva kaidei meş

rutasının kabuliyle vükelâyı Meclisi Meb'usana karşı münferiden ve müştereken 
mes'uliyetlerinin tasrih ve teyidine teşebbüs olunacaktır. 

2. - Heyeti Ayan âzası Meb'usanm sülüsü miktarında olacak ve bunların her 
üç senede bir tebeddül eylemek üzere dokuz sene müddetle sülüsü tarafı padişa-
hiden sülüsanı hâkimiyeti milliye esasma müstenid bir usulü mahsusa ile tayin 
ve intihabı hususuna teşebbüs olunacaktır. 

3. - Kanunu Esasi'nin yüz on üçüncü maddesinin fıkrai ahiresinin ilgası ta-
lebolunacaktır. 

4. - Teb'ai Devleti Aliyyeden olan ve yirmi yaşını ikmal eden ferdi zükûrun 
emlâk ve serveti olsun olmasın birinci derecede intihap hakkını haiz olması ve bu 
esasa binaen bir intihap nizamnamesi tanzimi talep olunacaktır. 

5. - İntihabı meb'usan hakkında mevcut olan iki derece intihap usulünün ip-
kasiyle intihabatın kemali serbesti ile cereyanını temin edecek esbabı ihzar olu
nacaktır. 

6. - Cins ve mezhep tefrik edilmeksizin herkes müsavat ve hürriyeti tamme-
ye malik ve aynı mükellefiyete tâbidir. Bilcümle Osmanlılar huzuru kanunda ve 
memleketin hukuk vezaifinde müsavi olup umum teb'a ehliyet ve kabiliyetlerine 
göre münasip olan memuriyetlere kabul olunacaktır. 

7. - Huzuru ahali ve inzibatı umumiyi muhil olmamak şartile umum Osman
lılar hakkı içtimaa maliktirler. Kanunu Esasi'nin birinci maddesi ahkâmına ri
ayet eylemek şartile cem'iyatı siyasiyenin teşekkülü hakkında kanunu mahsus 
tanzimi talep olunacaktır. 
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8. - Serbestli matbuat hakkında ahkâmı mahsusa vazolunacaktır. Fakat her 
halde matbuat kablettabı sansür usulüne tâbi olmayacaktır. 

9. - Hürriyeti tedris Fırkamızın umdesidir. 
Kanunu Esasi'de musarrah olduğu gibi her Osmanlı hususî mektep açmak

ta ve icrayi tedriste muhtardır. Memaliki Osmaniyede bulunan bilcümle mektep
ler Devletin tahtı nezaret ve teftişinde bulunacak ve teb'ai Osmaniyenin terbiye! 
ehliye ve siyasilere siyakı vahid üzere olması maarifçe esas ittihaz edilecektir. 

10. - Mekâtibi umumiyede tahsili iptidaî mecburî ve meccanidir. Mekâtibi 
iptidaiyede lisanı tedris her kavmin kendi lisanı olacaktır; fakat sübyan sınıfla
rından maada olan sunufu iptidaiyede Türkçe talim olunmak mecburidir. Mekâ
tibi umumiye! iptidaiyenin masarifi tesisiyesi nahiye veya cemaate ait olacak ve 
muallim maaşatiyle sair masarifi daimesi mahallî bütçelerinden tesviye oluna
caktır. Şimdiye kadar mekâtibi idadiye ve âliye karşılığı olarak istifa edilmekte 
olan hissei maarif kamilen mahallî bütçelerine terkedilecektir. Tahsili talî ve âli
de lisanı tedris Türkçedir. Bununla beraber mekâtibi idadiyede elsinei mahalliye 
dahi talim ettirilecektir. Mekâtibi taliye ve âliye umum teb'ai Osmaniye evlâdına 
küşadedir. Masarifi tesisiye ve daimeleri Devlet bütçesinden tesviye olunacak ve 
hukuku vakfiye ve muhassesatı ilmiyelerinin tesisi ile medarisi ilmiyenin ıslâhı
na çalışılacaktır. 

Mekâtibi umumiyeye muallim ve muallime yetiştirmek üzere merkezi vilâyet
te müessesatı kâfiye teşkil olunacak ve hırf ve sanayiin ve bilcümle tununu ilmi
ye ve mihanikiyenin ulûmu ziraiye ve ticariyenin neşrü tamimine mahsus olarak 
derecatı muhtelifede sanayi tatbikat ve ticaret ve ziraat mektepleri vücude getiri
lecektir. 

Sırf din tahsiline mahsus olan müessesatı ilmiye bu umumiyetten müstesna
dır. 

İ L - Amele ile sermayedarların münasebatı mütekabilisine müteallik ahkâ
mı kanuniye vaz'ı teklif olunacaktır. 

12. - Bilûmum vergilerin menafii umumiyet iktisadiye ve hakkı adle muvafık 
bir surette tarh ve cibayetinin tashih ve ıslahına çalışılacaktır. 

13. - Memleketimizde ziraat ve ticaret ve sanayiin terakki inbisatına mâni 
olan ahvalin reffü izalesi ile esbabı intizamı davanın teminine bezli sâyü gayret 
edilecektir. 

14. - Arazinin hukuku tasarrufiye ve intikaliyesi mümkün olduğu kadar tev
si ve teshil olunacak ve zürraın tehvini ihtiyacı için memlekette vâsi bir mikyas
ta itibarı zirainin tevsiine çalışılacaktır. 

15. - Vilâyatın merkezi idaresinde tevsii mezuniyeti idarî usulünün tamamii 
tatbikini temin edecek kavanini mahsusa vaz'ı talep olunacak ve istidadı ahali ve 
ihtiyacatı mahalliye nazarı dikkate alınmak üzere nevahi teşkilâtına ihtimam edi
lecektir. 

16. - Devletin lisanı resmisi Türkçedir. Ve her nevi muhaberat ve müzakera-
tı resmiye Türkçe icra edilecektir. 
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17. - İşbu programın ihtiva ettiği mevad icabatı zamaneye göre vuku bula
cak içtimai umumide verilecek karar üzerine tadil ve tağyir edilebilecek ve bun
lardan bir veya bir kaç maddenin lağvı veya ilâvesi kabil olabilecektir. 

Meclisi Meb'usam Osmanide İttihad ve Terakki Cemiyetine mensup olan aza
dan müteşekkil Osmanlı İttihad ve Terakki Fırkai siyasiyesinin mesleğini mübey-
yin tadilen bir program tanzimi ve nizamname! dahilinin tertibi hususlarına me
mur edilen komisyon tarafından kaleme alınarak martın yirmi ikinci pazar günü 
mün'akid içtimada cereyan eden müzakerat neticesinde kabul ve imza olunan 
program ile nizamnamenin birer sureti gönderilmiş olmakla gazeteye dercolun-
ması rica edilir. 

Heyeti İdare namına Heyeti İdare Kâitibi 
Reisi evvel Ahmet Nesimi 
Emrullah 

4. - 1911 (1327) Kongresinde Tanzim Edilen Nizamnamenin Bazı Mad
deleri 

CEMİYETİN MAKSAT VE MESLEĞİ 
Madde 1. - Meşrutiyeti idarenin tesisine ve cinsü mezhep ayırmaksızm bü

tün Osmanlıların istikmali refahiyle naili hürriyet olmalarına çalışmış ve avni 
hakla muvaffak olmuş olan "Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti" bundan böyle 
dahi bu makasıdı mukaddesenin ve maddî ve manevî terakkiyatı medeniyenin te
mini ve temamiyeti mülkiyenin muhafazası uğrunda müttehiden çalışmayı esas 
maksat ve meslek ittihaz eder. 

Menafii kavmiyelerini daima müşterek görmekle mükellef olan bütün Os
manlılar arasında gerek cins ve mezhep daiyesi ve gerek suveri saire ile tefrika ve 
fesad ikama sâi bulunanların vesaiti meşrua ile husulü amaline mâni olmak Ce
miyetin cümlei vezaifindendir. 

Cemiyet, makamı hilâfet ve saltanata ve hadimi Meşrutiyet olan Zâti Hazreti 
Padişahîye zevali nâpezir bir hissi hürmetle merbuttur. 

TEŞKİLÂT 
Madde 2. - Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyetinin teşkilâtı siyasî ve içtimaî 

isimleriyle ikiye ayrılır. Teşkilâtı siyasiyesi itibariyle İttihad ve Terakki bir Fırka
dır. 

İttihad ve Terakki Fırkasının efradı Osmanlılıkta İttihad ve Terakkiyi nuhbei 
siyaset ittihaz eden Osmanlı vatandaşlardır. 

İttihad ve Terakki Cemiyetinin teşkilâtı siyasiyesi üç tabakadan terekküp 
eder : Birincisi heyet müntehibedir ki İttihad ve Terakki gayei siyasisini takip 
eden bütün Osmanlı vatandaşlardır. Devletçe tedvin olunan kanun dairesinde 
hukuku intihabiyelerini istimal ederek efkârı siyasiyelerini temsil edecek meb'us-
lar için rey verirler. 

İkincisi heyeti intihabiyedir ki İttihad ve Terakki Cemiyetinin teşkilâtı intiha-
biyesidir. Cemiyet intihap zamanlarında İttihadçı ve terakkiperver vatandaşları-
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ru bu teşkilât ile tenvir ve irşad ederek Meclisi Meb'usanda İttihad ve Terakki fik
rine hadim bir ekseriyet husulüne çalışır. 

Üçüncüsü heyeti müntehabedir ki Meclisi Meb'usandakl İttihad ve Terakki 
Fırkasına mensup meb'uslardır. 

Madde 3 . - Teşkilâtı içtimaiyesi itibariyle İttihad ve Terakki bir kuvvei müte
şebbisedir. Bu teşkilât itibariyle vazifesi nesli hazıra gece dersleri küşad ve nesli 
âtiye mektepler tesis, gazeteler ve faideli kitaplar neşretmek, ziraat, sanayi ve ti
careti teşvik eylemek, züafaya yardım ve muavenet göstermek ve ahlaken necip, 
siyreten âdil ve müşfik olan Osmanlı milletini iktisaden faal ve fikren hür bir ha
le getirmeye çalışmaktır. 

Madde 4. - Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti bir Merkezi Umumî ile vilâ-
yat ve elviyedeki heyeti merkeziyeler ve kaza ve ledelicap nevahi ve kurrada bu
lunan Kulüp heyetleri tarafından idare olunur. 

MERKEZİ UMUMÎ 
Madde 10. - Merkezi umumî biri Kâtibi Umumî unvanını haiz olmak üzere 

on iki azadan mürekkeptir. 
MERKEZİ UMUMÎNİN VEZAİFİ 

Madde 2 3 . - Merkezi Umumî, Cemiyetin teşkilâtı siyasiye ve içtimaiyesinin 
müdir ve nâzımdır. Binaenaleyh birinci maddede beyan olunan esası maksadı is
tihsal ve temine sarfı mukadderetle beraber bi lûmum merakiz ve Kulüpler bey
nindeki irtibat ve münasebatı teyid ve bunların muamelâtı umumiyesini teftiş ve 
vilâyat heyeti merkeziyesi murahhaslarını tayin ve istişare heyetlerini tefrik et
mek velhâsıl şahsı mânevi Cemiyetin muamelâtı umumiyesini ve kâffei u m u r u n 
hüsnü temşiyeti intizamını temin esbabma tevessül eylemekle mükelleftir. Mer
kezi Umumî her sene varidat ve masarifini mübeyyin bir muavezeni umumiye ile 
senei âtiye bütçesini tanzim ve Kongrenin nazarı tasdikine arzeyler. 

Madde 2 4 . - Merkezi Umumîde idare, ilim, iktisat, teftiş şubelerinin vazife
leri taksimi amal kaidesine tevfikan Merkezi Umumî heyeti umumiyesi tarafın
dan talimatnamei mahsus ile tayin ve tefrik olunur. 

MERKEZİ UMUMÎNİN MECLİSİ AYAN VE MEB'USANDAKİ FIRKA HEYET
LERİYLE SURETİ MÜNASEBATI 

Madde 37. - Merkezi umumî efkârı umumiye ile Fırkasında devamı elzem olan 
ahenk ve irtibatın muhafazası için memleketin ahvali umumiyesi hakkında edine
ceği malûmattan temini menafii vataniye için muktazi gördüklerini Fırkaya tebliğ 
eder, Fırka da teşebbüsatının netayicinden Merkezi Umumî'yi haberdar eder. 

Madde 39 . - Siyaseti Devletin mes'uliyeti, Meclisi Meb'usanm ekseriyetine 
istinat eden Hükümete ait olduğundan Merkezi Umumî efkârı umumiye ile Fır
kasının arasında sureti muharrere veçhile vasıtai tenvir ve tebliğ olmaktan baş
ka suretle umuru siyasiyei hükümetle iştikal etmez. 

Madde 40 . - Cemiyet mev'izeleriyle, müessesatı ilmiyesiyle, neşriyat ve te-
şebbüsatı müfidesi ile milletin terbiyei siyasiye ve içtimaiyesine hizmette ve inti
habat ta efkârı umumiyeye rehberlikte devam eder. 
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KULÜPLER 
Madde 55. - Kulüpler, Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyetine dahil bulunan 

efrad arasında bilâ tefriki cinsü mezhep revabıtı ittihadı teyid ve idameye ve her 
sınıf efradın istidat ve ihtiyaçları dairesinde tenviri efkâr ve tevsii vukufuna ve ik
tisadî, içtimaî her türlü teşebbüsatı müfide ve terakkıyatı medeniyeyi himaye ve 
teşvike kadim olacaktır. 

5. - 1913 (1329) Kongresinde Kabul Edilen Siyasî Program 
İttihad ve Terakki Cemiyetinin Siyasî Programıdır. 

KISMI SİYASÎ 
Madde 1. - İttihad ve Terakki Fırkasının siyaseti idariyesi tevsii mezuniyet 

ve tefriki vezaif esasına müsteniddir. 
Madde 2. - İttihad ve Terakki Fırkası, siyaseti iktisadiyei milliyenin istiklâ

lini müşkülâta koyan ve ecnebilere taallûk eden imtiyazat ve istisnaatı maliye ve 
iktisadiyeyi ref e çalışacağı gibi alelûmum kapitülâsyonların dahi kaldırılması es
babını istikmal etmeyi en mukaddes gaye addeder. 

Madde 3. - Evsafı matlûbeyi haiz her Osmanlının Memaliki Osmaniyenin 
her yerinden kendisini meb'us intihap ettirmeye hakkı olması teklif olunacaktır. 

Madde 4. - Meclisi Meb'usanın daveti, tecili, tatili, temdidi ve saire hakkın
da 1328 senesinde Meclisi Meb'usanın sülüsanı ekseriyetiyle kabul ve Meclisi 
Ayana tevdi edilen Kanunu Esasi'nin fıkralariyle otuz beşinci maddei muaddele-
nin Ayanca kabul ve kesbi kanuniyet ettirilmesine çalışılacak ve yalnız müddeti 
içtimain lâakal dört ay olması için hükümet tarafından yeni teklif vaki olacaktır. 

Madde 6. - Meclisi Meb'usanın müddeti içtimaiyesi olan dört ay temdid 
olunsa dahi Meb'usanın tahsisatı seneviyesinin tezyid olunmaması teklif oluna
caktır. 

Madde 7. - Valiler, mutasarrıflar, kaymakamlar bulundukları dairei intiha-
biyedeki memuriyetlerinden müfarakat ettikten dört ay geçmedikçe intihap edi
lemezler. Ve bu memuriyet hilâfında olarak vaki olan intihabın hükümsüz oldu
ğu hakkında madde teklif olunacaktır. 

Madde 8. - Kanunu mahsus ile muayyen hakkı istifaya malik berrî, bahrî ve 
jandarma ümera ve zabıtanı istifalarından kezalik dört ay geçmedikçe meb'us in
tihap edilemeyeceği teklif olunacaktır. 

Madde 9. - Meb'us olanlar meb'usluktan infikâk ettikten altı ay geçmedikçe 
meb'usluktan evvelki memuriyetlerinden daha yüksek mevkili bir memuriyete ta
yin edilemeyeceği teklif olunacaktır. 

Madde 10. - Meclisi Ayan âzalariyle meb'usların Devletle müşterekülmenfaa 
veya Devletin doğrudan doğruya muaveneti maliyesinden müstefid şirketlerde 
hizmet ve vazife kabul etmeleri ve doğrudan doğruya hazine! maliyeden tediyatı 
müstelzim muamelât ve taahhüdata girişmeleri memnu ve aksi hareket âyanlık-
tan ve meb'usluktan sukutu müstelzimdir. 
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Madde 11. - Bir meb'us aynı zamanda üçten ziyade daıreı ıntıhabıyede 
namzetliğini vazedemeyeceğı hakkında madde teklif olunacaktır 

Madde 12. - Kanunu Esası'nın otuz altıncı maddesi "Meclisi Umumî 
mun'akıd olmadığı zamanlarda ıhtıyacatı âcile ve zarureti mubreme zuhur ettiği 
takdirde Kanunu Esasî ahkâmına ve intihap kanununa mugayir olmamak üzere 
heyeti vükelâ tarafından verilen kararlar heyeti meb'usanın içtimaiyle verilecek 
karara kadar bâıradeı senıye muvakkaten kanun hukum ve kuvvetinde olup ilk 
ıçtımada heyeti meb'usana tevdi edilmek lâzımdır " tarzında tadili teklif oluna
caktır 

Madde 13. - Divanı Âli'de takıp edilecek usulü muhakeme ve Vükelânın va
zife ve mes'ulıyetine müteallik kanun süratle yapılması teklif edilecektir 

Madde 14. - Divanı Harbi Örfilerin sureti teşkiline ve usulü muhakemesine 
dair bir kanun tanzimi teklif olunacaktır 

Madde 15. - Kanunu Esasının tefsiri kavanme müteallik "bir maddeı kanu-
nıyenm tefsiri lâzım geldikte umuru adliyeye müteallik ise tayini mânası Mahke-
meı Temyize ve ıdareı mülkiyeye dair ise Şûrayı Devlete ve işbu Kanunu Esasi
den ise heyeti Ayana aittir" diye muharrer olan yuz on yedinci maddesinin tayyı 
teklif olunacaktır 

Madde 16. - Kanunu Esasinin otuz sekizinci maddesinin "neticeı istizahta 
heyeti meb'usanın ekseriyeti ârasiyle hakkında ademi itımad beyan olunan nazır 
sakıt olur Reisi vükelâ hakkında ademi itımad beyan olunduğu halde heyeti vü
kelâ hep birden sukut eder" diye muharrer olan fıkralarının tayyı teklif olunacak
tır 

Madde 17. - Elyevm mevzu olan harp vergisinin müddeti muayyınesı hitam 
bulduktan sonra icap eden tadilat ile istifasına devam ve donanmaya tahsis edil
mesi teklif olunacaktır 

KISMI İKTİSADÎ 
Madde 18. - Zıraatm terakki ve inkişafı için ucuz faizli uzun tekasıtlı serma

yenin erbabı zıraate temin ve tedariki maksadiyle memleketimizde itibarı akar 
"Kredi Fonsiye" bankası tesis ve kuşadına gayret olunacaktır 

Madde 19. - Ihtıyacatı hazıraı medeniyeye gayrı muvafık olan muamelâtı ti
cariye ve adliyeyi tahdıd ve eşkâl eden mevadı kanunıyenm tadili teklif olunacak
tır 

Madde 20. - Zurraın alıcı satıcı şirketlerine karşı menafıinı müştereken ve 
hükümetin muavenetıyle müdafaa etmek ve ıhtıyacatı zıraiyelermı müştereken 
tedarik edebilmek maksadiyle ziraat sendikalarına mahsus kanun lâyihası teklif 
olunacaktır 

Madde 21. - Dersaadettekı Tasarruf ve Emniyet Sandıklarının ahaliye bah
şettikleri menafiı teşmilen dahil vılâyatta bu gibi Sandıklar tesis ettirilecektir 

Madde 22. - Esnaf cemiyetleri müstakil hırfet ocakları mahiyetinde olarak 
resmen tanılacak ve umuru dahiliyelerini tanzim hususunda bu ocaklara salâhi
yeti mahsusa verilmesi teklif olunacaktır 
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Madde 23. - Devletin ahvali maliyesi müsaade bahşolunca aşarın yüzde ona 
tenziline çalışılacaktır 

Madde 24. - Âşarm kadastro usulünün taksimi suretiyle arazı vergisi şekli
ne kalb ve ifrağı zamanına kadar tahmisi veya sair suretle usulü cibayettekı me
hazın haziranın izalesi ve mükellefinin bu baptaki şikâyetlerinin ref ı talebedıle-
cektır 

Madde 25. - Bugün gayet nısbetsız ve adaletsiz bir vergi olan temettü vergi
sinin bir nisbetı âdıleye ifrağı için kanunu mahsus tanzim olunacak ve işbu ka
nunun behemehal ecanıbe teşmili esbabına da tevessül edilecektir. 

Madde 26. - Ziraat Bankasının elyevm ıkrazata vazettiği kuyudat tadıl etti
rilecektir Ziraat Bankası ikrazatmın derecei kifayeye iblâğı için sermayesinin tez
yidi ve ıhtıyacata göre vılâyata tevzii ile beraber Ziraat Bankasına bu maksadı te
min edecek bir şekli iktisadî verilecek ve mahsulât üzerine ıkrazat icra edilebile
cektir 

Madde 27. - Ağnam rüsumunun cıbayet ve ağnamın tadadı zamanının mü
nasebeti ıklımıyeye ve mevkie ve fıî mahalliye göre taymı ve ağnam resminin de 
nisbetı mutedileye ircaı teklif olunacaktır 

Madde 28. - Çiftçiler, orakçılar, aylıkçılar ve yarıcılar arasındaki munaseba-
tı tanzim ve tayın edecek bir kanun neşri teklif edilecektir. 

Madde 29. - Emrazı sariyeı hayvaniyenın men'i tevessuu ve hayvanatı ehli-
yenm teksir ve ıslah cinsinin temini için ıhtiyacatı memleket ile mütenasip me-
vadı kanuniye teklif olunacaktır 

Madde 30. - Teşviki sanayi kanununun mevkii tatbika vaz'ı tesri olunacaktır. 
Madde 31. - Borsa, Ticaret, Ziraat ve Sanayi Odaları teksir ve yekdiğerinden 

müstakil olarak teşkil ve bunlara varidat teminiyle faaliyetleri esbabı ihzar ettiri
lecektir 

Madde 32. - Ticaret kanununun ve bilhassa Anonim şirketlerine ait meva-
dın ıhtiyacatı hazıraya göre tanzim ve tadili talebolunacaktır 

Madde 33. - Defteri Hakanı muamelâtı hakkındaki kavaninı mevcudenin 
husnu tatbikini temin edecek surette muamelâtı mezkûre için bir tarzı teftişin ve 
tedabırı saırenın ihdası teklif edilecektir. 

KISMI İDARÎ 
Madde 34. - Vatanımızın her şeyden ziyade ıslâhatı idariyeye ihtiyacı vardır. 

Ihtıyacat ve mesaimi ahalinin her suretle mazharı himaye ve teshilât olması ve 
hukuk ve emniyet âmmenin tahtı muhafazi kavıyede bulunması emrinde bilcüm
le şuabatı idarenin ciddî surette ıslâhı ve memurini hükümetin bu gayeyi takip 
etmelerinin teminim Ittıhad ve Terakki akdemi vezaif bildiğinden şuabatı idare
nin ciddî teftiş altında bulundurulması için mütehassıs müfettişler celp ve istih
dam olunacaklardır 

Madde 35. - Nevahinın maarif asayiş ve umuru nafıai mahalliye ve sıhhiye 
emrinde salâhiyetini tevsian nevahi kanunnamesi teklif olunacaktır. 
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Madde 36. - Taksimatı mülkiyede bazı kurra, nevahi ve kazaların ve ilh.. el-
yevm tâbi bulundukları merkezden fekki irtibatlariyle kurbiyet ve münasebet cihe-
tiyle daha muvafık merkezlere raptü ilhakı ve mesalih ve muamelâtı âmmenin maz-
harı teshilât olması noktai nazarından taksimatı mezkûrenin tashihi matlûptur. 

Madde 37. - Aşairin sureti iskânı ve aşair ile meskûn olan mahallerin sure
ti idaresi hakkında kavanin ve nizamat tanzimi teklif olunacaktır. 

Madde 38. - Sıhhati umumiyeyi en çok tehdid eden sıtma, frengi, verem ve 
emrazı sairei müstevliyeye karşı şiddetli mücadelede bulunmak ve muvaffak ol
mak için her türlü fedakârlık ihtiyar olunacaktır. 

Madde 39. - Memurinin terakkisi, tekaüdü, azli ve tahvili hakkında bir ka
nun teklif olunacaktır. 

Madde 40. - Elyevm mevcut olan bedeli nakdî usulünün ref iyle mükellefi
yeti askeriyenin bedenen ifasına dair bir kanun tanzimi teklif olunacaktır. 

Madde 41. - Belediyelerin tezyidi varidatına ve şehirlerin ümran ve terakki
sine medarı olan imtiyazat ve müsaadatı belediyenin itasını teshil edecek ve bu 
bapta elyevm mevcut olan müşkülâtı fiiliyeyi refeyleyecek bir usul ve kaidei sali-
menin ittihazına sarfı gayret olunacağı gibi belediyenin salâhiyeti icraiyesi de tev
si ve temin edilecektir. 

KISMI MAARİF 
Madde 42. - Kanunu Esaside musarrah olduğu veçhile Osmanlı milletinin 

terbiyei siyasiye ve ehliyeleri siyakı vahidde cereyan etmek için hususî ve cema
at mektepleri üzerinde hükümetin nezaret ve teftişi bulunmak ve fakat hiç bir 
unsurun lisanı maderzadı ile itikadiyat ve edebiyatına müdahale etmemek kazi
yesi de umde ittihaz olunmuştur, tahsili iptidaî mecburî ve mekâtibi umumîye de 
meccanidir. Mekâtibi iptidaiye! umumiye ve tâliyede Türkçenin yalnız lisan ola
rak tedrisi mecburî olmakla beraber her mahallin ana lisanı lisanı tedris olacak
tır. Mekâtibi iptidaiye programları sair memaliki mütemeddinede olduğu gibi rüş-
dî tahsilini de ihtiva edecek surette tertip ve mahallerinin ihtlyacatma göre bu 
programlara ziraat ve ticaret ve sanata ait malûmat tezyil olunacaktır. 

Mekâtibi sultaniye ve âliyenin masarifi tesisiyei daimeleri umumî bütçeden 
tesviye ettirilecektir. 

Madde 43. - Mekâtip tesisinden evvel muallim yetiştirmenin ehemmiyeti ve 
lüzumu nazarı dikkate alınarak her şeyden evvel memleketin tedrisatı tâliye ve 
âliyece muhtaç olduğu muallimleri yetiştirecek surette İstanbul'da bir Darülmu-
allimini âli tesis ve vilâyetlerde ikinci derece Darülmualliminler teksir ettirilecek 
ve alettedriç mühim olan merakizde birer sultanî ve ikinci derece merkezlerde 
mekâtibi idadiye tesis edilecektir. BÜHumum mekâtipte terbiyei diniye ve bede-
niyeye ehemmiyeti mahsusa verilecektir. 

Madde 44. - Mekâtibi iptidaiye ve tâliyede münhasıran hizmet talimi ile 
meşgul bir meslekî muallimin tesis edilecek ve kıdem ve ehliyet itibariyle mual
limlerin maaşları tezyld olunacaktır. Muallimlerin sureti tayin ve azl ve terakkisi 
hakkında bir kanun teklif edilecektir. 
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Madde 4 5 . - Millî hayatı irfanımıza salim bir inkişaf vermek üzere bir Encü
meni Dâniş teşkili ve mekâtipte tedris edilmek üzere elsinei muhtelife üzerine ki
taplar telif edecek bir heyet tayini ve mühim ve nafi asarı ecnebiyenin lisanımıza 
nakli için bir tercüme encümeninin teşkili, bi lûmum kütüphanelerin imar ve ida-
mei intizamları ve payitahtta mükemmel bir kü tüphane! millî tesisi teklif oluna
caktır. 

Madde 46 . - Medarisi ilmiyenin ihtiyacatı asriyeye muvafık bir surette ıslâ
hı ve doğrudan doğruya Evkaf idaresinde bu lunan müessesatı diniye ve ilmiye
nin imarı hakkında kanunlar tanzim ettirilecektir. Evkaf Nezaretinde bir maarif 
şubesi teşkiliyle köylerde cami ve hususî mektepler imar ve idare edilmesi için 
teklifte bulunulacaktır. 

Madde 4 8 . - Mekâtibi âliye ve tâliyenin icap eden şuabat için ecnebi müte
hassıslar celbolunacaktır. 

6. - 1913 (1329) Kongresinde Kabul Edilen Nizamname 
Madde 1. - İttihad ve Terakki Cemiyeti, program ve atiyüzzikr nizamnameyi 

kabul eden efradı Osmaniye ve gazeteler ve zümrelerden mürekkep bir fırkai si
yasiyedir. 

Madde 2 . - İttihad ve Terakki Fırkası Meclisi Meb'usanda programını tatbik 
edecek bir ekseriyet vücuda getirmek için bilhassa meb'usan int ihabatmda istih
sali muvaffakiyete çalışacağı gibi her nevi mecalisi intihabiyede dahi makasıdı si
yasiye ve iktisadiye ve idariyesini terviç ettirmek için de intihabatı sairede vazifei 
tenvir ve irşadı ifa edecektir. 

Madde 3 . - Cemiyetin merkezi İstanbul'dadır. 
TEŞKİLÂT 

Madde 4. - İttihad ve Terakki Fırkası bir reisi umuminin tahtı idaresinde 
müteşekkil bir meclisi umumî tarafından idare olunur. Meclisi mezkûr kuvvei 
teşriiye haricindeki teşkilât ile müştagil ve bir kâtibi umuminin riyasetinde 
mün'akid bir Merkezi Umumiye ve bir de kuvvei teşriiye ile iştigal ve bir vekili 
umuminin tahtı nezaretinde içtima eder bir Kalemi Umumiye maliktir. 

Madde 5. - Meclisi Umumî âzası azayı tabiiye ve azayı müntehabeden mü
rekkeptir. Azayı tabiiye Merkezi Umumî ve Kalemi Umumî heyetleriyle kabinede 
bulunan Fırkaya mensup azalardır. Azayı müntehabesi kongre tarafından her se
ne intihap edilecek âzadır. 

Madde 6. - Meclisi Umumî her ay muntazaman vakti muayyende içtima 
eder. Merkezi Umumî veya Kalemi Umumî veyahut Meclisi Umumî lüzum göster
diği takdirde Meclisi Umumî fevkalâde olarak içtima eder. 

MECLİSİ UMUMÎ'NİN VAZİFESİ 
Madde 7. - Meclisi Umumî İttihad ve Terakki programının tatbikine ve Fır

kanın idaresine müteallik mevadı umumîye hakkında ittihazı mukarrer at eder. 
Merkezi Umumî ve Kalemi Umumî tarafından tevdi edilen mevadı tetkik ve mü
talâa dermeyan eder, Fırkanın Meclisi Meb'usanda ve Meclisi Meb'usan haricin
deki teşkilâtına aynı istikamet ve cereyanların verilmesini temin için propaganda 
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edilecek hususa t ı tayın eder, farkı siyasiye İle ledelıktıza müzakere ve itilaf eder 
liva merkezleriyle muhabere cereyan ettikten sonra meb'us namzetlerim takarrür 
ettirir, Meclisi Umumî kongrenin mahalli içtimaını tayin ve mülhakatına tebliğ 
eder 

KALEMİ UMUMÎ'NIN VAZİFESİ 
Madde 8. - Kalemi Umumî Fırka heyeti teşriiyesımn intizamını temin eder 

ve icap eden izahat ve ırşadatta bulunur 
MERKEZİ UMUMÎ'NIN VAZİFESİ 

Madde 9 . - Merkezi Umumî payitaht ve taşra teşkilâtını idare ve aralarında
ki munasebat ı idame eder, iktiza eden mahallerde yeniden teşkilât vucude geti
rir Merkezi Umumî merkezler ve kâtibi mes'ul ve müfettişleriyle muhabere eder, 
müfettiş ve kâtibi mes'ullerıni tayın ve heyeti merkezıyelerini tasdik ve muame
lâtı umumiyeyi teftiş eder Elhasıl kâffei muamelâtı Cemiyeti tanzim ve h u s n u 
idare ile mükelleftir Irşadatta bulunmak üzere gerek meb'usan âzasından gerek 
hariçten huteba gönderir, risaleler, gazeteler, mecmualar vasıtasıyle Fırkanın ef
kârını neşir ve müdafaa eder ve ettirir Fırkanın umuru maliyesi Merkezi Umu
mînin tahtı mes'ulıyetınde cereyan eder 

SURETİ İNTİHAP VE TAYIN 
Madde 10. - Kongre evvelâ Reisi Umumîyi, saniyen Kâtibi Umumîyi, salisen 

dokuz kişiden mürekkep Merkezi Umumî azalarını, râbian yirmi kişiden mürek
kep Meclisi Umumî azayı muntehabesini intihap eder Merkezi Umumî âzalarıy-
le kâtibi umumî meb'us ve ayan olmayacaktır 

Madde 11. - Vekili Umumî ile muavinlerden mürekkep Kalemi Umumî he
yeti Reisi Umumî tarafından intihap olunur 

Madde 12. - Meclisi Umumiye Reisi Umumî mevcut bulunmadığı zaman ve
kili umumî, o da bulunmadığı halde kâtibi umumî riyaset eder 

Madde 13. - Merkezi umumînin bir heyeti tahririyesi vardır Bu heyete riya
set eden başkâtip Meclisi Umumînin vazifei kitabetini ifa eder 

SANCAK TEŞKİLÂTI 
Madde 14. - Daireı intıhabıye olmak hasebiyle cemiyetin her sancakta bir 

merkezi vardır 
Madde 15. - Her sancak merkezi umumîce tayın edilen bir kâtibi mes'ul ile 

bir heyeti merkeziye tarafından idare olunur 
Madde 16. - Heyeti merkeziyeler sancak kongreleri tarafından intihap edile

cek dört ilâ altı âza ile kâtibi mes'ulden terekküp eder Lüzumu halinde iki aza
nın ilâveten kabulü heyeti merkeziyenin salâhiyeti dahilindedir 

MUHABİRLERİN VAZİFESİ 
Madde 17. - Kâtibi mes'ul azayı Cemiyet ve saire ile temas eder Sancak da

hilindeki teşkilâtı ledeliktıza teftiş ve tanzim, her uç ayda bir kere teşkilâtın de-
receı terakkisi ve cemiyetin vaziyeti ve tarzı sây ve faaliyeti hakkında Merkezi 
Umumîye rapor takdim ve Merkezi Umumînin tebligatını ifa eder 
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Heyeti merkezıyenın muntazaman içtimaını temin ve ruznamesmı tanzim 
eder Heyeti merkeziye ile bılmuzakere muhabirleri tayin ve kendilerini tenvir 
eder Sancak dahilinde Fırka hayatını halı teyakkuz ve intibahta tutar Ledelıcap 
mitingler tertip eder Mesaili muhımmei siyasiye ve kanunıyede Fırkanın tezahü
ratını temin eder 

intihabat zamanında talimatname! mahsus ahkâmına tevfikan icrayı faaliyet 
eder 

HEYETİ MERKEZIYELERIN VEZAIFI 
Madde 18. - Heyeti merkeziye haftada bir kere muntazaman ve lüzum gö

rüldükçe daha ziyade içtimaat akteder, Merkezi Umumî tarafından vuku bulan 
tebligat ahkâmına tevfıkı hareket eder Evrak varide ile ruzname ve âza tarafın
dan dermeyan edilecek tekâlif hakkında ittihazı karar eyler; sancak dahilindeki 
bilûmum azayı cemiyet numunesi veçhile tespiti defter eder. Varidatı Cemiyeti 
her taraftan celp ve cem' ve Merkezi Umumînin hissesini irsal eder Bilûmum 
sarfiyat hakkında ittihazı karar ve liva kongresi için bir senelik icraatı ve muame
lâtı hesabıyeyı ve âtî için tekâlifi havı raporu ihzar eder Her nevî intihabatta mu
vaffakiyet esbabını teemmül ve temm eder Azayı cemiyetin teksiri ve beyinlerin
deki munasebat ın idamesi esbabına tevessül ve kendilerinin tarzı mesaii siyaset
lerini tanzim eder 

SANCAK MERKEZLERİNDEKİ TEŞKİLÂT 
Madde 19. - Sancak merkezi semtlere taksim olunur, her semt bir heyeti 

idareye maliktir Heyeti merkeziye tarafından tayin edilecek bir muavin ile semt 
âzası tarafından muntehap dört âza heyeti idareyi teşkil eder 

HEYETİ İDARENİN VAZİFESİ 
Madde 20 . - Heyeti idare heyeti merkezıyelerın tebligatına tevfıki hareket ve 

efradı cemiyetin teksirine gayret eder Azayı tespiti defter ve cemiyete duhul ede
cekleri kabul eyler 

Maksadı Cemiyete dair vuku bulacak mesaili muhtelife için icap eden komis
yonları teşkil ve intihabat zamanlarında arayı tevhid ve efrat tarafından verilecek 
aidatı muntazaman tahsil ve merkeze irsal eyler 

MUAVİNLERİN VAZİFESİ 
Madde 2 1 . - Muavinler merkezde heyet idare ve heyeti idare ile azayı cemi

yet arasında vasıtaı tebliğ ve tebellüğ olur Heyeti idareyi iktizasına göre toplar, 
her uç ayda bir kere teşkilâtın derecei terakkisi ve semti dahilinde cemiyetin va
ziyeti ve tarzı mesai ve faaliyeti hakkında kâtibi mes'ule bir rapor ita eder 

MUHABİRLERİN VAZİFESİ 
Madde 22 . - Derecei cesamet ve ehemmiyetlerine göre buyuk kuçuk kasa

balarda (17) ncı maddede zikredilen surette cemiyetin muhabirleri bu lunur Ce
sim kasabalar semtlere ayrılarak her semte bir muhabir ve bu muhabirlerin me
saisini cem ve tevhid ve merkezle munasebatı temin için bir de sermuhabır tayın 
olunur Bir muhabir bulunan mahaller bittabi doğruca merkezle muhabere eder 
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MUHABİRLERİN VAZİFESİ 
Madde 2 3 . - Muhabirler merkezle azayı cemiyet arasında vasıta! tebliğ ve te

bellüğ olur. Efradı cemiyeti teksir ve azayı tespiti defter eder. Cemiyete duhul 
edecekleri kabul eyler. Maksadı Cemiyete dair vuku bulacak mesaii muhtelife 
için icap eden komisyonları teşkil ve intihabat zamanında arayı tevhid ve azayı 
vazife tevdi ve aidatı cemiyeti bittahsil merkeze irsal eyler. Her üç ayda bir defa 
muntazaman teşkilâtın derecei terakkisi ve cemiyetin vaziyeti ve tarzı mesai ve 
faaliyeti hakkında merkeze rapor takdim eder. 

CEMİYETE DUHUL VE İNTİSAP 
Madde 24 . - Cinayetle mahkûm ve suiahval ile müştehir olmayan ve on sekiz 

yaşını ikmal eden her Osmanlı sakin olduğu mahallin muavin veya muhabirine bil-
müracaa cemiyete dahil olur. Kabul edilmeyenler heyeti merkeziyeye müracaat 
eder. Heyeti merkeziyeler kabul ve ademi kabulü hakkında kararı kat'î ita eder. 

Madde 25 . - Fırkanın programını kabul ve faaliyeti intihabiyeye iştiraki ta-
ahhüd eden gazeteler ve zümreler heyeti merkeziyelere müracaat ederek Fırkaya 
intisap eder. Fakat gazetelerin Fırkaya intisabı kendilerinin Fırkanın vasıtai neş-
riefkârı olduklarını ifade etmez. 

KONGRELER 
Madde 26 . - Umumî ve mahallî her sene iki nevi kongre aktolunur. 

UMUMÎ KONGRE 
Madde 27 . - Umumî kongre İttihad ve Terakki Cemiyetinin tarihi tesisi olan 

beş Eyülde inikad eder. Meclisi Umumî âzasiyle cemiyetin müfettiş ve kâtiplerin
den ve liva kongreleri murahhaslariyle Fırkaya mensup ayan ve meb'usandan, 
kezalik cemiyete müntesip gazeteler vekillerinden terekküp eder. 

Madde 2 8 . - Kongrelerinin ademi inikadından dolayı umumî kongreye mu
rahhas intihabına muvaffak olamayan livalar murahhaslarını heyeti merkeziye
ler intihap edecektir. 

Madde 29 . - Kongrelere âza olacak zat behemehal yirmi beş yaşını ikmal et
miş olacaktır. 

Madde 30 . - İlk içtimada kongrenin devamı müddetince müzakeratı idare 
etmek üzere bir reisi evvel iki de reisi sanî sırasiyle intihap edilir. Kezalik ilk iç
timada vazife kitabeti ifa etmek üzere üç kâtip intihap olunur. 

Madde 3 1 . - Kongre vazifesini teshil için icabı kadar encümenler intihap 
edilerek bunlar mevadı umumiyeyi ihzar eyler ve peyderpey kongre içtimaatı 
umumiyesinde mevadı mezkûre müzakere ve ittihazı karar olunur. 

UMUMÎ KONGRENİN VAZİFESİ 
Madde 3 2 . - Umumî kongre Fırkanın esasatı siyasiyesine dair karar verir. 

Program ve nizamnameyi tanzim ve tadil eder. İcraatı hükümete dair ihtisasatını 
bildirir. Meclisi Umumî tarafından teklif edilen mevad ve merakizden irsal edilen 
lâyihalarla azadan biri tarafından vuku bulacak tekâlif hakkında ittihazı karar 
eder. 
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Cemiyetin umuru maliyesini tetkik eder. Son içtimada Meclisi Umumî azayı 
müntehabesiyle reis ve kâtibi umumî ve merkezi umumiyi intihap ile vazifesine 
hitam verir. 

LİVA KONGRELERİ 
Madde 33. - Liva kongreleri cemiyetin devrei faaliyete girdiği ilk güne tesa

düf eden üç mayısta liva merkezlerinde in'ikad eder. Müddeti içtima on beş gü
nü kafiyen tecavüz etmez. Liva kâtibi mes'ulleriyle muavinlerden ve muhabirler
den ve merkez livada her semt azasının intihap edecekleri bir murahhas ile diğer 
kasabalardaki efradın intihap edecekleri birer murahhastan terekküp eder. 

LİVA KONGRESİNİN VAZİFESİ 
Madde 34. - Heyeti merkeziye ve murahhaslar tarafından vukubulacak tek-

lifat hakkında ittihazı karar ve Heyeti Merkeziyenin bir senelik muamelâtı mali
yesini tetkik ve senei âtiye bütçesini tasdik eder. Livanın bir senelik hayatı câri
ye ve ahval ve terakkiyatı içtimaiyesiyle ihtiyacatı âtiyesi ve Cemiyetin nizamna
me ve programına dair mülâhazat ve mütalâatı hakkında umumî kongreye veril
mek üzere bir lâyiha ihzar eder. 

Liva dahilindeki belediyelerin teşebbüsatı imariye ve sıhhiyesi için birer prog
ram tanzim ve Meclisi Umumu Vilâyete kazalar tarafından vukubulacak teklifatı 
müzakere eyler ve Merkezi Umumînin tasdikine arz edilmek üzere Heyeti Merke
ziye azasını ve umumî kongre ve Merkezi Vilâyete in'ikad edecek Meclisi Müşte
rek murahhaslarını intihap eyler. 

Madde 35. - Kongreler Kâtibi Mes'ul tarafından küşad olunur. 
MECLİSİ MÜŞTEREK 

Madde 36. - Liva kongrelerinin iktisada, maarif ve ümrana ait yapacağı mu-
karrerat esas ittihaz edilerek Fırkaya mensup azaların Meclisi Umumii Vilâyette 
takip edecekleri programı tanzim etmek üzere Merkez Sancağında Kâtibi Mes'ul-
ler ile liva kongrelerinden müntâhap murahhaslardan mürekkep bir Meclisi Müş
terek teşekkül eder. 

Fırkaya mensup Meclisi Umumî azaları Meclisi Müşterekin azayı tabiiyesin-
dendir. 

Müstakil sancaklarla İstanbul vilâyetinde Meclisi Müşterek vazifesini kongre 
ifa eder. 

Madde 37. - Meclisi Müşterek, Meclisi Umumîi vilâyetin in'ikadından lâakal 
üç gün evvel içtima eder. 

İSTANBUL TEŞKİLÂTI 
Madde 38. - İstanbul ve mülhakatı bir dairei belediye olmak hasebiyle san

caklar misullû bir merkez tarafından idare olunur. 
Kâtibi mes'ulü ve heyeti merkeziyesi sancak kâtibi mes'ulü ve heyeti merke-

ziyeleri salâhiyetini haizdir. Ancak İstanbul merkezi kendisine merbut ve semtler 
teşkilâtına merci olmak üzere her dairei belediyede bir kâtip ile bir heyeti idare
ye maliktir. 
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Madde 39. - Heyeti idareler heyeti merkeziye tarafından muntehıp ve Mer
kezi Umumice musaddak bir kâtip ile daire kongresinden intihap edilecek dört 
kişiden terekküp eder. 

Madde 40. - Müddeti içtimai beş gunu tecavüz etmemek ve münhasıran 
mahallî umuru nafıa ve belediyesiyle teşebbusatı hayriye ve milliyesine dair te-
emmulâtta bulunmak ve vilâyet kongresine vekil intihap etmek üzere her daırei 
belediyede nisanın on beşinde bir kongre in'ikad eder. Bu kongre her semt aza
sının biliçtima intihap edecekleri birer vekil ile kâtibi mes'ulu ve muavinlerden ve 
heyeti idare azalarından terekküp eder. 

Madde 41. - Vilâyet kongresi otuz mayısta merkez kâtibi mes'ulu ve heyeti 
merkeziye âzalariyle devair kâtiplerinden ve devalr kongreleriyle Şile, Kartal, 
Gebze kazalarının vekillerinden terekküp eder. Bu kongrenin müddeti in'ikadı ve 
vazifesi, salâhiyeti sancak kongreleri gibi olup ancak meclisi müşterek vazifesini 
işbu kongre ifa eder. 

Madde 42. - Her dairei belediyede bir kulüp bulunacak ve bu kulüp heyeti 
idare marifetiyle idare olunacaktır. 

MÜFETTİŞLER 
Madde 43. - Muamelâtı umumiye cemiyeti teftiş ve merkezlerin arasında te

mini intizam için talimatnamei mahsusuna tevfikan salâhiyeti haiz merkezi umu
minin müfettişleri vardır. 

Madde 44. - Müfettişler merkezi umumî tarafından tayin edilir, teftiş daire
lerinin tayini merkezi umumiye aittir. 

İNZIBAT 

Madde 45. - Cemiyetçe kararlaştırılan namzedler aleyhine rey verenler ve 
makûs cereyanlar husulüne çalışanlar heyeti merkeziye kararlyle cemiyetten ih
raç edilir. 

Madde 46. - Yapılacak propagandalar hakkında Meclisi Umuminin verdiği 
karar aleyhine makûs cereyanlar husule getirenler Meclisi Umumî karariyle Ce
miyetten ihraç edlılir. 

Madde 47. - Cemiyeti menafi! şahsiyesine âlet ittihaz edenler, ayyaşlık, ku
marbazlık, dolandırıcılık, sirkat, suiistimal, irtikâp ve ihtilas gibi mugayiri ahlâk 
ahvale cur'et edenler heyeti merkeziyeler karariyle Cemiyetten ihraç olunur. 

Madde 48. - Hafi cemiyetlere, siyasî fırkalara intisap edenler heyeti merke
ziyeler karariyle Cemiyetten ihraç olunur. 

Madde 49. - Cemiyetin ahengi uhuvvet ve ittihadını nifak ve tefrika ilka ya
hut taraftar peyda ederek ihlâl etmek isteyenler heyeti merkeziyeler karariyle Ce
miyetten ihraç edilir. 

Madde 50. - Alelûmum ihraç kararları merkezi umumiye bildirilir. İhraç 
olunanların merkezi umumî nezdinde hakkı müracaat ve istinafı vardır. 
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MEVADI UMUMİYE 
Madde 51. - Kongrelerde ve merkezlerde cereyan edecek muzakeratın neti

cesi sureti mahsusada tutulacak zabıt defterlerine tahrir ve zeylleri azayı mevcu-
de tarafından imza edilecektir 

Madde 52. - Meclisi Umumî ve Merkezi Umumî ile heyeti merkeziye ve he
yeti idarelerin müddeti intihap ve tayinleri bir senedir 

Madde 53. - Teşkilâtı Cemiyete ait her nevi intihabat reyi hafi ve ekseriyet
le icra olunur Nizamname ve programın tadili azayı mevcudenin sulusan ekseri
yetiyle yapılır 

Madde 54. - Meclisi Umumî ve merkez âzasından biri infikâk ettiği takdirde 
azayı mütebakiye tarafından yerine diğeri intihap olunur 

Madde 55. - Mevadı mahsusasında musarrah vezaifi ifade tekâsul eden he
yetler mafevkleri tarafından iskat ve yerlerine diğerleri tayin edilir 

Madde 56. - Kongrelere dahil ve merkezlere âza olmak lâakal bir sene ak-
den Cemiyete duhul ile meşruttur 

Madde 57. - Kongrelerin ilk içtimamda ekseriyet teşekkül etmediği takdirde 
azayı saire davet edilir Daveti müteakip vukubulacak ıçtımada mevcut âza ile in
tihap icra edilir 

Madde 58. - Her merkez muvazzaf veya fahri kâtip ve veznedar istihdam 
edebilir 

Madde 59. - ikmali müddet eden azanın yeniden intihabı caizdir 
Madde 60. - Merkezi Umumî azaları gibi müfettiş ve muvazzaf kâtibi mes'ul-

lerinm memur, meb'us olması ve ticaret ile iştigal eylemesi memnudur 
Madde 61. - Cemiyetin Merkezi Umumisiyle merkezlerin mevcut numunesi 

veçhile birer muhuru olacaktır 
Madde 62. - Umuru cemiyete ait kâffei muharrerat cemiyetin muhiriyle bıt-

tahtım kâtibi umumî ve kâtibi mes'uller tarafından imza edilecektir 
Madde 63. - Fırkaya mensup olan meb'uslar müddeti tatiliyenm sülüsün

den nısfına kadar bir müddet zarfında dairei intihabiyesini yahut mahâli saireyi 
ziyaret ederek dinî, içtimaî, iktisadî hitabeler iradına ve Fırkanın makasıdı umu-
mıyesi hakkında izahat itasına mecburdur 

CEMİYETİN VARİDAT VE MUAMELÂTI MALİYESİ 
Madde 64. - Cemiyetin menabii maliyesi efradmın şehriye varidatından ita 

sim müteahhit bulunduğu yüzde bir ile hibe tarikiyle vuku bulacak teberruattan 
ve Cemiyetin emvali gayrı menkulesi hasılatından ve Ayanın senevi yüzde altı ve 
Meb'usanın yüzde uç verecekleri aidat ve ianatı mukannenatmdan ibarettir 

Madde 65. - Merkezi Umumî ve merkezler Cemiyetin muamelâtı maliyesin
den mes'ul olduğundan veznedarlar merkezi umumî ve heyeti merkeziyelerin ka
rarı olmadıkça hiç bir akçe kazb ve sarfedemezler 
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Madde 66. - Bankalarla ve sair müessesatı maliye ve ticariye ile olacak mu
amelâtta Merkezi Umumî mühüriyle muhasebeci ve kâtibi umumî imzaları bulu
nacaktır. 

Madde 67. - Cemiyetin maksat ittihaz ettiği hususun icrası için gerek hibe 
tarikiyle gerek iştira suretiyle uhdesine geçen alelûmum emvali menkulenin ta
sarrufu Merkezi Umumiye mevdudur. Heyeti merkeziyenin icar ve saire gibi ta-
sarrufatı Merkezi Umumiye vekâlet ve izafetledir. 

Madde 68. - Tahsilat heyeti merkeziyelerin mesuliyeti tahtında tahsildarlar 
yahut muavinler ve muhabirler vasıtasiyle icra olunacaktır. 

Madde 69. - Kalemi Umumi'nin masarafi Merkezi Umumî tarafından tesvi
ye edilir. 

KULÜPLER 
Madde 70. - Her sancak merkezinde heyeti merkeziyenin idaresi altmda ol

mak üzere bir kulüp bulunur. Kulübün müntehap heyeti idaresi bulunmayıp he
yeti merkeziye âzasından biri yahut azayı Cemiyetten sair bir zat kulüp müdür
lüğünü ifa eder. 

Kulüp, konferanslar ve heyeti merkeziyece lüzum görülen sair içtimalar için 
bir mecma'dır. Bu gibi içtimalar vukuundan bir iki gün akdem hususî ise efradı 
Cemiyete, umumî ise bütün halka ilân edilir. 

Kulüpler dahili memlekete seyahatler tertibine delâlet edecektir. 
Heyeti merkeziyenin makam kulüptür. 
Madde 71. - Sancak merkezleri haricinde kulüp tesisi Merkezi Umumi'nin 

reyine vabestedir. 
TEŞKİLÂTI MERBUTA 

Madde 72. - Fırkanın merkezi saltanatta bir büyük mahfel olacaktır. Bu 
mahfel Merkezi Umumi'nin tahtı nezaretinde bulunacaktır. Meb'usan ve Ayan ve-
sair erkân ve azayı Cemiyeti mahfele bir duhuliye ve taahhüdatı nakdiyei senevi
ye ile dahil olacaklardır. 

Madde 73. - Büyük şehirlerde ayrıca esnaf ve amele kulüpleri küşad edile
cektir. Bunlarda da muhitin zihniyet ve ahvali içtimaiyesine göre esbabı istirahat 
nazarı dikkate alınacaktır. Kumar ve müskirat memnudur. Bunlara yalnız Cemi
yet efradı dahil olmazlar, sair ahali de devam edebilir. 

Sancak heyeti merkeziyeler buralara erbabı iktidar ve zekâyı münavebeten 
gönderir. Bunlar bir arkadaş gibi kulüp efradiyle müzakere ve muhaverede bulu
nurlar, müzakere ve talim suretiyle fikirlerinin tenvirine hizmet ederler. 

Heyeti merkeziyeler bilhassa bu hususa itina etmekle mükelleftirler. 
Madde 74. - Fırkaya merbut olarak ayrıca avcılık, nişancılık, yarış ve güreş 

ve cirid ve binicilik, futbol, bisiklet, keşşaf kulüpleri gibi idman kulüpleri teşkil 
edilecektir. 

Madde 75. - İşbu nizamnamenin icrası ve mevkii tatbika vaz'ı Merkezi Umu-
mi'ye aittir. 
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7. - 1916 (1332) Kongresinde Takarrür Eden Siyasî Program ve 
Nizamname Tadil ve İlâveleri 

a) Siyasi Program Tadil ve İlâveleri 
1. - "Meşihatı İslâmlye teşkilâtının neşri diyanete ve ilâyı islâmiyete bitama-

mıha hadim olacak surette tevsi ve istikmaline ve medarisin bu maksat dahilin
de ıslâhına dair kanunname tanzimi teklif olunacaktır." 

2. - "Meşihatı İslâmiyenin vezaifi diniyesine muktazi olup doğrudan doğru
ya idaresini deruhde edeceği medaris muhassesatmın Evkaf Nezareti tarafından 
Meşihat! İslâmi'yeye itası ve müessesatı diniyede müstahdem memurların Meşi
hatı müşarünileyhaca nasp ve azledilmesi zımnında kanunnameler tanzimi tek
lif olacanaktır." 

3 . - "Kuvve! kazaiye münhasıran Adliye Nezaretine mevdudur; binaenaleyh 
bilcümle teşkilâtı kazaiyenin Adliye nezaretine rapt ve ilhakı için kanunnameler 
tanzimi teklif olunacaktır." 

4. - "Memleketin şiddetle muhtaç olduğu etıbbanın bir an evvel yetiştirilme
si için mekâtibi tıbbiyenin teksir ve tevsi ve ıslahı ve memlekette nüfusu umumi-
yeyi mahveden hastalıkların izalesi için bütçeye tahsisatı muktaziyenin vaz'ına 
tevessül edilecek ve umuru sıhhiyeyi ciddî bir surette tevhid için kanunname 
tanzimi teklif olunacaktır." 

5. - "Teşkilâtı mülkiye, adetleri tezyid edilmek üzere vilâyet ve kaza ve nahi
ye namları ile üç derece olacak ve nahiyeler şahsiyeti hükmiyeyi haiz olmak üze
re bir veya müteaddit karyelerden teşkil edilecektir. 

Teşkilâtı vilâyet kanununun tadilinde bazı vilâyetlerin ahvali hususiyesi na
zarı dikkate alınacaktır." 

6. - "Darülmuallimin ve Darülmuallimatlar ile bilûmum mekâtibi tâliye mu-
hassasatınrn bütçesine nakli ve idarelerinin doğrudan doğruya Maarif Nezareti'-
ne raptı hakkında maddei kanuniye tanzimi teklif olunacaktır." 

7. - "Vahdeti idarenin temini için Evkaf nezaretine merbut bulunan mekâti
bi umumiye, masarifi Devlet bütçesinden tesviye olunmak üzere Maarif Nezareti
ne nakledilecektir. 

Doğrudan doğruya mütevellileri tarafından idare olunan mekâtibi vakfiye me
kâtibi hususiyeden madud olmağla bu hükümden müstesnadır." 

b) Dahilî Nizamname Tadil ve İlâveleri 
4. madde tadilatı: "İttihad ve Terakki Fırkası bir Reisi Umumi'nin tahtı ida

resinde müteşekkil bir Meclisi umumî tarafından idare olunur. Meclisi mezkûr 
Fırkanın gerek teşkilâtı hariciyesini ve gerek teşkilâtı teşriiyesini idare eder. Mec
lisi Umumî namına teşkilâtı hariciyeyi idare etmek üzere bir kâtibi umuminin ri
yaseti altında müctemi bir merkezi umumî ve teşkilâtı teşriiyeyi idare etmek için 
de bir vekili Umumî ve onun riyaseti altında Ayan ve Meb'usandan birer heyeti 
idare mevcuttur." 
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5. madde tadilatı : "Meclisi umumî, azayı tabiiye ve azayı muntehabeden 
mürekkeptir Azayı tabiiye merkezi umumî azaları ile kabinede bulunan Fırkaya 
mensup azalardır Azayı muntehabesı kongre tarafından her sene heyeti teşriiye 
meyanından intihap edilecek beş zattır " 

6. madde tadilatı: "Meclisi umumî on beş günde bir kere muntazaman vak
ti muayyende içtima eder Merkezi umumî veya Reisi Umumî tarafından gösteri
lecek lüzum üzerine fevkalâde olarak toplanır " 

8. madde tadilatı : "Vekili Umumî Fırkaya ve heyeti idaresine riyaset ve Fır
ka heyeti teşriiyesının intizamını temin eder ve icap eden izahat ve ırşadatta bu
lunur Fırkanın Ayan ve Meb'usan meclıslerındekı âzası tarafından her sene ye
dişer zattan mürekkep bir idare heyeti mtıhap olunur " 

10. madde tadilatı : "Kongre evvelâ Reisi Umumiyi, saniyen kâtibi umumi
yi, salisen dokuz kişiden mürekkep merkezi umumî azayı muntehabesini intihap 
eder Merkezi Umumî âzalariyle kâtibi umumî meb'us ve ayan olmayacaktır " 

11. madde tadilatı: "Vekili Umumî Reisi Umumi tarafından intihap olunur " 
17. maddenin muaddel son fıkrası: "Meclisi millî içm takarrür edecek nam-

zedlerm ıntıhabatında talimatnameı mahsus ahkâmına tevfikan icrayı faaliyet 
edeceği gibi meclisi umumîı vilâyet ile liva dahilindeki bilûmum belediye ve buna 
mümasil intihaplarda heyeti merkeziye ile bılistişare namzedlermi tayın eder " 

22. maddeye ilâve edilen fıkra : "Müteaddit muhabir bulunan kazada ser-
muhabır ve muhabir bulunan kazada muhabir yirminci maddede gösterilen va
zife ve salâhiyeti haiz ve ikiden dörde kadar azadan mürekkep bir heyeti idareye 
malıktır " 

ilâve edilen 51. madde : "Müfettiş ve kâtibi mes'ullerin tayın ve azilleri bir 
talimata raptedilir ve işbu talimat Merkezi Umumice tanzim ve müfettiş ve Kâti
bi mes'ullere tevdi olunur " 

Osmanlı imparatorluğu Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik olarak ayrı
lınca ittihat ve Terakki Fırkası da son kongresini yapmış ve fesih kararı 
almıştı Bazı kişiler ittihat ve Terakki Fırkasının "lekelenmemiş mucibi 
hacalet işlere karışmamış" kişilerinden "yeni bir kisve, gaye ve unvan" ile 
çalışmaları saptanmış 11 Kasım 1918'de Teceddüt Fırkası'nı kurarak it
tihat ve Terakki felsefesini sürdürmeye çalışmışlardır 

2 . - Fedâkerân-ı Millet Cemiyeti 
Meşrutiyetin ilânından, Kanun-ı Esâsi'nin yürürlüğe konmasından, 

özgürlükleri sınırlayan yasakların kaldırılmasından sonra, Osmanlı Im-
paratorluğu'nda siyasal örgütlenme hareketi de başladı. Bu hareketin 
onculuğunu çeşitli nedenlerle yaşamının bir bolumunu yurt dışında ge
çirmek zorunda bırakılan insanlar yaptı 

Birer birer yurda donen siyasal sürgünler, 12 Ağustos 1908'de Sulta
nahmet Bahçesinde bir miting düzenledikten sonra, siyasal bir orgut ola
rak ortaya çıkmaya karar verdiler. Avnullah El-Kazımı başkanlığında, Fe-
dakârân-ı Millet Cemiyeti adıyla kurulan bu siyasal orgut, amaçlarını 
şöyle ortaya koymuştur. 
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"... Bilumum Osmanlıların şeref-i idrâkiyle müftehir oldukları usul-ü 
İdare-i meşrutiyetin bahşeylediği selâhiyete istinaden ve kavaid-i hukuk-
ı tabiiyeye tevfikan hürriyet, adalet, müsavat gibi levazım'ı esasiye-i meş
rutiyetin muhafazası ve mülk ve milletin temenni-i saadet ve selâmeti uğ
runda maddî ve manevî fedakârlık icra etmek,... Ahlâk-i hasene-i milli-
yenin takviyesine ve âdat-ı kavmiye ve ihtiyacat-ı mevkiiyemize tatbikân 
memalik-i Osmaniye'de ulûm ve maarif ve sanayii ve ticaretin terakkisi
ne ve mekktepler ve hastaneler ve hisseli şirketler küşad ve teşkiline ve 
cemiyete mensup talebeye muavenet ve terbiyelerine nezaret ve keza 
muhtacinin tehvin-i ihtiyaçlarına gayret misullû vatan ve milletin refah 
ve saadetine hadim her nevi icraat-ı hayriyede bulunmak ve siyaset nok-
ta-i nazarından umuru hükümete müdahale edilmemek şartıyla, vatan 
ve milletin menafime muvafık veya mugayir gördüğü muamelât ve icra
at-ı hükümeti takdir ve tenkide ve saadet-i mülk ve millete hadim ihtarat-
ı hayrıhahane ve mâkule ile zimandaranı umuru ikaz ve hakkı ifrat per-
verane iltizam ederek, nik-ü bedi bitarafane tefrik ve tahlil ile enzar-ı 
umumiyeye vaz' misüllû meşrutiyet-i mukaddesenin tamami-i icrasını te
min edecek teşebbüsat-ı hayriye ve nafiada da bulunmak" (1). 

Cemiyetin meşrutiyete saygılı olmak koşulu ile "hanedan-ı saltanat 
hukukunu" korumayı, ülkede "usul-ü meşrutiyeti muhafaza ve müdafaa 
için her nevi" fedakârlıkta bulunmayı, Kanûn-ı Esâsi'nin değiştirilmesine 
"tevessül" etmeyi, "Osmanlı sancağı altında yaşayan akvam-i muhtelife 
beyninde mevcut ihtilafâtı def ile bu uhuvvet ve ittihad-ı umumi-i vatanî 
te'sis ve tahkimine" çalışmayı, hürriyet, adalet, müsavat kelimelerinin 
anlamlarını açıklamayı, ülkeye ve millete hizmet edeceklere yardımda 
bulunmayı, görevde bulunup da ülke ve millete zarar verenlerin zararla
rını gidermeyi de amaçladığı görülmektedir (2). 

Cemiyet kendini "Fırka-ı Siyasiye" olarak nitelendirmiş ise de siyaset
ten çok üyelerine yardım işiyle uğraşmış, o nedenle de Tunaya'nm deyi
mi ile "hayır cemiyeti ile siyasal parti" arasında gitmiş gelmiştir. 

Cemiyet, meşruti sistemin temel taşı olan seçimlere ilgi göstermemiş
tir. Bu nedenle de Meclis-i Mebusan'da üyesi olmamıştır. Cemiyetin ya
sa dışına çıktığı, kendi üyelerince hükümete şikâyet edilmiştir. 12 Ocak 

(7/ Turtaya, a.g.e., C.l. s.136 
(2) a.g.e., C.l, s. 13S-13V 
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1909'da Cemiyet merkezi aranmıştır. Dolayısıyla Cemiyetin hükümetle 
arası açılmıştır. 31 Mart İsyanından sonra Cemiyetin yaşamı da sona er
miştir (1). 

3. - Ahrar Fırkası 
II. Meşrutiyet Döneminin ve ülkemizin ilk siyasal partisi olan Ahrar 

Fırkası, 1 Eylül 1324/14 Eylül 1908'de kurulmuştur. Kurucuları arasın
da Nurettin Ferruh, Ahmet Fazlı, Kıbrıslı Tevfik, Nâzım, Şevket, Celalet-
tin Arif ve Mahir Sait beyler vardır. 

Fırka'nm programı, Nurettin Ferruh'un kaleminden çıkmıştır. Kont 
Ostrorog'un da programın hazırlanmasına yardımcı olduğu görülmekte
dir (2). İttihad ve Terakki karşıtı basından yoğun ilgi görmüştür. İkdam, 
Sabah, Yeni Gazete, Sada-yı Millet gibi. Serbesti Gazetesi ise, âdeta Fır
ka'nm yayın organı niteliğini taşımıştır. 

Ahrar Fırkası'nm bir başkanı olmamıştır. Kâmil Paşa'nm adı geçmiş 
ise de bu konuda somut kanıt bulunamamıştır. Halktaki genel kanı ise, 
Prens Sabahattin üzerinde yoğunlaşmıştır. Fırkayı onun kurduğu, ide
olojik çizgisinin onun görüşlerine dayandırıldığı belirtilmiştir. Arnavutluk 
mebusu İttihad ve Terakki karşıtı İsmail Kemal Bey'in de Fırka başkan
lığı konusunda adı geçmiştir (3). 

Fırka, başkanlık konusunda sıkıntı çektiği gibi, örgütlenme ve para
sal konularda da güçlüklerle karşılaşmıştır. İstanbul dışında örgütlen
mesini tamamlayamamıştır. Maddî sorunlarını çözmek amacıyla Nuret
tin Ferruh, Mısır'a gönderilmiş, Abdülhamit ile ilişki kurulmuş, hatta ik
tidara geldiklerinde Avrupalı sermayedarlara imtiyaz verme vaadinde bu
lunarak, onlardan da maddî yardım almaya çalışılmıştır (4). 

Fırka'nm ideolojisi, bireysellik, liberalizm, kişisel girişimcilik ve yerin
den yönetim ilkelerine dayandırılmıştır. Fırka, İttihad ve Terakki'nin 
merkeziyetçi yapısına, milliyetçilik yaklaşımına karşı çıkmıştır. İttihad ve 
Terakki'ye alternatif oluşturan Ahrar Fırkası İttihadçüar tarafından bölü
cülükle, kozmopolitiklikle suçlanmıştır. 

(1) Tunaya, a.g.e., C.l, s. 135. Sina Aksin, "Fedakârûn-t Millet Cemiyeti", SBF Dergisi, C. XXIX, s. 1,2, s. 125-136 
(2) Tunaya, a.g.e., C.l, s. 143, karşılaştır. Ahmet Bedevi Kuran, Osmanlı İmparator... s. 499 
(3) Tunaya, a.g.e., C.l. s. 151 
{4) a.g.e., C.l, s. 152 
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Yeterince hazırlanmadan seçime katılmak zorunda kalan Ahrar Fır
kası, sadece İstanbul'dan aday gösterebilmiştir. Fırka adayı olmadıkları 
halde, Sadrazam Kâmil Paşa'ya, Prens Sabahattin Bey'e ve Mizancı Mu
rat Bey'e 18 oy verilmiştir. Fırka adına Mahir Sait Bey, kendi özel çaba
sıyla Ankara'dan mebus seçilmiştir. 

Fırkanın önde gelen isimlerinden Fazlı Nurettin ve Ahmet Celalettin 
Rum Patrikliğini ziyaret etmişler, Ahrar Fırkası'nın Rumlarla birlikte 
hareket etmek istediğini ha t ta bu konuda bir an laşma yapmayı 
düşündüklerini belirtmişlerdir. (1) 

Seçimlerde başarılı olamayan Ahrar Fırkası, Meclis-i Mebusan'da yal
nız kalmamıştır. Mahir Sait Bey'in dışında bazı mebusların da örneğin 
Zöhrap Efendi'nin Ahrar Fırkası'ndan olduğu, Meclis-i Mebusan'ın 
18 Şubat 1324 tarihli toplantısında Arif İsmet Bey tarafından açıklan
mıştır (2). İsmail Kemal, Dr. Rıza Nur Bey ve Yorgi Boşo Efendi gibi bazı 
mebusların da Fırkaya geçtikleri görülmektedir. Meclis-i Mebusan'da 
Arap Arnavut, Rum ve Ermeni mebuslar bu Fırkaya yakınlık göstermiş
lerdir (3). Fırka uzun süre yaşayamamıştır. 31 Mart İsyanı sırasında, bu 
isyan karşısında açık tavır almayan, isyancılara karşı olan, İttihadçılara 
destek vermeyen Ahrar Fırkası, bu tavrının sonuçlarını isyanın bastırıl
masından sonra görmüştür. Üyelerinin bir kısmı tutuklanmış, bir kısmı 
yurt dışına kaçmıştır. 30 Ocak 1910 tarihinde Ahrar Fırkası feshedilmiş
tir. Böylece, meşrutiyetin ilk siyasal partisi kendi kararıyla siyasal ya
şamdan çekilmek zorunda bırakılmıştır. 

Osmanlı Ahrar Fırkası Programı (4) 
İnsanlar hür ve hukuk-ı beşer nokta-i nazarından müsavi olarak doğdukla

rından aharın hukukuna tecavüz etmemek şartiyle hürriyet, hakk-ı temellük, 
emniyet, huzur-u kanunda müsavat, kanuna mutavaat, asayaş-i umumiyi mu
hil olmayan ef al ve harekâtta serbest, serbesti-i kelâm, serbesti-i matbuat, ser-
besti-i ticaret, serbesti-i muhaberat, serbesti-i vicdan, serbesti-i seyahat, serbes
ti-i tedrisat, serbesti-i müşareket, serbest-i içtima', masuniyet-i mesakin gibi hu
kuk-ı umumiyeye maliktirler. 

(1) Sabah. 1 Teşrinisani 1908. s.2 
(2) Meclis-i Mebusun Zabıt Ceridesi, D. I, ic.l. C. .2, s.152 
(.?) Tımaya, a.g.e., C.i, s. 144-145 
(4) Tımaya, a.g.e., C.İ s.155-169 
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Böyle hukuka malik olan Osmanlılar hür bir memlekette yaşadıkları için o 
memleketin terakkiyat-ı iktisadiye, içtimaiye ve siyasiyesini gözetmek ve bu bap
ta lâzım gelen esbabı acileye tevessül eylemek vazifesiyle mükellef olduklarından 
vücudu memleketin hayat damarları mesabesinde olan şimendiferlerle yolları in
şa, kanal ve cetvelleri küşad, gümrük, telgraf, posta ve telefon gibi umur-ı nafı
ayı imal, tensik ve tevsi' ile bunların husul-ü ma'razmda imtiyaz ve inşaatın mü
nakaşa ve müzayede suretiyle icrası hususunda lâzmı gelen esbabın evvel beev-
vel istikmali ve cism-i memleketin kanı hükmünde bulunan ticareti bahriye ve 
berriye ile ziraat ve sanaatin tevsi ve tenemmüvü ve asayiş-i dahiliye ve hariciye
yi temin edecek olan kuva-yı berriye ve bahriyeyi bir hal-i mükemmeliyete irca ve 
esas-ı refah ve saadet-i mülk olan adaletin tamamiyle teessüs ve temerküz ede
bilmesi için adliyemizin ve alelûmum heyet-i zabıtanın gayet ciddî ve esaslı bir 
tarzda islâhı, ceraim-i âdiye ve siyasiye ve matbuat için jüri usulünün kabulü ve 
mecalis-i sulhiye ihdası gibi usul ve vesait-i medeniye ile emniyet-i umumiyeyi 
celbe muvaffak olması elzemdir. 

Madde 1. - Vükelâ, Meclis-i Mebusaıı huzurunda mes'ul olup Parlâmentonun 
itimadına mazhar olmadığı ekseriyetle tahakkuk ettiği halde istifaya mecburdur. 
Reis-i Vükelâ Parlâmento erkânından olmak üzere taraf-ı şahaneden intihap ve 
tayin edilip Reis-i Vükelâ dahi mes'uliyeti tahtında vukelâ-yı saireyi ekserisi par
lâmento azasından mürekkep olarak hariçten dahi intihap ve tayin edebilir. 

Madde 2. - Âra-yı umumîye usulüne ittibaen yirmi yaşını ikmal eyleyen her 
ferd-i zükûr vergi versin vermesin evsaf-ı saire-i kanuniyeyi haiz bulunursa bi
rinci derecede hakk-ı intihaba malik bulunacak ve bu hakkın her müntehip için 
bir vazife olması Meclis-i Mebusan'm nazar-ı dikkatine vazolunacaktır. 

Madde 3. - Meclis-i Mebusan'ın müddet-i içtimai sekiz ay olacaktır. 
Madde 4. - Meclis-i Mebusan'm teklif ve vaz'ı kanuna salâhiyet-i tammesi 

vardır. Lâakal on meb'us tarafından dermeyan olunmak şartiyle parlâmento tek
lif olunan lâyihaları badelmüzakere kabul ettiği takdirde lâzım gelen kavanini 
tertip ve tanzime salâhiyettar olacaklardır. 

Madde 5. - Kanunen mebus olmaya salâhiyeti olan her Osmanlı, Memaliki 
Osmaniyenin her tarafından namzetliğini vazetmek hakkını haiz olacaktır. 

Madde 6. - Mebusların adedi ihtiyac-ı memleket ile kabil-i tevfik olmadığın
dan tezyid-i miktarı menafi-i adideyi müstelzim olacağı cihetle yirmi beş bin nü
fusu zükûra mukabil bir mebus intihabı teklif olunacaktır. 

Madde 7. - Meclis-i Vükelâ ile parlâmento arasında vuku bulacak ihtilâf ne
ticesinde parlâmento ba irade-i senlye dağıtılmak istenildiği ve bunun muallen 
olan iradede yeniden yapılacak intihabatm üç ay zarfında icrası ve parlâmento
nun küşadı beyan edilmediği takdirde işbu irade keenlemyekûn addalonup par
lâmento vazifesine devam edecek ve meclis-i mezkûr rey-i sabıkta ısrar ettikleri 
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takdirde Heyet-i Vükelâ müstafi addedilecektir. Bu usul gerek vakt-i harp ve ge
rek vakt-i sulhde mer'i olacaktır. 

Madde 8. - Ayan azalarının sülüsan-ı mecalis-i umumiye ile belediye azaları 
tarafından intihap edilerek yalnız sülüsü taraf-ı hükümetten nasbolunacak ve 
azanın miktarı Mebusanm nısfı derecesinde olup muayyen bulunacaktır. Ayanın 
müddet-i memuriyeti altı seneden ibarettir. Gerek mecalis tarafından ve gerek 
hükümet tarafından intihap olunanların sülüsleri ayrı ayrı her iki senede bir teb
dil edilecek ve yalnız sülüsü teşkil edip hükümet tarafından mansup olanlar me-
yanında Darülfünun heyetlerinden, vükelâlık, valilik, ordu müşirliği, kadasker-
lik, elçilik, patriklik ve hahambaşlık gibi memuriyetlerde bulunmuş olan mazu-
linden, berri ve bahrî ferikandan, muteberan-ı tüccardan ve evsaf-ı lâzimeyi ha
iz zevat-ı saireden münasip azalar bulunacaktır. 

Madde 9. - Kanun-ı Esasi'nin 108, 109, 110 uncu maddelerinde bahsedilen 
Mecalis-i Umumiye-i Vilâyatın bir an evvel toplanması ve ifa-yı vazifeye mübaşe
ret etmeleri ve bu veçhile mezkûr maddelerde mevzu olan tevsi-i mezuniyet ve tef-
rik-i vezaif usulünün tamamiyle tatbikini temin edecek kavanin-i mahsusa vaz'ı 
talep olunacaktır. 

Madde 10. - Vilâyatm hal-i hazırdaki taksimat-ı mülkiyesinin suret-i umu-
miyede tadil ve tebdili lüzumu derkâr bulunduğundan bunun tanzim ve icrası 
Meclis-i Mebusan'm kararına vabeste bulunacaktır. 

Madde 11. - Kanun-ı Esasi'nin 113 üncü maddesinin hürriyet-i şahsiyeye 
münafi olan son fırkasının ilgası talep olunacak ve bilâ muhakeme hiç kimse 
hakkında bir güna mücazat tertip edilemeyecektir. 

Madde 12. - Kanun-ı Esasi'de muvakkat kanun tanzim ve tatbikini natık 
olan madde-i mahsusanın lağvı ile parlâmento tararından tasdik edilmedikçe hiç
bir kanun mevki-i tatbika vaz olunamaması talep edilecektir. 

Madde 13. - Devletin lisan-ı resmisi Türkçedir. Her nevi muhaberat ve mü-
zakerat-ı resmiye Türkçe olacaktır. 

Madde 14. - Osmanlıların mebus intihabında, memuriyetlere tayininde cins 
ve mezhep tefrik edilmeyerek mücerred ehliyet ve liyakatleri nazar-ı dikkate alı
nacağı gibi anasır-ı Osmaniyenin adilâne bir surette bu hakka nailiyetleri husu
suna itina edilecek ve bilûmum Osmanlılar ahz-ı asker kanununa tabi buluna
caklardır. 

Madde 15. - Edyanın serbesti-i icrası ve cemaat-i muhtelifeye verilmiş olan 
imtiyazat-ı mezhebiyenin kemakân cereyanı esasları mahfuz kalacaktır. 

Madde 16. - Devletin ihtiyacatını kâfil suretti kuva-yı berriye ve bahriyenin 
tezyid ve tensiki ve hizmet-i askeriyenin ordunun talim ve tekemmülünü ihlâl et
meyecek bir müddete tenzil talep olunacaktır. 

Madde 17. - Emvali gayrı menkulenin tezyid-i itibarı ve hukuku tasarrufıye-
nin suret-i katiyede temini maksadıyla kavaid-i seriye dairesinde mülk ve vakıf 
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hakkında mevcut kayanının ihtıyacat-ı zemaneye tevfikan tadili, arazi-ı mağsu-
benın ashabına iadesi, kadastro usulüne mübaşeret olunması ve anonim şirket
lerin teşkilini teshil edecek bir nizam vaz'ı, Emniyet Sandıkları muamelâtının 
tanzim ve tevsı-ı, Ziraat Bankalarının ıslâhı, cüzi faizle akçe tedarik edebilmek 
için Emlâk Bankaları tesis ve teşkili ve millî bir bankanın ihdası çaresine teves
sül edilmesi talep olunacaktır 

Madde 18. - Ahval-ı maliyemizin Islâhı maksadıyla alelûmum vergilerin su-
ret-i tarh tevzi ve cıbayeti için ciddî bir usul-u teftiş tesisi muhtelif namlar altın
da mevcud keyfî vergilerin lağvı ve bilûmum vergilerle aşar ve ağnam usullerinin 
ameli bir surette ıslâhı ıçm mebusanın ınzımam-ı reyi ile erbab-ı ihtisastan mü
rekkep bir heyetin içtimai ve bu suretle ahalinin temin-i hukuk ve menafı-ı esba
bının ıstikmalı teklif edilecektir 

Madde 19. - Tahsil-i iptidaî mecburidir Lisan-ı resmî Türkçe olduğundan 
bilcümle mekâtib-ı resmiye ve hususiyede Türkçe mecburî ve lısan-ı mahallî ih
tiyarî olacaktır Cemaat-ı muhtelife kendi mekteblerinde Türkçe ile beraber lı
san-ı millilerini tedris hususundaki serbestilerim muhafaza edeceklerdir 

Madde 20. - Mekteplerde arıasır-ı muhtelife arasında câyıgır olması elzem 
bulunan meveddet-ı samımanenın teyıd ve temim maksadıyla hakk-ı teftişi hü
kümetin tasdiki ve bunun bir suret-ı meşruada cereyanı esbabının tekemmülü 
ve askerî, mülkî umum mekâtıb-i resmıyenın butun Osmanlılara kuşade bulun
ması taleb edilecektir 

Madde 21. - Ahkâmı celıle-ı Islâmiyeye kemal-ı vukuf ehem ve elzem olmak
la talebe-ı ulûmun şeref ve şanı Islâmiyete lâyıkı veçhile tahsil ve tekemmül et
melerinin temini, medreselerimizin bir hal-ı mükemmeliyete ircaı ve haysiyet-i 
şahsiyelermın vikayesi zımnında terfıh-ı halleri esbabı ıstikmal edilecektir. 

Madde 22. - İstanbul şehrinin kurre-ı arz üzerindeki mevki-i müstesnası iti
bariyle imar ve tezyini halinde fevaıd-i adide istihsali bedıhî bulunduğudan bılâ 
ıfata-ı vakit evvelâ umumî bir plân tertibi ve bunun tedricen tatbiki hususunun 
nazar-ı teemmüle alınması ve belediyelerin bugünkü hali kendilerinden bekleni
len vezaıf-ı icraya musaıd olmadığından bunların varıdat-ı cedide ve salâhiyeti 
vasıa ile tezyın-ı mülke çalışacak bir surette kalbi ve tebea-ı ecnebıyenin tebea-ı 
Osmaniye mısıllû mutesavıyen rusum-u belediye ile mükellef olmaları ve umur-u 
sıhhiyenin bir dıkkat-ı mahsusa ve mütemadiye tahtında tedviri ile Memalık-ı 
Osmanıyemn her tarafından ahval-1 hazıra-i fenniyeye tevfikan hastaneler ve ve-
lâdethaneler ve muessesat-ı hayriye-i saire tesisi ve memleketm frengi, verem gi
bi illel-ı vahime ve sâriyeden yoluyla tahlıs ve himayesi çarelerinin istikmalı 

Madde 23. - Terk-ı eşgal ve buna mümasil halatta havayıc-ı zarurîye-i mem
leketin hükümet tarafından temın-i cereyanı ve icabat-ı iktisadiye ve menafi-ı 
umumiye ihlâl edilmemek şartiyle amelenin terfih-i halı ve ameleler ile usta ve 
sermayedaranın hukuk ve vezaıf-i mutekabilelerinin tayın-i marazında kanunlar 
vaz-ı ve Ticaret ve Nafıa Nezaretlerine merbut olmak üzere bir eşgal-ı umumiye 
şubesi tesisi ve memurın-ı hükümetin terk-i eşgal için sendikalar tesis edememe
leri teklif edilecektir 
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Madde 24. - inhisarlar esasen menafi-ı memlekete muzır olduğundan vu-
cub-u katı olmadıkça bunlara cevaz verilmemesi talep olunacaktır Umur-u ma
liye nokta-ı nazarından zarureti tahakkuk eden ve elyevm mevcut olan inhisar
lar husn-u idare edilerek ahali ile Devletin menfaiini temin edecek bir usulün tat-
bıkma gayret edilecektir 

Madde 25. - Menafl-i umumiyeye ve mesleğimize muvafık olarak bilâhare zu 
hur edecek mesaıl programımıza idhal edileceği gibi icap eden mevad ihtiyacat-ı 
zemaneye göre tadil de edilecektir 

Osmanlı Ahrar Fırkası Nizamname-i Dahilisidir 

Fırkanın ismi, Maksadı, Saha-i Faaliyeti ve Vesaiti 
Madde 1. - Fırkanın ismi "Osmanlı Ahrar Fırkası"dır 1324-1908 senesi Ey

lülü iptidasında İstanbul'da teşekkül etmiştir 
Madde 2. - Fırkanın maksadı mukaddema neşrolunan beyanname ve prog

ram mucibinde hukûmet-ı meşruta esasının her nevi vesaıt-i kanuniye ile Mema-
lık-i osmanıyede teyid ve tahkimine ve anasır-ı muhtelife-i Osmaniye arasında bir 
ittıhad-ı samımane husulüne ve milletin terbiye-i sıyasıyesıne yanı parlâmento 
usul ve adatma alışmasına say eden Osmanlıların siyasî ve içtimaî faaliyetini tev-
hıd etmektir 

Madde 3. - Fırkanın saha-ı faaliyeti butun Osmanlı Memalikıni ihtiva eder 
Madde 4. - ikinci maddede gösterilen maksada vusul için fırkanın vesait-i ıc-

raıyesı berveçhı âtıdır 
a) Parlâmentoda mevzu-u bahs olacak mesail hakkında bir mahall-i içtıma-

da aynen parlâmento usulü dairesinde o mes'eleye dair fırkaya mensup müte
hassıslar canibinden nutuklar irad ettirerek icra-yı muzakerat etmek, 

b) Fırkaya mahsus mahall-i içtimada fırkaya mensup erbab-ı ihtisas tarafın
dan ulum-u siyasiye ve içtimaiye ve ahval-i cariyeye müteallik ders suretinde 
konferanslar vermek 

c) Fırkanın fikir ve meslekini tefhim ve tamim için mevkut ve gayr-ı mevkut 
risaü ve murevvici efkârı olmak üzere gazeteler ve evrak-ı saire tabettirmek ve ke
za bu maksatla ıçtıma-ı umumiler tertip eylemek, 

d) Aynı maksatla taşrada teşekkül eden şubelerle teati-i muhaberat ile ora
larda da bu kabil neşriyat meydana getirmek için içtımalar tertip ettirmek 

Fırka Azasının Suret-i Kabul ve Hurucu 
Madde 5. - Fırkanın programını kabul ile ahkâmına ittiba eden ve sınn-i ruş-

de vasıl olan her Osmanlı fırkaya dahil olabilir 
Madde 6. - Fırkaya duhulünü şifahen veya tahriren talep eden kimse fırka

ya mensup azadan iki kişi tarafından takdim olunmak ve bu teklif Meclıs-i ida
renin ekserıyet-ı ârâsma iktiran etmek şartiyle, fırkanın Meclıs-i idaresi canibin
den fırka azalığına kabul olunur 
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Madde 7. - Azadan her biri istediği zaman fırkayı terketmekte muhtardır. 
Madde 8. - Fırkaya karşı taahhüdat-ı nakdiyesini bilâ mazeret-i meşrua altı 

ay ifa etmeyen aza müstafi addedilir. 
Madde 9. - Fırkanın meslek ve menafime mugayir harekette bulunan aza, 

Meclis-i İdarenin sülüsan-ı arasıyla fırkadan ihraç edilir. İhraç edilen aza talep 
ettiği takdirde Meclis-i Umumiye müracaat ve meseleyi ekseriyet-i mutlaka-i aza 
ile suret-i kafiyede halletirebilir. 

Madde 10. - Fırkadan gerek ihtiyarıyla ve gerek bilâ ihtiyar çıkan aza o za
mana kadar vermiş olduğu akçeyi istirdad edemez. 

Fırkanın Teşkilât-ı İdariyeleri 
Madde 11. - Fırkanın teşkilât-ı idariyeleri, İstanbul'da Merkez-i Umumî ve 

taşrada buna mukabil idare-i mahalliyeler ile âtide izah olunacak Meclis ve Mü-
temer-i umumî ve Mütemer-i Mahallilerdir. 

Meclis-i İdare ve Vezaifi 
Madde 12. - Meclis-i İdare, müddet-i hizmetleri bir sene devam etmek ve se-

ne-i âtiyede tekrar intihap edilebilmek üzere, Meclis-i Umumî tarafından intihap 
olunan yirmi bir azadan mürekkeptir. 

Madde 13. - İlk Mütemer-i umumî'nin içtimaına kadar Meclis-i İdare fırka
nın müessisleri tarafından tefrik ve tayin edilir. 

Madde 14. - Meclis-i İdare lâakal iki haftada bir içtima eder. Azanın ekseri
si hazır olmadıkça işe bakılamaz ve gelmeyenler birer ihbarname ile ikinci bir iç
timaa davet olunur. Bu içtimada her kaç kişi bulunur ise bulunsun müzakere ic
ra ve karar ittihaz olunur. Bilâ mazeret-i meşrua üç defa gelmeyen aza müstafi 
addolunup yerine Meclis-i Umumide mukaddemce haiz-i ekseriyeti âra olan zat 
tayin edilir. 

Madde 15. - Fırkanın müessisleri ile mebusları Meclis-i İdarenin aza-yı tahl
iyesinden olup bilâ intihap müzakerata iştirak ve ita-yı rey ederler. 

Madde 16. - Meclis-i İdarenin vezaifi berveçhi âtidir. 
a) Mütemer-i Umumî kararlarını Heyet-i İdare vasıtasiyle icra etmek, 
b) Mürevvic-i efkârı olan gazete ile lüzumunda icraatmı ilân etmek, 
c) İdare-i mahalliyelerle mesail-i cariye üzerine muhabere etmek, 
d) Fırkanın gerek hükümet ve gerek fırka ve cemiyat-ı saire ile münasebatm-

da nümayendeliğini ifa etmek, 
e) Fırkanın emval-i menkule ve gayrı menkulesine tasarruf programını izah 

etmek, 
Madde 17. - Vesaik, senedat ve konturatların fırkaca makbul olması, Mec

lis-i İdare tarafından müekkil zatm imzasını havi bulunmasına vabestedir. 
Madde 18. - İdare-i mahalliye rüesası İstanbul'da bulundukları zaman Mec

lis-i İdare müzakeratına iştirak edebilirler. 
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Heyet-i İdare ve Vezaifi 
Madde 19. - Heyet-i İdare, Meclis-i İdare azası meyanından müntehap altı 

kişiden mürekkep ve muvazzaf olup bunlardan biri reis, biri kâtib-i umumî ve bi
ri veznedardır. 

Madde 20. - Heyet-i İdare, fırkanı bilcümle umur ve hususatını rüyetle 
hüsn-ü cereyanına nezaret ve icab eden muhaberatı icra eder; şubelerle müna-
sebat-ı dalmede bulunarak iktiza eden evrakı ve fırkanın her aylık makbuzat ve 
masarifatını Meclis-i İdareye arz ve fırka gazetesinin münderacatmı tetkik ve ta
yin ve Meclis-i İdarenin irae eylediği vezaifi ifa ve mukarreratını icra eyler. 

Meclis-i Umumî ve Vezaifi 
Madde 21. - Meclis-i Umumî senede bir defa Meclis-i İdarenin daveti üzeri

ne ve Mütemer-i Umumiden bir ay evvel fırkanın merkez azasından mürekkep ol
mak üzere İstanbul'da içtima ederek Meclis-i İdarenin bir senelik hesabatmı tet
kik ve Meclis-i İdare azalarını yeniden intihap veya ipka eyler. 

Mütemer-i Umumî ve Vezaifi 
Madde 22. - Mütemer-i Umumî, Meclis-i İdarenin daveti üzerine senede bir 

defa İstanbul'da eylül iptidasında içtima eder ve şube murahhaslarıyla İstanbul 
Meclis-i İdaresi azasından ve fikir ve reylerinden istifade maksadıyla Mütemerce 
davet olunan zevattan terekküp eyler. 

Madde 23. - Mütemer-i Umumiye davet olunacak taşra murahhaslarının 
adedi her vilâyet şubesi azaları miktarını nazar-ı dikkate almak şartiyle ve yüzde 
nispeti itibariyle taayyün eder. 

Madde 24. - Bu adet ilk mütemer için Meclis-i İdare tarafından irae edilip se-
nei âtiye için Mütemer-i Umuminin vezaifi tayin olunur. 

Madde 25. - Mütemer-i Umuminin vezaifi berveçhi âtidir. 
a) Fırkanın sene-i âtiye için faaliyet-i siyasiyesini tayin etmek, 
b) Fırka teşkilâtının ve Nizamname-i dahilisinin tâdiline lüzum görüldüğü 

takdirde suver-i tadiliyeye karar vermek, 
c) Siyasî programda tadilât ve ilâvata ihtiyaç görülürse bunları icra etmek. 

Şubeler ve Suret-i Teşekkülleri 
Madde 26. - Vilâyet ve liva merkezleriyle nüfusu çok olan diğer kasabalarda 

fırkanın şubeleri teşekkül eder. 
Madde 27. - Şubelerin teşekkülü on azanın mevcudiyetine vabestedir. Bun

lar şubeyi teşkil eder etmez keyfiyeti İstanbul'da Merkez-i Umumi'ye ihbar ve 
Merkez-i Umumî kendilerine bir mühürle ve vesika-i resmiye irsal eyler. 

Madde 28. - Şubelerin idare-i dahiliyesi Merkez-i Umumî nizamname-i dahi
lisinin aynıdır. 

Madde 29. - İstanbul'da yalnız bir Merkez-i Umumî bulunup şube teşekkül 
edemez. 
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İdare-i Mahalliyeler 
Madde 30. - Fırkanın ldare-1 mahalliyeleri on bir kişi olmak üzere şube mec

lis-! umumileri tarafından bir sene müddetle intihap olunur. Meclis-i Umumile
rin içtimama kadar idare-i mahalliyeler şube müessisleri tarafından tefrik ve ta
yin edilir. 

Madde 31. - İdare-i mahalliyeler bulundukları mahallerde fırka tarafından 
kendilerine tevdi olunan vezaifi ve mütemer-i mahallerle şube meclis-i umumile
rinin kuvve-i icraiyeligini ifa ederler. 

Madde 32. - İdare-i mahalliyeler neşriyatında ve bilûmum harekâtında fırka 
programına muhalefet etmemek suretiyle tedvir-i umur etmekle mükelleftir. 

Madde 33. - Muayyen bir mıntakadaki idare-i mahalliyelerin intihabata da
ir harekâtını tevhid maksadiyle o mmtakada ayrıca bir heyet-i intihabiye teşek
kül eder ki azası idare-i mahalliyelerin nümayendelerinden mürekkeptir. 

Madde 34. - İdare-i mahalliyeler ayda bir defa idare-i merkeziyeye ve lüzu
mu halinde heyet-i intihabiyeye, ahval-i mahalliyeye, harekâtına ve azaları ara
sındaki tebeddülata dair ita-yı malûmat eder. 

Şube Meclis-i Umumileri ve Vezaifi 
Madde 36. - Şube meclis-i umumileri Mütemer-i Umumiden bir ay evvel ida

re-i mahalliyeler tarafından davet olunur. İdare-i mahalliyeler azasıyla mütemer-i 
umumiye gönderilecek murahhasların intihabı ve idare-i mahalliyeler hesabatı-
na tetkik ve tasdiki şube meclis-i umumilerine aittir. 

Mütemer-i Mahallilerin Zaman ve Usul-ü İçtimalanyla Vezaifi 
Madde 37. - Mütemer-i mahalliler ya bir vilâyet veya birkaç vilâyet şubeleri

nin iştirakiyle indelhace vücud bulur. Bir vilâyet şubelerinin iştirakiyle vücud 
bulmuşsa o vilâyet idare-i mahalliyesi vasıtasıyla davet olunur. Birkaç vilâyet şu
belerinin iştirakiyle vücud bulmuşsa o vilâyetler idare-i mahalliyelerinin kararıy
la davet edilir. 

Madde 38. - Mütemer-i mahallilerde fırkanın faaliyetinden o civara aidiyeti 
olan mesail müzakere ve hallolunur. Mütemerlerin akdi ve netice-i mükarreratı 
hususları Merkez-i Umumiye bildirilir. 

Fırkanın Vesait ve İdare-i Maliyesi 
Madde 39. - Fırkanın vesait-i maliyesi azasının taahhüdat-ı nakdiyesi ile hi

belerden ve neşriyattan mütehassıl temettüden ve ders ve konferanslar duhuli
yesinden ve sair bu gibi varidattan ibarettir. 

Madde 40. - Kâffe-i aza hin-i duhullerinde vus' ve iktidarları nispetinde fır
kaya bir duhuliye verecekleri gibi şehrî bir meblâğ vermekle de mükelleftirler. Bu 
meblâğ beş kuruştan dûn ve beş liradan fazla olmamak şartiyle azanın yevmi va
ridatının nısfı olmak üzere tayin olunur. 

Madde 41. - İdare-i mahalliyeler varidatlarından Mütemer-i Umumî tarafın
dan tayin olunan yüzde bir miktarı münasibini fırkanın masarifat-ı umumiyesi-
ne tekabül etmek üzere İdare-i Merkeziyeye irsal eder. 
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Madde 42. - Fırkanın hesabatı İstanbul'da Merkez-i Umumî ve taşrada ida-
re-i mahalliyeler tarafından rüyet olunup tetkik ve tasdiki Meclis-i Umumilere 
aittir. 

(Matba-i Âmire, İstanbul 1324) 

Osmanlı Ahrar Fırkası Beyannâmesi 
Vatandaşlar, Muhterem İstanbul Müntehibleri : 
Bir aya kadar milletvekillerinin Dersaadet'te içtima edecekleri malûmunuz

dur. 
Şanlı ordumuzla hamiyetperver vatandaşlarımızın ihya etmiş oldukları hür

riyet, müsavat, uhuvvet ve adaletin - şayed memleketimiz Meclis-i Umumi'ye 
muktedir vekiller gönderemezse - manâsız sözlerden ibaret kalacağı şüphe
sizdir. 

İcra-yı intihap, her sahib-i hamiyet içün yalnız bir hak değil, mukaddes bir 
vazifedir. Ancak iyi bir meb'us yâni iyi bir vekil intihabı lâzımdır. 

İyi bir meb'us nasıl olur? 
Acaba meb'usan iyi veya kötü olması onun rütbesi, şekl-ü şemaili, saçı, sa

kalı gibi zevahir ile mi tayyün eder? 
Hayır! Bu suali size ciddî bir tarzda irad etmek küstahlık demek olur. İyi bir 

vekil hukuk-ı umumiyemizi müdafaa için lâzım gelen dirayet ve iktidarı şahsın
da cem ve telif etme işi olmak gerektir. Bu vazife ise bazen ihtiyata, bazen şidde
te ve ekseriya ciddî vukuf ve zekâya istinaden vatanımızı hür, müttehid, mes'ud 
kavî ve her nev'i ittihaz-ı kudret ve asayişin mebni-i aleyhi olan adaleti te'mine 
sarf-ı ma'hasl eyleyen zât tarafından ifa edilebilir. Bu evsaf ise rütbe, sinn-ü eş
kâl gibi tekidatın tamamen haricindedir. 

Binaenaleyh bu evsafı haiz olduğuna emin bulunduğunuz vatanperverânı in
tihap etmenizi tavsiye ederiz; bu bapta asla hatır ve gönül gözetilmemelidir; zira 
her bir mebus elli bin kişinin ve daha doğrusu adedi milyonlara baliğ olan umum 
milletin hakkını müdafaaya memurdur. Burasını düşünmeliyiz. İntihap olunacak 
mebusların yalnız hüviyet, ilm-ü irfan ve zekâlarına değil fakat kendileri için bi
rer kanun hükmünde bulunması iktiza eden fikr ve mesleklerinin Meclis-i Mebu-
san'ca kabulüne muvafık olacak dirayete de malik olduklarına emin olmalıyız. 

Vatan herşeyden akdem hürriyete muhtaçdır. 
Hürriyet-i şahsiye, masuniyet-i mesaikin, serbesti-i içtima, hürriyet-i vicdan, 

serbesti-i seyr-ü sefer, serbesti-i muhaberat ve matbuat gibi hukuk-ı esasiye-i 
umumiye haddizatında ilân edilmiştir. 

Bu muzafferiyetten şüphesizdir ki şehrimiz ahalisi kadar hiç kimse memnun 
olmamıştır. Zira mülkümüzün hiçbir şehrinde İstanbullular kadar zillet ve hare
kete mahkûm edilmiş, bu derece zulm-ü i'tisafa lâyık görülmüş, evlâd-ı vatan 
mevcut değildir. 
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Şehrimiz ahalisi isteği ile görüşmek, düşündüğünü söylemek, arzu ettiğini 
yazmak, beğendiği tarzda çalışmak ve eğlenmek, arzu ettiği veçhile tahsil ve ter
biye görmek, diyar-ı ecnebiyeye seyahat etmek şöyle dursun mesalih-i zatiyesi-
nin tesviyesi zımnında kendi hanesi demek olan memleketin bir tartından diğer 
tarafına gitmek hatta hin-i hacette bedenen muhtaç olduğu tedabir-i sıhhiyeye 
tevessül edebilmek gibi hukuk-ı tabiiyeye bile malik değildi. 

Tarih-i beşerin ancak o kanlı enkizisyon sahaifine nakş ettiği facialar zümre
sinden olarak birçok masumların sabahleyin hanelerinden çıkıp da akşam üstü 
Zaptiye Nezareti veya Beşiktaş Muhafızlığı zindanlarında tevkif edildiği ve o gü
nün ferda-yı mateminde ya menfa ya ölüm mehalikinden birine maruz bulundu
ğu zamanları unutmayalım. 

Vatandaşlar! Şurasını iyice biliniz ki her ne kadar ahkâm-ı esasiye-i hürriyet 
ilân edilmiş ise de şu hukuk-ı mukaddesemize memurin-i hükümet tarafından 
taarruz vukuunda men ve defini zamin ve hukuka fiilen nailiyetimizi kâfil kava-
nin henüz mevcut değildir. 

Kanun-ı Esasimizin muhafaza-i ahkâmı zımnında kavanin-i mahsusa vaz'ı 
bir zaruriyet-i hayatiye derecesindedir. 

Bir kaide-i esasiye bir madde-i mahsusa-l sariha ile taht-ı hükme alınmadık
ça fiilen yok demektir. 

Bu bir mesele-i mühimmedir ki vekiller Meclis-i Mebusan'da evve-be-evvel 
halini taleb etmelidirler. 

Bu cümleden olarak hür bir memleketin kavanininde mer'iyet bir şeyn demek 
olan ve kavanin-i esasiyemizin 113 üncü maddesinin fıkra-i ahiresini teşkil edip 
bilâmuhakeme vatanımızdan her Osmanlının ihraç ve teb'idini münhasıran hü
kümetin yed-i iktidarına tevdi eden maddenin ref ve ilgisi ve idareten bu suretle 
tard ve teb'idin katiyyen caiz olamaması vekiller tarafından suret-i kafiyede taleb 
olunmalıdır. Zira zavallı memleketimizin otuz seneden beri çektiği felâketler hep 
bu madde ile başlamıştır. Artık yeter. 

Memurin-i hükümet daima kanun dairesinde harekete mecbur olup keyfi 
hiçbir tedbir ittihazına mezun olmamaları ve nüfuzlarını suiistimal etmemeleri el
zem bulunduğundan şayet bu veçhile kanun haricinde harekete cür'etyâb olduk
ları usulü dairesinde sabit olursa bir taraftan istizan ve istihzal mezuniyetine ha
cet kalmaksızın muhakemeleri doğrudan doğruya mehakim-i âdiyede rüy'et edil
melidir. Zira memurin-i hükümetin taht-ı muhakemeye alınabilmesi bir taraftan 
istizan ve istihsal mezuniyetine menut bulunduğu halde istimal-i nüfuzun ref-ü 
izalesine dair elimizde ne gibi bir zaman tasavvur edilebilir? 

Vatan müsavat ve uhuvete muhtaçtır. 
Cenab-ı Hak insanları hukuk-ı beşer nokta-i nazarından müsavi olarak yarat

tığı halde ötedenberi Osmanlılar birtakım sinuf ve derecât ile yekdiğerinden tefrik 
edilmişlerdi. Osmanlılar bu suretle aynı derecede bulunmamaları yâni müsavi ol
mamaları birbirine karşı husumet hisleri uyandırıyordu. Ve şu ittihatsızlık zaafı 
mucip olarak hem harici düşmanların tecavüzüne cür'et veriyor ve hem de o vic
dansız hükümet-i müstebidenin temadi-i zulmünü teshil ve terviç ediyordu. 
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İşte vekiller bu halin külliyen ve fiilen def-ü izalesine medar olmak üzere hu-
kuk-ı mukaddese-i islâmiyeye ve mezahib-i saire imtiyazatma halel gelmemek 
şartıyla bütün Osmanlılar beyninde hukuk ve vezaif nokta-i nazarından ciddî bir 
müsavat tesisine ve bu suretle emniyet ve muhabbet-i mukabelenin vücûdpezir 
olmasına hadim olabilecek kavanin vaz'ını taleb etmelidirler. Alelhusus her Os
manlının askerliğe vatanın o mukaddes, o şanlı hizmetine nailiyeti ve herkesin 
sabit olacak derece-i liyakat ve iktidarına göre memuriyetlere tayinini taleb etme
lidirler. 

Bundan başka, mekâtib-i hususiyenin serbestisine halel getirilmemekle be
raber Türk lisanının ta'mim ve intişarına hizmet ve vatanın anasır-ı muhtelifeti 
arasında münasebât-ı fikriye ve hissiyeleri temin ile müttehid, münevver-ül efkâr 
Osmanlılar ve muktedir vatanperver memurlardan mürekkep bir batn-ı cedidin 
ihzarını kâfil mektepler küşâd ve tesisini nazar-ı dikkate almalıdırlar. 

Vatan maarife muhtaçtır. 
Bu âlem bir âlemi rekabettir. Acz ve meskenet insanları daima fakre, ölüme 

sây-ü gayret ise servet ve saadete sevk eder; yaşamak için kavi olalım. Fakat bi
lelim ki zafer hünerle muarefetle olur. 

Osmanlılar! Siz üzerinde yaşadığınız şu hâk-ı vatanı zorla almadınız, ilm-ü ir
fan ve tefevvuk ve iktidar ile zaptettiniz. Ecdadınız yekta-yı asr mühendisler, mü-
tefennin kumandanlar, eser-i dehâları olan toplarla kulûb-ü cihana dehşet-i ni-
sâr eken seyyiat-ı ahvâl sebebiyle âlem-i rekabette zebun kalan rakiblerinl gaflet 
içinde pûyân idiler. İşte bu sebepledir ki mağlup oldular. Zira cehl elinde kılıç kı
rılır, barut söner, altın toprak olur. 

Vatandaşlar tekrar edelim! Bu memleket zorla değil tefevvuk, ilm-ü irfan ve 
iktidar ile zaptedilmiştir. Sahibinin elinde kalmadı, lâyık olana geçti. Bunun mu
hafazası da ona liyakatlidir, ilm ile tefevvuk ile iktidar iledir. 

Çok gerideyiz, koşalım! Bilâ ârâm koşalım! O şanlı sehaif-i tarihiyemize acz 
ve meskenet ve cehl ve izmihlal ile hitam vermeyerek daha muhteşem ve daha 
azametli maşer-i medeniye kayd edelim ve öyle devam edelim. Fakat bu devam 
ancak maarif ile maarif ise mektepler ve daime mektepler ile olur. İşte bu sebep
ledir ki vekiller umur-u maarife büyük bir ehemmiyet atfedecek ve yalnız payi
tahtta, büyük şehirlerde değil ta nahiyeler ve köylere varıncaya kadar memleke
tin her köşesinde dakika bil fevt etmeksizin mektepler tesis ve küşâdmız ve bil-
husus efkâr-ı umumiyenin tenvir ve tenevvümü için darülfünunlara bilûmum 
Osmanlılar Avrupa'da olduğu gibi samiin sıfatıyla serbesti-i devamını taleb etme
lidirler. 

Maliyemiz ıslaha muhtaçtır! 
Osmanlılar kemal-i mihn-ü müşâk ile kazandıkları paradan hükümete isabet 

eden akçenin aza-yı vatanın ihtiyacatmdan gayrı mahalle sarfı münafi-i adalet
tir. 

Bu para Osmanlıların refah ve saadetine ve vatanın ümran ve mükenatına 
masruf olmalıdır, başka bir yere sarf edilmek haksızlık, hırsızlıktır. 
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Hükümetin tahsilat ve sarfiyatının bir akçeye kadar Mebusan'ca ruy'etlni ve 
alelhusus Mebusan'ın rey ve müsaadesi olmadıkça ahaliden ne bir gunâ para 
tahsil ve ne de sarf etmeğe salahıyettar olmamasını temin için nızamat-ı lâzıma 
vaz'ını talep etmelidirler 

Bu kaide ise her sene bütçenin Meclis-i Umumice tasdik ve tasvibinden baş
ka bir şey değildir Zira bu mesele hayat-ı memlekete taallûk ettığmden katiyyen 
haleldar edilmemesi musirran teklif edilmelidir 

Devlet masarif-ı askeriye ve mülkiyesini pek buyuk bir muşkılât ile ancak te
darik edebildiği şu sırada vatanın şu hâl-ı harabısme âlet olmuş olan devr-ı ıs-
tıbdad ekâbır-i memurinine emval-ı mesrukadan mutehassıl o cesim servetleri 
bağışlamamalıdır Zira servet-ı vatan bahsedilemez meşru bir istihkaka mukabil 
verilir 

Şu hale nazaran vekiller yalnız istikbalde intızam-ı malıyı temin edecek nıza-
mat vaz'ını taleb ile iktifa etmeyip hesabat-ı mazıyeyi dahi tetkik ile murtekıble-
rının kanunen mustehak oldukları cezaya çarptırılmasını ve emval-i minye-yı 
mağsubenın hazıne-ı devlete iadesini talep etmelidirler 

Teşebbusat-ı nafıa devletin en ziyade fevaıdıni mustelzım olacak bir tarzda 
ihale ve idare edilmelidir Bunun keyfe mâyeşâ şuna buna itası buyuk bir hak
sızlıktır Zira hükümet kesesinden çıkan ve ekseriye bir kıymet-i azımeyi haiz bu
lunan bahşişlerin ötekine berikine ita ve ihsanı bir hırsızlıktır 

Bu vekiller umur-u nafıanın münakaşa ve müzayede usulüyle icrasını ve in
şaatın münhasıran şeraıt-ı münasibe ile ihalesini ve aynışerait dairesinde Os
manlılara verilmesini talep etmelidirler Sermaye sahiplerinin gayr-ı kâfi günde
liklerle sunu-u ameleyi hal-ı zarurette bulundurmaları mugayır-ı insaniyettir 

Ancak buna mukabil sermayedârânın hakk-ı idare ve hizmetini tanımamak 
ve servetini mehalike vaz' etmesini takdir etmemek bir haksızlıktır Binaenaleyh 
vekiller meşrutiyet-ı ıktisadiyeyi, sermayenm hukmunu ve hıdemat-ı umumıye-
nın adem-i inkıtaı hakkında tedabir-i lâzıma ittihazını temin ile beraber sunuf-u 
amelenin terfih-ı halini kâfil nizâmat vaz'mı talep etmeli ve buna mumâsıl birçok 
nevakısın ikmali lüzumunu dahi nazar-ı dikkate almalıdırlar 

Vekiller vatanın yalnız mevcudiyet-ı mutemadiyesını değil kudret ve tenevvu-
munu temin edecek olan mudafaa-i memleket, maarıf-ı umumiye, teşkilât-ı adli
ye, umur-u nafıa ve sanayı-ı nefise sahasında birçok nizamatın vaz'ı lüzumuna 
dahi kanı' olmalı ve bilhassa vatanımızın payitahtı olan İstanbul şehrinin taha
ret ve nezafetı, sokaklarının tanzimi, tenviratın lâyıkı derecede tezyidi vesaıt-ı 
nakliyenin tesri' ve teshil ve tevsiine ait olarak Cenab-ı Hakk'ın bu şehr-ı şehıre 
bahşetmiş olduğu mehasın-ı tabiiye ile müteradif birçok metalıbin vücuduna 
mutmain bulunmamalıdırlar 

Vekiller bundan ma'ada devr-ı istibdad seyyiatından olmak üzere istihkakını 
alamamış ve devr-i cedidin tensikat esnasında gayr-ı müsmir ve lâkaydâne icraatın
dan mutazarrır olmuş hemşehrilerimizin hukuk-ı meşrualarına ne de menafı-ı mu-
kaddese-ı vatana halel gelmeyecek surette âdilâne bir tarz-ı tesviye bulmaya gay
ret ederek bu mesaili katiyyen unutmamalı ve unutmadıklarını ispat etmelidirler 
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Şimdi burada esasa müteallik birkaç soz söylemek isteriz, çunkl bazı ahkâm 
o kadar muhım o kadar esaslıdır ki bir memlekette o ahkâma itina edilmezse ha-
yat-ı memleket tehlikeye konmuş olur 

Biz burada bilhassa esastan addettiğimiz nokatı zıkr ile iktifa eylıyoruz Ma
mafih hükümet milletin mesalıh-ı umumiyede istişareye salâhıyettar bulunduğu
nu ve kendi nâmına mebuslar tarafından ittihaz edilen mukarreratı memurları 
marifetiyle icrada zinhar tekâsul etmeyeceğini temin etmedikçe vekillerinin bası-
retkâr ve âmâl-ı mutehalli olmaları neye yarar'? 

Ahkâm-ı esasıyeden olarak vekiller derece-i evveli muntehıblerıne müteallik 
olmak üzere ârâ-yı umumiye usulünün kabulünü ve yirmi yaşını ikmal edip ver 
gı versin vermesin evsaf-ı saire-i kanunıyeyı haiz bulunan bilcümle Osmanlıların 
hakk-ı mtıhaba malık olmalarını talep etmelidirler Bundan ma'ada Sadr-ı azâ
min Meclıs-ı Âyân ve Mebusan erkânından ve Sadr-ı azâmin mesuliyeti tahtında 
Vükelânın kısm-ı azâminin kezalik mezkûr meclislerden intihabı ve Hey'et-i Vu 
kelânın Meclıs-i Mebusan'a karşı mes'ul bulunması talep edilmelidir 

Kanun-ı Esasimiz Meclıs-ı Mebusan'nın yanında bir de Meclis-i Âyân'ın vü
cudunu ve bunun azasının hükümdar tarafından intihap olunacağını gösteriyor
du Halbuki bu pek kazalıdır, zira bu suretle teşkil edilmiş bir Meclıs-ı Âyân hü
kümetin elinde bir vesaıt-i zulm ve ıstıbdad kesilebilir Binaenaleyh vekillerimiz 
bu tarz-ı intihabın tebdilini ve Âyân azalarının sulusan-ı mecalıs-i umumiye ve 
belediye tarafından intihap olunmak üzere sulusunun heyet-i ulema, heyet-i ru
haniye, rical i mülkiye ve askeriye, darülfünun heyetleri ve ticaret ve smaat er
babının mutehayyızandan olarak heyet-i vükelânın teklifiyle hükümdar canibin
den intihap ve tayinini ve muddet-ı memuriyetlerinin mukavvat olmasını talep et
melidirler 

Velhasıl butun bunlara rağmen şayet milletvekilleri kanun lâyihaları tanzim 
ile heyet-ı umumiye arz etmek salâhiyetim haiz olmazlarsa bu usûllerin kabulü
nü keenlemyekûn ve milletin hakk-ı niyabetini bir hayalden ibaret farzetmelldır 

Kanun-ı Esasımız meb'uslara bu hakkı pek noksan bahş ediyor Binaenaleyh 
vekillerimiz Mebusanm kanun lâyihaları tanzim ile Meclıs-i Mebusan ve Âyan'ın 
nazar-ı tasvibine arzetmek hakkının takarruratmı suret-ı kat'ıyyede talep etmeli
dirler 

Son ve elzem bir tedbir daha 
Hükümdar, Meclıs-i Umumiyi dağıtabiliyor Pekâlâ' Bu usûlün bazı ahvalde 

munasebatını tasdik ederiz Fakat cümlemizin pek acı bir surette tecrübe ve ha
tırımızda hıfz ettiğimiz şeyler tekrar başlamamalıdır 

Binaenaleyh Meclis-i Umumı'nin dağıtılması hakkmda sâdır olan iradede ta-
rıh-ı iradeden itibaren nihayet uç ay sonra diğer bir meclis-ı Umuminin teşekkü
lü zımnında yemden intihabat icrası munderiç bulunmazsa o irade keenlemye
kûn addedileceğinden başka vekiller bunu Heyet-i Vükelâ tarafından irtıkâb 
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olunmuş bir buyuk hıyanet ve cinayet olarak telâkki eylemelidirler, ve böyle ta-
yın-ı müddet edilmeksizin Meclıs-i Umumı'nin dağıtılması hakkında irade-i seni-
ye sâdır olursa parlâmento yme vazifesine devam etmelidir. 

işte size intihap etmenizi tavsiye eylediğimiz zevatın Meclıs-ı Mebusan'da ka
bul ettirmeleri lâzım gelen mevad bu gibi şeyler olmalıdır ve bu vesile ile her sa-
hıb-ı hamıyyet olan vatandaşlarımıza intihaba iştirakin yalnız bir hak olmayıp bir 
vazıfe-ı mukaddese olduğunu da tekrar-be-tekrar arz ve beyana kendimizi mec
bur addediyoruz 

Malûmdur ki politikada mürüvvet olmaz. Esna-yı intihapta eksilen bir reyin 
rakiplere terkedilmiş bir hak olacağını mülâhazadan kendimizi dûr tutmayalım. 
Son günlerde vukua gelen bazı ahval-1 müessife vazife-i intihabın ehemmlyet-i 
fevkalâdesini nazarımızda bir kat daha ısbat ediyor. 

Bu vesile ile ef al ve harekâtımızda asla hissiyatımıza mağlup olmayarak cid
dî ve müteyakkız bulunmak lüzumunu dahi zikretmek isteriz : 

Sevgili Vatandaşlar! Her şeyden evvel yaşamaktan emin olmak gerektir : Ba
zı kuva-yı muhrıbenm hudutlarımız etrafında icabât-ı ahval muntazaman ta 
kalbgâhımıza tarassut olarak (1772) tarih-i milâdisinde Lehistan'da taninendâz 
olan ve o bedbaht memleketin ınkısamıyla neticelenen o müthiş saatin vatan-ı 
mukaddesemızde hululüne intizar ediyorlar. 

Tarafdarân-ı istıbdaddan birçok hainler, elan memalık-ı ecnebiyede ve hattâ 
Dersaadet'te ıade-i istibdat için çalışmaktan geri kalmıyorlar. Bu işkence devri
nin avdeti için bu menfur adamların malık oldukları cesim servetten mühim bir 
kısmının sarfından ıçtmab etmeyecekleri memul-u kavidir. Bunu bilelim fakat 
helecana uğramayalım. Vakıa bunlar rüyadır. Lâkın vehim bir ferda-yı mel'anet 
ihzarına gayret eden canilerin ruyasıdır. 

Biz selâmet-ı umumıyenin teminine gayret edelim. Bir azm-ı merdane ile ça
lışırsak bu teşebbüs hiçbir vaktte neticesiz kalmayacaktır. Bunun için iktiza 
eden vesait : Sükûnet, selâmet, fikr-u metanet gibi şeyler olup ihtiyacatı serin 
kanla birer birer teemmül ve ıcabeden hıdemat-ı muhimmeyi husn-ı ifadan iba
rettir. 

işte o ıhtıyacatın birincisi Mebusan'm husn-i intihabıdır. Evvelâ bu vazifeyi 
ifa edelim. Artık kaybedecek vaktimiz kalmadığı gibi hata ve gafletin de sırası de
ğildir 

Millet kemâl-ı şân ve azamet ve sur'at ile meşrutiyetm tımsâl-i mevcudiyeti 
olan Meclıs-i Mebusan'm teşekkülünü ve ifa-yı vazifeye bed'e ve mübaşeretini 
mevkı-i fiile koymalıdır. Zira tekrar edelim ki meşrutiyete manı olarak vatanı teh
likeye ılka etmek teşebbusâtına tevessül edenler yok değildir. Vâlâ-ı hurriyet-ı 
mukaddesemız ve vatan-ı muazzemızın duçâr-ı felâket olacağını aşikâr olarak bi
lelim! Cenâb-ı Hak muinimiz olsun. 
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Osmanlı Ahrar Fırkası'nın İstanbul ikinci 
Seçmenlerine Beyannamesi'nin Aslı 



Fırkanın İstanbul İkinci Seçmenlerine Beyannâmesi 
Muhterem İstanbul Müntehib-i Sânllerine : 
Vatan-ı muazzezimizin saadet ve selâmetini bilcümle evlâdının ittihad-ı ciddî 

ve samimisinde görerek bu maksatla teşekkül eden ve gaye-i âmâli memaliki Os-
maniyede hükûmet-i meşruta esasmın beyn-el-ahali hakkıyla takdir ve tahkim 
edilmesine matuf bulunan "Osmanlı Ahrar Fırkası" İstanbul mebusluğuna nam-
zedlerini dûr-endiş ve muhibb-i hakikat vatandaşlarına berveçh-i âti arzeder : 

Ümid edilir ki devre-i cedide-i siyasiyemizin ehemmiyet ve nezaketini cidden 
idrak eden muhterem müntehib-i sâniler hamiyet-i milliye ve hissiyat-ı vatanper-
verânelerine teb'an müdafaa-i hukuk-u memleket emr-i muteâsındaki iktidarmı 
hamiyet ve istikametleri mücerreb olan zevat-ı müşar ve mümaileyhümü re'y ve 
itimadlarma lâyık görürler. 

1. S adr-ı âzam Kâmil Paşa 
2. Ali Kemal Bey 
3. Celâleddin Arif Bey (Mekteb-i Hukuk ve Mülkiye muallimlerinden) 
4. Ahmet Fazlı Bey (Muharririn-i Osmaniyeden) 
5. Nureddin Ferruh Bey (Muharririn-i Osmaniyeden) 
6. Pandelâki Kozmidi Efendi (Dava vekili) 
7. Konstantin Konstantinidi Efendi (Dava vekili) 
8. Kir kor Zöhrab Efendi (Dava vekili) 
9. Bedros Hallaçyan Efendi 

10. Alber Faraci Efendi (Dava vekili) 
27 Teşrin-i sâni 1324 

4. - Mutedil Hürriyetperveran Fırkası 

II ncl Meşrutiyetin getirdiği özgürlük ortamından yararlanarak örgüt
lenen meşrutiyet karşıtı bazı güçler 31 Mart'ta ayaklanınca ülkede siya
sal yaşam durgunlaştı. Özgürlükler kısıldı. Sıkıyönetim ilân edildi. Ör
gütlenme özgürlüğü kısıtlandı. Ahrar Fırkası üyeleri tutuklandı. Bunun 
üzerine İttihad ve Terakki karşıtı mebuslar Meclis içinde harekete ge
çerek Parlamento içinde yeni bir siyasal oluşum başlattılar. Arap, Rum 
ve Arnavud mebuslar bu konuda aktif görev üstlendiler. 1909 yılı Kasım 
ayı içinde Berat Mebusu İsmail Kemal Bey, Halep Mebusu Nafi Paşa, 
Kerbela Mebusu Mehdi Bey, Priştine Mebusu Hasan Bey, Zor Mebusu 
Hızır ve Şefik El Müeyyet beyler bir araya gelerek, Mutedil Hürriyetper-
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veran Fırkası'nı kurdular. Mart 1909'da yaptıkları toplantıda ismail Ke
mal Bey'ı Fırka Reisliğine seçtiler (1). ismail Kemal Bey bu görevi 1911 
yılında ismail Hakkı Paşa'ya devretti (2). 

Fırka'nm Meclisteki üyesi sayısal olarak net değildir Tunaya, 30 ile 
50 arasında olduğunu söylerken (3) Birinci, 52 sayısını vermektedir (4) 

Mutedil Hurriyetperveran Fırkasının Programıdır (5) 
Hâkimiyeti Milliye esasına mustenid usul-u hükümetin temin-i muvaffakiye 

ti her şeyden evvel muhaliflerin meşru bir heyet olarak telâkki olunmasına ve ve-
saıt-ı ihlâhye kullanmaksızın, sırf ikna tariki ile ekseriyet iktisap ederek idare-ı 
memleketi ele alabilmek haklarının teslim edilmesine mütevakkıftır 

Mevadd-ı Esasiye 
Birinci Madde - Devlet-ı Osmaniyenin memalik-i mevcudiyesiyle Eyalât-ı 

Mumtazesinin halihazırı üzerine temamı-i mülkiyenin ve hukuk-ı hukumranisı-
nin temin ve muhafazası Millet-ı Osmaniyenin zımanı tahtında olmasıyle hâkımi-
yet-ı millıyenın istiklâlini tahkim etmek ve idare-ı dahiliyece vukubulacak kâffe-
ı teşebbusatı ve Duvel-i mucavere ve muazzama ile daimılvuku olan butun mu-
amelât-ı siyasiye ve munasebat-ı düveliye kazıye-i muhimmesmı mıhver-ı mat
lupta cereyan ettirmek ve kuva-yı berriye ve bahriyeyi her turlu taarruzzat-ı ha
riciye ve iğtişaşat-ı dahiliyeye mukavemet edecek derece-i mükemmeliyette bu
lundurmak ve bu uğurda butun efrad-ı osmanıyeyi cins ve mezhep tefrik edil
meksizin kaniyle, maliyle her bir fedakârlık ihtiyarına müheyya kılmak Fırkanın 
takıp edeceği mekasıd-ı asliyenin en mühim kısmını teşkil edecektir 

ikinci Madde - Vahdet-i hâkimiyet nokta-i nazarmca muzır olacak her tur
lu teşebbusat-ı dahiliyeyi ve hele "adem-ı merkeziyet" tâbiri tahtında mustetır 
olarak Osmanlı kitle-i mülkiyesinin mazallah tecziye giriftar olmasına mukaddi
me teşkil eden "federalizm" yani (hukûmet-i muçtemia) nazariyesini fırka şiddet
le reddettiğinden bu nazariyeye temas edecek her gûna maneviyat ve teşebbusa-
ta olanca kuvvetle set çekecektir 

Uçuncu Madde - Istıbdad-ı menfurun tesisat-ı muzırrasiyle Devlet-i Osma
niyenin kuvvetine arız olan tedenni ve heyet-i ıçtimaıyemız ile memakkimızce 
başgosteren tefrika, taarruzat-ı hariciyeden ziyade dahilen idare-i umurun tarık-
ı müstakimden inhirafına ve anasır-ı Osmaniyenin hukûmet-i metbualarına kar
şı beslemeleri muktazi emniyet ve itimadın insilabma sebeb-ı müstakil teşkil ey
lediğinden bundan sonra her ne taraftan olursa olsun ve her ne şekil ve surette 

(1) Bilinci a gc s ?# 
Cemiyetler Yasasına göre daha cemı^a olduğu onaylanmadan uye kaydına başlanmıştır bkz BOADH SYS No 53 

(2) Tuna)cı a^c CI s 2/? 

(?) Tıma\a agc s 212 
(4) Birinci a ç c s 18 
fi) Tunauı agc C I s 214 217 
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temessul ederse etsm âsar-ı istibdadın külliyen adem-ı zuhur ve nüfuzunu kâfil 
her turlu esbab-ı kavlye-i meşruaya tevessül edilecektir 

Dördüncü Madde - Hâkımiyet-ı millıyenin tımsal-ı hakikisi ve usul-u Meş
rutiyetin en müessir zahiri olan Meclıs-i Mebusan'ın devam-ı kuvvet ve hukm-u 
ve ızdıyad-ı şeref ve haysiyet-ı milletin muzaheret-i mustemıresine mevkuf bu
lunduğuna nazaran muzakeratının suret-ı muntazamada icrasiyle milletin teha
lükle beklediği kavanin-ı lâzimenin ve ıslâhat-ı esasiye-i ciddıyenin fiilen vaz ve 
tatbikine ve kuvve-i tenfızıye icraat ve muamelâtının da aynı zamanda murake-
besme bezl-ı ihtimam olunacaktır 

Beşinci Madde - Sıyaset-ı dahiliyede halen ve ıstıkbalen ıstıhsal-ı sükûna 
derkâr olan ıhtıyac-ı mubrem ve katiye binaen anasır-ı muhtelife'ı Osmaniyenın 
muhafaza-i mevcudiyetleri esasına müstenit bulunan vahdet-ı Osmanıyenin te-
gallup ve tahakküme meydan vermemekle, bu yüzden munbaıs endişelerin izale
si ıçm hak ve müsavatı bilcümle anasır-ı Osmanıyenin tekâlıf-ı müşterek ve mu-
teselsıl-ı tahtında bulundurmak ve daima âsâr-ı fiiliyeye iktiran ettirmek suretiy
le cümlesinin vatan-ı Osmanıyeye tamamen rapt-u kalplerine hasr-ı sây ve faali
yet kılınacaktır 

Altıncı Madde - Kanun-u kul olan Şeriat-ı Garra-yı ahmedıye kavanin-ı iç
timaiye ve medeniyetinin usul-u muhakemesini cami olup zaman ve mekânın ih-
tıyacat ve ilcaatına göre tekemmulât-ı medeniyenin şehrah-ı sahihini açmış ve 
camıa-i ıslâmıyenın anasır-ı muhtelifesı arasında âheng-i itilâf ve hukuk-ı mede
niye ve sryasıyece müsavatı temin ve dın-u devletin ızdıyad-ı şevket ve kudretme 
hizmet ve ıstıclâb-ı menfaat-ı sanmasına delâlet edecek kavaıd-ı hükmiye ve 
usul-u ıçtımaiye-yi menşe ve masdarını aramayarak kabul ve tatbikim emretmiş 
olduğundan kavaıd-i fıkhiyenin bir şerh-ı fer'i kabilinden olan Kanun-ı Esası'nm 
tadilât ve tevsıatında nâsa efrak ve zamana evfak ahkâm-ı fıkhiyenin me'haz ad 
ve itibar edildiği gibi kavanin-i mevcudenin tashihatiyle kavanın-i cedidenin ter
tip ve tedvininde daima fıkh-ı celilden iktibası nur-u feyz edilerek ihtıyacat-ı ikti
sadiye ve muamelât-ı tıcariyenın istilzam ettiği kavaid-i mubremenin tesisinde 
mumkun mertebe musaddat-ı fıkhiyeden istifade eylemek ciheti nazar-ı dikkate 
alınacaktır 

Yedinci Madde - Edyan-ı saire âyinlerinin serbesti-i icrasına ve cemaat-ı 
gayrı muslimeye tâ Sadr-ı Islâmdan ahden bahsolunmuş ve Kanun-ı Esasî ahkâ-
mıyle de teyıd edilmiş olan bilcümle hukukun mahfuzıyetine atf-ı nıgâh-ı ehem
miyet olunacaktır 

Sekizinci Madde - Hâkimiyet-ı mllliyenin kuvve-i tenfiziyesini teşkil eden 
Zât-ı Hazretı Padişahının butun efrad ve anasır-ı Osmanıyenin cıhet-i camiası 
olan taht-ı saltanatına câlis bulunması itibariyle şeref ve makamı tekmil akvam-
ı ıslâmıyenın merkez-i incızap ve irtibat-ı bulunan erıke-ı mukaddese-i Hilâfet-ı 
Islâmiye şeref-ı mahsus-u manevisinin inzımamiyle bir kat daha muteali bulun
duğundan Meşrutiyetin idame ve takviyesi hakkında mecbur-ul-infaz olan ahd-u 
hümayunlarına mukabil olarak milletin zaman-ı müştereki tahtında bulunduru-
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lan hukuk-ı mukaddeseleri mahfuz tutulacak ve usul-ü şûra İle müeyyed olan 
kudret ve şevketin millete izafeti itibariyle izdiyadma bezl-i mesaiden geri durul
mayacaktır. 

Dokuzuncu Madde - Hukuk-ı Hilâfet ve Meşrutiyeti ihlâl edecek her bir te
şebbüse var kuvvetle ve feda-yı mal ve can ile karşı gelinecek ve beynelanasır 
hiss-i meveddet ve itilâfın teyidine ihtimam edilecektir. 

İdare-i Vilâyat 
Onuncu Madde - Kanun-ı Esasî ile mevzu olan tevsi-i mezuniyet ve tefrik-i 

vezaif kaidesine tevfikan usul-ü İdare-i Vilâyet Kanununun bir an evvel tanzimi
ne ve bu kanun ile idare-i vilâyat beyninde bir muvazene-i hakikiyenin tesisi ile 
vahdet-i Osmaniyenin bir kat daha tahkimine ve bilcümle memurin-i mahalliye-
nin alâderecatihim hak ve salâhiyetlerinin ve vazife ve mes'uliyetlerinin tayinine 
ve her vilâyet meclis-i umumisinin, turuk ve nıeabirin tanzimi ve sanayi ve tica
ret ve felâhatın tevsii ve maarif ve terbiyenin intişarı gibi esbab-ı terakki ve te
meddünün istihsali yolunda ve idare-i mahalliyenin muamelât ve icraatının mu
rakabesi emrindeki hakkının teminine çalışılacak ve her vilâyetten maarif ve na
fıa muhassesatı namına alınacak mebaliğ kamilen mavaz-ı lehi bulunan maarif 
ve umur-u nafia-yı mahalliye hasrı ve emval-i umumtye-i vilâyet fazlasından mü
nasip bir miktarın zammı hususları nazar-ı dikkate aldırılacaktır. 

Onbirinci Madde - Bilcümle sunuf-u Osmaniyenin hukuk ve vezaifçe müsa
vi tutulmaları mukteza-yı Meşrutiyetten olmakla beraber ahval-i içtimaiye ve me-
deniyesi geri kalmış bazı memleketler ahalisi ile akvam ve aşair-i gayrı meskûne-
nin daire-i medeniyete tedricen ithaline teşebbüsle vezaif-i medeniye ve siyasiye-
lerini ifaya iktidar kesbedinceye kadar Meşrutiyet usulüne tevafuk edecek kava-
nin-i mahsusa ve muvakkate ile idare ve vesait-i münasebe ile te'lif edilmeleri ve 
keyfiyet-i tavtin ve temdinlerinin mecalis-i umumiyeye havale olunması hususla
rı için bir madde-i kanuniyenin kabulü teklif ve talep olunacaktır. 

Maarif 
Onikinci Madde - Tedrisat serbest olduğundan efrad veya cemaat-i Osma

niye hesabına muayyen bir programa tâbi olarak küşad edilecek Darülfünunlar
dan mezun talebenin taraf-ı hükümetten mansup mümeyyizler huzurunda bil-
imtihan şehadetname aldıklarında mekâtib-i âliye-i resmiye mezunları misullü 
hukuku istihdamı haiz veyahut teati-i san'ata mezun bulunacaklardır. 

Onüçüncü Madde - Mebani ve emakin-i vakfiyenin siyaneti ve şart-ı vâkıfa 
riayetle mebani-i hayriyenin devamı beka ve ihyası ve tahsil-i ulûma mahsus me-
darisin temdit ve imarı ve "El Ezher"de olduğu üzere ulûm-u diniye ile beraber 
ulûm ve fünunu cedide-i asriye tedrisatının ilâvesiyle usul-ü meşveret üzerine 
müesses olan din ve şeriata ve hâkimiyet-i milliyeye mazhar bulunan vatana hiz
met edecek ulema-i âlâm yetiştirilmesi ve tevcih-i cihatı vakfiye esaslarını bittet-
kik şart-ı vâkıfa tashihen ıslâhı ve her unsurun lisan ve edebiyatının ziya'dan vi
kayesi esbab-ı istikmal edilecektir. 
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Mahakim 
Ondördüncü Madde - Tevzi-i adalet ve temin-i hakkaniyet edecek ve imtiya-

zat-ı mahsusa-i ecnebiyenin devamına mahal bırakmayacak surette Mahakim-i 
Adliyenin Kanun-ı Esasî dairesinde tamamen ıslâh ve tanzimine ve Mahakim-i 
Şer'iyenin dahi kemal-i ciddiyetle ıslâhiyle vazife-i mühimme-i kuzatm ehline tes
limi ve ahkâm-ı Şer'i Şerife muvafık bir usul-ü muhakemat-ı şer'iye vaz'ı husus
larına çalışılacaktır. 

Maliye 
Onbeşinci Madde - Emval ve tekâlif-i emiriyenin tarh ve cibayetince fukara 

ve zuafa-yı ahalinin servet ve iktidarı nazar-ı itibara alınarak servet ve samana 
göre bir usul-ü mükellefiyet ittihazı ve aşarın şimdiki ihale ve ilzam usulünün 
mazarratına nazaran hazine ve ahalinin hukukunu kafil diğer bir surete ifrağı 
için teşebbüsat-ı lâzimede bulunulacaktır. 

Onaltıncı Madde - Ahaliyi işsizlikten kurtaracak teşebbüsat-ı nafia-i sınaiye 
ve ticariyenin hayz-ı fiile çıkması için taraf-ı hükümetten tesri-i muamelâta itina 
olunması ve ormanlarla maadinin kemal-i suhuletle işlettirilmesiyle sermayeda-
râmn hukukunu temin ve haklarında lâzım gelen müsaadat-ı ibzale ve Ziraat 
Bankalarının ziraatı ıslâh için alât ve edevatı cedide-i zıraiyeyi celp ve tedarik 
edebilecek bir hal ve intizama getirilmesi ve hükümet hesabına bera-yı tahsil me-
malik-i Osmaniyenin her cihetindeki mekâtipten mezun talebenin Avrupa'ya 
gönderilmesi hususlarına sây-ü gayret edilecektir. 

Mutedil Hürriyetperveran Fırkası, Osmanlı Meclls-1 Mebusan'ında bir 
hayli hareketlidir. Özellikle, Trablusgarp Savaşı, Meclisin çalışma süresi
nin uzatılması konularında sesini duyurmuştur . Lütfi Fikri Bey'in tutuk
lanması girişimi üzerine Mahmut Şevket Paşa hakkında verilen gensoru 
üzerine Mahmut Şevket Paşa'yı oldukça güç durumlara düşürmüş tür 
d ) . 

Fırka, Meclis-i Mebusan'da Hürriyet ve İtilaf Fırkası kurulunca bu 
Fırkaya katılma kararı almış ve bunu bir genelge ile kamuoyuna duyu
rarak, siyasal yaşamına kendi isteğiyle son vermiştir (22 Kasım 1911). 

5. - Ahali Fırkası 

Osmanlı Meclis-i Mebusan'ında İttihad ve Terakkiden ayrılan Gümül-
cine Mebusu İsmail Bey, Karesi Mebusu Vasfi, Konya Mebusu Zeynela-
bidin, Tokad Mebusu Mustafa Sabri, Karahisar Mebusu Ömer Feyzi, Er
zurum Mebusu Şevket Efendilerle Trablusgarp Mebusu Ferhat, Bayazid 
Mebusu Süleyman Sudi Beyler tarafından 8 Şubat 1325/21 Şubat 
1910'da kurulmuştur . 

(i) MM. 2.C. D. 1. İç. 2. C.l. s. 244. 261-273, 287-359 
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Fırka, millet bireylerim ayrıma tabi tutmadan, yasa karşısında herke
si eşitliğe ulaştıracak, buyuk kuçuk tum memurların yasalara uygun 
davranmasını sağlayacak, ülkede yasaları egemen kılacak, Kanun-î Esâ
sının korunmasına özen gösterecek, Ayan üyelerinin bir bölümünün halk 
tarafından seçilmesini sağlayacak seçim yasasında değişiklik yaparak bir 
yerde beş yıl oturmayanın o bölgeden seçilmesini engelleyecek vali, mu
tasarrıf, kaymakam ve hâkimlerin bulunduğu yerde seçime katılmaları
na izm vermeyecek, matbuat konusunda değişiklik yaparak basın özgür
lüğünün sınırlarını genişletecek, işçi ve işveren ilişkilerini, işçi lehine dü
zenleyen yasalar yapacak, çiftçiden, işçiden, kuçuk esnaf ve köylüden 
alınan vergilerde indirim yapacak, gereksiz yere ust düzeyde memur ata
malarına son verecek, Osmanlı ülkesindeki tum mezheplerin serbestçe 
çalışmalarını sürdürecek ortamı yaratacak, Ziraat Bankası'nı bağımsız -
laştıracak ve millî bir banka şekline dönüştürecek, mektep ve medrese
lerde eğitimin devletin resmî dili olan Türkçe ile yapılmasını sürdürecek, 
dm dili olan Arapça'ya gereken önemi verecek, Osmanlı imparatorluğun
da yaşayan tum unsurların dillerini serbestçe öğrenme ve öğretmeleri 
konusundaki uygulamalarını sürdürecek, yatılı okullar açacak, medrese
lerdeki din eğitimine bir kat daha önem verecek, çağdaş ihtiyaç olan fen 
eğitimine de gereken ilgiyi gösterecek, vilayet yönetiminde "tevsı-ı mezu
niyet" ilkesini benimseyecek, deniz ve kara ticaretim, ziraat ve sanayii 
korumak ve geliştirmek için her tarafta ticaret ve ziraat odalarının kurul
masına izin verecekti (1) 

Fırka, Meclis dışına taşabilmek için gazete çıkarmak istemiş ise de 
başarılı olamamıştır Ancak Yeni Gazete, Sada-yı Millet, ikdam bu Fırka
yı desteklemiştir (2) 

Fırka'nın Meclis içindeki gucu bilinmiyor ikdam Gazetesine göre, Fır
kayı destekleyen mebus sayısı 20 civarındadır (3) 

Fırka, Mutedil Hurriyetperveran Fırkasıyla birlikte Ittıhad ve Terakki
ye karşı Meclis-i Mebusan'da siyasal mücadele vererek Osmanlı toplu
munun çok partili bir yaşamla tanışmasında aktif rol almıştır Sulh Hâ-

(!) Tımcm a i, c C 1 s 242 244 
(2) Tuııauı a t, t C t 2V) 
O) İkdam 9 Şubat I W> Fcro Ahmad a göre bu Fırkaca Meclis ı Mebusun da sempati duyan busukbır kitle vardı Fero~ 

Ahmad aı>c s 12b Alı Birinci ne Fırkanın 42 mebusu olduğunu söylüyor age s 40 n!72 
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kimleri Kanunu, Arnavutluk Harekâtı, Demokrat Fırka üyeleri ile Sosya
list Fırka üyelerinin tutuklanmaları, Mahmut Şevket Paşa hakkında ve
rilen gensoru, 1910 yılı bütçe görüşmeleri, Sait Paşa'ya güvensizlik oyu 
verilmesi gibi çeşitli konularda varlığını duyurmuş, muhalefettik görevini 
yerme getirmiştir 

Meclis-ı Mebusan'da, Hürriyet ve itilaf Fırkası kuruluncaya kadar ba
ğımsız bir siyasal orgut olan Ahali Fırkası, adı geçen fırkaya katılarak si
yasal varlığını sona erdirmiştir (1) 

6. - Hürriyet ve itilaf Fırkası 
Parlamento içinde doğan partiler, Ittihad ve Terakkiye alternatif oluş

turamayacaklarını kısa surede anladılar Bu partilerin dışında da kimi 
mebuslar ittihat ve Terakki uygulamalarını beğenmiyor ve karşı çıkıyor
du izlenen iç ve dış politikada muhalefetin doğmasına izm verici gözü
küyordu işte bundan yararlanan Damat Ferit, Rıza Tevfik, Rıza Nur ve 
Lutfı Fikri Bey yem bir parti kurmaya karar verdiler. Nitekim 8 Teşrini
sani 1327/21 Kasım 1911'de Miralay Sadık Bey'ın, Mebus Rıza Nur 
Bey'm, Lutfı Fikri Bey'in, ismail Bey'in, Şukru El Aselî Bey'in, Basrı 
Bey'ın, Hamdı Efendı'nm, Mahir Sait Bey'in, Rıza Tevfik Bey'm, Sıtkı 
Bey'm, Gazeteci Sıret Bey'ın, Yazar Kemal Mithat Bey'ın ve Arnavut ya
zarlardan Mithat Fraşeri Bey'ın "Meclis-ı Idare"smı oluşturduğu, Hürri
yet ve itilaf Fırkası adıyla "Esasat-ı meşrutiyeti takviye, beynelanasır ha
kiki bir ahengi itilaf tesis etmek üzere" bir partinin kurulduğunu bildirir 
dilekçe Dahiliye Nezaretine sunuldu (2). 

Partinin kurucuları arasında Amasya Mebusu ismail Hakkı Paşa, Si
vas Mebusu Dr Dagavaryan, Tokat Mebusu Mustafa Sabrı Efendi, Hama 
Mebusu Abdulhamıt Zohravî Efendi, Priştme Mebusu Volçetrinlı Hasan 
Bey, Sinop Mebusu Dr Rıza Nur Bey, Ayan Meclisi üyelerinden Damat 
Fent ve Muşır Fuat Paşalarla emekli Ferik Süleyman Paşa, Miralay Sa
dık Bey, Gazeteci Tahır Hayreddin de bulunuyordu (3) 

24 Kasım 1911'de Fırka üyeleri toplandılar Damat Ferit Paşa'yı Fır
ka reisliğine seçtiler ikinci reisliğe Sadık Bey getirildi Diğer ikinci reis
lik ise boş bırakıldı Buraya bir gayrımuslumin seçilmesi tasarlanıyor-
du(4) 
(/) Tıma\a a&e CI \ 246 
(2) Tuna\a a^e CI \ 286 Tesisat 9 Teşrinisani H27 
O) Tuna\a a^c C I s 263 
(4) Bırına a i, t s 49 
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Fırka'nın kurulması basın tarafından olumlu karşılandı. Ittihad ve 
Terakki'ye karşı olan Tanzimat, Tesisat, İfnam, İkdam, İktiham, Yeni Ga
zete ve Alemdar başta olmak üzere bir çok gazete tarafından des
teklendi (1). 

Fırka'nın kuruluşuna Meclis-i Mebusan'daki Arap kökenli mebuslar 
büyük ilgi gösterdiler. Bunun yanında İttihad ve Terakki'nin uygulama
larından hoşnut olmayan Rum, Bulgar, Ermeni ve Arnavud mebusların 
büyük bir bölümü de Hürriyet ve İtilaf Fırkası ile sıcak ilişkiye girdiler. 

Hürriyet ve İtilaf Fırkası kurulduktan sonra Meclis içindeki Mutedil 
Hürriyetperveran Fırkası ile Ahali Fırkasının yanında Meclis-i Mebusan 
dışındaki bazı fırkalar da Hürriyet ve İtilaf Fırkası'na katıldı. Böylece, 
Hürriyet ve itilaf fırkası bir parti olmaktan daha çok İttihad ve Terakki 
karşıtları için bir sığmak ve yasal siyasal muhalefet cephesi biçimini al
dı. Bu görünüm kimi mebusanm gözünden kaçmadı. 

Hüseyin Cahit Bey, "Debre Mebusu Muhteremi Basri Bey tarafından 
alafranga saatin kabulü teklif edildiği zaman Mecliste kopan kıyamet es
nasında, kendisinin boğazına sarılmak isteyen muhterem refiklerinden 
bir kısmı bu gün aynı fırkada" bulunuyorlar diyerek bu karmaşık yapıyı 
anlatıyordu (2). Hüseyin Cahit, Rıza Nur ile yaptığı bir söyleşide O'na "... 
içinizde mutaassıp, dindar, hoca, Hristiyan, cahil, alim ve muhtelif fikr-i 
siyaside adamlar var" deyince, Rıza Nur "Evet hakkın var, fakat sizi de
virmek için şimdi ne bulursak topladık" diyerek yeni siyasal oluşumdaki 
karmaşayı açıkça ortaya koyuyordu (3). 

Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nm 71 maddeden oluşan programını yayım
laması ittihad ve Terakki karşıtları arasında olumlu yankı yarattı. Zira, 
kuruluşundan 20 gün sonra İstanbul'da bir ara seçim olayı yaşandı. İt
tihad ve Terakki, bu seçime Adliye Nazırı Memduh Bey'i, Hürriyet ve İti
laf Fırkası ise eski sadrazamlardan Tunuslu Hayrettin Paşa'nın oğlu ya
zar Tahir Hayrettin'! aday gösterdi. İttihad ve Terakki'nin adayı 195, Hür
riyet ve İtilaf Fırkası'nm adayı 196 oy alarak seçimi kazandı. Bu durum 
Hürriyet ve Itilafçılar arasında büyük bir sevinç yarattı. İttihadçılar ise, 

(!) Bııma.age \ 72 81 
(2) Tıınma a ç e . C l . ı 266, n3 

(î) açe \ 267 n^ Aksinde Hürmet ve itilafın içinde sosyalist, kapitalist, feodal düşünceler çeşitli milliyetten insanlarla, 
dincilerin lâıkleı m ve batıaluım bir arada olduğuna dikkat çekiyor Akşın, ittihad ve Terakki, s 193 
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siyasal iktidarı kaybetmekten korkmaya başladılar. Bu korkuyu yenip, 
geleceği güvenceye alabilmek için kendi adamlarım hükümete sokmak 
istediler; fakat başarılı olamadılar (1). Bunun üzerine İttihadçılar, Hürri
yet ve İtilafın yurt düzeyine yayılmadan seçimlere gidilmesini kararlaş
tırdılar. Ancak bu kararın uygulamaya konulabilmesi için Meclis-i Mebu-
san'ın feshedilmesi gerekiyordu. Kanun-i Esasi, Meclisi Mebusan'ın fes
hedilmesini belli ilkelere bağlamıştı. Zira Kanun-i Esâsi'nin 35. maddesi
ne göre, Meclis-i Mebusan'ın feshedilip yeni seçimlere gidilebilmesi için 
hükümetle Meclis-i Mebusan arasında anlaşmazlık olması, hükümetin 
görüşünde ısrarcı davranması karşısında Meclis-i Mebusan'ın da kararı
nı değiştirmemesi, hükümetin istifa etmesi, yeni kurulacak hükümetin 
de önceki hükümetin görüşünde ısrarlı davranması gerekiyordu. Bu du
rumda Padişah Âyân Meclisi'nin görüşünü alarak Meclis-i Mebusan'ı fes
hetme hakkına sahipti (2). İttihadçılar bunu değiştirmek istediler. Hükü
met, 35. maddedeki değişiklik isteğinin, Trablusgarp Savaşı sırasında 
güçlü bir hükümete duyulan ihtiyaçtan ileri geldiğini söylüyordu. Oysa 
muhalefet değiştirme isteğinin arkasında bulunan düşünceyi çok iyi bil
diği için hükümetin isteklerine karşı çıkıyor ve çeşitli engelleme taktikleri 
uyguluyordu. 

Bunun üzerine Sait Paşa istifa etti. Padişah tekrar onu sadrazamlığa 
atadı. Bir kaç nazır değişikliği ile hükümet yine eski üyelerden oluştu. 
Hükümet yeniden 35. maddeyi Meclis gündemine getirdi. Madde yine 
reddedildi. Bunun üzerine Padişah Âyân Meclisi'nin görüşünü alarak 
Meclis-i Mebusan'ı feshetti (18 Ocak 1912). Böylece genel seçime giden 
yol açıldı. 

İttihad ve Terakkiciler seçimlerde Hürriyet ve İtilaf Fırkasını yenebil
mek için hükümete güvendiği adamları yerleştirdi. Hacı Adil Beyi Dahili
ye Nazırlığına, Talat Beyi PTT'ye, Sait Halim Beyi Şûra-yı Devlete, Cavit 
Beyi Nafia Nezaretine getirdi. 

Çok sert, hatta yer yer ayaklanmalara varan bir seçim dönemi yaşan
dı. Hürriyet ve İtilaf, Rumlarla, Ermenilerle, Bulgarlarla, Arnavutlarla ya
kın ilişki kurarak, sosyalistleri de yanlarına çekerek seçime katıldı. İtti-

(/; Sina Aksin, İltihut ve Terakki s. 194 
(2) Bkz. Kili, a.g.e., .s. 76 
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hadçılar ise devlet gücünü kullanarak seçimi almaya yöneldiler. Bu ko
nuda başarılı da oldular. Hürriyet ve İttilafa mensup 6 mebus seçimi ka
zanabildi (1). 

İttihad ve Terakkiciler, iktidarın tüm olanaklarını kullanarak seçimi 
kazandılar. Fakat, ülkeye egemen olamadılar. Trablusgarp Savaşı sürü
yordu. Arnavudluk'ta isyan başlamıştı (6 Mayıs 1912). Kimi Arnavud kö
kenli subaylar Meşrutiyetin ilânı öncesinde olduğu gibi silâhlarını alıp 
dağa çıkmıştı (2). 

İttihad ve Terakki'nin orduya dayanması, ordu içinde de bölünmele
re yol açmış, kimi subaylar başka arayışlara yönelerek Halaskar Zabıtan 
Grubu olarak ortaya çıkmışlardır "Mayıs-Haziran 1912" (3). 

Grubun önderliğini Erkan-ı Harbiye-i Umumiye'de tercüme istihbarat 
subayı olarak çalışan Kemal Bey yapmıştır. Yorgi Skalyeri adındaki bir 
Rum aracılığıyla Prens Sabahattin ile de ilişki kuran Kemal Bey, O'nun 
parasal desteğini elde etmiştir (4). Daha sonra, Meclis-i Mebusan dışın
da kalan îttihad ve Terakki karşıtları ile sıcak ilişki içine girmiştir. 

Arnavutluk olaylarının hızlanması ve bunun Meclis-i Mebusan'a yan
sıması Halaskar Zabıtan Grubu 'nun ortaya çıkması için uygun bir ortam 
yaratmıştır. Grup, Rumeli'deki olayların İstanbul'a da yansıdığını, ordu 
içinde kaynaşmanın olduğunu etrafa yaymıştır. Bu sırada Sait Paşa Sad
razamlıktan istifa etmiştir. Onun bu tavrı Meclis-i Mebusan üyelerini ve 
İttihatçıları çok şaşırtmıştır. 

Yeni hükümeti kurmak üzere Gazi Ahmet Muhtar Paşa Sadrazamlığa 
atanmıştır (22 Temmuz 1912). Tarihe Büyük Kabine olarak geçen yeni 
bir hükümet kurulmuştur. Yeni hükümet ittihadçılardan oluşan Mec
lis-i Mebusan'ı kapatmanın yollarını aramıştır. Halaskar Zabıtan Gru
bu'nun Meclis-i Mebusan Başkanının evine bıraktığı mektubun Mecliste 
okunması büyük tartışmalara yol açmıştır (5). 
(1) Birinci, a.g.c, s. 156-157 
(2) Buyur, u.g.e. C. II, ks. I. s. 261-272 
(3) Tunaya, a.g.e. C.l, s. 313. vd. 
(4) Tunaya, a.g.e C.l. s. 324 
(5) MM.Zb. C. D.2. İçse. 2. c.2. s. 444-449, 616. 637 
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Siyasetin böylesine karıştığı bir ortamda Hürriyet ve İtilafçılar örgüt
lenme hareketine hız vermişlerdir. İstanbul'da, taşrada yeni şubeler aç
mışlardır (1). Ne var ki, Hürriyet ve İtilaf Fırkası gerek Gazi Ahmet Muh
tar Paşa gerekse Kâmil Paşa Hükümetinden gerekli ilgiyi ve desteği göre
memiştir. Fırka, ikinci reisi olan Sadık Bey bir beyanname yayınlayarak 
Fırka Kulüplerinin çalışmalarını durduğunu açıklamış, ha t ta Kâmil Paşa 
Hükümetini düşürmek için bir darbe yapmayı da düşünmüşlerdir . An
cak bu düşünceyi eyleme koyamamışlardır. İttihadçılar ise 23 Ocak 
1913'te gerçekleştirdikleri "Bâb-ı Ali Baskını" ile Kâmil Paşa Hükümetini 
düşürmüşler, Mahmut Şevket Paşa başkanlığında yeni bir hükümet 
oluşturmuşlardır. Bu olay Hürriyet ve İtilafçılarm dağılmasına yol 
açmıştır. Hürriyet ve İtilafçılarm bir kısmı yurt dışına kaçmış bir kısmı 
ise politikadan uzaklaştıklarını açıklamıştır. Bu arada yeni hükümet ba
zı kişileri de tutuklamıştır. Mahmut Şevket Paşa'nın uygulamaları kimi 
kişileri rahatsız etmiş olacak ki, 11 Haziran 1913'te bir suikast sonucu 
Sadrazam öldürülmüştür. Bu olay üzerine ülkedeki siyasal çalışmalar 
durmuş, yönetim tümüyle İttihad ve Terakki'nin denetimi altına gir
miştir. Hürriyet ve İtilafçılarm kitle halinde tutuklanmaları Hürriyet ve 
İtilaf Fırkasının da sonu olmuştur. (2) Hükümet, Hürriyet ve İtilafçıları 
cezalandırırken Fırkayı kapatmamıştır. Böylece o Feroz Ahmad'ın deyimi 
ile "Çok partili sistem ve temsili hükümet masalına gerçek süsü" vermek 
istemiştir (3). 

HÜRRİYET VE İTİLÂF FIRKASI PROGRAMI (4) 

MAKSAD-I TEŞEKKÜLÜ 

Madde 1. - Hürriyet ve İtilâf Entente LibeYale Fırkası'nm esas ve maksad'ı te
şekkülü her türlü vesâit'i kanuniye ile memalik-i Osmaniyede meşrutiyet-i haki-
kîyenin temin-i cereyanına, anasır-ı muhtelife-i Osmaniye arasında -her unsu
run hayat-ı içtimâiye ve faâliyet-ı tabiîyesi mahfuz kalmak üzere- hakiki bir vah-
det-ı siyasiye tesisine ve vatan-ı Osmaniyenin duçar olduğu mehalikin ve avâmi-
lmin izâlesiyle Osmanlı saltanatının temin-i âtisine çalışmakdır. 
(1) Bilinci age s 274 

(2) Bkz BOA DH SYS 11912118, 1191117, 119IIII 

(3j Ahmad a s> e , \ 195, Paıtı ikinci kez Ocak 19/9'da si} aıî faaliyetlerine peniden başlanacaktır 

(4) Birinci a j> e \ 259-271 
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MEVADD-I ESASİYE 
Madde 2. - Meclis-i Mebûsan, heyet-i icrâiyenln yâhud nüzzârdan birinin ic

raat ve netâyici hakkında sual ve istizah ve tahkikat-ı teşriiyye (anket parlamen
ter) hakkını ber-suret-i gayri mahdudede hâizdir. Sual, mûcib-i kanâat olamaz
sa istizaha tebdil olunabilir. Gerek bu suretle, gerek re'sen istizah üzerine nazı
rın vereceği izahat meclisçe kâfi görülmez ve o nazıra, yâhud heyet-i vükelâya be-
yan-ı itimat olunmazsa nazır yâhud heyet sakıt olur. Sual ve istizah icrası için 
ekseriyet kararına hacet yokdur. Ancak nazırlar lüzum görürlerse sual ve istiza
ha verilecek cevabın tehirini meclisten talep etmek hakkını hâizdirler. Bir madde 
hakkında tahkikat-ı teşriiyye icrası aded-i mürettebin lâ-akal humsu tarafından 
taleb vukuuna vabestedir. Meb'usandan her biri esrar-ı siyasîye ve askeriyeden 
mâada devâir-i resmiyeden arzu eylediği evrakı görmek ve malûmatı kamilen is
tihsal etmek hukukunu hâizdir. Kanun-u Esâsî'nin 38 inci maddesi bu suretle 
ta'dil edilecektir. 

Madde 3. - Meclis-i Meb'usân'm hakkı murakabesini ifâ ve vükelâya itimad 
veya adem-i itimad i'tâ etmek hususlarında madde-i ânifede gösterildiği veçhile 
meclisin rey ve kararı bilâkayd-ü şart câridir. Ancak vazife-i teşriiyyesinin ifâsın
da meclisle heyet-i hükümet arasında ihtilâf-ı nazar hâsıl olur ve tarafeyn ısrar 
eder ise Kanun-u Esâsî'nin otuzbeşinci madde-i muaddelesi tatbik olunacaktır. 
Madde-i mezkûre bu suretle tasrih ve 73 üncü madde ona göre tashih edilecek
tir. 

Madde 4. - Meclis-i Meb'ûsan intihâbâtmm doğrudan doğruya rey-i âmm ve 
ekseriyet-i mutlaka ile icrası ve devâir-i intihâbiye için teşkilât-ı mahsusa vücu
da getirilmesi fırkanın fikr-i esâsîsi cümlesinden ise de memleketde terbiye-i esâ-
sîyenin buna müsâid olacağı zamana kadar iki derece intihab usûlü ibkâ edile
cek ve yirmi yaşını ikmâl olanlar hakk-ı intihabı hâiz olub müntehib-i evvel ve sâ-
niler ve meb'ûslar için mükellefiyet-i hakk-ı intihabı hâiz olup müntehib-i evvel 
ve sâniler ve meb'ûslar için mükellefiyet-i mâliye aranılmayacaktır. Ekalliyetin 
hukukunu temin edecek bir usûl-ü intihâbiye ittihaz edilecektir. İntihab münte-
hibler için aynı zamanda hem hak, hem bir vazife-i vataniyedir. Binâenaleyh her 
müntehibin bu vazifeyi ifâ etmesi zarurî ve mecburîdir. İntihâbâtın serbestisi ve 
rey-i hafinin her türlü müdahaleden masuniyeti temin edilecektir. Memurîn-i 
devlet memuren bulundukları vilâyet dâhilinde ve asâkir-i şahane ve jandarma 
erkân ve ümerâ ve zâbitân ve efradı hiç bir mahalde hakk-ı intihabı hâiz olamaz. 
İntihâb-ı meb'usân kanunu bu esaslara göre tanzim olunacaktır. 

Madde 5. - Âyân lâ-akâl nısfının müntehab olması fırkamızca mültezem ise 
de intihaba esas olan müessesât-ı medeniyye henüz memleketimizde vücuda ge
lememiş olduğu cihetle bu esâsatm husulüne kadar âyânm kemâkân taraf-ı pâ-
dişâhiden intihab edilmesi, kabul edilmiştir. Ancak Meclis-i Âyâna dahil olmak 
için lâ-akâl on sene vükelâlık, büyükelçilik, valilik, ordu müşirliği, kadıaskerlik 
ve feriklik vezâifini hüsn-ü ifâ edenler meyânmda umûr-u devlette hidemât-ı 
memdûhası mesbûk ve müteârif olmak ve üç defa meb'usluga intihab edilmiş bu
lunanlar arasında ef âl ve âsârı umûmun vüsûk ve itimadına mazhar zevâtdan 
bulunmak veyâhud patriklik ve hahambaşılık memuriyeti ifâ eylemiş olmak veya 
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bir suretle memlekete hızmet-ı fevkalâde ile kesb-i ma'rûfiyet etmiş ve umûmun 
ihtiramını kazanmış bulunmak ve kırk yaşından aşağı bulunmamak lâzımdır 
Âyân âzâlığına bu suretle ıntıhab olunan zevatın âyânlık sıfatını iktisab eyleme
si evsâf-ı mezkûreyi hâiz olup olmadığı heyet-ı umumîye-i âyân'ca ba'det-tedkik 
mtlhab-ı vâkim ekseriyet-ı mutlaka ile tasdikine menûtdur Binâenaleyh Kâ
nun u Esasî'nın altmışbirincı ve altmışikinci maddeleri bu esasa göre ta'dil olu
nacaktır 

Madde 6 - Meclıs-ı âyânın heyet-ı vükelâya karşı hakk-ı suâli vardır Sual-ı 
vâkıın cevabı meclisçe kanaat-bahş olmazsa Âyân riyasetinden Meclls-i Meb'ûsan 
rıyâsetme bir tezkere yazılarak meb'ûsanın nazar-ı dikkati celb olunur Yazılan 
tezkere Meclıs-ı Meb'ûsan'ca uç gun zarfında behemehal kıraat ve müzâkere edi
lerek karar verilir Kânun-ı Esâsiye bunu mueyyıd bir madde ilâve edilecektir 

Madde 7 - Âyân ve Meb'ûsan heyetleri arasında vaz-ı kanundan dolayı ihti
lâf zuhur ederse telif-i efkara çalışmak heyet-ı vükelânın vazifesidir Bu telif 
mumkun olamadığı halde heyet-i vükelâ meclislerden birinin reyini tercih etme
ye mecburdur Meclıs-i Âyân'm reyini tercih ederse o halde vükelâ ile Meclıs-ı 
Meb'ûsan arasında ıhtilâf-ı nazar hâsıl olmuş demek olacağı cihetle uçuncu mad
dede beyan olunan surete tatbik-i muamele edilir Meclis-ı Meb'ûsan'ın reyine iş
tirak eylediği hâlde madde-ı muhtelefun-fihâ gelecek devre-ı intihâbıyeye kadar 
tehir edilir Intihâbât-ı cedide ile teşekkül edecek Meclis-i Meb'ûsan da evvel mec
lisin reyinde ısrar ederse artık o suret Meclıs-i Âyân için mecburiyyu'l-kabûldur 
Kânun-u Esasî'ye bu usûle göre bir madde ilâve edilecekdır 

Madde 8 - Bütçenin kabul ve tasdiki evvel-be-evvel Meclis-ı Meb'ûsan'a âıd-
dır Meclis-ı Âyân vükelânın muvafakatiyle taklil-i mesarıf hakkında ittihâz-ı ka
rar edebilirse de mesarifi tezyid edemez 

Madde 9 - Zât-ı hazret-i padişâhî heyet-ı icrâiyece emr-i idareye, memurinin 
azl ve nasbına velhasıl icra vazifesine âid olarak ittihaz ve arz edilen mukarrerât 
ve mâruzât üzerine taleb-i izahat ve maruzât-ı varideyi red veya kabul etmek 
hakkını hâizdir Kanun-u Esasî'nın muaddel 28 ve 29 uncu maddeleri bu esâsa 
göre tâdil edilecektir 

Madde 10 - Ba'demâ Kanun-u Esasî'nin bir veya birkaç maddesinin icâb-ı 
hâl ve vakte göre tâdiline lüzum görülerek bu bâbda heyet-i vükelâ canibinden 
veya âyân ve meb'ûsandan bir zat tarafından teklif vuku bulduğu hâlde teklif 
eden Ayandan ise luzum-u tâdil heyet-ı âyânca bade't-tasdık Meclis-i Mebusan'a 
gönderilir Heyet-i vükelâ tarafından veya mevki-i tezekküre konulur Tâdil tekli
fi bu suretle Meclis-i Meb'ûsanca bilmuzâkere aded-ı mürettebatın sulusan ek
seriyetiyle luzum-u tâdile karar verilirse tadilât o meclisin hitâm-ı devre-i mtıhâ-
biyesıne kadar ıcrâ edilemez Intıhâbât-ı cedideye muteâkib içtimâ edecek Mec
lıs-ı Meb'ûsan Âyânla birlikte Meclls-1 Umûmî-i Millî hâlinde içtimâ ederek tadi
latı bilmuzâkere ittihaz edeceği kararı tasdik-i şahaneye arz eyler Muddet-i intı-
hâbıyenın hitâmını beklemeye vakt ve hâl musâid olmayacak derecede mustace-
lıyyetle Kanun-u Esasî'nın tâdiline evvelâ Meclis-i Meb'ûsan ve ba'dehu Meclis-ı 
Âyân tarafından aded-ı murettebin sulusan ekseriyetiyle karar verilirse Meclıs-ı 

3 9 8 



Meb'ûsan münfesih olur ve nihayet uç ay zarfında yeniden mtıhab ıcrâ olunarak 
müteakiben Meclıs-ı Âyân ile bi'1-içtımâ tadilât hakkında ittıhaz-ı karar eder Ka-
nun-u Esâsî'nin 116 ncı maddesi bu suretle tâdil edılecekdir 

Madde 11 - Kanun-u Esâsî'nin bâlâda beyân olunan suretlere ifrağına lüzum 
görülen mevâddan mâada kâffe-i ahkâmı fırkanın programında muttehazdır 

Madde 12. - Vükelânın mesûliyet-i siyâsiye ve cezaiye ve mâliyesinin derecâtı-
nı ve suret-1 tatbıkıyesını gösterir bir kanun-u mahsus acilen tanzim olunacakdır 

Madde 13 - Hükümetin ıdâre-ı orfiyeyi ilân edebilmesi hakkı takyıd ve ıdâ-
re-ı örfiye müddeti tahdid edılecekdir Bu esasa göre acilen bir idâre-i örfiye ka
nunu tanzim edılecekdir 

BUNYAN-I DEVLET 
Madde 14 - Devlet-i Osmaniye'nin dini dın-i Islâmdır Bu esas-ı kadimi mu

hafaza ile beraber zâten şeriat-ı Muhammediye ile mueyyed, hılâfet-i mukaddese 
ve saltanat-ı seniyece de öteden beri muttehaz olduğu üzere devletçe resmen ta
nınmış olan mezâhıbe mensup cemaat-i gayr-i muslimenın serbestı-i âyinleri ve 
mine'l-kâdîm hâiz oldukları bilcümle hukuk ve imtiyâzatı kemâ-kân mahfuz tu-
tulacakdır 

Madde 15 - Asrm mizacı ve medeniyet-ı hazıra ile ahali-ı memleketin ilcâ ve 
ihtiyacı yekdiğeriyle telif olunarak bunyan-ı devlete birkaç asırdan beri arız olan 
vehn-u inhitatın izâlesi ve terakkiyât-ı medeniyenın memâlık-ı Osmaniye'ye du
hûlü esbabı istihsal edılecekdir 

Madde 16 - Fırkamızca ıttıhad-ı anâsır gayesi ancak anâsır ve akvâm-ı 
muhtelıfenın menfaat-i hakıkîyelerinin yekdiğeriyle ve vahdet-ı Osmaniye ile teli
finde aranılacakdır 

Madde 17 - Mıllet-1 Osmaniyeyi teşkil eden anâsır ve edyân-ı muhtelife 
ashabından her birmin vahdet-i Osmaniyyeyi haleldar etmemek şartıyla dinî, 
edebî, ilmî ve iktisadî mesâî-i müştereke veya münferide sarf etmeleri ve bu mak-
sadla kendi mezhep ve kavmiyelerme has her turlu muessesât-ı ilmiye ve iktisâ
diye teşkil eylemeleri serbesttir Her kavm mensub olduğu dinin menâfiine -ak
vam ve edyân-ı sâirenin hukuk-u mutesâvıyesine taarruz etmemek şartıyla- bı-
lâ-mâni hizmet edebilir Hukumet-i Osmaniye'nin bu turlu teşebbusâta karşı it
tihaz edeceği hatt-ı hareket hiç bir kavm ve unsurun diğerinin hukuna tecâvüz 
etmemesine ve bilhassa vadde-ı Osmaniye maksad-ı aksâsını ihlâl edecek hare
kâtta bulunmamasına dikkat etmekle beraber anâsır ve akvâm-ı muhtelifenm 
kâffesıne bilâ-tefrık u istisna muâvenet-i mumkine-i kanuniyeyi siyyânen ifâdan 
ibarettir 

Madde 18 - Akvâm-ı Osmaniye'den birinin heyet-ı umûmıyesi veyahud her
hangi unsur ve dine mensup olursa olsun ale'l-ıtlak efrad veya cemryyât tarafın
dan vahdet-ı siyasiye-ı Osmaniyeyi ihlâle musaid her turlu teşebbüs vukuu va-
tan-ı Osmaniye'ye karşı derece derece hıyanet ve cinayettir Hurriyet-i vicdan ve 
hurrıyet-i kavmiyeyi yalnız bu nokta tahdid eder ve bu da bir kanun-u mahsus
la sarîhan tayin edılecekdir 
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MAARİF-1 UMUMİYE 
Madde 19 - Tahsıl-i ıbtıdaî mecburî ve meccanidir Nahiye merkezleriyle nü

fusu ıkı bin ve daha ziyade olan karyelerde ve şehir ve kasabâtın iki bin nüfusu 
hâvi her kısmında erkek ve kız çocukları için mekâtıb-ı ibtidâıye ve kurâ-yı sâıre-
de ve pek kuçuk köylerin munasebet-ı mevkıyesme göre birkaçı birleştirilerek en 
münasibinde koy mektepleri tesis olunacak ve yekdığerınden gayet uzak ve dağı
nık hanelerden müteşekkil köylerde mektebden istifâde edilebilmek üzere mekte
bin yanına talebe meskeni mşâ ve tesis edilecektir 

Madde 20 - Koy mekteblerınde ve ale'1-umum mekâtib-i ıbtıdâıyede tedrisat 
lısân-ı mahallî ile ıcrâ edilecektir 

Madde 21 - Tahsıl-ı ıbtıdaî ile tahsıl-ı ıdâdî arasında uç senelik ruşdiye tah
sili vardır Tahsilin bu derecesi mecburî değilse de meccanidir 

Madde 22 - Tahsıl-ı ıbtıdaî teammum ve tevessü ederek ahalinin terbiye-ı 
fıkrıyeye ihtiyacı tezayud ettikçe mekâtıb-ı idadiye de o nıspetde teksir olunacak 
ve bu mektepler halkın istifadesine en ziyade yarayacak suretle memleketin en 
münasip noktalarında tesis edilecektir 

Madde 23 - Mekâtıb-ı ıdâdrye'de şayan-ı nazar-ı dikkat âsâr-ı ıstıdâd ibraz 
eden fakır gençlerden bı'1-musâbaka ıhraz-ı tefevvuk edenlerin mekâtıb-ı âlıyede 
ıkmâl-ı tahsil etmeleri ıçm taraf-ı hükümetten tahsisat-ı kâfiye itâ olunacaktır 
Osmanlı mekâtıb-ı âhyesınde ıkmâl-i tahsil eden şâkirdândan aynı evsâfı hâiz 
olanların teşebbus-u şahsîde muvaffâkiyeti temm eden ulûm ve funûn-u âliyede 
tevsî-i malûmat için bi'1-musabaka masrafları taraf-ı hükümetten verilerek Avru
pa'ya i'zâm olunacaktır 

Madde 24 - Kura mekâtıbiyle mekâtıb-ı ıbtidâiyenin nevâhîce tesis ve idare
si ve mekâtıb-ı ruşdıyemn tensik ve idaresi vılâyât mecâlis-i umûmıyesme mev
du vezâıf-ı muhımmedendır Mâarif hısse-ı ianeleri tamamen mahallelerine terk 
olunarak nevâhî ve vılâyât bütçelerinde evvel be-evvel işbu mekâtıbın mesarıfına 
tahsis olunacaktır 

Madde 25 - Mekâtib-ı umûmiye programlarının esası yalnız memur yetiştir
mek değil, nesl-ı cedidi mucadele-ı hayatta galebeye hazırlayacak ve teşebbus-u 
şahsiye mustaıd edecek terbiye ve marifeti ihzar eylemeye matuf ve binâenaleyh 
programları daha ziyâde amelî olacaktır Mâarif-ı umûmiye kavânîn ve nizâmâtı-
nın bu asıllara göre tertip ve tanzim edilmesi fırkamızca mukarrerdir 

Madde 26 - Dâru'l-Funûn'un teşkilât ve tedrisât ve idaresinin Avrupa dâ-
ru'1-funûnlarına tamamen tatbiki esbabı istıkmâl olunacaktır 

Madde 27 - Buraya kadar zıkr olunan mektepler mekâtıb-i resmiye olup 
bunların haricinde tesis edilen ve âtiyen edilecek olan mektepler cemaate mah 
sus mekteplerle efrâd tarafından müesses mekâtib-ı hususiyedir Fırkamız bılâ-
tefrık-ı cins u mezhep her unsurun terakkiyât-ı ilmiyesini vatan-ı Osmanî içun 
dâima buyuk bir faıde olarak kabul eder Binâenaleyh efrad-ı milletin münferi
den ve akvam ve cemaât-ı muhtelifenın müştereken ilmî ve edebî ve dinî her tur
lu mekâtıb tesisine hakları fırkamızca muttehaz bir asıldır Bu turlu muessesât 
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için yalnız merciinden ruhsat almak ve programlarını beyan etmekle beraber ted
ris edilen ve edilecek olan kitaplardan birer nüshasını merciine tevdi eylemekten 
başka bir kayıt yoktur. Cemaât-i gayr-i müslimeye âid mektepler rüesay-ı ruha
niye canibinden serbesti ile idare olunacak, gerek bu mektepler ve gerek mekâ-
tib-i husûsiye tarafından verilen şehâdetnâmeler mezkûr mekteplere muâdil hü-
kümet-i seniye mektepleri canibinden verilen şehâdetnânemeler muâdil tutula
caktır. Devletin bi'1-cümle mekâtib-i resmîye ve hususîye ile cemaat mektepleri 
üzerinde velâyet-i âmmesi ve hakk-ı nezareti derkâr olup bunlara mahsus suret 
ve kaidelere tevfikan teftişleri icra edilecektir. 

Madde 28. - Milletin ale'1-umum seviye-i marifet ve terbiyesini itası için şu-
hûr ve kasabâtda kütüphaneler, kıraat salonları, terbiyevî ve smâî dersler, kon
feranslar, müzeler velhasıl fünûn, edebiyat ve sanayie hadim müesseselerin kü-
şad ve idaresine fırkamız bezl-i mesaî edecektir. Bunların kısmen hükümet, kıs
men idare-i mahalliye ve kısmen cemaat ve efrâd marifetiyle vücude getirilmesi 
için muâvenet-i ciddiye ifâsı fırkamızın vezâifindendir. 

SİYASET-İ HARİCİYE 
Madde 29. - Emniyet-i hariciyemizi istihsal için bilcümle devletlerle idâme ve 

temin-i hüsn-ü münâsebâta itinâ olunmakla beraber menâfi-i devletin icâbâtına 
göre devletlerin bazısı veya bazıları ile bi'1-ittifak bir meslek-i salim ittihaz oluna
caktır. 

Madde 30. - Siyaset-i hariciyemizdeki matmah-ı nazar hiç bir devlet ve mil
letin hukukuna taarruz ve memleketine tecavüz olunmayıp kendi mülkümüzün 
temâmiyeti dâiresinde istikbâlimizi temin ve istiklâlimizi muhafazadan ibarettir. 

SİYASET-İ DAHİLİYE 
Madde 3 1 . - Aksâm-ı Memâlik-i Osmaniye idâre-i siyasiyede merkeze mer

but ve vahdet-i memleket halelden masun bulunmakla beraber bazı vilâyat-ı Os-
maniyenin hususiyet-i kavânin-i muvakkate-i istisnaiye ile idaresini müstelzim-
dir. Kıtaât-ı muhtelife ahalisi arasında irfan ve terbiye-i siyasiye itibariyle mev-
cud olan tefâvüte ve her mahallin istîdâd ve mizâc-ı mahsusuna tevâfuk edecek 
ve kıtaât-ı muhtelifenin bilâhare tesâvi-i ahvâlini müeddî olacak surette usûl ve 
kavâid ittihaz olunacaktır. 

Madde 32. - İdare-i vilayât tevsi-i mezuniyet ve tefrik-i vezâif kaidesine tevfik 
edilecektir. Mâarif gibi umûr-u nâfıa ve zirâat ve ticaret ve sanayie müteallik hu-
susâtm menâfi-i esasiye-i devlete ve vatan-ı Osmaninin müdâfaasına temas eden 
ve nef i ve zararı bir vilâyete inhisar etmeyerek bütün millete veya bir kısmına şâ
mil olan mevâddan mâada kâffesi idâre-i mahalliyeye terk edilecek ve kavânîn ve 
nizamât-ı lâzimeye göre tanzim olunacaktır. İdâre-i merkeziyeden dahi muhtelif 
devâir-i resmiye rüesâsınm hukuk ve vezâifi tevsî ve buna mukabil mesuliyetleri 
tayin edilecektir. 

Madde 33. - Memâlik-i Osmaniye'de kıtaât-ı mamureden bed. ile nevâhî teş
kilâtı icra edilecektir. Yekdiğerine yakın köylerde münasib miktarı mevkilen su
hulet ve münasebet ve ahalisi arasında mümkün mertebe mücaneset gözetilmek 
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suretiyle toplanarak nüfusu iki binden dûn ve onbinden ziyade olmamak üzere 
nahiyeler vücuda getirilecektir. 

Madde 34. - Nahiyeler meclisleri ve müdirleri müntehab, fakat kâtib ve tah
sildarları taraf-ı devletten mansûb ve muvazzaf olacaktır. 

Madde 35. - Nahiye devletçe teşkilât-ı idarîyenin esası olduğu gibi, kendi 
kendine hayat-ı mahsusa sahibi bir ferd-i içtimaî halinde bulunacaktır. Binaena
leyh kavânin ve nizâmât ve evâmir ve tâlimât-ı devletin neşr ve ilân ve tatbik ve 
icrası ve zabıta-i adliye ve mania vazifeleri nahiye müdirine mevdu ve bu vazife
ler için nahiye meclisi heyet-i müşavere sıfatını hâiz olacak, diğer taraftan köy 
mektebleriyle nahiye mekteb-i ibtidâiyeslnin ve mâbed ve mekâbirin, nahiyeye ait 
orman ve baltalıkların ve su yollarıyla çeşmeler ve pazar mahallerinin ve merala
rın, nahiye yollarının ihdas ve idare ve tamiri velhasıl nefi ve zararı nahiyeye 
münhasır hususât hakkında karar ittihâzı ve nahiye bütçesinin tanzimi ve inde'l-
lüzûm "santim adisyonel" vâz'ı nahiye meclisine ve mukarrerâtın cihet-i icrâiyesi 
mü dire ait bulunacaktır. 

Madde 36. - Nahiye meclisi, meclis-i mebusan ve meclis-i umumîye intihâ-
bâtının kanunî ve suiistimâlâttan beri olarak icrasına dikkat ve nezâret etmek ve 
tekâlif-i devletin tarh ve tçvzi ve cibâyetinde usulsüz ve mugâyir-i adalet ahvâl 
vukuuna meydan vermemek ve tahrir-i nüfus ve emlâk husûsâtında beyân-ı rey 
eylemek hukuk ve vazâifini hâiz olacaktır. 

Madde 37. - Müdirin vesâit-i icrâiyesi nahiyede jandarma neferâtı ve orman 
korucularıyla köy bekçileri olacaktır. 

Madde 38. - Bu esas dairesinde ve nahiye mecalis Intihâbatını temin ve tat
bikatını icâb-ı memlekete tevfik edecek surette bir nevâhî kanunu tanzim oluna
caktır. 

Madde 39. - Şehir ve kasabalarda nahiye meclisleri vazifesi belediye meclis
lerine ve müdirin zabıta-i adliye ve mania vazifesinden mâada vezâif-i belediye re
islerine ait olacak ve nüfusu kırkbinden altmışbine kadar olan şehirlerde iki be
lediye heyeti teşkil edilecek ve daha ziyade nüfusu olan yerlerde heyetler o nis
pette teaddüt edecektir. 

Madde 40. - Belediye heyetleri müteaddid olan şehirlerde bir heyet-i umûmi-
ye-i müntehibe bulunacak ve belediye rüesâsmdan biri heyet-i umûmiyece riyâ-
set-i ulâya intihâb olunarak İstanbul'a nispetle şehremini vazifesi bu reis-i ûlâya 
tevdi edilecektir. 

Madde 41. - Bu esaslara göre teşkilâtı ve intihâbâtı ve vezâifi mübeyyin bir 
belediye kanunu tanzim olunacaktır. 

Madde 42. - Teşkilât-ı İdarîye itibariyle memâlik-i Osmaniye sancaklara tak
sim edilecek ve her sancağın vüs'at ve hududu ihtiyâcât-ı hâliye ve âtiyeye tevâ
fuk etmek üzere teşkilât yeniden icra olunacaktır. 

Madde 43. - Teshil-i idare için sancaklar icabı kadar kazalara munkasım 
olacak, fakat bir liva dörtten ziyade kazayı ihtiva edemeyecektir. Livalarda muta-
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sarrıf, kazalarda kaymakam bulunur. Bunlardaki meclıs-ı idareler yalnız memu
rinden mürekkep münhasıran umur-u İdare İle muştagil olacaktır 

Madde 44 - Uç, dört ve nihayet beş liva cem edilerek vilâyet teşkil yâni vilâ-
yât-ı mevcudenın hudud-ı teşkilâtı ihtiyâc-ı memlekete göre yeniden tanzim edi
lecektir 

Madde 45 - Her vilâyet kendine ait işlerle hey'ât-ı mahsusa sahibi bir zum-
re-ı içtimâiye olacak ve âzası intıhab-ı mebûsan kanununa tevfikan muntehab 
bir meclis-ı umumîsi ve bir hususî bütçesi bulunacaktır. 

Madde 46 - Meclis-i umumî nef î ve zararı yalnız o vilâyete has olan umur
da hakk-ı teşrii hâiz ve kâffe-i vezâifde nahiye meclislerine mercî olacaktır. Bu 
meclis senede iki defa evkat-ı muayyenede içtimâ edecek ve munakıt olduğu za
manlarda dâımî surette valinin heyet-i muşavere-ı ıcrâıyesi olmak üzere âzasın
dan beş kışı intihap edilecektir Müzayede, münakaşa bey ve şîrâ gibi hususât ve 
bilûmum makbûzât ve medfuâd ve meclıs-ı umumî mukarrerâtmdan muhtac-ı 
müzakere olan mevâd bu beş zattan murekkeb ve valinin riyasetinde munakit 
meclıs-ı husûsî kararıyla ıcrâ olunacaktır. 

Madde 47 - Her vilâyette bir vali bulunacaktır. Vazifesi evvelâ merkez-i dev
letle cereyan edecek kâffe-i muhâberâtın mercii olmak, emniyet ve asayişin mu
hafazası için lede'lhâce tedâbir-i fevkalâde ittihaz ve icab eden nukata cihât-ı sâ-
ıreden kuva-yı kulliye-i zabıta sevk etmek ve alelade kavânin ve nizamat ve talı-
mât-ı devletin tatbik ve icrasıyla mükellef olan memurini ve bilhassa memurîn-i 
mülkiyeyi dâimi teftiş ve murakabe altında tutmak ve memurin aleyhinde şıkâ-
yât vukuunda bıttetkık lâzım gelen muâmele-ı kanuniyeyı derhal icra eylemek 
saniyen vilâyet meclis-ı umûmisine riyaset etmek ve bu meclisin mukarrerâtının 
temin-ı icraatı esbabını istıkmâl ve takip ile her ıçtımâında ve uç ayda bir Dahi
liye Nezâretı'ne raporlar vermek ve vilâyet husûsi bütçesinde murakkam mebâli-
gın ahz u sarfı için emr itâ eylemek velhasıl meclis-i umûmî mukarrerâtının ic
rasında vilâyetin şahs-ı mutemessilı sıfatında bulunmaktır. 

Madde 48 - Vilâyet kanunu bu esaslara göre tanzim olunacak ve doğrudan 
doğruya vali maiyetindeki memurinin kimlerden mürekkep ve ne ile muvazzaf 
olacakları da tasrih edilecektir. 

Madde 49 - Asayiş ve inzibat ve emniyet, polis ve jandarma heyetlerine mev-
dû'dur. ihtilâl gibi umûmî bir şûriş zuhur etmedikçe kuvve-ı askeriye temin-ı 
asayiş vazifesiyle meşgul edilmeyecek ve binâenaleyh jandarma mevcudunun ıh-
tıyac-ı hakikî derecesine ıblâğıyla muddet-ı muvazzafa-ı askeriye iki seneye ten
zil olunacak ve ahvâl-ı âdiyede efrad-ı nizamiyeye vazife-i askeriyeleri mumkun 
mertebe memleketlerine yakın kıtaâtda ifâ ettirilecektir 

Madde 50. - Jandarma ve polis heyetleri bulundukları mahallerdeki memu-
rîn-ı mülkiyeye ve bı'n-nihâye valilere tamamiyle merbut olacak ve jandarma ve 
polisin vezâıf-i merbutiyetlerı ve derece-ı mesuliyetleri kanün-u mahsus ile vâzı-
han tayın edilecektir 

Madde 5 1 . - Memuriyet için Kanun-u Esâsî'de mevcut olan şerâıt-i istihdam
dan maada takyîdât olamayacağı gibi cins ve mezhep de düşünülmez. Ancak eh-
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liyet ve kifayet memurin hâl ve şanıyla mahallî memuriyetinin icabâtı arasında 
muvafakat, nazar-ı itibâra alınır. 

Madde 52. - Bilumum memurinin usûl-ü intihab ve tayinini ve hukukunu ve 
ale'd-derecât mesuliyetlerini mübeyyin bir kanun-u mahsus tanzim edileceği gi
bi terfi ve terakkilerinin ve tekâüdlerinin de kavâid-i adi u hakka tevfiki maksa
dına göre kavânin-i hâzıra ta'dil olunacak ve erkân ve ümerâ ve zâbıtân-ı askeri
yenin emir kumanda ve terfileri hakkında ayrıca bir kanun-u mahsus tanzim edi
lecektir. 

Madde 53. - Bütün memurinin siyasî cereyanlar haricinde bulunması selâ
met-! vatan muktezâsı olduğundan asâkir-i şahane zâbitân ve efradı gibi bilu
mum memurin-i mülkiye ve adliye ve zabıtanın fırka ve cemiyyât-ı siyasiyeden bi
rine intisab ile hâiz olduğu nüfuz-u hükümeti o fırka veya cemiyet lehinde isti
mal eylemlerinin bir kanun-u mahsus ile men'i fırkaca mültezemdir. 

Madde 54. - Kanun-u ceza ile matbuat kanunu icâbât-ı hürriyete tevfikan tâ
dil edilecektir. 

SİYASET-İ İKTİSADİYE 
Madde 55. - Ormanların, madenlerin işletilmesini ve fabrikalar tesisini, zira

atın terakkisini velhasıl servet ve ümranın tezyidini mucip olacak teşebbüsât-ı 
husûsiye ve şahsiyeye arız olan mevânî külliyen izâle edilecek ve bu husûsât 
hakkında vâz olunacak kavânîn ve nizâmatm hedefi irâe-i teshilât olacaktır. 

Madde 56. - Ecnebi sermâyenin memlekete duhûlü teshil olunmakla bera
ber ahâli-i memleketin rekâbet-i ecnebiyye altında mutazarrır olmamasını temin 
için esaslı bir siyaset-i iktisâdiye ittihaz edilecektir. 

Madde 57. - Arâzi-i emîriye-i hâliyenin suret ve şerâit-i münâsebe ile fukara 
ve göçebe ahâliye tevziî hakkında bir kanun-u mahsus tanzimi fırkamızca mül
tezemdir. 

Madde 58. - Vilâyâtta erbab-ı teşebbüse mutedil şeraitle ikrâzatta bulunabi
lecek müessesât vücuda gelmesine çalışılacaktır. 

Madde 59. - Emvâl-i gayr-i menkûlenin servet-i mütedâvile hâline gelmesini 
teminen icab eden kavaninin tanzimi esbabına teşebbüs olunacaktır. 

Madde 60. - Hayat-ı memleket için şimdiki hâlde ziraat mektepleri tecrübe ve 
nümûne tarlaları, âlât-ı zirâiye imalâthane ve tamirhaneleri tesis ve tamimine ve 
Zirâat Bankalarının bir müessese-i müstakile haline ifrağıyla henüz idrak edil
memiş mahsûl üzerine akçe ikraz edecek derecede tezyid-i fevâidine ve ticaret 
odaları gibi zirâat odalarının da ikmâl-ı teşkilâtına çalışılacaktır. Amele, arazisiz 
zürra ve maraba (ortakçı, yarıcı) ahvâlini ıslah ve himaye edecek kavânin vâz olu
nacaktır. 

SİYASET-İ MALİYE 
Madde 61. - Mükellefinin kudretine ve adalet ve müsavat esâsına tevâfuk et

mek lâzım gelen tekâlif-i devlet, suret-i tarh ve cibâyeti itibariyle mükellefinin ter
fihini mûcib olacak surette tâdil edilmekle beraber mahsulât-i zirâiyenin tekâlif-
i tazyikiyyeden âzâde kalmasına dikkat ve havâyic-i zaruriyeden olan mevâddan 
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bilvasıta alınacak vergilerin dahi mümkün mertebe tahfifine gayret edilecektir. 
Vâridât-ı devlet bilhassa ahâlinin kuvve-i istihsâliyeslni ve servet-1 memleketi ar
tırmak tarikiyle tezyid edilecektir. Mesarif-i devlete Israfata asla müsamaha edil
meyerek hükümetin bilcümle mesarifi katî hesabata göre tayin edilecektir. Siya-
set-i mâliyenin esası behemahal mütevâzin bütçe tanzimi maksadına matuf ola
caktır. Vâridât-ı devletin sarfına mezun olanlar sıkı ve şiddetli bir murakabeye tâ
bi tutulacaktır. 

Madde 62. - Düvel-i ecnebiyye ile akd olunacak ticaret mukavelenamelerin
de siyâset-i mâliyemiz tarife esasına müstenid olacaktır. Balkan gümrük ittihadı 
fırkamızca şayan-ı müzakeredir. 

Madde 63. - Devletçe alınıp satılacak kâffe-i emlâk ve eşyanın bey ve şirâsı 
muamelâtı bir merkezde toplamak üzere bunun için bir müdüriyet-i umûmiye 
teşkiline teşebbüs edilecektir. 

EVKAF VE CEMAAT 
Madde 64. - Fırkaca ittihaz olunan esasa göre hükümet-i Osmaniyenin hu

kuk ve vezâifi Osmanlı sıfatını hâiz olan bilumum efrâd ve anâsır hakkında siy-
yânen câri olacağına ve cemat-i gayr-i müslime öteden beri sırf kendilerine âid 
umur ve husûsâtı an-cemâatin rüyet ve icra etmekte bulunduklarına mebnî Os
manlılar arasında müsâvât-ı kamile hâsıl olmak şahsiyet-i mâneviyesi hüküme
tin ihâta-i siyasiyesi içinde gaib olarak bir vesâyet-i bîlüzûm altında hüsn-ü te
şebbüsten mahrum kalmış bulunan cemaat-i İslâmiye mevcudiyet-i hakikîye ih
raz edebilmek üzere cemaat-i saire ile aynı hukuk ve vezâifi hâiz cemiyet-i İslâ
miye teşkilâtına ehemmiyet-i mahsûsa verilerek bunun için lâzım gelen kavânin 
acilen tanzim ve tatbik edilecektir. Kanun-u Esasi'nin 111 inci maddesi bu esa
sa göre tâdil olunacaktır. 

Madde 65. - Evkaf Nezâreti evkaf müdüriyet-i umumiyesi şekline vâz oluna
cak ve meclis-i idaresi, cemaât-i İslâmiye tarafından bi'1-intihâb tayin edilecektir. 
Bu müdüriyetin hükümetle olan münâsebâtı makam-ı celil-i meşîhat-penâhi ile 
cereyan edecektir. 

Madde 66. - Vilâyat ve mülhakatı evkaf müdir ve memurîni müdiriyet-i 
umumiye tarafından mansup olacak ve fakat mahalleleri cemaat-i İslâmiyesi ta
rafından müntehap birer meclis-i idarenin nezaret ve murakabesiyle ifa-ı vazife 
eyleyecektir. 

Madde 67. - Evkaf ve vâridât-ı vakfiye-i mevcûdenin Haremeyn-i Muhtere-
meyn'e ve Kudüs-ü Şerife ve İstanbul vesâir bilâd-ı cesîmedeki cevâmi-i kebîreye 
velhasıl bir mahaldeki varidatın diğer mahallerde bulunan muhtassun lehlerine 
merbûtiyeti kemâ-kân baki kalacak ve bu türlü evkafın yalnız cibâyet-i varidatı 
hususunun tanzim ve ıslâhı ve fakat hem varidat ve hem sarfiyatı mahallerine 
muhtas olan vakıfların ez-her-cihet idaresi mahalleri evkaf meclisleri marifetiyle 
icra edilecektir. 

Madde 68. - Evkâf-ı İslâmiye'nin şu asla göre idaresini temin etmek üzere 
kâffe-i tafsilât ve teferruatını şâmil bir kanun-u mahsusun serian tanzim ve tat
biki fırkamızca mukarrerdir. 
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Madde 69. - Mekâtib-i husûsiye-i İslâmiyenin teşkil ve tensik-i idaresi ce-
maât-i İslâmiyeye tevdi olunarak cemaât-1 şâire gibi cemaât-ı İslâmiye de terak-
kiyât-ı diniye ve edebiye ve ilmiyesini idare ve temine ikdam olunacaktır. 

Madde 70. - Cemaât-i islâmiye ile evkâf-ı İslâmiye idarelerinin münâsebât ve 
revâbıtı derecesi bâlâda beyân olunan yeni kanunda vâzıhan tayin olunacaktır. 

Madde 71. - Cevâmi ve mesâcid-i şerife gibi medreselerin dahi varidat ve sar
fiyatını tanzim ve idarelerini tensik ve talebe-i ulûmun maişetelerini terfih ve ted
ris ve tahsili ihtiyâc-ı zamana göre ıslah etmek vazifesi cemaât-i İslâmiyenin ne-
zaret-i kanunîyesi altında bulunmak üzere evkaf müdüriyet-i umûmiyesine mev
du olacaktır. 

HÜRRİYET VE İTİLÂF FIRKASI NİZAMNÂME-İ DAHİLİSİ 
(Vezaif-i esasiye ve şerait-i duhûl) 

Madde 1. - Esâsat-i meşrutiyeti takviye, beyne'l-anâsır hakikî bir aheng-i iti
lâf tesis etmek ve idare-i hükümete mülkün terakki ve ümranına müsait bir ce-
reyan-ı salim vermek için Hürriyet ve İtilâf Fırkası namıyla siyasî bir fırka teşkil 
edilmiştir. 

Madde 2. - Yirmi yaşını ikmal edip hukuk-u medeniyesine malik olan bir ci
nayetle mahkûm ve sûi ahvâl ile müştehir olmayan her Osmanlı, siyasî program
da münderiç kavaid ve usûle tebaiyet şartıyla Hürriyet ve İtilâf Fırkası'na dahil 
olmak hakkını haiz olduğu gibi, istediği zaman istifa etmek selâhiyetine dahi ma
liktir. Bir kimsenin fırkaya dahil olması için fırka efradından birinin delâleti ve 
bulunduğu mahaldeki şube veya şube-i merkeziye meclis-i idaresinin inzimam-ı 
muvafakati lâzım ve duhuliye ve şehriye olarak bir meblağ-ı muayyen itası şart
tır, şu kadar ki fakr-ı hali mütehakkık olanlar şart-ı mezkûrdan müstesnadır. 
Fırka namına vuku bulacak vasiyet ve hibeler şer'î ve kanunî olmak üzere kabul 
edilecektir. 

Madde 3. - Fırkanın esas-ı teşekkülü siyasî programını kabul ve tervicinden 
ibaret olduğundan bunun haricinde fırka efradı hiçbir karar ile takyid edileme
yecektir. 

Madde 4. - Fırkanın mürettep olan siyasî programını terviç ve tatbik vazifesi 
Hürriyet ve İtilâf Fırkası'nm mümessili olan Fırka-i Mebusan'a aittir. Gerek Der-
saadet ve gerek taşrada bulunacak fırka merkez ve şubelerinin vazifesi mesağ-ı 
kanunîyi haiz olan kâffe-i vesait ile zikrolunan program münderecatını neşr ve 
tamime ve fırka mensûbîninden teksire ve intihabatta fırka mensubininden ehil 
ve muktedir olanlarının mebusluğa intihabını teshil ve temine çalışmaktır. 

Madde 5. - Fırkaya mensup efratdan hiçbirinin gerek fırkaya ait mevad için 
memurîn-i hükümete müracaat ve gerek fırka namına hükümetle tesis-i müna
sebet etmeye hakkı yoktur. Öyle bir harekete cüret edenler bi't-tetkik hareket-i 
vakıa sübut bulduğu takdirde fırkadan ihraç ve matbuat ile ilân edilecektir. 

Madde 6. - Sûi-ahvâl ile müştehir oldukları halde her nasılsa fırkaya dahil 
olmuş olanlarla bilâhare fırkanın meslek ve menafiine muzır ve münafi hâl ve ha
reketi tahakkuk edenler, mensup oldukları şubeler mecalis-i idaresi tarafından 
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heyet-ı umumıyeye verilecek takrir üzerine bı'd-dâva mevcut azanın ekserıyet-ı 
sulusân kararıyla fırkadan ihraç edilebilecekleri gibi bir şube-ı merkeziye veya 
şube hakkında böyle bir hâl tahakkuk ettiğinde o şube-i merkeziye veya şubenin 
merkez-ı umumî azasının aded-ı murettebının sulusân ekserıyet-i kararıyla ter-
kîn-ı kaydı icra olunacaktır Herhangi bir şubede veya şube-ı merkezıyede mu
kayyeti olursa olsun fırkaya mensup bir şahıs hakkında şerâıt-ı ânife dairesinde 
merkezi umumînin de ihraç kararı itasına salâhiyeti vardır Bu karar dahi mer
kez-ı umumî âzası aded-i murettebinin ekseriyet-i sulusânı ile verilir 

TEŞKİLÂT 
Madde 7 - Hürriyet ve itilâf Fırkası'nm merkez-i umumîsi İstanbul'da ola 

cak ve taşra liva merkezlerinde şuabât-ı merkeziye, kaza ve nahiye merkezleriyle 
köylerde ve İstanbul'un mevakı-i muhtelifesinde şubeler bulunacaktır 

Gerek intihabat esnasında emr-i intihabın mazbut bir surette cereyan ettiril
mesi ve gerek suret-i dâımede şuabât beynindeki aheng-ı irtibatın temin-i muha
fazası şube-ı merkeziyeleri mevdu bir vazıfeı muhımmedır Şu kadar var ki bil 
cümle şuabâtın lüzum gördükleri hususatta merkez-i umumî ile muhabereye 
mezuniyetleri bakidir Bir liva merkezinde muteaddid şubeler mevcud olduğu 
takdirde merkez-ı mezkûrede merkezî kongrenin hîn-i inikadında bu şubelerden 
birinin şube-ı merkeziye olmasına merkezî kongre karar verecek ve merkezî umu
mîce tasdik edildikten sonra bunun hukmu gelecek merkezî kongreye kadar câ
ri olacaktır Liva merkezinde hiçbir şube mevcud değilse o liva dahilindeki kaza 
merkezleri müstakil addolunacaktır 

Madde 8 - Fırkanın merkez-i umumisinde bir reis ve iki reis-i sâni ile on 
dört azadan mürekkep bir meclıs-ı idare bulunacaktır, azadan biri kitabet, bir di
ğeri veznedarlık vezâıfini deruhde edecektir 

Madde 9 - Biri reis, biri reis-ı sânı, biri kâtip ve biri veznedar olmak üzere 
her şube-ı merkeziye meclis ı idaresi onbır ve her şube meclıs-ı idaresi yedi aza
dan mürekkep olacaktır 

Madde 10 - Merkez-ı umumîde ve şuabât-ı merkezıyede ayrıca muvazzaf kâ
tip istihdam olunabilecektir Umum şuabâtın muamelâtını teftiş için merkez-ı 
umumî lüzumu kadar müfettiş istihdam edilebilecektir 

Madde 11 - Her şubede senede bir defa mayısın bidayetinde o şubeye men
sup umum efraddan mürekkep bir mahallî kongre içtima edecektir 

Madde 12 - Her teşrın-i evvel iptidasında şuabât-ı merkeziyede şubelerden 
gelecek murahhaslarla merakiz efradı tarafından muntehip murahhaslarda mü
rekkep olmak üzere birer merkezî kongre akdolunacaktır 

Madde 13 - Her sene teşrin-ı sânî onbeşınde fırkaya mensup âyân ve mebu-
san ile fırka muessısınden ve merkez-ı âzasından ve taşra şuabât-ı kongrelerıyle 
İstanbul şubelerinin her birinin heyet-i umumiyesi tarafından muntehıb murah
haslardan mürekkep umumî bir kongre in'ikad edilecektir 

Madde 14 - Fırka dahilinde ârâ-yı muntesibînı hakkıyla tecellu ettirmek hu
susunda ekseriyet kaide-ı sâlımesinden ayrılmamak maksadıyla kongrelere mu-
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rahhas tayininde şubeler içün daima nisbet-i adediye nazarı itibare alınacak ve 
adedi-i müntesibîni elliye tecavüz eden her şubenin birden ziyade murahhas gön-
derilebilmesi ve elliden sonra beher yüz kişinin bir murahhas intihab edebilmesi 
suretiyle elliden efzûn olan adetler için yüzde bir nispeti gözetilecek ve fırkanın 
teşkilâtı inkişaf ettikçe bu nispetin muhafazası müşkilatı dâi olursa şubelerin 
u m u m u n a siyyanen tatbik edilmek üzere yüzde nispeti umumî kongre kararıyla 
tenkis veya esbab-i ma'kûse dolayısıyla tezyid edilebilecektir. Ancak umumî 
kongre âzâ-yı müntehibesi mecmu'u âzâ-yı tabiiyye olan âyân ve mebusan ve fır
ka müessisîni yekûnundan lâ-akal bir fazla olacaktır. 

İNTİHAB 
Madde 15. - Her şube meclis-i idaresi o şubenin mahallî kongresi, her şu-

be-i merkeziye meclis-i idaresi onun merkezî kongresi canibinden intihab oluna
cağı gibi merkez-i umumî meclis-i idaresi dahi umumî kongre canibinden intihab 
olunacaktır. Fırkanın müessisleri âzâ-yı tabiî'yeden mâduddurlar . 

Madde 16. - Meclis-i idarelerin reisi, kâtip ve veznedarı mensup oldukları 
mecalis-i idare tarafından rey-i hafi ile intihab olunacak ve şuabât ile şuabât-ı 
merkeziye intihabatı derhal merkez-i umumîyeye bildirilecektir. 

MECLİS-İ İDARE VEZAİFİ 
Madde 17. - Meclis-i idareler fırkanın siyasî programını beyne'l-ahalî vesâit -

i makbule-i kanuniyye ile neşr ve tamim ederek fırka efradmı teksir etmek ve in
tihabatta fırka mensûbininden zevat-ı muktedirenin mebusluğa intihabını teshil 
ve temine çalışmak vazife-i esasiyesini icra için lâzım gelen tedabiri icab-ı hâl ve 
mevkie göre kararlaştırmak ve icra etmek ve cemiyetler k a n u n u n u n yedinci mad
desi mucibince tutulması lâzım gelen defterleri kayıt ve zabt etmekle mükelleftir. 

Madde 18. - Mecalis-i idare fırkaya mensub efrad arasında mevcut olmak lâ
zım gelen ittihad-ı efkârı ve samimiyet-i uhuvveti idame için esbab-ı lâzımeye te
vessül edecek ve her halde oradaki bilumum efradın nokta-i temas ve ittisali ola
caktır. 

Madde 19. - Her mahalde, fırkaya mensup olsun olmasm, bilâ istisna b ü t ü n 
Osmanlıların tenvir-i efkârı ve tehzib-i ahlâkı için konferanslar ve gece dersleri 
itası ve kütüphaneler ve mektepler tesisi ve risaleler ve imkân varsa cerâid-i 
mevkute ve ha t tâ yevmiye neşri mecalis-i idarenin vazifindendir. 

Madde 20. - İşbu vezâifin ifası için lâzım olan mebaliği tedarik ve yoluyla sarf 
etmek vazifesi meclis-i idareye mevdudur. Meclisin kararı olmadıkça hiçbir akçe 
ahz u sarf edilemeyecektir. Mesarif-i teftişiye ve saireye medar olmak üzere her 
şube ve şuabât-ı merkeziye kendi mesarif-i zaruriyesinden mütebaki varidatının 
yüzde yirmibeşini merkez-i umumîye gönderecektir. 

Madde 21 . - Her devre-i intihabiyede intihab-ı mebûsana bağlanmazdan 
mukaddem taşrada her şube bilcümle efradını cem ile bir heyet-i umumiye ak
dederek mebus namzetleri hakkında müzakere icra ettikten sonra mezkûr he
yet-i umumîye tarafından meclis-i idare âzâsmm lâ-akal üçü murahhas intihab 
edilecek ve bu murahhaslar liva merkezinde içtima ile namzetleri kararlaştıra
caklardır. 
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Madde 22. - Meclis-i idare reisi esna-yı müzakerâtta icra-yı riyaset ve ruznâ-
me-i müzakerâtı tanzim etmek ve cemiyetler kanununun dokuzuncu maddesin
de tadat ve beyan olunan muamelâtı ifa eylemek vazifesiyle mükellef ve ittihaz 
olunacak mukarreratm zabt ve tahriri vazifesi de kâtibe aittir. İrad ve mesarifin 
evrak-ı müsbitesiyle beraber tescil ve tanzimi veznedarın vazifesidir. 

Madde 23. - Meclis-i idare haftada lâ-akal iki defa içtima edecek ve ale't-te-
valî dört içtimada bilâ-özr hazır bulunmayan âzâ müstafi addedilecektir. 

Madde 24. - İstanbul şubelerinin meclisi idareleri her üç ay nihayetinde vez
nedarları tarafından o üç aya mahsus olarak tanzim olunacak hesabâtı havi cet
veli tetkik ve tasdik edip bir suretini merkez-i umumîye irsale mecbur oldukları 
gibi taşra şuabât-ı merkeziyesi de bu yolda umum şubelere ait hesabât cetvelle
rini kendi merkezlerine ait hesabât cetvelleriyle maan merkez-i umumiye irsale 
mecburdurlar Taşra şuabatmın bu husustaki mükellefiyetleri merkezlerine kar
şıdır. 

Madde 25. - Meclis-i idarede âzânm ekseriyeti mevcut olmadıkça müzakere
ye ibtidar edilemez ve verilecek kararlar mevcudun ekseriyetiyle ittihaz olunur. 

Madde 26. - Meclis-i idare heyet-i merkeziyeden yalnız siyasî programa tat
bikatı hakkında vâki olacak talimat ve irşadata tevfik-i muamele etmeye ve şayet 
bunlarda oraca tatbik ve icrası mümkün olmayan şeyler varsa onları esbab-ı mu-
cibesiyle beraber merkeze bildirmeye mecburdur. Bunun haricindeki mevadda 
her şube hürriyet-i harekâta maliktir. 

Ancak umumî kongre mukarreratı herhalde vacibü'l-icradır. 
Madde 27. - İstanbul şubeleriyle taşra şuabât-ı merkeziyesi meclis-i idarele

ri gerek re'sen ve gerek merkez-i umumînin işarı üzerine teşebbüsat ve tedabirin 
suver-i icraiyesi hakkında her altı ayda bir merkez-i umumîye bir rapor gönder
mek ve bu müddet zarfında yeniden fırkaya dahil olanları veya kat'ı münasebet 
edenleri bildirmekle mükelleftirler. Taşra şubeleri de şuabât-ı merkeziyeye karşı 
işbu vazifeyi ifa edeceklerdir. 

Madde 28. - Her şube ve şube-i merkeziye meclis-i idareleri bir senelik te
şebbüsat ve icraatı ve hesabâtı hakkında kendi kongrelerine bir rapor itasına 
mecburdurlar. 

Madde 29. - Merkez-i umumî meclis-i idaresi şuabât-ı merkeziye ile İstanbul 
şubeleri meclis-i idarelerine ait bâlâdaki vezâifi tatbik ve icra etmekle beraber ve-
zâif-i mezkûrenin şuabât-ı merkeziye ve şuabât meclis-i idarelerince hüsn-ü ifa
sına nezaret ve onlara mümkün olduğu kadar muavenetle de mükelleftir. 

Madde 30. - Merkez-i umumî meclis-i idaresi merkeze ait olan hesabât, te
şebbüsat ve icraatı ile mahallî ve merkezî kongrelerden gelecek raporları telhis 
ederek mecmuu hakkında umumî bir rapor tanzim, edip umumî kongreye itâ ile 
mükelleftir. 

MERKEZ VE ŞUBE KONGRELERİNİN VEZAİFİ 
Madde 31. - İstanbul ve taşra şubelerine ait mahallî kongreler ile taşra şu

abât-ı merkeziyesine ait merkezî kongreler her sene vakt-i muayyeninde içtima 
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ile meclis-i idareden tanzim olunacak raporları ve hesapları tetkik ederek netice
si hakkında tanzim edeceği raporu ve sene-i âtiye için yapılması lâzım gelen şey
ler hakkında ittihaz-ı karar ederek bir suretini merkez-i umumiye irsal edecek
lerdir. 

Madde 32. - Kongrenin reisi ve reis-i sânîsi ile kâtipleri kongre âzası tarafın
dan bi'1-intihab tayin olunur. 

Madde 33 . - Kongrede bulunması lâzım gelen âzânın sülüsânı mevcut olma
dıkça müzakere icra edilemez. Kararlar aza-yı mevcudenin ekseriyet-i ârâsiyle it
tihaz olunur. 

Madde 34. - Kongre mukarreratmm ve raporlarının zabt ve tahriri intihap 
olunan kâtibin vazifesidir. 

UMUMÎ KONGRENİN VAZİFESİ 
Madde 35. - Umumî kongre bilumum teşebbüsat, icraat ve hesabât hakkın

da merkez-i umumî meclis-i idaresi tarafından tanzim ve itâ edilecek raporu tet
kik ve tasdik edecek ve icraat-ı âtiye hakkında kongreye gönderilecek raporları ve 
vaki olacak teklifâtı mütalâa ile ittihaz-ı karar eyleyecektir. 

Madde 36. - Siyasî programın derecat-ı tatbikiyesi hakkında fırkanın meclis-
i millîde mümessili olan fırka-ı mebûsan tarafından tanzim ve ita edilecek rapo
run tetkikiyle karar itası umumî kongreye aittir. 

Madde 37. - Siyasî programın ve işbu nizâmnâmenin tebdil ve tâdili dahi 
umumî kongre kararma menûttur. Tebdil ve tâdil şuabât kongrelerinin taleb-i 
tahrirîsine veyahut umumî kongre âzasından lâ-akal on kişi tarafından imza ve 
teklif-i tahrirîye mütevakkıftır. 

İşbu teklifin müzakeresini kabul etmek kongrenin âzâ-yı mevcûdesinin ekse
riyet-i arasına ve şekl-i tadilin kabulü sülüsan ekseriyet husulüne menût tur . 

Madde 38. - Umumî kongre mükarreratı lâzımü'1-icra olup bunlardan 
umur-u dahiliyeye taallûk edenler evvela merkez-i umumî ve saniyen şuabat-ı 
merkezîye ve şuabat meclis-i idareleri tarafından ve siyasî programa müteallik 
olanlar meclis-i millîdeki fırka-ı mebusan canibinden icra olunur. 

MECLİS-İ MİLLİDEKİ FIRKA-I MEBUSANIN TEŞKİLAT VE VEZAİFİ 
Madde 39. - Fırka-ı mebûsan âzası tarafından her üç ayda bir intihap edile

cek bir reis ve iki reis-i sânî ile biri kâtip olmak üzere altı âzâdan mürekkep bir 
meclis-i idaresi bulunacaktır. Meclis-i idare kararları ekseriyetle ittihaz olunur. 

Madde 40. - Fırkaya mensup âzânm inde'l-lüzum müzakere etmek üzere iç
timaa daveti meclis-i idare kararıyla reis tarafından tahriren veya şifahen icra 
edilecektir. Müzakereye davet için fırka âzasından sekiz kişinin reise tahriren 
müracaatı dahi içtimai müstelzimdir. 

Madde 41 . - Fırka-i mebûsanın içtimai ve müzakerâtı alenîdir. Celse-i hafiye 
akdi ekseriyet kararma vabestedir. 

Madde 42. - Fırka heyet-i umumîyesinin içtimai aded-i mürettebinin nısfın
dan bir fazlası ile vukubulabilir. Vekâleten itâ-yı rey makbul değildir. Mevadd-ı 
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muhımmede mevcudun sulusân ekseriyet İle ve mevâd-ı âtiyede ekseriyetle ka
rar verilir. 

Madde 43. - Fırka namına hükümete müracaat etmek için icabı kadar azayı 
intihap ve îzam etmek hakkı umum fırkaya aittir. 

Madde 44. - Fırkaya dahil olan mebûsandarı her biri müzakereye vaz'olunan 
hususattan siyasî programa dahil bulunan veya dolayısıyla programa tesir ede
ceğine fırka heyetince karar verilen mevad hakkında rey-i muhalif itâ edemezler. 
Bunun haricinde istedikleri gibi ita-yı reye ve harekete selâhiyetdardırlar. Mec-
lis-ı Mebûsan'ın ruzname-i muzakerâtına dahil olan veyahut mecliste bağteten 
zuhur ile müzakeresi lâzım gelen mevaddan dolayısıyla fırkanın siyasî programı
na temas edenler hakkında fırka azasının nazarı dikkatini celp etmek fırka-ı me-
bûsanın meclis-ı idaresine ait vazifedir. 

Madde 45. - Hukûmet-i icraiye fırkanın siyasî programını kabul ve meslek it
tihaz etmiş zevattan müteşekkil olduğu halde dahi vukelâ-yı mesûleye tevcih edi
len sual ve istizah fırka programını tenkit şeklinde olmadıkça fırka vükelâya mu
zaheret vazifesiyle mükellef değildir. Fırkaya mensup olan mebûsanın vazifesi 
umur-u teşriiyede fırka programını terviç ve tatbike sarf-ı mesaî etmek ve fırâk-ı 
saire tarafından programa vaki olacak itirazatı müdafaa eylemek hususlarına 
maksur olup Meclis-i Mebûsan'ın heyet-i icraiye üzerindeki hakk-ı teftiş ve mu
rakabesi hiçbir suret ve bahane ile tahdit edilmeyecektir. 

Madde 46. - Fırka-i mebûsan ara sıra mevadd-ı muhimme hakkında müna
sip mahallerde alenî ve umumî konferanslar ıtasıyla muntehıbînin tenvir-i efkâ
rına çalışacaklardır. 

II. Meşrutiyet Döneminde bunlardan başka Osmanlı Demokrat Fırka
sı, İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti, Osmanlı Sosyalist Fırkası, Türkiye 
Sosyalist Fırkası ve Millî Meşrutiyet Fırkası gibi Meclis-i Mebusan dışın
da daha çeşitli partiler kurulmuştur (1). 

(I) Bkz Tınıma, a g e. C / s 171 199, 247-256, 351-355 Bu devrin havasını yansıtman bakımından Sosyalist ve Türkiye 
Sosyalist Fııkası konusunda yapılan şu gazışına ilginç olsa gerektir "Bir candan merkezi idaresi Dersaader'te Nurıtos-
maıme'de Huırı\et Matbaası dahilinde olmak üzere Sosyalist Fırkası, diğerinin merkezi ıdaıesı Galala'da Kasaplar So 
kağnıda 6 No lu İdare Hanında olarak Turkıve Sosyalist Fırkası narnıyla fırkalar teşkiline dair Dahiliye Nezaretine veri 
len ıh kıta dilekçe ile fırkaların ita olunan bevanname ve nızatnnanıe-ı dahilileri tetkik edıletek humustum eksıktıkleıı gı 
ilenimi j , ikincisinin dahi derdest ikmal bulunmuş ve bu nizamnameler mucibince teşkili taleb olunan cemiyetlerin sut et 
ı teşkili cemısetleı kanununun 6 maddesine muvafık bulunmuş ise de takıp edecekleri meslek Bab-ı Ali'ce nazın -ı teem 
mule alınmasa şayan görülmemiş olduğundan ita edecekleri nakdıyeden başka iane cem'ı hususunda talımatname-ı 
mahsus ahkâmına tevfik ı harekeletmek şartıyla tasdikleri lazım gelip gelmeyeceği " Bu soruyu Şehı emaneti Dahi 
lise Nezaretine soluyordu (27 Ağustos 1126/9 Eylül 1910) İstanbul'da sıkıyönetim olduğu için Dahiliye Nezareti de hu 
konuda Sadıazamdan goruş ıslıyordu Bkz BOA DH SYS S 53/2 
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E) MECLİSİ MEBUSAN'IN BAZI YASAL DÜZENLEMELERİ 
1. Kanun-ı Esasi'nin Değiştirilmesi 
Meclis-i Mebusan'm 29.12.1324 tarihli toplantısında Kanun-i Esa

si'nin değiştirilmesine yönelik üç takrir verildiği başkanlıkça açıklanmış 
bunların gündeme alınıp alınmaması konusunda mebusların karar ver
mesi istenmiştir. Kısa bir tartışmadan sonra 30 aralık 1324 tarihli Mec
lis-i Mebusan gündemine bu takrirlerin de alınması kararlaştırılmıştır (1). 

30 aralık'ta üç takrirden sadece İstanbul Mebusu Feraci Bey'in şu 
teklifi okunmuştur . 

"Meclis-i Mebusan Riyasetine bundan 32 sene evvel mücahid-i hürri
yetin tesadüf eyledikleri mukavemeti maniaya rağmen tanzim ve tesisine 
muaffak oldukları Kanun-i Esasi'de mukavemet ve mâniai vakaanın ne-
tayici zaruriyesinden olarak hâkimiyet-i milliyeye ve usulü sahihai meş
rutiyete tevfik alınmayacak bazı mevad ve ahkâm derç edilmiş bulunu
yor. Bu kerre teşekkül eden Meclis-i Mebusan'a mevdu vezaifi mühimme 
ve müşkilenin ifası ise hâkimiyeti milliyenin ve usulü meşrutinin tama
men tesis ve cereyanına mütevakkıf olduğundan, b u n a muhalif olan me
vad ve ahkâm'm bir an evvel fesh ve tadili ehem ve elzemdir. Bu lüzum 
ve vücûb nezdi Padişahı'da dahi tasdik buyurularak mebusana hitab 
olunan Nutkı Hümayunlarında "Saltanat ve Devlet ve Memleketin nigah-
bânı hukuku evvel Allah sonra Millet ve Meclis-i Mebusan olacağı beyan 
buyurulmuştur" dendikten sonra Kanun-i Esasi'de yapılacak değişiklikte, 

1. "Heyeti Vükelanın Meclis-i Mebusana karşı mesuliyeti", 

2. "Ayanın intihab ve tâyini usu lünün hâkimiyeti milliyenin tesiratı 
tabiiyesi ile tevhidi", 

3. "Osmanlıların hukuku medeniyesinin ve hürriyeti şahsiyesinin 
hangi taraftan olursa olsun taarruzdan masuniyeti"ne yer verilmesini ve 
Kanun-i Esasi 'nin 7, 27, 35, 43, 53, 54, 60, 6 1 , 62, 63, 64, 66, 67, 72, 77, 
80 ve 113 üncü maddelerinin değiştirilmesi istenmiştir. Bu teklif okun
duktan sonra Kanun-i Esasi'de değişiklik yapılıp yapılamayacağı konusu 
tartışmaya açılmıştır. Feraci Bey, "Kanuh-i Esasi'de değişiklik önermek 
istisnai bir haktır. O nedenle.bu meclisçe yapılmalı Şûra-yı Devlete gön
derilmemen" diyordu. Yapılan tartışmaları Mustafa Asım Efendi (İstan
bul) şöyle özetliyordu. "Biz bu teklifi kabul ettik. Gerek sülüsânı araya 
muhtaç olsun ve gerek ekseriyeti mutlakaya vaz olunsun.. . Esasen 
(/) MMZb. C. D. I. İç. se. l.C.l .s. 129-120 
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bunun hakkında ekseriyeti mutlaka vardır, bu bitmiştir" (1). Nitekim 
meclis başkanı da Kanun-i Esasinin değiştirilmesi isteğinin "bilittifak" 
kabul edildiğini belirterek oldukça radikal bir karar almıştır (2). 

22 Ocak 1324/4 Şubat 1909'da Kanun-i Esasi Encümeni oluşturula
rak Kanun-i Esasi'de yapılacak değişiklik burada ele alınmıştır (3). Ko
misyon uzun bir çalışmadan sonra yapılmasını öngördüğü değişiklikleri 
şu gerekçeyle 20 Nisan 1325/3 Mayıs 1909'da Meclis-i Mebusan 
üyelerinin bilgisine sunmuştur . 

Bismillahirrahmanirrahim; 
Cenabı rabbüraleminin sünneti cariye! nahiyesinden olarak kavanini hilkatin 

şuabatı sairesinde olduğu gibi, nev'i beşerin dahi hasâisi fıtriyetleri icabınca meya
nelerinde tesisi revabıtı içtimaiyye ile mevanii hayatiyeye, mezahime ve bu suretle 
bakayi mukadderi temin eylemek ve gayei kemali saadete vasıl olmak hususunda 
tab'an ve aklen ve naklen muhakkak olan mükellefiyetlerine mebnidir ki, tavaifi, be
şeriye için öteden beri hükümet denilen ve fakat istidadı muhit ve zamana göre su-
veri muhtelifeyi haiz bulunan bir kuvvei nâzrmanın vücudu zarurû bulunmuştur. 

Safahatı malumei tarihiyyeye atfı nazar edilince görülür ki hükümetler evvelen 
iki kısma inkısam eder. Bir kısmı, ahkâm ve muamelatında keyfemettefak hareket 
eder. Diğeri mektub veya gayrimektub bir kanunu mahsus takip eyler. Hikmeti hü
kümet binel'enâm muhafazai adlü intizamdan ibaret olmasına ve eşkâli tabiyyei ib-
tidaiyeden bulunan birinci kısım hükümetin netice-i israatı ise netaici nefsaniye 
belki harekâtı hayvaniyeden başka bir şey olamayıp isârı mezalime müncer bulun
masına mebnî edvarı beşeriyyede malûmülhayat olan devletler birtakım kavanin ve 
usul ittihaz edegelmişlerdir. 

Bir hükümetin mutlaka maliki kavanin bulunması temini maksadı içtimaîyi 
kâfil olamayıp, kavanini mezkûrenin halen ve istikbalen levazımı hayatiye ve me-
kasıdı beşeriyeyi bihakkın ihtiva etmesi ve tatbikatında da bir türlü zeyg ve inhi
rafa meydan verilmemesi lüzumu derkâr bulunmuş olmakla birinci noktada ka
vanini hılkiye ve şerayii âliye esaslarıyla hadisatı mütemadiyede ticaret ve içtiha-
dâtı beşeriyeden kamilen istifade edilmek ve binaenaleyh ikinci noktada heyeti 
içtimaiye, âzâyı mütevazineden mürekkep bir vücudu muntazam gibi fevail ve 
kavabilinde vazaifi mütekabile ve müteadile üzere müesses kuvâyı müteaddide ve 
mütevazineden mürekkep vahidi muntazama irca olunmak iktiza eder. 

Nizamı âlemin her zerrede bile kavanini terbiye ile tekemmülatı tedriciyeye 
tabi bulunması adeti ilahiyeden olmakla cemiyatı beşeriyede matlub olan teva
zün ve teadülün kavanini hafiye ve celilesi tedricen malumatı beşeriye idâdma gi
rebildiği cihetle âsârı ahireye doğru bu babda vukubulan tecelliyatı ilmiye vasi bir 
mikyasta bulunmuştur. Ya ukulü sırfai beşeriye veya ukulü beşeriyeye talimi ha-
kayiki âliye eden ahkâmı münzelei sübhaniyeden birini veya mezcen her ikisini 
kanun ittihaz etmek noktalarından hükümeti akliyye ve şer'iyye namlarını alan 
(1) a.g.e.c.3.s. 390. 
(2) a.g.e.i. 140. 
(3) a.s.e.s.488. 
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kanunu, Hükümetler meyamnda ikincisinden bulunan Hükümeti Osmaniyemı-
zın iptidai teessüsünden beri istinad etmiş olduğu şeraiti islâmiyenm akıl ve nak
lin netaıci imtızacıyesıne tevflkı hareketi emreder ahkâmı âlıyesıne nazaran bu
rada birkaç mukaddime iradını lâzımeden addeder 

Şöyle ki, Şeriatı Islâmıye nazarında insanlardan her biri fıtraten alettesâvî bir 
çok hukuku esasıyeye malık oldukları gibi, hukukullah ve hukuku ıbâda murââtı 
ile de mükellef olarak âdeta bir kefaleti muteselsıleye merbut ve bu silsilenin hüs
nü muhafazasına memur bulundukları cihetle her şahıs (kullukum râun ve kul-
lukum mes'ûl) irşadı âlısınce vazife ve mesuliyetin tecelligâhı bulunmuş olduğu ve 
bu ahengi umumî her ferdin vicdanı seliminde kemali ihlas ile karargır olsa bile 
bir kışının sehiv ve hatası ile de halele maruz kalacağı bedidarı iduğunden, vazife 
ve mesuliyeti efrada icrayı nezaretle muhafazı şeriat, hımayei madelet, hıfzı hudut, 
mudafaı huşum ızalei şer ve fesad ıçm icrayı siyaset etmek bunu da hâkimiyeti 
ümmet esasına müstenit olarak heyeti ıçtımaiyeden mutenezzih bir kuvveı nafize-
ye tefviz ve tevdi eylemek vucubunu göstermiş ve vahdeti ıçtımaiyeyi temm için bu 
kuvveti imam ve halife tabir olunan bir reisi ıcrâî uhdesmde temsil eylemiştir 

Ezman ve ahvalm ıcabatına göre şeraiti azimet veya ruhsata tevfikan nıuba-
şereten veya tefvîzan icrayı riyaseti âmme eden halife, her ıkı halde velayetini he
yeti umumıyeı ümmetten ledelbia ahzetmış ve bu vasıta ile kavanını esasıyenin 
vâzıı hakıkısme hilâfet etmekte bulunmuş olduğundan ümmetin niyabetini haiz 
olduğu gibi Şârıî azamın da niyabeti makamına kaim olmakla, bir taraftan kullu 
mecmuu olan heyeti umumiye! ümmetin ahkûmu ve diğer taraftan kullu istiğra
kı olan efradı ümmetin hâkimi olarak azimet halinde mubaşereten ve bızat zama
nımız gibi ruhsat halinde vükelâ ve vuzerâsıyle bilvasıta kanunu şer'a tatbiki ha
reket etmek mecburiyetinde bulunup, şuunatı idareden ezman ve emkıne ve ah
val ve eşhasın ıhtilâfiyle tahalluf ve tegayyur edegelmekte olan ahkâmı içtıhadıy-
yeı fer'ıyyede ulemâ ve fukahâ ve kâr-âşinâyânın ârâyı şaibesine muracattan mu-
tehassıl netayıcı tenfizden başka bir şey yapamayacağı gibi, zaman zaman heye
ti umumiye meyamnda mutemeyyız erbabı hallu akdm murakabe ve ledeluzum 
müdahalesine tabı tutulmuş ve (raıyye üzerinde tasarruf maslahata menuttur) 
kaıdeı külliyesine mahkûm bulunmuştur ki, şu halde ümmet munvech fail ve 
mmvech kabil olarak heyeti ıçtımaiyenın bir ruknunu, Hükümet dahi minvech 
kabil ve mmvech fail olarak diğer bir ruknunu teşkil ettiği gibi, faaliyette tarafı 
vahidin tecavüz haddmı seddetmek üzere de arada erbabı hallu akd ve eshabı şû
ra denilen kuvveı muaddile dahi mevcut bulunarak kuvayı siyasiye taksim ve te
vazün tanzim edilmek esası gösterilmiştir. 

Şu tevazünü muhafaza eden sâlıful'arz esasların ihtilâfı ezmme ile mesalıhi 
siyasetin nevine göre furuunun tevsi ve tahkimi hususundaki tevsıai şer'iyye her 
turlu musâadâtı şer'ıyyenin fevkmdedir Bir de bir zamanda caiz olan bir şeyin 
diğer zamanda vâcıb veya gayrıcaız olabildiği malumdur Binaberin bir akdi ve
kaleti mutazammm demek olan akdi biatin ruhsat, azimet, ihtiyar, ikrah icabm-
ca ıtlak ve takyidi gibi âkıdın beyninde teati olunacak şeraiti sahihanın hukuk ve 
vezaıfı mutekabıleyı ihtiva eden ve bugün Kanunu Esasî denilen bir hakkı mah
sus ile tescili ve ukudun tescilen tevsıkındekı hukmu fikhîye mumasilen esbabı
na göre hukmu tescilin cevazdan vucuba intikali ve hakimiyeti ümmet icabından 
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olup ahvali fevkalâdede içtima eden ve zamanımızda muntazaman içtimaları hiç 
olmazsa mesalıhı mursele iktizasından bulunan erbabı halluakd ve eshabı şûra
nın hakkı murakabe ve müdahale ve derecatı mesai ve selâhıyetlerinin kavaldı 
külliye ile tahkim ve tarsînı ve bunlara muteffern'ahkâm ve muamelatın tevsii si
yaseti şer'ıyye icabatındandır 

Halbuki, tagallup ve saltanata peyveste olup, akdibıatta tarâzîi tarafen kema
liyle istihsal edilmeyen Hukûmâtı islamıyede Hilâfetin şeraiti ruhsatı makamın
da şeraiti azimeti tatbik edılegeldığinden a'vân-ı istipdat galebe etmiş ve kavaıdı 
şer'ıyye tecavüz olunarak tarafı Devlette lisanı siyasu şer'm add ve tagallup ve 
nakşı tasarruf ıtlak ettiği ahval meydana gelmiş olduğu gibi, tarafı millette de te-
gallubatı kevniyehen birçok hadisatın tesiri yüzünden seviyyeı ahlâk ve irfanın 
tedennisi hasebiyle her ferdiyetin mertebesine göre uhdesine emr bil ma'ruf ve 
nehy anılmunker muterettıp olan ümmette za'fı kalp husulünden dolayı atalet ve 
kesel ve safahet yuz göstererek, ceraimi meşh'ude derecesindeki mezalim ve ma-
âsîye razı olmak ıtıyad edilip "Innemettâatu filma'rûf' emri cehli unutularak ha
kimiyeti milliye kayboldukça, inkıraz zuhura gelmişti işte Hükümeti Osmanıye-
de dahi aynı hâl zuhur etmesine mebnî bir asırdan beri vazifeı hallu akdin ken
dilerine teveccühünü bilen erbabı basiret ve hamiyetin imkân müsait oldukça ib
raz eyledikleri mçsaı ile bazı tahavvulâtı ıdariyye hâsıl olmuş ve nihayet bir Ka
nunu Esasî hücceti museccelesi elde edilmiş iken, yine manayı tegallup ve isdip-
dadın butun şümulüyle meydan aldığı 30 sene içinde "Iza dâkal'emru ıttesaa" 
hukmu şer'îsi tecelli ederek, millete hürriyet, adalat, müsavat ve meşrutiyet diye 
feveran eden nidayı mezalım-sûza şeriatı islamıye hakkı cevabını vermiştir 

izharı hak ve icrayı ma'delete vesile olan her kaidenin adlu musavvat esası
na müstenit olan ahkâmı şer'ıyeye dahil olacağına ve şer'an itibar ve ilgasına de
lil bulunmayıp, nazıri de sebk etmeyen hususatta mesaimi mursele ile amel et
mek siyaseti şer'iyye ahkâmından bulunmasına mebnî, ıdareı hükümetin ciharı 
dunyevıyesınde ve bilhassa muslım ve gayrimüslim efradın hitapta müsavi bu
lundukları muamelat ve ukubatta muafıkı hikmet ve maslahat olan usul ve ka
vaıdı hukuku şer'iyye dairesinde herhangi bir menbâdan iktibas etmek ve hikme
ti nerede bulursak almak lâzım olduğu rehini mertebei ikandır Şu halde, meba-
nıı esasıyesı şeriatın daireı beyanında bulunan ulumu sıyasîyeı hâzıradakı 
vus atı muterakkıyeyı istidat ve terbiyeı umumiyemizle mutenasıben suze suze 
telakki bılkabul etmek babında lehulhamd manı yok, mukteza ise çoktur 

Mukaddematı sabıkadan anlaşıldığına göre, bir heyeti içtimaiye! sıyasiyede 3 
esas tahakkuk ediyor Birincisi, mizanı ma'dalet ve saadet olan kavanının ihtiyar 
ve tedvini ikincisi, o kavanini icra ve tenfiz Uçuncusu, fasl-ı hasmı kazadır Bu uç 
hizmetin bilvucuh tevhidıyle yedi vahideye teslimi her turlu mezalimi hodserâneye 
yol açan eşkali ibtidayıden olmakla, biraz devleti mutemeddıne haline gelmeye baş
layan tavâifi beşerıyede bir inkisamı tabiîye maruz olduğu müşahede olunur 

Devletin, âzâyı müteaddide ve mutevazineden mürekkep bir vücudu munta
zam gibi olması lüzumu sebk ettiğme nazaran, bittemsil denilebilir ki, ednâ mer
tebede bulunan hayvanatta efâîli hayatiyye uzv-ı vahit ile idare olunduğu halde, 
sılsıleı hayvanatın meratıbi terakkisıyle mutanasıben efâîli hayatiye nasıl ki, ihti
sas kanunu icabında âzâyı muhtelıfeye inkısam ediyorsa, teşekkulâtı siyasiye de 
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dahi kanun mezkûr ayniyle cari olarak, eşkâli Ibtidaiyede bütün o hizmetler uzvu 
vahitte içtima etmekte iken, tavâifi siyasiye, terakkiyatı medeniye ile tekemmül et
tikçe, hidematı devletin derece derece kuvayı meteaddideye tevezzüü görülür. 

İşte Meşrutiyeti Hükümet, hidematı selâsei devletin kuvayı mahsusasına te-
vezzü ve inkısamı esasına müstenit olan bir şekli meşru olup, Kanunu Esasî ise bu 
kuvayı selâsenin hudut ve müntehalarmı ve millet ve hükümetin hukuk ve vezaifl 
mütekabilei asliyesini tayin ve tahdit ve tescil eden bir vesikai adalettir. Kanun, 
nukulu şer'iyyeden me'huz olsun, usulü akliyeden muktebes bulunsun, mutâr 
olan irtiyatı umumiyi takyîd ederek, ahkâmı külliye olmakla, bunların tedvin ve 
tasdikinde alakai milletin lüzumu bedihidir. Çünkü, milletin irtiyadını zabıt olan 
bir kanun (vesavirhum veşehereim filemri ve emerrehüm şûra beynehüm) emri ce
hline tevfikan milletin malûmatına ve yine milletin arasına iktiran ederek tedvin 
olunmadıkça, ya kavaidi cebri carî olarak veya mamulünbih olamayarak matlup 
fevt olacaktır. Bu noktadan da meşrutiyet "usulü meşveret" namıyla yadolunur. 

"Meşrutiyet" kelimesinden de müsleban olacağı üzere, hidematı esasiyei dev
letin mahalli olan kuvayi selâse yekdiğerinden büsbütün ayrı değildir. Araların
da bir haddi hârık ile inkıtaı tam yoktur. Hidematı setasei mezkûre illeti gaiyei 
devlet olan ihkakı hukuk emri vahidinin safahatı muhtelifesinden başka bir şey 
olmayıp, kuvayi selâse vahdeti Devlette mülakat ederek, vahidi muntazama raci 
olacaklarından, kuvayi ruh gibi, kuvayi selâse beyninde minvech infisal ve min-
vech ittisal vardır ki, asıl manayı meşrutiyeti bu noktada tavzih ettiği cihetle te
sisi meşrutiyette en büyük hüner bu ittisal ve infisah bu mufarakat ve mülakatı 
milletin hususiyatı tarihiyesine, terbiye! siyasiyesine, istidadı memleketin muk-
tezasma mesalihi meşruanın icabatına göre tanzim ve telif eylemek hususunda 
ibraz edilen hazakat ve isabette görülür. "Kuvayi selâse beyninde infisali kat'î 
yoktur" diyoruz. Halbuki, düveli meşrutede kanun yapmak kuvvei kanuniye va
zifesi olarak tayin ediliyor ki, böyle olmak lâzımdır. Fakat, bundan kanun ima
linde kuvvei icraiyenin hiç alakası olmamak manası istihraç olunmayıp, belki 
hikmeti meşrutiyet icabmca bu alâka meşru bulunmak iktiza eder. 

Mamulünbih olacak bir kanun meydana getirmek bir emri mürekkep olup, 
mehazı esasiyesi ilel ve esbabı tayin, lâyihası tanzim olunmak şûraya bilvaz' mü
zakere ve kabul edilmek. Mevkii icraya konulmak gibi ecza-ı müdeaddeyi ihtiva 
eylediğinden, bunların cümlesini kuvvei kanuniyeye hasretmek doğru olamaz. 

Evvelâ, Devlet re'si idaresinde bulunan Hükümet-i icraiyenin muhtaç olduğu 
kavânîni takdirde salâyettar addolunması ve her ne kadar başlı basma bir kanun 
yapamayacaksa da, memleket için lüzum gördüğü kanun lâyihalarının bittanzlm 
kabul ve tasdikini teklif edebilmesi hikmet ve maslahat icabından da olarak, şa
yanı kabul bir haktır. 

Saniyen, hikmeti Meşrutiyet ve taksimi vezaif nazariyesine tevfikan, kanun
ları tenfiz ve icra hükümete ait bir hizmet ve vazife olduğu ve her vazife icrasına 
da bir hak taalluk ettiği cihetle, hükümdarın kanunları mevkii icraya koymak 
hakkı tanınmış ve bunun için ahkâmı fıkhiyede mesaili müteehedün fîhâdan her
hangi birinin vacibül amel olabilmesi izni Sultana mevkuf bulunmuştur. Şu ka
dar ki, bu her iki hak mutlak olamayıp, kuvve-i kanuniyenin de levayihi kanuni-
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ye tanzim etmek hakkı ile mukayettir. Çunku kuvve-i kanunıyenm kanun imal 
etmemesi veya imal ettiği kanunların mevkii icraya konmaması kuvâyı selaseı as
liyeden birinin âdeta ihmalini mustelzimdır işte eshabı maruza dolayısıyla ka
nun tedvininde Meclisi Umumî ile Kuwe-ı Icraiyenın tahdidi selahiyetı lâzımeden 
olup, Kanunu Esası ile tayın ve tevsik olunmak iktiza etmiştir 

Kuwe-ı Kanuniye ile Kuvve-ı Icraıye beynindeki cıhatı mülakattan bin de hü
kümdar namına icrayı umur ve ınfaz-ı kavanın eden vükelânın nasbi ve azli keyfi
yeti olup, bu hak esasen ve seran müvekkil olan hükümdara ait ise de, bılvucuh 
muzekkâ ve emin ve ehil olması farz olan Vükelânın hiç olmazsa tarafı millete hak
kı tezkiyesi sabit ıdığınden, Vükela, Meclisi Mebusanın emniyeti olan zevattan in
tihap ve tayin olunmak ve bu emniyeti izâa edenlerin memuriyetlerine nihayet ve
rilmek suretiyle, Kuvve-i Kanuniye ile Kuvve-i Icraiye arası husnu telif edilmiştir 

Meşrutiyette Kuvve-ı Kazaıye hâizi istiklâl olup, vazifesine diğer hiçbir kuvve
tin esasen müdahalesi kabul edilemez ise de, bir mahkemenin hükmetmiş oldu
ğu bir cezaya hükümdar hiçbir hakkı şahsî iptalini muntazammın olmamak üze
re, af veya tahfif edilmek suretiyle, bizzat ve ceraımin bazısını muvakkaten olsun 
ref etmek demek olan affı umumî suretinde Kuvve-ı Kanuniye ile müştereken 
me'amâ Kuvve-i Kazaıyeye mudahalekâr addedilebilir ki, bu hususta seran rey, 
ululemre mufavvaz olan ahkâmı tazınyye de cereyan edeceğinden, cevazı şer'ı 
havzesindedır Mahâzâ, Kuvve-ı Kazaiyenm istiklâli hakkındaki mizacı şer'ı daha 
vasi bulunmaktadır Gerçi takyidi kâza mesaili fıkhlyeden ise de, bu takyit, esa
sen ciheti kanuniyeye ait idiğinden icrayı vazifede müdahale manasını mutazam-
mm değildir Demek ki hukkâm, ifayı vezaıfi kazaıyelerinde gerek Kuvve-ı kanu-
niyenin gerek Kuvve-i Icraiyenin tahtı tesir ve nüfuzun da bulunmaktan her su
rette masun olmak lâzım gelir Adaleti mehakımın şer ve kanundan başka met-
buu olamaz işte asıl istiklâli tam hukkâma mahsus fevkalade bir hal olup Hü
kümeti Meşrutede bu halın temini evvel be evvel derece-ı vucubda bulunmakla, 
Kanunu Esasimizde şeraiti mahsuseyi haiz hukkâmın lâyenazıl olması ve hiçbir 
müdahaleye tabı tutulmaması mansus bulunmuştur 

Siyasiyatı meşrutede gerek tedvini kavanın emrinde, gerek umuru Hükümette 
iştirak kabul eden hususlarda kavanın beyninde devamı elzem olan adalet ve mu
avenetin husnu muhafazası için bir emniyet cihazı vardır ki, iki kuvvet arasında 
zuhur edecek bir ihtilafı muhım halinde, Kuvve-ı Icraiyenin meseleyi doğrudan 
doğruya butun milletin takdirine havale edebilmesi kafiyesinden ibarettir Fakat 
ıkı kuvvet arasında hadis olacak ihtilafatın men'i mazarâtma muavezenet ve itilâ
fın tatarruku halelden vikayesine kifayet eden şey, herhalde mutunu kanuniyeden 
ziyade tarafeynin menfaati umumıyede ittihaz etmek lâzım gelen husnu nıyâtıdır 

Velhasıl Devlet fhkakı hukuka muvekkel bir vasıtai medeniye olduğuna göre, 
gaye-ı devlete peyveste olan hukukun Kanunu Esaside bir yeri bulunmak lazım 
gelir ki, Hukuku Esasiye dediğimiz bu kısım, hukuku âdemi olup, karanını saıre-
nm tahtı teyit ve temine aldığı kaffe-ı ruru' ve envai hukuk, hep o hukuku esasi-
yeden munbaistir Bunlar o haklardır ki, insanlara halıkî bahş ve ihsan buyur
muş fıtratıyla mutelazım kılmıştır, insan ile beraber doğar, mâderzâddır, daha 
doğrusu, ilmî Usulü Fıkhın ehliyet bahsine nazaran ramı maderde, insan ile be-

4 1 7 



raber nevşunemâya başlar Edyân-ı semavıyenın cümlesi bu hukuku tanımış, ak
lı selim, vicdanı müştekim itiraf eylemiş, ukalâ hukemâ takdirinde ittifak etmiştir 

işte bir milletin Kanunu Esasisi, bilcümle hukuku medeniye ve sıyasiyenm 
menbaı ol hukuku esasiyeyı tasrih ve temm ve bu hukukun sıyanet ve harasetı 
ve nizam ve terakkıı milletin husulü esbabı emrinde kuvâyı devletin hududunu 
tayin eyleyen ve millet ve devlet arasındaki akdi vakiı şeraiti sahihai esasıyesı ile 
tescil edilen bir düsturu adalet ve hücceti emanet olmakla, Kanunu Esasimizin 
şekli hâzırmı arz ettiğimiz esaslara tatbıken lüzum ve sureti tadil hakkındaki 
mutalaatı âcızanemizı sureti umumıyede berveçhizir takdim ediyoruz ki bu mü
lâhazatı umumıyeye, tadıl edilen mevattan her birinin esbap ve ileli mûcıbesinı 
havı mutalaat tezyil edilecektir 

Kanunu Esasinin lüzumu tadili sabıkan beyan olunduğuna göre akd-i biat
te tarafı aslı ve hâkim, millet bulunduğu cihetle Kanunu Esasi tanzim etmek ev-
velen hakkı millet olması hakikati teslim olunacağından, bu aslı marufa binaen 
her millet, Kanunu Esasisini çunku efradı milletin bizzat mecmuu ârâ ve ihtiya
rı ile meşveret mumkun olamayacağından tariki niyabet ile kendisi icâben tan
zim etmek veya tanzim olunmuş bir kanunu esasiyi kabul etmek lazımdır Her 
ıkı surete nazaran kuvveı muessise olmak, yani Kanunu Esasiyi tesis etmek sı
fatı millete hâs ve râcı' demektir ki, zaten heyeti Devlette halkın mutaı ve ahkâ
mına cümlenin başı bağlı olan kanundan âli bir şey olmaması bu hakkı ısbat 
eden bir senedi bâlâterimdir 

Kanunu Esasi-ı Osmani 7 Zilhicce 1293 tarihli Hattı Hümayunda beyan bu-
yurulduğu üzere, mutehayyızam vuzerâ ve sudûru ulema ile sair rical ve memu
rini Devleti Aliyyeden mürekkep tayip edilen bir cemiyeti mahsusada bilmuzake-
re tertip olunan Meclisi Vükelâda dahi etrafıyla tetkik ve tasdik kılındıktan son
ra Iradeı Seniyyeye iktiran ederek vaz' ve ilan olunmuştur Gerçi cemiyeti mezkû-
re manen milletin muntehabı hükmünde telakki olunsa da, herhalde, ukudu fu-
zulıye kabilinden bulunmakla, neticede bir izm ve icazeti millî iktiza ediyordu 
Hattâ mizacı şer'e nazaran erbabı hallu akd ve intihap ve tevkii sarihe müracaat 
edip etmemek ciheti ahval ve ezmandaki hususiyet itibariyle imkân ve imtinaa 
mütedair olduğunda şüphe edilmez Kanunu Esası tedvini gibi bir emri mühim
de asla tevfikan muamele edilseydi, evvel emirde intihabı umumî ile bir Meclisi 
muessısan teşkil eylemek ve kanunu mezkûre bu Meclise tanzim ettirmek veya
hut yapılan kanunu ilk içtima eden Meclisi Mebusanın rey ve tasdikine arz et
mek tariklerinden biri ihtiyar olunmak icabederdi Ancak, o zamanı duşunur 
isek bılâ tereddüt teslim ederiz ki, ilcahihal ve maslahat o suretle harekete mü
sait değil ıdı Halbuki o vakit ilk defa olarak içtima eden Meclisi Mebusanın arz 
ettiğimiz ciheti esasiyeyı nazarı itibare alarak toplanır toplanmaz Kanunu Esa
siyi millet namına aynen kabul veya tadile kıyam ile Meşrutiyeti cedidemize bir 
esas metin ı'dâd eylemeleri lüzumunu idrak etmesi, zimmeti hamiyetine terettüp 
eden bir vazife-ı muhimme idi ki, ilk Meclisi Mebusammız maatteessüf bu vazıfeı 
asliyeyi ya ifa etmedi veya edemedi 

Lâkın o zamanı ıyı düşünecek olursak, o vazifenin ifasına müsait olmadığını 
derhal teslim ederiz Vâkıâ, Kanunu Esasi mucibince intıhabatı umumıyenin ıc-
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rası Meclisi Mebusamn in'ikadı ve bu kanun dairesinde ifayı vezaife iktidarı tara
fı milletten Kanunu Esasinin kabulünü zâmin addedileceğinde şüphe edilemezse 
de, vâcibüt tansis olan, böyle en mühim mesailde kabulü zımniyle iktifa etmek 
millete ait bir muamelei esasiyeyi ikmal eylemek Kanunu Esasiyi millete bahşo-
lunmuş muvakkat bir hücceti atıfet telâkkisini işrâb edecek bir delâleti mutazar-
rımm olabilecekti. 

Filhakika, kanunu mezkûru bir ihsanı hükümdarı ve bir lütfü Padişahı su
retinde telakki, yok değil idi. Halbuki, verilen şeyler, hukukumuz, asırlardan be
ri gaspolunmuş hukuku meşruamız olmakla, mücerred bahşâyişi telakkisi misil-
lü bir sıfatı meşkûkeden kurtulamayan Kanunu Esasimizi iadeye muvaffakiyetle 
Millet Osmaniye, hukukunu ispatı ehliyet eylediği gibi, Meclisi Mebusamn içtima 
eder etmez Kanunu Esasiyi tatilde istical göstermesi de hukuku milletin ma'de-
let dairesinde temin ve tahkimine en sarih bir delili bahirdir. Zira tadil, asim ade
mi kifayeti iddiasını ifade eder. "Hükümetin verdiği kâfi değildir. Biz tekmil hu
kukumuzu talep ediyoruz" demektir ki, ihsanda bu kadar aranamayıp, ne veri
lirse maatteşekkür kanaat olunacağından, işte Meclisi Mebusan kuvvei müessi-
se olduğunu bihakkın ve bilfiil ispata bir beyyinei cedide ikame etmek üzere bi-
littifak Kanunu Esasiyi tadile karar verdi ve bir encümen teşkil eyledi. Bu ilk ta
dilin bizce pek büyük ehemmiyeti vardır. Bu ehemmiyet suretten ziyade hakka 
aittir. Meclisi Mebusan bu hakkı bilâ imhâl istimale müsaraat etmekle milletin 
hakikaten emniyetine lâyık bulunduğunu ispat eylemiş sayılır. 

Malûmdur ki, kuvvei kanuniyeden olmak en esaslı vasfı bulunmakla mutâı 
millet olacak kanunları imâl eylemek cümlei selâhiyetinden bulunması lazım ge
len Meclisi Mebusam Osmani, Kanunu Esasi hükmünce kendi kendine kanun 
lâyihası tazmininden mennu olup, bu vazifei asliyesindeki hizmeti Hükümet ca
nibinden ya doğrudan doğruya veya Meclisi Mebusamn teklifi bidâisi ile tanzim 
edilecek kanun lâyihalarını ret ve kabule tadil ve tasdika münhasır bulunduğu 
halde, keyfiyet, Kanunu Esasinin tadiline taalluk edince Meclisi Mebusana da bir 
hissei musibe tefrik olunarak sarih bir hakkı kanunî verilmiş ve doğrusu bir ada
let gösterilmiştir. İşte bu hak ve selâhiyetten istifade ile bugün Kanunu Esasimi
zi ilcââtı zamana, âmalı umumiyeye göre hâkimiyeti milleti tarsinen tadil eylemek 
gibi bir teşebbüsü hayra kıyam edebiliyor isek de, keyfiyeti tadil, tabii bize o hak
kı temin eden Kanunu Esasinin 116 ncı maddesine muvafık olarak bazı mevad-
dma müteallik bulunacağından, mevcut Kanunu Esasinin tadili küllisi esasen 
caiz olmamakla beraber, müceddeden bir Kanunu Esasi vaz'ı demek olan böyle 
bir tadile Kanun Esasimizin tahammülü olmadığı gibi, Meclisimizin selâhiyeti ka-
nuniyesi de yoktur. Çünkü Meclisimiz usulü lâzimeye göre teşekkül etmiş bir 
Meclisi müessisan değil. Eldeki Kanunu Esasiye tevfikan içtima etmiş bir Mecli
si Mebusan bulunmakla sıfatı müessisiyetimiz, yalnız Kanunu Esasi mucibince 
tadile münhasır olmak lazım gelir. 

Bir memleketin Kanunu Esasisi ihtiyacatı hakikiye ile tevafuk etmeyecek bir 
zamana vâsıl oldukta o kanunun alâ hâlihi ipkasmda israr eylemek memleket 
için netayici vahime tevlit eylediği emsali tarihiye ile müeyyet bir hakikattir. Ka-
vanini Esasiye hakkı tadili ihtiva ile bu sayede kırılmayarak terakkiyatı mütema-
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dıyeyı takıp edecek bir mahmih medeni olmalı, fakat ıhtıyacatı hakikiye ibram et
medikçe sık sık tadiline kıyam edilmemelidir Bizim Kanunu Esası vaz' ve neş
rolunduğu zamandan beri tatil edildiği için tadil olunamadı Halbuki ilanından 
beri geçen 32 senelik taşkın bir karn-ı tarihinin hayatı milliyemızde ıhtıyacatı ce
dide tevlidi emrinde tesiri ise bedıhıdır Bir de sabıkan daha arz olunduğu veçhi
le bizim Kanunu Esasımız bir meclisi muessisan milletin değil o vakit âmâlı mil
leti hulâsa eden bir fieı güzidenin mahsulü tasavvuru olmasına ve berâtı saade
ti millet olacak bu düsturu âlı neşrinden evvel hukuku milletin kasrı suretiyle tay 
ve tadile uğratılıp yapıldığı gibi, millete verilmemesine mebnı serapa görülüyor ki 
milletin hukukundan ziyade hukumetm hukuku düşünüldüğüne delâlet etmek
tedir işte her ıkı noktaı mülâhazadan nâşi Meclisi Millet içtima eder etmez, bu 
tun milletin âmâlıne tercüman olarak tadile şıtap etmesi hakikaten musıp ve hik
mete pek muvafık bulunmuştur Gariptir ki, Kanunu Esasının lüzumu tadilini 
Hükümet bile takdir etmiş ve Kâmil Paşa Kabinesi Bab-ı Âlice bir lâyiha-ı tadılı-
ye hazırlanmakta olup Meclise takdim edileceğim Meclisi Mebusanda beyan ey
lemiş idi Sonra ya bilinmeyen bir sebepten dolayı cayıldı veya bizim tadil kararı
mızla ona hacet kalmadı Maahâzâ Millet Meclisi, kendi vazifesini ifa içm teklif 
vukuunu elbette çekemez ve o teklife intizar ile vakıf fevtedemezdı Kanunu Esa
sının bazı maddeler mm tadili hususunda Millet Meclisinin teşebbüsü tarihi siya
setimizde en şanlı muvaffakiyatı vataniye mertebesinde telâkki edilecek mefahiri 
mıllıyeden addolunmaya sezadır, ki, 10 Temmuz 1324 tarihi işte o yevmi mubec 
celi umuminin uluvvu şanı bununla ikmal ediliyor Eâzımı siyasıyyundan birinin 
dediği gibi, Kanunu Esası verilmez, alınır Evet hak ihsan olunmaz, ırtıyad ile eda 
edilir verilmez, alınır ihsanda verilmek, hakta alınmak gözetilir Bir millete Ka
nunu Esasi ihsan edenler, hukuku milleti lısânen mûterıf olsalar da kalben tas
dikte sebat edemeyecekleri gibi nimet, külfet mukabili olduğundan belki o millet 
de onun kadrim bilmez Mert odur ki hukukunu bilmeli, başta elde görünce, al
malıdır Bizim hukukumuz bizimdir Elbette bizim malımızı kimse bize ihsan ede
mez O hukukla Cenabı Rabbulâleminden başka muhsmi yoktur Belki delâlet ve 
kefalet edeni vardır Kanunu Esası de bu hukukun Hükümetçe tanınmasından 
tahtı taahhüt ve zamana alınmasının vesikasından başka bir şey değildir 

Bir millet, Kanunu Esasisini kendi almadıkça, kendi yapmadıkça kâffei hu
kuku âdemiyyemn mevrıdı sıyanetı olan hukuku esasıyesine hiçbir vakit sahip 
olmuş addedılemeyıp, pençeı tagallubun dıhrâşı, bîat-ı ikrahın cefakarı sayılır 
Senede ne hacet Bunu bize elîm bir tecrübe 30 senelik bir acı, ispat etti 

Artık tadiline şurû' ettiğimiz Kanunu Esasi bize ihsan olunmuş bir şartnameı 
hükümdarı değil, milletin mulku meşruu hakiki bir hıccetı zamanı hukukîdir in 
cazı müphem bir va'd-i âlı değil, şevk ve şüpheden musaffa bir burhanı siyasîdir 

Alemde her şey vezin ve adalet ile perverişyahı nizam olarak semâvâtı adalet 
ile kaim, butun kâinat adaletle daim bulunduğu gibi, bu kanunu ekber, ahlâkiy-
yat ve medemyyatta suver ve eşkâli hükümette aynı kuvvetle haizi tesir olduğun
dan, adalet ise her şeye hakkını vermek kuvâyı mütekabile beyninde muvazenet 
ve muadeleti temmden ibaret bulunduğundan ne cihanı hilkatte, ne âlemi mede
niyette bilcümle nizam ve terakkinin emniyet ve saadetin bundan başka bir va-
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sıtal zahiriyesi olmayıp hükûmatı meşrûa ve mesutaya hâs olan esası meşveret 
işte bu muvazenet ve mekânetl teminden kuvvayı devletin dairei hakaniyette tev
zii ile aralarında tesisi hüsnü muadele eylemekten başka bir şey değildir. Hem 
hılkî hem şer'îdir. 

Kuvvei icraiyeye ait olan siyaseti mumumiyenin idare ve icraatında Hüküme
ti bütün bütün serbest ve muhtar bırakmak da usûlü meşrûu meşrutiyetin hik
meti asliyesine mutabık olmadığından, ilânı harp, sulh ve ticaret, terk ve müba
dele ve ilhakı arazi gibi milletin ikbal ve idbarına doğrudan doğruya tealluku olan 
mesaili azîmede Meclisi Mebusanın umuru siyasiyei Hükümete iştirak ve müda
halesi hâkimiyeti meşruai milletin en hakiki ve ciddî tecelliyatmdan addolunur. 
Bu düsturu marufu meşrutiyet muktezasıdır ki, Kanunu Esasinin 7 nci madde
si, cümleden evvel tadil olunmak lüzumu tahakkuk eder. 

Efradı milletin hukuku siyasiyesi teslim ve temin edilmedikçe, bir memleket
te meşrutiyeti hakikiyenin vücuduna inanılamayacağı tebai Osmaniyenin hürri
yeti cismaniyelerini tahdit ve tanzim eden kavanii medeniye ile tahtı te'yîde alı
nan hukuku medeniyenin kâfili haraseti ve bu hukuku tayin eden nizamat ve te-
âmülâtın hüsnü cereyanı ile infazı ahkâmının hücceti temini, hukuku siyasiye 
olduğu ve hukuku siyasiyenin en ciddî erkânı ise hürriyeti fikr, bunun levazımı 
gayrı münfekkesinden olarak hürriyeti kelâm (hürriyet matbuat serbestli ihtifal 
ve içtima) bulunduğu halde, siyaseti şer'iyye kitaplarımızda faslı mahsus ile "ir
tifak" unvanı altında zikrolunan hürriyeti içtima, Kanunu Esaside mezkûtün anh 
bırakılmış ve bir hakkı sarihi beşerînin en esaslı bir lâzımei medeniyetin hücceti 
hukuku millet olan Kanunu Esaside tasrih ve teyid kılınmamış olması kanunu 
mezkûr için büyük bir nakîse teşkil ediyor ki, ancak bu ciheti mühimmeyi naza
rı dikkatten dûr tutmayarak, hakkı içtimaa ait bir madde ilâvesine lüzum görül
müştür. 

Tabirin de delalet ettiği veçhile, kuvvei kanuniyenin vazifei asliyesi mutâı mil
let olacak kavanini umumiyeyi vücuda getirmekten ibaret iken, bizim Kanunu 
Esasimizde Meclisi Mebusanın tevaihi kanuniye tanziminde hakkı inbiası olma
yıp, ifayı vazife için Hükümetten gelecek kanun lâyihalarına intizar etmeye mec
bur tutulmuştur. 

Gerçi, bâlâda geçen esbap dolayısıyla Hükümetin bu baptaki kuvvei takdiri-
yesini teslim etmemek muvafıkı hikmet görülmezse de, bu selahiyeti yalnız hü
kümete hasr ve teslim etmek muhlilimuvazenet ahvalden olup, Hükümet erkânı
nın bu bapta terâhîleri büsbütün ref olunmakda mümkün değildir. 

Bunun içindir ki, Meclisi Mebusan, Hükümetten teklif vaki olsun olmasın, lâ-
yihaı kanuniye tanzim etmek selahiyetini bu baptaki hakkı inbiasını istidad ey
lemek lüzumu kafisine karşı Kanunu Esasinin bu hakkı yalnız hükümete değil, 
Meclisi Mebusana da teşmil eylemesi zarurî görülmüştür. Zira, bir heyeti kanu
niyenin hakkını tamamiyle istimal edebilmesi için eli bağlı olarak Hükümetin 
teklif ve icabına intizar etmesi vazifesini ya imhâl veya ihmâl demektir. 

Düsturu Meşrutiyetin bir bendi mühfmmi de, Kuvvei İcraiyenin mesuliyeti si-
yasiyesine taalluk eder. Meclisi Umumî Azaları, efali siyasiyede faili mübaşir ol-
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mayıp yalnız içtihadı kanunîye me'mur olduklarından ve herhangi bir şeyde muç-
tehıtler hatâ da etseler, muâteb olmayacaklarından, bunların kuvvel icraıye kar
şısında vaziyetleri mansıbı kazaya karşı mansıbı iftânın vaziyetine müşabih olup 
netıcei hukmun mesuliyeti her halde faili mübaşirine muzaf ve binaenaleyh, 
Meclisi Umumî mesuliyeti siyasıyeden muafdır 

Bir de Meclisi Umumînin mukarreratım takdir ve temyiz ve neticesinden me
sul edecek bir kudreti hakime varsa, o da Cenabı Hak ve mahkemesi vicdan ola
bileceğinden, onlar içtihatlarından yalnız Allah'a ve vicdanlarına karşı mesuldür 
Bu mesuliyet kısmen de hukûmatı mutlaka hükümdarlarının mesuliyetine muşa 
bıhtır Fakat onlar yalnız içtihatlarından değil, tedabır ve icraatından bile kendile
rini ancak o suretle mesul bilirler ve başka fail tanımazlarda Şeriatı Islâmiyede 
"Lâyusel amma yef al" olmak, Cenabı Allah'a mahsus bulunmakla her failî müba
şirin fiiline göre dünyevî veya uhrevî mesuliyeti muhakkak olduğu ve bu sır bu
gün âlemi siyasette tatbik olunmaya başladığı cihetle hükümdarların hem Allah, 
hem vicdana karşı musıleyıtlerıyle beraber millete karşı da mesuliyetleri iktiza et
miş ve fakat hukuku akdın akide rucûu kavaldı Fıkhıyye iktizasından olup, icra
atı Hükümetin bilfiil akd ve mübaşereti ise hükümdar tarafından vükelâya tevfiz 
olunmuş ıdığunden, bu mesuliyetin hükümdara bedel Vükelâya tevcihi kavaıdı 
meşrutiyetten bulunduğu gibi Meclisi Âzası da muntehiplere karşı mesul tutulup 
def aı saniyede intihaptan ıskat edilerek mesuliyeti sıyasıyelerı tatbik edilir 

Mesuliyeti cezaıyelerı de Meclisi Umumiye ait olur işte vükelâ tedabir ve ıc 
raattan dolayı millete, yani Meclisi Mebusana karşı mesuldürler Mesuliyeti hü
kümdar! bunun zımnında munderıç olmakla, mesuliyet fiile taalluk edince butun 
ef al ve icraatta Hükümet ve Vükelâdan bir mes'uli şahsî, bir vekili âzam bulun
mak suretinde temin edilebileceğinden, şer'an bu veçhile nasbi caiz olan Vezîrı 
Âzamin bugün vücudu vacip addedilir ki, hem makamı saltanat vika edilsin, hem 
kanunu mesuliyet tatbik olunsun 

Kanunu Esaside Vükelânın mesuliyetine karşı bir madde (30) mevcut ise de, 
müphemdir Bu mesuliyetin kime karşı olduğu tasrih edilmediği gibi, nev' ve 
haddi mesuliyete de tayin ve izah olunmamış idığunden, maddeı mezkûrede cı-
hatı muphemenın tavzihine lüzum görülerek ol veçhile tadıl olunmuştur 

Usulü Meşrutiyetin levazımı esasiyesmdendır ki, Meclisi Mebusan Âzası, ın-
tıhabatı umumiye neticesinde taayyün edince, kanunen muayyen olan vaktinde 
tecemmu etmek Meclisi Mebusanın cumleı hukukundan olur Vakti muayyenin
de içtima ve müddeti içtimai ikmâl için bir taraftan emir ve irade almaya intizar 
edemeyeceğinden Meclisi Mebusanın her sene içtımaında Iradei Senıye ile kuşa-
dı ise merasimi mutadedendır Yine bu merasime riayet tarikıyledir ki, müddeti 
içtimain hitamında Meclisin kapandığına dair bir Iradei Senıye okunur ki, bu da 
Meclisin temdidine lüzum taayyün etmediğini imâ eden bir işareti resmiye olarak 
telâkki olunur Meclisi Mebusanın müddeti kanuniye haricinde içtimai da böyle 
ahvali fevkaladede cari olabildiği gibi, Vükelayı milletin hzuru daimisi kuvvei Hü
kümetin icraatını sektedar edeceğinden Meclis, daimî inikat edemeyip, lüzumu 
halinde temdit edilebilir Binaenaleyh, Kanunu Esasinin bu meseleye muteferrı' 
mevaddı suverı ma'rûz dairesinde tadıl olunmuştur 
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Meclisin vaktinden evvel dağılmasına neman usulü Meşrutiyetin cari olduğu 
bilcümle hükümetlerde cevaz gösterilmemiştir Ancak, bunun hikmeti sıyasıyesi-
nı haleldar etmemek için lüzumu hakikî ve kat'î takdir olunduğu zaman Hükü
metçe bu tedbire müracaat edilebilir Hikmeti ise, Meclis ile Hükümet beyninde 
ihtilafı mucip mesaılde âdeta bir hakeme müracaat kabilinden olarak meseleyi, 
mebusanın tetkikinden alıp muntehiplerin, yanı butun milletin ârâyi külliyesine 
vaz' etmekten ibarettir ki, buna lüzumu hakikî derkârdır 

Muhım bir mesele de, Millet Meclisi millet namına bir karar verdikte, eğer ka 
tiyyen böyle olursa, millet namına icrayı hükümet eden bir Hükümet, rey ve fik
ri ne olursa olsun, bu kararı kabule mecburdur Fakat mebuslar intihap olundu
ğu vakit muhtelefumfîh olan mesele, henüz ortada olmadığından, muhım, öyle 
mühim bir meselede Meclisi Mebusanın fikriyle umum milletin fikri bir noktada 
ıttıhad eyleyeceğinden tereddüt husulü tabii olmakla, böyle bir tereddüt zama
nında Hükümet Meclisi ilga değil, belki tecdid etmek ve meseleyi doğrudan doğ
ruya muntehiplerin, butun milletin ârâsmı vazetmek teşebbüsünde bulunabilir 
ki, bu defa da intihap edilen Mebusan, seleflerinin mesleğmi ihtiyar edecek olur
sa Hükümetin buna mutavaatı artık teekkud eder 

Bizim Kanunu Esaside Meclisi o suretle dağıtmak, hakkı hukumdarî olarak 
kabul edilmiş Fakat intihabatı cedidenm icrası, 6 aya kadar talik olunmuş bu
lunduğundan, ortada muhtelefumfîh kalan bir meseleyi muhimmemn hal ve fas
lını o kadar müddet talik caiz olamayacağı gibi, Meclisin ınhilâlindeki maksadı 
meşruu esasi diğer cihetten Hükümetin bir tecavüzü suretinde telakki edilebil
mek ihtimali varidi, hatırı millet olmamak için, ınhılali Meclisi mubeyyın olan Ira-
dei Senıyede yem ıntıhabatm icrası da dercolunmak iktiza edeceği gibi, Meclisin 
tesrii inikadı ıçm de 6 ay müddetin 3 aya tenzili tasvip olunarak, bu suretle ta
dil ve tashih kılınmıştır 

Kanunu Esasimizde bir de Heyeti Ayanın nasp ve tayını hususu calibi naza
rı dikkattir Çunku Heyeti Ayan katiyen Kuvvei Icraiyeden olamayacağı cihetle, 
ya Kuvvei Kanunıyedendir, ya Kuvvei Kanuniye ile Kuvvei Icraiye arasında bir va
satı muaddıldır Eğer Kuvvei Kanuniyeden ise, millet tarafından intihap olunma
sı, Kuvvei Kanuniye ile Kuvvei Icraiye meyanında nıkatı mülakattan biri olarak, 
bir vasatı muaddıl ise, her 2 kuvvenin hakkı iştiraki bulunması iktiza edeceği ve 
Hukûmâtı Meşrutedekı ahvale nazaran Ayan, her halde Kuvvei Kanuniyeden ad
dolunacağı cihetle, bizde Heyeti Ayanın tamamen ve bizzat tarafı Hazretı Padışâ-
hiden nasp ve tayini, Meşrutiyetin mebrâsı bulunan muvazeneti kuvâ kanununa 
bilkulliye muhalif olduğu gibi, mesuliyeti Vükela kaziyesine dahi muarız bulun
muştur Şu halde Ayanın ekseriyetle olsun tarafı milletten intihabı lâzımeden gö
rülmüş ve farslı mahsusunda beyan olunacak veçh ve suretle bu hususun dahi 
ıcabatı meşrutiyete takriben tadili karargir olmuştur 

işte ehemmiyetinden dolayı sureti itnapkârânede arz ve beyan olunan muta-
laatı umumiye bu merkezde olduğu cihetle, alâhâlihi ipkası tensip edilen madde
ler hakkında bittabi şu mazbatada esbabı mucıbei beka beyanına lüzum gorul-
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meyerek, tadil veya ilâve olunan mevat hakkındaki mutalaatı mahsusamız ber-
veçhılâtı arz olunur 

Kanunu Esasının birinci maddesi memalik ve kıtaatı hâzıra ve eyalatı müm
taza Osmamyenm yekvucut olup hiçbir zamanda bir sebeple tefrik kabul etme
yeceğini gösteriyor ise de, kanun, taksimat idareı memleketin keyfiyeti icraiyesın-
den sâkit olmakla beraber, anâsırı muhtelıfeyı havı bir memlekette, Nahiye, Ka
za, Sancak gibi taksimatı idarenin kuvvei ıcraiyece keyfemâyeşâ değiştirilebilme
si mahzurdan salım olamayacağından, menfaati umumıyeye taalluk eden bu hu
susun Meclisi Mebusan muzakeratma tabı tutularak, bir şekil kanunide takar
rür etmesi münasip görülmüş, ikinci madde olarak maddeı âtiyemn ilâvesi ittifa
kı ârâ ile karargır olmuştur 

ikinci Madde - Memalikı Osmamyenm taksimat ve hududu idariye ve teşki
lâtı sıyasıyesı, kanunu mahsus ile tayın olunup, işbu taksimat ve hududun teb
dil ve tağyiri dahi kanunu mahsus ile olabilir 

Kanunu Esasmın, memalikı Devleti Osmaniye unvanı altındaki 1 inci faslın
da memlekete ait ahkâm ile hukuku Hazret! Padişahı ve hılâfetpenahı meczedil-
mış ve bunların ayrı ayrı mevzuu muhtevi bulunduğu nazarı ıtıbare alınarak, bir 
birinden tefriki münasip görülmüş olduğu cihetle, berâyı tefrik 3 uncu madde
den sonra ayrıca (hukuku hükümdarı) faslı kuşad edilmiştir 

Kanunu Esasının uçuncu (muaddelde 4 uncu, maddesi aynen ipka edilmiş 
ise de, hukumdaran hazeratınm hım cüluslarında icrası şer'i olan resmî biat, bir 
taraftan milletin "Immemettââtu" filmaruf' hükmünce, tariki sadakatten ayrılma
yacaklarını, diğer taraftan hükümdarın hazeratınm menafii vataniye ve hukuku 
milliye ve ıcabatı şer'ıyeye riayet edeceklerini mutazammın ve tefvız-i riyaseti âm
meyi mu'lım bir akd-ı ahdu mısak olduğu ve bu gibi ahvalda tarafeynin yemini 
muna'kıd suretinde icrayı hılf eylemeleri de şer'ı bulunduğu cihetle, maddeı mez-
kûre "Zâtı Hazretı Padişahı hmi cülusunda heyeti umumiye muçtemı ise derhal, 
değil ise Meclisin içtımamda Şer'ı Şerife ve Kanunu Esası ahkâmına riayet ve va
tan ve millete sadakat edeceğine, Meclisi Umumide yemin eder" fıkrasının ilâve
siyle sureti âtıyeye ifrağ olunmuştur 

Aslı 
Uçuncu Madde - Saltanatı Senıyeı Osmaniye, Hilâfeti Kubrâyı Islâmıyeyı ha

iz olarak, sulalei Âlı Osmandan usulü kadimesi veçhile ekberı evlâda aittir 
Muaddeli 
Dördüncü Madde - Saltanı Senıyei Osmaniye, hilâfeti kubrayı Islâmiyeyi ha

iz olarak, sulalei Âli Osmandan usulünü kadimesi veçhile ekberı evlada aittir Za
tı Hazretı Padişahı Hini cülusunda heyeti umumiye muçtemi ise derhal, değilse 
Meclisin ilk içtımamda Şer'ı Şerife ve Kanunu Esası ahkâmına riayet ve vatan ve 
millete sadakat edeceğme Meclisi Uumıde yemin eder 

Beşinci Madde - (Muaddelde altıncı madde) Mukaddemde bahsi mahsusun
da tafsili sebkeden mutalaat ve esbabı şer'iyye ve sıyaseyeden dolayı, mueddası-
mn ıpkasıyle beraber, kisvesinin daha ulvi, daha şer'ı, daha siyasî bir şekle ifra
ğı tensip olunmakla, veçhi âtı üzere yazılmıştır 
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Aslı 
Beşinci Madde - Zâtı Hazreti Padişahınin nefsi hümâyunları mukaddes ve 

gayrı mesuldür 
Muaddeli 
Altmce Madde - Makamı Hilâfeti kubrâyı Islamiye ve hukuki Saltanatı Senı-

yeı Osmaniye Mukaddes ve masun olarak icraatı Hükümetin mesuliyeti, Vükelâ
yı Devlete aittir 

Sulalei Âli Osmanın hukuku hürriyet ve emval ve emlâki zâtiyeleri ve mâdâ-
melhayat tahsisatı maliyeleri tekâfulu umumî tahtında olduğunu beyan eden al
tıncı (Muaddelde yedinci) madde, nazarı tetkike alındığı sırada, Hanedanı Âlı Os
man nasbi, ayni Osmaniyân olduğu cihetle, bedenen, malen, ilmen, ahlaken hu
kuku zatiye ve kemalatı Osmaniyelerinin temini intizamı tahsisatı maliyelerinin 
tekâfulu umumiye irtibatının tevsiki kıvamı için veçhı meşruh üzere, behemahal 
bir kanunu mahsusa raptı lüzumu mülahaza edilerek, mâdâmelhayat terkibin
den evvel "Kanunu mahsusu mucibince" kaydının ilâvesi ekseriyetle tansıp edil
miş ve bu suretle buna dair bir kanunu mahsus yapılması karargır olmuştur 

Hukuku Hazreti Padişahıyı mutazammın yedinci (muaddelde sekizinci) mad
de, fıkra fıkra tetkik ve müzakere edilerek, mukaddimede, bahsi mahsusunda 
sebkeden esbap ıktizasınca, icabat ve muvazenei meşrutiyet nazarı itibara alına
rak, evvela teklifi kavânin hakkının dahi derç ve kabulü, saniyen "Vükelânın azıl 
ve nasbi" fıkrasının örfi Meşrutiyette mutazammın bulunduğu kaydın zahire ih
racıyla "Heyeti Vükelânın Sadrazamlar tarafından teşkil ve memuriyetlerinin ar-
zolunacağına dair sarahat derci, sâlisen hukuku mukaddesei Hazreti Padişâhı-
den rütbe ve menasıp tevcihi hususu mevkii tezekküre konuldukta, rutebi mül
kiye ile esasen vezaıf ve menasıbı ilmiyenin derecatından ibaret bulunan ve el-
yevm kısmen rutebi ıtıbarıyyeyi mülkiye gibi, tercih olunan rutebi ilmiyenin şim
diki halı aklen ve şer'an dâu mahzur olmakla, bunların bıl'ilga yalnız manâsıba 
hâsr ve tahsis edilmek üzere, Kanunu Esasiden tayyi keyfiyetinde ekseriyeti ârâ 
husule gelmekte, fıkraı mezkûrenın "rutebi askeriye ve menasip tevcihi" suretin
de tadili, râbıan mukaddimede de bilhassa bahsolunduğu üzere, "Düveli ecnebi
ye ile muahedat akdi" fıkrası, sarahat ve izahatı kâfiyeden vareste bulunduğu ve 
bilumum muahedatın hakkı akdini bilâ kayduşart Makamı Saltanata tevdi ile hâ
kimiyeti milliye ve muvazene! Meşrutiyet muhtel olacağı cihetle, hukuku mukad
desei Saltanat ile hukuku meşruai milleti telif etmek üzere" sulh ve ticarete ve 
araziyi terk ve mübadele ve ilhakına ait muahadat ile tebaai Osmaniyenin huku
ku asliye ve şahsiyesine taalluk eden ve devletçe mesarifi mucip olan muahede
lerin Meclisi Umuminin nazarı tasvibine havale edilmesi lüzumunu mubeyyin bir 
fıkra ilâvesi. Hamisen, Kuvve-ı Berriye ve Bahriyenin kumandası fıkrasını takıp 
eden (Harekâtı Askeriye icrası) kaydının fıkra-i mezkûre mazmununda dahil ve 
ayrıca zikri mustedrek olduğu nazarı dikkate alınarak terkini, sadisen (ahkâm-ı 
Şer'ıye ve Kanunıyenın icrası) fıkrasına gelmce Ahkâm-ı Şer'ıye ve buna mumas 
olan ahkâm-ı Kanunıyenın muhafaza ve himayesi, hâmı-i din-i islâm ve hâfız-ı 
hukuku Osmaniyân olan Makam-ı Hilâfet ve Saltanatın icradan mukaddem ve-
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zaıfı esasıyeslnden olduğu nazarı dikkate alınarak dördüncü maddenin neti
ce -ı zaruriyesi olmak üzere icra lâfzından evvel bir de (muhafaza) kaydının İlâve
siyle (muhafaza ve icrası) suretinde ifrağı 

Sâbıan "Devalrl idarenin muamelâtına müteallik nizamnameler" fıkrası "De 
vairı Hükümetin muamelâtı" suretinde bittashıh mukaddemede de sebkettığı 
veçhile şer'ln ulul'emre tefviz edip mucazatı ta'zlrıyye ve sıyasiyye ıtlak ettiği ma
naya dâl olan "Mucazatı kanunıyenin af ve tahfifi" fıkrasının hini tetkikinde affı 
umumiler de nazarı dikkate alınmış ve bunların bir kanunu mahsus ile ilânı ica-
batı meşrutiyetten bulunmuş olmakla, "Meclisi Umuminin tasvibi ile ındel'ıktıza 
affı umumî ilân" fıkrasının zammı, Samimen, Kanunu Esasimizin ileride suitefsı-
rata maruz kalmaması için sarih ve vazıh bulunması ciheti Encumenımızce en zi
yade itina olunan cihattan olmakla, Meclis-i Umuminin akd ve tatiline ve feshi
ne ait fıkralar dahi bazı mertebe takyıd edilip Meclis-ı umummm ancak miadın
da akd ve tatil olunacağı ve Meclıs-i Mebusanm ancak 3 mah zarfında tekrar in
tihabat icra edilmek ve Meclis toplanmak üzere fesholunabıleceğl, diğer taraftan 
meclis muçtemi bulunduğu zamanlarda da Devletçe görülecek lüzumu fevkalâde 
üzerine Meclisi toplayabilmekte Zat-ı Hazreti Padişahının hakkı hukumdarılerı 
aşikâr bulunmakla, bu fıkarat meyamna "Meclıs-ı Umuminin ahvali fevkalâdede 
vaktinden evvel içtima daveti" fıkrasının ilhakı karargir olmuş ve şu tadilât ve 
tashihata nazaran mezkûr 7 ncı "Muaddelde 8 inci" madde, şekli âtiyi iktisap ey
lemiştir 

Aslı 
Yedinci Madde - Vükelânın azil ve nasbi ve rütbe ve manasıp tevcihleri ve ni

şan itası ve eyalâtı mumtazenın şeraiti imtıyazıyelerine tevfikan icrayı tevcıhatı ve 
meskukât darbı ve hutbelerde namının zikri ve düveli ecnebiye ile muahedat ak
di ve harp ve sulh ilânı ve Kuvve-ı Berriye ve Bahriyenin kumandası ve harekâtı 
askeriye ve ahkâmı şer'iye ve kanuniye icrası ve devairi idarenin muamelâtına 
müteallik nizamnamelerin tanzimi ve mucazatı kanuniyenin tahfifi veya affı ve 
Meclıs-ı Umuminin akd ve tatili ve ledeliktıza Heyet-i Mebusanm âzası yeniden 
mtıhab olunmak şartıyla feshi, hukuku mukaddese-i padişahi cumlesindendır 

Muaddeli 
Sekizinci Madde - Her nevi kavanin teklifi, Meclisi Mebusanm itimadını haiz 

bir Sadrazam tayını ile, onun, Şeyhülislâmdan maada teşkil ve azledeceği Vükelâ
nın tasdiki memuriyetleri rutbei askeriye ve menasip tevcihi, nişan itası, eyâlâtı 
mumtazenin şeraiti imtiyazelerine tevfikan icrayı tevcihatı, meskukât darbı, hut
belerde namının zikri, sulh ve ticaret ve terk ve mübadele ve ilhakı arazi ahitna-
melerıyle Tebaa-ı Osmanıyenın hukuku asliye ve şahsiyesme taallûk eden ve dev
letçe mesarıfı mucip olan muahedatm Meclıs-ı Umumî tarafından tasdik edilmek 
şartıyla akti, harp ilanı, Kuvve-i Berriye ve Bahriyenin kumandası ahkâmı şer'iye 
ve kanunıyenm muhafaza ve icrası, devaırı hükümetin muamelâtına müteallik 
nizamnamelerin tanzimi, mucazatı kanuniyenin tahfif veya affı ve Meclıs-i Umu
mmm tasvibıyle affı umumî ilânı, Meclis-ı Umuminin miadında akd ve tatili, Mec
lıs-ı Umuminin ahvali fevkalâdede vaktinden evvel içtimaa daveti ve 37 ncı mad-
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de mucibince Heyet-i Mebusanm üç ay zarfında intihap ve içtima olunmak şar
tıyla ledeliktiza feshi, hukuku mukaddese-i Padişahidendir. 

Hürriyeti şahsiyenin taarruzdan masuniyetini temin ve ilân eden onuncu 
(onbirinci) madde hiç kimse, kanunun tâyin ettiği sebep ve suretten maada bir 
bahane ile mücazat olunamayacağını mübeyyin olup Hükümeti Osmaniyenin di
nî resmisi olan Din-i İslâmın kütübü fıkhiyesinde "El'aslü fil'âdemiyyi el-Hurriy-
ye" diye katiyyen musarrah bulunduğu ve Şer'iatı İslâmiyenin müsavat ve adale
te olan itinayı mahsusu ise varestei iştibah olduğu cihetle ahkâmı kanun, ahkâ
mı şer'iyeye mümas ise de, hukuku şahsiyenin bir kat daha temini masuniyeti 
zımnında (Kanunun tayin ettiği sebep ve suret) fıkrası "Şer ve kanunun tayin et
tiği" şekilde tekid olunarak, badema kanun lâfzının irad olunduğu yerlerde şer 
lâfzı ile tev'em bulunduğuna işaret olunmuş ve mücazat tâbiri badelhüküm icra 
olunan ukubattan ibaret olup şu halde fıkra-i mezkûre alâhâlihi bırakılsa şer ve 
kanunun tayin ettiği sebep ve suret haricinde hiçbir Osmanlının tevkif edileme
mek hakkı, meskûtün anh bırakılmış olacağından "Mücazat olunamaz" fıkrası 
"Tevkif ve mücazat olunamaz" suretinde tasrih edilmek tensip edilmiştir. 

Aslı : 
Onuncu Madde - Hürriyeti şahsiye her türlü taarruzdan masundur. Hiç kim

se, kanunun tayin ettiği sebep ve suretten maada bir bahane ile mücazat oluna
maz. 

Muaddeli : 
Onbirinci Madde - Hürriyet-i şahsiye her türlü taarruzdan masundur. Hiç 

kimse, şer ve kanunun tayin ettiği sebep ve suretten maada bir bahane ile tevkif 
ve mücazat olunamaz. 

"Matbuat, kanun dairesinde serbesttir" hükmünü tazammun eden onikinci 
(Muaddelde Onüçüncü) maddenin hini tetkikinde kanun dairesinde kaydının 
mevcudiyeti hürriyeti matbuatı takyid edip etmeyeceği müzakere edilmiş ve fakat 
bir taraftan matbuatın hiçbir kanuna tabi olmamasmdaki mahzur, diğer taraftan 
da bir kaydın uğrayabileceği suitefsirat nazarı mütalaaya alınarak eski madde-i 
kanuniyenin nihayetine "Hiçbir veçhile kablettab' teftiş ve muayeneye tâbi tutu
lamaz" suretinde sarahat verilerek her iki mütalaa telif kılınmıştır. 

Aslı: 
Onikinci Madde - Matbuat, kanun dairesinde serbesttir. 
Muaddeli : 
Onüçüncü Madde - Matbuat kanun, dairesinde serbesttir, hiçbir veçhile kab

lettab' teftiş ve muayeneye tabi tutulamaz. 
Mukaddimede mufassalan bahsolunduğu veçhile Kanunu Esasimizde Os

manlıların hakkı içtimaa malikiyetleri musarrah olmayıp, gerçi hakkı içtimain 
hukuku tabiiyeden olduğu aşikâr ise de, tebaai Devleti Osmaniyenin hukuku 
umumiyesini tayin ve tâdâd eden faslı mahsusta kütübü şer'iyeden ahkâmı sul
taniye nam kitapta da aksamı selasesiyle de musarrah bulunan hakkı içtimain 
dercedilmemesi caiz olamayacağından şirketler teşkiline mezuniyeti tazammun 
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eden onuçuncu (muaddelde ondorduncu) maddeden sonra Osmanlıların hakkı 
içtimaa malıkıyetlerı esası dahi vaz ve tasrih kılınmış ve muaddelde 15 inci mad
deyi teşkil etmek üzere berveçhıâü bir madde-ı kanuniye ilâve olunmuştur 

Onbeşmcı Madde Osmanlılar, hakkı içtimaa malıktır Devleti Osmamyenin 
tamamıyetı mülkiyesini ihlâl şekli Meşrutiyeti Hükümeti tağyir, Kanunu Esası 
ahkâmı hilâfında hareket, anâsırı Osmaniyeyi sıyaseten tefrik etmek maksatla
rından birine hadım olmak üzere teşekkül eden veya ahlâk veya âdabı umumıye-
ye mugayir bulunan cemiyetler memnudur 

Bu maddenin fıkaratı munderecesı kararlaştırıldığı sırada hakkı içtimaa ma-
lıkıyet "Kanun dairesinde" fıkrası ile takyidi düşünülmüş ise de her memlekette 
olduğu gibi Memalıkı Osmaniyede dahi hakkı İçtima tayın ve tanzim zımnında bir 
kanun tertibi tabu bulunacağı nazarı dikkate alınarak, yalnız bu kanunu hini 
tanzimde ne gibi cemiyetlerin men'edılebileceğını tayine esas olmak üzere mem
nu olan cemiyetin tâdâdı ile iktifa kılınması münasip görülmüştür 

Bir memleketin selâmet ve saadeti ve ızdiyadı şan ve kuvveti bilumum erba
bı vatanın ittifak ve ıttıhadıyla hâsıl olacağı en tabii bulunmasına nazaran, tama
mıyetı mülkiyeyi ve şekli ıdare-i Meşrutiyeti tağyir maksadıyla teşekkül edebile
cek cemıyatı memnûa meyana anâsırı Osmaniyeyi sıyaseten tefrik emeline hiz
met edecek cemiyetlerin dahi ithali ve ahlâk ve adabı umumiyenm muhafaza ve 
vikayesi fikriyle de bunu muhil cemiyetlerin ademi tecvizi cihetine gidilmiştir 

Mukaddememızde felsefesiyle beyan olunduğu veçhile hükümeti Meşrûada 
Kuvve-ı Icraıye ile Kuwe-ı Kanuniyenın vezaifi sureti sarihe ve kafiyede tefrik 
edilmek husnu temşıyeti umur için lâzimeden olduğu gibi, Vükelâyı milletin hu
kuku tabiiye ve meşrualarına Kuvve-ı Icraıyenin mudahalâtını men ve milletin ic
raatı Hükümeti daima nazarı teftiş ve tekayyudde bulundurmak hakkını temin 
etmekte vecibeden görülmekle vezaifi Vükelâyı tayın eden bahsin hmı tetkikinde 
bu noktalara riayet olunarak tadilat icra edildi 

Kanunu Esasımızın yırmıyedincı (Muaddelde yırmısekizincı) maddesi "Mes
nedi Sadaret ve Meşihatı Islamiye, tarafı Padışâhıden emniyet buyurulan zatlara 
ihlale buyurulduğu mısillu, sair vükelânın memuriyetleri dahi bâ Iradei Şahane 
icra olunur' suretinde muharrer olup, bidayeti Meşrutiyette Harbiye ve Bahriye 
Nazırlarının doğrudan doğruya tarafı Saltanattan tayin buyurulması umumda 
bir heyecanı şedit tevlid eylemiş ve muahharan ruhu Meşrutiyete tevfikan mez
kûr nazırların da Sadrazam tarafından intihap ve arzı teamül hükmüne geçmiş 
ve ıcabatı meşrutiyet dahi bu sureti mueyyıd bulunmuş olduğu nazarı dikkate 
alınarak madde-i mezkûrenm fıkra-ı ûlâsı "Mesnedi Sadaret ve Meşıhat-ı Islami
ye, tarafı Pâdışâhiden, emniyet buyurulan zevata ihale buyurulduğu mısıllû teş
kili vükelâya memur olan Sadrazamın tensip ve arzıyla sair Vükelânın memuri
yetleri dahi bâ Irade-i Şahane icra olunur " Şeklinde tâdil olunmuştur 

Şekli ıdare-ı sabıkaya nazaran Sadrazamlar, Makam-ı Saltanatın vekili mut-
lakı olmak itibariyle ıdare-ı hükümette nüfuz ve selâhiyet-ı vâsıayı haiz olmaları 
tabu idiyse de, her Nazır, kendi icraatından mesul ve kanun dairesinde serbes-
tı-ı tanımı harekâta malık olduğu cihetle Sadaretin vazifesi, Meclıs-ı Vükelâya rı 
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yaset ederek, umuru Hükümetin bir meslekî muayyen dahilinde deveranını te
minden ibaret kalmakta olmasına binaen sair memaliki Meşrutada olduğu gibi 
biz de dahi Sadrazamların bir nezareti deruhte eylemeleri, hem icabı halden, hem 
de kaide-i tasarruf ve iktisada mutabakattan dolayı münasip görülmüş ve mad
denin nihayetine "Sadrazam, bir Nezareti deruhte eder" fıkrası dahi ilâve kılınmış 
ve binaenaleyh bâlâda sureti asliyesi münderiç madde şekli âtiyi iktisap eylemiş
tir. 

Muaddeli: 
Otuzuncu Madde - Mesnedi Saadaret ve Meşihati İslamiye, tarafı Pâdişâhi-

den, emniyet buyurulan zevata ihale buyurulduğu misillû, teşkili vükelâya me
mur olan Sadrazamın tensip ve arzı ile, sair vükelânın memuriyetleri dahi bâ İra-
dei Şahane icra olunur. Ve Sadrazam, bir nezareti dahi deruhte eder. 

Yirmi Sekizinci (31) maddede Meclisi Vükelâ müzakeratından muhtacı istizan 
olanların kararları İradei Seniye ile icra olunacağı beyan edilmekte ise de İradei 
Seniyesi istihsal olunmak icabeden mukarrerat, tarafı Hazreti Pâdişâhiden tasdi
ki muktazi bulunanlardan ibaret olması tabi olmakla, fıkra-i mezkûre "Muhtacı 
tasdik olan kararlar ba'del'arz İradei Seniye ile icra olunur" şeklinde tashih edil
miştir. 

Aslı : 
Yirmisekizinci Madde - Meclis-i Vükelâ Sadrazamın riyaseti tahtında olarak 

akt olunup dahilî ve haricî umuru mühimmenin merciidir. 
Müzakeratından muhtacı istizan olanların kararları İrade-i Seniye ile icra 

olunur. 
Muaddeli: 
Otuzbirinci Madde - Meclis-i Vükelâ, Sadrazamın riyaseti tahtında olarak 

akt olunup dahilî ve haricî umuru mühimmenin merciidir. Müzakeratından 
muhtacı tasdik olan kararlar ledel'arz İrade-i Seniye ile icra olunur. 

Vükelânın vezaifini ve makamı sadarate karşı vaziyetlerini mübeyyin olan yir
mi dokuzuncu "muaddelde otuz birinci" madde dahi badelmüzakere şekli atîye if
rağ olunmuştur. 

Aslı : 
Yirmidokuzuncu Madde - Vükelâdan her biri, dairesine ait olan umurdan ic

rası, mezuniyeti tahtında bulunanları usulüne tevfikan icra ve icrası mezuniyeti 
tahtında olmayanları Sadrazama arz eder. Sadrazam dahi o makule mevaddan 
müzekerata muhtaç olmayan muktezasmı icra veyahut tarafı Hazreti Pâdişâhi
den istizan ederek ve muhtacı müzakere bulunanları Meclisi Vükelanın müzake
resine arz eyleyerek müteallik buyurulacak İrade-i Seniye mucibince iktizasını ifa 
eyler. Bu mesalihin enva ve derecatı, nizamı mahsus ile tayin olunacaktır. 

Muaddeli : 
Otuzikinci Madde - Vükeladan her biri, dairesine ait olan umurdan mezuni

yeti tahtında bulunanları usulüne tevfikan icra ve icrası mezuniyeti tahtında ol-
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mayanları Sadrazama aittir Sadrazam dahi o makule mevaddan müzakereye 
muhtaç olmayanları doğrudan doğruya ve muhtacı müzakere bulunanları Mecli
si Vükelâda bâdelmuzakere, muhtacı tasdik oldukları takdirde arz eder ve bâıre-
de-ı senıye iktizasını ifa eyler Bu mesalıhın enva ve derecatı, kanunu mahsus ile 
tayın olunacaktır Şeyhülislam, muhtacı müzakere olmayan mevaddı doğrudan 
doğruya arz eder 

Kanunu Esasimiz de vükela tarafından Makamı Sadarete arz olunacak me
vaddan muzakerata muhtaç olmayanların muktezası, Sadrazam tarafından icra 
olunacağı muharrer bulunmakta idi Ancak, icabatı Meşrutiyetten olarak şada 
rete verilen şekli cedıd ile vükelâyı saire, nezaretleri dahilinde irade-ı senıyeye ik
tiranı icap etmeyen hususatı icrada muhtar ve ancak Meclisi Vükelada kararlaş 
ması icap eden mevaddı Meclisi Vükelâya tevdi etmek üzere Makamı Sadarete 
işarı keyfiyet ile vazifedar olmalarına nazaran, Sadaretin, nezaretlerden vuku bu 
lacak maruzatın muktezasını ifa edeceği kaydı zait kalmış ve binaenaleyh bu fık
ra, nezaretlerden vukua gelecek ışarattan (muhtacı müzakere olmayanları doğru
dan doğruya) Atebe-ı hulûkâneye arz eder" şeklinde tashih olunmuştur 

Vâkıâ hukûmatı Meşrutada her nazırın irade-i hukumdârîye iktiran etmesi 
icap eden hususatı Başvekâlet Makamına tebliğ etmeksizin doğrudan doğruya 
arzederek iradesini istihsal etmesi usulden olduğu cihetle, bizde dahi bu usulün 
tatbiki encümenimiz âzasından bazı zevat tarafından teklif edilmiş ise de, ıdare-
ı sabıkada her dairenin sureti hususîyede maruzatı bulunmalarından mutevvel-
lıt netayıcı muzırra meydanda olduğu cihetle, bu gibi hâlâta meydan verilmemek 
mülahazasıyla her daire maruzatının Makamı Sadaret vasıtasıyla cereyan etme
si yolundaki usulü kadimenın muhafazası ekseriyetle tensip kılınmıştır Madde-
ı Kanunıyede Meclisi Vükelâda muhtacı müzakere olmayan hususatın da Neza
reti aıdesı tarafından Makamı Sadarete arz edileceği kaydı işte bu mülahazaya 
mebnı ilâve edilmiştir Şu takdirde bu kabil maruzat için Makamı Sadaret yalnız 
bir vasıta-i tebliğ ve tebellüğ olmaktan ibaret kalmaktadır 

Kanunu Esasinin 30, (muaddelde 32 nci) maddesi Vukelâyi Devletin memu
riyetlerine müteallik ahval ve icraatta mesul olacaklarını mubeyyin bulunmakta 
ise de, Meşrutiyetin esas Kuvveı Icraiyenın Kuvveyi Kanuniye muvacehesinde 
mesuliyetlerinden ibaret olduğundan bu maddenin, hâlihazırı, hukuku milleti te
mine gayrı kâfi görülerek onun yerine madde-i âtiye ikame olunmuştur 

Aslı 
Otuzuncu Madde - Vükelayı Devlet, memuriyetlerine müteallik ahvâl ve icra

attan mesuldür 
Muaddeli 
Otuzuçuncu Madde - Vükelâ, Hükümet siyaseti umumiyesınden müştere

ken ve daıre-ı Nezaretlerine ait muamelattan dolayı münferiden Meclisi Mebusa-
na karşı mesuldürler 

Vükelâdan her biri, kendi Nezareti umuruna taalluk eden Irade-i Seniyenın 
zırını imza ile mesuliyeti deruhte eder 
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Bu madde-i cedidenin son fıkrası, hukuku saltanatın mukaddes ve masuni
yeti hakkındaki 6 ncı "Muaddelede 7 nci" maddenin bir netice-i zaruriyesidir. Zi
ra Hükümetin kâffe-i ahval ve icraatı Hükümete bu nüfuz ve iktidarı veren mil
let nazarında tetkik ve teftiş edilmek lâzimesine binaen Kuvvei İcraiyeden sâdır 
olacak her hareket için meydanda nazarı millet muvacehesinde mesul bulunacak 
bir zat aranması tabiidir. Vükelâdan biri, İrâdâtı Pâdişâhînin zirini imza etmekle 
mesuliyeti deruhte etmiş olduğunu ve bundan dolayı kanunen mesul tutulacağı
nı ve hiçbir mazeret şayanı kabul görülmeyeceğini bilirse, hukuk ve kanun hari
cinde muamelatı keyfiyetini tahaddüsüne imkân kalmamış olur. Kanunu Esasi
nin 31 inci "muaddelde 33 üncü" maddesi berveçhiati tadil ve ıslah olunmuştur. 

Aslı : 
Otuzbirinci Madde - Mebusan âzasından biri veyahut birkaçı, Heyeti Mebu-

sanın dahilî daire vazifesi olan ahvalden dolayı vükelâyı devletten bir zat hakkın
da mesuliyeti mucip şikâyet beyan ettiği halde, evvelâ Heyeti Mebusanın Nizamı 
Dahilisi mucibince bu misillü mevaddın heyete havalesi lâzım gelip gelmeyeceği
ni müzakereye memur olan şubede tetkik olunmak üzere şikâyeti müş'ir Heyeti 
Mebusan Reisine verilecek takrir. Reis tarafından tahkikatı lâzime icra ve istika 
olunan zat tarafından izahatı kâfiye istihsal olunduktan sonra şikâyetin şayanı 
müzakere olduğuna dair ekseriyetle tertip olunacak kararname Heyeti Mebusan-
da kıraat olunarak ve ledeliktiza şikâyet olunan zat davet ile bizzat veya bilvası
ta vereceği izahat istima kılınarak azayı mevcudenin sülüsanı ekseriyeti mutla-
kasıyla kabul olunursa muhakeme talebini müş'ir mazbatası Makamı Sadarete 
takdim ile ledel'arz müteallik olacak İrade-i Seniye üzerine keyfiyet Divanı Âliye 
havale olunur. 

Muaddeli : 
Otuzdördüncü Madde - Mebusan âzasından biri, Vükelâyı Devletten bir zat 

hakkında umuru me'mûresinden dolayı mesuliyeti mucip şikâyet beyan ettiği 
halde, evvelâ Heyeti Mebusan Nizamname-i Dahilisi mucibince bir misillü me
vaddın Heyeti havalesi lazım gelip gelmeyeceğini müzakere etmek üzere şikâyeti 
müş'ir takrir canibi Riyasetten 3 gün zarfında encümeni mahsusuna gönderilir. 

Ve bu encümen tarafından tahkikatı lâzime icra ve iştikâ olunan zat tarafın
dan izahatı kâfiye istihsal olunduktan sonra şikâyetin şayanı müzakere olduğu
na dair ekseriyetle tertip olunacak kararname Heyeti Mebusanda kıraat oluna
rak ledeliktiza şikâyet olunan zat davetle bizzat veya bilvasıta vereceği izahat, iç
tima olunarak âzâyı mevcudiyenin sülüsanı ekseriyetle kabul olunursa, muha
keme talebini müş'ir mazbatasını Makamı Sadarete takdim ile, ledel'arz müteal
lik olacak İrade-i Seniye üzerine keyfiyet Divanıâliye havale olunur. 

Bir maddenin aslında Heyeti Mebusanın dahilî dairei vazifesi olan ahvalden 
dolayı Vükelâyı Devletten bir zat hakkında şikâyet edilebileceği muharrer olup, 
nev'ama Heyeti Mebusanın vazifesi tahdit edilerek, vazifesi dahilinde olmayan 
hususat dahi bulunabileceği, anlaşılmış ve halbuki Heyeti Mebusanın vazifesi 
umum Kuvve-i İcraiye üzerinde tetkik ve teftiş cihetini de şamil bulunmuş oldu
ğundan, icraatı Vükelâdan hiçbirinin mebusanın dahilî dairei vazifesinden hariç 
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kalamayacağı tabu görülmesi hasebiyle bu kayıt kaldırılmış ve Vükelâyı Devlet
ten mesuliyeti mucip şikâyetin umuru me'mûresme müteallik olması lâzım gele
ceği ilâve kılınmıştır 

Divanıâlinin Daıreı ithamı tarafından muttehem olduğuna karar verilen Vü
kelânın tebrıe-ı zimmet edmceye kadar Vekâleten sakıt olacakları 34 uncu "mu 
addelde 36 ncı" maddede muharrer ise de, Meclisi Mebusanca tetkıkat icra edi
lerek muhakemesinin talep olunmasına sulusânı ekseriyet ile karar verilen ve Di
vanıâlinin Daıreı ithamı tarafından da muttehem olduğuna kanaat edilen bir za
tın Vukelâhk mesnedinde kalması caiz olamayacağı nazarı dikkate alınarak 

Aslında -(Divanıâlinin Daıreı ithamı taramadan muttehem olduğuna karar ve
rilen Vükelâ, tebne-i zimmet edmceye kadar Vekâletten sakıt olur.) suretinde bu
lunan madde-ı mezkûre tadılen 

"Divanıâlinin Daıreı ithamı tarafından muttehem olduğuna karar verilen Vü
kelâ vekâletten sakıt olur ve mahkûmiyeti halinde affı âliye mazhariyeti Meclisi 
Mebusanm ekseriyetle kararlarına mütevakkıftır " şekline katbedilmiştir Son fık
ranın lüzumu ilâvesi ise. Meclisi Mebusan kararıyla tahtı muhakemeye alınan ve 
Divanıâli tarafından mahkûmiyetine karar verilen zevatın affedilmeleri keyfiyetin
de Meclisi Mebusanm da alâkadar bulunacağı tabu olması iddiasından ileri gel
miştir 

Kuvvei Icraıye ile Kuvvei Kanunıyemn munasebatı mutekâbılelerınden bahis 
olan 35 inci "muaddelde 37 " madde munderecatı arîz ve amîk tetkik olundu Ka
nunu Esasimizde Vükelâ ile Heyeti Mebusan arasında ihtilaf olunan maddeler
den bırmın kabulünde Vükelâ tarafından ısrar olunup da Mebusan canibinden 
ekseriyeti ârâ ile ve tafsılen esbabı mucibe beyanıyla kat'ıyyen ve mukerreren 
reddedilmesi ihtimalinden bâhsolunması evvelemirde nazarı dikkate celbeyledı 
Çunku, mukerreren kaydından anlaşılacağı üzere, Heyeti Vükelânın, teklif olu
nan bir maddenin Heyeti Mebusan tarafından ademi kabulü takdirinde red mu
amelesi defaat ile tekerrür edebilecektir Halbuki, bu tekrara bir had tayin edil
mezse, aradaki ihtilâf temadi ederek husnu temşıyetı umura halel geleceği gibi, 
bazı mesaili muhımmede enzarı umumiye üzerinde de suı tesırat görüleceği mü
lâhaza edildiğinden, "mukerreren" kelimesi yerine "ikinci defa" kaydı vazolunmuş 
ve bu teklif ve red muamelesinin ikinci defa ile tahdidi münasip görülmüştür. Sa
niyen, Meclisi Mebusan, Heyeti Vükelâ tarafından vuku bulan teklıfatı sureti ka
fiyede reddettiği takdirde Kanunu Esasimizde "Vükelânın tebdili veyahut muced-
deden müddeti kanunıyesinde intihab olunmak üzere Heyeti Mebusanm feshi" 
suretinde bahsedilmesi ıcabatı meşrutiyetten olan Kabinenin istifaya mecburiye
ti ile pek kabili telif görülememiştir Hukûmâtı Meşrutada Meclisi mebusan vaki 
olan teklif kabul edilmezse, istifa edeceği beyanı ile müracaatta bulunan Heyeti 
Vükelânın metalıbı terviç edilmediği takdirde istifa etmeleri umuru cariyeden ve 
Meclisi Mebusanm feshi cihetine gidilmesi ise, ancak mesaili muhımmeı muşkı-
lede ihtiyar olunacak hususatı nâdıreden olduğu halde Kanunu Esasımızın "Vü
kelânın tebdili veyahut Heyeti Mebusanm feshi" tabiriyle her ıkı şıkkı aynı ehem
miyette tutması bittabi tecviz olunamamış ve binaenaleyh Meclis ile Heyeti Vüke
lâ arasında ihtilaf zuhurunda, birinci defasında Heyeti Vükelânın behemehal ıs-
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tıfaya mecbur olacağı ve ancak bunu müteakip teşekkül edecek heyet dahi aynı 
teklifte ısrar ettiği takdirde, lüzum görülürse Meclisin feshi cihetine gidilebilece
ği ekseriyetle kabul olunmuştur Şu kadar ki, intihabat icra olunduktan ve Mec
lis kuşat edildikten sonra yeni Meclis dahi fesholunan Meclisi Mebusanın rey ve 
mütalaasını tasvip edecek olursa, efkârı umumıyenin bu arzusuna karşı Kuvveı 
Icraıyenm ısrara hakkı olamayacağından, Meclisi Mebusanın rey ve kararı Hükü
metçe kabul edilecektir 

Encümenimizin bu mecburiyeti vazetmesındekı hikmet aşikâr olmakla bera
ber, mukaddememızde tafsili sebkettığı cihetle, burada teşrihine lüzum görülme
miştir işte bu mutalaâta mebnî Kanunu Esasının otuzbeşıncı muaddelde otuz-
yedmcı maddesi berveçhıatı tadıl edilmiştir 

Aslı 

Otuzbeşıncı madde Vükelâ ile Heyeti Mebusanın arasında ihtilâf olunan 
maddelerden birinin kabulünde vükelâ tarafından ısrar olunup da Mebusan ca
nibinden ekseriyeti ârâ ile ve tafsilen esbabı mucibe beyanı ile kat'iyyen ve mu-
kerreren reddedildiği halde, vükelânın tebdili veyahut muceddeden müddeti ka-
nunıyesınde ıntıhab olunmak üzere Heyeti Mebusanın feshi, münhasıran yedi ik
tidar Hazretı Padışâhîdedır 

Muaddeli 
Otuzsekızıncı Madde - Vükelâ ile Heyeti Mebusan arasında ihtilâf olunan 

maddelerden birinin kabulünde Vükelâ tarafından ısrar olunup da Mebusan ca
nibinden ekseriyeti ârâ ile ve tafsilen esbabı mucibe beyanı ile kat'iyyen ve ıkın 
cı defa reddedildiği halde, Vükelâ, ya Mebusanın kararını kabule veya istifaya 
mecburdur istifa takdirinde, yeni gelen Heyeti Vükelâ, Heyeti sabıkanın fikrinde 
ısrar eder ve Meclis esbabı mucibe beyanı ile yme reddederse 8 inci madde mu
cibince mtıhabata başlanmak üzere Zatı Hazretı Pâdışâhî, Meclisi feshedebilir 
Fakat Heyeti cedıdeı Mebusan, evvelki Heyetin reyinde sebat ve ısrar ederse, Mec
lisi Mebusanın rey ve kararını kabulü mecburî olacaktır Meclisi Umuminin mu-
nakit olmadığı zamanlarda bir zarureti mubreme üzerine Heyeti Vükelâ tarafın
dan muvakkat kanunlar yapılabileceği hakkında 36 ncı "muaddelde 38 " madde 
aynen kabul edilmişse de suiistimal mahzurundan bılkullıye salım olmak İçin, 
nihayete, bu kanunların ilk içtımada Heyeti Mebusana tevdi edilmeleri lâzım ge
leceği, bir tedbiri ihtiyatî olmak üzere ilâve kılınmıştır 

Aslı 

Otuzaltıncı Madde - Meclisi Umumî munakıt olmadığı zamanlarda, Devletin 
bir muhataradan veyahut emniyeti umumıyeyı halelden vikaye için bir zarureti 
mubreme zuhur ettiği ve bu babda vazıa lüzum görünecek kanunun müzakeresi 
için Meclisin celb ve cemine vakit müsait olmadığı halde, Kanunu Esası ahkâmı
na mugayir olmamak üzere Heyeti Vükelâ tarafrndan verilen kararlar Heyeti Me
busanın içtimai ile verilecek karara kadar bâ Iradei Senıye muvakkaten kanun 
hukum ve kuvvetındedır 

Muaddeli, 39 uncu madde, Meclisi Umumî munakıt ılh kanun hukum ve 
kuvvetinde olup ilk içtımada Heyeti Mebusana tevdi edilmek lâzımdır 
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Vükelâdan İstizahı madde keyfiyetinden bahis olan 38 inci (muaddelde kır
kıncı) madde aynen kabul edilmiştir. Ancak neticei istizahta Heyeti Mebusan ta
rafından ademî itimat reyi beyan edilen Nazırın ve bu Nazır aynı zamanda Riya
seti Vükelâyı haiz olduğu takdirde, bütün Vükelânın memuriyetten sakıt olmala
rı icabatı Meşrutiyetten ve ekseri hükümâtı Garbiyede teamülden olduğuna na
zaran oralarda cereyan edecek muamelenin tayininde müşkülâta tesadüf edil
mezse de, Kanunu Esasimizin bu babda ihtiyarı sükût etmesinden ise, Heyeti 
Vükelânın Meclisi Mebusan huzurunda mesuliyeti kaidesinin neticei zaruriyesi 
olmak üzere "neticei istizahatta Heyeti Mebusanın ekseriyeti arasıyla hakkında 
ademî itimat beyan olunan Nazır sakıt olur. Reisi Vükelâ hakkında ademî itimat 
beyan olunduğu halde Heyeti Vükelâ hep birden sükût eder." fıkrası ilâve olun
muştur. 

Aslı: 
Kırkbirinci Madde - İstizahı madde için Vükelâdan birinin huzuruna Meclisi 

Mebusanda ekseriyetle karar verilerek davet olundukta, ya bizzat bulunarak ve
yahut maiyetindeki rüesayı memurinden birini göndererek irad olunacak sualle
re cevap verecek, yahut lüzum görürse mesuliyeti üzerine alarak cevabını tehir 
etmek selâhiyetini haiz olacaktır. 

Tadilde İlâve Olunan Fırka 
Neticei istizahta Heyeti Mebusanın ekseriyeti arasıyla hakkında ademî itimat 

beyan olunan Nazır sakıt olur. Reisi Vükelâ hakkmda ademî itimat beyan olun
duğu halde, Heyeti Vükelâ hep birden sükût eder. 

Kanunu Esasimize bu sarahat dercedildiği gibi, hakkında ademî itimat reyi 
beyan edilen Heyeti Vükelânın ne yolda isitfa edeceğine ve yeni Heyetin ne suret
le teşekkül edeceğine ve Heyeti Vükelâ arasında ihtilâf zuhur ettiği ve içlerinden 
biri veya birkaçı istifa eylediği takdirde ne gibi bir hattı hareket takip edileceğine 
ve Heyeti Vükelâ kararlarının ne suretle tanzim ve Atabeyi Şahaneyi arzolunaca-
ğına ve Meclisi Mebusanın müzakeratında Vükelânın da mevcut bulunması lâ
zım geleceğine dair ahkâmın da derci Encümenimiz âzasından bazı zevat tarafın
dan teklif edilmişse de, bu gibi teferruatın Kanunu Esasiye derci ekseriyetle tec
viz olunmadığı gibi, Avrupa Kanunu Esasilerinde dahi münderiç bulunmaması 
bir delil olmak üzere serdolunmuş ve ekalliyette kalan tarafça gerçi Avrupa Ka-
vanini Esasisinde ahkâmı mezkûre meskûtünanh bırakılmışsa da, senelerden 
beri cari olan teamül iktizasınca bu hususat bilâ tereddüt cereyan edegelmekte 
bulunmuş olduğunu ve bunların kanuna dercinde hiçbir mahzur görülemeyece
ği müdafaaten îtyan kılınmıştır. Her ne kadar bu nokta! nazar Encümenimizin 
ekseriyetince şayanı kabul görülmemişse de, ahkâmı mezkûrenin ileride teamü
le esas olmak üzere işbu esbabı mucibe lâyihasına derci tensip edilmiştir. 

1. Heyeti Vükelâ hakkmda ademî emniyet reyi verildikte, Heyeti mezkûre is
tifanamesini tarafı Hazret! Pâdişâhîye takdim eder. Zatı Şahane, Heyeti Ayan ve 
Mebusan Reisleriyle badel müzakere bir zatı Heyeti Cedidei Vükelâyı teşkile me
mur edip, o dahi münasip göreceği zevat ile bilmüşavere, Heyeti teşkil eder. Vü
kelâyı müntehibenin isimlerini ve hangi Nezarete intihap olunduklarını havi olan 
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emirnamenin ziri, Reisi Vükelâ tarafından imza ve arzolunarak bâlâsına "Muci
bince icra olunması" ibaresiyle Hattı Hümayun sâdır olduktan ve emirname der
hal resmî gazeteyle ilân olunduktan sonra Heyeti Vükelâ kat'iyyen teşekkül etmiş 
addolunur. 

2. Riyaseti Vükelâ memuriyetinde bulunan zat ile, Vükelâyı saireden bir ve
ya bazıları beyninde ihtilâf zuhurunda esbabı ihtilaf Sadrazam tarafından Mecli
si Vükelâya beyan olunarak, Heyetçe tetkik edilir. Neticei müzakerede ya bilitti-
fak yahut ekseriyetle Reisi Vükelânın rey ve mesleği tasvip olunursa, Vükelâdan 
ona muhalif olan zat istifa etmeye mecburdur. Vükelâdan muhalif reyde bulunan 
zatın rey ve mesleği bilittifak yahut ekseriyetle tasdik olunduğu takdirde ise, Re
isi Vükelâ istifa etmeye mecbur olacaktır. 

3. Riyaseti Vükelâda bulunan zat hakkında ademî emniyet reyi verilmesine 
mebni olmayıp, a'zârı zatiyeye binaen istifa edecek oldukta, Heyeti Vükelâ Şey
hülislam da dahil olduğu halde umumen müstafi addolunarak alelusul bir mu
amele cereyan eyler. 

4. Heyeti Vükelâ veya Vükelâdan biri veya bazıları istifa eyledikte yerlerine 
diğerleri tayin olununcaya kadar müstafi olanlar memuriyetlerine devama mec
burdurlar. Mazareti vücudiye müstesnadır. Ârızal vücudiye yahut esbabı saire il-
casiyle Vükelâyı müstafiyenin halefleri tayin olununcaya kadar devamları kabil 
olamadığı halde, yerlerine, Vükelâdan münasipleri vekâlet ederler. 

5. Devletin siyaseti dahiliye ve hariciyesine taalluku olan her bir mesele! mü
himine Heyeti Vükelâda müzakere olunmak şarttır. Reis-i Vükelâ veya Hariciye 
Nazırı tarafından izahatı kâfiye verildikten sonra ittihaz olunacak kararlar Heyet 
mazbatasıyla tarafı Hazreti Pâdişâhîye arzolunur. Her Dairenin Nazırı tarafından, 
kendi dahilî selâhiyeti dahilinde bulunan hususta dair yazılacak takrirlerin ziri 
Nazır tarafından imza olunduktan ve ledel'arz bâlâsına mucibince ibaresiyle Hat
tı Hümayun ısdar kılındıktan sonra mevkii icraya konulur. Bu takrirler nizam 
kuvvetini haiz olarak esbabı mucibinden hâlî bulunacak ve hükümleri zatı kara
ra muhtaç olup icabı halinde esbabı mucibeden hâli bulunacak takrirlere Nazır 
tarafından mumzâ bir lâyiha raptedilecektir. Emri, icra, kararı musaddakın res
mî gazetede ilânı tarihinden bed'eder. 

6. Meclisi Mebusan ve Ayan müzakeratında Heyeti Vükelâ, icabına göre ka
milen veya kısmen hazır bulunarak sorulan suallere cevap lüzumuna göre izahat 
ita ederler. 

Memurin Faslı 
Memurin faslında, ait olan maddelerin değiştirilmesine bir lüzum görülme

miştir. Çünkü, memurinin ehil ve müstahik oldukları memuriyetlere kanun da
iresinde tayin edilecekleri ve bir gayri hak arzedilemeyecekleri tekaüt, mâzûliyet 
maaşlarına nail olacakları maddeleri Kanunu Esaside mevcut olup, ahkâmı asli
yenin semeratı nâfıasının iktitafı icap eden kavaninin vaz' ve ıslahına mütevak
kıf bulunmuştur. 
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Ancak, b u fasılda, iki memuriyet maaşının şahsı vahidde cemedilemeyeceği 
kaidesi meskût bırakılmış olduğu cihetle, b u n u n da kırkıncı (muaddelde kırki-
kinci) maddenin nihayetine ilâvesi tensip olunmuştur. 

Aslı : 
Kırkıncı Madde - Her memurun vezaifi, nizamı mahsus ile tayin olunacağın

dan, her memur kendi vazifesi dairesinde mesuldür. 
Muaddel i : 
Kırküçüncü Madde - Her memurun ilh. mesuldür. İki memuriyet maaşı 

şahsı vahidde cem edilemez. 
Meclisi Umumiye Faslı 

Meclisi Umumiye ait ahkâmın tetkikine mübaderet edildikte, evvel emirde 
müddeti içtimaiyenin ademî kifayesi nazarı teemmüle alındı. 

Gerçi her zaman Meclisi Mebusan ve Ayanın bidayeti meşrutiyette olduğu de
recede meşgul olmayacakları tabii ise de, dört ay müddetin de ademî kifayesi pek 
bedihî olduğundan, müddeti içtimain sekiz mâha iblağı bazı taraftan teklif olun
muş, nihayet altı mâhın kâfi geleceği ekseriyetle kararlaştırılarak, Meclisi Umu
minin Eylül iptidasında tecemmu etmesi tensip olunmuştur. 

Mukaddimede muvazzahan gösterildiği veçhile, Meclisi Umuminin vakti mu
ayyeni hululünde tecemmua hakkı derkâr olmakla, b u babda sarahati lâzime ve
rilmek üzere, (tecemmu eder) cümlesinden mukaddem "bilâ davet" kaydınm ilâ
vesiyle ademî davet (vuku buluverdiği) takdirde tahaddüs edecek ihtilâf ve müş-
kilâta meydan bırakılmamıştır. Binaenaleyh, kırküçüncü "muaddelde kırkbeşin-
ci" madde şekli âtiyi iktisap etmiştir. 

Aslı : 
Kırküçüncü Madde - Meclisi Umuminin iki Heyeti, beher sene. Teşrinisani ip

tidasında tecemmu eder, ve bâ İradei Seniye açılır ve Mart iptidasında yine bâ 
İradei Seniye kapanır. Ve bu heyetlerden biri diğerinin müçtemi bulunmadığı za
man münaki t olamaz. 

Muaddeli : 
Kırkbeşinci Madde - Meclisi Umuminin iki Heyeti, beher sene Eylül iptidasın

da bilâ davet tecemmu eder. Ve bâ İradei Seniye açılır ve Mart iptidasında yine 
bâ İradei Seniye kapanır ve bu heyetlerden biri, diğerinin bulunmadığı zamanlar
da münakit olamaz. 

Kanunu Esasinin 44 üncü maddesi hükmünce; Zâtı Hazreti Pâdişâhînin, 
Devletçe görülecek lüzum üzerine Meclisi Umumiyi vaktinden evvel açacağı ve 
müddeti muayyene! içtimaını da tenkîs veya temdit edeceği anlaşılıyor. 

Müddeti içtimaiyenin temdidi, kavanini müstacelenin veya tedabiri mühim-
mei zaruriyenin ittihazı maksadıyla makul ve tabii olacağı halde, meşagali müdâ-
deye ancak kifayet edeceği bedihi bulunan devrei içtimaiyenin tenkisinde hiçbir 
hikmet ve fayda mülâhaza edilemediğinden, müddeti muayyene! içtimain tenkisi 
keyfiyetinin tayyı tensip olunmuş ve Meclisin, temdidi içtimaını kararlaştırmak 
h u s u s u n d a resen harekete hakkı olduğu keyfiyeti dahi teslim kılınmıştır. 
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Diğer taraftan, Zâtı Hazreti Pâdişâhî, görülecek lüzum üzerine Meclisi Umu
miyi vaktinden evvel kuşat edebilecekleri gibi, ahvali fevkalâde takdirinde Meclis 
âzalarının ekseriyeti tarafından tahriren vukubulacak müracaat neticesinde da
hi, bazı düveli meşrutada olduğu misillü, Meclisin inikat edebilmesi lüzumu tas
dik edilmiş ve bu mülahazata binaen maddei mezkûre berveçhiati tadil olunmuş
tur. 

Aslı : 
Kırkdördüncü Madde - Zatı Hazreti Pâdişâhî Devletçe görünecek lüzum üze

rine Meclisi Umumiyi vaktinden evvel dahi açar ve müddeti muayyene! içtimaını 
da tenkis veya temdit eder. 

Muaddeli : 
Kırkaltıncı Madde - Zatı Hazreti Pâdişâhî, görülecek lüzum üzerine, re'sen 

veyahut Mebusanın ekseriyeti mutlakası tarafından vukubulacak talebi tahririye 
binaen, Meclisi Umumiyi vaktinden evvel dahi açar. Ve Heyeti Umumiyenin ka
rarıyla veya re'sen müddeti muayyenei içtimai temdit edebilir. 

Meclisi umumî âzasından birinin hiyanet ve Kanunu Esasiyi naks ve ilgaya 
tasaddî ve irtikâp töhmetlerinden biriyle müttehel olması halindeki ahkâmı ta-
zammun eden 48 inci (Muaddelde 50 nci) madde tetkik olundukta, birkaç nok
tadan muhtacı tadil ve ıslah olduğu görüldü. 

Metni maddede azadan birinin bu töhmetlerden biri ile müttehem olduğuna, 
mensup olduğu Heyet âzâyı mevcudesinin sülüsanı ekseriyeti ârâsı ile karar ve
rilir ise, âzâlık sıfatı zail olacağı gösteriliyor ve aynı zamanda kanunen hapis ve 
nefyi mucip bir ceza ile mahkûm olduğu surette âzâlık sıfatının zail olacağı be
yan ediliyor. Halbuki bir heyeti ithamiyece ithamına karar verilen müttehemin 
behemehal mahkûm olması icap etmeyeceğine nazaran, yalnız böyle bir karar ile 
Meclisi Umumî âzasından birinin âzâlık sıfatından sakıt olması, şayanı tecviz gö
rülememiş ve şu kadar ki, mensup olduğu Heyetin sülüsanı ekseriyeti tarafına it
hamına karar verilen bir zat hakkında şayanı dikkat bir sui nazarın mevcudiye
ti aşikâr bulunmuş olduğundan, böyle bir zatın sıfatı Vekâleti muhafaza etmesi 
de gayri caiz görülerek, neticei hükme kadar âzâlıktan muvakkaten ve ancak 
mahkûmiyeti kat'iyyeden sonra, kat'iyyen sakıt olması tensip olunmuştur. Ma-
amafih, Meclisi Umumî âzalarının sıfatı Vekâleti, intihap mazbatalarının Meclis
çe tetkiki neticesinde tahakkuk etmesine ve tabiri diğerle âzâlık sıfatı ancak Mec
lisin kararı ile tamam olmasına mebnî, bu sıfatm ref ve nez'i de ancak yine Mec
lisin kararma vabeste bulunmak tabi görüldüğünden, mahkûmiyeti kat'iyyeden 
sonra âzâlık sıfatının da yine heyetin ekseriyeti sülüsan kararı ile zail olacağına 
dair bir kayıt ilâve edilmiştir. İsnat olunan efalin rü'yeti muhakeme! ile tayini 
mücazatının ait olduğu mahkeme tarafından ifa edileceği hakkındaki son fıkra 
ise, biluzum bulunduğu cihetle tayyedilmiştir. Binaenaleyh, maddei mezkûre 
şekli atîde tadil kılınmıştır. 

Aslı : 
Kırksekizinci Madde - Meclisi Umumî âzasından birinin hiyanet ve Kanunu 

Esasiyi naks ve ilgaya tasaddî ve irtikap töhmetlerinden biri ile müttehem oldu-
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ğuna, mensup olduğu Heyet âzâyı mevcudesinin sülüsanı ekseriyeti mutlakası ile 
karar verilir veyahut kanunen hapis ve nefyi mucip bir ceza ile mahkûm olmuş 
ise, âzâlık sıfatı zail olur ve bu ef alin muhakemesi ile mücazatı, ait olduğu mah
keme tarafından rüyet ve hükmolunur. 

Muaddeli : 
Ellinci Madde - Meclisi Umumî âzasından birinin hiyanet ve Kanunu Esasiyi 

naks ve ilgaya tasaddî ve irtikâp töhmetlerinden biri ile müttehem olduğuna, 
mensup olduğu Heyet âzâyı mevcudesinin sülüsanı ekseriyet arasıyla karar verir 
ise, neticei hükme kadar âzâlıktan muvakkaten sakıt ve mahkûmiyeti kat'iyye-
den sonra âzâlık sıfatı yine Heyetin ekseriyeti sülüsan kararı ile müebbeden zail 
olur. 

Teklifi kanun hakkında ve bu hakkın sureti istimalinden bahis olan 53 üncü 
(muaddelde 55 inci) madde dahi arîz ve amîk müzakerat cereyanına bâdı olmuş 
ve mukaddimede sepkeden mütalaâtı umumiyeden de anlaşılacağı veçhile, mad-
dei mezkûre birkaç noktai nazardan muhtacı tadil görülmüştür. 

Evvelemirde metni kanunda Heyeti Ayan ve Heyet'i Mebusanın kendi vazifei 
muayyeneleri dairesinde bulunan mevad için, kanun tanzimini ve kavanin mev-
cudeden birinin tadilini istifaya selahiyattar oldukları söyleniyor ise de, bu sela-
hiyet "vazifei muayyene dairesinde bulunan mevad, kaydı ile hasr ve takyid edil
mektedir. Bu kayıt kabul olunduğu takdirde, her şeyden evvel Meclisi Mebusan 
ve Âyânın vazife muayyeneleri neden ibaret olduğunu taharri etmek iktiza ede
cek ve bu yüzden müşkülât tahaddüsü dahilî ihtimal bulunacaktır. 

Meclisi Mebusan ile Âyânın her hususta umuru Devleti tetkik ve teftiş etme
ye selahiyetleri derkâr ve Meşrutiyetin esası, milletin, kendi istediği kanunlar da
iresinde tenlini idaresine matuf bulunduğu beîdâr olmasına binaen, Heyeti Âyân 
ile Mebusanın teklifi kanun haklarının hiçbir veçhile takyit ve tahdit edilmemesi 
tecviz olunamamıştır. 

Saniyen; maddei mezkûrede Heyeti Âyân ve Mebusanın bu hakkı tabileri fık-
rai ahîre ile adetâ hiç menzilesine indirilerek, Meclisi Umuminin izhar edeceği ar
zu, Sadaretin ve Şûrayı Devletin rey ve tensibine muhavvel bırakılmış olur. Çün
kü, fıkrai ahîre mucibince Heyeti Âyân veya Mebusan tarafından kavanini mev-
cudeden birinin tadili istida edildikte, evvel emirde Makamı Sadaret vasıtasıyla 
tarafı Şahaneden istizah edilmek ve İradei Seniye müteallik buyurulursa, ait ol
duğu dairelerden verilecek izahat ve tafsilât üzerine, lâyihalarının tanzimi Şûra
yı Devlete havale olunmak icap etmektedir. Hâkimiyeti Milliyeyi muhil olan şu 
takyidatm ref i, Encümenimizce müttefikan karargir olan maddei mezkûre şekli 
âtide kabul edilmiştir. 

Aslı : 
Elliüçüncü Madde - Müceddeden kanun tanzimi veya kavanini mevcudeden 

birinin tadili teklifi Heyeti Vükelaya ait olduğu gibi, Heyeti Âyân ve Heyeti Mebu
sanın kendi vazifei muayyeneleri dairesinde bulunan mevat için kanun tanzimi 
veyahut kavanini mevcudeden birinin tadilini istidaya selahiyetleri olmakla, ev
velce Makamı Sadaret vasıtasıyla tarafı Şahaneden istizan olunarak İradei Seni-

4 3 8 



ye müteallik buyurulursa, alt olduğu dairelerden verilecek izahat ve tafsilat üze
rine lâyihalarının tanzimi, Şûrayı Devlete havale olunur. 

Muaddeli: 55 inci Madde : Müceddeden kanun tanzimi veya kavanini mev-
cudeden birinin tadilini Heyeti Vükelâ ve Âyân ve Mebusandan her biri teklif ede
bilir. 

53 üncü (Muaddelde 55.) maddesinin bu nazariye dairesinde tadili neticesi 
olarak 54 üncü (Muaddelde 56 ncı) maddenin dahi tashihi icap eylemiştir. Mad-
dei mezkûre "Şûrayı Devlette bilmüzakere tanzim olunacak kavanin lâyihaları" 
fıkrası ile iptida etmekte olmasma nazaran, kavanini lâyihalarının behemehal 
Şûrayı Devlette tanzim edilmeleri icap edeceği münfehim olmakta ve tadil edilen 
sâlifüzzikr 53 üncü (muaddelde 55 inci) madde mucibince bu mecburiyet tabiî 
bulunmakta ise de, Heyeti Âyân ve Mebusanın kanun teklifine selâhiyettar ol
dukları kabul edildikten sonra bu kaydın dercine hacet görülmemiştir. 

Saniyen Kanunu Esasimizde Heyeti Mebusanın ve badehu Heyeti Ayanın tet
kik ve kabul olunacak kanun lâyihalarının, İradei Seniyei Hazreti Pâdişâhî mü
teallik buyurulursa, düştürül amel olacakları muharrer olup, İradei Seniye mü
teallik buyurulmadığı takdirde ne veçhile hareket edecekleri meskût bırakılması 
ve bu yüzden müşkülât tahaddüs etmesi ihtimali düşünülmesi üzerine arz olu
nan kanunların 2 mâh zarfında bittasdik, yahut bir kere daha tetkik olunmak 
üzere iade edileceğini ve bu müddet zarfında tasdik ve iade edilmeyen kanunla
rın mer'iyyül'icra olacağma dair bir sarahat dercolunmuş ve maddei mezkûre 
şekli âtiyi ittisap eylemiştir : 

Aslı : 
Ellidördüncü Madde - Şûrayı Devlette bilmüzakere tanzim olunacak kavanin 

lâyihaları Heyeti Mebusanda badehu Heyeti Ayanda tetkik ve kabul olunduktan 
icrayı ahkâmına İradei Seniyei Hazreti Pâdişâhî müteallik buyurulur ise düştü
rül' amel olur ve işbu heyetlerin birinde katiyen reddolunan kanun lâyihası, o se
nenin müddeti içtimaiyesinde tekrar mevki müzakereye konulamaz. 

Muaddeli: 
Ellialtmcı Madde - Tanzim olunacak kanun lâyihaları, Heyeti Mebusanda, 

badehu Heyeti Ayanda tetkik ve kabul olunarak ledel'arz tasdik ve icrayı ahkâ
mına İradeyi Seniyei Hazreti Pâdişâhî taalluk ederse düştürül amel olur. Arz olu
nan kanunlar 2 mâh zarfında bittasdik veyahut tekrar tetkik olunmak üzere ia
de edilir. 2 mâh zarfında tasdik veya iade edilmediği halde tasdik edilmiş hük
münde olarak mer'iyyül'icra olur. Heyeti Âyân ve Mebusandan birinde katiyen 
reddolunan kanun lâyihası, o senenin müddeti içtimaiyesinde tekrar müzakere 
konulamaz. 

Heyeti Âyân 
Heyeti Âyân hakkında Kanunu Esasimizde mevcut olan ahkâm sureti katiye-

de muhtacı tadil ve ıslah görülmüştür. Encümenimizin ahkâmı mezkûr ede şaya
nı tenkit gördüğü noktalar berveçhiâtîdir. 
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1. Heyeti Âyânm doğrudan doğruya tarafı Hazretl Pâdişâhîden nasbolunma-
sı: Zâtı Hazreti Pâdişâhî, gerçi Sadrazamı doğrudan doğruya intihab hakkına ma
lik iseler de, Sadrazamların re'sikârda bekası, Millet Meclisi tarafından mazharı 
itimat olmaya mütevakkıf bulunduğundan, arzuyu şahane ile arzuyu millet itti
hat etmedikçe bir Hükümeti İcraiyenin vücut bulması gayri kabildir. Binaena
leyh Zâtı Hazreti Pâdişâhinin Sadrazamları intihap etmeleri, hukuku milleti mu
hil görülemez. Makamı Hilâfet ve Saltanat mukaddes ve muhterem olduğu cihet
le, emri idareden mütevellit kâffei mesuliyeti Vükelâya ve bilhassa Sadrazama 
aittir. Böyle olduğu halde, Heyeti Âyân reis ve azasının doğrudan doğruya tarafı 
Hazreti Pâdişâhîden nasbolunacağı esasmı kabul etmek, Zâtı Hazreti Pâdişâhi
nin masun olmaları kaidesiyle telif edilebilmek için, azaların Makamı Sadaret ta
rafından tensip ve arzedilmesi keyfiyeti tayinlerini mübeyyin İradei Seniyenin zî-
ri Sadrazam tarafından imza olunması lâzım gelir. Halbuki Kuvvei Kanuniyenin 
mürekkep olduğu Heyetten birinin kamilen Kuvvei İcraiye tarafından intihap ve 
tayin edilmesi, mütealatı umumiyede bahsolunduğu üzere, maksud olan kaidei 
Meşrutiyeti külliyyen muhil olmak haysiyetiyle kabili tecviz görülememiştir. 

2. Heyeti Ayan azasının, Heyeti Mebusan azasının sülüsü miktadına baliğ 
olabileceği : 

Heyeti Mebusan âzası 270'e karib olup, tahriri nüfus muamelâtı ikmâl edil
diği takdirde daha ziyade tezayüdü me'mûl ve tezayüdü rûnümâ olmasa bile, bu 
miktarda kalacağı muhakkak olduğundan, Heyeti Âyâna nihayet 90 âzâ tayin 
edilebileceği münfehtaı olmaktadır. Halbuki Âyân âzalarının muhasasatı senevi-
yeleri yüksek olduğu ve Meclisi Âyânda çok miktarda âzâya hacet görülemediği 
cihetle, kanundaki haddi âzâmî kabul olunduğu takdirde, tedricen azalar mikta
rı bu hadde baliğ olacağı ve bu yüzden bilüzum masarifi külliye ihtiyar edileceği 
şüphesiz bulunmuştur. Bu sebeple, Heyeti Âyân âzalarının miktarı 45'i tecavüz 
etmemesi ve sülüsü tarafı Hazreti Pâdişâhîden ve sülüsanı Meclisi Mebusan ta
rafından intihab olunması keyfiyetleri tensip kılınmıştır. 

3. Heyeti Âyân azalar mm kaydı hayat şartıyla, muhafaza! mevkii etmeleri: 
Heyeti Âyân âzâlığı kaydı hayat şartıyla tefviz olunduğu takdirde, nev'âmâ ri-

câl-i Hükümete tekaütlük hizmetini göreceği ve içlerinden bir çoğu rüyeti umura 
gayri kaadir bir hale geldiği halde bile, muhafazai mevki ederek, mesalihi âmme 
yüzüstü kalacağı aşikârdır. 

Bu mahzura çâresâz olmak ise, ancak iş görebilme ile, kabiliyeti zevatın ye
niden azahğa intihabiyle, âzâ miktarının tezyidine vabeste ve bir kerre azanın 
miktarı kaydı tahditten âzâde kılınca, suiistimalatın önü alınamayacağı şekden 
âzâde bulunmuş olduğundan, Heyeti Âyânın da efkârı umumiyenin tercümanı 
hakikisi olmak üzere, muvakkaten tayin ve intihabı şıkkı tercih edilmiştir. Heye
ti Âyânın intihap ile tayin edilecek âzalarının kimin tarafından tayin edileceği 
keyfiyeti de mevkii mübahaseye konuldu. Âyân âzalarının düveli sairede olduğu 
gibi, intihabat icrası suretiyle kararlaştırılmaları varidi hatır olduysa da, iki de
rece intihabat üzerine taayyün eden mebusların efkârı umumiyei milleti teşeh-
hus ettirdikleri mülâhazasına mebnî, mebuslara karşı müntehibi sanilerin haiz 
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oldukları hukukun Âyân azalarına karşı, Mebusana tevdii daha dağdağasız ola
cağı düşünülmüş ve bu şık tercih olunmuştur. Bu yüzden Âyân azalarının Me-
busan Meclisi nüfuzu altında kalacağı mütalaası ise varidi hatır olamaz. Çünkü, 
Mebusan âzalarının müddeti vekâleti dört seneden ibaret olduğu hâlde, Âyân 
azalarına dokuz sene müddetle muhafazai mevkii etmeleri esası kabul edilmiş ol
duğundan, böyle bir mahzuru tevehhüme imkân yoktur. 

4. Heyeti Âyân tahsisatı seneviyesi dahi istiksar olunarak, 120 bin kuruştan, 
75 bin kuruşa tenzil kılınmıştır. İşte bu mülahazatı umumiyeye tebaan, Heyeti 
Âyâna ait olan mevaddan icap edenleri berveçhiâti tadil ve 61 inci maddeyle, 62 
nci madde tevhid edilmiştir. 

Asılları : 
Altmışıncı Madde - Heyeti Âyânın reis ve âzası nihayeti miktarı, Heyeti Me

busan azasının sülüsü miktarını tecavüz etmemek üzere doğrudan doğruya ta
rafı Hazret! Pâdişâhîden nasbolunur. 

Altmışbirinci Madde - Heyeti Âyâna âzâ tayin olunabilmek için âsâr ve ef âli 
umumun vüsuk ve itimatma şayan ve umuru Devlette hidematı memduhası 
mesbuk ve mütearef zevattan olmak ve 40 yaşından aşağı bulunmak lâzımdır. 

Altmışikinci Madde - Heyeti Âyân âzâlığı kaydı hayat iledir. Bu memuriyet
lere Vükelâlık ve Valilik ve Ordu Müşirliği, Kazaskerlik ve Elçilik ve Patriklik ve 
Hahambaşıhk memuriyetinde bulunmuş olan mâzûlînden ve berrî ve bahrî Feri-
kandan ve sıfatı lâzimeyi cami sair zevattan münasipleri tayin olunur ve kendi 
talepleriyle Devletçe sair memuriyete tayin olunanlar âzâlık memuriyetinden sa
kıt olur. 

Altmışüçüncü Madde - Heyeti Âyânın âzâlık maaşı şehri 10 bin kuruştur. 
Başka bir nam ile Hazineden muvazzaf olan azanın maaş ve tayini eğer 10 bin 
kuruştan dûn ise ol miktara iblağ olunur. 

Ve eğer 10 bin kuruş ve ziyade ise ibka olunur. 
Muaddelleri: 
Altmışikinci Madde - Heyeti Âyân âzâsmın mecmuu 45 olmak üzere sülüsü 

tarafı Hazreti Pâdişâhîden ve sülüsânı Meclisi Mebusan tarafından intihap olu
nur. 

Altmışüçüncü Madde - Heyeti Âyân âzası, 40 yaşından aşağı olmamak üze
re 9 sene müddetle tayin ve intihap olunup, her üç senede sülüsü tecdid edilir. 
Vükelâlıktan gayri Hükümet memuriyettyle Âyân âzâlığı, bir zat uhdesinde içti
ma edemez. Umuru ilmiye ve ruhaniye ve mülkiye ve adliye ve askeriyede ibrazı 
hidamat ve reviyet ile vüsuk ve itimada mazhar olmuş zevattan ve evsafı mutlu-
beyi camii sair erbabı liyakat ve iktidardan münasipleri, 62 nci madde mucibin
ce intihap ve tayin olunur ve 50 nci maddede muharrer ahval vukuunda veya 
kendi talebiyle diğer memuriyete tayininde âzâlıktan sakıt olup, yerine usulü veç
hile diğeri tayin ve intihap edilir. 
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Altmışdördüncü Madde - Heyeti Âyân azatlığının tahsisat seniyesi 75 bin ku
ruştur. Vükelâdan bulunan zevat yalnız Vükelâlık maaşı alacaktır. 

Meclisi Umuminin müzakeratı alenî olmak her memlekette cari olan usul ik
tizasından olduğu ve akıl ve hikmet de bu ciheti mürevviç bulunduğu madde, Ka
nunu Esasimizde Meclisi Âyân müzakeratınm aleniyetine dair bir sarahat görül
memesi hasebiyle Meclisi Âyân nizamname! dahilisinde Heyeti müzakeratı esna
sında hariçten kimse bulunamayacağı kaydı ilâve edilmiş ve bu ise münâfii Meş
rutiyet bulunmuş olduğu ve Meclisi Âyân canibinden de müzakeratın alenî ola
cağına dair Kanunu Esasiye bir fıkra dercedilmesi yolunda bir teklif vukubuldu-
ğu nazarı dikkate alınarak, 66 ncı maddeyi teşkil etmek üzere ayrıca bir madde 
ilâve edilmiştir. 

Altmışaltına Madde - Heyeti Âyân müzakeratı alenîdir. Fakat bir maddei mü-
himmeden dolayı müzakerat hafi tutulmak Vükelâ canibinden veyahut Heyeti 
Âyânın âzasından beş zat tarafından teklif olundukta, Heyetin içtima ettiği ma
hal, âzâsınm mâdâsından tahliye edilerek, teklifi red ve kabul için ekseriyeti ara
ya müracaat olunur. 

1293 Kanunu Esasinin hîni tanziminde memleketimizde Türkçe okuyup yaz
mak bilenler az olduğu cihetle, erbabı istihkakın Vekâleti Milliye sıfatını ihraz 
edememelerine meydan vermemek üzere mebusluk için Türkçe okuyup yazmak 
kaydına lüzum görülememişti. O zamandan beri memleketimizde maarif binnis-
be intişar etmiş olduğu gibi, zaten ikinci intihap ile birinci intihap arasında dört 
sene geçeceği cihetle 68 inci (muaddelde 70 nci) maddenin fıkrai ahîresine lüzum 
kalmamış, binaenaleyh, maddei mezkûre şekli âtiyi iktisap eylemiştir. 

Aslı : 
Altmışsekizinci Madde - Heyeti Mebusan âzâlığına intihabı caiz olmayanlar 

şunlardır : 
Evvelâ, tebaai Devleti Âliyeden olmayan; saniyen nizamı mahsus mucibince 

muvakkaten hizmeti ecnebiye imtiyazını haiz olan; sâlisen, Türkçe bilmeyen, râ-
bian 30 yaşmı ikmal etmeyen, hâmisen hîni intihapta bir kimsenin hizmetkârlı
ğında bulunan, sâdisen, iflâs ile mahkûm olup da iadei itibar etmemiş olan; sâ-
bian sui ahvâl ile müştehir olan; sâminen mahcuriyetine hüküm lahik olup da 
fekki hacr edilmeyen; tâsian hukuku medeniyeden sakıt olmuş, âşiren tabiiyeti 
ecnebiye iddiasında bulunan kimselerdir. Bunlar mebus olamaz; 4 seneden son
ra icra olunacak intihaplarda mebus olmak için, Türkçe okumak, mümkün mer
tebe yazmak dahi şart olacaktır. 

Muaddeli : 
Yetmişinci Madde - Heyeti Mebusan âzâlığına intihabı caiz olmayanlar şun

lardır : 
Evvelâ tebaai Devleti Âliyeden olmayan; saniyen nizamı mahsus mucibince 

muvakkaten hizmeti ecnebiye imtiyazını haiz olan; sâlisen Türkçe okumak, yaz
mak bilmeyen; râbian 30 yaşmı ikmal etmeyen; hâmisen hîni intihapta bir kim
senin hizmetkârlığında bulunan; sâdisen iflâs ile mahkûm olup da iadei itibar et-
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memiş olan; sâbian sui ahvâl ile müştehir olan; sâminen mahcuriyetine h ü k ü m 
lahik olup da fekki hacr edilmeyen; tâsian h u k u k u medeniyeden sakıt olmuş 
olan; âşiran tabiiyeti ecnebiyye iddiasında bu lunmuş olan kimselerdir. 

Kanunu Esaside tabiiyeti ecnebiye iddiasında bu lunan kimselerin mebus ola
mayacakları musar rah ise de, bundaki hikmet pek anlaşılamamıştır. Çünkü ta
biiyeti ecnebiye iddiasında bu lunan bir zat, bittabi namzetliğini vazetmez. Bina
enaleyh, b u son şart, tabiiyeti ecnebiye iddiasmda bu lunmuş olan şekline ifrağ 
edilerek, bir aralık Osmanlı Unvanı Cedidini istihfaf etmiş olanların hiçbir zaman 
Osmanlılık hukuku siyasiyesinden istifade edememesi h u s u s u temin kılınmıştır. 

Meclisi Mebusanın devrei içtimaiyesi. Kanunu Esaside 4 mâhtan ibaret ol
mak üzere muayyen olduğu cihetle, mebdei içtima Teşrinisani idi. Halbuki içti
main 6 m â n imtidat etmesi, ahiren karargîr olmasına binaen, 70 nci (Muaddelde 
72 nci) maddedeki Teşrinisani yerine Eylül kelimesi ikame edilmiştir. 

Asl ı : 
Yetmişinci Madde - Mebusların intihabı umumisine, Heyetin mebdei içtimai 

olan Teşrinisaniden lâakal 4 mâh mukaddem başlanılır. 
Muaddeli : 
Yetmişikinci Madde - Mebusların intihabı umumisine, Heyetin mebdei içti

mai olan Eylülden lâakal 4 mâh mukaddem başlanılır. 
Kanunu Esaside musar rah olduğu veçhile Meclisi Mebusanın dağıtılması, 

Hükümeti icraiye ile Meclisi Mebusan beyninde bir maddei mühimmede ihtilâf
tan neşet edeceğine nazaran, böyle bir ihtilâfı mühiminin tesrii hallü faslı mena-
fii memleket noktai nazarından vücubu kafi taht ında görülmekle, yeniden icra 
edilecek intihabatın 6 ay müddet tehiri caiz görülememiş ve binaenaleyh müdde
ti mezkûre taksir edilerek maddei mebhuse berveçhiati tadil olunmuştur : 

Aslı : 
Yetmişüçüncü Madde - Ba iradei Seniye Heyeti Mebusan fesh ile dağıtıldığı 

halde, nihayet 6 ayda müçtemi olmak üzere u m u m Mebusanın müceddeden in-
tinabına başlanılacaktır. 

Muaddeli : 
Yetmişbeşinci Madde - Bermucibi Kanun Heyeti Mebusan fesh ile dağıtıldığı 

halde, 8 inci madde mucibince nihayet 3 mâhta müçtemi olmak üzere u m u m me
busan müceddeden intihabına başlanacaktır. Mebusandan birinin vefatı veya 
sureti ahar la mebusluktan sükutu takdirinde, yerine diğer biri intihap edilmek 
tabiî olur. Bu lüzumdan bahis olan 74 üncü (Muaddelde 76 nci) maddede (inti
hap) kelimesi yerine (tayin) tabiri kullanılmış olduğundan, tabiri meşkûr o suret
le tashih kılınmıştır. 

Asl ı : 
Yetmişdördüncü Madde - Heyeti Mebusan âzasından biri vefat eder veya es

babı mücbire! meşrûadan birine duçar olur veya bir uzun müddetle Meclise de
vam etmez veyahut isitfa eder veya mahkûmiyet veya kabulü memuriyet cihetiy-
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le âzâlıktan sakıt olursa, yerine, nihayet gelecek içtima yetişmek üzere, usulü 
veçhile diğeri tayın olunur. 

Muaddel i . 
Yetmişaltmcı Madde - Heyeti Mebusan âzasından ... ilh. usulü veçhile diğe

ri intihap olunur. 
Müddeti içtimain altı aya iblağına mebni dört ayda 20 bin hesabıyla tahsisa

tı hazıra altı ay ıçm 30 bine iblağ edilmiştir. Heyeti Mebusan Riyasetine ve İkin
ci ve Uçuncu Riyasete intihap olunacak zevatın, namzet ırâesı suretiyle bâ Iradei 
Senıye tayinleri 77 ncı (Muaddelde 79 uncu) madde ahkâmından ise de, Meclisin 
Umuru Dahiliyesine müteallik olan hususa t ta Meclisin selâhıyeti kâmılesı derkâr 
bu lunduğuna mebnî, usulü mârûfei Meşrutiyet veçhile Meclis Reislerinin doğru
dan doğruya Meclis tarafından intihap suretiyle takarrür ettirilmesi tensip edil
miş ve maddeı mezkûre, şekli âtide tadil kılınmıştır : 

Aslı • 
Yetmışyedmcı Madde - Heyeti Mebusan Riyasetine, Heyet tarafından ekseri

yetle uç ve ikinci ve Uçuncu Riyasetlere üçer nefer ki ceman 9 zat intihap oluna
rak huzuru Şahaneye arz ile bunlardan birisi Riyasete ve ikisi Reis Vekâletlerine 
bî Iradei Senıye tercih ve memuriyetleri icra kılınır 

Muaddel i . 
Yetmışdokuzuncu Madde - Heyeti Mebusan Riyaseti ile, Birinci ve ikinci Re

is Vekâletlerine heyet tarafından her sene ıçtimaında ekseriyetle birer zat intihap 
olunur. 

Heyeti Mebusanın müddeti içtimaiyesı zarfında, âzânın tahtı tevkif ve muha
kemeye alınabilmesi ihtimalinden bahis olan 79 uncu (Muaddelede 81 inci) mad
de ahkâmı pek sarih görülmemiş ve maddei mezkûrede yalnız tevkif ve muhake
meden bahsolunup, takibatı adliye meskût bırakılmış olduğundan, bu mahzur
ların izalesi fikri ile şekli âtî kabul edilmiştir : 

Aslı • 
Yetmışdokuzuncu Madde - Heyeti Mebusanın müddeti içtımaıyesınde âzâdan 

hiçbiri, Heyet tarafında i thama sebebi kâfi bu lunduğuna ekseriyetle karar veril
medikçe veyahut bir cünha ve cinayet icra ederken veya icrayı müteakip tutul
madıkça, tevkif ve muhakeme olunamaz. 

Muaddeli : 
Seksenbirınci Madde - Meclisi Umumî âzasından hiçbiri, müddeti içtimai 

zarfında mensup olduğu Meclisin kararı olmadıkça ceraimi meşhudeden mâda 
halatta takip ve tevkif olunamaz. 

Cinayet ve cünhaya müteallik takibat, Meclisin kararı ile âzâlığı muddetmce 
tehir olunabilir. Âzâlığa mani ahvalden birine duçar olduğu usulen ve katıyyen 
sabit olan âzâ, yine mensup olduğu Meclisin kararı ile sakıt olabilir. Mebus ol
madan evvel başlamış olan takibat, Meclisin kararı ile tehir olunmadıkça, devam 
eyler 

4 4 4 



Heyeti mebusanın kendisine havale olunacak kavanin lâyihalarını ne surette 
müzakere edeceğine dair olan 80 inci (muaddelde 82.) madde ahkâmı dahi Ka
n u n u Esasi tadilinde rehber ittihaz edilen fikir ile mütenasip görülememiştir. Ev
velemirde Heyeti Mebusan, kendine havale olunacak kavanin lâyihalarını müza
kere ile, bunlardan u m u r u mâliye ve Kanunu Esasiye taalluk eden maddeleri red 
veya kabul veya tadil eder deniliyor. Fıkrai mezkûre, kavanin lâyihalarından 
umuru maliyeye ve Kanunu Esasiye taalluk eden maddeler hakkında ahkâmı şâ
mil olduğu halde, hususa t ı saireye ait olan levayihe karşı ne yolda hareket edile
ceğinde sâmit bulunmasına nazaran, nakıstır. 

Saniyen; Heyeti Mebusanın müzakere edilebileceği hususa t yalnız kendine 
havale olunan kavanin lâyihalarından ibaret olacağı münfehim oluyor.Halbuki 
Meclisin kendiliğinden kanun lâyihaları tanzim edebilmesi hakkı, kanuna vaz' 
edildiği cihetle bu kaydın da hükmü kalmamak iktiza eder. İşte şu mülahazata 
binaen, 80 inci (muaddelde 82.) maddenin fıkrai eblası külliyyen tayyedilmiş ve 
Meclisi Mebusanın bu husustaki selahiyeti kâmilesi için takyidat kabul olunma
mıştır. 

Fıkrai saniye, mesarifi umumiyenin tetkikine taalluk edip, devletin ruhu me
sabesinde olan umuru maliyenin Millet Meclisinin tetkik ve teftişi altında cere
yan etmesini temin eylediği ve şu kadar ki, Muvazene Kanununun mesarifat ve 
varidatının tayini keyfiyet ve kemiyetine vükelâyla birlikte karar verileceği tasrih 
olunduğundan bu kayıt, vükelânın, reyi meclise iştirakini ifade eylediği ve halbu
ki mebus olmayan vükelanın bu iştirake selahiyeti olamayacağı ve şu kadar ki, 
bazı izahat için mecliste hazır olabileceği nazarı dikkate tutularak b u babda sa
rahati kâfiye bulunması tensip kılınmış ve maddei mezkûre yalnız bir cihetten 
bahis olmak üzere şekli âtide kararlaştırılmıştır : 

Aslı : 
Sekseninci Madde - Heyeti Mebusan, kendine havale olunacak kavanin lâyi

halarını müzakere ile, bunlardan umuru Maliye ve Kanunu Esasiye taalluk eden 
maddeleri red veya kabul veyahut tadil eder. Ve Mesarifi Umumiye Muvazene Ka
n u n u n d a gösterildiği veçhile, Heyeti Mebusanda tafsilatıyla tetkik olunduktan 
sonra miktarına, vükela ile birlikte karar verilir ve b u n a karşılık olacak varidatın 
keyfiyet ve kemmiyeti ve sureti tevzi ve tedariki kezalik vükelâ ile birlikte tayin 
edilir. 

Muaddeli : 

Seksenikinci Madde - Mesarifi umumiye Muvazene Kanununda gösterildiği 
veçhile, Heyeti Mebusanda tafsilatıyla tetkik olunduktan sonra, miktarına, Vüke
lâ hazır olduğu halde Mebusanca karar verilir. Buna karşılık olacak varidatın 
keyfiyet ve kemmiyeti ve sureti tevzi ve tedariki kezalik Vükelâ huzuru ile tayin 
edilir. 

Mahâkim, Mahâkim faslında yalnız bir cihet, encümenimizin nazarı dikkati
ni celbeyledi. Bu da, memurin muhakemesinin tayini mercii hususudur . Memu
rin, vazifelerinden mütevellit deavîden dolayı mahakimi idarede muhakeme edil
mektedir. Memurin için bu yolda mahâkim lüzum ve ademî lüzumu hakkında 
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muhtelif nazariyat serdedilebilir. Ancak, Kuvvei İcraiyenin efrada karşı vazifeleri
ni hüsnü istimal etmemekten mütevellit tecavüzat ne kadar sürat ve suhuletle 
men ve te'dip edilebilirse, hürriyet şahsiyenin ve hukuku milletin o derece kafi
yede temin edilmiş olacağı nazarı dikkate alınarak, memurini devlet tarafından 
tecavüze uğrayan her Osmanlının istizana veya müsaade istihsaline muhtaç ve 
mecbur olmaksızın babı adalete kolayca müracaat ederek hakkını talep edebil
mesi esasının kabulünden mütevellit muhasemat ve fevait bu usulün aleyhinde 
söylenen delaile nispetle daha kuvvetli görülmüş olduğundan 85 inci (muaddel
de 87.) madde, sureti âtiyede tadil edilmiştir : 

Aslı : 
Seksenbeşinci Madde - Her dava, ait olduğu mahkemede rüyet olunur. Eş

has ile Hükümet beynindeki davalar dahi mahâkimi umumiyeye aittir. 
Muaddeli : 
Seksenyedinci Madde - Her dava, ait olduğu mahkemede rüyet olunur. Eş

has ile Hükümet beynindeki deâvî ile bilumum memurinin vazifelerinden müte
vellit davalar dahi mahâkimi umumiyeye aittir. 

Divanı Âli : 
Divanı Âli azasının sülüsanının Şûrayı Devlet Mahkemei Temyiz ve İstinaf 

rüesa ve âzasından tefrik edilmesi hakkındaki Kanunu Esasimizin ahkâmı bîlü-
zum görülmüş ve Divanı Âlinin kamilen Meclisi Âyân azaları meyanından intihab 
edilmesi daha münasip görülerek sülüsünün âzâyı mensubeden ve sülüsanının 
azayı müntehabeden bâ kur'a ihtiyar olunmuştur ve Zât ve hukuku Şahane aley
hinde harekete kıyam edenlerin muhakemesi Divanı Âliye ait olacağı, Divanı 
mezkûra dair olan 92 nci (muaddelde 94.) madde ahkâmından ise de. Heyeti Aya
nın her vakit müçtemi bulunmayacağı ve Divanı Âlinin teşkili teehhurata uğra
yabileceği ve zaten Ceza Kanunu bu babda sarahati kâfiyeyi cami. bulunduğu ci
hetle, cürmü mezkûrun salahiyeti rüyeti de mahâkimi nizamiyeye tevdi kılınmış
tır. Binaenaleyh, maddei mezkûre, şekli atîyi iktisab etmiştir : 

Aslı: 
Doksanikinci Madde - Divanı Âli, 30 azadan mürekkeptir". Bunlardan 10'u 

Heyeti Âyân ve 10'u Şûrayı Devlet ve 10'u Mahkemei Temyiz ve İstinaf rüesa ve 
âzasından kur'a ile tefrik ve tayin olunarak Heyeti Ayan dairesinde lüzum görül
dükçe bâ İradei Seniye akdolunur. Vazifesi, Vükelâ ile Mahkemei Temyiz rüesa 
ve azasının ve Zât ve hukuku Şahane aleyhinde harekete ve Devleti bir hâli mu
hataraya ilkaya tesaddi eyleyenlerin muhakemesidir. 

Muaddeli: 
Doksandördüncü Madde - Divanı Âli, 30 âzâdan mürekkeptir. Bunların sü

lüsü Heyeti Âyânın âzâyı mansûbesinden ve sülüsanı âzâyı müntahabesinden bâ 
kur'a tefrik ve Heyeti Âyân Dairesinde, lüzum görüldükçe, bâ İradei Seniye akdo
lunur. Vazifesi, Vükelâ ve Mahkemei Temyiz rüesâ ve âzası ile 50 nci maddede 
muharrer efâlden dolayı Meclisi Umumî rüesâ ve azasının muhakemesidir. 
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Maddei mezkûre bu suretle kabul edilerek, Divanı Âli azasının kamilen He
yeti Âyân meyanından tefrik olunması tensip kılınınca, Divanı Âlinin münkasem 
olacağı Dairei İthamiye ile Divanı Hükmînin keyfiyeti teşkili de bittabi b u n a göre 
berveçhiati tadil kılınmıştır : 

Aslı : 
Doksanüçüncü Madde - Divanı Âli ikiye münkasemdir. Biri, Dairei İthamiye 

ve biri, Divanı Hükmîdir. Dairei İthamiye dokuz azadan ibaret olup, b u n u n üçü 
Heyeti Ayan ve üçü Divanı Temyiz ve İstinaf ve üçü Şûrayı Devlet âzasından Di
vanı Âliye alınacak âzâ içinden kur 'a ile intihab olunur. 

Muaddeli : 
Doksanbeşinci Madde - Divanı Âli ikiye münkasem olup, biri Dairei İthami

ye ve biri Divanı Hükmîdir. Dairei İthamiye, 9 azadan ibaret olup, 3'ü âzâyı man-
sûbeden ve 6'sı âzâyı müntahabeden olarak Divanı Âliye alınan 30 azadan kur 'a 
ile tefrik olunur. Aynı mülâhaza, 95 inci (muaddelde 97.) maddenin tadilini icap 
etmiştir. 

Aslı : 
Doksanbeşinci Madde - Divanı Hükmî, yedisi Heyeti Âyân ve yedisi Divanı 

Temyiz ve İstinaf ve yedisi Şûrayı Devlet Rüesa ve âzasından olmak üzere Divanı 
Âli âzasından 21 neferden mürekkep olarak, Dairei İthamiye tarafından muhake
mesi lâzım olduğuna karar verilmiş dâvalar hakkında âzâyı mürettebenin sülü-
sânı ekseriyetiyle kat'iyyen ve kavanini mevzuasına tatbikatı hükmeder ve hü
kümleri kabili istinaf ve temyiz değildir. 

Muaddeli : 
Doksanyedinci Madde - Divanı Hükmî, yedisi âzâyı mansübeden ve ondördü 

âzâyı müntehabeden olmak üzere Divanı Âli âzâsınm yirmibir neferden mürek
kep olarak Dairei ithamiye tarafından muhakemesi lâzım olduğuna karar veril
miş davalar hakkında âzâyı mürettebenin sülüsân ekseriyetiyle kat'iyyen ve ka
vanini mevzuasına tatbikatı hükmeder ve hükümleri kabili istinaf ve temyiz de
ğildir. 

Umuru Maliye 
Umuru maliye hakkındaki Kanunu Esasimiz ahkâmında muhtacı tadil mü

him bir nokta görülmemiş, yalnız Muvazene-i Kat'iyye Kanunu lâyihasının müte
allik olduğu sene hitamından itibaren nihayet dört sene sonra Meclisi Umumîye 
verilmesi istikrar edilerek müddeti mezkûre üç seneye tenzil kılınmıştır. 

Aslı : 
Yüzdördüncü Madde - Muhasebe-i Kat'iyye Kanununun lâyihası, müteallik 

olduğu sene hitamından itibaren nihayet dört sene sonra Meclisi Umumîye ita 
olunur. 

Muaddeli : 
Yüzaltıncı Madde - Muhasebe-i Kat'iyye Kanununun lâyihası, müteallik oldu

ğu sene hi tanımdan itibaren nihayet üç sene sonra Meclis-i Umumiye ita olunur. 
Hükümetin emniyetini ihlâl ettikleri İdare-i Zabıtanın tahkikatı mevsukası üzeri-
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ne sabit olanları Memallk mahrûsei osmanıyeden İhraç ve teb'lt hususundan ba
his olan 113 uncu (115) maddenin fıkra-i ahıresi mütalaa olundukta, Encüme
nimizden bazıları tarafından tebaa-1 osmanıyenın hiçbir veçhile memleketi Osma
nıyeden ihraç ve teb'it olunamayacakları ve binaenaleyh fıkra-i mezkûrenın te-
baa-ı Osmaniyeden olmayanlara mahsus bulunacağı dermeyan edilmiş ise de, 
bir milletin Kanunu Esasisi yalnız o milletin hukukundan bahsetmek iktiza ede
ceği ve tebaaı ecnebiyeden o gibileri Hükümet her vakit Memleketi Osmaniyeden 
ihraç ve teb'it edebileceği Kavanını Umumiye icabatından bulunduğu cihetle suı 
tefsire mahal kalmamak üzere fıkra-i mezkûrenın berveçhiâti tayyına ekseriyetle 
karar verilmiştir 

Aslı • 
Yuzuçuncu Madde - Mulkun bir cihetinde ihtilâl zuhur edeceğini mueyyıd 

asar ve emârât görüldüğü halde Hükümeti Seniyenin o mahalle mahsus olmak 
üzere muvakkaten (Idare-ı Örfiye) ilânında hakkı vardır Idare-ı Örfiye, kavanın 
ve nızamatı mülkiyenin muvakkaten tatilinden ibaret olup, Idare-i Örfiye tahtın
da bulunan mahallin sureti idaresi nizâmı mahsus ile tayin olunacaktır. Hükü
metin emniyetini ihlâl ettikleri Idare-i Zâbitamn tahkikatı mevsukası üzerine sa
bit olanları Memalıkı Mahrûse-ı Şahaneden ihraç ve teb'it etmek münhasıran Zâ
tı Hazreti Pâdışâhîden yed-i ıktidarındadır. 

Muaddeli 
Yuzonbeşıncı Madde - Mulkun bir cihetinde ihtilâl zuhur edeceğini mueyyıd 

âsâr ve emârât görüldüğü halde. Hükümeti Seniyenm o mahalle mahsus olmak 
üzere muvakkaten Idare-ı Örfiye ilânına hakkı vardır Idare-i Örfiye kavanin ve 
nızamatı mülkiyenin muvakkaten tatilinden ibaret olup, Idareı Örfiye tahtında 
bulunan mahallin sureti idaresi nizamı mahsus ile tayin olunacaktır Kanunu 
Esasının sureti tadilinden bahis olan 116 ncı (Muaddelde 118) madde pîşı tetki
ke alındıkta, tadili lüzumunda Encumenimizce ittifak edildi. Vâkıâ, Kanunu Esa
sımızın bugün bu derece suhuletle tadıl ve tashihine muvaffakiyetimiz madde-i 
mezkûre sayesinde olduğu inkâr edilemez. Şu kadar ki, bir milletin Kanunu Esa
sisi ile oynamak hayat ve istikbaliyle oynamak demek olacağına nazaran, Kanu
nu Esasilerin murûru zaman ile tadıl ve tashih edilmeleri lüzumu kabul ve tas
dik edilmekle beraber, bunun bir lüzumu hakikî ve meşrua mustenıd olduğunun 
da sureti sarıhada tahakkuk etmesi için bazı mertebe takayyudâta tevessül edil
miştir ki, vucub ve hikmeti de gayrı kabili inkârdır. Binaenaleyh, Kanunu Esası
nın tadili keyfiyetim sureti âtıyede cereyan etmek karargîr olmuştur. 

Aslı • 
Yuzonaltıncı Madde - Kanunu Esasiyenın mevaddı munderıcesinden bazıla

rının icabı hâl ve vakta göre tağyir ve tadiline lüzumu sahih ve kat'î görüldüğü 
halde, zikri âtî şerait ile tadili caiz olabilir Şöyle ki, ya Heyeti Âyân veya Heyeti 
Vükelâ veya Heyeti Mebusan tarafından işbu tadile dair bir teklif vuku bulduğu 
halde, evvelâ Meclisi Mebusanda âzâyı murettebenın sulusânı ekseriyetle kabul 
olunur Ve bu kabul, Meclisi Ayanın kezalik sulusânı ekseriyetle tasdik edildik
ten sonra Iradeı Seniye o merkezde sudur ederse tadilatı meşruhu ve dustûrula-
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mel olur. Ve Kanunu Esasinin tadili teklif olunan bir maddesi berveçhi meşruh 
müzakeratı lâzimesinin icrası ile İradei Seniyesinin sudûruna kadar hüküm ve 
kuvvetini kaybetmeksizin mer'iyyülicra tutulur. 

Muaddeli : 
Yüzonsekizinci Madde - Kanunu Esasinin mevaddı münderecatından bazıla

rının icabı hâl ve vakta göre tağyir ve tadiline lüzumu sahih ve kat'î görüldüğü 
halde zikri âtî şerait ile tadili caiz olabilir. Şöyle ki, Heyeti Vükelâ veya Heyeti 
Âyân veya Heyeti Mebusan tarafından işbu tadile dair bir teklif vuku bulduğu 
halde, evvelâ Meclisi Mebusanın birlikte içtimai ile teşekkül eden Meclisi Umumî 
âzâyı mürettebesinin sülüsânı ekseriyetiyle kabul olunursa, Meclisi Umumiden 
intihab edilecek encümen tarafından teklif olunan tadilat icra ve lâyihası yine 
Meclisi Umumî heyeti mürettebesinin ekseriyeti sülüsânı ârâsı ile kabul edildik
ten sonra tadilatı meşruha bâ İrade-i Seniye düstûrül'amel olunur. 

Tefsiri kavaninde mahkeme-i Temyiz bir hisse tefrik eden 117 nci (Muaddel
de 119.) madde ahkâmı dahi muhtacı tadil görülerek Mahkeme-i Temyize hakkı 
tefsir verilmesine lüzum görülmemiştir. Bu sebeple, maddei mezkûre şekli âtide 
tabi kılınmıştır : 

Aslı : 
Yüzonyedinci Madde - Bir maddei kanuniyenin tefsiri lâzım geldikte umuru 

adiyeye müteallik ise tayini manası Mahkeme-i Temyize ve idare-i mülkiyeye da
ir ise Şûrayı Devlete ve işbu Kanunu Esasiden ise Heyeti Âyâna aittir. 

Muaddeli : 
Yüzondokuzuncu Madde - Bir maddei kanuniyenin tefsiri lâzım geldikte, Ka

nunu Esasiye müteallik ise, tayini manası Heyeti Ayana ve kavanini saireden ise 
Şûrayı Devlete aittir. 

Kavanin vaz'mdan maksat, muamelatı nâsm adalet ve müsavat dairesinde ve 
ihtiyacı hakikiyeye kâfi surette bir intizamı mahsusa raptiyle teshil ve tensiki de
mek olduğundan, Kanunu Esasimizin mevaddı müteaddide ve muhitimizin ica-
batı hakikiyesi netayici zaruriyesinden olarak temini ihtiyacatımıza kâfi bulunan 
ilmi celili Fıkhın mesaili lâtuhsâ ve müctehedün fihâsı ötedenberi kavanini mü-
tearefe ve mûtâdemizi teşkil edegeldiği ve evvel ve âhir kavanini Osmaniyenin me
hazı bulunduğu ve bu meyanda hikmet ve illeti fetva olan nâsa erfak ve masla
hata evfak kaziyesinin hüsnü tatbikiyle ma'mûlünbih olacakların düstürül'amel 
ittihaz edilmesi lüzumu derkâr olduğu ve siyaseti şer'iyedeki vüs'atı müsaadeye 
nazaran Fıkhın müradifi bulunan ilmî Hukukun dahi ahkâmı Fıkhiyyeye terdifi 
münasip olacağı ve örf ve âdâta atfı nazarı itibar etmek dahi kavanini Fıkhiyeden 
bulunması nazarı itibare alınarak 118 inci (muaddelde 120.) maddeye berveçhi-
âti bir fıkra ilâve olunmuştur. 

Aslı: 
Yüzonsekizinci Madde - elyevm düştürül'amel bulunan nizâmât ve teamül ve 

âdât ilerde vaz'olunacak kavanin ve nizamat ile tadil veya ilga olunmadıkça 
mer'iyyülicra olacaktır. 
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Muaddeli : 
Yüzyirminci Madde - Elyevm düştürül 'amel . . . olacaktır. Kavanln ve nizama-

tın tanziminde muamelâtı nâsa erfak ve ihtiyacı zamana evfak ahkâmı Fıkhiye ve 
Hukukiye ile âdâb ve muamelât esas ittihaz kılınacaktır. 

Zaten ahkâmı bir defaya mahsus talimatı muvakkateden bahis olan son 
maddenin artık lüzumu kalmamakla, kazyi tayyı tensip kılınmıştır. 

Mülahaza 
İşte, Mebusanda Feraci Efendi ve rüfekası tarafından Kanunu Esasinin bazı 

mevaddını tadile dair esbabı mucibeyi havi verilen takrir Meclisçe büittifak naza
rı mütalaaya alınarak bu bapta tekariri muhtelife itasına lüzum görülmeyip da
ha bazı mevaddın tadili icabedip etmeyeceği h u s u s u n d a içtihatta bulunmak üze
re teşkil olunan Encümenimiz, Kanunu Esasinin tadili hakkındaki madde ile 
Meclisi Mebusanm kararına müstenid mülâhazatı meşruhasıyla berveçhi maruz 
tadilatı kâfi görmüştür. 

Encümen Reisi 
Karesi Mebusu 

Şefik 
Âzâ 

Antalya Mebusu 
Ebüzziya Tevfik 

Âzâ 
Kırkkilise Mebusu 

Emrullah 
Âzâ 

Niğde Mebusu 
Hayri 
Âzâ 

Konya Mebusu 
Salim 
Âzâ 

Tokat Mebusu 
Sabri 
Âzâ 

Tekfurdağı Mebusu 
Adil 

Zabit Kâtibi 
İstanbul Mebusu 

Ahmet Nesimi 
Âzâ 

Berat Mebusu 
İsmail Kemal 

Âzâ 
Manastır Mebusu 

Tarayan Nali 
Âzâ 

Beyrut Mebusu 
Rıza Sulh 

Âzâ 
Üsküp Mebusu 

Sait 
Âzâ 

Halep Mebusu 
AH Cenanı 

Âzâ 
Mersin Mebusu 

Arif Hikmet 
Âzâ 

İstanbul Mebusu 
Mustafa Asım 

Zabıt Kâtibi 
Gümülcine Mebusu 

İsmail 
Âzâ 

Kastamonu Mebusu 
İsmail Mahir 

Âzâ 
Kengın Mebusu 

Tevfik 
Âzâ 

Halep Mebusu 
Rifat 
Âzâ 

Kudüs Mebusu 
Sait 
Âzâ 

Adana Mebusu 
Ali Münif 

Âzâ 
Halep Mebusu 

Mustafa 
Âzâ 

Kastamonu Mebusu 
Yusuf Kemal 

Mazbata Muharriri 
Antalya Mebusu 

Hamdi 
Âzâ 

Tekfurdağı Mebusu 
Agop Babikyan 

Âzâ 
İstanbul Mebusu 

Hüseyin Cahit 
Âzâ 

Yemen Mebusu 
Recep Tahir 

Âzâ 
izmir Mebusu 

Seyyit 
Âzâ 

Amasya Mebusu 
Arif Fazıl 

Âzâ 
Kırkkilise Mebusu 

Mustafa Arif 
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Meclisi Mebusanı Osmaninln Kanunu Esasi tadili hakkında tasavvur eyledi
ği esbabı mucibeden encümen mazbatasının İhtiva edemediği bazı mülahazat -
Birinci ve İkinci müzakerelerde icra kılınan tadilatın ne gibi esaslara İstinat etti
ğini icmalen göstermek üzere - berveçhiâti beyan olunur : 

Kanunu Esasi Encümeninin mazbatası hatimesinde beyan olunduğu veçh 
üzere, selâhiyeti kanuniye dairesinde İcra edilmiş olan tadilâtın birinci ve İkinci 
müzakerelerinde kararlar âzâyı mürettebenin sülüsânı ekseriyetine iktiran etmek 
vücubu kanunisinden dolayı ol veçhile muamele edilmek hususunun tekayyüda-
tı kâmile ifa edilerek mazbata kıraat olundukta, aslında 7 ncl ve mazbatada 8 in
ci maddeye kadar vukubulan tadilat kabul olunmakla beraber, madde-i mezkû-
re hakkında birkaç noktadan itiraz ve teklif dermeyan edilmiştir. 

1. Sadrazam ve Şeyhülislâmın tayini hakkındaki fıkraya ait olarak İbarece 
bazı tashihat icrası. 

2. Nişan itası ve meskukat darbı ve rütebi askeriye ve menâsıp tevcihinde te-
şebbüsatı keyfiyeye meydan verilmemek İçin, her biri hakkında kanunu mahsu
suna tevfiki muamele edilmesi lüzumu. 

3. Meclisi Umuminin tasvibine iktiranı şart olan muahedattan mâdâsmın 
doğrudan doğruya aktedileceğlne dair tasrihin lüzumu. 

4. Meclisi Umuminin, miadında akt ve tatili fıkrasının miadmda kuşat ve ta
tili suretine ifrağı. 

5. Vükelânın azline dair ve icabatı meşrutiyetle mütenasip kuyudu muhtevi 
bir fıkranın ilâvesi. 

Mezkûr teklifler, Encümene ledelhavale azil suretinden nıâdâsı bilâ tereddüt 
tasvip ve kabul olunmuş ise de, Halife! İslâmiyân olan Padişahı Osmanînin ka-
vaidi siyasiye! şer'iyece tarafı ümmeten niyabeti haiz olmasına ve ledel bir kuva-
yı saltanatı, ümmetin şahsı manevisinden âhzeylemesine ve vefat veya hal vuku
unda dahi Nüvvâb ve Vükelâsının müm'azll olmamasına ve esasen biatta müşa-
rata caiz bulunmasına nazaran Vükelâyı Devletin naibi ümmet olup ancak bu 
suretle Halifei Resulullah olabilmiş olan Padişaha vekâletleri dolayısıyla vekîlül-
vekil mesabesinde olarak yine vükelâyı ümmet demek olduğu ve her birine karşı 
hakkı tezkiyi millet ayrıca da sabit bulunduğu mıkat-ı nazarından şer'in göster
diği hâkimiyeti milliye kavaldince İmamın me'zun bü'azil olup olmaması esası İti
bariyle cevazı şer'i havzesinde olup, asıl sayam tetkik olan cihet, maslahatı âm
menin hangi tarafa mütedair bulunduğunun hallü faslma matuf olmakla, bu 
babda cereyan eden münakaşatı mütemadiye neticesinde Meclisi Umumî gayri 
mün'akid iken fevkalâde meşru bazı esbabı zaruriyei siyasiye zuhurunda Meclisi 
Mebusanın ademî itimat beyanı veya vukuu istifa gibi vesaiti tebdili Vükelâya 
müracaat imkânı bulunmayan ve nefsülemrde fevri bulunan ahvalde hakkı azle 
müracaat lüzumu melhuz olmakla beraber, mevteessüs olan teamülü Meşrutiye
timizi tecavüzle mesalihi âamme gözetilmeksizin hâlâtı sabıkası keyfiyeden bazı
larının hudûsuna meydan verilmek misillü birçok suiistimal mehâziri dahi mille
tin tecaribi müstemirresine atfen varit olabileceğinden, bu mesele kanunda mes-
kûtün anh geçirilip, ancak minafi ve mesalihi umumiyeye müteallik ve zarureti 
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mübremeyl muhtevi hâlâtı istisnaiyede (ezzarûrât tübhihülmahzurat) kaidesi 
hükmüne iktifa olunması ve bunun da teamülü Meşrutiyetimizle peyderpey vazi
yeti lâyikasını ahzedebilmesi Encümence müreccah görülmüş ise de, hâlâtı istis-
naiyeye ait lüzumu zarurinin tahakkuku suretinde Heyeti Vükelâyı azl ve tebdil 
hakkının metni kanunda tasrih olunması ve 6 ncı madde mucibince icraatı Hü
kümetin mes'uliyeti Vükelâyı Devlete ait bulunmasının neticei zaruriyesi olmak 
ve azli vakiin meşrutiyeti tahakkuk etmedikçe halefinin o makamı kabulü gayri-
meşru bulunmak dolayısıyla keyfiyeti azilden mütevellit mes'uliyetin heyeti lahi
kaya aidiyeti ve bu surette esbabı mucibei azlin ahvali fevkalâdeden madud bu
lunacağı lâreyp olduğundan naşi, Meclisi Umumî mün'akit değilse, derhal içti
maa davet edilmesi gibi kuyudu lâzimei zaruriyenin de zeyli maddeye ilâvesi, 
Meclisin ekseriyeti kanuniyesiyle kabul edildiğinden, maddei mezkûre mütala-
atı meşruha dairesinde tadil olunmuştur. 

Hürriyeti şahsiyenin masuniyetine mütedair ahkâmın fürû'ye levazımından 
olmak üzere osmanlı postahanelerine tevdi edilmiş olan evrak ve mekâtibin mah
fuz ve taarruzdan masun bulunması hukuku esasiyeden olduğu cihetle, bunun 
ayrıca Kanunu Esasi ile temini, postalarımızın ecnebi postalarına karşı rekabet 
ve mevsukiyetini teyide medar olacağı ve şu kadar ki, bir sebebi kanunî zuhu
runda zapt ve müsadere ve keşf ve muayenesine lüzum hâsıl olursa, suiistimale 
meshağ kalmamak için, bunun da, bir mustantık veya mahkeme kararına ikti
ran etmesi lâzım geleceği mütalaasıyla vuku bulan teklif dahi Meclisçe kabul edi
lerek 14 üncü madde olmak üzere bir madde ilâvesi karargir olmuştur. Asıl ka
nunda 27 nci ve mazbatada 29 uncu maddenin sureti muaddelesinde (ve Sadra
zam bir Nezareti dahi deruhte eder) fıkrasının tayyına veya edebilir suretine ifra
ğına dair vuku bulan teklif esnayı müzakerede nazarı mütalaaya alınarak Encü
mene havale edildikte, mesnedi Sadaretin hâlihazırda haiz olduğu vaziyete naza
ran mercii icraat, Vükelâ olması, Meşrutiyetin levazımından bulunan Mes'uliyeti 
Vükelâ Kanunu ile kabili tevfik görülemediğinden Makamı Sadaretin bu selâhi-
yetle bakası tecviz edilmemekle beraber, Meşrutiyetle mütenasip bir surette ikti
sap edeceği şekle nazaran meşagili rüzmerresl ayrıca bir nezaret deruhte etmeye 
müsait olup olamayacağı da henüz tayin edilemediğinden Kanunu Esasiye böyle 
bir fıkranın derci suretinde Kuvve'i İcraiyenin taksimi amaline halel tâli olabile
ceği ve deruhte edebilir suretinde ise, harekâtı keyfiye ve hadkâmâneye meydan 
verileceği mülahaza edilerek Kanunu Esasiyi bu babda muktazi veya mani ol
maktan muhafaza sadedinde fıkrai mezkûrenin tayyı ile, hususu mebhûsün an-
hın Vezaifi Vükelâ Kanununda icabatı zamaniyeye göre tayin edilmesi münasip 
görülmüş ve maddei mezkûre de olveçhile tadil edilmiştir. 

Mazbatada 37 nci maddenin esnayı müzakeresinde Meclisin feshi hakkında 
Heyeti Ayanın sülüsânı ekseriyeti hakem ittihaz edilmek için dermeyan edilmiş 
olan teklif evvelemirde nazarı itibare alınmış ise de, birinci defada vükelânın ka
bule veya istifaya mecbur tutulmaması, itimat, ademî itimat meselesiyle kabili 
tevfik görülememiş ve vükelânın birinci defa tebdilinden sonra da ihtilaf temadi 
ettiği takdirde Heyeti Ayanın hakemiyetine müracaat etmek Zatı Hazreti Padişâ-
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hiye karşı ifratperestlik demek olacağından, maddei mezkûre de veçhl meşruh 
dairesinde kararlaştırılmıştır. 

Encümen mazbatasında 40 mcı maddeyi teşkil ederek 38 inci maddenin su
reti muaddelesinde vükelâdan birinin ledelistizah mes'uliyeti üzerine alarak ce
vabı tehir edebilmesine müteallik fıkranın bilâ müddet hakkı tehiri bahşetmiş gi
bi görüneceği, bunun ise Kâmil Paşanın Sadareti zamanında sebkeden ahvale 
mümasil hâlâtı müstacele zuhurunda bir mühimmei siyasiye tevlid edebileceği 
tecrübeten sabit bulunduğu nazarı itibare alınarak istizah olunan zatm hodbe-
hod ve keyfemâyeşâ hakkı tehire malik olamayıp, belki tehiri istizahı talep ve 
Meclise teklif edebilmesi ve bunun bir müddeti muayyene ile tevkit edilmesi hak
kında vuku bulan teklif üzerine ol babda tayini iktiza eden müddetin icabı hale 
göre tahavvül edebileceği noktai nazarından keyfiyeti tevkit her muktezayı mas
lahat Meclisin takdirine havale olunmak ve fakat hakkı tehir, talebi tehir hakkı
na tebdil edilmek münasip görünmüş ve o suretle tadilat icra edilmiştir. 

51 inci, 56 ncı ve 57 nci maddelerin Meclisçe tabi olduğu tadilatı ahire, yine 
Encümen mazbatasında muharrer esbabı mucibe esaslarına müstenid bazı mü
lâhazat üzerine mübteni olduğu ve başkaca tafsilâta lüzum olmadığı ledelmüta-
laa müstebân olur. 

Âyân ve Mebusan Heyetlerinin Meclisi Umumî Millî halinde içtimaına lüzum 
hâsıl olabileceği Ayastefans'ta tecrübesi sebk etmiş halattan olmakla, gerek ah
vali fevkaladede ve gerek bittemsil her iki Meclis indinde ihtilâf vuku bulan me
saimi mühimmede zuhura gelecek ihtiyacın çarei halli olmak üzere Meclisi Umu
mî faslının nihayetine bir madde ilâvesi hakkındaki teklif ledelkabul 73 üncü 
madde ol veçhile zammedilmiştir. 

Heyeti Âyânm hâkimiyeti milliye esasına müstenid bir Meclisi Millî halinde 
bulunması hususunda Meclisi Mebusan adetâ müttefik olmakla, Encümen maz-
batasındaki 62 nci madde başkaca tahkim edilerek tadil ve tertibi ahirde 64 ün
cü madde olmak üzere kesbettiği şekli ifrağ olunmuştur. Çünkü, Mebusanda vü
cudu tabii olan muhtelif cereyan efkârın tanzim ve tadiline vasıta olacak ve tayi
ni istikametine hizmet edecek olan Heyeti Âyân, her halde Mebusanın sülüsü 
miktarına baliğ olmadıkça bir Meclisi Millî vaziyetini iktisap edemeyeceği gibi, 
miktarının sabit bulunmaması dâhi müşkülât ika'edecek ahvalden bulunması ve 
bir de intihap olunacak olan sülüsânmm Mebusan intihabından başkaca olarak 
hâkimiyeti milliye esasına müstenid bir usule tabi olması ve bittabi buna dair bir 
kanunu mahsus tanzim edilmesi lâbüt görülmüş ve maddei mezkûre berveçhi 
meşruh tadil olunmuştur. 

Asıl Kanunu Esaside 61 inci ve 62 nci maddelerin tevhidiyle tadili ahirde 65 
inci maddeyi teşkil eden maddenin esbabı mucibesi dahi mazbata münderecatın-
dan müstebân olacaktır. Şu kadar ki Âyân âzası için vacip olan sıfatı lâzimei ki
fayet hakkmda asıl kanunda bazı tafsilat bulunduğu halde tadilinde icmal edil
miş olması suiistimale sebebiyet verecek ahvalden olmakla, tafsilatı kâfiye dere 
edilmesi lüzumuna dair Mecliste ve bazı itirazat dermeyan edilmiş ise de aslında 
muharrer olan tafsilâtın istikra suretinde olmadığı bedidar idüğünden, lâzım ge-
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len izahat Kanunu Esaside bir ıtnâb-ı mümil teşkil edeceği düşünülerek burada 
icmali mezkûr ile iktifa edilip bu icmalin delâlet edebileceği tafsilâtı lâzıme aslâ-
tarikil'istikrâ zikri sebk eden kanunu mahsusa derç olunma daha münasip gö
rülmüş olduğunun kaydedilmesi de karargir olmuştur. 

Mazbatanın, mebusluğa mani ahvalden bahis olan 5 inci maddesinin müza
keresi esnasında alelıtlak cînâyât ve redâeti ahlâkıyyeden neş'et edecek ceraim-
den biriyle mahkûm olanların müntehibi saniliğe intihabı caiz görülemeyeceği 
halde, bu gibilerin mebusluğa intihabını tacviz etmemek evleviyette kalacağından 
madde-i mezkûreye buna dair bir fıkra ilâve edilerek 72 nci madde olmak üzere 
tadil edilmiştir. 

Mebusanın müddeti içtimaiyelerine müvezza olarak alacakları tahsisatı sene-
viyenin kemmiyetini mübeyyin olan maddenin müzakeresi esnasında muhassa-
sâtı mezkûrenin hiç olmazsa Âyân muhassasatı nasfma veya sülüsânma muad-
dil olmak üzere tazminatı kâfiye olabilecek bir haddi layika iblağı karargîr olma
dıkça sıfatı lâzime-i kifayet ve fazileti haiz zevatın Meclisi Mebusan âzâlığına rağ
bet etmekle mağdur kalacaklar, binaenaleyh maddenin bu veçhile tadil edilmesi 
dermeyan edilmiş ise de, ihtiyacât-ı maliye dolayısıyla temkihâta en ziyade mü-
tehallik olduğumuz bir sırada bu lüzumun kemayeliku infazı münasip olamaya
cağından ve ancak müddeti içtimaiye 6 aya çıkarılmış bulunduğundan, tahsisa
tı sabıka nispetinde 6 ay itibariyle 30 000 ve fazla içtima vuku bulduğu surette 
şehrî 5 000 kuruş itibariyle tahsisat verilmesi kabul edilerek 80 inci madde ol
mak üzere tadilâtı havi olan madde tastir edilmiştir. 

Berveçhi maruz icra edilen tadilattan mâda vuku bulan tadilatı cüz'iye, 
cüz'iye, sathî mütalaa ile anlaşılacağı gibi, Kanunu Esasinin tadiline müteallik 
olan madde dahi aslı veçhile ibka edilmiş ve bir de Heyeti Ayanın bir Meclisi Mil-
lî-i hakikî halini alabilmesi için kabul edilmiş olan usule tevfiki muamele edilmek 
üzere 1324 senesinden itibaren 3 sene sonra teşebbüsata iptidar edilmesi hak
kında bir madde-i muvakkate dercedilmek hususu da müttefikan karar ve
rilmiştir. 

Kanunu Esasi Encümeni 
Mazbata Muharriri 

Mehmet Hamdi. 

20 Nisan'da başlayan ilk görüşme 29 Nisan'a dek sürdü. Bazı mad
deler tartışmasız, bazıları uzun uzun tartışılarak kabul edildi. Bazıları 
üzerinde görüş birliğine varılamadığı için Kanun-i Esasi Komlsyonu'na 
gönderildi. 

Meclis-i Mebusan Reisi yasanın ikinci kez görüşülmesine beş gün 
sonra başlanmasını önerdi. Mebuslar da bu öneriyi benimsedi. İkinci gö-
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rüşmede 2/3 çoğunluğun zorunlu olduğunu belirten Meclis-i Mebusan 
Reisi, Kanun-i Esasi konusunda bu süre içinde mebusların "hatırına bir 
şey gelirse encümene bir takrirle" bildirmelerini istedi (1). 

Kanun-i Esasi değişikliğinin ikinci görüşülmesine biraz gecikmeyle 
25 Mayıs'ta başlandı ve 4 Haziran'a kadar devam edildi. Varılan sonuç 
22 Haziran 1325'te Meclis-i Âyân'a gönderildi. Âyân üyeleri bu metni in
celeyerek görüşlerini bir yazı ile 27 Temmuz 1325'te Meclis-i Mebusan'a 
bildirdiler (2). Âyân üyelerinin isteği doğrultusunda yapılan değişiklikler 
Meclis-i Mebusan da 2 Ağustos 1325 (15 Ağustos 1909) te onaylandı (3). 
Bu değişiklik ile 1876 Kanun-i Esasi'si, demokratik bir Meşruti Monarşi 
anayasası karakterini kazanmış oldu. Yapılan değişiklik monarşik yapıyı 
değiştirmedi. Ancak hükümetin oluşumunda oldukça ciddî yeni ilkeler 
getirdi. Sadrazamın kendi çalışma arkadaşlarını seçmesine olanak sağ
landı. Böylece kendi içinde daha tutarlı, görevleri yönünden sürekli Mec
lis-i Mebusan'm denetimi altında bulunan, gerektiğinde Padişahın istek
lerine bile karşı tavır alabilecek bir hükümet biçimi benimsenmiş oldu. 
Bu da Osmanlı imparatorluğunda parlamenter sisteme yönelişin başlan
gıcını oluşturdu. 

Padişahın yetkileri belli ölçüler içinde kısıtlandı, genel ilkelere bağ
landı. Padişahın tahta çıktığında Meclis-i Umumi'de, Kanun-i Esasi hü
kümlerine uyacağına, vatan ve millete sadakatle hizmet edeceğine ilişkin 
yemin etmesi zorunluğu getirildi. Padişahın tek başına karar alma döne
mi kapatıldı. Padişahın kararlarında ilgili nazırın ve sadrazamın imzası
nın bulunması zorunlu görüldü. Meclislerin her yıl kendiliğinden toplan
ması ilkesi getirildi. Böylece Padişahın Meclisin toplanmasını engelleme 
yolu da kapatılmış oldu. 

Meclis-i Mebusan'm yetkileri genişletildi, padişahın iradesine bağım
lı olmasına son verildi. Padişah artık tek başına Meclis-i Mebusanı kapa
tamayacaktı. Meclis-i Mebusan'm kapatılmasında Meclis-i Âyân'ın onayı 

(1) a ş e C 3A 190 
12) ageC6s 234-236 
(1) ageC6s 430 432 Yapılan değişiklikler için bkz Duştur Ta tıb ı Sanı C1 i 638 vd Padişah ise 8 Ağustos 1325 (21 
Ağustos 1909)'da )w.a\ı onaylamıştır Sıma Kılı - Şeref Gozubuyuk, Türk Anayasa Metinleri Ankara 1985 .74-78 
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zorunlu görüldü ve en geç üç ay içinde seçimlerin yapılarak yeni Mecli
sin çalışmalarına başlaması ilkesi benimsendi. Meclis-i Mebusan'a ken
di başkanını seçme hakkı verildi. Meclis üyelerinin yasa önermelerinde-
ki Padişah baskısı kaldırılarak mebuslara yasa teklif etme hakkı verildi. 
Meclislerce benimsenen yasaların yayınlanması ya da yeniden meclislere 
gönderilmesi süreye bağlandı. Âyân Meclisi'ndeki görüşmelerin de açık 
yapılması, mektupların mahkeme kararı olmadan açılmaması ilkesi geti
rildi. Temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırılan 113 üncü maddedeki 
insanların sürgüne gönderilmesi hükmü Anayasadan çıkarıldı, çağdaş 
bir ihtiyaç olan toplanma, dernek kurma gibi yeni haklar Osmanlı halkı
na verildi. 

Bu köklü değişikliğin dışında daha sonra da Anayasanın bazı madde
leri değiştirildi (1). 

2. Cemiyetler Kanunu 

Edirne Mebusu Talât Bey, 23 Mart 1325 (4 Nisan 1909)'te Meclis-i 
Mebusan Reisliğine "İttihad ve Terâkki Cemiyeti ile evvel ve âhır teşekkül 
eden sair cemiyetlerin tabi olacakları kuyudu kanuniyeyi irae edecek bir 
layihai nizamiyenin, serian tanzim ve Meclise irsalfni öngören bir layiha
yı sunmuştur. Layiha görüşülmek üzere, 25 Mart 1325'te Layiha Encü
menine gönderilmiştir (2). 

Hareket Ordusu Komutanı Mahmut Şevket Paşa'nm da bu yasanın 
bir an evvel çıkarılmasını istemesi üzerine, Cemiyetler Yasası Şûra-yı 
Devlette hazırlanarak 23 Nisan 1325'te Hükümete sunulmuştur. Hükü
met bu yasanın bazı maddelerini değiştirerek, bazılarını kaldırarak hazır
ladığı yeni taslağı 4 Mayıs 1325'te (17 Mayıs 1909) şu yazı ile Meclis-i 
Mebusan Başkanlığına göndermiştir. 

(1) Bkz Kılı açe \ 79 vd Mete Tuncay "1293 Kanun u Esasînın Son Tadilleri" Armağan Kanun-u EsasVnın 100 Yılı. 
Ankara 1978 s 249-256 

(2) MMZb C Dl.lçse l.C 2.s 650 
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Meclisi Mebusan Riyaseti Canibî Âlisine 
Cemiyetler hakkında icabı hal ve maslahata göre kaleme alınan lâyihai kanu

niye ile işbu kanunun suveri tatbikiyesini havi nizamname layihasının lefiîyle 
meriyetine müterettip muamelenin ifasına dair Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesin
de İta kılınan mazbata, mezkûr lâyihalarıyla Meclisi Mahsusu Vükelada ledelmü-
talaa salifüzzikr cemiyetler hakkındaki kanun lâyihası münderecatı, esasen mü
nasip görünüp, ancak birinci, ikinci, altıncı, yedinci, sekizinci, onuncu, ondör-
düncü, onsekizinci, yirminci maddelerince bazı tadilat ve tavzihat icrası ve 11 in
ci ve 12 nci ve 13 üncü maddelerin tayy ve ihracıyla, 11 inci madde makamına 
kaim olmak üzere bir madde tahriri kararlaştırılarak, icabı icra kılınmış olduğun
dan mezkûr layihayı kanuniye suveri tatbikiyeyi havi layihayı nizamiye ve maz
bata ile beraber Meclisi Umumice tetkik ve tasdik olunmak üzere tarafı Âlilerine 
gönderilmiş olmakla, iktizasmm ifasına himmet buyurulması siyakında tezkere! 
senaveri terkim kılındı efendim. 

Fi 27 Rebiülahir sene 1327 
Ve fi 4 Mayıs 1325 

Sadrıazam 
Hüseyin Hilmi 

Cemiyetlerin tabi olacakları kuyudu kanuniyeyî irae edecek bir layihai niza
miyenin serian tanzim ve irsali Heyeti Umumiyece tensip edildiğine dair Meclisi 
Mebusan Riyasetinden irsal olunup Şûrayı Devlete havale buyurulan 28 Rebi-
ülevvel sene 1327 tarihli tezkire idarei meşrua ve meşrutanın Dersaadette deva
mına emniyet husulü zımnında cemiyetler hakkındaki layihai kanuniyenin teşrii 
tanzimi, Hareket Ordusu Kumandanı Mahmut Şevket Paşa Hazretleri tarafından 
varid olan tezkerede bildirildiği beyanı âlisiyle, iktizasının serian ifa ve tabasını 
âmir iki kıt'a tezkere! samiye İle birleştirilerek, Tanzimat Dairesinde kıraat olun
du. 

Cemiyetler hakkında icabı hal ve maslahata göre kaleme alman lâyihai kanu
niye ile işbu kanunun suveri tatbikiyesini havi tanzim kılman nizamname lâyi
hası leffen takdim kılınmakla meriyetine müterettip muamelenin ifa buyurulma
sı babında emrü ferman Hazreti menlehül emrindir. 

Fi 15 Rebiülahir sene 1327 
ve fi 23 Nisan sene 1325 

Tanzimat Dairesi Âzâ Âzâ Âzâ 
Reisi Mehmet Şerif Yusuf Behçet Dilber Efendi 

Mehmet Sait Namizaç Namizaç 

4 5 7 



Âzâ Âzâ Âzâ Âzâ 
Kemal Bey Fuat Mehmet Nurettin Abdullah 

Cemiyetler Hakkında Kanundur (Lâyiha) 
Faslı Evvel 

Birinci Madde - Cemiyet, eşhası müteaddide arasında malumat veya mesa
ilerini sureti dâimede bittevhid mukasemei menfiden gayrî bir maksatla teşekkül 
etmiş bir heyettir. Cemiyetlerin teşkilatı, muteber olması ukut ve mukavelat hak
kında câri olan kavaidi umumiyeye tebaiyetle meşruttur. 

İkinci Madde - Cemiyet teşkili evvelce ruhsat istihsaline menut değildir. An
cak cemiyetin idaresi ile mükellef bulunanlar, unvan ve maksat ve mahallî cemi
yeti mübeyyin Dersaadette Zaptiye Nezareti ve vilâyâtta mahallin en büyük mül
kiye memuruna cemiyetin müessisleri tarafından mahtum ve mümza bir beyan
name ita olunur. İşbu beyannameye cemiyetin nizamnamei esasinin bir sureti 
raptedilir. Buna mukabil bir ilmühaber verilir. 

Ehliyeti kanuniye iktisap etmek isteyen cemiyetlerin müessisleri, 5 inci mad
dede muharrer şeraiti ifa edeceklerdir. 

Kulüpler, işbu maddedeki cemiyetler kabilindedir. Fakat bunlar ehliyeti ka
nuniye iktisap edemezler. 

Üçüncü Madde - ahkâmı kanuniyeye ve âdabı umumiyeye mugayir veya asa
yişi memleket ve tamamiyeti mülkiyei devleti ihlâl ve şekli hazır hükümeti tağyir 
maksadına müstenit olmak üzere cemiyetler teşkili caiz değildir. 

Dördüncü Madde - Her ne maksatla olur ise, hafi cemiyet teşkili katiyen 
memnudur. Bir mahalde cemiyeti hafiye keşf olunduğundan, müessisleri ve ma
hallî içtimain sahip veya müsteciri hakkmda 9 uncu madde mucibince icrayı mü-
cazat olunacağı gibi, cemiyeti hafiye 3 üncü madde muharrer ve ceza kanunun
da musarrah olan mekasidi muzırra ve memnuadan biri için teşkil edilmiş oldu
ğu surette kanunu mezkûre tevfikan, terettüp edecek ceza başkaca hükmolunur. 

Beşinci Madde - Bir müddeti muayyene için teşekkül etmeyen cemiyetlerin 
azası, her ne zaman isterlerse mukavelede aksi şurut olmadığı takdirde, zamanı 
tesfiyesi hulul eden ve şali hale ait bulunan hissei nakdiyeyi ifa ettikten sonra ce
miyetten ayrılabilirler. 

Altıncı Madde - Cemiyetin 7 nci maddede muharrer ehliyeti kanuniyeyi ikti
sap etmesi için, cemiyetin idaresiyle mükellef bulunanlar tarafından cemiyetin 
merkezi idaresi Dersaadette ise Dahiliye Nezareti ve vilâyâtta ise mahallin en bü
yük mülkiye memuruna; cemiyetin unvan ve maksadını ve merkezî idaresini ve 
umuru idare ile mükellef bulunanların isim ve sanat ve mahallî ikametlerini mü
beyyin cemiyetin müessisleri tarafından mahtum ve mümza bir beyanname ita 
olunur. Ve buna mukabil bir ilmühaber verilir. İşbu beyannameye cemiyetin ni-
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zamnamei esasisinden 2 nüshası cemiyetin mührü resmisiyle musaddak olarak 
raptedilecektir. İlmühaber ahzinden sonra keyfiyet müessisleri tarafından ilan 
olunacaktır. 

Cemiyetler gerek nizamnamei esasi ve gerek heyeti idare ve mahallî ikamet-
lerince icra eyledikleri tadilât ve tebeddülatı, vukuundan itibaren bir mah zarfın
da hükümete bildirmeye mecburdur. 

İşbu tadilât ve tebeddülatın şahsı salise karşı hükmü, ancak hükümete ih
barı gününden muteber olur. İşbu tadilât ve tebeddülat bir defteri mahsusa kay
dolunacak ve defteri mezkûr, ciheti adliye ve mülkiyeden her ne zaman talep edi
lirse ibraz kılınacaktır. 

Yedinci Madde - Usulü dairesinde beyanname ita ile ehliyeti kanuniye ikti
sap eden her cemiyet, ruhsatı mahsusa istihsaline muhtaç olmaksızın mehakim-
de sıfatı kanuniye ile hazır bulunmak ve ledelicap Devletçe vuku bulacak iânât-
tan maada, evvela azasının senevi 24 altını tecavüz etmemek üzere ita edeceği 
hıssei nakdiyeyi; saniyen, cemiyetin idaresine ve azasının içtimaına mahsus olan 
mahallî; sâlisen, maksat ittihaz ettiği hususun icrası için elzem olan emvali gay
rî menkuleyi nizamı mahsusuna tevfikan tasarruf ve idare etmek selâhiyetini ha
iz olabilir. 

Sekizinci Madde - teşkili gayrî caiz olduğu 3 üncü maddede beyan olunan 
cemiyetler, gerek alakadar olanların müracaatı ve gerek müddei umumiliğin ta
lebi üzerine mehakimi adliyenin kararıyla fesholunacağı gibi, ilan şartını ifa ve 
beyanname ita etmemiş olan cemiyetler dahi kezalık alakadar olanların veya 
müddei umumiliğin talebiyle feshedilir. 

Dokuzuncu Madde - İkinci ve 6 ncı maddeler ahkâmına mugayir harekette 
bulunanlardan 1 altından 10 altına kadar ve tekerrürü halinde 2 misli cezai nak
diye alınır. Cemiyetin feshine hüküm lâhık olduktan sonra, cemiyeti hilafı kanun 
olarak ipka veyahut yeniden tesis ve idare edenler 1 altından 200 altına kadar 
cezayi nakdî ve 1 haftadan 1 seneye kadar hapisle mücazaat edilir. Hükmen fes
hedilmiş olan bir cemiyetin azasına mahallî içtima olunmak üzere kendi yerleri
ni istimal ettirenler hakkında aynı ceza tertip olunur. 

Onuncu Madde - Azasının rıza ve ihtiyarlarıyla veya nizamnamei dahilisi mu
cibince, yahut mahkeme kararıyla münfesih olan cemiyete ait emval hakkında, o 
cemiyetin nizamnamei esasisinde bir hüküm olduğu halde, ona ve hüküm olma
dığı takdirde cemiyetin heyeti umumiyesi tarafından verilecek karara tevfikan 
muamele olunur. 

Onbirüıci Madde - Gerek payitahtta, gerek vilâyâtta mekasidi siyasiyeye 
müstenit olarak hiçbir cemiyet ve hiçbir fıkranın teşkiline ve devamına müsaade 
olunamaz. 

Onikinci Madde - Hiçbir cemiyet üstü kapalı olmayan mahallerde ve sokak 
ve meydanlarda umumî içtimalar tertip edemezler. 

Onüçüncü Madde - Kavmiyet ve cinsiyet esas ve unvanlarıyla dahi cemiyet
ler teşkili memnudur. 
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Ondördüncü Madde - Fırka ve cemiyetler namına memurin ve mecalisi res-
miyeye vuku bulacak müracaat ve mütalebat kâtibi umumî veya müdürlerinin 
imza, mührü zatileri altında pullu istidanamelerden gayrî vesaitle cereyan ede
meyecektir. 

Onbeşinci Madde - Her nevi cemiyet ve kulüplere aza sıfatıyla dahil olacak
lar, 20 yaşından dûn sinde olmamak, cinâyâtı adiye ile mahkûmiyet ve mahsusi-
yete duçar olmuş bulunmamak ve hukuku medeniyesine malik bulunmak şarttır. 

Onaltıncı Madde - Cemiyetlerde kulüplerin içtimagâhlarında her nevi eslihai 
nariye ve cârihanın iddihar ve hıfzı memnudur. Yalnız saydı şikâre ve meç tali
mine mahsus olacak kulüplerde zabıtanın malumatı altında olarak icap eden es-
lehadan lüzumu kadar bulundurulabilir. 

Faslı sâni 
Onyedinci Madde - Bir cemiyetin menafi! umumiyeye hadim addolunması, 

Şûrayı Devlet kararıyla Devletçe tasdik olunmasına mütevakkiftir. 
Onsekizinci Madde - işbu cemiyetler nizamname! esasilerinin mani olmadığı 

kâffei muamelatı hukukiyeyi ifa edebilirler. 
Bir cemiyetin malik olacağı esham ve tahvilâttan hâmiline ait olanların behe-

mahal cemiyet namına kayıt ve tahvili lâzımdır. Vasiyet ve hibe edilen emvali, 
Hükümetin ruhsatı mahsusası olmaksızın cemiyet kabul edemez. Vasiyet ve hi
be edilen mal gayrimenkul, olduğu ve cemiyetin vazifesini ifa hususunda lüzumu 
olmadığı takdirde, işbu mal satılır. Ne müddet zarfında satılmak lâzım geleceği 
kabulü hakkındaki kararda tasrih olunur. Satılan mülkün bedeli cemiyetin san
dığına teslim edilir. 

Ondokuzuncu Madde - Azasından kısmı azamı ecnebi veyahut heyeti idaresi 
ecnebiyeden veya merkezi idaresi memaliki ecnebiyeden olup da esham ve eşya 
ticaretgâhlarının muamelâtı cariyesini ihlâl ve Devletin emniyeti dahiliye ve hari
ciyesini tehdit edecek surette muamelatta bulunan cemiyetler Meclisi Vükela ka
rarı ve iradei Padişahi ile ilga olunur. 

Bu veçhile ilga edilen cemiyetin müessisleri ve müdürleri ve heyeti idaresi, iş
bu cemiyeti ipka veyahut ilga kararından sonra cemiyeti, hilafı kanun olarak tek
rar teşkil eyledikleri takdirde, 9 uncu maddesine fıkratı saniyesinde münderiç ce
zalar hükmolunur. 

Yirminci Madde - Cemiyetler ve kulüpler üzerinde zabıtanın hakkı teftişi var
dır. Bunların içtimagâhları memurini zabıtaya her zaman küşade bulunacaktır. 
Şu kadar ki, içtimagâhda zabıta memurları lüzumu hakikiye müsteniden girdik
lerini ledelhace isbat için Dersaadette Zaptiye Nazırı ve vilâyâtta mahallin en bü
yük mülkiye memuru veya vekilleri tarafından o mahalle duhul hakkmda emir 
veya icazeti mutazammın olarak verilmiş bir varakai resmiye ibrazına mecbur
durlar. 

Yirmibirlncl Madde - işbu kanun icrasına Dahiliye ve Adliye Nezaretleri me
murdur. 
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Cemiyetler Hakkındaki Kanunun Suveri Tatbikiyesine Dair Nizamnamedir 
Faslı evvel (Lâyiha) 

Birinci Madde - Cemiyetler hakkındaki kanunun 6 ncı maddesinin fıkrai sa
niyesinde muharrer olan beyanname cemiyetin idaresiyle mükellef bulunanlar 
tarafından ita olunur. Beyannamenin tarih ve cemiyetin unvan ve maksadı ile, 
merkezi idaresini mübeyyin bir hülasa, ceridei resmiyeye onlar tarafından bir 
mah zarfında dercettirilmekle, cemiyet ilan edilir. İşbu ilanın bir sureti Dersa-
adette Zaptiye Nezaretinde ve vilayatta polis idarelerinde sureti mahsusata tutu
lacak deftere kaydedilir. 

İkinci Madde - Nizamnamei esasiler ve beyannamelerle nizamnamei esasiler -
ce icra edilen tadilâtı ve heyeti idare yahut müdüriyetçe vukua gelen tebeddüla
tı mutazımmm evrakın münderecatma arzu edenlerin merciine müracaatla, mut
tali olmaya ve haremi vererek kısmen veya kamilen suretini almaya hakları var
dır. 

Üçüncü Madde - Cemiyetin heyeti idaresince veyahut müdüriyetince vuku 
bulan tebeddülata müteallik beyannamede, heyeti idare yahut müdüriyetince vu
kua gelen tebeddülat ile beraber, ledelhace ahiren vücuda gelen müessesat ve 
merkezi idarenin mahallince vuku bulan tebeddülatı ve kanunun 7 nci madde
sinde muharrer bulunan emvali gayri menkulenin tefevvuz veyahut ferağı ve te-
fevvuz edilmiş ise malın tafsili evsafı ve bedeli veyahut satılmış ise bedeli ferağı 
zikr ve beyan olunur. 

Dördüncü Madde - Her bir beyannamenin ilmühaberinde, evrakı merbuta tâ-
dâd edilir. Kanunun 2 nci maddesindeki beyannamelerin ilmühaberleri zaptiye
ye ve 6 ncı maddedeki beyannamelerin ilmühaberleri Dahiliye Nazırları ve vilâ-
yâtta her 2 ilmühaber de mahallî en büyük mülkiye memurları tarafından tah-
tim ve zirlerine tarih vazolunur. 

Beşinci Madde - Nizamnamei esasilerce icra edilen tadilât ve heyeti idare ya
hut müdüriyetçe vukua gelen tebeddülat, ilan olunan her bir cemiyetin merkezi 
idaresinde tutulan bir deftere kaydolunduğu gibi, tadilât ve tebeddülata müteal
lik ilmühaberlerin tarihleri dahi kaydedilir. Ciheti mülkiye ve adliyeden talep vu
kuunda, işbu defter merkezi idarede ibraz olunur. 

Altıncı Madde - Mazereti makbule sebebiyle muvakkaten mahallî içtimaları-
nı tebdile mecbur olan cemiyet yahut kulüp heyeti idaresi, muvakkaten ittihaz 
edecekleri mahallî içtimai, derhal en yakın olan zabıta memuruna bir beyanna
me ile ihbara ve eski içtimagâhlanna avdetlerinde işbu muameleyi tekrara mec
bur olacaklardır. 

Faslı Sâni 
Yedinci Madde - Kanun dairesinde müteşekkil bir cemiyetin menafii umumi-

yeye hadim olduğunun tasdiki talebini havi olan istidaname, cemiyetin meclisi 
umumisince bu hususta tevkil olunanların kâffesi tarafından imza edilir. 

Sekizinci Madde - Maddei sabıkadaki istidanameye evvelen beyannamenin 
hülasasını havi ceridei resmiyenin bir nüshası; saniyen, menafii umumiyeye mü-
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teallık olan teşebbüsün esasiyle derecei tevessuunu mubeyyin bir lâyiha, sâlisen, 
cemiyetin nizamname! esasinin 2'şer nüshası, râbian, muessesatın tasrihi meva-
kiıni muhtevi defterini, hâmisen, azayı cemiyetin sinlerini ve tabiiyetlerini ve sa
natlarını ve ikametgâhlarını mubeyym defteri, sâdisen, son devret hesabiye neta-
yicinı havı bir cetvel, sâbian, menkul ve gayrimenkul emval ile düyunun bir def
ten, sâmimen, cemiyetin menafii umumiyeye hadım olduğunun tasdiki için mü
racaat olunmasına mezuniyeti havi meclisi umumide cereyan eden muzakeratın 
bir sureti raptedilir Ve işbu evrakın asıllarına mutabakatı ve munderecatmın 
sıhhati, istidanameyi imza edenler tarafından tasdik olunur 

Dokuzuncu Madde - Nizamname! esasiler, evvelen cemiyetin unvanını ve 
maksadını ve ne kadar müddet devam edeceğini ve merkezi idaresini, saniyen, 
azanın sureti kabulü ile terkini kayıtlarını, sâlisen, cemiyetin ve muessesatın teş
kilât ve muamelatına müteallik kavaidin ve idare vazifesi ile mükellef olan azanın 
derecei selâhiyetlerıni ve nızamnameı esasilerin tadili ile cemiyetin feshi şeraiti
ni, râiban heyeti idarece veya müdüriyetçe vukua gelen tebeddülatı bir mah zar
fında Dersaadette Dahiliye Nezareti ve vılâyâtta mahallin en buyuk mülkiye me
muruna bildirmek ve hükümet tarafından vuku bulacak talep üzerine defatır ve 
evrakı hesabiyeyi bulunduğu yerde ibraz eylemek taahhüdünü, hâmisen, cemi
yet bilihtiyar veya nizamnamei esasisi mucibince veya mahkeme hükmüyle veya
hut Meclisi Vükela kararıyla fesholunduğu takdirde, emvali hakkında ne yolda 
muamele olunacağını, sâdisen, cemiyetin butun butun meccanen olmayan mu-
essesatmda her ne nam ile olursa olsun, alınacak ücretlerin haddi azamisini mu
beyyin mevaddı muhtevi olacaktır 

Onuncu Madde - istidaname Dahiliye Nezaretine ita olunur Buna mukabil 
evrakı merbutesı işaret olunarak, tarih ve muhurlu bir ilmühaber verilir Nezaret 
icap eden vilayet ve nezaretlerle badelmuhabere, evrakı Şûrayı Devlete lieclıttev-
dı bâteskire makamı sadarete takdim eder 

Onbirrnci Madde - Cemiyetm menafii umumiyeye hadim olduğunu resmen 
tasdiki kararını mubellağ buyurulduğu sureti beyanname evrakına raptedilmek 
üzere mahallerine irsal ve keyfiyet cemiyete de tebliğ edilir 

Faslı sâlîs 
Onikincı Madde - Her ne suretle olursa olsun, münfesih olan bir cemiyete ait 

emval hakkında olunacak muameleye ve tasfiyeı hesabata dair nizamnamei esa
side sarahat olmadığı veyahut cemiyetin bilihtiyar feshine karar veren meclisi 
umuminin kararnamesinde bu bapta bir şey denilmemiş olduğu takdirde, mud-
dei umumiliğin talebi üzerine mahkeme tarafından bir vekil tayın olunur işbu 
vekil vazifesi emval hakkında olunacak mumaleye dair bir karar itasına münha
sır olmak üzere, mahkeme tarafından tayin edilen müddet zarfında bir meclisi 
umumî akdettirir 

Onuçuncu Madde - Maddeı sabıkada muharrer meclisi umumî, emval hak
kında olunacak muamele ne olursa olsun, cemiyetler hakkındaki kanunun 1 in
ci maddesi hükmünce azayı cemiyete vermiş oldukları hıssaı nakdıyenin iadesin
den maada, emvali cemiyetten hiçbir hıssa ifraz ve ita edemez 
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Cemiyetler Kanunu Hakkında Dahiliye Encümenince Kaleme Alınan 
Esbabı Mucibe Mazbatası ile Layihai Kanuniye 

Cemiyetler Kanunu Hakkında Dahiliye Encümenince Kaleme Alman Esbabı 
Mucibe Lâyihası 

Cemiyetler hakkında Hükümetçe tanzim ve irsal olunan kanun lâyihası En-
cümenimizce tetkik olundu. Halihazırda böyle bir kanun vaz'ına lüzum olup ol
madığının takdiri Heyeti Umumiyeye ait olduğundan, bu bapta beyanı mütala
adan sarfınazarla, lâyihada icra edilen tadilât berveçhizir arz olunur : 

Lâyihai Kanuniyenin birinci maddesinin birinci fıkrası cemiyetin tarifinden 
ibaret olmakla, yalnız (mukasemei menafi) tabirindeki menafi kelimesi yerine ta-
biratı fıkhiyeden olan (cerih) kelimesi ikame edilerek, aynen kabul edildi. Fıkrai 
saniye gelince; bizde ukud ve mukavelat için kavaidi umumiye mevcut olmayıp 
her âkid için ayrı ayrı ahkâm mevzu olduğundan ve cemiyetlerin sureti teşekkül
leri itibariyle tâbi olması lâzım gelen zevabıt ve kavaid işbu kanunda mümkün 
mertebe tasrih edilmiş bulunduğundan, fıkrai mezkûre tayyedilmiştir. 

İkinci maddede Hükümet cemiyetlerin kabletteşkil ruhsata tâbi tutulmama
sı cihetini tercih ve iltizam etmiş ve encümen de hükümetin bu müsaadesini tak-
yid etmemiştir. Ancak badettesis Hükümete hemen ihbarı keyfiyet etmek lüzumu 
bir derece daha takviyeye çalışılmıştır. Maddei mezkûrenln fıkaratı sairesi lâyiha
nın 6 ncı maddesinde mufassalan muharrer ve kulüpler hakkındaki fıkra bir 
maddei mahsusa şeklinde işbu faslın nihayetinde münderiç bulunduğundan 
bunlar 2 nci maddeden çıkarılmıştır. 

Üçüncü madde; lâyihai muaddelede görüleceği üzere 1-2 fıkra ilâvesiyle he
men aynen kabul olundu. 

Lâyihanın 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası taalluk ve münasebeti cihetiyle 
lâyihai muaddelede 6 ncı maddenin iptidasma ve fıkaratı ahir esi 12 nci maddei 
muaddelenin intihasına nakledilmiş ve lâyihanın 13 üncü maddesinde kavmiyet 
ve cinsiyet esas ve unvanlarıyla cemiyet teşkili hakkında memnuniyet yalnız si
yasî cemiyetlere hasrı tahsis edilerek maddei mezkûre lâyihai muaddelede 4 ün
cü madde olarak kaydolunmuştur. 

Lâyihanın 5 inci maddesinde bir müddeti muayyene için teşekkül etmeyen 
cemiyetler azasının mukavelede "aksi şurut mevcut olmadıkça" hissei nakdiyele-
rini bilifa cemiyetten ayrılabilecekleri gösterilmiş ise de bir cemiyete duhul ihti
yarî olduğu gibi, ondan bilakaydüşart ayrılmak da hürriyeti şahsiye muktezasın-
dan olmasına ve zaten bu maddedeki "aksi şurut olmadığı takdirde" tabiri dahi 
lâyihanın mehazından yanlış nakledilmiş bulunmasına mebni, bu tâbir lâyihai 
muaddelede görüldüğü veçhile - aksi meşrut olsa bile - suretine tahvil edildiği gi
bi bir cemiyetin müddeti muayyen veya gayri muayyen olsun her cemiyet azası
na cemiyetten ayrılmak hakkı da temin edilmiştir. 
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Altıncı maddede İhbar ve ilan keyfiyet mücerret ehliyeti kanuniye iktisap et
mek isteyen cemiyetlere tahsis edilmiş ise de, encümenimizce ihbar ve ilan key
fiyeti esasen cemiyetlerin hafi kalmaması lüzumuna müstenit ve keyfiyet olmak 
üzere kabul edildiğinden her cemiyeti ihbar ve ilana mecbur etmek için bu mad
denin 1 inci fıkrası tayyedilerek yerine lâyihadaki 4 üncü maddenin fıkrai ûlâsı 
ikame ve alt tarafı aynen kabul olunmuştur. 

Yedinci madde tadilatı cüziye ile lâyihai muaddelede 8 inci madde olarak ka
bul edilmiş ve her cemiyet ve şuabatm behemahal bir heyeti idaresi bulunması 
ve bu heyetlerce birkaç esas defterinin tutulması, bittensip bu bapta encümence 
kaleme alman bir madde lâyihai muaddelede 7 nci madde olarak gösterilmiştir. 

Lâyihanın 8 inci maddesi bazı tadilattan sonra 4 üncü maddesinin fıkrai ahi-
resi ile meczedilip lâyihai muaddelede 12 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Lâyihanın 9 uncu maddesi bazı tadilat ile ve cezaların bir miktar tezyidi su
retiyle hemen aynen kabul ve lâyihai muaddelede 13 üncü madde olarak kayde
dilmiştir. 

Lâyihanın 10 uncu maddesi (Lâyihai muaddelede 14 üncü) aynen kabul edil
miş ise de, feshedilen cihetler 3 üncü maddede mezkûr maksadı muzırreye müs
tenit cemiyetlerden olduğu halde, bunların emval ve eşyası maksadı muzirreleri-
nin icrasına ait alât ve vesaikten madut olmakla zapt ve müsadere lüzumu mad
deye ilâve olunmuştur. 

Lâyihanın 11 inci maddesi siyasî cemiyetler ve fırkaların teşkiline müsaade 
olunmayacağını mutazammın olup, cemiyatı siyasiyenin men'i teşekkülü ise, 
meşrutiyetin icraatı tabiiyesine muhalif bulunduğundan, bu madde kamilen tay-
yedilmiştir. 

Lâyihanın 12 nci maddesi cemiyetlerin üstü kapalı olmayan mahallerde 
umumî içtimalar tertip etmesini mâni olup, halbuki umumî içtimalar içtimaatı 
umumiye kanununa tâbi olduklarından bu kanunda böyle bir maddenin dercine 
lüzum görülemediğinden tayyolundu. 

Lâyihanın 13 üncü maddesi muaddelede 4 üncü olarak kabul edildiği gibi, 14 
üncü maddesi de bazı tadilât ile lâyihai muaddelede 9 uncu madde olarak kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanın 15 inci maddesi lâyihai muaddeleye 5 inci ve 16 nci maddesi de 11 
inci madde olmak üzere kayıt ve kabul olundu. 

İşbu fasla, kulüplerin dahi cemiyetler kabilinden olduğuna dair bir madde ile 
elyevm mevcut olan cemiyetlerin, bu kanunun neşir ve ilanından itibaren bir ay 
zarfında bu kanunda muharrer şeraiti ifaya mecbur olduklarına dair diğer bir 
madde ilave olunmuştur. 

İkinci fasıldaki mevad aynen kabul edilmiştir. 
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Tadilatı maruza dairesinde tanzim edilen layiha! kanuniye Heyeti Umumiye-
nin nazarı tetkikine arz olunur. 

Fi 23 Cemaziyülevvel sene 1327 
Fi 30 Mayıs sene 1325 

Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri Zabıt Kâtibi 
Adana Mebusu Bursa Mebusu Zor Mebusu 

Ali Münlf Abdullah Sabri Cafer Lütfi 
Aza Aza Aza 

Saruhan Mebusu Kütahya Mebusu Sinop Mebusu 
İlhami Cemal Hasan Fehmi 

Aza Aza Aza 
Üsküp Mebusu Biga Mebusu Ankara Mebusu 

Salt Ali Rıza Kasım 
Aza Aza 

Trablus Mebusu İsparta Mebusu 
Nafi Mehmet Eşref 

Cemiyetler Kanunu 
Lâyihai Muaddele 

Faslı Evvel 
Birinci Madde - Cemiyet, eşhası müteaddide tarafından malumat veya mesa

ilerini sureti daimede bittevhit mukasemei reblhten gayri bir maksatla teşkil edi
len heyettir. 

İkinci Madde - Cemiyet teşkili evvelce ruhsat istihsaline menut değildir. Şu 
kadar ki teessüsünü müteakip 6 ncı maddeye tevfikan behemahal hükümete ih
bar edilmesi lâzımdır. 

Üçüncü Madde - Ahkâmı kavanlne ve âdabı umumlyeye mugayir bir esası 
gayri meşrua veya asayişi memleket ve tamamiyeti mülklyei devleti ihlâl ve şekli 
hâzır hükümeti tağyir ve anasırı muhtelifei Osmaniyeyi siyaseten tefrik maksadı
na müstenit olmak üzere cemiyetler teşkili caiz değildir. 

Dördüncü Madde - Kavmiyet ve cinsiyet esas ve unvanlarıyla siyasî cemiyet
ler teşkili memnudur. 

Beşinci Madde - Cemiyetler azasının 20 yaşından dûn olmaması ve cinayet
le mahkûm veya hukuku medeniyeden mahrum bulunmaması şarttır. 

Altıncı Madde - Hafi cemiyetler teşkili kafiyen memnudur. Binaenaleyh bir 
cemiyet tesis edilir edilmez eğer merkezi İdaresi Dersaadet'te İse Dahiliye Nezare
tine ve taşrada İse mahallinin en büyük mülkiye âmirine cemiyetin unvan ve 
maksadını ve merkezi idaresini ve umurî ile mükellef olacakların isim ve sıfat ve 
mahallî ikametlerini mübeyyln cemiyetin müessisleri tarafindan mahtum ve 
mümza bir beyanname imza olunacak ve buna mukabil bir ilmühaber verilecek -
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tir. İşbu beyannameye cemiyetin nizamname! esasisinden 2 nüshası cemiyetin 
mührü resmisiyle musaddak olarak raptedilecektir. 

İlmühaber ahzinden sonra keyfiyet müessisleri tarafından ilan olunacaktır. 
Cemiyetler gerek nizamnamei esası ve gerek heyeti idare ve mahallî ikametlerince 
icra edildikleri tadilat ve tebeddülatı derhal hükümete bildirmeye mecburdurlar. 

İşbu tadilat ve tebeddülatın şahsı sâlise karşı hükmü ancak hükümete ihbar 
gününden muteber olur. İşbu tadilât ve tebeddülat bir defteri mahsusa kaydolu
nacak ve defteri mezkûr ciheti adliye ve mülkiyede her ne zaman talep edilirse ib
raz kılınacaktır. 

Yedinci Madde - Her cemiyetin merkezinde 2 kişiden aşağı olmamak üzere bir 
heyeti idaresi ve eğer şuabatı var ise onların da merkeze merbut kezalik birer he
yeti idaresi bulunmak ve bu heyetlerce evvela cemiyet âzasmm hüviyetlerini ve 
tarihi duhûllerini, saniyen heyeti idarenin mukarrerat ve muhaberat ve tebligatı
nı, sâlisen cemiyete ait varidat ve masarifin müfredat veçhile nev1 ve miktarını 
mübeyyin birer defter tutulmak ve ciheti adliye ve mülkiyeden her ne zaman ta
lep edilirse ibraz edilmek şarttır. 

Sekizinci Madde - Altıncı madde mucibince beyanname ita etmiş olan her ce
miyet 9 uncu maddede gösterildiği üzere, bilvasıta müddei ve müddeialeyh sıfa
tıyla mehakimde hazır bulunmak ve ledelicap devletçe vukubulacak ianattan 
ma'da evvela azasının senevi 24 altını tecavüz etmemek üzere itâ edeceği hıssası 
nakdiyeyi, saniyen cemiyetin idaresine ve âzâsmm içtimaına mahsus olan ma
hallî, sâlisen maksat ittihaz ettiği hususun icrası için elzem emvali gayri menku-
leyi nizamı mahsusuna tevfikan tasarruf ve idare etmek selâhiyetini haiz olabilir. 

Dokuzuncu Madde - Cemiyete ait mesalih için cemiyetler namına memurin 
ve muhakeme ve mecalisi resmiyeye vukubulacak müracaat ve mutalebat kâtibi 
umumî veya müdürlerinin imza ve mührü zaitleri altında pullu istidanamelerden 
gayri vesaitle cereyan edemeyecektir. Cemiyet namına itayı muamele edecek bu 
misullu kimselerin hüviyetleri cemiyetin nizamnamei esasisinde tasrih olunacaktır. 

Onuncu Madde - Cemiyetlerin âzası her ne zaman isterse, nizamnamei esa
silerinde aksi meşrut olsa bile, yalnız zamanı tevsiyesi hulul eden ve sâli hale ait 
bulunan hissei nakdiyeyi ifa ettikten sonra cemiyetten ayrılabilirler. 

Onbirinci Madde - Cemiyetlerin içtimagâhlarında her nevi eslihai nâriye ve 
cârihanın ithal ve hıfzı memnudur. Yalnız saydü şikâra ve meç talimine mahsus 
olacak kulüplerde zabıtanın malumatı tahtında olarak icap eden eslihadan lüzu
mu kadar bulundurulabilir. 

Onikinci Madde - İkinci ve 6 ncı maddelere tevfikan beyanname itasıyla hü
kümete ihbar ve ilan edilmemiş olan cemiyetler gerek alakadar olanların müra
caatı ve gerek müddeiumumiliğin re'sen veya ihbara müsteniden vaki olacak ta
lebi üzerine mahkeme kararıyla feshedildikten sonra müesseseleriyle heyeti ida
resi ve mahallî içtimain sahip ve müsteciri 5 altından 25 altına kadar cezayı nak
dî ile mücazat olunacağı gibi, işbu cemiyetler 3 üncü maddede muharrer ve ceza 
kanununda musarrah olan maksadı muzirre ve memnuadan biri için teşkil edil
miş olduğu surette kanunu mezkûre tevfikan terettüp edecek ceza başkaca hük-
molunur. 
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Onüçüncü Madde - İkinci ve 6 ncı maddeleri ihbar ve ilâna müteallik olma
yan ahkâmı sairesiyle 4 üncü, 5 inci, 7 nci, 9 uncu maddeler ahkâmına mugayir 
harekette bulunanlardan 2 altından 10 altına kadar ve tekerrürü halinde 2 mis
li cezayı nakdi alınır. 12 nci madde mucibince feshine hüküm lâhik olan bir ce
miyeti işbu kanuna muhalif olarak ipka veya yeniden tesis ve idare edenler 10 al
tından 50 altına kadar cezayı nakdi ve 2 aydan 1 seneye kadar haps ile mücazat 
edilir. Hükmen feshedilmiş olan bir cemiyet azasına mahallî içtima olmak üzere 
kendi yerlerini istimal ettirenler hakkında aynı ceza tertip olunur. 

Ondördüncü Madde - Azasmm rıza ve ihtiyarlarıyla veya nizamnamei dahilisi 
mucibince veyahut mahkeme kararıyla münfesih olan cemiyete ait emval 
hakkında o cemiyetin nizamnamei esasisinde bir hüküm olduğu halde ona ve 
olmadığı takdirde cemiyetin heyeti umumiyesi tarafından verilecek karara tevfikan 
muamele olunur. 

Feshedilen cemiyet 3 üncü maddede mezkûr maksadı muzirre ve memnuadan 
biri için teşkil edilmiş cemiyetlerden ise, emvali hükümetçe ahz ve zaptolunur. 

Onbeşinci Madde - Kulüpler dahi işbu fasılda münderiç cemiyetler kabilin-
dendir. 

Onaltmcı Madde - Elyevm mevcut olan cemiyetler işbu kanunun ilanı tari
hinden itibaren bir ay zarfında 2 nci ve 6 ncı maddeler mucibince beyanname itâ 
ve ilân şartını ifaya ve mevaddı saire ahkamına tevfiki muameleye mecburdurlar. 

Fasılı Sâni 
Onyedinci Madde - Bir cemiyetin menafii umumiyeye hadim addolunması 

Şûrayı Devlet kararıyla Devletçe tasdik olunmasına mütevakkıftır. 
Onsekizinci Madde - İşbu cemiyetler nizamnamei esasilerinin mâni olmadığı 

kâffei muamelatı hukukiyeyi ifa edebilirler. Bir cemiyetin mâlik olacağı esham ve 
tahvilattan hâmiline ait olanların behemahal cemiyet namına kayıt ve tahvili lâ
zımdır. Vasiyet ve hibe edilen emvali hükümetin ruhsatı mahsusası olmaksızın 
cemiyet kabul edemez. Vasiyet ve hibe edilen mal gayri menkul olduğu cemiyetin 
vazifesini ifa hususunda lüzumu olmadığı takdirde, işbu mal satılır. Ne müddet 
zarfında satılmak lâzım geleceği kabulü hakkındaki kararda tasrih olunur. Satı
lan mülkün bedeli cemiyetin sandığına teslim edilir. 

Ondokuzuncu Madde - Âzasından kısmı azamı ecnebi veyahut heyeti idaresi 
tebeai ecnebiyeden veya merkezi idaresi memaliki ecnebiyede olup da esham ve 
eşya ticaretgâhilerinin muamelatı carisini ihlal ve devletin emniyeti dahiliye ve 
hariciyesini tehdit edecek surette muamelatta bulunan cemiyetler Meclisi Vüke
lâ kararı ve iradei Padişah! ile ilga olunur. Bu veçhile ilga edilen cemiyetin mü-
essisleri ve müdürleri ve heyeti idaresi işbu cemiyeti ipka veyahut ilga kararın
dan sonra hilafı kanun olarak tekrar teşkil edildikleri takdirde 12 nci maddede 
münderiç cezalar hükmolunur. 

Yirminci Madde - Cemiyetler ve kulüpler üzerinde zabıtanın hakkı teftişi var
dır. Bunların içtimagâhları memurini zabıtaya her zaman küşade bulunacaktır. 
Şu kadar ki içtimagâhları zabıta memurları lüzumu hakikiye müsteniden girdik
lerini ledelhace ispat için Dersaadet'te Zaptiye Nâzın ve vilâyatta mahallin en bü-
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yük mülkiye memuru veya vekilleri tarafından o mahalle duhul hakkında emir ve
ya icazeti mutazammın olarak verilmiş bir varaka! resmiye ibrazına mecburdur. 

Yirmibirinci Madde - İşbu kanunun icrasına Dahiliye ve Adliye Nezaretleri 
memurdur. 

Layiha Encümeninin hazırladığı bu taslak, 6 Haziran 1325 (19 Hazi
ran 1909)'te Meclis-i Mebusan'da okunmuştur. Hükümet üyeleri olma
dan yasa önerisinin genel görüşmesine geçilmesi bazı mebuslarca hoş 
karşılanmamıştır (1). 

Teklifin tümü ve bazı maddeleri büyük tartışmalara yol açmıştır. Der
sim Mebusu Lütfü Fikri Bey, Cemiyetler hakkında bir kanun yapılmak 
istendiğinde öncelikle düşünülmesi gerekenin cemiyetler izne tabi tutul
malı mıdır, yoksa izinsiz mi kurulmalıdır sorunu olduğuna dikkati çeke
rek, çeşitli Avrupa ülkelerinden örnekler verdikten sonra "Fransa'da ce
miyet teşkil etmek için hükümete müracaat edip ruhsat almak lazımdır" 
diyerek, cemiyetlerin izne tâbi olması tezini savunmuştur. (2). 

Lütfü Fikri Bey, bu teklifin Fransız yasasından, tercüme edildiğini, fa
kat ona kavmiyet ve cinsiyete dayanan cemiyetlerin kurulmasını yasak
layan iki madde eklediğini belirtmiştir. Meşruti bir ülkede siyasî fırkala
rın olacağını bildiren Lütfü Fikri Bey, teklifin bu maddesini eleştirmiştir. 

Trayan Nali Efendi (Manastır), cemiyetlerin baskıcı ortamlarda bile 
doğup geliştiğine dikkati çekerek hükümetin cemiyetlerin kurulmasını 
zorlaştıracağı yerde daha kolaylaştırmasını istemiş ve de siyasî cemiyet
lerin kurulmasının yasaklanmasını eleştirmiştir (3). 

Bulgar Millî Fırkası üyesi Velahof Efendi (Selanik), Cemiyetler Kanun 
tasarısının hükümetin gönderdiği şekilde ya da encümenin yaptığı deği
şiklikle kabulünü veyahut daha liberal bir şekle getirilmesini meşruti 
idarenin "hayat ve memat" meselesi olarak görmüş ve bu layihanın bir 
çok suiistimallere yol açacağını vurgulamıştır. 

Bu layiha ile "millî ve kanunî" siyasal fırkaların kurulmasının olanak
sız olduğuna dikkati çekerek, hiçbir hükümet ve meşruti devlette böyle 
bir yasaklamanın olmadığını belirtmiştir. Velahof Efendi, hükümetin, 
devletin bütünlüğünün bozulmasından korkarak böyle bir madde getir
diğini, ancak bunun yanlış olduğunu, zira bir devleti oluşturan teb'anm 
tümünün özgürlüğünün o ülkenin ilerlemesi ve kalkınması için gerekli 
olduğunu, devlet bütünlüğünü korumanın da en güçlü silâh olduğu te

fi) M.M.Zb. C. D.I.. İç. se.l. C .4. s. 470-471 
(21 a.g.e., C .4, s. 471 
(3) a.g.e.,C. 4 s. 473 
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zini savunmuştur. Çeşitli Avrupa ülkelerinden örnekler vererek "cinsiyet 
ve kavmiyete" dayalı siyasî cemiyetlerin kurulmasına izin verilmesini is
temiştir (1). 

Hamparsum Muratyan Efendi (Kozan) "... iki adam birbiri karşısına 
oturup da birbirini kandırmak için tabiî teatii efkâr etmek lâzımdır. Söy
lemedikçe sen anlayamazsın ki, öbürü ne düşünüyor acaba, fena mı dü
şünüyor iyi mi düşünüyor?. Burası anlaşılmaz. Onun için söylenmesi la
zımdır. Demek ki bir insan, bir milleti bir ahaliyi anlamak için serbest bı
rakılmalıdır ki söylesin. Ne kadar isterse yazsın. Çünkü yazmakla, söyle
mekle bir adamın, bir milletin mülahazası, gidişatı anlaşılır. Şimdi bir ce
miyet teşkili eğer hali serbestide bırakılacak olur ise bizler anlayabilece
ğiz ki, acaba bizim Osmanlı Milleti ne gibi yola sülük ediyor. Acaba hür
riyete mi, yoksa istibdata doğru mu gidiyor? Bir peder kendi evladı üze
rine hakkı nezareti olup, onu takip edecektir, bırakmayacak ki yanlış yo
la gitsin. Fakat hiç bir vakit arkasını bırakmayacak değil, görürse ki za
rarlı yola gidiyor, ol vakit ona nasihat eder ve onu alıkoyar. Öylece bir hü
kümet anlamlı kendi milletinin hissiyatını, duygusunu, fikrini ona göre 
de lâzım olan tedbiri kullanmalı. Değil ki onu men'etmelidir" diyerek, cins 
ve kavmiyete dayalı siyasal cemiyetlerin kurulmasını istemektedir. Eğer 
böyle cemiyetler kurulur ise ülkedeki çeşitli unsurların neler düşündük
lerini tespit etme olanağının da elde edileceğini, aksi takdirde gizli örgüt
lenmeye gidileceğini bunu da kontrol etmenin güç olacağı kanısındadır 
(2). 

Ohannes Varteks Efendi (Erzurum), cemiyetlerin kısıtlanacağı yerde 
genişletilmesini siyasî fırkaların güçlendirilmesini, halkın hareket alan
larının genişletilmesini ister. 

Varteks Efendi, yasaklama yerine hükümetin zabıtasıyla, polisiyle 
daha sistemli bir çalışma yaparak suça izin vermemesi gerektiği üzerin
de durarak, şöyle der : "Hükümet her bir cemiyet içine girmeli, takip et
meli. Bunun fikri esası nedir? Niçin ben gidip hükümete anlatacağım. 
Hükümet gelsin, kendi anlatsın. Benim evime girmeye, yollamaya ne 
hakkı var? Gidip cemiyetleri teftiş etmeye ne hakkı var? Öyle ise, hepimiz 
evlerimizin kapılarını açık bırakalım. Yatak odalarımızı açık bırakalım, 
hükümet istediği vakitte gelsin... Nasıl ki bir adamın evine girmek mem
nudur, cemiyetin evine girmek de memnudur". 

(/) u-g-e., C. 4 s. 474-475 
(2) a.g£. C. 4 s. 476 
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Varteks Efendi, Abdülhamit'in tüm gücünü kullanarak İhtilal Cemi
yetini bastıramadığım anlattıktan sonra "çünkü bu ihtilal cemiyetleri hak 
üzerine müesses idi ve bu hak için çalışıyorlardı. Biz de haksız olursak 
bir de nizam koysak ihtilal cemiyetlerinin önünü alamayız" diyerek böy
le cemiyetlerin oluşmaması için ülkede hak ve adaletin egemen kılınma
sını ister (1). 

Görülüyor ki azınlık mebusları layihadaki cins ve kavmiyete dayanan 
siyasal örgütlerin yasaklanmasını istemiyorlardı. Meşruti sistemin getir
diği özgürlüklerden ve yeni düzen anlayışından yararlanarak ulusalcı 
amaçlarının gerçekleştirilmesi için onu bir basamak olarak kullanmak 
istiyorlardı. 

Buna karşılık kimi Türk mebuslar ise "her zaman için teşekkül ede
cek cemiyetlerin bir kanuna tebaiyetleri lazımdır, kanunsuz olmaz" diye
rek mutlaka cemiyetlerin hükümet iznine bağlı olmasını istediler. Zira 
yaşanan 31 Mart isyanının da böyle bir zorunluluğu dile getirdiğini, du
varlardaki kurşun yaralarını örnek göstererek savundular (2). 

Layihanın maddeleri üzerinde Meclis-i Mebusan'da görüşülmesine 13 
Haziran 1325'te başlanmıştır. Cinsiyet ve kavmiyete göre kurulacak siya
sî cemiyetlerin yasaklanmasını öngören 4 üncü maddenin kaldırılması 
kabul edilmiştir (3). Ancak Dahiliye Nazırı Ferit Paşa maddenin kaldırıl
masına karşı çıkmıştır. Ferit Paşa "Anasırı muhtelifeden mürekkep olan 
Meşrutiyetin tamamıyla teessüs etmediği için anasırı muhtelifeyi Osma
niye'nin Osmanlı namı altında bulunmasına tevakkuf eder. Bu Osmanlı 
namının teyidi için tedabire lüzum vardır" diyerek cinsiyet ve kavmiyete 
dayalı olarak kurulacak siyasal cemiyetlerin Osmanlı birliğini pekiştirece
ği yerde onu ayrışmaya sürükleyeceği mesajını vermeye çalışmıştır. (4). 

Layiha 16 ve 22 Haziran tarihleri arasında da tartışılarak birinci gö
rüşmesi bitirilmiştir. 

Layihanın ikinci kez görüşülmesine 6 Temmuz 1325'te başlanmıştır. 
7 Temmuz ve 14 Temmuz'da yapılan görüşmelerde layihaya son şekli ve
rilerek Meclis-i Âyân'a gönderilmiştir. 

(I i a.g.c C.4 .s. 477-47». 
(2) a.g.e. C.4.s. 471-472, 477, 479-480. 495-496. 
(.1) a.n.e.C. 5. s. 27. 
(4) u.g.e C. 5 .s. 27. 
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İkinci görüşmede tartışmaların odak noktasını "kavmiyet ve cinsiyet 
esas ve unvanlarıyla siyasî cemiyetler teşkili memnudur" maddesi -4 ün
cü madde- oluşturmuştur. Zira Dahiliye Nezareti bu maddenin yasada 
yer almasını özellikle istemekteydi. Layiha ikinci kez görüşülürken Dahi
liye Nazarı Müsteşarı Adil Bey 4 üncü maddenin yasada yer almasını sa
vunmak için meclise gelmişti. Adil Bey "ipkası lazımdır. Çünkü memle
ketimizde birçok anasır vardır. Beyinlerinde ihtilâfât vardır." "Nezaretin 
mütalaası böyle kavmiyet, cinsiyet itibarıyla cemiyetler teşkili caiz değil
dir, merkezindedir" diyerek (1) görüşlerini kısaca öz olarak ortaya koy
muş ve sözlerini şöyle sürdürmüştür . 

ÂDİL BEY (Devamla) - Hayır, kavmiyetini muhafaza edebilir. Fakat kavmiyet 
itibariyle cemiyet teşkili memleketçe muzırdır. Bir yanlışlık vuku bulursa, ondan 
bir istifade kasdolunmaz, değil mi efendim? Nezaret, nazariyatını tabii Meclise ar
za mecburdur. Fakat bendeniz tekrar arz ederim Meclis, isterse kabul eder, iste
mezse kabul etmez. Nezaretin bu babtaki mütalaasını okuyayım efendim : 

Cemiyet, muayyen bir maksada vasıl olmak için müçtemian ve bilfiil neşri ef
kâra sa'yeden eşhasın içtimaatı demektir. Cemiyetler, vakten münal'evkat kuvvei 
Hükümete dahi muhalefet edebilen kuvâyı hususiyyeden ma'dut bulundukları 
cihetle, bir memleketi huzur ve asayişi umumiyesi ve müessesatı mevcûdesi için 
gayet vahîm bir tehlike ve bir tehdidi daimî teşkil eder. Binaenalâzalik cemiyet 
hakkının icrası her memlekette şedîdüimeâl bir kanuna ve hükümetin müsaadei 
mütekaddimesine tabidir. Hükümetler, cem'iyatı me'zkûneyi müessesatı siyasiy-
ye ve içtimaiyye için bir muhatara teşkil ettiklerini görünce, dağıtmak hakkını 
muhafaza etmişlerdir. Fransa'da amele hey'âtı ittihadiyyesinin dağıtılması buna 
misaldir. Fransız İhtilâli Kebiri ara sıra misal olarak gösteriliyor. 

Halbuki bu ihtilalin birinci işi, idarei sabıkanın bilcümle müessesatı diniyye-
si ile esnaf heyetlerini feshetmekten ibarettir. Fransa'nın ilk Millet Meclisi, idarei 
sabıkanın bütün cemiyetlerini ilga ve yeniden cemiyet teşkiline müsaadeden is-
tinkâf etmekle beraber, cemiyet hakkım hukuku tabiiyyeden addetmekten kat'iy-
yen imtina' eylemiş ve bu sebepten nâşî hakkı cemiyet, Hukuku Beşer Beyanna
mesine ithal edilmemiştir. Cins ve milliyet teşkil eden hay'âta hakkı cemiyet ita
sından hâsıl olacak netayice gelince : Bazı adamların tahayyül edecekleri veçhile 
bu hak, ademî merkeziyyeti idareyi değil, teşkilâtı memleketin bozulmasını intaç 
eder. Vatanperveranın takip ettikleri maksat Devleti teşkil eden anasırı muhteli-
feyi bir milleti mütecanise! Osmaniyye haline ifrağ etmektir. Şu halde, ef âl, ah
vale tevafuk eylemelidir. Evlâdı vatan beynindeki ihtilâfatın ve aynı memleket ev
lâdını birbirinden ayırmaya sebep olan âlâtın izalesine çalışmalıdır. Bunun için 
evlâdı vatanın böyle bir şey yapmak hakkını haiz oldukları kabul edilmelidir. 

(1) a.g.e.s. 437 
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Fakat farzedelım ki anâsırı muhtelıfeye muhtaç birtakım cem'ıyyâtın teşkili
ne müsaade edildi Bu cemiyetlerin menafiı umumıyeı memleketi takip etmesi 
umıt olunamaz Maksatları bittabi menafiı hususiyetlerini teminden ibaret kalır 
Bunlar anâsırı saireye tahakküm etmek ve ıdarei merkezıyyeye karşı kendi cins 
ve milletini bir mevkii mümtaza ısâl eylemeye sal olur Mademki Memalıki Osma-
nıyede herkese şâmil bir kanun isteniliyor, kaidei mantıkıyyeye ıttibâ' etmekle 
beraber ıhtılafatı şedıdeye mahal verecek her nevi muamelât bertaraf edilmelidir 
Zaten milliyet kaidesi üzerine teessüs eden cem'ıyyâtı sıyasiyyenın muhataratını 
bize ırae eden tecrübe pek eski değildir ittihadı Muhammedi Cemiyeti bir cem'ıy-
yetı milliyyeden başka bir şey mi idi'? Encamı ne olmuştur'? Bu gibi cemiyetlerin 
bir hak üzerine müstenit olduğu iddia edilse, ittihadı Muhammedi Cemiyetinin 
kuvveı cebrıyye ile dağıtılması nasıl haklı gösterilebilir O halde Nisanın 11'inden 
beri Hükümet ile Ordunun bilcümle ef al ve harekâtını gayrı meşru addetmek lâ
zım gelir Fransız ihtilâli Fransa'da da yem bir hal tesisiyle mükellef olduğu içm 
evvelemirde memleketin vahdetim sureti kavıyyede teşkil etmek istemişti Bina
enaleyh bilcümle ımtıyâzâtı ve cem'ıyyâtı ilga etmiştir Fransız milleti o zaman bi
le ecnâsı muhtelıfeden mürekkep ve lisan ve mezhepleri bir olup, millet envârı 
maarif ile münevver ıdı Musevî ve Protestanlar, birkaç bin kişiden ibaret bulu
nuyordu Elhâletuhâzıhî Memalıki Osmanıyede, efradının kısmı azamî zulmeti 
cehle mustağrak olan ve her nevi ıtıkadât ile yekdığerınden ayrılan 20 millet, 20 
mezhep ve 20 lisan vardır Memleketin vahdetini istihsal etmek matlup iken, 
anâsırı muhtelıfenm birbirinden ayrılarak sureti munferidede yaşamalarına mu 
saade edilmiş ve bu halı infiradın ileride beynelanâsır mukateleyı intaç etmesi 
melhuz bulunmuştur 

Fransa da cem'ıyyâtı sıyasıyye hukuku sinîm ahîrede tekarrur etmiş ve 4 se
ne devam eden ihtilâlden ve hürriyet ve müsavat için 100 sene mucadelâttan 
sonra müsaade edilmiştir Milleti Osmaniyenın terbiyeı siyasıyesl yalnız bir sene
lik Kanunu Esasiden sonra ikmâl edilip edilmediği câyi sualdir Şüphesiz (cem'iy-
yatı siyasiye olmasa idi Kanunu Esasî de istihsal olunamazdı) denecektir Fakat 
ihtilâl komitelerinin, Türk hurrıyetperver komitelerinin makasıdına hizmet ettik
leri bihakkm iddia olunabilecek midir"? Muhtelif komiteler, yalnız ıdarei sabıkayı 
zîruzeber etmekte müttefik bulunuyorlardı Fakat ıdarei sabıkayı tağyir ettikten 
sonra yerme nasıl bir idare tesisinde muhtelifurrey idiler 

Şurası nazarı itinaya alınmalıdır ki, memleketimizde şimdiye kadar muhafa
zakâr cemiyetlerin ademi vücudu Idarei sabıkanın matlup olan idare olduğu 
zannedilmesinden ve li-hâzâ temayulâtı irticaıyyeye ihtiyaç messetmemesınden 
munbaıs idi Elyevm iş, böyle değildir Bilcümle kuvâyı irticaiyye musaadeı ka-
nunıyyeyı haiz cem'ıyyât namı altmda akdi râbıtai ittihada hazırdır Cem'iyyatı 
mezkûrenm takıp edebilecekleri menafi nazarı dikkate alınırsa, bunların teces-
sum ettirdikleri kuvvei cesîmei irtıcaıyyenin derecesi taayyün eder Hulâsa! ke
lâm ecnâs ve mezâhibi muhtelife esbabına hakkı cemiyet bahşetmek, Meşrutiye
tin sükutiyle Devleti Alıyyenin mukasemesıni ihzar eylemeye muaddıldi 
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YORGO BOŞO EFENDİ (Serfice) - Anlaşılıyor ki, memaliki Osmaniyede bulu
nan anâsırı muhtelife her halde kendi kavmiyet isimlerini muhafaza ediyor. Fa
kat bu kavmiyet isimlerini muhafaza etmekle beraber, kat'iyyen Osmanlılıktan 
çıkamaz. Bir Rum kulübü veyahut bir Arnavut kulübü denirse, her halde Os
manlı kulübü bulunduğu anlaşılıyor, yahut Osmanlı kavmi olduğu anlaşılır. Zi
ra Yunanistan'da Rum yoktur. İtalya'da Arnavut yoktur. Her halde bu Arnavut, 
Arap, Bulgar kelimeleri mademki memaliki Osmaniyede bulunuyor, her halde 
Osmanlı olacak. Burada içimizde anâsırı muhtelifeden gelmiş olan mebuslar me
sela benim ismim Yorgi, diğerinin Mehmet, ötekisinin Ohannes, öbürünün Pan-
çef. Fakat bu isimleri de değiştirmeliyiz ki Osmanlı olalım. Eğer benim ismim Yor
gi ise Osmanlı olmayacak mıyım? Bir böyle. Bir de Fener mahallesinde şimdi bir 
kulüp olacak ki 10 Rum toplanmış bir kulüp yapmışlar. 5-10 Osmanlı da topla
nır, bir kulüp yaparlar. Ne isim vereceğiz onlara? (Osmanlı) ismi verirlerse sonra 
nasıl tefrik olunur? Bunlar diyeceksiniz ki toplanmazlar. Niçin yapmazlar? Söy
leyiniz. Henüz birbirimizin lisanlarını, birbirimizin âdetlerini bilmiyoruz. Nazır 
Paşa Hazretleri Fransa âdâtından bahsediyor. Fakat Fransa'da bir lisan vardır. 
Fransa'da bugün mezhep meselesi kat'iyyen yoktur. Vaki ki Devleti Osmaniyenin 
dinî resmîsi Dini islâmdır diye bir tasrih yoktur. Orada hiçbir mezhep, diğer bir 
mezhep üzerine yoktur. Bakıyorsunuz üzerimizde bir İslâm mezhebi hâkim gibi 
koyuyorsunuz, bizi de tabiî onun altında yaşattırıyorsunuz. (Hâşâ sadaları) Mec
bur oluyoruz ki kavmiyetimizi muhafaza edelim ve bu kavmiyet meselesini mu
hafaza etmek her halde Osmanlılığa kat'iyyen muhalif değil. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Sinop) - Sizin itikadmızca öyledir. 
YORGO BOŞO EFENDİ (Devamla) - Her kim, başka türlü anlarsa hiçbir şey 

anlamaz. Zira kendi ismini değiştirmekle siz zannedersiniz ki Osmanlı olacağım, 
siz çok yanılıyorsunuz, çok yanlış yapıyorsunuz. İsimden bir şey çıkmaz. Maksat 
kalptedir, düşünmektedir. Biz gerek Rum, gerek Arap namı verirsek, emin olu
nuz, içinde Osmanlı fikri, yine amali Osmaniye mevcut olacaktır. Zaten 4 üncü 
maddede bu gibi amali hususiyyeye hadim olan cemiyetleri men' ediyoruz. Son
ra bir de neden dolayı bu gibi akvam ismiyle tesmiye olunacak cemiyetleri de 
men' edeceğiz? 

Nazır Paşa Hazretlerinin bu babta çok yanlışlıkları vardır. Zannediyorum ki 
arkadaşlar da bunu reddedeceklerdir. Nasıl iki defa şimdiye kadar reddettiler, yi
ne reddedecekler. Böyle beynimizde kat'iyyen bir ittifaf husule gelmeyecek. Emin 
olunuz, eğer böyle bir memnuniyet devam edecek olursa, kat'iyyen icra olunma
yacak. Hiçbir kulüp kapanamayacak, yine devam edecek, her gün münakaşa ola
cak. Hiçbir kulüp kapanamaz. Bunu sureti sarîhada söylerim. Hiçbir kuvvet yok
tur ki onları kapayabilecek. Kat'iyyen!.. 

TRAYAN NALİ EFENDİ (Manastır) - Evvelce zaten ayni nazariyat Lütfı Beye
fendi tarafından Meclisimizde dermeyan edilmiş idi. Bu reddedilen şu nazariye
nin içinde iptida alelumum cemiyetler hakkında birtakım şeyler mevcuttur. Şu 
Fransa'da cemiyetlere son derecede tazyîkat olmuştur. Fransa'da yakın vakte ka-
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dar cemiyetlere müsaade edilmemiştir. Fransa'da İnkılâptan sonra ne kadar ce
miyetler varsa, hepsi lağvedilmiştir. 

Halbuki bizdeki ahvali ahali nazarı dikkate alacak olursak, buradaki içtima-
mıza bir cemiyetin sebep olduğu tahakkuk ediyor. Bunu cümlemiz tasdik ederiz. 
Hattâ 31 Mart Vakıası yine cemiyet sayesinde bertaraf edildi. Meşrutiyet iade 
olundu. Bu, alelumum cemiyetler hakkında tarizde bulunduktan sonra mevzu-
ubahs olan bu 4 üncü madde hakkında deniliyor ki, kavmiyet, cinsiyet itibariyle 
heyeti siyasiye teşkil olunacak olursa, bu, esasen Memaliki Osmaniyede 20 un
surdan, 20 lisandan mürekkep efradı Osmaniyye mevcut olduğu için, asayişi 
ahaliye tesir edecek ve memleketi izmihlale dûçâr edecek. 

Bu nazariye pek yanlıştır. Çünkü, yalnız gerek nüfus, gerek lisanı muhtelif 
olan Memalik Osmaniye değildir. Bugünkü günde Avusturya gözümüzün önün
dedir. Avusturya, bizde olduğu kadar ecnâsı muhtelifesi vardır, lisanları da mu
haliftir, millet kavgaları vardır. Fakat yine Avusturya Hükümeti bugünkü günde 
Avrupa'nın ortasmda muazzam bir devlettir ve hepsi Avusturyalıdır. 

Fransa'yı nazarı dikkate alınca, Fransa'da kavmiyet, cinsiyet itibariyle cemi
yete belki lüzum yoktur. Çünkü Fransa'da yalnız Fransız vardır. Fransa'da Avus
turyalı, İtalyan yoktur. Fransa'da hepsi Fransızdır. Halbuki burada Osmanlılar 
akvamı muhtelifeden mürekkeptir. Türk, Arap, Kürt, Arnavut, Sırp, Ulah, ilh.. 
birtakım Osmanlılar vardır. Bunların lisanları ayrıdır, mektepleri de ayrıdır. Ya
ni burada hepsinin maksadı nedir? İttihadı Osmânîyi vücuda getirmektir. Bu me
nafi' müşterek olduğu için kalben, hissen iştirak edeceklerdir. 

Fakat, meselâ kavmiyet ve cinsiyet itibariyle bir kulüp tesis edilecek. Farz 
edelim bir Rum kulübü, ne yapacak? Esasen anasırı muhtelife arasında tehlike
yi mucip b'ir cemiyet ise, 3 üncü madde mucibince o men'ediliyor. Kanunu Esa
siye, âdabı umumiyeye muhalif bir harekette bulunursa, yine 3 üncü maddede 
sarahat vardır. Fakat siyasî bir cemiyet neden teşkil edilmesin? Zaten bu kulüp
lerin, bu cemiyetlerin menşei Rumeli'dir. Oradan İnkılâptan evvel birtakım komi
teler var idi. Bulgar İhtilal Komitesi, Rum Komitesi, Sırp Komitesi. Bir de onların 
fevkinde ulvî fikir takip eden bir İttihad ve Terakki Cemiyeti vardı. Bu inkılâbı vü
cuda getirdikten sonra o komitelerin bir kısmı kulübe intikal etti. O komitelerin 
bir kısmı bunlara iltihak etti. 

Şimdi gazetelerimizde okuduğumuza göre, orada bütün kulüplerden mürek
kep olmak üzere, yani Rum kulübünden, Arnavut, Sırp, Bulgar kulüplerinden ve-
saireden bir ittihat kulüpleri teşkil olunuyor ki anâsırı muhtelifenin beynindeki 
bürûdeti izale etmek için çalışılıyor. Yine bu ittihat kulübü mevcut sayılıyor. Ya
ni kavmiyet ve cinsiyet itibariyle siyasî kulüpler açılmakla beraber, yine ittihadı 
Osmânîyi teyid edecektir. 

Zaten bu, uzun uzadıya münakaşa edildi. Esasen maksat anlaşılmıştır. Bu 
itiraz gayri variddir. 

KOZMİDİ EFENDİ (İstanbul) - Meclis, bu maddenin ilgasını birinci müzake
rede tahtı karara aldığı gibi, 2 nci müzakerede de tahtı karara almış idi. Fakat bu 
karar hâsıl olduktan sonra Dahiliye Nazırı Paşa Hazretleri tarafından vekâleten 
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gelen zat buyurdular ki, Meclisin fikrini tenvir edecek bazı şeyler söyleyeceğim. 
İsterse kaale alınsın. Fakat acaba Ferit Paşa Hazretleri namına burada okunan o 
varakanın muhteviyatında şu maddenin ilgasını icabettirecek bir esbabı mucibe 
mi dermeyan ediyorlar? Merhamet ediniz efendim. Ferit Paşa Hazretlerinin böyle 
cemiyetlerin vücudundan pek de hoşnut olmadığından dolayı takip ettikleri fikir
den dolayı bendeniz kendilerini takip etmem. Bir yerde böyle bir cemiyet oldu. 
Cemiyet Hükümete ve Hükümeti kendisinin keyfî telakkisine göre yedinde bulun
durmak isteyenlere bir rahatsızlık verir. Fakat bizim Heyeti İçtimaiyemizin maka-
sıdı ciddiyesi noktai nazarından öyle değil. Şimdi burada kendilerinin asıl mak
sadı bu iken şimdi sütre altında bulunduruyorlar. 

Bendeniz buna cerh ederim. Bendeniz ittihadı Osmaninin ciddî taraftarıyım. 
Fakat ittihadı Osmaninin metin bir zemin üzerine, ciddî bir surette hâsıl olabil
mesi tamamiyeti Devleti Osmaniyeyi terkip eden anasırı muhtelifenin hukuku 
ayak altına alınmasıyla olmaz. Belki onların kavmiyet ve cinsiyetlerinin mahfuz 
tutulmasıyla, onlara herkesin riâyette bulunmasıyla olur. Merhamet ediniz, bir 
kavmi öyle münhasır bir surette kendi kavmiyetinden bahsetmek selâhiyetini 
elinden alacak bir derecede bulundurursanız o sizin ittihadınıza kalbiyle girmez. 
Maddei kanuniye ne diyor? Merhamet ediniz. Maddei kanuniyenin yukarısında 
bir madde vardır, ki anâsırı muhtelifeyi birbirinden ayırmak maksadıyla teessüs 
eden cemiyetler memnudur. Bu pek doğru. Çünkü tamamiyeti Osmaniyeyi doğ
rudan doğruya ihlâle vasıta olan cemiyeti men' etmek hepimizin arzusudur. 

Fakat alt tarafından cinsiyet ve kavmiyet esaslarına binaen cemiyet teşkili 
memnudur. Neden memnu olsun? Meselâ Rum Osmanlı siyasî kulübü. Bana 
Rum'luğu söylemekten men'edecek kuvvet hangisidir? Bunu icabeden ihtiyacı si
yasî hangisidir? Nazır Paşanın maruzatı zâtiyesinden başka bir şey değildir. Baş
ka hiçbir maksat yoktur. Çünkü Ferit Paşa size diyor ki; akvamı muhtelifeden bi
ri, meselâ Rum olan Osmanlı olmakla beraber Rum'luğu söylese tamamiyeti Os
maniyeyi ihlâl ediyor. Müsteşar tarafından okunan varakada deniliyor ki; anâsı
rı muhtelifenin cinsiyet, kavmiyetleri esaslarına binaen cemiyet teşkiline müsa
ade olunursa bu ittihadı Osmaniyyi ihlâl edecek. Öyle deniyor efendim. İdarei si-
yasiyei Osmaniye Cümlesinden olarak Vilayâtta menafi! umumiyei efrada hadim 
olacak surette bir şekli idarenin kabulünü Hükümete teklif etmek yahut Meclisi 
Mebusanın fikrine hizmet edecek surette tenvir etmek üzere siyasî bir cemiyet te
essüs edebilir ve bu cemiyet sırf Ermeni Osmanlısından yahut Rum Osmanlısın
dan terekküp eder. 

EMANUEL KARASU EFENDİ (Selanik) - Orada toplandıktan sonra ne konu
şacaklar? Evvelâ onu söyleyin. 

KOZMİDİ EFENDİ (Devamla) - Bunlar bir şekli idareyi Hükümete veyahut 
Mebusana bildirirler ve buna "Fener, Beyoğlu veyahut Arnavut veya Rum Os
manlı Kulübü" dediler. Karasu Efendinin şüphesine, zannına, ihtimaline yahut 
fikrine göre istizahına cevap vermek suretiyle derim ki bunlar bu şekilde teessüs 
ederler ki o maksadı meşruu elde etmek için aralarında öyle gizli konuşacaklar. 
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Cemiyet halinde konuşmaya, emellerini mevkii tatbike koymaya bir mâni mi var? 
Meşrutiyet mâni mi buna? 

TEVFİK EFENDİ (Kengiri) - Onun sorduğu bu değil, şimdiye kadar bir biri
mize temasta bulunmadık, ihtilat edemedik. Şimdiden sonra böyle ayrı ayrı 
namlarla cemiyetler teşkil edersek bütün bütün ayrı müzakereyi mucip olacak. 
Ne müzakere edersek beraber edelim, hep bir araya gelip te müttehiden çalışa
lım. 

KOZMİDİ EFENDİ (Devamla) - İnayet buyurun efendim. Bir defa öyle cemiye
te gitmek üzere ayrılmaktan mazarrat varsa siz camiye biz kiliseye gitmekle ayrı
lıyoruz. Bunlar çocukça lakırdılardır efendim. Ayrılmaktan bahsediyor. Şimdi 
hulâsatan bendenizin Meclisi Mebusana söyleyeceğim şey şudur : İttihadı Osma-
nî siyaseten akvamı muhtelife! Osmaniyenin birleşip de her birinin Osmanlılığın 
muktezasma göre hareket etmelidir. Maksûdu bizzat olan menafii vatandır. Bu 
ihtisas hiçbirisini kendi kavmiyetini, kendi cinsiyetini, kendi lisanını terketmesi-
ni icap etmez. Yine Osmanlılık dahi dahil olduğu halde cins ve kavmiyet esasla
rı dahi mahfuz olmak suretiyle cem'iyatı siyasiye yapılmasında hiçbir mahzur 
yok. Çünkü Türklerin takip edeceği maksadı kabul etmeyiz dediler mi o maksa
dı başka türlü tevil edeceğiz. Niçin cinsiyet ve kavmiyet esasının kalması lâzım 
gelir? Siz de bilirsiniz ki bizde Türkçe bilmeyen Rumlar vardır, Türkçe bilmeyen 
Ermeniler vardır, Türkçe bilmeyen Kürtler var, Türkçe bilmeyen Arnavut İslâm
lar vardır ki aileleri içerisinde Rumca konuşurlar. Ondan sonra Rumca bilmeyen 
Rumlar vardır. Kavmiyet, cinsiyet itibariyle cemiyetler teşkili lâzımdır. 

ÂDİL BEY (Dahiliye Nezareti Müsteşarı) - Arz edeyim. Deliliniz dâvanıza mu
gayirdir. Aynı lisanı bilen akvam ayrı ayrı cemiyetler teşkil etmeli buyuruyorsu
nuz. Halbuki buyuruyorsunuz ki, birtakım, mesela Rumlar vardır ki Rumca bil
mez, Türkçe bilir. Kezalik birtakım vardır ki Rumca bilir. O halde akvam, cinsi
yet, kavmiyet itibariyle cem'iyatı siyasiye teşkil edecek olurlarsa yine yekdiğeri
nin lisanını anlamayacak demektir. 

KOZMİDİ EFENDİ (Devamla) - Dur efendim öyle değil, anlamadınız. 
ÂDİL BEY (Dahiliye Nezareti Müsteşarı) - Bendeniz maksadın icabını talep 

ediyorum. Türkçe bilmeyen Ermenilerin, Kürtlerin, Arnavutların pek çok olduğu 
malum. Hatta burada Mebuslarımız vardır ki bir kelime Türkçe bilmez, Türkçe 
söyleyemez, Arapça söyler. Şimdi hakikat böyle iken bunlara Rum, Osmanlılara 
mahsus bir siyasî kulübü yapmamalı. Bunlar Rumca konuşamazlar, birbirleri
nin lisanını anlamazlar. 

KOZMİDİ EFENDİ (Devamla) - Cinsiyet ve kavmiyet esasını kabul etmekle be
raber kavmiyete müteferri lisanı da men'edeceksiniz. Binaenaleyh bendeniz zan
nederim ki Meclisi Mebusanı Osmanî menafii umumiyei memlekete mazarrat ver
meyecek surette Şerefi Osmanî icabâtının haricine çıkmayacak bir tarzda üçün
cü madde tamamiyle mahfuz kalmak, Osmanlılıkla beraber her birine mahsus 
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olan cinsiyet ve kavmiyet esasını muhafaza etmek şartiyle cemiyet yapmakta hiç
bir mahzur yoktur. Binaenaleyh bu Kabinenin daha doğrusu Dahiliye Nazırının 
bu babdaki esasının muhafazasından ziyade olur olmaz cemiyetin mevcudiyetin
den vâki olan hoşnutsuzluğundan ileri geliyor. 

REİS - Efendim şu maddeye dair söz isteyen rüfekamızm isimlerini okuyalım. 
Müzakerenin devam edip etmeyeceğini anlarsınız. Pek çok söz söyleyecekler var. 

Meclise nihayet verildi efendim. (1) 

Erzurum Mebusu Ohannes Varteks Efendi Meşrutiyet'in öncelikli gö
revinin zor kullanmadan başkalarını ikna ederek hükümeti idare etmek 
olduğunu, istediği fikri, istediği şeyi propaganda yapmaya hakkı bulun
duğu görüşünü savunuyor. Kavmiyet ve cinsiyet esası üzerine cemiyetler 
kurulmasını yasaklamanın Rumun Rum, Ermeninin Ermeni olduğunu 
söylememesi sonucunu doğuracağını bunun da "fesad" tohumları oluş
turacağını belirtiyor. İnsanlardaki en büyük duyarlılığın milliyet ve mez
hep duygusu olduğunu da vurgulayan Varteks Efendi bu duygunun da 
hiçbir zaman kaldırılamayacağına dikkati çekiyor (2). 

Hamparsum Muradyan Efendi "aynı millet içinde siyasal fırkalar ku
rulmadığı takdirde o millet ilerleyemez. Hele hükümet içinde siyasî cemi
yetler olmadıkça terakki etmez. Bundan evvel cemiyet olmasaydı bu meş
rutiyete ulaşamayacaktık. O nedenle siyasî cemiyetler olsun" dedikten 
sonra cinsiyete ve kavmiyete dayalı cemiyetlerin kurulmasında sakınca 
görmediğini açıklar (3). 

Azınlık mebusların tüm çabalarına karşın Hükümetin ısrarlı tavrı ile 
4. madde 69 karşı oya karşılık 90 oyla yasadaki yerini korur. Layihanın 
diğer maddeleri de 14 Temmuz 1325 (27 Temmuz 1909)'te görüşülerek 
benimsenir. 

Böylece Meşrutiyetin getirdiği özgürlüklerden yararlanarak bu özgür
lükleri ortadan kaldırmaya ya da ülke birliğini bozmaya yönelik örgütlen
me hareketlerini kontrol altına alabilecek yasal bir çerçeve oluşturulmuş 
olur. 

(1) a.g.e. C. 5. s. 43S - 441 
(2) a.jç.e.4. 446-447. 
(i) a.g.e.s. 451-451. 
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3. İçtimaat-ı Umumiye Kanunu 
Uzun bir suskunluktan sonra özgürlüklerine kavuşan halk, zaman 

zaman kamu düzenini bozacak girişimlere yönelmişti. Hükümet, başlan
gıçta her türlü özgürlüğü olağan karşılamış ise de, bir süre sonra bunla
rı bir kurala bağlamayı zorunlu görmüştür. Kamu düzeninin bozulma
sında, yasa dışı yapılan toplantıların önemli bir etken olduğunun görül
mesi üzerine hükümet, Şûra-yı Devlet'ten "İçtimaat-ı Umumiyeyi" düzen
leyecek bir yasa hazırlamasını istemiştir. 

Şûra-yı Devlet, bireysel özgürlüklerin her türlü saldırıdan uzak olma
sını benimsemiş bulunan Kanun-i Esasi'yi dayanak alarak, toplanma 
hakkının "hür" olduğunu ancak bireysel özgürlüklere sahip olan kişilerin 
de başkalarının haklarına saldıramayacakları düşüncesinden yola çıka
rak iç güvenliği ve "âdab-ı âmmeyi" korumak için 11 maddeden oluşan 
bir taslak hazırlamıştır. Buna göre genel toplantılar kurallara uymak ko
şuluyla serbestçe yapılacaktır. Toplantı öncesinde toplantının yeri ve sa
atini bildirir bir belge hazırlanacak, İstanbul'da Zaptiye Nazırına, İstan
bul dışında en büyük mülkî memura verilecektir. Bu belgede toplantının 
konusu da belirtilecek ve yirmi dört saat geçmedikçe toplantı yapılama
yacaktır. Toplantılar açık yerde güneşin doğuşu ile batışından yarım sa
at önceki zaman dilimi arasında yapılacaktır. Toplantılar en az üç kişi
den oluşan bir heyet aracılığıyla yönlendirilecektir. Heyet, düzenin sağ
lanmasına yasalara aykırılığı önlemeye, başvuru dilekçesinde belirtilen 
konunun dışına çıkılmamasını sağlamaya, ülkenin iç güvenliğinin, genel 
kurallarının bozulmasına yönelik konuşmaların önlenmesine yardımcı 
olacaktır. Toplantılarda hükümet tarafından görevlendirilecek memurla
rın, toplantı heyetince uygun yerde bulunmaları sağlanacak toplantı sı
rasında meydana gelen olaylar adi suç sayılacaktır 13 Mart 1910. 
(28 Şubat 1325) . 

Bu taslak hükümette görüşülmüş 8 Mart 1325'te Meclis-i Mebusana 
sunulmuştur (1). Teklif, Dahiliye Encümeni'nde incelendikten ve bazı de
ğişiklikler yapıldıktan sonra 25 Nisan 1325'te Meclis-i Mebusana sunu
larak tartışılmaya başlanmıştır. Toplantıya gelenlerin silahsız olması, 
toplantıyı idare edecek heyetin Osmanlı kimliği taşıması, toplantının, 

(I) Bkz. MMZb. C. D. I. İç. se. I. C. 2. .s. 384. 
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toplantı yapılacağına ilişkin verilen dilekçeden 48 saat sonra Meclis-i Me-
busan'ın 1 km uzağında güneşin doğuşu ile saat 11 arasında yapılması 
gibi bazı değişiklikler yapılmıştır. Toplantıların siyasî toplantılar olarak 
ayrılması, toplantılara hükümetin memur göndermesi, bir toplantı heye
tinin oluşturulmasının kaldırılması gibi istekler ise kabul edilmemiş
tir (1). 

Teklifin ikinci görüşmesi 4 Mayıs 1325'te yapılmıştır. Bu görüşmede 
toplantının yapılacağı yer konusu hayli sert tartışmalara yol açmıştır. 
Hasan Fehmi Efendi (Sinop), Nahiyelerde toplantı yapılmamasını öner
miştir. İpek Mebusu İbrahim Efendi de onu destekleyerek köy halkının 
düşünce düzeyi ile kasaba halkının düşünce düzeyinin eşit olmadığını, 
ülkede medeniyetin ne olduğunu, meşrutiyetin ne olduğunu, toplantıda
ki amacın ne olduğunu bilmeyen insanlar (köy halkı) olduğunu belirte
rek "Biz bu hürriyeti hiç medeniyet görmeyen köylülere böyle gayet vasi 
bir surette bahşedersek zannedersem yeni doğmuş bir çocuğu büyütmek 
için günde üç okka süt verip de midesini bozmaya, berbat etmeye ben
zer. Bu kanunu şimdilik hiç olmazsa üç seneye kadar kasaba ve şehirle
re tahsis edelim" diyerek köylerde ve nahiyelerde toplantı yapılmasının 
engellenmesini istemiştir. Bunun meşrutiyeti kısıtlatmak anlamına gel
meyeceğini, şeriatta da toplantının yasak olmadığım söyleyen İbrahim 
Efendi konuya ülke yararı açısından bakılmasını önermiştir. (2). Dersim 
Mebusu Lütfü Fikri Bey, Kozan Mebusu Hamparsum Muradyan Efendi, 
bu düşünceye karşı çıkmışlar ise de toplantıların şehir ve kasabalarda 
yapılması kabul edilmiştir (3). 

Teklif bunun gibi bazı ufak değişikliklerle Meclis-i Mebusan'da kabul 
edilmiştir (4 Mayıs 1325). Daha sonra Âyân Meclisi'nde de incelenen ya
sanın bazı maddelerinde değişiklik yapılması istenmiştir (4). Âyân'ın is
teğini göz önüne alan mebusan toplantı yapılacak alanı Meclis-i Mebu-
san ve Meclis-i Âyân ile sarayın 2 km. dışma taşımıştır (5). 

(II Bk:. MMZb. C.D.l. İç. Se. 1. C. 3.s. 285-302. 
(2) a.g.e.i. 473. 
(3) a.g.a.!,. 474. 
(4) a.g.e.C.4. v. 50. 
(5) a.g.e.s. 116. 
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4. Tatil-i Eşgal Kanunu 
Meşrutiyetin yeniden ilânından sonra tüm toplumsal gruplar özgür

lüklerine kavuşmanın heyecanı içindeydi. Herkes sorunlarını özgür bir 
ortamda çözecekti. İstibdat yıkılmış, hürriyet gelmişti. Ülkenin dört bir 
yanında "hürriyet, adalet, müsavat" en çok duyulan sözcükler olmuştu. 

İşte bu ortamda ülkedeki işçi kitlesi de haklarını alabilmek için top
lumsal eylemlere yönelmiştir. Gazeteler, Ağustos 1908'de Alâtini tuğla 
fabrikası işçilerinin, yüzde elli zam isteğinin kabul edilmemesi, Selanik'te 
iki tütün ticarethanesi işçilerinin istedikleri yüzde otuz zammın benim-
senmemesi üzerine greve gittiklerini; Varna'da da grev nedeniyle bütün 
ticarî muamelâtın durduğunu yazmıştır. Ayrıca, Selanik'te, Rumeli şi
mendiferlerinde başlayan grevin Manastır hattına da sirayet ettiğini, De-
mirkapı, Mitroviçe hattı ile Üsküp hattında da memurların ve amelenin 
işi terkettiğini, belirterek işçi sorunlarını toplumun gündemine getirmiş
tir. Grev dalgası, sendika kurma isteği, Anadolu'daki iş yerlerine de ya
yılmıştır. 

Anadolu Bağdat demiryolu işçileri, Alman şirketine; 
1. İşçi Derneği'nin şirket tarafından tanınması, 
2. Tüm memurlara bir aylık tutarında ikramiye verilmesi, memurla

ra kıdemlerine göre zam yapılması, 
3. İşçilerin gündeliğine 3 kuruş zam yapılması, 
4. Gündelikçi memurlara, uzman işçilere 4 kuruş zam yapılması, 
5. Geceleri çalışanlara iki katı gündelik verilmesi, 
6. Hasta olanların işten çıkarılmaması, memur ve ailesinin parasız 

tedavi edilmesi, ilâç verilmesi, hastane masrafının şirketçe kabul edilme
si gibi istekleri içeren bir belge sunmuşlardır. İşçiler, bu isteklerini Hü-
kümete, Alman elçiliğine ve Doyçe Bank'a da ilettiler. Ancak işçilerin bu 
önerilerini şirket kabul etmedi. Bunun üzerine, 14 Eylül 1908'de işçiler 
greve gitti. Aynı tarihte Ereğli Kömür Havzasında çalışanlar da greve baş
ladı. 

Ülkedeki grevlerin yaygınlaşması yabancı sermaye patronlarını, on
larla işbirliği yapan yerli sermayedarları, tüccarları, hükümeti tasalan
dırdı. Örneğin, Aydın hattında grev nedeniyle mal develerle İzmir'e taşı
nıyor, üretici ve tüccar bundan zarar görüyordu. 
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İşçi eylemleri böylesine gelişirken, İkdam Gazetesi grevlerin salgın 
hastalık şeklini aldığını, bu gidişatın ülke ekonomisini olumsuz etkileye
ceğini ülkedeki büyük yabancı sermayedarların hisse senetlerinin düşe
ceğini, malî itibarımızın zarar göreceğini belirterek, işçileri grevden vaz
geçirmeye çalışmıştır (1). ittihat ve Terakki Gazetesi ise, "her vakitten zi
yade emniyet bahşetmeye mecbur olduğumuz sermayedaranı korkutmuş 
oluruz" diyerek ve "amelenin daire-i selahiyetlerinin" derecesinin neden 
ibaret olacağını göstereceklerini yazmıştır (2). 

Hükümet bu grev dalgasını durdurabilmek için zaman zaman askerî 
güç kullanırken aynı zamanda bu konuya ilişkin bir yasa hazırlayarak 
konuyu yasal zemine oturtmaya özen göstermiştir. 

Hükümet "tatil-i eşgal eden cemiyetler hakkında icra olunacak mu
amelatı havi Ticaret ve Nafla Nezaretince hazırlanıp Şûrayı Devlet ve Hü
kümette görüşülüp benimsenen bir yasayı Padişaha sunmuş ve 25 Eylül 
1325'te Padişahın olurunu alarak uygulamaya koymuştur. Ancak 
yasanın Meclis-i Umumi'nin açılmasından sonra yasallık kazanması da 
zorunlu görülmüştür. 

Meclis-i Mebusanın açıldıktan sonra Sadrazam Kâmil Paşa şu yazıyla 
söz konusu geçici yasayı Meclis-i Mebusan'a göndermiştir. 

Meclisi Mebusan Riyaset Muvakkata-i Âlıyesine 

Meclisi Umuminin içtimaında kanuniyeti teklif olunmak üzere tatili eşgal 
eden cemiyetler hakkında icra olunacak muamelatı havi ticaret ve nafıa nezareti 
âliyesinden mukaddema tanzim olunup mer'iyet-i ahkâmına Şûrayı Devlet ve 
Meclisi Mahsusu Vükelâ kararlarıyla bilistizam 25 Eylül 1324 tarihinde idare-i 
seniyye şeref sudur buyurulmuş olan lâyihayı kanuniyenin divanı hümayundan 
musaddak sureti leffen tarafı âlilerine gönderilmiş olmakla iktizasının ifasına 
himmet olunması siyakında tezkerei muhlisi terkim kılındı. 

Fi, 29 Hilkadde 1326 
Fi, 10 Kânunuevvel 1324 

Sadrazam Kâmil 

{/) Huse\m Avnl Şanda Yaı ı Müstemleke Oluj Tarihi 1908 IJÇI Hareketlen, İstanbul, Gözlem Yaunları, s 26-33 
(2) Zafer Toprak, Türkiye'de Milli İktisat (1908-1918) Ankara 1982, s 42 
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Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinin Mazbatası Suretidir 
Tatili eşgal hakkında ticaret ve nafıa nezaretınce kaleme alman Ramazan 

1326 tarihli tezkere ile takdim kılman nizamname lâyihası Şûrayı Devlete hava
le buyurulmakla tanzımat dairesinde kıraat olundu 

Mezkûr tezkerede Demiryolu Şirketleri Memurin ve Müstahdemini tarafından 
vukua getirilen tatili eşgal üzerine münakalatın sekteden vukayesı zımnından 
şirketlerce bunların maaş ve yevmiyelerinin tezyidine musaraatla şu halin one 
alınmış olduğu halde bundan cur'et alan birtakım erbabı tesvılatın tekrar tatili 
eşgale tasaddı eylemekte oldukları şirketler tarafından haber verildiğinden ve de-
mıryol şirketleriyle liman ve rıhtım ve tenvirat ve su ve tranvay gibi hıdematı 
umumiye ifa eden sair şirketler müstahdeminin devairi hükümete kıyasen tatili 
eşgal etmeleri tecviz olunamayacağından gerek bu şirketlerde tatili eşgalın men'ı 
ve gerek mustahdemımnm muhafazayı hukuku esbabmm ıstikmali teemmum ve 
hukumatı ecnebıyece mer'ı olan ahkâmı nizamiye tetkik olunarak zıkrolunan lâ
yiha ona göre tanzim kılınmış olup eğerce kavanin ve nızamatm evvelemirde Mec
lisi Mebusanın tasdikine iktiranı muktezı ise de demıryol münakalatının ve salı-
fı zıkr munafu umumıyeye hadım şirketler hidamatının sektedar olmasından me-
malıkı şahanenin ticaret ve muamelâtı umumiyesı duçarı halel olacağı gibi şu ah
vali ihlal asayişe kadar netayicı muzura tevlit edebileceğine ve demiryollar şirket
leri tarafından bılmuracaa bu bapda tedabılı acile ittihazı talep ve teklif kılınmak
ta olduğunu ve Kanunu Esasinin 36 ncı maddesinde Meclisi Umuminin mun'ak-
ıt olmadığı zamanlarda emniyeti umumıyeyı halelden vikaye için bir zarureti 
mubreme zuhur ettiği takdirde Kanunu Esasi ahkâmına mugayir olmamak üze
re Heyeti Vükela tarafından ittihaz olunacak kararların baırede'ı seniyye muvak
katen kanun hukum ve kuvvetinde olacağı ve 13 uncu maddesinde tebaı-ı Osma-
nıyenm ticaret ve sanat ve felahat ıçm her nevi şirketler teşkiline mezun olduğu 
gösterilmesiyle tatili eşgal cemiyetleri hakkında dahi usul ve kavaıdı mahsuse 
vaz'ı Kanunu Esası muhalif olamayacağına binaen Meclisi Mebusanın içtimam-
da kanumyetın teklif olunmak üzere mezkûr nizamname lâyihasının Kanunu 
Esasının 36 ncı maddesi hükmüne tevfikan şimdiden mevkii tatbike vaz'ı lâzıme-
den bulunmuş olduğu gösterilmiştir 

Vakıa münakalat ve hidematı umumiyeyi icra eden şirketler müstahdeminin 
terki işgal etmesinden dolayı hidematı umumıyenin sektedar edilmesi gerek hü
kümet ve gerek ahalice muzuratı mustelzım ahvalden bulunmuş olmasıyla bu 
bapta tedabırı muktezıye ittihazı lazimeden olduğundan layihayı mezbure esasen 
şayanı kabul olduğu gibi munderecatı da bıttetkik temini maksada kâfi görülmüş 
ve yalnız 8 mcı maddesi icabı maslahata göre tavzih ve unvanı kanuniyete tahvil 
olunarak maslahatın derkâr olunan ehemmiyet ve müstaceliyeti cihetiyle Meclisi 
umuminin hım ıçtımaında kanunîyetı teklif olunmak üzere şimdiden mevkii tat
bike vaz'ı bittezekkur layihayı mezbure leffen takdim kılınmış olmakla olbapda 
emri ferman Hazretı Menlehulemrındır. 

Fi 10 Ramazan 1326 
Fi 23 Eylül 1324 
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Şûrayı Devlet Heyeti Umumiyesinin Mazbatayı Müzeyyelesi Suretidir 
Tanzimat Dairesinin işbu mazbatası merhuf layihayı nizamiye müsvettesiyle 

beraber Heyeti Umumiyede ledel kıraa bu yolda bir nizam vazma esasen lüzum 
ve ihtiyaç mevcut olup layihayı mezkûrenin bazı cihetlerinde tanzimat dairesin
ce icra kılınan tashihat yolunda görüldüğü gibi 7 nci ve 8 inci maddelere Heyeti 
umumiyece de bazı takayyüdat dere olunarak layihayı mezkûrenin nüshayı mu-
sahhahası leffen takdim kılınmış olmakla olbapda emri ferman Hazreti Veliülem-
rindir. 

Fi. 10 Ramazan 1326 
Fi. 23 Eylül 1324 

Meclisi Mahsus Vükelanın Mazbatayı Müzeyyelesi Suretidir 
Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinden tanzim ve Heyeti Umumiyeden tenzil 

olunan işbu mazbatada esbabı beyan ve izah olunduğu veçhile münakalat ve hi-
dematı umumiyeyi icra eden şirketler müstahdeminin terki işgal etmekte olma
larından dolayı tatili eşgal cemiyetleri hakkında usul ve kavaidi mahsusa vaz'ı la
zım gelerek olbapda kaleme alman layihayı kanuniyenin bazı mevaddının ibara-
tınca tashihatı münasebe icra olunduğu gibi 8 inci maddesinde akel olarak tayin 
olunan 5 lira cezaî nakti şayanı istiksal görülmesiyle bunun 1 liradan bed etme
si bittensip maddei mezkûre o yolda ve 13 üncü maddesi dahi "Dahiliye ve tica
ret ve nafıa nezaretleri işbu kanunun icrasma memurdur" suretinde tashih edil
miş ve layiha leffen arz ve takdim kılınmış olmakla Meclisi Umuminin içtimaın-
da kanuniyeti teklif olunmak üzere şimdiden mevkii tatbike vaz'ı hususunun Da
hiliye ve Ticaret ve Nafıa nezaretlerine havalesi babında ve katıbayı ahvalde em
ri ferman Hazreti Veliülemr efendimizindir. 

Fi. 11 Ramazan 1326 
Fi. 24 Eylül 1324 

İradei Seniyeyi Cenabı Padişahii Büvellik Zeyil Suretidir 
Şûrayı Devletin Meclisi Mahsusu Vükeladan müzeyyel işbu mazbatası ve 

melfufu manzum âli buyurularak bu bapdaki tezkere! samiyeyi sadaret penahi-
ye de hemişi terkimi ile tebliğ edildiği veçhile mucibince iradei seneyeyi cenabı hi
lafet penahi şerefi taalluk buyurulmuş olmakla olbapda emri ferman Hazreti Ve-
liülemrindir. 

Fi. 12 Ramazan 1326 
Fi. 25 Eylül 1324 

Tatili Eşgal Hakkmda Kanun Lâyihası Suretidir 
Birinci Madde - Canibi Hükümeti Seniyeden ruhsat veya imtiyaz istihsal 

ederek demiryol ve tranvay ve liman muamelatı ile umuru tenviriye gibi umuma 
müteallik bir hizmet ile mükellef bulunan her nevi şirketlerle müstahdemin ve 
amelesi beyninde şeraiti istihdamlarına dair ihtilafat vukuunda müstahdemin ve 
ameleyi merkume üç vekil intihabına mecbur olup bunlar Ticaret Nafıa Nezareti-

4 8 3 



ne mustatm olarak takdim edecekleri istıdata ihtilafı vakının mahiyet ve esbabı
nı izah edeceklerdir 

ikinci Madde - Müstahdemin ve amelenin mustedıyatı meyanında şirketin 
her ne suretle olursa olsun muamelatına müdahaleye ve umuru idaresiyle niza-
matmı teftişe dair hiçbir talep bulunmayacaktı 

Uçuncu Madde - Nezaret istidanamenin takdimi tarihinden itibaren nihayet 
8 gun zarfında alakadar olan şirkete tebliğ edecek ve şirket nihayet bir hafta zar
fında kendisi tarafından uç zat tayın eyleyecektir 

Müddeti mezkûre munkazı olup da şirketçe ihtiyarı sükût edildiği halde müs
tahdemin ve amelenin metalibı bılakayduşart kabul edilmiş addolunacaktır 

Dördüncü Madde - Nezaret dahi mezkûr bir hafta zarfında kezalık bir memur 
tayın edip memuru mumaileyhe tarihi tayininden itibaren uç gun zarfında tara
feyn vekillerim kendi riyaseti altında bir heyeti ıhtılafiye suretinde içtimaya davet 
edecektir 

Beşinci Madde - Şeraiti ıhtılafiyenin takarrürü halinde sureti ihtilafı mubey-
ym bir kıta zabıtname tanzim olunarak Reis ile tarafeyn vekilleri canibinden im
za edilecektir 

Altıncı Madde - Tarafeyn itilaf edemedikleri takdirde müstahdemin ve amele 
terki hizmette muhtar olup fakat serbesti imale mugayir her bir fiil ve haraket 
ıkaı ve nümayiş icrası katiyen memnudur 

Yedinci Madde - Heyeti itılafiyenın zabıtnamesi gerek şirket ve gerek müstah
demin ve amele hakkında mer'ı ve muteber olup mahaza şirket zabıtname ahka
mını hüsnüniyetle icra ve tatbikten imtina eylediği takdirde tarafı nezaretten şir
kete bir ihtarname tebliğ edilerek ahkâmı mezkûreyı icraya davet eyleyecek ve iş
bu ihtarnamenin tebliğinden 8 gun sonra beher gun tehekkur için şirket kendi 
hesabına 300 lirayı Osmanî itasına mecbur olacaktır Meblağı mezkûr şirketin 
mustahdemımne mahsus tekaüt ve iane sandıklarına ait olacak ve bunlar olma
dığı halde Darülacezeye ita olunacaktır 

Sekinzmci Madde - Umuma müteallik hidemat ifa eden muessesatta teşfikat 
ve tehdıdat icrasıyla ve cebir şiddet istimaliyle sendika teşkil eden ve hizmetin ta
tiline sebebiyet veren veya bunları tehıye eden heyetler dahil bulunan veyahut di
ğerlerinin çalışmasını men e tasabbi eyleyen kimse mehakimce bir aydan bir se
neye kadar hapis ve bir liradan elli liraya kadar cezaî nakdî ahzı ile mucazat olu
nacaktır Bu yüzden envai ve emlake zarar vukuunda zarar vaki mütecasirlere 
tazmin ettirilecek ve işbu cezalardan daha ağır cezaî mustelzım bir curum ika 
edenler hakkında ceza kanununda muayyen olan ceza ile mucazat edilecektir 

Dokuzuncu Madde - Umuma müteallik bir hizmetin tadiline iştirak edecek 
olan kimseler 24 saatten bir haftaya kadar hapis ve 25 kuruştan 100 kuruşa ka
dar cezayı nakdî ahzı ile duçarı mucazat olacaklardır 
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Onuncu Madde - Hizmeti umumiyenin temin ve istikrarı için hinihacette 
kuvveı umumiye istimal olunacak ve hak veya hak tehlikesi vukuunda Hüküme
ti seniyye müstahdemin ve amele metalıbınin tetkikini tehir ve tatil hakkını haiz 
bulunacaktır 

Onbırınci Madde - Umuma müteallik bir hizmet ifa eden muessesatta işbu 
kanunun neşrinden evvel teşekkül etmiş bulunan sendikalar kanunu mezkûrun 
neşrıyle messuhturlar 

Onikmcı Madde - Hayatta icraı muamele eden bu gibi şirketlerle müstahde
mini beynindeki ihtllafat ledelhace mahallinde berminvalı meşruh teşkil oluna
cak heyeti ıhtılafiye tarafından hal ve fash ve bu bapda ticaret ve nafıa nezareti
ne ait muamelat vefat canibinden ifa olunur 

Onuçuncu Madde - Dahiliye ve Ticaret ve Nafıa Nezaretleri işbu kanunun ic
rasına memurdur 

Fi 12 Ramazan 1326 
Fi 22 Eylül 1324 

Tatili Eşgal Lâyihai Kanunıyesı hakkında Encümence kaleme alman mazbata 
Mebaaı Âmire 

Tatili Eşgal hakkındaki kanun lâyihasının esbabı mucibe mazbatasıdır 
Rumeli ve Anadolu Demıryol Şirketleri müstahdemin ve amelesi tarafından 

vukua getirilmiş olan tatili eşgalin tekerrür ve tevsii daırei sirayet etmesi ihtima
line ve bunun münakalatı umumiyeye ve menafiı iktisadiye ve ıçtımaıyeye suite-
sırı derkâr görülmesine mebni zuhuru muhtemel o kabil hadisenin sureti hal ve 
tesviyesi ve menafi-i âmmenin vikayesi için kavaid ve usulü mahsus vazına ihti
yaç hissedilmekle, Nafıa ve Ticaret Nezaretınce kaleme alınarak Meclisi Mebusa-
nm hım içtimaında kanunıyeti teklif olunmak üzere meriyeti ahkâmına Şûrayı 
Devlet ve Meclisi Vükela kararlarıyla Irade-ı Senıye sadır olan Tatili Eşgal Kanun 
Lâyihası encumenımizce mütalaa ve tetkik olundu 

Bir müessesede bir sanatta çalışan müstahdemin ve amelenin umumu veya 
kısmı azamı tarafından defaten terki hizmet ve ameliyat edilmesinden ibaret olan 
tatili eşgal, ücreti tezyit veyahut saati mesaiyi tenkis ettirmek veya menafu-ı sa-
ıre-ı mesruayı bu suretle vikaye ve temin etmek gibi netayıcin bil'ıttıhat istihsali 
makasıdına müsteniden vuku bulur 

Amele ve müstahdeminden birisi tehlike ve zararı kendine olmak üzere terki 
hizmette muhtar olduğu mısillu müteahhitler ile aralarında tahaddus eden ihtl
lafat üzerine ve iddia ve taleplerinin ismaı için bunların takımıyla işlerini terk ve 
cebru şiddetten azade olarak tatili eşgal etmeleri dahi zahiren muhik görülerek 
mugayeretı ahlakıyeyi haiz değil ise menafi-i iktisadiye ve ıçtımaıyece netayici 
muzırra husulüne bâdirdir Binaenaleyh her ne suretle olur ise olsun ne zaman 
tatili eşgal vukua gelse, ticaret ve sanayide bir tezelzül hasıl ederek umumu ızrar 
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eyleyeceğinden, bu hakkın sureti istimali için kavaid vazı derece-i vücupta oldu
ğu gibi, tatili eşgal zamanında asayişin muhafazasına ve eşhasın serbest-i hare
kâtına nezaret dahi Hükümetin cümlei vezaifinden olarak Tatili Eşgal Kanununa 
ihtiyaç derkârdır. 

Hükümeti seniyeden ruhsat veya imtiyaz istihsal ederek umuma müteallik 
hidematı ifa eden müessesatla müstahdemin ve amelesi beyninde müttehaz ihti-
lafata mahsus olan işbu layihai kanuniye esas itibariyle cediri kabul olup ancak 
layihanın teferruatı muhtacı tetkik ve tadil görüldüğünden cereyan eden müza-
kerat neticesinde havi olduğu 13 maddeden 6 ncı ve 10 uncu maddeler aynen ka
bul ve ipka ve 12 nci madde tay ve ihraç ve mevadı, sairesinde tadilat icra edile
rek tadilatı vakıa ile esbabı mucibesi berveçhi zir ayrı ayrı gösterilmiştir. 

Birinci Madde - Bu maddede müstahdemin ve ameleye heyeti umumiye na
mına hareket edecek vekil intihabına selahiyet verilerek müstahdemin ve amele
nin iştirak ve ittihadı ve heyetlerinin şahsiyeti maneviyeleri tecviz ve tasdik ve 
aradaki ihtilafatı hal için evvelemirde Hükümete müracaat mecburiyeti vaz olun
maktadır. 

Belki bu mecburiyet tarafiyenin emri tahkimde muhtar olmaları kaydı tabi-
iyye ve meşruasına münafi görülürse de 5 inci ve 6 ncı maddelerde sarahaten 
gösterildiği veçhile bundan maksat beynettarafeyn mecburî bir icra, bir hüküm 
itasiyle mükellef bir heyeti hakemiye teşkili olmayıp, belki tarafeynin müddeayat 
ve metalibi tetkik ve bunlar için bir sureti tesviye temin ile yukarıda beyan olu
nan mahazirt ve amele ve müstahdeminin harekâtı gayri makulelerini men etmek 
üzere bir heyeti itilafiye ve sulhiye teşkilinden ibaret ve bu da menfaati umumi-
yel vikaye hikmetine müstenittir. Ancak ruhsat ve imtiyazı haiz ve umuma mü
teallik bir hizmetle mükellef olup da şirket halinde olmayan vücuda gelmesi 
mümkün ve muhtemel olan müesseselerde hasıl olacak ihtilafatın sureti hal ve 
tesviyesi dahi bu kanuna tabi olmak bedihi ve bu bedahet layihanın mevaddı sa-
iresinden müsteban olup, halbuki maddedeki "her nevi şirketlerle" tertibi maksa
dı sarahaten temin edememekle beraber müessese kelimesi de bir manayı umu
mî ifade edeceğine mebni terkibi mezkûr yerine (Her nevi müessesat ile) tahrir ve 
mevaddi sairede münderiç şirket kelimeleri dahi bu esas üzerine tebdil kılınmış 
ve mükellefiyet ve vazifeleri başka başka olmak haysiyetiyle makineci ve ketebe 
gibi memurinden ibaret olan müstahdemin şeraiti istihdamdan dolayı ihtilaf ve 
hatta terki eşgal ettikleri halde amelesinin işlerinde devam eylemleri veya aksi 
kaziyenin ve binaenaleyh mahzuratı anifenin bu suretle husulü melhuz olmasın
dan naşi her iki kısmı ecirin ihtilafa ve Hükümete müracaatta müntehid olmala
rı lazım geleceği manasını istihraca müsait görülen (müstahdemin ve amelesi) ke
limelerinin aralarına bir edati terdid ve ilavesiyle "müstahdemin veya amelesi" 
suretine ifrağı tensip edilmiştir. 

İkinci kısım, ecirde yalnız birisinin ihtilafı üzerine, bu kanun hükmünün ic
ra ve tatbiki lazım geldiği halde, iki kısmın birden ve müttehiden ihtilaf eyledik
leri surette ihtilafın sureti hal ve tesviyesi yine bu kanuna tabi olacağı bir veçhi-

486 



le câyı tereddüt ve iştabah olamayacağından, bu bapta diğer bir kaydın vücut ve 
ilavesine lüzum olmadığı derkârdır. 

İkinci Madde - Bu maddedeki şartın alelıtlak mevcudiyeti, kabuli istida hu
susunda muamelei keyfiye icrasına müsait olduğu gibi, bilkülliye fıkdanı da mu
vafık olamaz. Çünkü fıkdanı şartı mezkûr muamelatında ve idaresinde müstakil 
ve muhtar olmak arzuyu meşruunda bulunan müteahhidin işine ikide birde 
amele ve müstahdeminin müdahalesini intaç etmekle beraber, bir müessesenin 
nizamatım dahi hükümet ile sahibi imtiyaz beyninde vaktiyle bilmüzakere şera
iti mütekabile üzerine kararlaştırılmış bulunduğundan, böyle 2 taraf arasında ic
ra edilen akde şahsı aharın müdahalesi gayri meşru ve zaten âkıdeynden biri Hü
kümet olmasına göre müdahalei vakıa âdeta kanuna müdahale ve Hükümetin 
vazifesince tecavüz nevinden olup, bu ise caiz değildir. 

İşbu tafsilata nazaran mezkûr şartın sureti mutlakada hem kabul edilmesi ve 
hem de kabul edilmemesi muzır olarak zararın mümkün mertebe tenkisine sa-
yetmek icap eylediğinden ve maddenin hali üzere kabul ve ipkası müessesenin 
muamelat ve umuru idaresi cümlesine dahil olarak, mesela idaresi o müessese 
eshabına bırakılmış olan amele ve müstahdemine mahsus tekaüt ve iane akçele
rinin sureti idare ve tenmiyesi veya bir demiryolu güzergâhında ve belde haricin
de çalışan kesanm havaici zaruriyelerinin sureti tedariki misillu, amele ve müs
tahdeminin hukukuna müteallik mesailden dolayı dahi istida ve müracaatı mu-
hikkaları kabule başlıca bir mania teşkil edeceği gibi, bu yoldaki müstediyatm 
hariç ezhak ve selahiyet vuku bulmuş ve Nezaretçe zuhulen kabul edilmiş olma
sı halinde ise, teşekkül edecek heyeti itilafiyece o kabil müracaatlar bittetkik hal 
ve reddolunacağından, maddei saniye şu veçhile yazılmıştır : 

(Müstahdemin ve amelenin müstediyatı meyanında, müessesenin muamela
tına müdahaleye ve umuru idaresiyle nizamatım teftişe dair hiçbir talep bulun
mayacaktır. Ancak tekaüt ve iane sandıklarına ve kendi hukuklarına müteallik 
ahval bundan müstenadır.) 

Üçüncü Madde - Müstahdemin ve amelenin istidalarından bir nüshasını mü
essese idaresine tebliğ için Nafıa Nezaretine verilen müddetin 8 gün olmasında 
bir hikmet ve ihtilafın temadisinden başka bir fayda ve menfaat mutasavver ol
madığından, eyyamı mezkûre 4'e bittenzil (8 gün zarfında) yerine (4 gün zarfın
da) tahrir ve canibi Nezaretten tebliğ edilecek şeyin amele ve müstahdemin tara
fından 2 nüsha olarak verilmiş olan istidalardan birisi olacağı mezkûr (4 gün zar
fında) terkibini müteakip (1 nüsha) kaydı ile tasrih olunduğu gibi, maddei atiye-
de beyan olunan memurun vazife ve mükellefiyetini muntazaman ifa ve vekilleri 
içtimaa davet edebilmesi, vekillerin ismen ve hüviyeten bilinmesine mütevakkıf 
olduğundan, (nihayet 1 hafta zarfında kendisi tarafından 3 zat tayin) ibaresine de 
(isim ve hüviyetlerinin Nezarete ihbar) terkibi tezyil olunmuştur. Maddenin fıkrai 
saniyesinde müstahdemin ve amele metalibinin kabul edilmiş olması, ihtiyarı sü
kûta talik olunmuş olup, bu halde müessese esbabı sükût etmeyerek metalibi 
mezkûrenin cerhi yolunda şekle veya esasa ait bir cevap verirse, fıkrai mezkûre-
nin zahirine nazaran mesuliyetten vareste kalmış ve bu ise maksada mugayir bu-
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lunmuş olacağına mebnı, müessese idaresi behemehal 3 vekil tayini ile cevabını 
teşekkül eyleyecek heyeti itılafiyeye bildirmeye mecbur olmak ve bu mecburiyeti
ni sarih olarak göstermek lazımdır 

Zira şekle ait ıtirazat istidanın 2 nci madde ahkâmına mugayir olmasından 
ibaret olup, bu cihet kablet tebliğ tetkik edilmiş olacağı misillu ademî dikkate 
eseri kabul edilmiş olsa bile, heyetçe esnayı tetkikte halledilmek mümkündür 
Gerçi amele ve müstahdeminin ol vakit verilecek karara da razı olmayarak tatili 
eşgalı tercih etmeleri ihtimali varit ise de, iptidai emirde şirket tarafından cevabı 
ret verilmesi tatili eşgalı daha ziyade ihtimale takrip ve belki de tesri1 eder Esa
sa mütedair verilecek cevap ise, heyeti ıtılafıye marifetiyle tetkik edileceğinden 
yalnız cevap ile iktifa olunması temim maksada kâfi değildir Binaenaleyh mües
sese idaresi müstahdemin ve amele metalıbıni kabul etmese bile, vekillerini tayin 
ve ihbar etmesi muktazı olduğundan, fıkraı saniyenin (müddeti mezkûre munka-
zı olup da icap eden zevat tayın ve ihbar edilmediği halde müstahdemin ve ame
lenin metalıbı bılakayduşart kabul edilmiş addolunacaktır) suretine ifrağı tensip 
edilmiştir 

Dördüncü Madde - Bu maddede beyan olunan memurun ifayı vazifeye ıbtı-
dar edebilmesi müessese vekillerinin bilinmesine vabestedir 

Vekillerini maddei sabıkada muayyen bir haftanın nihayetine kadar tayın ve 
ihbar etmek hakkı ihtiyarına malık olan müessese eshabı, o haftanın sonuna ka
dar vekillerini tayın ve ihbar etmediği halde, tebliği istidayı müteakip tayini caiz 
ve mumkun olan memurun zamanı muayyende ifayı vazifeye ıptidara imkân bu
lamaması melhuz olmasına mebni (memuru mumaıleyn terkibmden sonra mad
dei sabıka mucibince Nezarete ihbarı vukuu tarihinden itibaren) cümlesi ilave kı
lınmakla beraber, tarafeynce muntahap olmayan işbu memurun heyeti itilafiye-
dekı vazifesi tarafeyn vekillerini davet ve içtima ve müzakerelerine nezaret ede
rek, aralarını bulmak hususuna münhasır ve heyetin bir heyeti ıtılafiye ve sulhı-
ye olması ve 6 ncı maddenin sarahati hasebiyle müzakereye müdahaleye ve itayı 
reye hak ve selahıyeti olduğu derkâr olduğundan, maddedeki (Riyaset) kelimesi
ne bedel (Nezaret) tabiri istimal olunmuştur 

Bundan başka bir mazeret sebebi meşru olmaksızın, tarafeynden birisinin 
vekillerim göndermemesi veya vekillerin gelmemesi de muhtemel olmakla, şu ih 
tımalı ref ederek daveti vakıaya icabete mecbur kılmak ve davete icabet edebile
cek zevatın tevkilim temin etmek için maddeye (tarafeyn vekilleri daveti vakıaya 
bilamazeret icap etmedikleri halde, vekilleri gelmeyen taraf itilafa talip olmamış 
addolunacaktır) fıkrası dahi ilave edilmiştir 

Beşmci Madde - Bu maddede mukarraratm ittifak veya ekseriyet ile ittihaz 
olunacağına dair bir kayıt konulmamıştır Gerçi teşekkül edecek heyet bir heye
ti ıtılafıye olarak yapacakları şey musalahadan ibaret ve musalahata da taraziı 
tarafeyne mütevakkıf bir keyfiyet olmasından naşı, kararlarının ittifaka makrun 
olması lüzumu bedıhı ise de, maddeyi muphemiyetten kurtarmak için şeraiti itı-
lafıyenin terkibinden sonra, (muttefıkan) kelimesi ilave olunduğu gibi, vazife se-
lahıyesı yukarıda zikredilen memurun ıtüaf zabıtnamesinde imzasının bulunma-
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sı mücerret müzakere ve itilamı huzurunda cereyan ettiğini ve vücut bulduğu 
tasdike masruf olmasına binaen, (bir kıta zabıtname tanzim olunarak) cümlesin
den sonraki ibarede (tarafeyn vekilleri canibinden imza ve zıri memur tarafından 
tasdik edilecektir) suretinde yazılmıştır. 

Altıncı Madde - Bu maddede muhtacı tadıl bir cihet görülmediğinden, ayniy
le kabul olunmuştur 

Yedinci Madde - Bittarazı hâsıl olan itilafa müessesece riayet edilmemesi 
âdeta taannutten ibaret olmakla şeraiti sulhiyenm icrasmı temin için bir kuvveı 
te'yıdiyeye ihtiyaç derkâr ve kararı vaki tarazii tarafeyn ile ittihaz olunmuş olma
sına göre, bir müessese eshabının bılahara icradan ımtma edeceği bir sureti ıtı-
lafıyeye evvelden muvafakat etmemeleri lazım geleceği aşikârdır. Ancak bu mad
dedeki ceza muttarit olarak tayın kılınmış olup, halbuki buyuk, kuçuk bilcümle 
muessesata mahdut bir miktar tayın ve terkibi çayı nazar ve bahusus bu mikta
rın az sermayeli şirketlerdeki ecirlerin emzarı tamamı celbederek ikide birde hu-
dusu ihtilafa sebebiyet verebilmesi muhtemel bulunduğundan, bu miktarın ser
maye nispetinde derecata taksim olunması ve amele ve müstahdemin için bir ne
vi tazminat olan meblağı mezkûrun tekaüt ve iane sandıklarına aidiyeti münasip 
ise de, eshabının vukubulan harekâtı imtinakârilermden zarara uğrayan amele 
ve müstahdemin olduğu halde, onlar namına alman tazminatın kendilerine bir 
ciheti taalluku olmayan darülacezeye itası da adlu hakka muvafık olamayacağın
dan (beher yevmi teehhür için) cümlesinden sonraki ibarenin (sermayeı itibarisi 
50 bin liraya kadar olan müessese kendi hesabma 25 ve 100 bin liraya kadar 
olan müessese kezalık kendi hesabma olarak 50 ve 200 bin liraya kadar olan 100 
ve 500 bin liraya kadar olan 150 ve 1 milyon liraya kadar olan ve 200 ve daha zi
yade sermaye! itibarisi bulunan muessesat 300 Osmanlı lirası itasına mecbur 
olacaktır. Meblağı Mezkûr müstahdemin ve ameleye mahsus tekaüt ve iane san
dıklarına ait olacak ve bunlar olmadığı halde müstahdemin ve ameleye maaş ve 
yevmiyeleri nispetmde tevzi ve ita olunacaktır) suretinde tahriri tezekkür ve ten
sip kılınmıştır 

Sekizinci Madde - Bu maddedeki maksadı aslî hizmetin tatiline sebebiyet ve
renlerle başkalarının çalışmasını mene tasaddi eyleyen kimseleri cezalandırmak
tan ibaret iken bir de sendika teşkilinden bahsolunmaktadır Cebir ve teşvik ne
ticesi olarak amele ve müstahdeminin arzusu hilafında teşekkül eden sendikalar 
payidar ve alakullıhal o maksada hadim olamayacağına ve o suretle sendika teş
kil edilerek hizmetin tatiline sebebiyet verilmiş olması halinde dahi mustehakkı 
ceza olmak için lazım olan tatile sebebiyet kaziyesi tahakkuk edeceğmden naşı 
müsebbiplerine cezadan vareste kalamayacaklarına mebnı maddedeki (sendika 
teşkil eder) ibaresi tayyolunarak bu surette vücuduna lüzum kalmayan (ve bun
ları tehiye eden heyetlere dahil bulunan) cümlesi de çıkarılmıştır 

Cezayı muayyen teşvik veya tehdit ile tatili eşgale badi ve diğerlerinin çalış
masını men'e mutasaddi olanlara mahsus ve münhasır olmasına ve neticenin ay
nı merkezde olacağına nazaran müşevvik ile mücbir ve muheddidim cezalarının 
yeknesak olmasında bir beis olmadığı farz olunabilırse de, bu faraziye doğru ola
maz Çunku teşvikat ve tehdıdatm mahiyeten yekdiğerinden farklı olması ve cu-
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ret ve tecavüz noktasından müşevvik ve müheddit arasında farkı azim bulunma
sı ve ceza cürümle mütenasip olmak kaidesi nazarı itibara alınırsa cezaların da 
mütefavit olması lüzumu tezahür eyleyeceğinden teşvik edenler ile cebir ve teh
dit eyleyenlerin cezaları ayrı ayrı tertip olunarak maddenin (veyahut diğerlerinin 
çalışmasını men'e tasaddi eyleyen) cümlesinden sonra gelen ibaresi (kimselerden 
teşvikat icra edenler bir haftadan 6 maha kadar hapis veya kendilerinden 1 lira
dan 25 liraya kadar cezaî nakdî ahzolunarak ve tehdidat ika ve cebir ve şiddet is
timal eyleyenler bir mahdan bir seneye kadar hapis ve 1 liradan 50 liraya kadar 
cezaî nakdî alınarak mücazat olunacaklardır) haline ifrağ olunmuştur. Bigayri 
hak aharı ızrar edenler ve alâ tarikıtaaddî zararına sebep olanlar tazmin ile me
sul olduklarından bu cihete mütedair bulunan fıkrai saniye ve musip görülerek 
hali üzere bırakılmıştır. 

Dokuzuncu Madde - Bu maddenin ibaresi mutlak olup ıtlakı ise zahirde hük
mü maddenin tatili eşgalin her suretine şümulünü istilzam eder. Tatili eşgalde 
ise üç suret mutasevverdir. Bunlardan birincisi tatili eşgalin Hükümete müraca
at etmeksizin veyahut müracaat edip de heyeti itilafiyece bir karar ittihaz olun
maksızın; ikincisi, heyeti itilafiyece bir sureti itilafiye kararlaştırdıktan sonra; 
üçüncüsü de bir sureti itilafiye kararlaştırılamaması üzerine vukuudur. Müdde-
iyatını Hükümete arz ederek bir sureti itilafiye istihsali kabil olup olmadığı anla
şılmadan veya kavaidi mevzua dairesinde müracaat etmeden terki eşgal, hem 
amele ve müstahdemine ve hem de umuma mazarratiderkâr olup hürriyeti şah-
siyenin cahilane suiistimalini tazammun eden böyle bir halin men'i ise lazimeden 
olduğu gibi, tarazîi tarafeyn ile bir sureti itilafiye takarrür etmiş iken yine o me
seleden naşi terki eşgale kıyam etmek taannüdden başka bir şey olmamasına 
mebni bunun da zecri zaruridir. Ancak üçüncü surete göre terki hizmet amele ve 
müstahdemin için bir hükmü zaruret ve altıncı madde ise bu maksada müsteni
den muharrer olduğundan ve maddenin sureti mutlakada kabul ve ipkasi ahva
li selasei mezkûreye şamil ve bu da altıncı madde ile tenakuzu dai olacağından 
bunun şu suretle tahrir ve takyidi münasip görülmüştür. (Kanun dairesinde mü
racaat ve neticeye intizar etmeksizin veya beşinci madde mucibince bir sureti iti
lafiye kararlaştırılmış iken...) Kaldı ki tatili eşgal cebir ve tehdit neticesi olduğu 
surette ikrah ve icbarın derece ve mahiyeti ve o babdaki kaidei umumiyei kanu
niye hükkâmca tetkik ve takdir olunarak ona göre tayini muamele ve itai hüküm 
olunacağı bedihi olmakla bu cihet hakkında bir kayıt ilavesine lüzum görülme
miştir. 

Onuncu Madde - Bu madde muvafık ve ihtiyacı tadilden varestedir. 
Onbirinci Madde - Bir sanat veya müessesede çalışanların menafii müştere-

kelerini tetkik ve müdafaa ve kuvayi münferide ile elde edemedikleri makasıt ve 
netaici meşruayı o kuvvetlerin tevhidi ile istihsal etmek üzere akdi şirket ve itti
hat etmeleri bir emri tabii ve meşru ve sa'ylerinin semeredar olması emrinde bu
na ihtiyaçları da vardır. İşbu maddede bahsolunan sendika heyetleri arkadaşla
rını ahvali iktisadiyeden haberdar ederek ve onları talim ve fikirlerini tenvir eyle
yerek menfaatarını müdafaaya muavenet etmekle beraber umum namına müte
ahhitlerle mükâleme ve müzakereye girişip müessesat idaresiyle ecirleri münase-
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batının hüsnü cereyanını temin edeceklerinden amele ve müstahdeminin sendi
ka teşkil etmeleri makul ve hürriyeti şahsiyeleri muktezasından olduğu, sendika
ların vücudu tatili eşgalin vukuuna sebebiyet verir farzolunması halinde de bu
nun bir tevehhümden ibaret kalacağı gibi, işbu kanun layihasının birinci madde
sinde müstahdemin ve amelenin vekil intihabıyla Hükümete müçtemin ve müt-
tehiden müracaatı mezun ve hattâ mecbur ve altıncı maddede dahi umuman ter
ki hizmette muhtar oldukları beyan edilerek sendika teşkiline mezuniyetleri zım
nen kabul ve tasdik olunmuştur. 

Hal böyleyken, bu maddede evvelce teşekkül etmiş olan sendikaların mefsu-
hiyeti cihetine gidilmesi hem kaidei akliye ve şer'iyeye muhalif ve hem de bâlâda 
beyan olunan maddelerle mütenakız olduğundan vücudu zait olan bu maddenin 
tay ve ihracı labüt görülmüştür. 

Onikinci Madde - Merkez vilayete uzak bir mahaldeki müessese ile amele ve 
müstahdemini aralarında vukubulan ihtilafatın halli için Valiye müracaata ve ta
rafeyni merkezi vilayete kadar azimete mecbur eylemek birtakım külfet ve mas
rafı mucip ve bu da hakku adle gayri muvafık olacağından, buna mahal kalma
mak üzere maddenin kısmı ahiri (Nafı'a Nazaretine ait muamelat en büyük mül
kiye memuru canibinden ifa olunacaktır) şekline ifrağ edilmiştir. 

Onüçüncü Madde - Sekizinci ve dokuzuncu maddelerin icrayı ahkâmı meha-
kime ait olduğundan bu maddeye bir de (Adliye) kelimesinin derci tezekkür ve 
tensip kılınmıştır. Mütâlaat ve tadilatı marazaya mebni şekli atiyi alan Tatili Eş-
gâl Kanunu layihası Heyeti Umumiyenin nazarı tetkikine arz olunur. 

Encümen Reisi Mazbata Muharriri Aza 
Trabzon Mebusu Osman Bursa Mebusu Sabri Selanik Mebusu Artas 

Kâtip Aza 
Çorum Mebusu Mehmet Münir Niğde Mebusu Yorgaki 

MAKAMI SAMİÎ SADARET PENAHİDEN RİYASETİ CELİLEYE MÜRSEL 
TEZKİRE SURETİ 

Meclisi Umuminin içtimamda kanuniyeti teklif olunmak üzere tatili eşgal 
eden cemiyetler hakkında icra olunacak muamelatı havi Ticaret ve Nafia Nezare
ti âliyesinden mukaddema tanzim olunup, meriyeti ahkâmına Şûrayı Devlet ve 
Meclisi Mahsusu Vükela kararlarıyla bilistizan 25 Eylül 1324 tarihinde İradeyi 
Seniye şeref sudur buyurulmuş olan layihai kanuniyenin Divanı Hümayundan 
musaddak sureti leffen tarafı âlilerine gönderilmiş olmakla, iktizasının ifasına 
himmet olunması siyakında tezkirei muhlisi terkim kılındı. 

Fi. 29 Zilkade 1326 Fi. 10 Kânunu evvel 1324 
Canibi Sedaretten gönderilen layihai kanuniyedir. 

Birinci Madde - Canibi Hükümeti seniyeden ruhsat veya imtiyaz istihsal ede
rek, demiryol ve tramvay ve liman muamelatıyla umuru tenviriye gibi umuma 
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müteallik bir hizmet ile mükellef bulunan her nevi şirketlerle müstahdemin ve 
amelesi beyninde şeraiti istihdamlarına dair ihtilaf at vukuunda müstahdemin ve 
ameleı merkume uç vekil intihabına mecbur olup, bunlar Ticaret ve Nafıa Neza
retine nushateyn olarak takdim edecekleri istidada ihtilafı vakiin mahiyet ve es
babını izah edeceklerdir 

ikinci Madde - Müstahdemin ve amelenin mustediyatı meyanında, şirketin 
her ne suretle olursa olsun muamelatına müdahaleye ve umuru idaresiyle nıza-
matını teftişe dair hiçbir talep bulunmayacaktır 

Uçuncu Madde - Nezaret, istidanamenin takdimi tarihinden itibaren nihayet 
8 gun zarfında alakadar olan şirkete tebliğ edecek ve şirket nihayet bir hafta zar
fında kendisi tarafından uç zat tayin eyleyecektir Müddeti mezkûre mumkazı 
olup da, şirketçe ihtiyarı sükût edildiği halde, müstahdemin ve amelenin metali-
bı bılakaydu şart edilmiş addolunacaktır 

Dördüncü Madde - Nezaret dahi mezkûr bir hafta zarfında kezalik bir memur 
tayın edip, memuru mumaleyh tarihi tayininden itibaren uç gun zarfında tare-
feyn vekillerini kendi riyaseti altında bir heyeti itilafiye suretinde içtimaa davet 
edecektir 

Beşinci Madde - Şeraiti ıtılafiyenın takarrürü halinde, sureti itilafı mubeyyın 
bir kıta zabıtname tanzim olunarak, reis ve tarafeyn vekilleri canibinden imza 
edilecektir 

Altıncı Madde - Tarafeyn itilaf edemedikleri takdirde, müstahdemin ve ame
le terki hizmette muhtar olup, fakat serbestli âmâle mugayir her bir fiil ve hare
ket ıkaı ve nümayiş icrası katiyen memnudur 

Yedinci Madde - Heyeti Itılafiyenın zabıtnamesi gerek şirket ve gerek müs
tahdemin ve amele hakkında meri ve muteber olup, maahaza şirket zabıtname 
ahkâmını hüsnüniyetle icra ve tatbikten imtina eylediği takdirde tarafı Nazaret-
ten şirkete bir ihtarname tebliğ edilerek, ahkâmı mezkûreyı icraya davet eyleye
cek ve işbu ihtarnamenin tebliğinden sekiz gun sonra beher yevmi teahhur için 
şirket kendi hesabına uçyuz lirayı Osmani itasına mecbur olacaktır Meblağı 
mezkûr şirketin mustahdemmine mahsus tekaüt ve iane sandıklarına ait olacak 
ve bunlar olmadığı halde, Darulaceze'ye ita olunacaktır 

Sekizinci Madde - Umuma müteallik hidemat ifa eden muessesatta teşvikat 
ve tehdıdat ıcrasıyla ve cebir ve şiddet istimaliyle sendika teşkil eden ve hizmetin 
tadiline sebebiyet veren veya bunları tehıye eden heyetlere dahil bulunan veya
hut diğerlerinin çalışmasını mene tasaddi eyleyen kimse mehakimce bir aydan 
bir seneye kadar hapis ve 1 liradan 50 liraya kadar cezai nakdî ahzıyla mucazat 
olunacaktır Bu yüzden emval ve emlâke zarar vukuunda, zararı vaki mütecasir
lere tanzim ettirilecek ve işbu cezalardan daha ağır cezayı mustelzım bir curum 
ika edenler hakkında Ceza Kanununda muayyen olan ceza ile mucazat edilecek
tir 
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• Dokuzuncu Madde - Umuma müteallik bir hizmetin tatiline iştirak edecek 
olan kimseler 24 saatten bir haftaya kadar hapis ve 25 kuruştan 100 kuruşa ka
dar cezai nakdî ahziyle duçarı mücazat olacaklardır. 

Onuncu Madde - Hizmeti umumiyenin temin ve istikrarı için hini hacette 
kuvvei umumiye istimal olunacak ve harp veya harp tehlikesi vukuunda Hükü
meti Seniye, müstahdemini ve amele metalibinin terkikini tehir ve tatil hakkını 
haiz bulunacaktır. 

Onbirinci Madde - Umuma müteallik bir hizmet ifa eden müessesatta işbu 
kanunun neşrinden evvel teşekkül etmiş bulunan sendikalar, kanunu mezkûrun 
neşriyle mefsuhturlar. 

Onikinci Madde - Vilayatta icrayı muamele eden bu gibi şirketlerle müstah
demini beynindeki ihtilafat ledelhace mahallinde ber minvali meşruh teşkil olu
nacak, Heyeti İtilafiye tarafından hal ve fasl ve bu bapta Ticaret ve Nafıa Nezare
tine ait muamelat vülat canibinden ifa olunur. 

Onüçüncü Madde - Dahiliye, Ticaret ve Nafıa nezaretleri işbu kanunun 
icrasına memurdur. 

(Encümence Tadilen Tanzim Kılman Lâyiha! Kanuniyedir) 
Birinci Madde - Canibi Hükümeti Seniyeden ruhsat veya imtiyaz istihsal 

ederek demiryol ve tramvay ve liman muamelatı ile umuru tenviriye gibi umuma 
müteallik bir hizmet ile mükellef bulunan her nevi müessesat ile müstahdemin 
veya amelesi beyninde şeraiti istihdamlarına dair ihtilafat vukuunda müstahdi-
min ve amelei merkume üç vekil intihabına mecbur olup bunlar Ticaret ve Nafıa 
Nezaretine nushateyn olarak takdim edecekleri istidada ihlâfı vakiin mahiyet ve 
esbabmı izah edeceklerdir. 

İkinci Madde - Müstahdimin ve amelenin müstediyatı meyanında müessese
nin muamelatına müdahaleye ve umuru idaresiyle nizamatmı teftişe dair hiçbir 
talep bulunmayacaktır. Ancak tekaüt ve iane sandıklarına ve kendi hukuklarını 
müteallik ahval bundan müstesnadır. 

Üçüncü Madde - Nezaret istidanamenin takdimi tarihinden itibaren nihayet 
dört gün zarfında bir nüshasını alakadar olan müesseseye tebliğ edecek ve mü
essese idaresi bir hafta zarfında kendisi tarafından üç zat tayin ve isim ve hüvi
yetlerini Nezarete ihbar eyleyecektir. Müddeti mezkûre münkazi olup da icab 
eden zevat tayin ve ihbar olunmadığı halde müstahdemin ve amelenin metalibi 
bilâ kaydüşart kabul edilmiş addolunacaktır. 

Dördüncü Madde - Nezaret dahi mezkûr bir hafta zarfında kezalik bir memur 
tayin edip memuru mumaileyh maddei sabıka mucibince Nezarete ihbar vukuu 
tarihinden itibaren üç gün zarfında tarafeyn vekillerini kendi nezareti altında bir 
heyeti itilafiye suretinde içtimaa davet edecektir. Tarafeyn vekilleri vadeti vakıaya 
bilâmazeret icabet etmedikleri halde vekilleri gelmeyen taraf itilafa talip olmamış 
addolunacaktır. 

Beşinci Madde - Şeraiti itilafiyenin müttefikan takarrürü halinde sureti itila
fı mübeyyin bir kıta zabıtname tanzim olunarak tarafeyn vekilleri canibinden im
za ve ziri memur tarafından tastık edilecektir. 
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Altıncı Madde - Tarafeyn itilaf edemedikleri takdirde müstahdimin ve amele 
terki hizmette muhtar olup fakat serbestii imale mugayir her bir fiil ve hareket 
ikaı ve nümayiş icrası katiyen memnudur. 

Yedinci Madde - Heyeti itilafiyenin zabıtnamesi gerek müessese ve gerek 
müstahdimin ve amele hakkında mer'i ve muteber olup maahaza müessese ida
resi zabıtname ahkâmını hüsnü niyetle icra ve tatbikten imtina eylediği takdirde 
tarafı Nezaretten kendilerine bir ihbarname tebliğ olunarak ahkâmı mezkûreyi ic
raya davet edilecek ve işbu ihbarnamenin tarihi tebliğinden sekiz gün sonra be
her yevmi teahhur için sermayesi itibarisi elli bin liraya kadar olan müessese 
kendi hesabına yirmi beş ve yüz bin liraya kadar olan müessese kezalik kendi he
sabına olarak elli ve ikiyüz bin liraya kadar olan yüz ve 500 000 liraya kadar olan 
150 bir milyon liraya kadar ikiyüz ve daha ziyade sermayei itibarisi bulunan mü-
essesat üç yüz Osmanlı lirası itasına mecbur olacaktır. Meblağı mezkûr müsta-
dimin ve ameleye mahsus tekaüt ve iane sandıklarına ait olacak ve bunlar olma
dığı halde müstahdemin ve ameleye maaş ve yevmiyeleri nispetinde tevzi ve ita 
olunacaktır. 

Sekizinci Madde - Umuma müteallik hidemat ifa eden müessesatta teşvikat 
icrasiyle veya tehdidat ika ve cebrü şiddet istimal ederek hizmetin tatiline sebe
biyet veren veyahut diğerlerinin çalışmasını men'e tasaddi eyleyen kimselerden 
teşvikat icra edenler bir haftadan altı maha kadar hapis veya kendilerinden bir 
liradan yirmi beş liraya kadar cezayı nakdi ahz olunarak ve tahdidat ika ve ceb
rü şiddet istimal eyleyenler bir mahran bir seneye kadar hapis ve bir liradan elli 
liraya kadar cezayı nakdî ahzile mücazat olunacaklardır. Ve bu yüzden emval ve 
emlâke zarar vukuunda zararı vaki mütecasirlere tazmin ettirilecek ve işbu ceza
lardan daha ağır cezayı müstelzim bir cürüm ika edenler hakkında Ceza Kanu
nunda muayyen ceza ile mücazat edilecektir. 

Dokuzuncu Madde - İşbu kanun dairesinde müracaat ve neticeye intizar et
meksizin veya beşinci madde mucibince bir sureti itilafiye kararlaştırılmış iken 
umuma müteallik hidematm tatiline iştirak edecek olan kimseler yirmi dört sa-
attan bir haftaya kadar hapis ve yirmi beş kuruştan yüz kuruşa kadar cezayı 
nakdî ahziyle duçarı mücazat olacaklardır. 

Onuncu Madde - Hizmeti umumiyenin temin ve istikrarı için hini hacette 
kuvvei umumiye istimal olunacak ve harp veya harp tehlikesi vukuunda Hükü
meti Seniye müstahdemin ve amele metalibinin tetkikini tehir ve tadil hakkını 
haiz bulunacaktır. 

Onbirinci Madde - Vilâyatta icrayı muamele eden müessesat ile müstahde
min ve amelesi beynindeki ihtilafat ledelhace mahallinde berminvali meşruh teş
kil olunacak heyeti itilafiye tarafından hal ve fasıl ve bu bapta Ticaret ve Nafıa 
Nezaretine ait muamelat en büyük Mülkiye memuru canibinden ifa edilecektir. 

Onbirinci Madde - Dahiliye ve Adliye ve Ticaret ve Nafıa Nezaretleri işbu ka
nunun icrasına memurdur. 
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Meclis-i Mebusan'ın 25 Mart 1325 (17 Nisan 1909) tarihli toplantısın
da "Tatil-i eşgal eden cemiyetlere dair mukaddeme tanzim" edilmiş olan 
"layiha-i kanuniyenin sükûn ve asayişi memlekete taalluku cihetiyle bir 
an evvel mevkii icraya" konabilmesi için Meclis-i Mebusan'ca görüşülme
si sadrazamlıktan istenmiştir (1). 

13 Mayıs 1325 (26 Mayıs 1909)'te teklif, Meclis-i Mebusan'da ele alı
narak incelenmeye başlanmıştır. 

Encümen Reisi Münir Bey (Çorum), bu yasanın hazırlanma nedenle
rini şöyle açıklamıştır. 

"Meşrutiyeti idaremizin ilânını müteakip, kumpanyaların icra ettiği 
tatil-i eşgal tekerrür ve tevsii daire etmek ihtimaline binaen, böyle tatil-i 
eşgal vukuunda müracaat edilecek kavaid hakkında müracaat vaki ol-
muş"tur. 

Münir Beye göre, tatil-i eşgal "bir müessese veya sınıfta istihdam edi
len amele ve müstahdemin kâffesinin veya kısmen terkii hizmet etmele
rinden ibaref'tir. "Bir sınıfta bulunanlar, istedikleri zaman kâr ve zarar
larını kendilerine ait olduğu halde, işlerini terketmekte muhtar oldukla
rı derkâr ise de bunların menafii iktisadiye ve içtimaiyede hâsıl olacak za
rara binaen şu hakkın sureti mutlakada istimali muvafık olmadığından 
böyle bir kanun vazına ihtiyaç derkârdır" (2). 

Encümen sözcüleri bu yasanın özel ticarethaneleri kapsamadığını, 
halkın çıkarlarını korumaya yönelik hizmetler üreten kurumlara yönelik 
olduğunu belirtmişlerdir. 

Teklifin 18 Haziran 1325'te görüşülmesi sırasında Hükümet adına 
konuşan Ticaret ve Nafia Nazırı Mektupçusu Ali Bey, bu konudaki hükü
metin görüşünü yansıtırken şunları belirtmiştir. 

"Malumu Âlileridir ki, tatil-i eşgal, bir çok kesânm, aynı sanata sâlik 
oldukları halde maksatlarını temin için terki hizmet eylemek üzere ittifak 
etmeleridir" Hizmeti bırakmanın ya bireysel veya toplu olarak yapıldığını, 
bireysel ayrılmanın cezayı gerektirmediğini, çünkü insanların bireysel öz
gürlüklere sahip olduğunu, cezalandırılır ise özgürlüklerinin kısıtlanmış 
olacağını, oysa toplu işi bırakmada özel sektörün de sermayedarın da za
rar göreceğini vurgulamıştır. Ali Bey sorunun patron ile "amele" arasın-

(1) Bk. M.M.Zb. C. I. D. İç. Se. I. C. 2. s. 644 
(2) a.g.e., C. 3, s. 678 
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da olduğunu, bu nedenle de özel sektörde toplu olarak İşi bırakma eyle
mi yapanların cezalandırması gerektiğini söylemiştir. 

Kamu sektöründe ise, toplu işi bırakmadan zarar gören patron değil 
"umumdur". Evvela umum, ikinci derecede devlet, üçüncü derecede ser-
mayedarandır. Liman, demiryolu, havagazı, su şirketleri amelesi tarafın
dan vukua getirilecek tatil-i eşgalden ilk ibtida umum mutazarrır olur. 
Yani, umuru ticariyye muattal kalır. İkinci derecede devlet mutazarrır 
olur. Çünkü demiryollar, devletin tahtı teminindedir. Zira sermayedaran 
gelip de onu kendisine bir faiz temin edilmedikçe inşa etmez. Bu faizi 
devlete temin ettirir. Mesela, kilometre başına 10 bin Frank, 12 bin 
Frank gibi bir meblağ temin olunmuştur. Hâsılat bu dereceye vasıl olma
dı mı devlet, onu sene nihayetinde ikmâl etmeye mecburdur. Terki eşgal 
vukua gelince, tabii hâsılat tenakus eder ve devlet onu tanzim edecektir. 
Diğer taraftan, sermayedaranm belki daha ziyade menfaati vardır. Şi
mendiferin alet ve edevatı eskimeyecek, sonra ameleye ücret verilmeye
cek, binaenaleyh, ameleye ücret vermediği, alet ve edevatı eskimediği 
halde kendisi yalnız hâsılatı derecei kâfiyeye vasıl olmadığından naşi dev
let tarafından temin ettirilecektir... Üçüncü dereceye gelince, bundan ol
sa olsa biraz sermayedaran mutazarrır olacaktır. Fakat asıl mutazarrır 
olan bir taraftan umum, diğer taraftan ameledir" diyen Ali Bey, çalıştığı 
işyerinden sürekli ayrılmak isteyenleri engellemenin hukuka aykırı oldu
ğunu, geçici olarak toplu işi bırakanların ise cezalandırılmasını is
temiştir. 

Ali Bey, "müessesatı umumiyeye" de çalışan işçilerin toplu olarak işi 
bırakmalarını engellemek için bu yasayı hazırladıklarını söylemiştir. İşçi
lerin sorunlarını çözmek için "heyeti itilafiye"ye başvurulmak yerine gre
ve gitmeleri halinde 24 saat ile bir hafta arasında değişen hapis cezası ile 
25 kuruş ile 100 kuruş arasında değişin para cezası vereceklerini, çalış
mak isteyenleri çalışmaktan alıkoyanlara ise daha fazla ceza verilmesinin 
uygun olduğunu söylemiş ve encümenin tasarısını onaylamıştır (1). 

Ali Bey, hükümetin işçi sendikaları kurmalarına da karşı olduğunu 
belirtmiştir. Zira "işçiler sendika kurarsa patronlar da sendika kurar, bu 
da ekonomik bakımdan yararlı olmaz" demiştir. Bunun yanında ülkede
ki ağırlıklı sermayenin yabancı sermaye olduğuna dikkati çekerek, işçiye 

(!) a.g.c, C..5, s. 103-104 
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sendika hakkı verilirse yabancı sermayenin ülkeye gelmeyeceğini, bun
dan da ülke ekonomisinin zarar göreceğini söylemiştir. 

Tüm bunlara rağmen Ali Bey, "amelenin hukukunu muhafaza" etme
nin de gerekli olduğu inancındadır. İşçi ile patronu karşı karşıya getirip 
onların ayrılmalarını, mücadele etmelerini uygun bulmaz. Bu iki unsu
run birbirine ihtiyacı olduğunu belirtir ve "Sendika Kanunu yerine ame
le ile sermayedaranm hukukunu ve vezaifini tayin eder kavaid"in vaze
dilmesini, işçinin sermayeye ortak ettirilmesini ister (1). Yasanın madde
leri görüşülürken Dahiliye Nazırı Ferit Paşa, "şimdiye kadar nerede sen
dika teşekkül etmiş ise orada daimî surette sermaye aleyhine bir esas te
şekkül etmiştir. Sermaye aleyhine hareket etmek için teşekkül edecek 
sendika, mücerret ecanipten ibaret olanlar tarafından erbab-ı sermayeyi 
mahvetmek, ızrar etmek için bir merkez ittihaz olunur. Onun için bura
da sermayedaranı daimî surette tehdit altında bulunduracak sendikala
rın teşkili muzırdır" diyerek sendikaya karşı olduğunu açıkça ortaya koy
muştur (2). 

Hükümetin bu tavrına karşılık özellikle Müslüman olmayan mebus
lar sendika hakkını savunmuşlardır. Hükümet temsilcisinin iddia ettiği
nin aksine "sendika öyle lonca ustası işleri değildir ve öyle beş altı kişiye 
selahiyet vermek için değildir. Sendika bir düsturu umumî ile bir işte, bir 
sanatta, bir meslekte bulunan adamların o mesleğe müteallik menafii 
maddiye ve maneviyelerini lâyıkı veçhile muhafaza etmek için bir iştirak
ten ibarettir" diyerek sendikaya doğru bir tanım getirmişlerdir. Hükümet 
temsilcilerinin yabancı sermayedarları korkutmayalım düşüncesine de 
karşı çıkarak, Avrupa ülkelerinin tümünde de tatil-i eşgal yapıldığını, 
sendikaların kurulduğunu vurgulayarak bunun doğru bir yaklaşım ola
mayacağı tezini savunmuşlardır (3). 

Erzurum Mebusu Ohannes Varteks Efendi "Avrupa'da ve her yerde 
sermayedarlar kendilerinin aklı ile ve kendilerinin aklından ziyade para 
kuvvetiyle bunların hepsini elde etmişler, bunları sabahtan akşama, ak
şamdan sabaha kadar öyle haşa huzurdan hakikaten kelp gibi çalıştıra
rak onların alınlarının terinden, onların kuvvetinden istifade etmişler ve 

(1) a.g.e., s, 105-106 
(2) a.g.e.. s. 122 
(3) cı.g.e..s.W6-J12 
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kendileri o milyonlarca parayı cem etmişler. Şimdi bu ahalinin içinden 
ahalinin derdiyle derdmend olan bu amelelerin umum familyaca olan 
dertlerini bilen zatlar istiyorlar ki onlara bir tarîk göstersinler ve bunları 
o sermayedarlara soydurmasınlar.... asıl sendikanın maksadı budur" de
dikten sonra sözlerini şöyle sürdürür. "... Sermayedarlar zarar dide olur-
larmış da bizim memleketlerde fabrikalar, şimendiferler müessesat aç-
mazlarmış. Zira diyeceklermiş ki, burada sendika var. Biz bir şey kaza
namayacağız. Halbuki umum Avrupa'da daha mükemmel sendikalar ol
duğu halde, her sermayedar yine kendi parasını kor ve iş yapar..." Avru
pa'da sermayeleri % 10 kazanır, bizde % 50 kazanır. Bunu nereden ka
zanır heyeti kiram? Benim ve sizin cebinizden değil, o bizim ayak altında 
ezilen binlerce ahalinin göğsünden, yüreğinden çekip kazanırlar. Bizim 
ahalimizin kanını, bizim ahalimizin terini düşünmüyoruz da bu serma
yedarları düşünüyoruz. 

Eğer memleketimize hep böyle sermayedarlar gelecekse, Trabzon'dan 
Erzurum'a kadar şimendifer olmamasına ve böyle vahşi kalmaya ahali
miz razı olur" diyerek yabancı sermayedeki sömürücü tavrı belirtmiştir. 
Bunun yanında yabancı sermayenin Avrupa'dan getirttiği işçiye daha 
fazla ücret verdiğini de vurgulayarak işçiler arasındaki bu eşitsizliği dü
zeltecek olan sendikaların kurulmasını çok yalın bir dille açıklamıştır (1). 

Gerek yasanın tümü gerekse maddeleri üzerinde yapılan sert tartış
malardan sonra ilk görüşmesi 18 Haziran 1325'te tamamlanmıştır (2). 
İkinci görüşme ise 2 ve 4 Temmuz 1325'te yapılmıştır. 5 temmuz'da He-
yet-i Âyân'a gönderilen yasa burada incelenmiş ve 12. maddede ufak bir 
değişiklik yapılmış Meclis-i Mebusan'ca da benimsenen bu değişiklikten 
sonra yasa 27 Temmuz 1325 (9 Ağustos 1909)'te Hükümete gönderilmiş
tir (3). 

5. Takvim-i Garbi'nin Kabulü 
Osmanlı İmparatorluğunda bir tarih kargaşası vardı. Tarih-i Hicri, 

Tarih-i Rumi ve bir de Tarih-i Garbi kullanılıyordu. 

(1) a.g.e.. s. 122-123 
(2) a.g.e., .\. 102-132 
(3) Tak\'iın-i Vekayi, 2 Ağustos 1325. Hükümet 27 Temmuz 1325'te Tatil-i eşgal Kanunu hakkında bir de nizamname yayın 

lamısın: Bkz. Takvim-i Vekayi 2 Ağustos 1325 Sicilli Kavanin c. 16, s. 26. Gündüz Ökçin, Tatil-i Eşgal Kanunu. 1909. 
Belgeler-Yorumlar. Ankara : 1982, s. 133-135 
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Tarih-i Hicri Talat Bey'in deyimi ile müslümanlarm dinî tarihiydi. O 
nedenle de devletin her türlü haberleşme ve işlemlerinde kullanılıyordu. 
Tarih-i Malî ise oldukça dar alanlarda kullanılıyordu. Bu hem ülkede 
hem de dünyada yaygın değildi. Hükümet, çağdaş dünya ile entegre ola
bilmek için Tarih-i Garbi'nin kullanılmasını isteyen bir yasa önergesi ha
zırlamış ve bunu Meclis-i Mebusan Başkanlığına vermişti (1). 

11 Şubat 1331/24 Şubat 1916'da bu konu Meclis-i Mebusanda tar
tışılmaya başlandı. Şam Mebusu Hüseyin Avni Bey, İslâm dünyasında 
Hicretten 1256'ya kadar dünyanın ayın etrafındaki hareketine göre dü
zenlenmiş olan sene-i kameriyenin kullanıldığını 1256 yılında Osmanlı 
İmparatorluğunda görülen ihtiyaç üzerine dünyanın güneş etrafındaki 
hareketini esas alan sene-i şemsi'ye geçtiğini bunun malî uygulamalarda 
kullanıldığını, ve hiçbir şeye benzemeyen bir ucube olduğunu be
lirtmiştir (2). 

Hüseyin Avni Bey Osmanlı İmparatorluğu'nda hem Hilafet hem de 
Saltanat olduğu için Hilafeti anımsatmak açısından içinde bulunulan yı
lın 1334 Saltanatı anımsatmak için de Batının 1916'sma karşılık olarak 
616'mn kullanılmasını istemiştir. 

Basra Mebusu Hilmi Efendi hükümetin önerisini yerinde bulmuş ve 
teşekkür etmiştir. Ancak batı takvimi ile Hicri takvim arasındaki 13 gün
lük farkı kaldırmanın sorunu çözemeyeceği inancındadır. Hilmi Efendi 
bilime, gerçeğe ve millî hissiyata dayanan bir yılın kabul edilmesini öne
riyor. Hilmi Efendi ayların adlarının da değiştirilmesi kanısında. Zira Ru
mi ayların kimisinin adının Süryanilerden, kimisinin ise Romalılardan, 
kimisinin de Yunanlılardan alındığını belirtmektedir (3). 

Kütahya Mebusu Abdullah Azmi Efendi ise Hicri yılm devam etmesi
ni, 13 günlük farkın giderilmesini istiyor ve 1916 yılının kullanılmasını 
uygun bulmuyor. Teklif de geçen "Takvim-i Garbiyi" kabul ettik cümlesi
nin mutlak değiştirilmesini belirtiyor. 

İsparta Mebusu Hakkı Bey takvimin düzeltilmesindeki amacımız ne
dir? "Millî, dinî yeni bir tarih tesis ile başka milletlere karşı kendimizi o 
varlıkla göstermek mi? Yoksa daha maddî, daha ciddî bir şey mi?" diye 

(1) MMZb. c. D. 3. İç. se.2. C. 2. s. 128 
(2) a.g.e., C.2 s. 125 
(3) a.g.e., C.2 s. 126-127 
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sorarak konuşmasına başlıyor ve şunları söylüyor. "Pek aşikârdır ve pek 
aşikâr oldu ki maksat ve gaye dinî ve millî bir gaye tesis etmek değildir. 
Belki kati bir ihtiyaç karşısında tedbir ittihaz etmektir... Gaye... garp ale
mi ile aramızdaki ihtilafı bertaraf etmek. Farz edelim ki biz bir pazara gi
diyoruz. O pazarda kilo ile satış var. Orada bizim de alışımız verişimiz 
var. Orada kiloyu bırakın da okkayı kabul edin diyebilir miyiz?... Pazar 
bizim nazımızı çekecek pazar değil. Biz oraya uymaya mecburuz. Bu bi
zim için zaruri" (1). 

İsmail Hakkı Bey Osmanlı İmparatorluğu'ndaki takvim çarpıklığının 
giderilmesini malî takvimin dinî, millî bir özelliği olmadığını "Milât Tari-
hi"ne kadar Hıristiyanlığın değil ise malî tarihin de o kadar Osmanlıların 
olmadığını Milât Tarihi üzerinde dünya toplandığı için Osmanlıların da 
bu takvimi kabul etmesini önerir (2). İsmail Hakkı Bey yılbaşınm da Kâ-
nunisani olarak kabul edilmesini ister. 

İzmir Mebusu Nesim Mazelyah Efendi hükümetin bu teklifinin encü
mende görüşüldüğünü Batı takvimi ile aralarındaki 13 günlük gün far
kının kaldırılması, yılbaşınm ise Kânunisani olması konusunda görüş 
birliği içinde olduklarını belirtir. Kullanılacak takvimin 1916 mı 1331 mi 
olması konusunda ise encümen 1916'dan yanadır. Ancak Avni Bey'in 
Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş tarihini takvimin başlangıcı olarak 
önermesi encümen üyelerinin kafalarını karıştırmıştır. Nesim Mazelyah 
Efendiye göre "milletlerin mebde-i tarihlerinin mutlaka millî ve tarihî bir 
vakaya raptı ıslah edilmesi lazım" gelirdi. 

Salah Cimcoz Bey de 1916 tarihi kabul edilerek medenî bir adım atıl
masının gerektiği kanısındadır. 

Konuyu ele alıp incelerken siyasî ve toplumsal boyutunun da düşü
nülmesinin zorunlu olduğuna dikkati çeken Ağaoğlu Ahmet Bey aksi 
takdirde Fransa'da yaşanan olayların Osmanlı İmparatorluğu'nda da ya
şanacağı kanısındadır. 

Ağaoğlu Ahmet Bey hükümetin Rumi takvimi değiştirmek istediğini 
açıklarken; yani "Venizelos'un şapkasını Puankare'nin başına geçirmek 
istiyor... Ben bu teklifi kemali memnuniyetle kabul eder ve Hükümete de-

(1) a.g.c. C. 2 s. 129 Vd. 
(2) a.g.e., C.2 s. 130 
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rim ki bu senin ihtiyacaatını temin ediyorsa bu ameliyeyi kabul ederim. 
Çünkü bunu yaparken, benim mazime, ananatıma hiç dokunmuyorsun. 
Rumi seneyi Frengi yapıyorsun, Frengi seneyi Rumi yapıyorsun" diyerek 
değişimi benimsediğini belirtir. Ancak yılbaşmın saptanmasına çekince 
koyar, zira bunun "maziye, ananeye" dokunduğu kanısındadır (1). 

Ağaoğlu Ahmet Bey takvimin başlangıcı olarak alınması önerilen Os
manlı İmparatorluğu'nun kuruluş tarihine de sıcak bakmaz. Zira Anado
lu'da Osmanlılar öncesinde de Türkler vardı. Meclis-i Mebusanda bulu
nan mebusların çoğunluğu "Selçukilere mensuptur." O nedenle takvimin 
başlangıcı olarak alınması önerilen 616 tarihi uygun değildir. Bundan 
önce de "Anadolu'da büyük ve muazzam bir tarih vardır" diyerek Türk ta
rihinin Osmanlı öncesi boyutuna dikkati çeker. Ahmet Bey bu ulusalcı 
görüşünün yanında İslamcı bir değerlendirme de yapar. Osmanlı hü
kümdarının hem devlet hem de din başkanı olduğunu Osmanlı İmpara
torluğu'nun kuruluşu esas alınır ise imparatorluğun İslâm dünyasından 
"tecrid" edilmiş olacağını vurgular. Ağaoğlu Ahmet Bey, hükümetin tek
lifinin kabul edilmesini ister (2). 

Bu konuşmalardan sonra tartışmaların yeterliliği kabul edilir. 
Devlet işlemlerinde Takvim-i Garbi'nin kullanılması önerisi 16 Kânu-

nisani 1322/29 Ocak 1917'de yeniden Meclis gündemine gelir Muvaze-
ne-i Maliye Encümeni bu yasa önerisinin acele görüşülmesini ister ve bu 
istek Meclis-i Mebusanca da kabul edilir. 

Basra Mebusu Mehmet Hilmi Efendi uzun açıklamalardan sonra "de
mek ki bizim kullandığımız sene-i maliyye, ne sene-i hicriyye, ne de se-
ne-i şemsiyedir. Yani bunun ne bir kıymeti ilmiyyesi ve ne de kıymeti ma-
liyyesi ve ne de bir kıymeti diniyye ve milliyesi yoktur ve bizim malımız 
da değildir" diyerek değişiklik isteğinin kabul edilmesini belirtir. Bunun
la da kalmaz yılbaşı olarak Mart yerine Kânunisani (Ocak)'nin alınması
nı ister (3). Diyarbakır Mebusu Zülfü Bey daha kısa konuşarak "Tarih-i 
Hicriyi" kabul etmek şartıyla "Takvim-i Garbiyi" kabul edelim ve 1917 di
yelim der (4). 

(1) a.g.e., s. 135 
(2) a.g.e., i. 135-136. 
(3) a.g.e. D. 3. İç. se. 3. C. 2. S. 43-44. 
(4) a.g.e.s. 44 
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Uzun tartışmalardan sonra yasa önerisi kabul edilir. Buna göre : 
1. Beynelislâm cari olan tarih-i hicri kemaken istimali mecburî ol

mak şartıyla Devlet-i Osmaniyye, muamelatında Takvim-i Garbiyi kabul 
etmiştir. Binaenaleyh, 1332 senesi Şubatının on altıncı günü 1917 sene
si Martının birinci gününe itibar edilecektir. 

2. Sene-i Maliye itibariyle şimdiye kadar vuku bulmuş olan Muame
latı Umumiye mehakim ve devairce Takvim-i Garbiye irca edilecektir. 

5. Bütçe senesi Marttan-Şubat nihayetine kadar olan müddeti ihtiva 
edecektir (1). 

Böylece hükümet, Osmanlı İmparatorluğu'nu çağdaş dünyaya enteg
re edecek, İslâm dünyasından da bağlarını koparmayacak bir formül ile 
uygarlığa doğru oldukça önemli bir adım daha atmış oluyordu. 

6. Şirketlerde Türkçe'nin Zorunlu Olarak Kullanılması 
Çok uluslu bir nitelik taşıyan Osmanlı İmparatorluğu'nda özel ilişki

lerde dil birliği yoktu. Bu durum Türkçenin zayıflamasına yol açmıştı. 
Her unsur kendi dilini kullanıyor kendi diliyle eğitim yapıyordu. Avrupa 
sermayesinin Osmanlı İmparatorluğu'na akmasından sonra kurulan 
yabancı şirketler de ticarî işlemlerinde kendi dillerini kullanmayı tercih 
ediyorlardı. 

Kanunî Esasi'de kamu hizmetlerinde çalışacakların Türkçe bilmesi 
zorunlu görülmüş olmasına karşılık ticarî şirketler buna uymamış, ait ol
duğu bireylerin ulusal dilleri doğrultusunda ticarî eylemlerini sürdür
müştür. Bu durum İttihatçıları hayli rahatsız etmiştir. Zira Türkçülüğü 
âdeta devletin resmî politikası olarak benimseyen İttihatçılar, Türkçeye 
de önem vermek zorundaydı. Daha ötesi benimsediği millî iktisat politi
kasını başarıya ulaştırılabilmesi için Türk kökenli girişimci bir sınıf oluş
turması gerekiyordu. O nedenle de Türk unsurların şirketlere girip bura
larda deneyim kazanmasını istiyordu. 

Dahiliye Nazırı Talât Paşa "Malûm-u âliniz bizim memleketimizde li-
san-ı resmî Türkçedir. Burada birtakım ecnebi şirketler teessüs ediyor 
veyahut yerli şirketler teessüs ediyor... Bunlar kafiyen Türkçe lisanını 
kullanmıyor. Kimisi Fransızca, kimisi Rumca, kimisi İspanyolca kullanı

l/J u.g.e.. s. 59 
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yor. Bizim mekteplerimizde senelerce tahsil edenler, fakat bu lisanlara 
vakıf olmayanlar bu şirketlerde yer bulamıyorlar. Fransa'da şirketler Al
manca veyahut İsyanyolca yapamazlar" diyerek bu soruna parmak bası
yordu (1). Sorunun çözümü şirketlerde Türkçe'nin resmen kullanılması
nı sağlayacak yasal düzenlemenin yapılmasıyla elde edilebilirdi. Nitekim 
bu amaçla hükümet bir yasa tasarısı hazırlamış ve bunu acele görüşül
mek üzere Meclis-i Mebusan Başkanlığına vermiştir. 

Yasa sekiz maddeden oluşuyordu. Buna göre "Demiryolları ile mües-
sesatı nafıa-i sairede işletmeye ait kâffe-i muamelat ve muhaberat yalnız 
Türkçe icra edilecekti. Mevcut şirketler için Nafia Nezareti süre saptaya
caktı. Demiryollarında ise Türkçe kullanıma 10 Temmuz 1335'ten sonra 
geçilecekti. Her çeşit imtiyazsız Osmanlı Şirketleri de ticarî işlemlerini 
Türkçe yapacaktı. Bu kurallara uymayanlara 5 liradan 50 liraya kadar 
para cezası verilecekti (2). 

Hükümetin bazı şirketlere süre vermesi kimi mebuslarca hoş karşı
lanmamıştır. Örneğin İzmir Mebusu Nesim Mazelyah Efendi "Hükümet 
ne vakit isterse, mesela bugün bütün müessesatı nafia muhaberatı Türk
çe olacaktır diyebilir. Zaten muhabere hususî muhasebe gibi değildir. 
Muhasebe olsa böyle zaman tayinini anlarım. Muhasiplerin defterleri 
Türkçe tutulabilmesi için Türkçe bilmesi lazımdır. Bu birtakım müşkilâ-
tı dai olabilir. Fakat muhaberat için böyle bir müşkilat yoktur. Bu gayet 
kolaydır. Fransızca veya Almanca yazacağı şeyi Türkçe yazmaktan iba
rettir. Bizim memleketimizde Türkçe yazan ve böyle işlerde tevaggül et
miş olan birçok adamlar vardır. 

Hem onlar için iş bulunabilir, hem de muhaberat, hükümetin lisan-ı 
resmisi olan Türkçe üzerine teessüs etmiş olur ki bu gayet iyi ve müstah-
sen bir şeydir. Onun için hükümetin kolunu bağlayacak takyîdatı bırak
mak taraftarı değilim. Ne vakit Hükümet arzu ederse, öyle yapsın" 
der. 

Komisyon sözcüsü bir iki demiryolu şirketi dışında, şirketlerin çoğu
nun kısa sürede (2 aya kadar) Türkçe kullanıma geçmeye kararlı olduk
larını açıklamıştır. 
(1) MMZb. c. D. 3. İç. Se. 2. C. s. 69. 
(2) a.g.e., i. 66-71 
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İmtiyazsız şirketlerin ticarî işlemlerini Türkçe yapmaları, defterlerini 
Türkçe tutmalarının öngörülmesi özellikle Arap kökenli mebuslarca eleş
tirilmiş. Şam Mebusu Fâris El-Hür Efendi maddenin "Türkçe ve lisan-ı 
mahali" şeklinde yazılmasını istemiştir (1). Divaniye Mebusu Fuat Bey ise 
bu yasanın şirketle hükümet arasındaki ilişkiler için geçerli olacağını be
lirtmiştir. Haralambidi Efendi İmtiyazsız şirketlerde Türkçe kullanımım 
Kanuni-i Esasiye aykırı bulmuştur. Zira ona göre devletin resmî dili 
Türkçedir. Ancak özel dil konusunda bir yaptırım getirilmemiştir. İmti
yazsız şirketler de özel bir konuma sahiptir. 

Yasa teklifi küçük değişikliklerle komisyondan geldiği gibi kabul edil
miştir (2). 

7. Meşrutiyetin İlanının Millî Gün Sayılması 
Meclis-i Mebusan'm 13 Kânunusani 1324/26 Ocak 1909 tarihli top

lantısında İzmit Mebusu Ahmet Müfit Beyin "Devleti Osmaniye'nin tarihi 
istiklâlinin eyyamı mahsusa meyanma kat ve ithaline" dair takriri okun
muştur. 

Hüseyin Cahit Bey, Osmanlı tarihi incelenecek olunur ise, "mefahir-i 
milliyi" içeren pek çok güne rastlanacağını, oysa Osmanlılar için iftihar 
edilecek günün 10 Temmuz olduğunu belirterek 10 Temmuzun başlan
gıç olarak alınmasını istemiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun 6 asırlık ta
rihini aramanın da zor olacağına dikkati çekmiştir. 

Abdullah Azmi, 10 Temmuzu millî bir gün olarak kabul etmekle be
raber, 699 senesinin Kameri ayının da imparatorluğun başlangıcını içer
diğini söylemiştir. Böylece Abdullah Azmi Efendi, Osmanlı İmparatorlu
ğu'nun kuruluş tarihini de Kameri 699 olarak kabul ettirmek istemiştir. 
Kozmidi Efendi ise, Osmanlı İmparatorluğu'nun bağımsızlığının başlan
gıcını önemli saymakla birlikte 10 Temmuzun millî bir gün sayılmasının 
uygun olacağı görüşündedir. Zira eğer tarihteki her önemli gün millî gün 
sayılırsa tüm günlerin bayrama gideceği kanısındadır. 

Sinop Mebusu Yusuf Kemal Bey de millî bir gün saptanmasının tüm 
Osmanlı bireylerini Osmanlılık etrafında birleştirmeyi amaçladığını belir
terek, 10 Temmuz gününün uygun olduğunu belirtmiştir. 

(/; a.g.e., s. 68. 

(2) a.g.e„ s. 66-72 
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Böyle yaklaşımlara karşı çıkanlar da vardı. Örneğin, Şükrü Efendi, 
"Biz beyhude yere masrafları terkederek, bütçemizi düzelterek bir ifai 
millî yapsak daha iyi olur" derken İsmail Hakkı Bey de Kanun-i Esâsi'nin 
ilânı esas alınacak ise bunun 10 Temmuz yerine 7 Zilhicce 1293'ün baş
langıç olarak alınmasının uygun olacağı kanısındadır. Tokat Mebusu İs
mail Paşa ise, gün tarihi düşünecek tarih belgelerini okuyacak gün de
ğildir. Gün maliyeyi islâh etmek, maliyeyi para ile doldurmak, orduların 
ihtiyaçlarını düşünmek, geleceği güvenceye almak anıdır. "Bu gibi tefer
ruat her işimiz bittikten sonra olmalıdır" diyerek bu tartışmaları yersiz 
bulur. Sonuçta istek encümene gönderilir (1). 

(I) Bkz. M.M.Zb. C. D. 1. İç. Se. 1. C.l, s. 319-323 
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P) MECLİSİ MEBUSAN'IN DENETİM ÇALIŞMALARI 

Çağdaş demokratik sistemlerin özünü halkın özgür oylarıyla seçilen 
parlamentolar oluşturur. Yurt ve dünya sorunları, halk adına en geniş 
bir biçimde burada tartışılır. 

Teorik olarak her parlamentonun üç ana işlevi vardır. 
1. Ülke halkının ihtiyaç duyduğu yasaları yapmak, eskimiş yasaları 

değiştirmek. 
2. Devletin bir yıllık süre içinde elde edeceği geliri ve yapacağı harca

maları gösteren gelirlerin toplanmasına, harcamaların yapılmasına izin 
veren bütçeyi onaylamak. 

3. Parlamentonun benimsediği yasaları uygulamak, toplumdaki dirli-
ği-düzeni korumak zorunda olan hükümetin uygulamalarını denetlemek. 

Tüm bu işler kolay olmuyor. Belirli aşamalardan geçerek olgunlaşı-
yor. Türk toplumu 1877'den beri parlamentolu bir hayatla tanışık olma
sına rağmen, hâlâ zaman zaman tıkanmalarla yüzyüze geliyor. Bu da de
mokratik geleneklerin yerine oturmasını kolaylaştırmıyor. 

Ülkemizin demokratikleşme yaşamının oldukça önemli kesitini II. 
Meşrutiyet devri oluşturur. Bu dönem 1908-1918 yılları arasını kapsar. 
On yıllık süre içinde bir yandan çöküntüye doğru sürüklenen bir impa
ratorluğu kurtarmanın savaşı verilirken; öbür yandan da imparatorluğu 
parçalamaya yönelik eylemler birbirine parelel olarak gelişir. İmparator
luktan ulusal devlete, mutlak yönetimden demokratik yönetime doğru 
bir yöneliş kendini gösterir. 

İttihâd-ı Anâsıra olarak başlayan uygulamalar giderek Türkçü renge 
bürünür. Özgürlüklerin sınırlarını genişletme çabası sıkıyönetimlerin ilâ
nına, Dîvân-ı Harb-i Örfîlerin kurulmasına yol açar. Kişi istibdadının ye
rini parti istibdâtı alır. Çoğulcu, katılımcı, demokratik bir siyasal yapı 
oluşturma amacı siyasal partileri ortadan kaldıran çoğulculuğu önleyen 
tek partili sisteme dönüşür. 

Halkın özgürce oy vermesine müdahaleler yapılır ve devlet gücü kul
lanılarak parlamentoya hâkim olma gibi demokrasiyle bağdaşmaz uygu
lamalar başlatılır. 
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Tüm bu olumsuzluklara rağmen, halkın oylarıyla yönetime katılma 
geleneği, halk tarafından seçilen mebusların siyasal iktidarı elinde tutan 
güçleri denetlemesi gibi oldukça önemli bir gelenek de bu devirde başla
tılır. Bu bölümde II. Meşrutiyet dönemi Meclis-i Mebusandaki denetim 
çalışmalarını inceleyeceğim. 

II. Meşrutiyet dönemi boyunca Meclis-i Mebusan, Kânun-i Esâs-i ve 
Meclis-i Mebûsân İçtüzüğünden aldığı dayanakla hükümeti denetlemiş
tir. 1876 Anayasasına göre; "Vükelây-ı Devlet, memuriyetine müteallik 
ahval ve icraattan mesuldü" (Md. 30). 

Meclis üyelerinden biri ya da birkaçı görev alanına giren işlerden do
layı hükümet üyelerinden biri hakkında şikayetçi olur ise, şikayet konu
sunun Meclis-i Mebûsân'a (Genel Kurula) gönderilip gönderilmeyeceği il
gili şubede görüşülecekti. Bu nedenle şikayet sahibi /sahipleri mebuslar, 
şikayetlerini kapsayan önergelerini meclis başkanına verecek, başkan da 
üç gün içinde bu önergeyi şubeye gönderecekti. 

Şube gerekli incelemeyi yaptıktan ve iddia sahibini/sahiplerini dinle
dikten sonra iddiaları yerinde bulur ise bir rapor hazırlayacaktı. Şube 
üyelerinin çoğunluğu ile hazırlanan ve Meclis-i Mebûsân'da okunan bu 
rapor, meclis üyelerinin 2/3'si tarafından benimsenir ise hükümet üye
sinin yargılanması gerektiği sadarete bildirilecekti. Eğer padişah da uy
gun görür ise, bir İrade-i Seniyye ile hükümet üyesi Dîvân-ı Âlî'ye gönde
rilecekti (1). 

Dîvân-ı Âlî'nin, Dâire-i İttihammca suçlu olduğuna karar verilen vü
kelâ suçsuz olduğunu kanıtlaymcaya dek görevinden alınacaktı. 

Anayasaya göre Vükelâ Heyeti'nden biri hakkında Meclis-i Mebû
sân'da verilen gensoru önergesi üyelerin çoğunluğunca kabul edildikten 
sonra, Nazırın Meclise bilgi vermek üzere ya bizzat kendisi meclise gele
rek veya emrindeki üst düzey memurlardan birini göndererek gensoru 
önergesindeki iddiaları cevaplaması zorunluydu. Gerek görüyor ise so
rumluluğu üzerine alarak cevaplama işlemini bir süre geciktirebilirdi 
(Md. 38). 

(1) Dîvân- Âtt 30 ideden oluşacaktı Bunun lOÂyân, 10 Şûrây-ı Devlet, 10 Temyiz ve İstinaf Mahkemelerinin başkan ve üyeleri 
arasından seçilecekti 
Meşruti) etin yemden ilanından sonra Kânân-ı Esâsî'nm yeterli olmadığı ve Dîvân-ı Âlî, Dîvân-ı Ithâmıye, Dîvân-ı Hukum 
olmak üzere ikiye ayrılıyordu Dîvân-ı Ithâmıye 3'UÂyân, 3 Şûrây-ı Devlet, 3'il de Temyiz ya da istinaf Mahkemesi başkan 
ya da üyelerinden Dîvân ı Âlî'ye alınacaklar arasından kura ile belirlenirdi. Burası şikayet olunan hükümet üyesinin suçlu 
olup olmadığına 213 irkenin oyları ile karar verirdi Verilen karar Hukıim Divânına gönderilir, burası da üyelerinin 2/3'sı 
ile karat veı irdi Karar Temyr edilemezdi (Md 92 95) 
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Meşrutiyetin yeniden ilanından sonra Kanun-ı Esasi'nin yeterli olma
dığı ve değiştirilmesi gerektiği üzerinde bazı çalışmalar yapıldı. Bu Çalış
malar 21 Ağustos 1909 da gerçekleştirildi. Böylece Kanun-ı Esasi daha 
parlamenter bir niteliğe kavuştu. 

Kânûn-i Esâsî'nin 30 uncu maddesinde yapılan değişiklik ile Heyet-i 
Vükelâ'mn hükümetin izlediği genel politikadan ortaklaşa, nazırlar ise 
nezaretlerine ait işlerden bireysel olarak Meclis-i Mebûsân'a karşı so
rumlu hâle getirildi. 

Gensoru önergesi sonunda yapılan oylamada mebusların çoğu Nazır 
hakkında güvensizlik oyu verir ise Nazırın; Reis-i Vükelâ = Sadrazam 
hakkında güvensizlik oyu verilir ise hükümetin görevinin sona erdiği ka
bul edildi (Md. 38). 

Bu değişiklikler, Meclis-i Mebûsân'm hükümeti denetleme sınırını ge
nişletti ve parlamentonun gücünü artırdı. 

Mebuslar, Anayasanın kendilerine verdiği denetleme hakkını nasıl 
kullanacaktı? Meclis içtüzüğü bu soruyu şöyle yanıtlıyordu; 

Bir maddenin "Vükelây-ı Devlef'den sorulması mebuslardan biri ta
rafından teklif edilir ise, gerekçesiyle birlikte meclis başkanlığına bir 
önerge verilmesi gerekir. Bu önerge, meclis genelkurulunda okunur, ön
ce kabul edilip edilmemesi oylanır. Kabul edilir ise bir gün saptanır. İlgi
li hükümet üyesine o gün Meclis-i Mebûsân'a gelmesi ya da bir memu
runu göndermesi bildirilir. Mebus tarafından önergede iddia edilen konu
lar da hükümet üyesine iletilir (Md. 29). 

Belirlenen günde Hükümet üyesi yanında uzmanlarıyla Meclis-i Me
bûsân'a gelir, gerekli açıklamalarını yapar. Daha sonra iddia sahibi ko
nuşarak önergesine açıklık kazandırır. Açıklamaların yeterli olup olma
dığına oy çokluğu ile karar verilir. 

Mebûsandan bir ya da bir kaç üye hükümet üyelerinden biri hakkın
da şikayetçi olur ise bunu yazılı olarak bir önerge ile Meclis Başkanlığı'na 
sunması gerekir. 

Önerge genelkurulda okunduktan sonra ilgili şubeye gönderilir. Meclis 
Başkanı üç gün içinde bu önergeyi ilgili şubeye göndermek zorundaydı. 

Şikayetçi olunan hükümet üyesi önergenin gönderildiği şubeye çağrı
lır ve burada gerekli soruşturma yapılır. Şube çoğunlukla şikayetin ince
lenmesine karar verir ise, bu konuda bir kararname hazırlanır ve Meclis 
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genelkuruluna sunulur. Bu belge üzerine şikayet olunan hükümet üyesi 
Meclise çağrılır ve açıklama yapması istenir. Açıklama yapıldıktan sonra 
oylama yapılır ve şubenin hazırladığı rapor 2 /3 çoğunlukla kabul edilir 
ise hükümet üyesinin yargılanması yolu açılır ve bu konuda hazırlana
cak mazbata Meclis-i Mebûsân Başkanlığı aracılığıyla Sadrazamlığa gön
derilir. 

İşte İkinci Meşrutiyet dönemi meclislerinde denetim bu temel üzerine 
kurulmuştu. 

1. Birinci Devre 
Meclis-i Mebûsân 30 yıllık aradan, oldukça sert bir istibdat yöneti

minden sonra, daha da bilinçlenmiş olarak 17 Aralık 1908'de yeniden ça
lışmaya başladı. Osmanlı yönetimi parlamento üyelerine siyasal bilinç ve 
siyasal deneyim kazandırma fırsatı vermemişti. Vilâyet meclislerinde ya 
da Belediye Başkanlıklarında bulunanlar kendi deneyimleriyle, yurt dı
şında bulunanlar gözlemleriyle, yabancı dil bilenler de kitaplardan siya
sal kültür eksikliklerini gidermeye çalışmışlardı. Fakat bunun yeterli ol
madığı gözükmektedir. Nitekim, Kânun-i Esâsî'ye dayanmayan, içtüzük 
hükümlerine uymayan, sadece "Meşrutiyet bize bu hakkı vermiştir, böy
le olacaktır" gibi dayatmacı tavır ve davranışlar bu siyasal kültür eksik
liğini açıkça ortaya koymaktadır. 

Uzun bir suskunluktan sonra, Meşrutiyetin getirdiği özgürlük orta
mından yararlanarak Meclis-i Mebûsân'a giren üyeler, kendi konuşma 
özgürlüklerinin sınırlarını daha da genişletmişler ve yoğun gensoru (isti
zah) önergeleriyle hükümeti denetim altına almaya çalışmışlar. 

İstanbul mebusu Hüseyin Cahit Bey, 17 Kânunuevvel 1324/30 Ara
lık 1908'de Meclis-i Mebûsân Başkanlığına şu önergeyi vermiştir; 

Meclis-i Mebûsân Riyasetine 
Reis Beyefendi, 
Nizamnâme-i Dâhilinin 29 uncu maddesinin verdiği selahiyet muci

bince Sadrazam fehâmetlû, Devletlû Kâmil Paşa hazretlerinden dahilî ve 
haricî politikamız hakkında istizahatta bulunmak isterim. İlân-ı Meşru
tiyetten iki hafta sonra mevki-i sadarete gelen Sadrazam Paşa hazretleri 
şimdiye kadar takip ettiği dahilî ve haricî politikaya dair beyanatta bu
lunmadığı gibi, Meşrutiyet-i idare kavaidiyle gayrıkâbil-i telif bazı hare
kât vukuu da söyleniyor. Diğer taraftan Bulgaristan ve Avusturya ve Ma-
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caristan ile mevcut olan ihtilâf ve bu ihtilâfın şekl-i hâzırı hakkında mil
letçe bir gûna mâlûmât-ı sarihe bulunmadığı halde nutku iftitahinin sü
kûtuna rağmen Heyet-i Ârize-i teşekküriyesinde tasrih edildiği veçhile or
tada bir Girit meselesi mevcut olduğu ve bu bâbda alâkadâranca düveli, 
ecnebiye kabineleri nezdinde teşebbüs-ü cedîde de bulunarak Girit'in ge
rek Yunanistan'a ilhakı keyfiyeti istikbâl-i karîbede bir emr-i muhakkak 
haline getirildiği mervi bulunduğu cihetle artık istikbaline sahip olan mil
let muvacehesinde bu mezalim-i natıkaların tenviri için Sadrazam Paşa 
hazretlerinden istizahatta bulunulması derece-i vücubadır. Binâenaleyh 
kanunun makam-ı âlîlerine tahsis ettiği selahiyet cümlesinden olarak mü-
şârü'n-ileyh hazretlerine davetname yazılmak üzere takrir-i acizânemin 
Heyet-i Umûmiye'de kıraatine müsaade edilmesini rica eylerim efendim. 

İstanbul Mebusu 
Hüseyin Cahit (1) 

Bu önerge üzerine önce usul tartışması yapılarak böyle bir önergenin 
gündeme alınıp alınmayacağı tartışılmış, içtüzüğe göre bir sonraki mec
lis gündemine alınması kararlaştırılmıştır (2). 

Ertesi gün Meclis-i Mebûsân'da oldukça ciddî tartışmalar yapılmıştır. 
Bu tartışmalar mebusların hükümete bakış açılarını, dolayısıyla da meş
rutî sistemde Meclis-i Mebûsân'ın algılanış biçimini vermesi açısından 
son derece ilginçtir. Örneğin Boşo Efendi (Service) ".... esasen memleke
timizde İdare-i Meşruteyi deruhte eden ve milletvekillerine karşı mesul 
bulunan" (3) bir heyet-i vükelâdan söz ediyor ki henüz Anayasada bu 
doğrultuda bir değişiklik yapılmamıştır. 

Doktor Rıza Tevfik Bey de (Edirne) "İdâre-i Meşrutenin birinci şartı
nın, vükelâyı mesul tutmak" olduğunu "bu mesuliyet tahakkuk etmez ise 
katiyen" meşrutiyete, inanamayacağını belirtmiştir (4). Şefik Bey (Karesi) 
"Madem ki hukuk-u milliyemizi istihsâl ettik. Bugün Hükümet-i Milliye-
mizin sahibiyiz. Bu Kuvve-i Milliye'ye karşı madem ki Heyet-i Vükelâ 
mes'uldür, bu mes'uliyeti vükelâ kabul etmedikçe usûl-ü meşrutiyet hiç
bir yerde teessüs etmez, payidar olamaz" demiştir (5). 

(1) MMZ.. C. D. I. İç. Se. 1. C. I, s 80 
(2) a.g.e. s. 83. 
(3) a.g.e. .s. 92. 
(4) a.g.e. C. 1. s. 92. 
(5)a.g.e.C. I, s. 95. 
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Dolayısıyla önergenin kabul edilip edilmemesi, Kânûn-ı Esâsiye, içtü
züğe uygun olup olmadığı da tartışma konusu olmuştur. Başkan yeniden 
oylama yaptırmış ve önergenin kabul edildiği bir kez daha tescil edilmiş
tir (1). Böylece, Sadrazamın Meclis-i Mebûsân'a gelerek Hüseyin Cahid 
Bey'in önergesindeki iddiaları yanıtlaması, dolayısıyla da Meclis-i Mebû-
sân'm ilk kez bir Sadrazamı denetlemesi yolu açılmıştır. 

Meclis başkanı meclisin bu isteğini sadrazama iletmiştir. Sadrazam 
28 Kânun-ı Evvel 1324/10 Ocak 1909'de Meclis-i Mebûsân Başkanlı
ğına şu yazıyı göndermiştir. 

"Meclis-i Mebûsân Riyâyet-i Âliyesine; 
Yarınki Pazartesi günü mesâil-i hâzıra hakkında süferay-ı ecnebiye-

den bazılarıyla uzunca mülakata lüzum görülmesi cihetiyle mesâil-i siyâ-
siye-i hâriciye ve muamelât-ı dâhiliyemiz hakkında malûmat itası için 
mebûsâna azîmet-i âcizânemin önümüzdeki Perşembe gününe talikine 
mecburiyet hâsıl olduğunun beyanına iptidar kılındı" (2). 

29 Aralık 1324/11 Ocak 1909 günü sabahı ise şu yazıyı göndermiştir; 
"Meclis-i Mebûsân Riyâset-i Âliyesine 
17 Zilhicce 1326 tarihli tezkereye zeyldir. Perşembe günü Ortodoks

ların yılbaşına müsadif olması hasebiyle mebûsân-ı kiramdan bazıları
nın hâzır-ı bi'1-meclis olamayacakları mütalaasına mebnî, Meclis-i Mebû
sâna azimet-i senâverînin bu Çarşamba gününe tahvili münâsip görül
mekle beyân-ı keyfiyet ibtidar kılındı efendim" 18 Zi'1-hicce 1326/28 Kâ-
nun-u sânî 1324/10 Ocak 1909 (3). 

Meclis-i Mebûsân Sadrazamın bu isteğini kabul etmiştir. 
Bazı Heyet-i Vükelâ üyeleriyle birlikte Sadrazam 31 Aralık 1324/13 

Ocak 1909'da Meclis-i Mebûsân'a gelmiş ve hükümetin iç-dış politikası 
konusunda hazırladığı metni mektupçuya okutmuştur (4). 

Hüseyin Cahit Bey açıklamalardan sonra söz almamıştır. Sonradan 
yazdığı anılarında anlattığına göre bu tavrı yüzünden bir hayli eleştiril
miştir. Nazır olmak istiyor diye doğru olmayan haberler yayılmıştır (5). 

(l)a.g.e. 
(2)a.g.e.C. I. i. 111 
(S) a.g.e. 
(4) bk-. C. 1, s. 165, vtl. 
(5) hkz- Fikir Hareketleri, Sayı 94, s. 245 Kamil Paşa yanlılarının Hüseyin Cahit Beye yönelttikleri eleştiriler için bkz. Tanın, 

2 Kânunusani 1324 
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Birçok mebus söz alarak açıklamalar konusunda görüşlerini belirtmiş
lerdir. Yusuf Kemal Bey, Kâmil Paşa diyor ki; "Ben şunu yaptım, şunu 
yapacağım" "Eğer meclisin takdirine iktiranı edersem işime devam edece
ğim" "Siz beyân-ı itimat ederseniz işime devam edeceğim, beyân-ı itimat 
etmezseniz istifa edeceğim" demiyor. "Bugün farz-ı muhal olarak meclisi
miz beyan etmezse, Paşa gidip sadaret mevkiinde devam ederse manî ne
dir?" (1) diyerek oldukça önemli bir soruna parmak basıyordu. Zira Ana
yasada bu konuda bir hüküm yoktu. Sadrazam istifa etmediği, Padişah 
tarafından görevinden alınmadığı sürece görevine devam edebilirdi. 

Mebuslar hükümetin açıklamalarını yeterli görmüşlerdir. 
Bu tartışmalar sırasında Zöhrap Efendi'nin bir uyarısı da üzerinde 

durulmaya değer bir konudur. Bu da, Meclis-i Vükelâ'nm Meşrutiyete 
uygun oluşması isteğidir. Zira Zöhrap Efendiye göre istibdat döneminde 
işbaşında bulunan bir hükümetin, meşrutiyet döneminde de işbaşında 
bulunması doğru değildi. Meclis-i Mebûsân'm açılmasından sonra meş
rutî kurallara uygun yeni bir hükümetin kurulması gerekiyordu (2). 

Kâmil Paşa'nın Meclis-i Mebûsân'dan güç alacağı yerde, Meşrutiyet 
öncesinde olduğu gibi yine padişahın istekleri doğrultusunda hareket et
mesi, ittihatçıları rahatsız etti. Kaldı ki, seçimler sırasında Ahrar Fırka
sının İstanbul Mebusları arasında yer almış olması Kâmil Paşa'ya olan 
güveni azaltmıştı (3). Nitekim Padişahın emriyle Harbiye ve Bahriye Na
zırlarını değiştirmesi Meclis-i Mebûsân'da tepkilere yol açtı. İttihad ve Te
rakki ileri gelenlerinden Nâzım Bey o akşam Sadrazamın konağına gide
rek bu değişikliği cemiyetin hoş karşılamadığını bildirdi (4). Gümülcine 
Mebusu İsmail ve beş arkadaşı ise Meclis-i Mebûsân başkanlığına şu 
önergeyi verdiler; 

"Meclis-i Mebûsân Riyaseti Celîlesine 
Taraf-ı âlî-i sadaret penâhîden Harbiye, Bahriye Nazırlarının azledil-

diği ve Bahriye Nezaretine Mekteb-i Bahriye Nazırlığı ile maruf Hüsnü Pa
şa'nın tayin olunduğu gazetelerden görülmüştür. Kânun-u Meşrutiyete 
tevfikan teşekkül eden bir kabine, hükümetin siyaset-i umumiyesinden 

(l)a.X.e.,s,179. 
(2) a.gjt., i. 17». 
(3) Tarık Zafer Turtaya, Siyasi Partiler, C. 1, s. 168. 
(4) Mahmud Kemal İnal, Son Sadrazamlar, C. 1, s. 1399. 
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dolayı Meclis-i Mebusanca adem-i itimat dermeyan edildiği takdirde He-
yet-i Umûmiyesiyle istifaya mecbur olacağı gibi, dairelerine ait muame
lattan dolayı keza itimat kazanamayan nazırlar da şahsen istifaya mec
bur olurlar. Husûsât-ı maruzane gayr-ı ahvalde istifa vuku bulmadıkça 
tebeddul-ü vükelâ kanunen caiz olmadığı ve Harbiye ve Bahriye Nazırla
rı istifa etmedikleri halde muhalif-i usul-ü meşrutiyet olarak tebdil edil
meleri ne gibi esbaba müstenit bulunduğunun sadaretten istizahını ta
lep ederiz (1). Diğer önergelerde de bu davranış meşrutiyete uygun bu
lunmamış, Sadrazamın Meclis-i Mebûsân'da açıklama yapması istenmiş
tir (2). Bu tepkiler üzerine ki, -Perşembe günü olmuştur- Cumartesi gü
nü Sadrazamın Meclise gelip açıklama yapması kararlaştırılmıştır (3). 

31 Kânûn-ı sânî 1324/13 Şubat 1909'da Kâmil Paşa Meclis-i Mebû-
sân'a gelmemiştir. Bazı Nazırların bu arada Şeyhülislam'm da istifa etti
ği söylentileri çıkmıştır (4). 

Mebuslar, Sadrazam Paşa'nın niçin gelmediğinin sorulmasını, mecli
sin karar aldığını, mutlaka o gün padişahtan bilgi almak istediklerini, ge
rekirse geceyi de mecliste geçirmeye kararlı olduklarının Sadrazama ak
tarılmasını istemişlerdir. Bazı mebuslar, Sadrazamdan bilgi gelinceye ka
dar başka işlerle uğraşılmamasını önermiş ise de bu öneri benimsenme
miştir. 

Bu sırada sadrazamın Harbiye ve Bahriye Nazırlarını niçin değiştirdi
ğini açıklayan bir yazısı meclis başkanlığına ulaşmıştır. Ancak mebuslar 
tarafından "Kânun-u Esâsiye muhalif olan şeyi dinlemeyiz" tepkisiyle 
karşılanmıştır (5). 

Harbiye ve Bahriye Nazırları da kendi onaylan olmadan görevlerinden 
alınmalarını meşrutiyet yasalarına aykırı saymışlar ve protesto etmişler
dir (6). 

Sadrazam Çarşamba günü meclise geleceğini bildirmiştir (7). Fakat 
Meclis-i Mebûsân üyeleri bunu kabul etmemiştir. O gece meclise gelme
sinde diretmişlerdir. Bu sıralarda Sadrazamın, ordu ve donanmanın ba-

(l)bkz age.C.l.s 170 
(2) at; e. s 171. 
(3)age . \. 172 
(4) Dûhılt\e Nâzın Hüseyin Hilmi Paşa Adliye Nâzın Man\â\îzâde Refik, Şürây-ı Devlet Reisi Hasan Fehmi Pasa istifa 

etmiştir İnal. a <j e. s 1400 
(5) a ı; e C 1. s 591 
(6)age s .192 
(7)age.s 603 
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zı davranışlarından ürktüğü, Kânûn-i Esâsî değişikliklerinin gündemde 
olduğu bir sırada bu değişiklikler yapılmadan meclisi kapatmayı düşün
düğü şeklinde çıkarmalar da yapılmıştır (1). Bu davranışıyla Sadrazamın 
Meşrutiyete büyük bir darbe vurduğu, buna katlanılmaması istenmiştir. 

Tartışmalar sürerken 102 imzalı şu önerge Meclis-i Mebûsân Baş-
kanlığı'na sunulmuştur. 

"Riyâset-i Celîleye 
Sadrazam Paşa hazretlerinin kabinedeki tebeddülât-ı âhîre hakkında 

itay-ı izah etmek üzere Meclis-i Mebusanca kiraren vukuu bulan davete 
rağmen mecliste isbat-ı vücût etmeyerek izahât-ı matlubeyi adem-i itada 
ısrar etmesini ve devletin siyaset-i dahiliye ve hariciyesini bir hal-i müb-
hemiyette bırakmakta devam eylemesi vücûd-u hükümetle kâbil-i telif 
olmayıp, bu halin devamı meşrutiyet ve hürriyet-i siyasiye-i Osmaniyeyi 
tehlikeye ilga demek olduğundan Heyet-i Mebûsân Sadrazama adem-i 
itimat dermeyan eder." 

Bu önerge oylanırken Sadrazamın istifa tezkeresi de meclise ulaşmıştır. 
Sadrazam "Taraf-ı senevariden Meclis-i Mebûsân'da izahat itasının 

Çarşamba gününe taliki esbabına dair ikinci defa olarak yazılan tezke-
re-i âcizî üzerine meclisçe kanaat hâsıl olmayarak galeyân-ı efkârın de
vam etmekte olduğu istitlaat-ı vakıadan anlaşılmıştır. Kânûn-ı Esâsî'nin 
38 inci maddesine riayet olunmadığı halde galeyân-ı efkârdan dâhilen ve 
haricen husule gelecek vehâmetin mesuliyeti badi'lerine ait olmak üzere 
hemen bi'1-istifaya mühr-ü Hümâyunu Zât-ı Şahaneye arz ve takdîm ile 
Meclis-i Mebûsân'a hazırlamakta olduğum beyanat-ı matbua vasıtasıyla 
neşr ve ilâna mecbur olacağımdan bu babda cevâb-ı âlîlerine muntazır 
olduğumun beyanına ibtidar kılındı. 

21 Muharrem 1327-31 Kânun-ı Sânî 1324 
13 Şubat 1909 

Sadrazam Kâmil" (2) 
Bu tezkereye rağmen mebuslar kararlarından vazgeçmemiş ve 8 gü

ven oyuna karşı 196 güvensizlik oyu verilerek Kâmil Paşa'yı Sadrazam
lıktan düşürmüşlerdir(3). Böylece Sadrazam ile Meclis-i Mebûsân arasın
daki çelişki de noktalanmıştır. 

(1) a.g.e. s. 605. 
(2)ag.e. i. 610 
(3) a.g.e. i. 613, 614, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Yıldız Esas Evrakında bir belgede güvensizlik oyunun 198 olduğu gösterili 

yor. B.O. A., Yıldız Esas Kâmil Pasa Evrakı 86134-3367. 
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Emanuel Karasu'nun önderliğinde bazı mebuslar Sadrazam hakkın
da Meclis-i Mebûsân'ın kararının Meclis Başkanı aracılığıyla Padişaha 
arz edilerek Meclis-i Mebûsân'ın güvenine sahip bir Sadrazam atanması
nın istenmesini, bu atama yapılıncaya kadar meclisin toplantı halinin 
devam etmesini istemişlerdir (1). Meclis-i Mebusan, atama yapılıncaya 
kadar toplantı halinin devam etmesi cümlesini çıkararak bu öneriyi ka
bul etmiştir. Pazar gecesi saat 4 civarında Meclis-i Mebûsân Başkanı Ah
met Rıza ve Başkan Yardımcısı Talat Bey Padişaha meclisin bu isteğini 
iletmiştir (2). 

Padişah, Kâmil Paşa'ya mührü teslim etmesi için haber göndermiştir. 
Kâmil Paşa'nm "yarın Mâbeyn-i Hümâyûn'a giderek mührü bizzat tak
dim edeceğim demesi" eskiden olduğu gibi Padişahla görüşüp yeniden 
hükümeti kurma arzusunda olduğunu gösteriyordu (3). 

Ertesi gün padişah Dâhiliye Nâzın Hüseyin Hilmi Paşa'yı Sadrazam 
olarak atadı. 

Görülüyor ki, Mebuslar Anayasa ve içtüzüğü zorlayarak ordudan al
dıkları güçle Sadrazama güvensizlik oyu vererek Meclis-i Mebûsân'ın hü
kümet üzerindeki etkinliğini somutlaştırmışlardır. Bu durum demokra
tik kuralların yerleşmesi açısından Türk demokrasisinin bir kazanımı ol
muştur. Ancak incelediğimiz dönemde ikinci bir örneği de yoktur. 

Meclis-i Mebûsân'ın birinci döneminde (1908-1912) hükümet üyeleri 
hakkında verilen istizah takrirlerini şöyle özetleyebiliriz. 

Sadrazamlık Hakkında 
Adana'da tutuklanan İtidal Gazetesi sahibi ile eşraftan birinin tutuk

lanma gerekçesi, 
Bulgaristan'a kaçan ya da göçen Osmanh-Bulgar pasaportluların Os

manlı ülkesine giriş ve çıkışlarının yasaklanma gerekçesi, 
Arnavutluk olayları dolayısıyla af çıkarılmış fakat sürgüne gönderilen 

köylüler affın dışında tutulmuş, bunun nedeni ve evleri yıkılanlara taz
minat ödenip ödenmeyeceği, 

31 Mart isyanından sonra kurulan Harp Divanları, eski devrin ileri ge
lenlerinden bazılarını yurt dışına sürmüştü. Bunların bazılarına emekli 
maaşı ödenmiş, bazılarına ödenmemiş. Hangi ölçüye göre maaş ödendiği, 

(I) a.g.e. s. 611. 
12) İnal, a.g.e. s. 1402. 
(3) a.g.e. s. 1403. 
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Anadolu'daki veba salgını dolayısıyla hükümetin aldığı önlemler, 
Ferit Paşa'nın hem âyân üyeliğini sürdürmesi hem de Aydın'a vali ve

kili olarak atanmasının nedenleri, 
Genel gösterilerin sınırlandırılması için yayınlanan bildiriler, 
Meşrutî sistemde özgürlük olduğu belirtilerek Nazır aleyhine yazı ya

zan eski muhasebecinin Harp Divanına verilmesi, Harp Divanının gaze
tenin yayınını durdurması, 

31 mart İsyanı dolayısıyla İstanbul'da ilân edilen sıkıyönetimin süre
sinin uzatılmasına gerek olup olmadığı, 

Almanya'dan satın alman savaş gemilerinin tesliminde gecikmeler ol
duğu, büyük havuzun tamirinde yolsuzluk yapıldığı, 

Demokrat Parti Sekreteri ile Sosyalist, İnsaniyet, İştirak Gazeteleri 
yazı işleri müdürlerinin tutuklanması gibi konularda istizah takrirleri ve
rilmiştir. 

Şeyhülislamlık Hakkında 
Doğu-Rumeli'de Müftüler, Bulgar Mezhepler Müdürlüğünce atanıyor. 

Buradaki Müslümanların dinlerinin korunması için ne yapılıyor? 
Beyrut Müftüsü öldüğü halde yerine atama olmamış, halk tarafından 

seçilen de onanmamış. Kazaların çoğunda müftü yoktur. Niçin atanmı
yor? 

Meşrutiyet'ten önce taşrada bazı kadı vekilliklerine atananların işle
rine başlayacakları sırada bunlar başlatılmamış ve İstanbul'a dönmüş
ler. Bunun nedeni, 

Kadı vekili tayininde yeteneğe dikkat edilmemesi, hakimlerin yaptık
ları suiistimaller, 

Şeyhülislamlıktaki huzur mahkemesinin kaldırılmasının nedenleri gi
bi konularda istizah önergeleri verilmiştir. 

Maarif Nezareti Hakkında 
Görmeyenler, duymayanlar, konuşamayanlar için padişah tarafından 

okul yapılması için verilen 1 000 lira ile bu amaçla halktan toplanan pa
raların ne olduğu, 

Emlâk ve Âşâr vergisinden Maarif Nezâreti'nin payına düşen miktarın 
1 /3'i yüksek okullar için kullanılıyor, geriye kalan 2 /3 ilk okullar için ni
çin kullanılmıyor. 

Ankara ve Suriye'de okullar için alınan zephiye (kasapların kestiği 
hayvanlardan) vergisinin niçin kaldırıldığı, 
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Okul öğrencilerinin konser ve tiyatro gibi şeylerle uğraşması devam 
edecek mi? 

Taşradan gelip merkezî okullara yazılmak isteyenleri mektep müdürle
ri almıyor fakat nezarete gidiyorlar orada yolunu bulup kayıt yaptırıp yap
tırmadığı, 

Yabancı ülkelerden ülkemizde okumak isteyenlere izin verilmiyor, ni
çin verilmiyor? 

Dârü'1-mu'allimîn-i İptidâiyye'den Arapça ve Farsça derslerinin niçin 
kaldırıldığı, 

Mekteb-i Sultânî'de, Dârül'Fünûn'da henüz derslere başlanılmaması-
nın nedeni? 

Mekteb-i Sultânî'de İlm-i Ahlak dersinin kaldırılması ve Mekteb-i 
Mülkiye'de Din Bilgisi ders saatinin azaltılması nedeni? 

Merkez okullara çok fazla öğrenci alınmış bu da sınıf bulma, öğret
men bulma sorunu doğurmuş. Eğitime niçin önem verilmiyor, 

Merkeze toplanan maarif tahsisatı böyle devam edecek mi? Taşra hal
kının ihtiyacı göz önüne alınmayacak mı? 

Okullarda okutulacak dersler nelerdir? 
Meclis-i Maarif üyesi Halil Bey' niçin azledildi? gibi çeşitli konuları 

içeren istizah takrirleri verilmiştir. 
Evkaf Nezareti Hakkında 
Vakıfların iyi idare edilememesi nedeniyle harap bir vaziyete geldikleri, 
Kosova Mimar Kemâlettin Mahallesi'nde oturan Ayşe Lebide Hanım'a 

ait bir evin yasalara aykırı Tab'iyet Müdürü Selim Bey'in üzerine geçiril
mesi, 

Ayşe Hanım'ın evinin yasalara aykırı başka ellere geçmesi, 
Konya'da II. Selim Camisi ile Karapınar kazasmdaki camilerin tami

rinin yapılmaması? 
Ferid Paşa Konağı, 
Bazı vakıf mallarının İstibdat Dönemi'nde ucuz fiyatla özel kişilere 

geçmesi gibi konularda istizah takririrleri verilmiştir. 
Harbiye Nezareti Hakkında 
Redif askerlerinin hizmete celbi sırasında meydana gelen yolsuzluklar, 
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Askere verilen hediyelerin dağıtımındaki yolsuzluklar, 
Askere alma yasasına aykırı olarak İstanbul'da nikahlanan taşralıla

rın ailelerinin muinli muinsiz (yardımcısı) olup olmadığına bakılmadan 
askere gönderilmesi, Debre'de kırk yaşından yukarı olanların askere 
alındıkları, bedel-i naktî verenlerin bazılarının da paraları alınmayarak 
haklarında kaçak işlemi yapılması, 

Askerî sınıf için bedel-i naktî benimsendiği halde ihtiyatiye için niçin 
kabul edilmediği, 

Trablusgarp'da 17 tabur piyade 2 alay süvari bulunması gerekirken 
4 tabur piyadenin Yemen'e, 1 alayın da lağvedilmesi, Trablusgarp'daki 
asker sayısının azaltılması Trablusgarp'da yeterli erzak stoklanmaması, 

Tensikat sonucu çok sayıda askerin emekliye sevkedilmezse Tekâüd 
Sandığının açığının artması, "aceze eytâm, erâmil"in maaş alamaması, 

20 Haziran 1325'te asker iken mebus seçilenlerden bazısı istifa etmek 
isterken; Harbiye Nezâretinin bu istifaları kabul etmeme nedenleri gibi 
konularda istizah takriri verilmiştir. 

Hariciye Nezareti Hakkında 

Postamda yapılan Almanya ve Rus İmparatorları arasındaki görüşme
lerde Osmanlı İmparatorluğu'nu ilgilendiren konular üzerinde duruldu
ğu halde Osmanlı hükümetinin niçin görüşünün alınmadığı, 

Avrupa'ya giden bir Osmanlı memurunun Girit sorununun bir konfe
ransta görüşülebileceğini Fransa Başbakanı Clemanso'ya vâdetmesinin 
doğru olup olmadığı, 

Romanya'dan gelen göçmenlerin Dobruca'da bulunan arazilerinin ko
runması konusunda Osmanlı Devleti ile Romanya Devleti arasındaki gö
rüşmelerde bu sorunun çözümü için bir komisyon kurulması saptanmış
tı söz konusu komisyonun kurulup kurulmadığı, 

Amerika, Müslüman işçileri kabul etmezken evlerini, yurtlarını bıra
kıp giden bu insanlar perişan olurken Washington sefirinin ne yaptığı? 

1881, 1897 Andlaşmalarına göre Tesalya'da yaşayan ve padişah se
nedine sahip çiftliklerde Müslüman ahali serbestçe ziraat yapacakken 
Yunanistan bu andlaşma hükümlerine aykırı yasalar çıkarmaktadır. Hü
kümetin bu konudaki tutumunun ne olduğu, 
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Karadağ sınırında meydana gelen olaylar üzerine İstanbul'daki Rus 
sefirinin açıklamaları konusunda Hâriciye Nazırının görüşleri, 

Rumeli'deki bazı şakilerin ihtilal çıkarma hevesinde oldukları, bunla
rın Sofya yakınında üstlendikleri, Bulgaristan'ın bunları kontrol edeme
diği takdirde, iç güvenliği bozucu eylemler olduğunda Bulgaristan'a kar
şı nasıl bir politika izleneceği, gibi çeşitli konularda istizah takrirleri ve
rilmiştir. 

Nafia Nezareti Hakkında 
Trablusgarp Limanı, 
Müşir Tahir Paşa'ya mensup Mustafa Ağa'mn Bursa'da elektrikli 

tramvay imtiyazının geri alınması, 
İstibdat Devri'nde paşalara ve bazı kişilere gelir getiren tramvay, şi

mendifer vb. imtiyazlar verilmiş. Bunlar da bu imtiyazları milyonlarca li
ra ile başkalarına devretmişler. Bu imtiyazların ve devir koşullarının ne
ler olduğu, 

Yol bedeli peşin ödendiği halde Kayseri civarında yolların niçin hâlâ 
yapılmadığı, 

Anadolu Demiryolu'nun niçin çabuklaştırılmadığı ve sözleşmenin ni
çin ilân edilmediği, 

Ziraat Bankası'nca çıkarılan piyango biletleri gelirinin ne kadarının 
amacına uygun sarfedildiği, 

Nâfiâ Nezâreti'nin emrinde çalışan mühendislerin yanında niçin yerli 
mühendislerin çalıştırılmadığı, 

Ereğli-Zonguldak kömür madenlerinde şirket ile madenciler arasında 
meydana gelen anlaşmazlıklarının nedenleri, 

İzmir Rıhtım gelirinin hükümet ile Rıhtım Şirketi arasında eşit olarak 
bölüşülmesi sözkonusu iken, şirketin hesaplarını hükümete gösterme
mesi, hükümetin de bu hesapları istememesinin nedenleri, 

Anadolu Vilâyet-i Şarkîyesi'nin her türlü terakkiden mahrumiyeti ti
caretin ve ne sanayiinin bu derecelerde geri kalması servetin yoğunlaş-
maması, kıtlık ve pahalılığın olması yolsuzluğun bir sonucu olduğuna 
göre yolların niçin yapılmadığı? 

Erzurum-Erzincan gibi yüzbinlerce kuruşa mâl olan yollardan posta 
binbir güçlükle geçiyor. "Amel-i Mükellefe" bedeli olarak alınan paralar 
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nerelere harcandığı, Yapılması zorunlu hale gelen demiryolu inşaası ko
nusunda ne düşünüldüğü, 

Nâfiâ Nezâreti ile Belediye ilişkileri, 
Vardar, Meriç ve Adana'da yapılması gereken sulama çalışmalarının 

yapılmama nedeni, Bataklıkların kurutulması, elektrikli ve elektriksiz 
tramvay inşaası, demiryolu yapımı, 

Ereğli Şirketi, 
Fırat Nehrinin mecrasını değiştirmesi üzerine Dîvâniye'nin susuz kal

ması karşısında niçin gerekli önlemlerin alınmadığı, 
Ülke iç ve dış ticaretinde önemli bir rol oynayan Bayezid-Erzurum-

Trabzon yoluna gereken ilginin niçin gösterilmediği, 
Fabrika kurmak isteyenler için bir yasa çıkarılacağı belirtilmiş olma

sına rağmen, bu yasanın niçin meclise gelmediği, 
Meşrutiyet sürecinde sanayii ve ticareti geliştirici çalışmanın yapılmama 

nedeni, 
Ereğli Maden Şirketi ile işçiler arasındaki sorunun çözümlenememe 

nedeni, 
Meşrutiyetin ilânından beri İstanbul'un elektrikle aydınlatılması için 

birçok başvuru olduğu halde bu konuda bir düzenleme yapılamamasının 
nedenleri, 

Bazı vilayetlerde otomobil ile yolcu ve yük taşınması için izin alınmak 
istenmiş olduğu halde bunlara da cevap verilmemesinin nedenleri gibi 
çeşitli konularda istizah takrirleri verilmiştir. 

Maliye Nezareti Hakkında 
İstibdat döneminde çeşitli şekilde maliye soyuluyordu. Meşrutiyet 

devrinde de bu bir ölçüde devam ediyor. Zira emekli olanlara çok para 
ödeniyor bunun nedenleri, 

Bütçenin Kânun-i Esâsî'deki ilkelere uygun olarak hazırlanıp vaktin
de meclise sunulmamasının nedeni, 

Yunan Savaşı sırasında şehit ve yaralılar ile bunların yetimlerine ve 
dullarına yardım etmek amacıyla Padişahın ve Selim Melhame'nin koru
yucu başkanlığında toplanan yardımlardaki suiistimaller, 
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Yunan Savaşı sırasında zarara uğrayan tüccar ve halka, zararları 
karşılığı olarak Yunanlılardan alınan tazminatın ödenmemesinin neden
leri, 

Reji idaresinin davranışları, 
Askerî Tekâüd Sandığı'nın durumu, 
İzmit Sancağı maliyesindeki yolsuzluklar, 
Kerbelâ Kazası'ndan toplanan zahire ve meyve vergisi ile "İhtisap Res-

mi"nin hangi gerekçeyle alındığı, 
İstanbul'daki emlakin değerini tespit edebilmek için yeniden yazılma

sının nedenleri, 
Hariciye Nezareti için alman bir evi nazırın kendi mülkiyetine geçir

mesi, 
Darphâne-i Âmire'de çalınan eşyanın saptanması için oluşturulan 

komisyonun çalışmalarını niçin durdurduğu, 
Hazinece alınmış bazı malların geçen devrin ileri gelenlerinin elinde 

olduğu, 
Temettü Nizamnâmesi'ne aykırı olarak kadınlardan temettü vergisi

nin alınmasının nedenleri, 
Kütahya'da halı tezgahlarında 40-60 para yevmiye ile çalışan kız ço

cuklarından vergi alınması, 
Kemer Çiftliği'nin Hazine-i Hassa'ca alınması ve parasının ödenme

mesi, 
Yasalara aykırı bazı kişilere ma'zuliyet maaşı verilmesi gibi konular

da istizah takriri verilmiştir. 

Bahriye Nezareti Hakkında 
Bahriye Nezâreti hesabına kereste taşıyan halka bu kerestelerin kar

şılığı ücretin ödenmemesinin nedenleri, 
Yemen'de, Karaman'da bulunan ve mağduriyetine sebebiyet verilen 

altı harp gemisinin alet, edevat ve teçhizatının nerede kaldığı, 
Bahriye'de Kolağası'na kadar olanlara arpa ve saman bedeli verilirken 

hayvan beslemeyenlere bu paranın niçin ödendiği, gibi konularda istizah 
takriri verilmiştir. 
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Ziraat Orman ve Maadin Nezareti Hakkında 
Osmanlı ülkesinde ziraat ve ormancılığın geliştirilmesi için alınan ön

lemler, 
Ergani bakır madeni, 
Ziraat Nezareti'nin çalışmaları hakkında istizah takriri verilmiştir. 
Defteri Hakani Nezareti Hakkında 
İzmit Sancağı Servetiye Karyesi muhtarı Tantaoğlu Ahmed'in gayrı-

menkullerinin tapu memuru Mustafa Efendi'nin üzerine geçirmesi konu
sunda istizah takriri verilmiştir. 

Dahiliye Nezareti Hakkında 
Veliahd Reşad Efendi'nin konağına hırsız girmiş, fakat bu hırsız ya

kalanamamıştır. Hırsızlıkları, yankesicilikleri ve dolandırıcılıkları önle
mek üzere alınan önlemler, 

Geliri belediyelere ait olan fakat Dâhiliye Nezâreti'ne alınan vergilerin 
tekrar belediyeye iade edilmesi, 

Recep Paşa'nm ayrılmasından sonra Trablusgarp'ta meydana gelen 
olaylar, 

Sivas yöresindeki kaht-u galanın (kıtlığın) ortadan kaldırılması için 
alınan önlemler, 

Erzurum ve havalisinde görülen kıtlık dolayısıyla gönderilmesi gere
ken paranın gönderilmeme nedeni, 

Kara gümrüğünün men'olunması, 
Yunan Savaşı sırasmda şehid ve yaralılar ile onların geride kalan ya

kınlarına yardım etmek için padişahın himmetiyle kurulan komisyonun 
yaptığı suistimaller, 

İhtiyacı olan ekicilere tohumların niçin dağıtılmadığı, 
Başkanlık mührü taklit edilerek yapılan sahtekarlıklar, 
İşkodra sınırında meydana gelen olaylar ve bunların tekrarlanmama

sı için alınan önlemler, 
Beyrut'taki iki belediye dairesinden birinin kaldırılmasının nedenleri. 
Çeşitli olumsuzluğu saptanan Hüseyin Kâzım Bey'in Halep valiliğine 

atanma nedeni, 
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Vapurlarda çalışan İşçilerin ücret azlığı dolayısıyla greve gitmesi ve 
polisin bazı işçileri tartaklaması, 

Kolera salgım, 
Mescid-i Aksâ'da hafriyat yapan bir İngiliz cemiyetinin gece yaptığı 

kazılarda elde ettiği eski eserlerden bir kısmını kaçırması, 
Ayvalık'ta ilan edilen sıkıyönetim, 
Serbesti Gazetesi başyazarı Hasan Fehmi'nin öldürülmesi, 
Postada bazı mektupların açılması, 
Aydın vilayetinde meydana gelen şekavet olayları, 
Mekke'de meydana gelen olaylar, 
Rum, Bulgar, Ulah Komiteleri'nin faaliyetleriyle Selanik, Kosova ve 

Manastır vilayetlerindeki asayişsizlik, 
İstanbul ve diğer illerdeki asayişsizlik, 
Hicaz, Yemen ve birçok yerde meydana gelen isyanlar, 
Kosova vilayetinin birçok yerinde görülen asayişsizlik, 
Bosna'da iç güvenlik olayları, 
Musul vilayetinde kabileler tarafından çıkartılan olaylar, 
Aydın valisinin, Kist Kazası Kaymakamının, İzmir Metropolidi Prıstos-

tomas'm yaptıkları, 
İşkodra vilayetinde yaşayan Malisörlerin davranışları, 
İpek'te birçok ev yıktıran Cavit Paşa'nın yaptıkları gibi çeşitli konular

da istizah takriri vermişlerdir. 
Görülüyor ki mebuslar parlamenter geleneklere pek alışık olmamala

rına rağmen parlamenter sorumluluk duygusuyla hareket ederek hükü
metin çalışmalarını yakından izleyerek parlamento tarihi açısından iyi 
bir gelenek oturtmaya gayret etmişlerdir. 

2. İkinci Devre 

5 Nisan 1328'de başlayıp 23 Temmuz 1328'e kadar süren İkinci Dev
rede denetim işlevinin yavaşladığını görüyoruz. 

Bu devrede Dahiliye Nezareti hakkında özellikle Arnavutluk'ta mey
dana gelen olaylara ilişkin sözlü ve yazılı sorular sorulmuştur. Dahiliye 
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Nazın Hacı Adil Bey de kendine sorulan sorulan yanıtlamıştır (1). Ticaret 
ve Ziraat Nezareti hakkında da bir soru önergesi verilmiş, bu da ilgili Na
zırca yanıtlanmıştır (2) Draç Mebusu Esat Paşa tarafından Meclis-i Me-
busan riyasetine tahsis buyrulan saraya ne sebeble teşrif buyurulmadı-
ğı ve bu saraya ait demirbaşların bir kısmının aşırıldığı hakkındaki soru 
önergesi sert tartışmalara yol açmış ve önergedeki iddianın doğru olup 
olmadığının araştırılması 14 oya karşı 93 oy ile kabul edilmiştir (3). 

ikinci Donemde denetim açısından en önemli girişim kuşkusuz ki İstanbul Mebusu Bedros Hallaçyan Efendi ve arkadaşlarının ittihat ve Te-
rakkı'nin siyasal iktidardan düşmesinde önemli bir yen olan Halaskar 
Zabıtan Grubu hakkında verdikleri önergedir (4). 

21 Temmuz 1328'de Meclis-ı Mebusan Başkanlığına verilen bu öner
gede şöyle deniyordu 

Meclis-i Mebusan Riyaset-i Celılesine 

(Halaskar Zabıtan Grubu) namı altında birtakım zabıtanın nizamnameler ve 
beyannameler tertip ve bir muameleı kanuniye icra olunmaması ve bilakis bu 
bapta vazifesini ifa edenlerin azil veya azline teşebbüs edilmesi ve öteden beri 
Meclisi Mebusan'da bulunan kıtai askeriyenin talim ve terbiyeden mahrum kal
dığı bahanesiyle Kanunu Esasiye muhalif olarak Meclisi Mebusan Riyasetinin 
muvafakati alınmaksızın tebdiline teşebbüs ve diğer taraftan Polis Mudiri Umu
miliği Vekâletine tayın olunan zabit tarafından gece Meclise gönderilen polisler 
marifetiyle yine (Halaskar Grubu) zabıtanından birtakımlarının Meclisi Mebusan 
Heyeti idaresinin malumat ve müsaadesi olmaksızın Meclis dahiline alınmaları ve 
Manastır'dan firar ettikten sonra dağlarda derdest olunup mahfuzan İstanbul'a 
gönderilen zabıtanın gazetelerle vaki olan tekzibine rağmen, ötede beride ve hat
ta Meclisi Mebusan dahilinde gezmelerme müsaade edilmesi, ya bunların matbu
at ile neşre kadar içtisar ettikleri halde, bugüne kadar haklarında bir muameleı 
kanuniye icrası şöyle dursun, bilakis, kabinenin teşekkülü gecesi bu gruba men
subiyetlerinde asla şüphe olmayan zabıtanın Nazım Paşa tarafından Babıali'ye 
celp ve orada ifam edildikten sonra karakollara tevzi edilmesi ve (Halaskar Zabı
tan Grubu) muhru ile Meclisi Mubusanı milleti tehdit ve tahkir yollu varakayı Re
isimizin hanesine tevdi eden zabit hakkında Meclisi Mebusan huzurunda verilen 

(l)MMZ C D 2 İç Se 1 C l t 175 185 C 2 s 126 160 
(2)age C 2 s 71 78 
(l)agı C 2 * 4154M 
(4)a ne C 2 s 616 617 637 
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teminata rağmen el'an cebrü tazyik veya iltizam ve himaye tahtında cereyan et
miş birtakım vakayii müessifeden olmakla, bu cihetlerin hemen Harbiye Nezare
tinden istizahını teklif ederiz. 

21 Temmuz, sene 1328 
İstanbul Mebusu Serfıce Mebusu 

Hallacyan Osman 
Sinop Mebusu Lazistan Mebusu 
Hasan Fehmi Ziya 

Edirne Mebusu Musul Mebusu 
Talat İbrahim 

Kerbela Mebusu Çorum Mebusu 
Nuri Mehmet Münir 

Bu önerge aynı gün okunmuş ve oylanarak kabul edilmiştir. 

Takrirden Harbiye Nazırlığı haberdar olmuş ve aynı gün "Meclis-i Vü
kelânın ülkenin iç güvenliği ile ilgili önemli konuları görüşmek üzere top
lantı halinde olduğu o nedenle de Meclis-i Mebusana gelemeyeceği bildi
rilmiş ve Kanun-i Esasi'nin 38 inci maddesi uyarınca istizahın Perşembe 
gününe ertelenmesi istenmiştir. (1) 

Bu istek tartışmalara yol açmış ise de Meclis-i Mebusan istizahın Pa
zartesi (23 Temmuz) günü yapılmasına karar vermiştir. Ancak 22 Tem
muz 1328'de Meclis-i Mebusan kapatıldığı için bu istizah takriri görüşü
lememiş dolayısıyla da Halaskar Zabitan Grubu Meclisi Mebusanda ele 
alınamamıştır. 

II nci Dönem denetim işlevi açısından pek de parlak olmamıştır. 

3 . Üçüncü Devre 

Meclis-i Mebusan'm Üçüncü Devresi 1 Mayıs 1330'da başlamış. 21 
Aralık 1334'e kadar sürmüştür . 

1913 seçimlerinde İttihat ve Terakki Partisi tek başına seçimlere ka
tıldığı için Meclis-i Mebusan'da ona muhalefet edecek siyasal bir güç ol-

(I) u.g.e. C. 2-.s. 637 
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maraıştır. O nedenle de, Meclis-i Mebusan'da Hükümetin denetimi işlevi 
I. Döneme göre hayli sönük geçmiştir. 

İçtima-i fevkalâde olarak nitelendirilen 1 Mayıs 1330 ile 20 Temmuz 
1330 tarihleri arasında tek bir soru önergesi verilmiştir. 18 Haziran 1330 
tarihli bu soru önergesinde Osmanlı ülkesinin "sekene-i kadimesinden 
olan Rumların göçlerinin durdurulması, gidenlerin geri getirilmesi ve gö
çün nedenleri" üzerinde durulmuştur . 

23 Haziran 1330 günü Meclis-i Mebusanda görüşülen bu önergeyi za
bıtlardan izleyelim. 

REİS - Emanuelidi Efendinin Dahiliye Nazırı Beyefendiden bir suali vardı. 
Nazır Beyefendi burada bulunuyorlar, cevap vereceklerdir; sonra yine bütçenin 
müzakere-i umumiyyesine devam edeceğiz. 

MEHMET TALÂT BEY (Dahiliye Nazırı Edirne) - İsterseniz evvelâ Emanuelidi 
Efendi sualini tavzih etsin, sonra bendeniz söylerim, nasıl tensip ederseniz. 

REİS - Efendim, sual sahibi sualini isterse izah eder, isterse etmez. Bu su
rette Nazır, takrir mucibince meseleyi izah eder, cevabını verir. 

CEMİL ZEHAVİ EFENDİ (Bağdat) - Suali anlamak istiyoruz. 
REİS - Sual takririni okutuyorum. 

Riyaseti Celileye 

Memaliki Osmaniyyenin sekene-i kadimesinden olan Rum unsurunun mu-
hacceretini men ve memleketin hali tabiisine ircaını temin için Aydm Vilayetine 
ve diğer bazı mevakie azimet eden Dahiliye Nazırı Talât Beyefendi Hazretleri, ahi
ren avdet buyurmuş olduklarından, hali hazırın ıslahı ve atinin temini için itti
haz olunan tedabirin ve esbabı muhaceretin Hükümetten sual olunmasını teklif 
ederiz. 

18 Haziran Sene 1330 
İstanbul Mebusu Trabzon Mebusu 

Viktor Yorgi 
İzmir Mebusu Aydın Mebusu 

Simonaki Simonoğlu Emanuelidi 
İzmir Mebusu İstanbul Mebusu 

Vangel Maralambidi 
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Gelibolu Mebusu Karesi Mebusu 
Dimitraki Fitu Savapulos 

Trabzon Mebusu Niğde Mebusu 
Kofldi Ananyas 

Tekfurdağ Mebusu İstanbul Mebusu 
Temistokli Orfanidis 

Karahisarı Şarki Mebusu Canik Mebusu 
Yanko Todoraki 

EMENUEL EMANUELİDİ EFENDİ (Aydın) - İzahat verecek miyiz? 
REİS - İsterseniz izahat verirsiniz. Zira, malumdur ki, sual sahibi isterse su

al hakkındaki nokta-i nazarını izah edebilir. 
EMENUEL EMANUELİDİ EFENDİ (Aydın) - İzahatı umumiyye karşısında bu

lunuyoruz. 
MEHMET TALÂT BEY (Dahiliye Nazırı Edirne) - Evvela kendileri izahat ver

sinler, sonra ben de cevap veririm. Bu suret daha iyidir. 
EMENUEL EMANUELİDİ EFENDİ (Aydın) - Efendiler, bu sual takririni imza 

etmeden evvel çok düşündük. Kendi vazifemizi de düşündük, memleketimizi de 
düşündük. Velhasıl epeyce düşünüldü. Çünkü, oralarda vuku bulan işler az iş
ler değildir, büyük işlerdir. Fakat biz burada mesullerini tayin etmiyor, kimseye 
de töhmet isnad etmiyoruz, yalnız vakayiden bahsediyoruz. Binaenaleyh, diyebi
liriz ki, oralarda vuku bulan işler, Tarihi Umumi-i Beşeriyete şeref verecek işler 
değildir. Bugün pek büyük bir ehemmiyeti olmadığı bazıları tarafından zannedi
len bu vakayı bugün Avrupa medeniyyeti hazırasma bir merbutiyyeti kadimesi 
bulunan İzmir havalisinin ve bilhassa Foça Kasabasının harabeye çevirtilmiş ol
duğunu, halbuki Kanunu Esasinin temin ettiği bilcümle hukuka müstahik olan 
ve şu memleketin tebaasından bulunan yüzbinlerce Rumun telaş içinde terki va
tan etmeye mecbur olduklarım ve hatta Sakız'la Çeşme sahilleri arasında gark ol
malarını düşünmeyerek sandallara atıldıklarını görmemişlerdir. 

Bunları görenler, Rum Mebuslarının sonuna kadar ihtiyarı sükut ettiklerini 
görmüş olsalardı, bunu Rum Mebuslarının iktidarsızlığına veyahut hayatsızlığı-
na hamletmezler, belki de şanı gayte büyük olan bütün bu Heyeti âliyyeyi Muh-
teremenin de şerefine halel geldiğini zannederlerdi. Çünkü herkes diyeceklerdi ki, 
böyle mühim vakayi karşısında Meclisi Milli-i Osmani bikayd davranıyor. Mecli
si Milli-i Osmanide serbestçe söz söylemek şerait ve kuyud altındadır denilecek
ti yahut denilebilirdi. İşte Bendeniz bu takrirle bunun aksini ispat ettim diyorum. 
Binaenaleyh, kendi haysiyetimizi muhafaza etmekle beraber mingayrihaddin şu 
Heyeti Muhtereme karşısında serbesti-i kelamın dahi mahfuz olduğunu şu tak
ririn verilmesiyle de ispat ediyoruz ve Heyeti Muhteremenin bu takrire karşı itti
haz edecekleri vaziyet ve mukarreratı ciddiyye de bu itikadımızı, bu itimadımızı 
daha ziyade takviye edecektir ümidindeyim. 

Efendiler, bugün Rum Muhacirlerinden bahsetmekle zannetmeyiniz ki, yal
nız bir Rum davası ikame etmek için buraya çıktım. Zaten bu, mesleğime muha-
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liftir. Bendeniz ve diğer Rum Mebusları bu takriri imza etmekle menafi-i Osma-
niyyeyi muhafaza iddiasında bulunuyorlar. Evet, bir Mebus aciz ve zayıf bir fert 
olmak itibariyle, bendeniz Heyeti Muharremeden her şeyi temenni ve istirham 
ederim. Fakat Rum Kavmine izafetle buradaki iddiamız ve talebimiz hak ve ada
letten ibarettir. O vakit zannedersem bu hak ve adalet talebine karşı bütün ana
sır da alakadar olurlar. Çünkü haksızlık ve adaletsizlik Rum unsuruna karşı bi
le ittihaz edilse, mademki bir memleketi payidar edecek olan kanundur, haktır ve 
adalettir; o halde Rum unsuruna karşı icra edilmiş olan bir haksızlık, bu Hükü
metin, bu memleketin temelini sarsmaktan hiçbir farkı yoktur. Eğer memlekette 
kanun tamamen mahfuz olmaz, Kanunu Esasiye riayet olunmaz, hatta hukuku 
beşeriyyeyi ihlal eder bazı vukuat ve haller vuku bulursa ve ahkamı Şer'iyyeye ta-
mamiyle riayet edilmeyecek olursa, bilmem ki, bu Mecliste bunu kabul edecek 
hiçbir Mebus mevcut mudur? Tabii mevcut değildir. Binaenaleyh, arz etmiş oldu
ğum gibi, bu dava yalnız Rum unsuruna ait değildir, umum Osmanlılara ait bir 
davadır. Çünkü bazı noktalarda hakikaten kanunun ilal olunduğunu, hakikaten 
Kanunu esasinin nazarı dikkate alınmadığı ve hakikaten ahkamı Şer'iyyeye de ri
ayet olunmadığını görüyoruz. Sadede geliyorum efendim. Maddî şeyler Rum mu
hacereti değil midir? Balkan felâketinden sonra Milletin mütenebbih olması lü
zumu hissedildi. Tabii, bu, Osmanlılara mahsus bir his değildir. 

Felâket gören ve görmüş olan milletler felaketin neticesinde mütenebbih ol
masını arzu etmişlerdir. Milletin mütenebbih olduğu o kadar çok söylendi ki, he
pimiz fiiliyat görmek arzusunda bulunduk ve tekerrür eden sözlerden bıktık. 
Evet, her felaket gören milletlerin mütenebbih olması icap eder. Fakat, müteneb
bih oluyoruz diye mazinin hata ve kusurlarını teşdit ve teksir ederlerse zevale 
doğru giderler. Eğer mazinin hatalarını tashih ve ıslah ederlerse selamete doğru 
müteveccih olurlar. Bu intibahın iktisadiyata mahsu olarak tecelli etmiş olduğu
nu görmekle hepimiz zannetmiştik ki, iyi ve doğru bir yola doğru gidiyoruz. Ben
deniz de bunu itiraf ederim ki, Anasırı Osmaniyyeden herhangisi olursa olsun, 
mesela Türk unsurunun iktisaden terakkisi her halde bu memleketin terakkisi
ne, bu memleketin saadetine hizmet edecek bir şeydir ve anasırı sairenin de böy
le bir işe, böyle bir terakkiye ellerinden geldiği kadar muavenet etmeleri de bir ve-
cibe-i zimmettir. Bu müsellemdir ki, bir unsurun terakkisinden diğer unsur hiç
bir vakit mutazarrır olmaz. Çünkü bir unsurun terakkisi, serveti milliyyenin te
rakki ve tezayüdüne hizmet eder. Serveti Milliyyenin de tezayüdü bütün anasırın 
daha ziyade terakki, daha ziyade kesbi servet ve saadet eylemesine sebep olur. 
Mübalağalı bazı sözler söylemiştir. Güya Türk unsurunun hiç iktisadiyatı yok
muş. Halbuki hepimiz biliyoruz ki, bu memleketin en büyük menba-ı serveti bu
lunan, yegane ümidi bulunan Anadolu ziraati ekseriyetle Türk unsurunun elin
dedir. 

Binaenaleyh, bu unsurun mesleği olan ziraat mesleğinde ve ticaretin sair sa
fahatında terakki etmesini arzu etmeyen kimse yoktur ve anasırı sairenin de el
lerinden gelirse bunlara muavenet etmeleri vecibe-i zimmettir. Fakat böyle bir te
rakkinin sağlam ve sahih kavaidi iktisadiyyeye müstenit olması lazım gelirken, iş 
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çığrmdan çıktı. Evet, ziraatta, iktisadiyatta terakki etmek için bir unsuru yahut 
bir millete hissi menfaati vermek, ona o menfaati istihsal etmek için lâzım gelen 
vesaidi temin etmek, zuhur eden mevanii izale etmek, teşebbüsü şahsiyi serbest 
bırakmakla olur. Fakat, nasılsa, bizim memleketimizde yeni icat bir nazariye 
meydana çıktı. Denildi ki, evet, Türklerin terakki etmesi, yalnız aralarında alış
veriş etmeleriyle temin edilecektir. İşte iş burada çığırından çıktı. Vakıa bendeniz 
itiraf ederim ki... 

FAZIL BERKİ BEY (Kengırı) - Yok, öyle bir şey yok efendim. 
EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (Devamla) - Var efendim, var. Bendeniz iti

dali demini muhafaza ediyorum. Rüfekayı Kiramdan da itidallerini muhafaza et
melerini rica ederim. 

RIZA BEY (Bursa) - Biz saatlerce böyle dinleyecek miyiz efendim? 
EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (Devamla) - Dinlememek arzusunda iseniz 

ve ekseriyetin fikri de bu merkezde ise bendeniz de hemen kürsüden inerim. 
Efendiler, bugün 150 bin kişi terki vatan etmiştir. Yarım saatlik sözü dinle

meyiz olmaz. Ben Yunanistan'ın burada Vekili değilim, ben Osmanlı Vekiliyim ve 
en büyük emelim de Osmanlı kalmaktır. 

REİS - Rica ederim efendiler, itidali muhafaza ediniz. 
TAHSİN RIZA BEY (Tokat) - Reis Bey! Hukukumuza müteallik böyle mesail-

de bize de söz veriniz. Yoksa sadet dahilinde söz söylesinler. 
RIZA PAŞA (Karhisarı Sahip) - Efendim, rica ederim dinleyelim. Nazır Beye

fendi bize hacet bırakmaz, cevabım verir. 
REİS - Rica ederim, itidalimizi muhafaza edelim. Emanuelidi Efendi de tabii 

hülasa ederler. Nazır Beyefendi de cevap vereceklerdir. Bilahare Meclisi Ali arzu 
ederse bu suali istizaha kalbeder ve herkes söz söyleyebilir. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Kütahya) - Söz, vukuata müteveccih olmalı, mil
liyete müteveccih olmamalı. 

EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (Devamla) - Maksadım kendi kendime söy
lemek değildir. Ben gürültü içinde söz söyleyemem. Zannedersem sözlerim suitef-
sire uğruyor. 

EMANUEL KARASU EFENDİ (İstanbul) - Reis Bey, usulü müzakere hakkın
da söz söyleyeceğim. 

EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (Devamla) - Ben bu kürsüde söz söylerken 
benim sözümü kat'edip de usulü müzakere hakkında kimsenin söz söylemeye 
hakkı yoktur. 

REİS - Emanulidi Efendi, heyecana düşmeye mahal yok. Nizamnamede sa
rihtir; usulü müzakere hakkında söz isteyene söz veririm. 

EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (Devamla) - O halde bendeniz de usulü 
müzakere hakkında söz istiyorum. 

REİS - Sıra gelince siz de usulü müzakere hakkında söyleyebilirsiniz. Buyu
run Karasu Efendi. 
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EMANUEL KARASU EFENDİ (İstanbul) - Şimdi burada Emanuelidi Efendinin 
bahsedeceği mesele, yalnız Hükümetten sual ettiği ahvale müteallik olmak lazım
dır. Başka meselelere gelince : Hükümetin kat'iyyen müdahalesi olmamak lâzım 
gelen ahalinin iktisadına ait olan bir meselede ahaleyi karşı Hükümetin bittabi 
müdahalesi olmamak lazım gelir. O halde bu, Hükümete sual olmaz, adeta Mil
letvekillerinden bir sual olur ki, Hükümetin buna cevap verememesinden ve bi
zim de söz söylemeye selâhiyetimiz olmadığından bir haksızlık hasıl oluyor. Bina
enaleyh, işi, bizim müzakereden hariç kaldığımız halde söz söylemek mecburiye
tinde bulunacağımız bir daireye sevk etmemeleri lazımdır. 

EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (Devamla) - Efendim, bazı ahval cereyan et
tiği halde, o ahval tarif edilir de, sonra Hükümetten niçin bu ahvali nazarı dikka
te almadığı sual olunur. Yoksa, o ahvali hikaye etmek Milletvekillerinden yahut 
Milletten söz sormak değildir. Niçin acaba sözlerim bu kadar suitefsir ediliyor? 

Bendeniz demedim ki, bir adam diğer adamlar alışveriş etmeye mecburdur. 
Bilakis sizin nokta-i Nazarını takviye edeceğim. Hükümetten bir şey sual edece
ğim. Milletten bir şey sual etmeyeceğim. Herkes kimden isterse alışveriş eder, ki
minle isterse etmez. Herkes umuru ticariyyede hürdür, serbesttir. Ben sizi be
nimle alışveriş etmeye mecbur edemem. Yalnız bir nokta var. Eğer kavaidi iktisa-
diyyeye muhalif olan bu kaide propagandaya binerse o zaman Hükümete teret
tüp eden bir vazife vardır. O da, bu propagandayı men'etmektir. Evet, bir fert is
tediği surette bir fikir besler ve istediği gibi o efkarını tatbik edebilir. Fakat iş pro
pagandaya binerse olmaz. Nitekim böyle oldu. Bunu hepimiz biliyoruz. Zanne
dersem o vakit işe pek ehemmiyet verilmemiş olmalıdır ki, men'ine çalışılmadı. 
İşin de fenalığı buradadır. Muhaceretten bahsedelim demiyormusunuz? İşte iş 
baştan bu suretle başladı. Bu hepimizin malûmatı altındadır. Bir unsurun men-
faatına çalışmak, diğer unsurun mazarratına çalışmakla olur diye bir propagan
da oldu. Evet, oldu. Bendeniz diyebilirim ve zannederim ki, hepimiz de o vakit bu 
meseleye ehemmiyet vermedik. Eğer ehemmiyet verseydik bugünkü felaket kar
şısında bulunmazdık efendim. Zannetmeyiniz ki, ben burada cins ve mezhep tef
rik edeceğim; bu içtihadatı, bu kavaidi kabul etmeyen İslâmlar pek çoktur. Biz 
vatandaşlarımızı biliriz. Vatandaşlarımız bizden ayrılmazlar ve bu propagandayı 
takbih edenler ve alışveriş edeceğiz diyen İslâmlar oldu. Böyle diyen İslâmlara 
karşı da bazı sopacılar çıktı. O vakit Rumlar aleyhinde zulüm icra edildiği gibi, 
bazı İslâmlar aleyhinde de icra edildi. Hükümeti Merkeziyyenin bu ahvalden ha
beri olmamış olması muhtemeldir. Fakat acaba mahallindeki Memurini Hükümet 
bunlardan kaçını Divanıharbe gönderdi? İdare-i Örfiyyeye tabi olan bir memle
kette nasıl oluyor da bu gibi ahvalde şedit cezalar tertip edilmeden bırakılıyor? 
Çünkü o sopacılarm işi bir fiili darptan, dayaktan ibaret değildir. Bunlar memle
ketin içinde bir harbi iktisadi açmak için istihdam edilmiş olan vesaiti icraiyye-
dir. Bunların fiillerinin başkaca ehemmiyeti vardır. 

ÖMER EDİP EFENDİ (Urfa) - Assınlar mı? 
EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (Devamla) - Assınlar demem. Zaten bende

niz, idam cezasının aleyhindeyim. Bunu çok defalar burada söyledim. Asıl muha-
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ceret mes'elesi bundan sonra başladı. Zira, evvelâ iktisadî diye başlayan bir iş, 
sonra siyaset rengini aldı. İş, yalnız Türk unsurunun iktisadının terakkisine kal
saydı, en evvel ben memnun olurdum. Yapılan şeyleri Sadrazam Paşa Hazretleri 
kemali nefretle reddettiler. Bunu itirafa mecburum; fakat dışarda böyle efkar 
mukabele bilmisil mahiyetinde cereyan etti. İşte bu noktada benim vazifem var. 
("İşitilmiyor" sesleri) 

FAZIL BERKİ BEY (Kengırı) - Zapta geçsin diye mi söylüyorsunuz? İşitmiyoruz. 
EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (Devamla) - Eğer, başka mahallelerde İs

lâmlar aleyhine tecavüz vaki olmuş olsa, bunlardan dolayı en ziyade müteessir ve 
müteelsim olan bizleriz ve eğer İslâmlar aleyhine vaki olan yahut vaki olması muh
temel bulunan tecavüzatı men'etmek için, bizim elimizden bir şey gelir de bunu 
yapmayacak olursak, biz de o vakit alçaklık etmiş oluruz. Bendeniz burada her te-
cavüzatın aleyhine söz söylemeye geldim. Burada mukabele bilmisil aleyhinde söz 
söylemekle zannetmeyiniz ki, diğer mahallelerde İslâmlar aleyhine vuku bulan ve
yahut vuku bulması muhtemel olan tecavüzattan dolayı memnunuz. 

MEHMET TALAT BEY (Dahiliye Nazırı) (Edirne) - Bendeniz, Meclisi Aliden ke
mali itidal ile Emanuelidi Efendinin dinlenmesini rica ederim. Kendisine lâzım 
gelen cevaplarla izahatı vereceğim. 

EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (Devamla) - Yalnız Balkan Memalikinde 
bazı tecavüzat vaki olduğu iddia olunmasıyla bu Hükümetin altıyüz senelik taba-
ası hakkında da mukabele bilmisil iddiasmda bulunmak zannedersem sakim bir 
şeydir ki, bunu Mebusan Kiram da kabul etmez. Bendeniz, işi hikâye ediyorum. 
Dışarıda cereyan eden efkârdan bahsediyorum. Yoksa, bu efkarı iddia etmiyo
rum. Böyle isnadda da bulunmak bendenizin mesleğim hilafınadır. Altıyüz sene
lik bir teba'a hakkında bu suretle muamelede bulunmak abestir. Ondan sonra, 
başka isnadat da vaki oldu. Bütün Rum milleti aleyhinde Yunan kafalıdır dedi
ler. Bunlar olmadı mı? Bunlar oldu. Bunlara da cevap vereceğim. 

Bütün bir ulusu hakkında Yunan kafalıdır demek, o unsuru itham değildir. 
Belki Hükümeti Osmaniyeyi ithamdır. 

ZİYA BEY (İzmit) - Biz, nasıl sükut ediyoruz? Reis Bey, bu sözlere karşı nasıl 
oluyor da sükut ediyoruz? 

REİS - Müsaade buyurun efendim. (Emanuelidi Efendiye hitaben) Söyleyiniz 
efendim. 

EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (Devamla) - İşin nereden neş'et eylediğini 
bu Heyeti Muhteremeye arzetmek için muhtasaran söylemeye mecburum. 

REİS - Bilirsiniz ki, sualin mahiyeti bu derece tefsile mütehammil değildir. 
Onun için, biraz hulasa etmenizi rica ederim. 

EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (Devamla) - Şunu arz ediyorum ki, beşeri
yet cebir ile şiddetle idare olunamaz. Sen, Yunan kafalısın, vur kafasına! Bu ola
maz. O Yunan kafalısına adaletle muamele edilecek olursa, kafası, Osmanlı ka
fası olur. 
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REİS - Rica ederim, Nazır Bey de rica etti, itidal ile söylensin. Kendileri lazım 
gelen cevabı verecektir. Ondan sonra arzu edersiniz istizaha kalbedersiniz. 

HÜSEYİN FAZIL EFENDİ (Ayıntap) - Ama, akşama kadar böyle vakit mi geçi
receğiz? 

EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (Devamla) - Vaktimiz o kadar kıymettar 
mıdır? Bendeniz, itidalimi muhafaza edeceğim. Sözümü ne kadar kesseler, ben 
yine söyleyeceğim. Eğer kürsüden indirirlerse, o vakit inerim. Zaten devam etmek 
ihtimali de yoktur. Onu görüyorum ki, evvelce hepiniz serbesti-i kelama maliksi
niz diye iddia ettiniz. Şimdide gürültüye o serbesti-i kelama muhalif görüyorum. 

REİS - Siz, pek alâ takdir edersiniz ki, sualler istizah mahiyetinde değildir ve 
mahiyeten mücmel şeylerdir. Binaenaleyh, meselenin ehemmiyetinden dolayı söz 
söylemenize müsaade ediyorum; fakat o msüaadeyi sizin hüsnü istimal etmenizi 
rica edeceğim. 

EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (Devamla) - Acaba şimdiye kadar suiisti
mal ettim mi? 

REİS - Müsaade edin. Suiistimal etmemenizi rica edeceğim diyorum. 
EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (Devamla) - Bendeniz de suiistimal etme

meye, hüsnü istimal etmeye çalışacağım. 
İLYAS SAMİ EFENDİ (Muş) - Rum, iki islâm birbirine; evet sen Yunan kafa

lısın diyebilir. 
REİS - Efendim, hüsnü istimal edeceklerine söz verdiler. 
EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (Devamla) - Şimdiye kadar sözümü hüsnü 

istimal ettiğim gibi, şimdiden sonra da hüsnü istimal edeceğim. Eğer bendenizin 
bir noksanım, bir hatam varsa, o da kendi kavmime karşıdır zannediyorum. Çün
kü, söylenecek sözlerin çoğunu söylemeyeceğim ve elimden geldiği kadar itidali 
demimi muhafaza ile yalnız şu memleketin menafii için yalnız anasır beynindeki 
ittihadı muhafaza için ve yalnız ortaya nifak tohumları atmamak için pek çok 
sözleri söylemeyeceğim. 

Böyle cereyanlar memlekette mevcut olduğu halde, bir de ortaya muhacirinin 
iskanı mes'elesi çıktı. Dışarıdan herhangi mezhepten, herhangi unsurdan olursa 
olsun gelen muhacirleri iskân etmek Hükümetin vazifesi idi; fakat bendeniz öyle 
zannederim ki, gelen muhacirin için Rum karyelerini diğer kuraya tercih etmeye 
bir mahal yoktur. Bu memlekette hali arazi aramak icabederse Üsküdar'dan taa 
Basra Körfezine kadar hali arazi pek çoktur ve iskân edilmiş arazi pek azdır. Ha
li araziyi böyle boş bırakıp da, muhacirin Rum karyelerine getirmek ve binaena
leyh, birtakım uygunsuzluklara sebep olmak muvafık değildir. Bu emri iskân 
kasten olmasa bile, bunun sebebi ne idi? 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) - O eskiden, eskiden. 
EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (Devamla) - Muhacirinin iskânına başlanıl

dığından itibaren Rumların da toptan muhaceret etmeye mecbur olduklarını gör
dünüz. Öyle bir ayda beş kişi, on kişi, yirmi kişi değil, bir ay zarfında veya bir bu-
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çuk ay zarfında muhaceret Trakya Kıt'asından Aydın Vilâyetine kadar sirayet etti 
ve yüz bin, yüzelli bin ahali memleketlerini terkederek diyarı ecnebiyyeye gittiler. 

TAHSİN RIZA BEY (Tokat) - Bu hicret için başka bir sebep yok mu, lütfen 
söyleyiniz? 

EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (Devamla) - Acaba, başka sebep demekle 
ne söylemek istiyorlar? O dermeyan edilmek istenilen esbabdan birisini Dahiliye 
Nazırı Muhteremi kendi mülâkatlarıyla tezkip ettiler. Muhaceret, Yunanistan'ın 
teşvikiyledir denildi; fakat bunu, Dahiliye Nazırı Muhteremi tekzip ettiler. O se-
beblerden bahsetmek... 

HACI ŞEFİK BEY (İstanbul) - Bu ne iştir Emanuelidi Efendi yahu? Başka bir 
sebep de yok mu? Onu da söylesenize. 

EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (Devamla) - Başka sebep arıyorsunuz. Eğer 
biliyorsanız söyleyiniz. Sonra deniyor ki, oraya gitmiş olan Rumlar kendi akraba
larına mektuplar yazmışlar. Hicret için teşvikatta bulunmuşlar. Evet, bu olabilir; 
ama böyle mektupların gelmesi yüz, yüzelli bin muhacirinin birden hicretine ba
di olacak bir sebep olamaz. Düşünelim ki, Selanik'e gitmiş olan bir adam, bana 
bir mektup yazdı diye, ben buradaki emlakimi eşyayı menkule ve gayrimenkule-
mi bırakarak, sandallar içinden düşerek, denizlerde boğularak gitmek mecburi
yetini hissetmem. Bu, muhacerete bir sebebi makul teşkil edemez. 

Efendim, şimdi hulâsa edeceğim. Bendeniz, yaraları deşmek, kaşımak, yeni 
yeni yaralar açmak istemiyorum. Açılmış yaranın çare-i tedavisi neden isabet ise, 
bunu Hükümetten sual ediyorum. Her ne suretle olursa olsun, birçok Rumlar şu 
memleketi terkederek, diyarı ecnebiyeye gitmişlerdir. Bizim endişe ettiğimiz ve 
gazetelerde gördüğümüz bazı noktalar var. Acaba bu gidenlerin avdetlerine tek
rar müsaade edilecek mi, edilmeyecek mi? Çünkü, eğer müsaade edilmeyecek 
ise, o vakit bir sual soracağım. Böyle mecburiyet tahtında memleketi terketmiş 
olan tebaa-i Osmaniyyenin ortada tabiiyyeti Osmaniyyeden ıskat edilmelerini 
mucip olacak bir hali kanuni var mıdır? Malumu alileridir ki, bu memleket ka
nun ile idare olunur ve kanun dairesinde idare olunacaktır. Eğer bu memleket
ten gitmiş olan Osmanlı tebaasının buraya muavedetine ve mal ve mülklerine sa
hip olmalarına müsaade edilmeyeceği beyan edilecek olursa, o vakit diyeceğim ki, 
bunlar hangi kanunla tabiiyyeti Osmaniyeden iskat edilmişlerdir? 

İkinci bir sualim daha var. Dahilde mutemekkin bulunan Rumlar memleket
lerini terkederek sahile inmişlerdir; fakat henüz Yunanistan'a yahut Amerika'ya 
yahut İtalya'ya gitmemişlerdir. Bunların avdeti için Hükümetçe ne gibi tedabir 
düşünülüyor? Evet, Hükümetin şefaatından bahsediyoruz. Bendeniz de bahset
mek arzusundayım. Bugün İzmir'in içinde otuzbeş bin Rum muhaciri vardır. 
Bunların ihtiyacatı için Hükümeti Osmaniyyeye kendi şefkatim ibraz etmiş mi
dir? Bunlara ne gibi muavenetten bulunmuştur? 

ZİYA BEY (İzmit) - Hükümeti sevenleri, Hükümet de sever. 
EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (Devamla) - Ben, hissiyattan, sevmek ve 

sevmemekten bahsetmiyorum. Ben, filan adamdan nefret edebilirim. Bendeniz, 
kanun dairesinde söz söylüyorum. 
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Uçuncu bir sual Dahiliye Nazırı Muhteremi, o havalide ihtiyarı zahmet ede
rek seyahat ettikten sonra, muhacirin iskanı veya silahla hücumlar men'edilmiş-
tır zannediyorum Halbuki, düşünelim, bu gibi tecavuzat vaki olduktan sonra ba
kı kalan ahalinin muhaceret etmeleri için artık silah istimaline lüzum yoktur 
Eğer Rum ahali, tarlalarına çıkamazlarsa, eğer bağ ve bahçelerine tasarruf ede
mezlerse, açlıktan ölmemek için herhalde hicret etmek mecburiyetindedirler Bi
naenaleyh bendeniz Hükümetten yine sual ediyorum ki, bunların tarlalarına, 
bağlarına, bahçelerine gitmeleri ve emlâklerine tasarruf edebilmeleri içm ne gibi 
tedabır ittihaz olunmuştur1? Çunku izmir'den gayet itimat ettiğim kimselerden 
yeni aldığım mektuplardan, istihraç olunuyor ki, Rumlar kasaba haricinde tarla
larına gidemiyorlar ve bundan dolayı hepsi açlık içindedirler Binaenaleyh, bun
lar hicret etmek mecburiyetindedirler 

ŞEKIP ASLAN BEY (Havran) - Kaç bm kışı? 
REİS - Müsaade buyurun Nazır Beyefendi cevap verecek biraz sabrediniz 
ŞEKIP ASLAN BEY (Havran) - Ciddî vukuat olmadı ki, hep kendiliklerinden 

hicret ettiler 
EMANUEL EMANUELIDI EFENDİ (Devamla) - Evet yuzellı bin kışının hicre

ti ufak bir vukuat görünüyor Bendeniz, onu da söylemeyeceğim 
Bir de, hicret etmiş veya hicret etmeyip de, İzmir e veyahut sair mahallelere 

azimet etmek mecburiyetinde bulunmuş olanların mallarının muhafazası ıçm ne 
gibi tedabır ittihaz olundu? Çunku bendeniz de gazetelerde gordum ve bilahare 
Bergama'dan da bir haber aldım Ayvalık'tan bunların mallarının Hükümet na
mına satılacağına ve eğer 24 saat zarfında ashabı müracaat etmeyecek olurlarsa 
Mal Sandığına irad kaydolunacağına dair gazetelerde bir ilân gordum ve hayret 
ettim Bu yeni bir Mecelle Kaybolan adam eğer 24 saat zarfında Hükümette mü
racaat etmeyecek olursa malının Hükümet hesabına satılacağı hakkında yem 
Mecelle, eğer bu doğru ise, hayret edilecek bir haldir 

Hükümetten soruyorum, bundan haberi var mıdır, yok mudur? Varsa ne 
yapmıştır? Bergama dan diğer bir haber aldım Sahilde bulunanların emvali sa
tılacakmış ve bunların satılması içm bir komisyon teşkil edilmiş Bu komisyon 
azasından ikisi Müslim, ıkısı gayrı Müslim imiş (Gayrı Müslim) ibaresinin ne de
mek olduğunu biliyoruz ikisi Rum olmayacak demektir Bunlar o kaybolanların 
borçlarını tesviye edeceklermiş mütebakisi bilmem ne olacakmış Şu ahkamı 
mevzua-ı kanunıyyeye, şu hale ne dersiniz ve bendenizin bunları Hükümetten 
sual etmeye hakkım var mıdır, yok mudur? inşallah bu istihbaratım doğru değil
dir Bu babda cevabı mukni olmayı arzu edenlerin en birincisi bendenizin 

MEHMET TALAT BEY (Dahiliye Nazırı) (Edirne) - Ona hiç şüphe etmeyin 
EMANUEL EMANUELIDI EFENDİ (Devamla) - Bendeniz burada Rumlara 

haksızlık ediliyor, müteessir oluyorum diyorum Yalnız Rumlar hesabına değil, 
bir Osmanlı olmak hasebiyle müteessir oluyorum Ve inşallah hukumetm vere
ceği cevaplar kanaatbahş olursa en ziyade bendeniz memnun olacağım ("Hepi
miz sadaları) işte efendim suallerim bundan ibarettir Matbuat hakkında da ıkı 
kelime söyleyeceğim Müsaade ederseniz ondan da bahsedeceğim 
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Biliyorsunuz ki bendeniz matbuat aleyhinde söyleyeceğim. Matbuat aleyhin
de söz söylemem bilirsiniz. Serbesti-i matbuat aleyhinde bendeniz bir söz ala
mazsınız. Binaenaleyh matbuat aleyhinde söylemeyeceğim. Matbuatın bir kısmı
nın lehine söyleyeceğim. Matbuatı Türkiye serbesttir, bu pek doğru. Fakat Rum 
matbuatı niçin serbest olmuyor? Evet bu madde de, kısmen bu muhacerete taal
lûk ediyor. Asabınızı tahrik etmek istemem, hemen kürsüden iniyorum. Buna 
emin olunuz ki, bir Osmanlı olmaktan başka bir emelimiz yoktur, yalnız Osman
lı kalmaklığımız için ahkamı kanuniyyenin tatbikini ve halelden vikayesini kim
senin kimseye taarruz etmemesini, adaletin bütün anasır arasında müsavi olma
sını temin ediniz. 

MEHMET TALAT BEY (Dahiliye Nazırı) (Edirne) - Efendiler, Emanuelidi Efen
di Tarihi umumi-i Beşeriyyete mugayir vekayi cereyan etmiştir diye sizler üzerin
de bir tesir ve umumun üzerinde bir teessür vukua getirdi. Filhakika gayet se
bepsiz ve haksız olarak ilân olunan Balkan muharebesi esnasında öyle elim, öy
le feci vakayi zuhur etmiştir ki, bu, Tarihi Beşeriyyet için hakikaten bir lekedir. 
Birçok aileler diri diri yakıldı. Birçok aileler öldürüldü, zulm edildi, işkence edil
di. Bütün bunu, insaniyyet namına kat'iyyen alakadar olmayan kimseler, binler
ce liralar sarfederek heyeti tahkikiyyeler gönderdiler. Tahkikat yaptılar ve maat-
tessüf bu vakayiin doğru olduğu tebeyyün etti. Bendenize geçenlerde mühimce 
bir diplomat, muharrebenin el'an devam ettiğini söylemişti, o diyordu ki, aynı hal 
maatteessüf Sırbistan'da, Yunanistan'da, Bulgaristan'da devam ediyor. Bir taraf
tan hicret, bir taraftan, bittabi, tecavüzat taaruzat devam ediyor ve sizleri temin 
ederim ki ne o Hükümetler ve ne de Devleti Osmaniyye, bu gibi taaruzat ve teca-
vüzatın devamından memnun değildirler ve olamazlar. Her Hükümet bu gibi te-
cavüzata karşı vazifesini ifa eder. Nitekim, Hükümeti Osmaniyye de lazım gelen 
vazifesini bitamamiha ifa etmiştir ve edecektir. 

Emanuelidi Efendiye sorarım ve ümit ederim ki kendileri de tasdik ederler. 
Biz, uzun bir muharebe devresi geçirdik. Bu muharebe devresi esnasında hiçbir 
kimsenin burnu kanamadı. Çünkü bu fecayiin tafsilatı henüz gelmemiştir. Hü
kümet bihakkın muhafaza-i asayiş etti. Hiç birimizden tecavüz vuku bulmadı. 
Fakat muharebe neticelendikten ve oradan seyli muhaceret başladıktan sonra ve 
buraya yüzbinlerce muhacirler arzettiğim şekilde işkenceler görerek gelmeye baş
ladıktan sonra ve bu gelen muhacirler propaganda yapmaya başladıktan sonra, 
hakikaten memlekette Hükümetin yine kolaylıkla men'e muvaffak olamayacağı 
birtakım husumetler tevellüt etmeye başladı. Bu doğru mudur, değil midir, bu
nu burada muhakeme etmeyeceğim. Fakat hissiyyat, daima hissiyattır. Bizde vu
kua gelen hicretin esbabı mühimmesinden biri ve en mühimmi budur. Hicret için 
sebep olarak, gelen muhacirlerin Rum evlerine yerleştirilmesi gösteriliyor. İptida-
en bu sebebiyyet vermiştir deniliyor. Bendeniz bunu pek tasdik edemeyeceğim. 
Çünkü, evvela, gelen muhacirleri Rum köylerine değil, İslâm köylerine tevzi ve 
taksim ettik ve başka türlü de yapamazdık. Gerçi hali arazi pek çoktur, fakat 
Emanuelidi Efendinin dediği gibi Üsküdar'dan Basra'ya kadar olan arazi-i haliy-
ye bu İslâmları yerleştirmek için evvela onbeş yirmi milyon liraya ihtiyaç vardı. 
Bizde de o yoktu. Bu muhacirleri, dedikleri gibi, oralara gönderip çöllere serpe-
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cek olsaydık oralarda cümlesi açlıktan öleceklerdi ve Emanuelidl Efendi de bun
dan memnun olmazdı. Binaenalyh biz bunları evvela İslâm köylerine gönderdik, 
İslâm kardeşlerini kabul etmeleri için rica ettik ve birçok yerlerde kabul ettiler; 
fakat muhaceret o kadar tekessür etti ki bazı Rum köylerine de İslâm muhacir
lerini vermeye mecbur olduk ve teşekkür olunur ki bazı yerlerde Rum köylüleri, 
kendileri talip oldular; fakat bundan birçok şikayetler tevellüt etti. O şikâyetlerin 
de mahiyetini tetkik etmeyeceğim, çünkü neticesi itibariyle şikâyettir ve mahzur
ları da görüldü. 

Şikâyet ve mahzuru görünce Hükümet te, bittabi, bu tedbirden feragat etti, 
feragat etmek lüzumunu hissetti, devam etmedi. Ve şimdiye kadar diyebilirim ki 
Rum köylerine verilmiş muhacirinin miktarı beş bini tecavüz etmez. Gelen mu
hacirin 270 bini mütecavizdir. Bu istatistiğimiz ile müsbettir. Muhacerete sebep 
olarak ikinci derecede boykotajı gösterdiler. Yani İslamların, Rumlardan alışveriş 
etmemesi mes'elesi. 

Efendiler, bu da şimdiye kadar görülmüş, işitilmiş şey değildi; memleketimiz
de bir unsurun diğer unsurla alışverişi vaki değildir. Hakikaten İslâmlar, diğer 
anasıra karşı bu hususta diyebilirim ki son derece müsaadekârdır. Hiçbir vakit 
hatır ve hayallerinden vatandaşlarını bu suretle icaz etmek geçmemişti. Fakat ar-
zettiğim gibi, muhacirlerin vürudundan sonra bu da başladı ve ayni propaganda
yı mahacirler yaptı. Mukabele bilmisil hiçbir vakitte doğru bir şey değildi. Ve her 
vakit Hükümet, bu gibi tecavüzata karşı tedabir ittihaz eder. Fakat şahsı nevine 
münhasır olmak üzere bir misal arz edeyim, seyahatta tesadüf ettim. Çanakka
le'de Mutasarrıf hikaye etmişti. Toyranlı bir fırıncı gelmiş, fırının birine girerek 
derhal hamur yuğurmaya başlamış ve içindeki fırıncıyı atmış. "Ne oluyorsun?" 
demiş, bilmem, nereye istersen git, şikâyet et, çünkü gelip beni de birisi fırın içe
risine girdi, kolumdan tuttu attı, derhal hamuru yuğurmaya başladı. Ben de bu
raya geldim aynım yapıyorum demiş. Bittabii Hükümet bunu hüsnü telakki et
medi ve haksız ve mukabele bilmisil şeklinde olan bu taarruzu men'etti. 

Rumlar evvela Edirne Vilâyetinde hicret etmeye başladılar, hicret evvelâ pat
rikhane haber verdi ve hiçbir şikâyet serdetmeyerek yalnız haber verdi. "Edirne 
Vilâyetinin falan ve filan Rum köyleri hicret ediyorlar, bu, Hükümetin arzusuna 
tevafuk eder mi?" denildi. "Hiçbir vakit Hükümetin arzusuna tevafuk etmez. Fa
kat bunları da şiddetle men'etmek için Hükümet kendisinden hiçbir hak tesav-
vur etmez; alelusul müracaat ederler, hükümetle olan alakalar mı keserler ve o 
suretle alacakları mezuniyet üzerine kalkıp giderlerse Hükümet bunları gitmek
ten men için tedabiri zeriyyeye tevessül edemez, hakkı yoktur. Bunun için siz 
Patrikhane namına papazlar gönderiniz, nasihat ettirin, gitmesinler" cevabını 
verdim. Nasihatçı papazlar gönderdiler ve fakat nasihat için gönderilen papazlar 
da hiçbir şeye muvaffak olamadan avdet ettiler. 

Bunların hicretleri esbabma gelince; Edirne Vilayeti uzun müddet Bulgar is
tilasında kaldı. Bulgar istilası esnasında orada bulunan Rumlardan bazıları, 
komşularına, eski vatandaşlarına karşı hakikaten zikri burada layık olmayacak 
derecede çirkin, feci tecavüzatta bulundular... Hatta bunlardan birtakımları der
dest edildi, muhakeme edildi, cezaları gördüler. Bir kısmı firar etti. Fakat tasav-

536 



vur ediniz, iki komşu arasında böyle bir hal cereyan etmiş, sonra da eski Hükü
met yine gelmiş orada teessüs etmiş, artık bunların aralarında eski hoşluk kalır 
mı? Bunlar birlikte yaşayabilirler mi? Bittabi yaşayamazlar. İşte onlar da utan
dıklarından, korktuklarından hicret ettiler. Sonra, bittabi, gelen muhacirler 
Rumların hicretinden müteessir değildi, bilakis memnun, onlar da birtakım işa-
ata, tehdidama başladılar. Buna dair de birçok şikâyetler aldım ve indettahdik 
bazıları da doğru çıktı. Hükümetçe tedabiri mania ittihaz edildi... Sadrazam Pa
şa hazretleri Trakya kıt'asına gidip mahallinde tahkikat icra etmekliğimi müna
sip gördü; icra ettiğim tahlikatta o sıralarda fiilen hiçbir yerde, hiçbir köylüye te
cavüz vuku bulmadğım anladım. Yalnız etrafı dehşetli bir korku istila etmişti. 
Kendilerini mümkün olduğu kadar tatmin ettim, fakat verdiğim teminat ve tat-
minattan lazım geldiği kadar fayda hasıl olmadığını gördüğüm için hicreti men'et-
tim. Çünkü işin içinden çıkmak kabil olmuyordu. Rum köyleri umumiyetle gör
dükleri tazyikten hicret etmekte olduklar mı söylüyorlar. Diğer taraftan Hükümet 
memurları hiçbir tazyik olmadığını ve bir havfı sari etrafı istilâ ettiğini ve bundan 
dolayı hicret ettiklerini söylüyorlar. Bunun için sureti mutlakada hicreti men'et
mek lazım geldi. Yalnız Hükümetle alakasını kat'ederek münferiden hicret etmek 
isteyenler olursa bunların Tekfur Dağı tarikiyle gitmelerine müsaade edilsin. 

Mebus efendi söylüyordu ki, bu da tazyiki mucip olmuş. Evet, bu yolda vaki 
olan şikâyetler üzerine o yolu da kapadık. Binaenaleyh hicreti sureti katiyyede 
men'ettik. Aydın Vilayetinde aynı hal vaki olmuştur fakat muatteessüf, bazı şa
yanı teessüf vakayı da zuhur etmiştir. Ezcümle Emanuelidi Efendinin bahsettiği 
Foça kasabasında bazı evlere girilmek suretiyle eşya yağma edilmiş ve bazı kim
seler katledilmiştir. Foça'ya bizzat gittim, evvelemirde Kaymakamın hakkiyle va
zifesini ifa etmediğini gördüm ve derhal azlini arz ettim. Bittabi hakkında takiba
tı kanuniyye de icra edilecektir. Diğer taraftan İzmir Müddeimumisi ile Divanı 
Harp azasından ve Polis Müdüründen mürekkep bir heyeti tahkikiye teşkil edile
rek ilzam edilmiştir. Bugün orada tahkikat devam etmektedir. Bittabi bu fena fi
ile mütecasir olanlar cezalarını şiddetle göreceklerdir. 

Boykotajın devamından Hükümet hiçbir suretle memnun olmaz. Çünkü boy
kotaj Emanuelidi Efendinin tasvir ettiği şekilde mevcut olursa, yani ahali Rum
ların tarlalarında işlemezler ise, bundan en ziyade Hazine-i Devlet mutazarrır 
olur. Fazla olarak anasır arasında münaferet tevlit etmesi hayatı idare-i devleti 
işkal eder. Dün Maliye Nazırı beyefendinin irad ettiği nutuktan muzayaka-i ma-
liyyemizin ne derecede olduğunu anladınız. Böyle muzayaka-i maliyye sırasında 
kendi varidatını, kendi eliyle eksildiğine razı olan bir Hükümet tasavvur edemez
siniz. Binaenaleyh, her suretle boykotajın menine tevessül edilmiştir. Bittabi bu
nun ahaliye ait olan kısmı, yani sırf kendi arzusuyla alışveriş etmeyenlere mazar
ratını izah ederek nesayih ile ve fakat tecavüz, vukuu anında tedabiri kanuniyye-
ye tevessül ederek ve lâzım gelen cezayı tertip etmek suretiyle menine çalışılıyor. 
Emanuelidi Efendi şimdiye kadar bu vakayiden dolayı kimseye ceza görmedi de
diler. Doğru değildir. Yalnız Aydın Vilayetinde Foça ve diğer vakayide zimethal 
olarak Divanı Harpçe yüz kişi muhtelif cezaları duçar olmuşlardır. Boykotajda te
cavüz derecesine geçenlerden memur olanlar, memuriyetlerinden tard edilerek 
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Divanı Harbe tevdi edildi ve memur olmayanları, doğrudan doğruya Divanı Har
be sevk edilerek duçarı mücazat oldu. İstanbul'da dahi bu gibiler hakkında ceza
lar tertip edilmiştir. Boykotaj mütecavizlerini şiddetle ve layık olduğu ehemmiyet
le menetmeyen bazı polis memurları tard edilmiş ve bu gibi harekatı yapan bazı 
mektepli efendiler bile Divanı Harbe sevk edilmiştir. 

Emanuelidi Efendi, bu tafsilatı aldıktan sonra kimseye ceza yapılmadı diye
mezler zannederim. Emanuelidi Efendi, hicret edenlerin eşyalarının satılmakta 
olduğundan bahsettiler. Hicret edenlerin kısmı asgarisi diyebilirim ki, bazı tehdi-
dat üzerine gitmiştir. Fakat, kısmı mühimmi, kısmı azamisi ya bilüzum bir havf 
üzerine veyahut ihtiyarlarıyla gitmişlerdir. Bunlar birçok emvali ticariyye ve em
vali menkule terk etmişlerdir bunların içinde, bozulup mahvolmaya ve çalınma
ya müstait olanlar var. Yağ, peynir vesaire gibi. Bunlar büsbütün mahvolacak. 
Binaenaleyh Hükümet, birtakım tedabiri muvakkateye tevessül etti ve sizin gön
derdiğiniz komisyonları teşkil ederek bu suretle o emvali, teleften muhafaza ey
ledi. Öyle dedikleri gibi, 24 saat mühlet verilmiş değildir. Müddet, Perşembe gü
nü hitam bulacaktır. Ve geçen Perşembe günü ilan edilmiştir. 

Avdetleri meselesine gelince : Bu mesele bütün muhaceret meselesi kadar de
ğildir. Rumların bir kısmı Yunanistan'a gitmiş, yerlerine oradan gelen muhacir
ler iskân edilmiş. Bir taraftan birçok muhacirler açıkta, zelil, sefil ve perişan kal
mış ve bu suretle pek çokları terki hayat etmiş. Şimdi bunları tekrar girdikleri 
yerlerden, kollarından tutup sokağa atmak ve gidenleri getirip tekrar yerlerine is
kân etmek bir emri mustahil olduğunu itiraf etmek lazım gelir ve bu meseleyi iki 
Hükümet nazarı dikkate aldı. Her iki taraftan muhaceret etmek isteyenlerin bir 
gûna zarar ve ziyana uğramamalarını temin etmek şartıyla muhaceretlerini temin 
ve şimdiye kadar giden Rumların ve gelen müslümanların emlâki gayrimenkule-
lerini mübadele etmek üzere her iki Hükümet, murahhaslar tayin ederek bir ko
misyon teşekkül etmiştir. Kaviyyen ümit ederim ki, komisyon kemali samimiyyet-
le çalışacak ve bu işe bir hüsnü netice verecektir. Zannederim sualin ihtiva etti
ği mevat bunlardır. Emanuelidi Efendi, şimdiye kadar cereyan eden vakayii ve it
tihaz edilen tedabiri söyledim. Tabii bundan sonra da Hükümet aynı mesleği ta
kip edecektir. Binaenaleyh, her vakit hiçbir ferdin arzusu hilafında memleketi 
terk etmesine muvafakat etmeyecektir. Buna cüret edenlere karşı lazım gelen ce
zayı tertip etmekte teahhur edilmeyecektir. Bunu bir kere daha bu kürsüden tek
rar etmek isterim. 

YORGİ YUVANİDİ EFENDİ (Trabzon) - Bendenizin takrirde imzam var. Benim 
sözümü kesmekle hak zayi olmaz. 

REİS - Size söz vermiyorum. Söyleyeceğimi dinleyin. 
Efendim, muhacerat meselesi hakkındaki sual takririne Emanuelidi Efendi 

ile beraber diğer rüfekası vazı imza etmişlerdir. Bendeniz dedim ki, suali soran, 
sual takririni imza edenlerden birisi izahat verir, Nazır cevap verir. Suali soran 
tekrar izahat ita edebilir. Öbür imzalar, teyid için, yani o suali sormak hususun
daki lüzumu teyyiden vazedilmiş telakki edilir. Eğer bu suretle sual takririne 25 
mebus imza koyar ve 25'ine de sual etmek hakkı verilecek olursa bu Nazır gayet 
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müşkül bir mevkide kalmış olur. Bu, aynı zamanda müzakere-i umumiye açmak 
demektir. Halbuki sualin mahiyeti müzakere-i umumiyye açmaya müsait değil
dir. Yalnız, Heyet arzu ederse, o zaman sual, istizaha kalbolunur ve bütün Me
buslar söz söyleyebilirler. 

Efendim, rica ederim müsaade buyurunuz, sözümü bitireyim. Bizdeki teamül 
ve sair parlamentolardaki usul, şu arz ettiğim merkezdedir. Dahiliye Nazırı Beye
fendi Hazretlerinin, verdiği şu izahat üzerine Yorgi Efendi yine aynı mesaili sor
mak istiyorlar. Sual takririndeki imzadan başka olarak, ayrı bir takrirle müraca
at edilirse, güya sual müzakeresine müdahale edilebilir zehabıyla ayrı bir takrir 
vermiş ve onun için söz isterim diyor. Halbuki bu takrir de aynı mahiyette bir su
ali mutazammın olduğundan müzakere-i umumiyye küşadma müsait değildir. 
Sualin istizaha kalbini kararlaştırmak Heyeti Aliyyeye taalluk eder bir mesele ol
duğundan bunun için kendilerine de söz vermiyorum. Eğer Heyeti Umumiyye ar
zu ederse, sualin istizaha kalbi için karar alınır ve ona göre netice tekarrür eder. 

YORGİ YUVANİDİ EFENDİ (Trabzon) - Bendenizin sözümü kesmeye kimse
nin hakkı yoktur. 

REİS - Müsaade buyurun efendim, herkesin söz söylemeye hakkı, Nizamna
me dairesindedir. Hususiyle Nizamnamemizde sual ve istizah için lazım olan ve
sait hakkında sarahat mevcut olduğu gibi, her memleketin parlamentosu kendi 
nizamnamesinde bu bapta teminat vaz'etmiştir. Bu teminat, Mebusanlarm hu
kukunu muhafazaya matuf olduğu gibi, Nazırların hukukunu da muhafaza ede
cek bir surette vaz edilmiştir. Bendinizin izah ettiğim mesele, sair parlamento
larda kabul edilen ve kendi Meclisimizce de teamülen tatbik olunagelen bir me
seledir. Binaenaleyh Yorgi Efendi, sual etmek istiyor. Eğer bunu Heyet kabul 
ederse, o zaman mesele yeni bir karara rapt olunacağından, müzakere o şekilde 
devam eder. Binaenaleyh sual sahiplerinin umumiyetle söz söylemesini Heyet ka
bul ederse... 

RIZA PAŞA (Karahisarı Sahip) - Usulü müzakere hakkında söz söyleyeceğim. 
REİS - Rica ederim efendim, sözümü ikmâl edeyim. Heyeti Aliyye bu sureti 

tercih ederse, yahut Nazır Beyin izahatı üzerine müzakerenin kifayetini kabul et
mek veyahut suali istizaha tebdil etmek arzusunu izhar ederse, ona karar veri
lir. Yahut sual takririndeki imza sahiplerine birer sual sormak için Meclis, mü
saade eder. Çünkü, izah ettiğim veçhile kendi Nizamnamesini tadil, Heyeti Aliy-
yenin salahiyeti dairesindedir. 

YORGİ YUVANİDİ EFENDİ (Trabzon) - Efendim, sade siz söylüyorsunuz. Biz 
de söyleyelim. Biz, hakkı kelamımızı, hakkı cevabımızı istimal etmeyecek miyiz? 

REİS - Buyurun söyleyin. 
YORGİ YUVANİDİ EFENDİ (Trabzon) - İnsaf ediniz, dinleyiniz, hak anlaşılsın. 
ALİ HAYDAR BEY (Saruhan) - Bendeniz, usulü müzakere hakkında söyleye

ceğim. 
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REİS - Müsaade buyurunuz. Tarif ettiğim dairede müzakerenin devamını ar
zı edenler ellerini kaldırsın. 

ALİ HAYDAR BEY (Saruhan) - Yalnız bizim Livadan 11 tane vesika var. Alı
nız onları okuyunuz. Emanuelidi Efendi diyor ki, Rumlar Türkler tarafından 
gördükleri zulüm üzerine hicret ediyorlar. Bunun aksini ispat etmek üzere söy
leyeceğim sözler var. Sual istizaha tahvil edilsin, hakikat gün gibi meydana çık
sın. 

HACI ŞEFİK BEY (İstanbul) - İşi ortaya dökelim, dünya anlasın. 
REİS - Sualin istizaha tahvilini Haydar Bey tekif ediyor. Onu reye koyaca

ğım. 
YORGİ YUVANİDİ EFENDİ (Trabzon) - Efendim, hakkım var, söz isterim. 
ALİ HAYDAR BEY (Saruhan) - Suali istizaha tahvil edelim efendiler. 
REİS - Müsaade edin efendiler, Riyaset, vazifesini ifa eder. 
HACI ŞEFİK BEY (İstanbul) - İşi ortaya dökelim, dünya anlasın. 
YORGİ YUVANİDİ EFENDİ (Trabzon) - Reis Bey, baksanıza bana edepsiz di

yorlar. Riyaset, vazifesini ifa etsin. 
REİS - Sizin orada kavga etmeye hakkınız yok. Riyaset, vazifesini ifa eder. 
Şimdi Haydar Bey, sualin istizaha tahvilini teklif ediyor. Evvelemirde bunu 

reye koymaya mecburum. Müsaade buyurun Yorgi Efendi. Sizi söz söylemekten 
men'ediyorum. Riyaset, vazifesini ifa ediyor. Halbuki Mecliste biluzum bir gale
yan görüyorum. 

MİR SEKİP ASLAN BEY (Havran) - Nazır Beyin izahatı kâfi. 
EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (Aydın) - Efendim, galeyan görüyorum. Bu

nun esbabı nedir? 
REİS - Efendim, rica ederim, itidalimizi muhafaza edelim. Heyecana düşme

ye mahal yok. Size meselenin müzakerenin hitama erdirileceğine dair izahat ver
dim. Siz de o izahat üzerine kararınızı verirsiniz. Burada heyecana düşmeye ne 
mahal vardır? Haydar Bey, sualin müzakere-i umumiyye açılmak üzere, istizaha 
kalbini teklif ediyor. Kabul ediyor musunuz? Kabul edenler ellerini kaldırsın. Ka
bul edilmedi. Binaenaleyh verilen izahatı kâfi görenler ellerini kaldırsın. Ekseriy-
yeti azime ile izahat kâfi görüldü. 

Selânik'deki Osmanlı Konsolosunun Almanya, Avusturya ve Bulga
ristan konsoloslarıyla birlikte tutuklanıp Malta'ya gönderilmesi hakkın
da verilen soru önergesini Dahiliye Nazırı Talât Bey yanıtlamış ve Fran
sız Generalin Yunan Devletinin hukukuna saldırdığını bunun da Yunan 
u lusunu, basınını üzdüğünü, onların bu olayı protesto ettiklerini bellrt-
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miş ve "bizim yapacağımız mukabele bilmisil, diğerlerinin yapacağından 
daha mutedil olmayacaktır." diyerek hükümetin tavrını açıkça ortaya 
koymuştur (1). 

Nablus Mebusu Emin Abdülhadi Bey ve arkadaşlarınca 31 Kânunu
evvel 1333'te verilen telgraf ve postadaki gecikmelerle ilgili bir soru öner
gesi 7 Kânunusani 1334'de kabul edilmiş ve 8 Kânunusani'de Telgraf 
Umuru Müdürü Fuat Bey tarafından cevaplandırılmıştır. Ancak verilen 
cevap yeterli bulunmamış ve soru önergesinin görüşülmesi 10 Kânunu-
sani'ye bırakılmıştır (2). Posta, Telgraf ve Telefon Nazırı Haşim Beyin 
açıklamalarına göre savaş öncesinde 7 milyondan fazla telgrafname yazı
lırken savaştan sonra bu 8-9 milyona çıkmıştır. Karargâhlar da telgraf 
hatlarını kullanmaya başladığı için bu sayı daha da artmıştır. Şebeke ise 
aynı kalmıştır. Resmî istatistiklere göre çekilen telgrafların % 70-% 95'i 
resmidir. % 15'i ise gayriresmidir. Nazırın açıklamalarına göre İstan
bul'daki merkezden çekilen telgraf sayısı 11 bin civarındadır. Bunun % 
80'i resmidir. Oysa bir hatta bir günde gidecek kelime sayısı 7 bin olarak 
saptanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun elinde bulunan hatlara yükle
me oldukça fazlalaşmıştır. Hatları değiştirememişler. Makineleri değiştir
mek istemişler fakat gelişmiş makineler İngiltere ve Danimarka'da yapıl
dığı için savaş nedeniyle buralardan alma olanağı bulamamışlar. "Dub
leks" makineler kullanarak telgraf sayısını % 100 arttırmışlar, bu da ye
terli olmamıştır. 

Mart-Ağustos arasında Beyrut'da 26 milyon kelimelik telgraf çekil
miştir. Ayda 4 milyon kelime demektir bu. Oysa hat kapasitesi 3 milyon
dur. Bu da gösteriyor ki telgraflardaki gecikmeler memur hatasından 
kaynaklanmıyor, şebeke ve teknoloji yetersizliğinden ileri geliyor mesajı
nı vermiştir. 

Postalardaki gecikme de araç yetersizliğinden kaynaklandığını, savaş 
öncesi bazı yerlerde deniz yolu kullanılırken artık kullanılamadığını, pos
taların gündüz gitmelerinin zorunlu olduğunu, pahalılık nedeniyle posta 
müttehidlerinin eskisi kadar bu işe yaklaşmadığını da vurgulayarak ge
cikmelere gerekçe bulmaya çalışmıştır (3). 

(1) M.M.Z.C. D.3 İç. Sc. 2. C. İs. 277 
(2) a.g.e. s. 535-540 
(3) a.g.a. D. 3, İç.Se.4, C. 1. s. 557-562 
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Diyarbakır Mebusu Feyzi, Saruhan Mebusu Sabri ve İstanbul Mebu
su Salah Cimcoz Bey'in ortaklaşa hazırlayıp 16 Şubat 1334 (1918) tari
hinde Meclis-i Mebusan Başkanlığına sundukları soru önergesine Sıhhi
ye Müdiri Umumusi Vekili Adnan Bey'in verdiği cevap ülkedeki bulaşıcı 
hastalıkları ve bunlara karşı alman önlemleri yansıtması bakımından il
ginçtir. 

- İstanbul Mebusu Selahattln Cimcoz Bey ve rüfekasının, Orduyu Hümayun ta
rafından istirdat edilen mahallerde emrazı müstevliyeye karşı ittihaz olunan teda-
bir hakkında sual takriri ve Dahiliye Nazırı namına Sıhhiye Müdiri Umumisi Adnan 
Beyin cevabı. 

REİS - Efendim, ruzname olarak arz ettiğimiz bir sual takriri vardır. Evvela o 
takriri okuyacağız. Buyurunuz Beyefendi. 

Meclisi Mebusan Riyaseti Celilesine 
Şubatın 14 üncü Perşembe günü Hariciye Nazırı Vekili Halil Beyefendi Haz

retleri, Rusya ile hali harbin hitam bulduğunu tebşir etti. Şu tebşire nazaran, 
Rusya ile Memaliki Osmaniye arasında münasebatı ticareti adiyenin teessüs ede
ceği emri tabiidir. Tebligatı resmiyelerde, Kafkas Ordumuzun ilerleyerek müstev-
liyenin istirdadına başlandığı bildirildi. 

Halbuki, ajansların verdiği malumata göre, Rusya'nın dahilinde ve Rus ordu
larının girdiği mahallerde kolera ve vebanın müthiş bir surette icrayı tahribat et
mekte olduğu tahakkuk ediyor. Eğer şimdiden tedabiri lazimeye tevessül kılm-
mazsa, memleketimizin ahvali sıhhiyei mahsusasına göre, bu iki marazı mühlikin 
naakabii tasavvur tahribat husule getirmesi ağlebi ihtimaldir. Bu babda hükü
metçe ne düşünülmektedir, ne gibi tedabiri aciliye tevessül kılınmıştır? Bunların 
beyanını Dahiliye Nezaretinden talep eder ve işbu sual takririni takdim eyleriz. 

16 Şubat 1334 
Diyarbekir Mebusu Saruhan Mebusu 

Feyzi Sabri 
İstanbul Mebusu 

Salah Cimcoz 

REİS - Sıhhiye Nezareti, suale cevap vermek için Sıhhiye Müdiri Umumisi Ve
kili Adnan Beyi göndermiştir. Buyurun Adnan Bey. 

ADNAN BEY (Sıhhiye ve Dahiliye Nazırı Namına Sıhhiye Müdiri Umumisi Ve
kili) - Efendim, bu sual takririnde mevzuubahs olan meseleye cevap verebilmek 
için, memlekette şimdiye kadar hükümferma olan emrazı sariyeden, daha doğru
su memleketin hali hazırı sıhhisinden birkaç kelime ile bahsetmekliğime müsa
ade buyurmanızı rica edeceğim. 
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Hatırınızdadır ki, geçen 1333 senesine girdiğimiz zaman maatteessüf, mem
leket, üç-dört seneden beri geçirmekte olduğu aynı safhai sıhhiyeyi geçirmeye 
başlamıştır, yani üç-dört seneden beri memleket, mütemadiyen bir emrazı sari
ye hücumu karşısında bulunuyordu. 

Geçen seneye de aynı tarzda girdik. Bu suretle karşımıza bilhassa iki hasta
lık çıkıyordu ki, bunlardan birisi tifüs dediğimiz lekeli humma, ikincisi de arada 
sırada kendini gösteren kolera hastalığıdır. Geçen 1333 senesi Kanunusanisine 
de bu suretle girince, Sıhhiye Nezareti kendi vesaitini düşündü ve bu iki hasta
lıkla muharebe etmek için, bu vesaiti nazarı dikkate aldı. 

Maatteessüf geçen sene de vesaiti sıhiyenin en mühimmi olan etibba mesele
sinde hiç değişik bir hal olmadı, yani sıhhiye hidematında kullanacağımız etib-
bayı mülkiyeyi bu hidematta kullanamıyoruz. Çünkü, etibbai mülkiyeyi hizmeti 
askeriyeden kurtaramıyorduk, bu suretle etibbayı mülkiye, hizmeti askeriyelerin
de bulunuyorlardı. 

Efendiler, yaptığımız bir istatistike göre, etibbayı askeriye olarak kullanılan 
etibbayı mülkiye hemen yüzde seksen derecesindedir, yani bizim mülkiye tabip
lerinin, hemen yüzde sekseni orduda hizmet ediyorlar, geçen senenin iptidasın
da da aynı nisbet muhafaza olunuyordu. Bu imkânsızlık karşısında ellerimiz 
bağlı durmaktansa, başka bir çareye tevessül ettik. 

Mademki etıbbayı mülkiyeyi hizmeti askeriyeden alamıyoruz, hizmeti sıhhi-
yei mülkiyeyi etibbayı askeriyeye tahmil edelim diye düşündük ve bu hususta bir 
dereceye kadar muvaffak olduk. Etibbayı askeriyeye, yani bir taraftan, diğer ta
rafa nakil mecburiyetinde olmayan yerli etibbayı askeriyeye, o yerin hizmeti sıh-
hiyei mülkiyesini de tahmil ettik. Bittabi bu etibbayı askeriye, hizmeti sıhhiyei 
mülkiyeden dolayı doğrudan doğruya Sıhhiye Nezaretine karşı mesul olacaktır. 

Bu şarta göre bunları âdeta memurini sıhhiyei mülkiye gibi birçok yerlerde 
tavzif ettik. Etibbanm bu noksanına son zamanlarda bir nokta daha arız oldu 
-ki, sırası geldiğinde, müsaadenizle bahsediyorum- o da İdarei VÜayat Kanunu 
mucibince etibbanm valiler tarafından birtakım memuriyetlere tayin edilmesi 
meselesidir. 

Bunun için de sırası geldiği zaman Meclisi Âlinize bazı izahat arz edeceğim. Bu 
suretle, İdarei Umumiye, elindeki etibbayı idarei hususiyeye çekiyordu. Zamana 
mahsus bir tabirle ifade lazım gelirse, âdeta üzerinde bir ihtikâr yapıyordu, bu em
razı sariyenin önüne geçebilmek için ordular mıntıkalarını nazarı dikkate aldık ve 
memleketi emrazı sariye noktai nazarından mıntıkalara taksim ettik. 

Binaenaleyh, İkinci Ordu, Üçüncü Ordu, Dördüncü Ordu, Beşinci Ordu mın
tıkalarını ayrıca emrazı sariye mmtıkası addettik ve orduların sıhhiye reislerini, 
o mıntıkaların emrazı sariye mücadele heyeti reisi olmak üzere tayin eyledik. 
Kendileri de bu vazifeyi maalmemnuniye kabul ettiler. Biz de bu zevatı, bize kar
şı mesul bir makam olmak üzere kullanmaya başladık. Bundan başka diğer bir 
cihetten de muavenet gördük. 

Malumualilerinizdir ki, etibba bulunmayan yerlerde küçük sıhhiye memurla
rı kullanıyoruz. Bugün küçük sıhhiye memurlarını bulup da, mektebe koymak 
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kabil değil. Çünkü, bütün gençler tahtı silahta. Onun için, orduların efradı sıh
hiye mekteplerinden yetişmiş olan genç sıhhiye memurlarını aldık ve bunları sıh
hiye memuru olarak istihdama başladık. Biliyorsunuz ki, orduların seyyar ve sa
bit birçok laboratuvarları vardır. Bundan da istifade ediyoruz. 

Çünkü, bugün bizim laboratuvarlarımız çok yoktur, kâfi olsa da, bunları sev-
ketmek bir mesele. Halbuki, orduların laboratuvarları gitmiş bulunuyor, yani bir 
şehirde, bir kasaba veya köyde kurulmuş askerî bir laboratuvar varsa, sıhhiyei 
mülkiye, o laboratuvardan istifade ediyor. 

Bunlardan hepsi kadar mühim bir mesele vardır ki, o da, Ordularla teşrik-i 
mesai edişimizden dolayı menzillerden istifade etmekliğimizdir. Biz, nakliyat me
selesinde pek çok müşkilâta uğradık, en ufak şeylerimiz bile nakledilemedi, kal
dı. Sıhhiyye-i mülkiyyeye ait birçok eşyanın, eşya-yı askeriye gibi nakline başla-
nınca.bu suretle pek çok eşyayı sıhhiyyemiz gitmiş bulundu ve bu zamandan iti
baren de daha kolaylıkla gitmeye başladı. Bu mukaddematı arz ettikten sonra, 
1333 senesinde lekeli tifo istilasının ne şekilde olduğunu arz edeceğim. 

1333 senesinde lekeli tifo, yine, Memleketin her tarafında hüküm sürüyor
du. Geçen senenin Kânunuevvel ve Kanunusani ve Şubat aylarında İstanbul'da 
da aynı suretle şiddetle hükümferma oluyordu. Tifoya karşı yegane çare, geçen 
sene de bilmünasebe arz ettiğim gibi, temizliktir; yani bu hastalıklardan halas 
için temizlik değil -pek takdir buyuracağınız veçhile- bilfiil temizlemek lazım ge
liyordu. 

Evvela, bu işi Üçüncü Ordu mıntıkası yaptı, diğer mıntıkalara da ona imtisa-
len, yavaş yavaş yapmaya başladılar. Mümkün olan mahallere tebhirhaneler, ya
ni etüvler gönderdik ve etüvhaneler açtık. Duşlar yaptırmaya çalıştık. Ahalinin 
fakir kısmım, yani temizlenmeye muhtaç olan kısmını adetâ tabur halinde bura
lara sevkedip, temizlemeye sa'yettik. Buna bir misal olmak üzere, Sivas Vilâyeti
nin bir istatistiğini arz edeceğim. 

Sivas'ta geçen 1333 senesi tifüs mevsiminde fukarayı ahaliden yüzonbeş bin 
sekizyüzkırk, bu etüvhanelerde tathir edilmiştir. Demin arz ettiğim gibi, fukara
yı ahalinin hepsini hamamlara, etüvhanelere, tebhirhanelere göndermek kabil ol
madığı için, birçok yerlerde küçük evler bulduk. Bu evlerin içine hamam yaptır
dık ve hamamların yanma bu bitleri öldürmek, öldürebilmek için etüv yerine ka
im olmak üzere, etüv kadar hassas Temizleme Evleri namıyla müesseseler vücu
da getirdi. Bu etüv yerine koyduğumuz şeyler, birtakım buğu sandıklarından iba
rettir. 

Eminim ki içinizde birçoklarınız bunları görmüşlerdir. Bu buğu sandıkları 
gayet kolaylıkla yapılabiliyor ve bizim pek çok işimize yarıyordu. Elyevm birçok 
yerlerde bunlardan istifade ediliyor. Bu mücadelenin, bitten kurtarmak gibi bir 
faydası olduğu gibi, bir de faide-i maneviyye ve içtimaiyyesi vardır. Birçok köyler
de bizzat seyahatim esnasında gördüm, bu suretle köylülerin birçoğu temizliğe 
alıştırılmış. 

Köylüler içinde hiç hamam bilmeyenler varken, Üçüncü Ordu mıntıkasının 
oldukça büyük köylerinde, nahiye merkezlerinde vücuda getirilen bu temizleme 
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evlerini köylüler kemal-i şükranla arz ederim ki, muhafaza etmek istiyorlar, se
viyorlar ve bu temizlikten hoşlanıyorlar. 

Bu suretle tifüse karşı temizlikten başka mücadele yoktur. Bu hastalığın se
rumu yok ki, serum şırınga edelim, aşısı yok ki aşı yapalım. Bu tarzda takip edi
len usulün, mücadelenin semeresi, netayici o kadar parlak olmadı; fakat hiçbir 
faydası olmadı diyemeyeceğim. Burada grafiklerle Hey'et-i Âliyyenize uzaktan 
gösterebileceğim. 

Şu gördüğünüz büyük kırmızı kolon, evvelki 1332 senesinin tifüs epidemisi
ni gösteriyor. 1332 senesinde bu hastalığa sivil ahaliden yirmidokuz bin kişi tu
tulmuştur. Geçen sene aynı zamanda yirmibeş bin kişi tutulmuş ki, ikinci kolon 
bunu gösteriyor. Bu siyah kolonlar da vefeyatı gösteren kolonlardır. 

Sonra efendim, koleradan bahsedeyim. Geçen sene memleket kolera nokta-i 
nazarından diğer senelere nisbetle en mesut bir devir geçirdi denilebilir. Filvaki 
birçok yerlerde kolera istilası zuhur etmedi değil, meselâ, Dördüncü Ordu mıntı
kasında, Suriye'de, Teberiyye taraflarında, sonra Halep'te ve Şam'da pek büyük 
kolera vakaları oldu. Fakat bu vakaayi, sudan olan istila dolayısıyla olmadığı için, 
çok devam etmedi ve hemen oldukları yerlerde bastırıldı. 

Bunun için de bir grafik gösterirsem, koleranın tahribatı pek aşikâr görülür. 
Evvelki senenin kolera tahribatım şu sarı kolon gösteriyor ki, o sene koleraya 10 
090 kişi tutulmuştu. 

Halbuki geçen sene Memelik-i Osmaniyyede 1 800 kişi koleraya tutulmuştu. 
Bu da gösteriyor ki, geçen seneyi koleraya karşı pek iyi -iyi demek doğru değilse 
de- bir surette geçirmişiz. Geçen sene koleraya karşı yaptığımız tedabir ve müca
dele bittabi büsbütün başka idi. Kolera olan yerlerde hemen aşı tatbik ettik, en 
süratli vesaitle aşı gönderdik. Hatta postanın da süratini kâfi görmeyerek mah
sus adamlar çıkardık. Bu adamların omuzlarına aşılar verdik, serumlar yüklet
tik ve ta yerlerine kadar gönderdik. 

Hatta burnumuzun dibi demek olan İzmit'te de bu suretle hareket ettik. Baş
lıca kolera mihrakı kolera "fuvaye"si olmayan İzmit'te, Düzce'de ve Konya'da bi
rer "fuvaye" teşkil ettik. Bu yerler İstanbul'a pek yakın olduğu için koleranın İs
tanbul'a gelmesi pek kolaydı. Lehülhamd iki-üç vaka gelmekten başka bir şey ol
madı ve bu hastalık İstanbul'a girmedi. 

Çünkü hemen olduğu yerde bu hastalığa hücum ettik, ahaliyi aşıladık. Bun
dan başka bir tedbir daha yaptık ki, o da şimdiye kadar kolera olan yerlere kar
şı yapılan bir tedbirdir. 

Malûmu âliniz, bu hastalığa karşı denizden ve karadan karantina konuluyor. 
Yolcuları hemen bir yerde toplardık, beş gün veyahut 48 saat bekletirdik, ondan 
sonra memlekete girmelerine müsaade ederdik. Halbuki son zamanlarda bu usu
lün tatbik edilmesinin iyi ve doğru olmadığı anlaşıldı. Hele bu sıralarda tatbiki 
hiç de doğru değildi. 

Onun için bundan vazgeçtik, daha güç ve fakat memleket için daha müfit bir 
usul takip ettik ki, o da, kolera olan yerlerdeki insanları aşılamak ve oradan çı-
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kıp gidecek olanların eline vesika vermek usulüdür. Bu gibilere vesika verirken 
diyoruz ki, bunun bağırsaklarında kolera mikrobu yoktur, bunların mevaddı se-
feniyyesini muayene ediyoruz, bunda artık kolera mikrobu yoktur diyoruz. 

Şu suretle bunlar hâmü-i basil değildirler ve basil götürmüyorlar. Bunun için 
mürurlarına müsaade ediliyor. Bu İşte ne derece muvaffak olduğumuzu pek iyi 
bilmiyoruz. Çünkü gayet güç bir meseledir; fakat başladık, birçok kısımlarda mu
vaffak olduk. 

Bazı yerlerde şikâyet oldu, yolcular biraz yolda kaldı. Kaldı ama, yine karan
tina müddeti kadar değil, meselâ yolcuları Tuzla'da tutmaktansa, onların kendi 
memleketlerinde iki gün sabretmeleri daha hayırlıdır. Onun için bu usulü tatbik 
ettik. Geçen sene İzmir'de tifüs, epey tahribat yaptı. Derhal mücadeleye başladık. 
Birçok hamamlar tutuldu. 

Memleketin izdihamlı olan yerlerindeki ahaliyi çadırlara çıkarmaya mecbur 
olduk. Bu hususta Hilâliahmer'in de yardımı oldu. Sonra Menzilin vesait-i aske-
riyyesinden de pek çok istifade ettik. Bu suretle İzmir'de de tifüs pek ziyade iler-
leyemedi. Orada birkaç kolera vakası da oldu ve az bir vukuat ile bundan da ya
kamızı kurtardık. Sonra İstanbul'u da bu emrâz-ı sâriye mıntıkalarından biri ad
detmeye mecbur olduk. 

Çünkü tifüs çoktu. Askerî ve Mülkî vesaitten bilistifade, birlikte çalışmaya 
başladık. Kısaca arz edeyim. İstanbul'da kolera evvelki seneye nisbeten hemen 
yok denecek derecede az oldu. İstanbul'da yalnız 31 kişi koleraya tutuldu. Belki 
de birçok kimselerin bu kolera vukuatından haberi bile olmadı. Fakat kolera ol
du efendim. Bunun taammüm ve intişar etmemesi için çok çalıştık. Bunun bir 
misâlini arz edeyim. 

İstanbul'da 300 bin kişiye kolera aşısı yaptık ve bunu aşı memurları ve teş
kil ettiğimiz mıntıka doktorları vasıtasıyla gürültüsüzce hiç kimsenin sızıntısına 
meydan vermeksizin yaptık. Sonra İstanbul'un lekeli humma mücadelesi o kadar 
kolaylıkla olmadı. Bunda pek ziyade güçlük çekildi ve hâlâ da çekmekteyiz. Çün
kü memlekette gayet fazla izdiham var. 

Sonra hepimizin bildiğimiz gibi, birçok şeylerin fıkdanı da buna inzimam edi
yor. Birçok zamanlar hamamlar susuz kaldı. Aynı zamanda sabun da son dere
ce pahalı idi. Bir zaman odun tedarikinde de müşkilât çekildi. Bunun için güç
lükle çalıştık ve az muvaffak olduk. Bunun da sebebi, arz ettiğim vesâitin fıkda
nıdır. Emraz-ı Sâriye Mücadele Heyeti geçen sene bu müşkilât ile beraber 13 ha
mam açtı. Bundan evvelki sene de bu mücadele muamelesini Şehremaneti yapı
yordu. Bu işi biz üzerimize aldık, fukarayı ahali bedava olarak bu hamamlarda 
yıkandılar. Hattâ çamaşırlarını da getirip yıkadılar ve her hamama bir de etüv 
makinesi koyduk. Hamama girenler bildiğimiz tarzda yalnız vücudunu temizle
miyor, aynı zamanda elbiseleri de tathir olunuyordu ve ahali temizlenmiş elbise
lerini giyip, hamamdan çıkıyorlardı. 

Lekeli hummada asıl mesele, istihbar meselesi idi. Çünkü ahalide ve maatte
essüf bizim doktor arkadaşlarımızda da fena bir huy vardı; tifüs hastalığına tu
tulanları haber vermiyorlardı. Ahali de, haber vermeyen doktorları tercih ile on-
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lara müracaat ediyorlar, onun için doktorlar bu hastaları haber vermiyorlardı. 
Bunun da şedit mücazat ile bir dereceye kadar önüne geçtik. Son zamanlarda di
ğer bir tedbir daha ittihaz ettik ki, o da taharri meselesidir. 

Şimdi en ziyade tifüs veren mahallerde doktorlarımız kapıları çalıyor ve has
taları arıyorlar, "evinizde hasta var mı?" diye soruyorlar. Hastası olanlar hasta 
var diyorlar ve eğer tifüs ise bunu kaldırıyor ve hastaneye gönderiyorlar, tifüs de
ğilse, bu bize ait değildir demiyorlar ve gazetelerle ilân ettiğimiz gibi, başka bir 
hastalık ise ona da bakıyorlar ve ilaç veriyorlar ve bu suretle faydalı bir iş için ev
lere giriyorlar ve daima istifade bırakarak evlerden çıkıyorlar. 

İşte taharriyatımızı bu suretle yapıyoruz. Bu babda yaptığımız İstatistiklerin 
neticesini de burada arz edeyim. 

Geçen sene İstanbul'da Kanunuevvel, Kânunusani ve Şubat aylarında, şu 
gösterdiğim "kolon" derecesinde lekeli humma vardı. Geçen sene 901, bu sene ise 
470 vukuat vardır. Şu halde üç ay zarfındaki vukuat geçen seneye nisbetle yarı 
yarıya azdır. Fakat şu 901 rakamına birçok rakam ilâvesini rica edeceğim. 

Çünkü bu rakamlar, böyle taharri neticesinde alman rakamlar değildir. Yal
nız doktorların İnsaf edip haber verdikleri vakalardır ve bir de geçen sene İstan
bul hastahanelerinden duyduklarımızdır. Bu sene taharri neticesinde taayyün 
eden vakayı müş'ir olan rakam biraz daha hakikate karlbdlr. Tamamen hakiki 
demek hayalperverliğinde bulunmuyorum; yine gizlenmiş ve saklanmış tifüsler 
vardır. 

Fakat mümkün olduğu kadar öğrenmek, mümkün olduğu kadar çalışmak İs
tiyoruz. İstanbul'un lekeli humma meselesi de şimdi bu halde bulunuyor. 

Sonra, emraz-ı sariye mücadelesinde kullanılacak etüvler, vesait-i tathiriyye, 
tathir istasyonları vesair inşaat için geçen sene, evvelki sene birçok paralar alın
mıştır. Bunlar maatteessüf kullanılamıyor ve kullanılsa da büyük fayda hâsıl ol
muyor. 

Çünkü inşaat yapmak kaabil olmuyor. Demin arz ettiğim gibi, inşaat da ga
yet güç; bunu da yapamıyoruz. Sonra etüvler getiriyoruz, gönderemiyoruz. Çün
kü yollarda kalıyor ve göndermek kaabil olmadığı için bu etüvleri demin arz etti
ğim gibi, sümmettedarik yapılan muvakkat buğu sandıkları ve temizleme evleriy
le tatbik ediyoruz. 

Sonra, Taşrada tatbik ettiğimiz bu emraz-ı sariye mücadelesi esnasında bir iş 
daha yapmak ve bunu da aynı zamanda çıkarmak istiyoruz. O da memleketin 
sıhhî ve tıbbî coğrafyasını yazabllmektir. Bunun için köylere mahsus teftiş vara
kaları yaptırdık. 

Mademki sıhhiye memurları ve doktorlarımız her köye giderek hasta arıyor; 
binaenaleyh, o köye gidince oradan sıhhî ve tıbbî malûmat toplamalarını istedik 
ve bunun için 20 sualden ibaret olarak sıhhî varakalar tanzim ettik ve bu vara
kaları tevzi ettik. Bu varakalar sıhhiye memurları tarafından dolduruluyor ve 
sonra tabipler tarafından tetkik ediliyor. 

547 



Meselâ bunlarda gayet müfit sualler soruyoruz : Köyün içilecek suyunun ne
reden geldiğini, köyün mevkiinin -dağda mıdır, cadde üzerinde midir- nerede ol
duğunu, sonra köy halkının hangi sorunla meşgul olduğunu öğrenmek istiyoruz. 

Çünkü bunun da sıhhatle alâkası vardır. Sonra, köyün temizlik ve pislik ile 
nisbetinin neden ibaret olduğunu soruyoruz. Faraza bitleri ne kadardır diyoruz 
ve bir nisbet yapabilmek için hastalıkları soruyoruz. Çiçek var mıdır, çiçek bozu
ğu var mıdır; bu suretle bunun neticesinde bir içtimai faide de olacaktır. Eğer bu 
sayemizde devam edersek, Memleketin velevki bir kısmının olsun, inşallah belki 
coğrafya-yı sıhhî ve tıbbisini yazabiliriz diye düşünüyoruz. 

Emraz-ı sariyeden, bir de, mühim olan çiçek hastalığı vardır. Başka memle
ketlerde ismi işitilmeyen bu hastalığın henüz "bizim Memlekette -birçok teessüf
lerle arz ederim ki- ismi işitiliyor. Geçen sene "Dinar" da, bir de İzmir"in "Tavas" 
taraflarında iki ufak çiçek istilası bile oldu. Bu çiçek istilasına karşı gelebilmek 
için icap eden vesait gayet kolaydır ki, o da çiçek aşısından ibarettir. 

Çiçek aşısı için burada gayet iyi ve Avrupa müesseseleriyle kıyas edilebilen 
bir müessesemiz güzel bir telkihhanemiz vardır. Bu sayede senede 5 ve 8 milyon 
tüp yetiştirebiliyoruz. Fakat arz ettiğim gibi, burada yetişebilen tüpler, büyük bir 
fayda veremiyor. 

Çünkü bu tüpleri gündermek müşkil oluyor. Bunun için Sivas ve Şam'da bi
rer telkihhane açtık. Birer aşı müessesesi yaptık. Sivas'taki aşı müessesesi bize iyi 
fayda verdi ve yardım etti. Sonra, Şam'daki aşı müessesesi de orduya da yardım 
etti. Cebelilübnan ve Beyrut gibi civar mahallattan da tüp almak istediler, fakat 
oralara yetiştiremiyordu. Şimdi oraya emir verdik, o taraflara da gönderilecek. 

Bundan sonra emraz-ı sariye ve emfaz-ı içtimaiyyeden olan sıtma meselesi ve 
mücadelesi vardır. Sıtma mücadelesinde büyük bir şey yapmak, hal-i hazırda o 
kadar kolay ve o kadar kabil değildir. Bu mücadelede, birçok memur ve hekim is
tiyor. 

Fakat bunu da tecrübe için birkaç yerde yapmaya başladık. Meselâ Üçüncü 
Ordu sahil mıntıkasını bizzat bendeniz gördüm. Öyle zannederim ki Memalik-i 
Osmaniyyenin en çok sıtmalı yerleri Konya ovası, İzmit ve sairedir. 

Halbuki Karadeniz sahili kadar sıtmalı bir yer hiç görülmemiştir. "Çarşam
ba'da genç ve çalışkan bir doktor, orada fennî, ilmî bir surette elinde mikrosko-
puyla mücadele yapıyordu. 

Bütün mahallerde çocukların ve büyüklerin kanlarını alıyor, sıtma mikrobu 
var mı diye bakıyor ve bu suretle ahaliye nisbet ediyordu. Bazı yerlerde böyle kor
kunç nisbetler bulduk ki, ahalinin yüzde 90'ın kanında sıtma mikrobu var. Bu 
yüzde 90 nisbetini profesör, "Koh", Afrika'nın en vahşi yerlerinde, evet en vahşi 
yerlerinde bulabilmiştir. 

Demek ki bizim Karadeniz sahili hemen hemen Afrika'ya yakın bir surette sıt
ma ile malûldür. Bu gibi yapabileceğimiz esaslı tedbirlerin ifası, bugün kabil de
ğildir. Meselâ sıtma, bataklıkları kurutmak suretiyle defedilebilir, deniliyor. Bu, 
gayet kuru bir laftır. Biz, bataklıkları kurutsak da sıtmadan kurtulmayız. 
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Çünkü sıtmayı mucip olan sebep, yalnız bataklıklar değildir. Bizim köylerin 
lâğımları da sıtma yapar. Lağımlar akmazsa onlar da sivrisinek menbaıdır. Onla
rı ne yapacaksınız? Onun için bu hastalığa karşı memleketimizde tatbik edebile
ceğimiz yegâne çare, "kinin"dir. Birçok yerlere "kinin" gönderip dağıtmaya başla
dık. Bu suretle kabul buyurduğunuz "Devlet kinin" çıktı. 

Elimizden geldiği kadar öteye beriye yetiştirmeye çalıştık. Fakat vesait-i nak-
liyyenin azlığından ve müşkilâtmdan dolayı büyük miktarda kinin dağıtamadık. 

Bunun için de bir grafik göstereyim. Geçen sene ancak, 631 kilo meccani ki
nin dağıtılmış, bu sene 632 kilo meccani kinine bu çizgisini gördüğünüz kırmızı 
kolonun işaret eylediği Devlet kinini de ilâve edildi ki, ikisinin mecmuu 2 700 ki
lodur. Bu suretle bu sene 2 700 kilo kinin dağıtılmıştır ki, az bir şey değildir. Ve
saitimiz ziyadeleşirse daha çok miktarda dağıtacağız. Malûm-u âliniz, bu kinini 
Ziraat Bankası vasıtasıyla dağıtıyoruz, bu da biraz kolay olmuyor. 

"Çarşamba"da tatbik edildiğini demin arz ettim, ilmî mücadelenin biraz sathi-
cesini de İzmit'te ve yakın yerlerde tatbik ettirdik. Köylere bir sıhhiye memuru ile 
bir mütehassıs doktor gitti. Bu memurlar, Bizzat kendi elleriyle ahaliye kinin yut
turdu. Kinin, vaktiyle hastalık zamanında yeniliyor ve hastalığa karşı almıyordu. 

Yani insanlar, hasta oldukları zaman kinin yiyorlardı. Halbuki hasta olma
dan da kinin yemek lüzumunu ahaliye anlattık ve ahaliye bunu öğretmeye çalış
tık. Bu köylerde biraz muvaffak olduk. 

Faraza İznik Kaymakamının bizzat kendisi, benim yanıma gelmiş olan köylü
den kinin almış köylülerle, kinin almamış köylüyü yüzünden tefrik ediyorum. Ki
nin almış olan köylünün yüzü kırmızı, kinin almamış olan köylünün yüzü sap
sarı diyordu. Bu suretle köylüler arasında bir rekabet uyandırdık. Herkes, kini
ne yavaş yavaş rağbet etmeye başladı. Bu kinin mücadelesinin matbu defterleri 
vardır. 

Ahalinin kinin alıp almadığı, bu defterlerden sabit oluyor. Fakat bu yalnız ga
yet basit bir mmtıka dahilindedir. Arz ettiğim gibi, memleketin büyük mıntıkaların
da bu usulü tatbik etmek için pek çok adamlara, pek çok vesaite ihtiyacımız var. 

Sonra, istirdat kabilinden arz edeyim. Geçen sene Sivas'ta bir daülkelb teda-
vihanesi açtık. Kuduz illetine karşı tedavihane. Memlekette bir tanedir ve İstan
bul'dadır. Kuduzlar tarafından ısırılmış olanları uzak yerlerden buraya kadar ge
tirmek kabil değildir. Onun için Sivas'ta da bir tedavihane açtık. Bu tedavihane-
nin orduya ve ahaliye çok yardımı oldu. Ahali ve askerden birçokları orada teda
vi ediliyorlar. Emraz-ı sariye hakkındaki maruzatım bundan ibarettir. 

Bundan sonra, muhterem takrir sahipleri Salah Cimcoz Beyle rüfekasına ce
vap vereyim. Memleketimizin emraz-ı sariye bilançosu, bu arz ettiğim haldedir. 
Memlekette kolera yok. Tifüs gibi, humma-yı racia gibi hastalıklar vardır. 

Buyuruyorlar ki, Ordu-yu Osmaninin istirdat ettiği yerlerde ve bilhassa Rus
ya'da hükümferman olan veba ve koleraya karşı ne tedbir yapıldı? Efendim. Sıh
hiye Nezareti, Trabzon'da veba olduğunu haber aldı ve Hudud-u Sıhhiye MurÖfiy-
yetine icap eden tebligatı icra etti. Orası da bu vebaya karşı tedabir ittihaz etti. 
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Veba, malûmuâlinlz, fareler ile geçer ve bu fareler, en ziyade vapurlar vasıta
sıyla geldiği için vebanın tarik-i seyr-ü seferi denizlerdir. Denizlere karşı bir ka
rantina vaz'etmek usulü varsa da şimdiden denizlere karantina koymakta mana 
yoktu. Çünkü hastalık tahakkuk etmemişti. 

Asıl mesele, vasıta-i sirayet olan, vasıta-i naklolan fareleri imha etmek idi. 
Bunun için Hudud Sıhhiyye Müdiriyyet-i Umumiyyesi, verdiği kararda, Ba-

tum'dan Sinop'a kadar gelecek olan gemiler, Polathane'de ve Sinop'ta İtlaf-ı Far 
Nizamnamesine tabi olacaklar. 

Yani oraya gelen gemilerin 48 saat zarfında fareleri itlaf edilecek ve bu suret
le buraya geleceklerdir. Sonra.oradan mal almak için İstanbul'dan çıkan gemiler 
de İtlaf-ı Far Nizanmnamesine tabi olacak, fareleri itlaf edilmedikçe Boğaz'dan 
hiçbir gemi çıkıp giremeyecek. Bu suretle deniz tarafı bir dereceye kadar temin 
edilmiş oluyor. Son günlerde İstanbul'dan çıkacak gemilerden, Trabzon'a gide
ceklerin itlaf-ı farına lüzum göstermişler ve diğer taraflara gidecekler için bu lü
zumu koymamışlardır. 

Şimdi Hudud Sıhhiyye Müdiriyyet-i Umumiyyesinin birçok vesaiti de, tabiî, 
Cihet-i Askeriyyenin vazaif-i sıhhiyyesinde kullanılıyordu. Şimdi tabiî, bunların 
istirdat edilmesi ve Hudud Sıhhiyye Müdiriyyettnin eline geçmesi lazım geliyor. 

Bunun için de teşebbüste bulunuldu ve Harbiye Nezareti, maalmemnuniyye-
ye yapacak. Hem vesaitimizi iade edecek ve hem de kendi doktorlarryla bize yar
dım eyleyecek. Bunun muvafık olduğu iki daire arasında takarrür etti efendim. 

Sonra, vebanın karadan sirayeti meselesini de nazar-ı dikkate alarak ileriye 
doğru hareket eden kıtaata veba aşısı ve veba serumu verdik. Malûm-u âlinizdir ki, 
veba aşısı var ve bu aşı ile aşılanan adamlar, 6 ay kadar sirayetten masun kalıyor. 

Aynı zamanda vebanın bir de serumu vardır. Bu serum, vebaya musab olan
lara hemen şırınga edilirse, 10-15 gün tesiri oluyor ve yanındakileri vebaya tut
turmuyor. Bunlardan da verildi ve ileri giden Ordunun muntazam laboratuvarla-
rı var ve sahil mıntıkasında tâ Ordu ve Giresun'dan itibaren Ordunun seyyar la-
boratuvarları var. 

Evvelâ bu laboratuvarlara da talimat verilmiştir. Bir vukuat, bir şüpheli vak'a 
zuhura gelecek olursa, hemen onun etrafı ve daha vasi mıntıkalar veba aşısı ile 
aşılanacak. Fakat efendiler, maalmemnuniyye, arz edeyim ki, Üçüncü Ordu mın
tıkasından dün aldığımız bir telgramamede yaptığımız en mevsuk bir tetkikat ne
ticesinde Trabzon'da bir tek veba vukuatı yoktur. 

Aynı zamanda şimdiye kadar Ordu-yu Hümayunun ileri harekâtında hiçbir 
maraz-ı sariye tesadüf etmedik ve etmemekle beraber tedabir ittihazından da ge
ri durmadık ve tedabiri yine aynı şiddetle tatbik ediyoruz ve fakat şimdiye kadar 
hiçbir maraz-ı sariye tesadüf etmedik, diyorlar. 

Sonra, efendim, takrirde bir de kolera meselesi var. Şimdiye kadar Rusya'da 
ve Rusya'dan yeni istirdat ettiğimiz arazimizde Sıhhiye Nezareti, kolera vukuatı 
mevcut olduğuna dair hiçbir haber almadı. Mamafih, yine soruyor ve araştırıyo
ruz. Ve limanlarımızla Rus limanları arasında tekrar müvaredat başlarsa, elbet
te koleraya karşı da lâzım gelen tedbiri ittihaz edeceğiz. 
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Osmanlı Meclls-i Mebusan'ımn III. Devresi normal süresini tamamla
mıştı. Ancak ülkenin içinde bulunduğu savaş ortamı yeni seçimlerin ya
pılmasına izin vermediği için III. Devre bir yıl daha uzatıldı. Bu dönem 1 
Ekim 1918'de başladı ve 21 Aralık 1918'de sona erdi. Bu süre içinde 
Meclis-i Mebusan 29 toplantı yaptı. 

Büyük umutlarla girilen I inci Dünya Savaşı Mondros Mütarekesi ile 
noktalandı. Dört yıl boyunca hükümet uygulamalarına ses çıkarmayan 
mebuslar beşinci yılda denetim işlevine ağırlık verdiler. Denetim işlevini 
de bir düzene bağlayarak soru-istizah olarak önergeleri ayırdılar. Nitekim 
bu kısa süre zarfında 19 soru önergesi, 4 gensoru önergesinin verildiği 
görülmektedir. Soru önergelerinin 4'ü Dahiliye, 3'ü Hariciye, l'i Harbiye 
Nezareti hakkındadır. Diğerleri ise hükümete sunulmuş ancak bir yanıt 
gelmemiştir. 

Hariciye Nezareti hakkında verilen soru önergelerinde Adana'nm İti
laf devletlerince işgal edilmesi, İtilaf devletlerinin mütareke koşullarına 
aykırı davranmaları konusu üzerinde durulmuştur. 

21 Teşrinievvel 1334'te Erzincan Mebusu Halet Bey, işgal altında bu
lunan yerlerden göçen insanların iaşe, iskân ve refahlarının temini konu
sunda yapılan çalışmaların yeterli olmadığını belirterek Hükümetin bu 
konuda ne düşündüğünü sordu. Dahiliye Nazırı Fethi Bey, Hükümetin 
elinde bulunan imkânları kullanarak mültecilere yardımcı olmaya çalış
tığını belirtti (1). 

26 Teşrinievvel 1334'te özel koruma altında bulunan kutsal emanet
lerin savaş nedeniyle yerinden kaldırıldığı vurgulanarak bunların nerede 
korunduğu soruldu (2). 

Mondros Mütarekesinin Meclis-i Mebusanca gizli celsede görüşülme
sinden sonra Hükümete yönelik soru ve istizah önergelerinin sayısının 
da arttığı görülmektedir. Dahiliye Nezareti hakkında verilen soru önerge
lerinin ağırlık noktasını ise Rumların tehciri sorunu oluşturmaktadır. Bu 
konu Tekfurdağı mebusu Dimistoklis ile Çatalca Mebusu Tokinidis Efen
dilerin verdiği şu soru önergesi gensoruya çevrilmiş ve uzun uzadıya tar
tışılmıştır. 

(1) a.g.e. İç. Se.5, C. J-s. 47-49 
(2) u.g.e. .\. M 
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3 - Tekfurdağı Mebusu Dımıstoklıs ve Çatalca Mebusu Tokinidıs Efendilerin, 
Edirne Vilayeti ile Çatalca Sancağındakı Rumların tehciri hakkındaki sual takriri 
ve Dahiliye Nazırı Mustafa Arif Beyin cevabı 

DIMISTOKLI EFKALIDIS EFENDİ (Tekfurdağı) - Bendenizin takdim etmiş ol
duğum bir sual takriri var Mumkun ise Nazır Bey burada iken cevap versinler 

REİS - Nazır Beyefendi, cevap vereceğiniz başka bir sual takriri var mı? 
MUSTAFA ARİF BEY (Dahiliye Nazırı) - Efendim, Dimistokli Efendinin bir 

takriri var Görüyorum ki okunmasında ısrar ediyorlar Onun üzerine sonra söy
lerim 

DIMISTOKLI EFKALIDIS EFENDİ (Tekfurdağı) - Takrir okunsun efendim 
REİS - Peki efendim, okuyunuz 

Meclisi Mebusanı Osmanı Riyaseti Celılesıne 
Evvela Çatalca havası ile Edirne Vilayetinin sımayı aslisini tağyir maksadı 

ile muretteb çeteler tarafından, Rumlardan uç yuz bin kişinin emvali menkulele-
rı yağma ettirildikten sonra çetelerin tazyıkatı ile Yunanistan'a muhacerete icbar 
edildiği 

Saniyen Bulgaristan ile munakıt ittifak uğrunda Dimetoka ve havalisinin 
Bulgarlara teslimi akıbmde, şu gayrı tabii müttefikin mezalimine mütehammil ol
mayan havalı mezkure Islamlarının Rumlarla meskun mamur yerlere temim is
kanı ıçm Samakocık, Yenice, Uskup ve Malumul esami kurayı saire Rum ahali
sinin kezalık muretteb çeteler tarafından emvali menkuleleri yağma ettirildikten 
sonra nefy ve tağrip edildi ve akiben emvali gayrı menkulden dahi islam muha
cirlerine teslim kılındı 

Salisen Idareı Orfıyye dolayısı ile Vılayatı Şarkiyyede zuhur eden karışıklık
lardan Tekfurdağı ve Silivri Ermenilerinin, velev ki semaan olsun, malumatdar 
olmaları mumkun değil ise, bunların dahi muctemian vacibul idam mücrim ad
dı ile emvali menkuleleri zabt edildikten sonra, tağrı ve tehcir edilerek bu meşum 
usuller ile nakil ve nefyedilen Rum, Ermenilerden ekserisinin açlıktan ve soğuk
tan ölmeleri ile (Masakar belan) namı verilen nev icat kansız kıtalin vukua geti
rildiği kemali teessürle cümlenin malumudur 

Şu amelıyeı imhaıyye başında bulunmuş olan Edirne Valisi Hacı Adıl Bey 
müteakiben Meclisi Mebusan Riyasetine getirildiği gibi, mıntıka! memuriyetinde 
bu hususta mahareti fevkalade göstermiş olan Tekfurdağı mutasarrıfı Zekeriya 
Bey dahi mukafaten Edirne Valiliğine terfi edilmiştir 

Vatandaşlarımızdan her bırmm bu sureti gaddaranede mahv ettirilmesi key
fiyeti ayrı ayrı bir curum teşkilme kâfi olmasına nazaran, yuz binlerce ceraimı 
muştemıanın murettebı resmisi demek olan müşarünileyh Zekeriya Beyin icaba-
tı zamanının tebeddülü katisine reğmen elan resi ıdarei Vilayette bulundurulma
sını beyanatı Hükümet ile kaabilı telif görmek mumkun olmadığından, erbabı ci-
nıyanın, böyle ceraimı muctemia muretteb mesulü bulunan esbak Hükümet 
adamlarının Valiliklerde devamı istihdam sureti ile kaabili takip ve tecziye olup 
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olamayacakları hakkındaki nokta! nazarını Dahiliye Nazırı Beyefendi Hazretlerin
den sual ederiz. 

23 Teşrinisani 1334 
Tekfurdağı Mebusu Çatalca Mebusu 
Dimistokli Efkalidis Tokididis 

MUSTAFA ARİF BEY (Dahiliye Nazırı) - Efendim, söylemeden evvel bu takrir 
sahiplerine teşekkür edeceğim. Çünkü Hükümeti, Kanunu Esasi tederrüsüne 
muhtaç görmüşler ve Meclisi Vükelaya bir hoca göndermeğe mecbur olmuşlar. 
Evet, bir insan her zaman tederüsse muhtaçtır. Teşekkür ederim. Yalnız teessüf 
ederim ki buna delil olarak da Meclisi Âlinizde bir tezkire okumuşlar. Ben de ken
dilerinden rica edeceğim ki tezkireleri dikkatli okusunlar. Adliye Nezareti, kendi
sine ait ve Dahiliye Nezaretinin teşkil ettiği heyette, memuruna ait mesailin tet
kiki için memurlarına evamiri lazime vermiştir ve tahkikatın tesrii sizin kadar 
Hükümetçe de matlup ve mültezem olduğu için ayrıca Vilayatı Şarkiyyenin her 
birine ve diğer bu mesil ile alakadar olan vilayetlere de mahalli Heyeti Adliyyele-
ri tahkikat ve tetkikat salahiyyetlerini ifa etmekle beraber tesviyei mesatl için bi
rer müddeiumumi, birer müstantık, birer Adliye ve Mülkiye müfettişinden mü
rekkep heyetler göndermeğe Hükümet karar vermiştir. 

Bu mesele kısmen, malumu devletiniz, asayiş ve hayatı memleketle alakadar 
olduğu için, icabı halinde bu eşhasın Divanı Harplere de teslimi mukarrerdir. Bi-
naenalyh bu kadar tahkikatın heyeti Hükümetin mevkii iktidara geldiği yirmi beş 
gün zarfında icra ve itmamı zannederim ki kudreti beşerin fevkindedir. Binaena
leyh tahkikatı turuku kanuniyyesinde ifa etmek lüzumuna binaen, tekmil teşeb-
büsatı tesri için lazım gelen tedabir ittihaz edilmiştir. Sonra bazı memurlardan 
bahsediyorlar; lüzum görüldükçe bu mesail ile alakadar oldukları tahakkuk eden 
memurlara işten el çektirmekte ve evrakı lazım gelen tahkikat heyetlerine tevdi 
edilmekte ve bazıları hakkında da tevkif emirleri verilmektedir. Edirne Valisinin 
de kendilerinin ihbarından evvel azli takarrür etmiştir. 

TOKİNİDİS EFENDİ (Çatalca) - Yalnız o değil efendim. 
MUSTAFA ARİF BEY (Devamla) - Malumu âliniz, her ferdi Osmani ve mille

tin mümessili olan Mebusan kendi malumu olan ve vukuatı müracaat edip ihbar 
etmekle mükelleftir. Binaenaleyh kendilerinin bazı malumatı olduğu öğrenilmiş. 
Bu babtaki malumatlarına müracaat edip izahat vermeleri için kendilerinin mev
kii resmi ve içtimailerine hürmeten bir tezkire ile Heyeti Tahkikiyye tarafından 
davet edilmişlerdir. Verilen salahiyyete binaen Heyeti Tahkikiyye Riyaseti tarafın
dan bu suretle kendilerine müracaat vaki olmuştur. Halbuki bu tarzı müracaat; 
"Nezaret suallere cevap vermiyor, bazı merciler tarafından tezkireler gönderiliyor" 
suretinde sui tefsir olunmuş ve bunun için heyeti Kanunu Esasi muallimine 
muhtaç görmüşler. Bundan dolayı, kendilerine rica ederim, bir daha gelen kâğıt
ları iyice okusunlar da ondan sonra söylesinler. 

DİMİSTOKLİ EFKALİDİS EFENDİ (Tekfurdağı) - Ve diğeri... 
REİS - Müsaade buyurunuz sözlerini ikmal etsinler, ondan sonra söyleyiniz. 

Takrir sahibinin söz söylemeğe hakkı vardır. Müsaade buyurunuz. 
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TOKİNİDİS EFENDİ (Çatalca) - Müzakkere Mazhar Bey tarafından geliyor. 
Halbuki Mazhar Bey, Sivas'ta Ermenileri katleden Mazhar Bey'dir. (Gürültü) 

MUSTAFA ARİF BEY (Devamla) - Takrire gelince efedim, bu mesailin kaffesi 
hakkında, Heyeti Muhteremenize zaten arzetmiştim ki, tahkikata başlanılmıştır. 
Bu tahkikat için İstanbul'da bir Heyeti Tahkikiyye teşkil edilmiştir. 

Binaenaleyh esasen bu, sureti müphemede çeteler şöyle yapmış, böyle yap
mış gibi takrirler, zannederim, Heyeti Mühteremeniz de takdir eder ki bir faide te
min etmez. Eğer bu zevat bu gibi eşhasm esamisini bilirlerse ve malumatları var
sa, kendileri muayyen olan meracie müracaatla isimlerini ve delailini göstererek 
vazifei Hükümeti teshil etmelidir ki, bu meseleler daha ziyade tesri edilmiş olsun. 
Binaenaleyh Hükümet malumat aldıkça, tahkikatıyla taayyün ettikçe, her kim 
olursa olsun, hangi mevkide bulunursa bulunsun, bunlar hakkında tahkikat 
yaptırmaktadır. Ve bu tahkikatın tesri için arzettiğim lüzumu gördüğünden her 
şeyi yapmış ve yapacaktır. Bu bapta gerek Heyeti Muhteremenizin -işte şu kür-
süi muallada alenen arzediyorum- Ve gerek her kimin malumatı varsa merciine 
bildirirse kemali şükranla kabul edilir. 

EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (Aydın) - Mebusanın mercii burasıdır. Bu
rasını Meclisi Millî biliyoruz. Eğer burası Meclisi Millî... (Gürültü) 

REİS - Efendim, Meclisin sükununu ihlal etmeyin. Arkadaşınız Efkalidis 
Efendiye müsaade ediniz de söylesin. 

Tekfurdağı Mebusu Dlmistokli Efkalidis Efendi önergesini açıklarken 
şöyle demiştir. 

"Esas meseleye gelince, bu münasebetle Meclis-i Âlinizi tenvir ve he
pimizin el birliği ile çalışıp tamiriyle mükellef olduğumuz hataiyatı ıslah 
maksadıyla bu mesele hakkında bazı tarihi izahat arz etmek isterim. 

Edirne meselesi yeni bir mesele değildir. Balkan Muharebesi zailesi-
nin indifaı üzerine -sözümüz eski hükümetindir, fakat derece derece bu 
hükümete geliyor- o büyük diplomatlarımızın el birliği ile ve her türlü ka-
vaid-i tabiyye ile muhikâne bir usul dairesinde kuvayı memleketi tedrici 
bir surette her milletin hukukuna tezahür ve inkişaf ettirecek yerde mev
kii tatbike koymak istediği siyaseti dahiliye, İslâmları zenginleştirmek 
maksadıyla Hıristiyanların emvalini yağma ettirmek olmuştur. Aynı za
manda iki mütalaa! siyasiyye bir araya gelmiştir. Yalnız emvalinin gasp 
ve yağma edilmesi değil, Rumların en münka t ve en muti oldukları hal
de yani mucibi ıshad zahiri bir isyan gölgesi bulunmadığı halde, onların 
kesafetini izale siyaseti -ve hat ta bu tabir tearüf etmiştir- izalei kesafet si
yaseti imiş. Yani hiç bir usulü idarede görülmemiş bir sistem idi. İzalei 
kesafet siyasetinin tatbiki uğrunda orada edep ve namusuyla terakki et-
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mekte ve memlekette en ziyade müsmir bir vazife ifa eylemekte olan 
Rumları hududu vatan haricine atmak için hükümetin tertibatı mahsu-
satı vasıtasıyla vücuda getirilmiş fedai çeteler ile evvel emirde kasabalar
da, sokaklarda alâmeleinnas ne kadar emlâk ve eşyalar varsa yağma et
tirdikten sonra polis efendilerin ve jandarmaların işmazı aynı ve bazen de 
iştiraki tahtında Yunanistan'a gönderildi. Ahiren dahi baki kalan emvali 
gayrimenkullerini ve mameleklerini de yağma etmişlerdir. Şimdi bu ha
reketi imhaiyye, her ne esbaba mebni ise Edirne'den başlamış ve yalnız 
Edirne'ye münhasır kalmayıp daha vasi bir mahiyette tatbike başlanıl
mıştır." Efkalidis Efendi otuz kırk yıl önce Edirne'de yapılan ıslahatın if
las ettiğini belirterek "şimdi tecviz edilen gayri muhik sistem neticesi ola
rak bunlar memleketimizin vücudunda maddî ve manevî olmak üzere üç 
yara açmış. 

Birincisi, müsmir bir amir olan mesaisiyle memlekete elinden geldiği 
derecede hizmeti mesbuk olduğu halde Rumların yağmagerlik edildikten 
sonra memaliki ecnebiyyeye ihraç edilmesi suretiyle memleket beşyüz 
bin kişinin hidematı müsmiresinden, hidematı medeniyyesinden mah
rum bırakılmış. 

İkincisi efendim, hükümetçe mürettep çeteler neticesi olarak yağma
gerlik, katli nüfus, hetki ırz, elhasıl Kanunu Ceza'da bildiğimiz ne kadar 
fezayih ve fecai varsa kâffesi tecviz edilmiş olduğundan dolayı medeniye
ti garbiyye ve daha doğrusu alemi beşeriyet nazarında memleketimiz, 
müşkilâtla müdafaa edilecek bir hale getirilmiştir... 

Üçüncüsü efendim, yine bu ameliyyei imhaiyyenin neticesi olarak 
bu maksada vusul için, Hükümet tabii bu cinai ahvale elverişli olan 
anasırı başına toplamış ve onların delaleti ile bu ceraimi icra ettirmiş 
olduğu için memleketin ahalisini mesavii ahlâka, sükûtu maneviyyeye 
şevke tmiş...'.' 

Efkalidis Efendinin hükümeti sert bir şekilde suçlayıcı konuşmasına 
mebuslar büyük tepki göstermiştir. Hasan Rıza Paşa (Hudeyde) "Herhal
de Yunanistan'da bir İslâm mebusu bu sözleri söyleyemez, Meclisten çı
karır, kovarsınız" derken, Şemsettin Bey (Ertuğrul) "Osmanlı Meclis-i 
Mebusanmda Yunan Hükümeti müdafilerinin bulunduğuna aklım ermi
yor. Osmanlı Mebusanında müdafaa edilemez" diyerek tepkilerini açıkça 
dile getirmişlerdir. 
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Efkalidis Efendi, tehciri inkâr etmenin gereksiz olduğunu, hüküme
tin yeni bir program hazırlayarak insani esaslara dayanan önlemler al
masını, tehcir sırasında görev başında bulunanların da cezalandırılması
nı istemiştir (1). 

Bu konuşmadan sonra soru önergesi gensoruya çevrilmiş ve daha ge
niş boyutta ele alınmıştır. 

Musul Mebusu Mehmet Emin Bey bu kanudan yola çıkarak Türkle
rin tarihteki yeri ve Türk milliyetçiliğinin doğuşu ve gelişimini anlatan ki
mi dayanaksız iddialara yanıt veren şu konuşmayı yapmıştır. 

MEHMET EMİN BEY (Musul) - Efendiler, ben tehciri iki kışıma ayırıyorum. 
Bunlardan birincisi Esbabı Askeriyeden dolayı uzaklaştırılanlar, ikincisi de bazı 
ıhtısarat saikası ile duçarı teaddi olanlardır. Bunlardan birincisinin tetkiki mahi
yet ve keşfi hakikati Divanı Âliye ait olduğundan bunu mevzuu bahs etmeyece
ğim ikincisine ait bazı maruzatta bulunacağım : 

Efendiler, İtiraf ederim ki, şu son devrin bize meşum bir mirası olmak üzere 
bıraktığı fecayiden birisi de dahili memlekette vuku bulan itisafattır. En ziyade 
Türkler bu sahada zalimlere lanet ve mazlumlara şefkat izharından geri kalma
mış olduğumuz halde, teessüf ederim ki bu fecayıi yine Turk'luğe izafe etmek is
teyenler var. Binaenaleyh evvel emirde bunu, gerek asil Milletimden ve gerek saf 
milliyetimden tecrit ederek asla girişeceğim. 

Evvela efendiler, bunu Milletimin seciyeı ulviyyesı namına red ederim, ("işti
rak ederiz" sadaları) Zira; kahramanlık destanları kadar fazilet menkıbeleri de al
tı bin yıldan beri memleketten memlekete ve beldeden beldeye gezen bu milletin 
seciyesi zalime mum olmak değil mazluma hamı olmaktır. Türk Tanrıdağlarından 
uzaklaşarak Anadolu'da ve İstanbul Boğazının sahillerinde altın tahtlarını yük
selttiği zamanlardan ve şark ve garbın hukuk ve mukadderatına hâkim olduğu 
şevketli devirlerden, bu son felaket ve ıdbar günlerine kadar bu seciye! milliyesı-
nı gaıb etmemiştir. Onun bu fazileti, Gazi Ertuğrul'un Tatarları mağlup ve zayıf 
Selçuküere muaveneti ile ve Sultan Osman'ın, oğlu Orhan'a : 

"Gonul kerestesi ile yeni şehir ve pazar yap 
Fakat zulüm eyleme rençberlere, her ne ister 
isen var yap." 
Vasiyeti ile başlar. Ondan sonra Fatih Sultan Mehmetler ile devam eder ki 

onun bu Padışahi, İstanbul'u fethettiği zaman Rum vatandaşlarımızın hürriyeti 
vıcdamyye ve millıyesme hürmet etmiştir. Onların Reisi Ruhanisi olan Patrikleri
ni altın tahtına kadar çıkartmış, eline altın asa vermiş ve Sarayının kapısına ka
dar götürmüş, sırmalı kuheylanına bindirmiş ve kubbe altı vuzerası ikabında yü
rütmüştür Evet; bu Fatih'leri o Yavuz Sultan Selım'ler takıp eder ki onun bu ha
lifesi hilafeti yedi tebciline aldığı zaman, elinde silahı satveti ile bir hakimi mut-
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lak İken kendisini, Haremeynl Şerlfeynin hadimi ve Arap kardeşlerimizin muhib 
ve hamisi ilan etmiştir. Türk'lerin, Turfan'da, Semarkant'ta, Hint'de, Çin'de, Bur-
sa'da, Konya'da, İstanbul'da velhasıl bütün şarkta meydana koyduğu sanat ve 
Medeniyet abideleri, camiler ve kütüphaneler, medreseler olmakla beraber ima
retlerdir, çeşmelerdir, kervansaraylardır, yollardır. 

Bunlar, onun adlarını işitmediği, yüzlerim görmediği meçhul insanlar ve ga
rip yolcular arasında aç ve susuzları düşündüğünü, gariplere, yersizlere acıdığı
nı gösterir. Hatta bunların arasında öyle büyük Kafileler, öyle mazlum Milletler 
de vardır ki, bunlar için yurdunda sığınacak bir melce ve kalbinde sevecek bir 
duygu ayırmıştır. Ermenilerle, Yahudi'ler işte bunlardandır. Türk'ün bu seciyesi 
aceba bugün zaafa uğramış mıdır? Hayır efendiler : Bugün Türk yine öyledir. 
Türk bugün de öyledir. Zalim eller onun kemiğini kırmış, etini dökmüş, yağını 
eritmiş, vücudunu zayıflatmış ve lakin kalbine ve bu kalbinde yaşayan ilahi ve 
mukaddes bir ruha dokunamamıştır. Bu kalbin aziz ve asil hissi, zamanın şid
detli dalgalarına, gadub hücumlarına karşı, sedefteki inciler gibi kalmıştır. Türk 
bugün de, boğa kadar kuvvetli olduğu kadar, kuzu gibi masum ve sakindir. Öz 
kardeşleri için muhabbetli olduğu gibi, yedi kat yabancılar için merhametlidir. 
Onun alçaklıklar girmeyen yüreği, hıyanetlikler düşünmeyen kafasından daha 
zayıf değildir. Kendisinin takdis ettiği yegane bir şey doğruluktur. Ona göre Tan-
rıevi olan bin mabedi kir bulaştırmak nasıl bir günah ise, atalar yurdu olan bir 
ocağa da kötü ve kanlı, çirkin, zalim bir ad bırakmak da günahtır. 

Arılar, dağlara, yaylalara dağılarak kovanlarına nasıl saf bal çiçeklerini geti
rirlerse o da öylece dişini, etini dökerek, gurbet ellere çıkarak çocuğuna çotuğu
na helâl kazançlar getirir. Bir öztürk, hiç bir vakit alnının teri ile yoğurmuş oldu
ğu ekmeğine kan bulaştırmaz. Ben onun mezarlığına, hiç bir defa bir garibin 
kanlı cenazesinin gömüldüğünü işitmedim. O halde binnetice diyorum k i : Tür
kün seciyesi zulüm ve teaddilere manidir. Yapılan fenalıklar, bu Milletin ruhu
nun ve bu Milletin kalbinin, bu Milletin vicdanının, bu Milletin fikrinin değildir. 

Türk Milliyet perverliğine gelince : Efendiler; bir çok senelerin karanlık ve me
şum gecelerinden beri Rum Vatandaşlarımız, eski Manastırların vaizlerinden, 
mekteplerin muallimlerinden millî ilhamları almışlar. "İlyadalar" Şairi "Homer" 
lerin beyitlerini çocuklarına, kızlarına, Marmara Denizi sahillerinde, Akdeniz kı
yılarında terennüm ettiriyorlar. Ermeni Vatandaşlarımız; Kırimyanları ile, Nersis-
leri ile, Kamergatiba'ları ile Millî ateşi yakmışlar, Haykin evladlarım Ararat dağ
larına hulyalı nazarlarla baktırıyorlardı. Arap kardeşlerimiz cahiliyet devrelerin
de Kabe duvarlarına asılan şiirlerdeki Millî hissiyatı kuvvetlendirmişler. Bedevi
ler; bunları çölden çöle nakl ediyorlardı. Arnavut kardeşlerimiz, Şemsettin Sami-
leri ile, Mahmut Hayretleri ile, Abdüleri ile, Naim Firaşarileri ile Millî Cemiyetle
rini kurmuşlar, Tumur Dağlılarına İskendername "Epope'lerini teganni ettiriyor
lardı. 

Buna karşı elbette Türk de bigane kalamazdı ve nitekim kalmadı. O da kal
binde bir raşe duydu. Onun da fikrinden bir şimşek geçti. O da mazinin karan
lıkları içerisinden, harebelerinden alimlerinin çıkardığı definelerde tarihini aradı, 
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hayatını öğrendi. Orada ırkının aşk ve rüyalarını terennüm eden şairlerinin ne-
şidelerinde ruhunu buldu ve İstikbalini gördü. O da takdir etti k i : Yaşadığı asır, 
bir Milliyet devridir; din ve itikadını takdis etmeyen, fikir ve ahlakını tasfiye et
meyen, lisan ve edebiyatını millileştirmeyen, hüner ve sanatım yükseltmeyen, 
anane ve seciyesine hürmet eylemeyen, tarih ve vicdanına sadakat eylemeyen, 
zeka ve irfanını yüceltmeyen, maişet ve hayatını muasırlaştırmayan, ırk ve vata
nını sevmeyen bir millete hakkı baka ve saadet yoktur. O da iman ettiki : Milli
yetin sunduğu kevser, abı hayattır. Bundan içen milletler, asırların kasırgaları, 
taun ve vebaları karşısında daima kendilerini korurlar. Binaenaleyh Türk de hür 
ve mesut yaşamak ve layemut olmak istedi. Oda Sillogoslarm, Hıncakların, El-
müntedilediplerin, Başkımların karşısında kendine millî bir ocak yaptı ve ırkını 
yükseltmek istedi. 

Bununla beraber efendiler; o bedii, ilmî ve içtimai bir sahadan dışarıya çık
madı. Halife ve Hakan'ın tahtı etrafına, bayrağı altına toplanmış ve birer milliye
ti hususiyyeyi haiz bulunmuş olan diğer ırklar ile Osmanlılık muhiti camiinde ay
nı hukuku haiz ve aynı vazaifle mükellef bir ananenin huzurunda müteassıp ve 
muhafazakar oldu. Ateş ve demir, hayır efendiler; her milliyet gibi Türk Milliye
tinde de Allah vardır, ahlak vardır, vicdan vardır, adalet vardır, merhamet vardır, 
ahlak vardır, tarih vardır, insaniyet vardır. Bundan dolayı Türk Milliyetçileri ne 
öldürmek için bir hançer verdi ve ne de tutuşturmak için bir kundak. Zira; biz de 
biliriz ki dünyayı idare eden kuvvet, haktır ve dünyayı kılıç ile fethetmekten ziya
de bir vicdanı ve bir Milleti mantık ve aşk ile fethetmek daha büyük ve daha ebe
di bir zaferdir. Zira biz de biliriz ki, artık zaferler Sezarların değil fildişi arabaları 
ile esirleri çiğneyen cengaverlerin değil, Milletlere adalet ve hürriyet veren kuvvet
lerindir. Binaenaleyh eski fütuhat rüyalarına ebediyen veda eden, kendi topra
ğında vatandaşları ile bir muhabbet ve saadeti mütekabile içinde yaşadığını ken
disine bir "İdeal" sayan biz Türkler diğer milletlerin hukukuna daima hürmet 
edenlerdeniz. Ve nitekim yine ebediyen öyledir ve onların meserret teessürlerine 
iştirak ettik ve şimdi yine kalblerimiz onların elemleri için çırpınıyor. "Ya bu fe
nalıkları yapan kimler" Öyle mi?.. Bunların kimler olduklarını ben bilemem. Bel
ki içlerinde Türk adını taşıyanlar da vardır. Lakin bir "Danton"ın, bir "Robispi-
yer"m Fransız Milletini merhamet perverlikten, bir "Kromvel" İngiliz Milletini ade-
let şiarlıktan iskat edemeyeceği gibi bir kaç şahısda Türk Milletini hiç bir zaman
da bu faziletlerden tecrid edemez. Mamafih bunlar kimler olursa olsun, isterse 
benim öz evladım olsun, ben, bu Meclis huzurunda onların davacısıyım. 

Lakin efendiler, zulümdideler, yalnız Arap kardeşlerimiz, yalnız Rum ve Er
meni vatandaşlarım değildir. Bunların yanlarında Türk mazlumları da vardır. 

MEHMET SADIK EFENDİ (Denizli) - Belki daha ziyade. 
MEHMET EMİN BEY (Devamla) - Efendiler; Anadolu'nun, bu göz yaşı, kan, 

kül, kemik dolu olan memleketin; bu dullar yetimler, mazlumlar, garipler ocağı
nın köylerinde gezenler, isli çatıların altında yaşayan bu elemler diyarının bağır
ları yanık, boyunları bükük zavallı evladlarmın yüzlerine bakanlar; onun açlık
tan ot yiyen, harebeler, mezarlar üstünde çırılçıplak ah ve figan eden dertli ço-
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cukların figanını dinleyenler, hayatın Türkler İçin ne acı bir azap, ne işkenceli bir 
intizar olduğunu takdir ederler. 

Ah efendiler; burada öyle kırık gönüllüler vardır ki köylerinin yarısını oynak
lar götürmüş kalan kısmının karanlık çatılarını yaslar bürümüş, yıkık duvarları
na, kurt yenikli sazlar asılmıştır. Siz bunların kulübelerinde korkunç hayaller, 
canlı cenazeler gibi dolaşan o ak saçlı sefillerle konuştuğunuz zaman, onlardan 
acıklı hikayeler, yanık mersiyeler dinlersiniz; gözleriniz bu sazlara ilişecek olursa 
onlar sizin kalblerinlzden geçeni anlarlar. Size : 

"Oraya bakma efendi. Görüyorsun ya, köyümüzü yel aldı götürdü. Malımızı 
el alıp götürüyor. Gönül şen değil ki saz çalalım, kerem söyleyelim" derler. 

Burada öyle solgun çehreler görürsünüz ki; renkleri, sıtma yatağı bataklıklar 
içindeki sazlar kadar sarıdır. Bunların yanma gider, isimlerini sorarsanız, titrek 
ve hazin bir sesle onlar, adlarının Yemen olduğunu söylerler. 

Yemen Yemen!.. Bu kelime sizi uzaklara götürür. Gözlerinizin önüne kayala
rı, Türk kanı ile kızarmış kırmızı dağları, Türk kemikleri, solmuş kefen renginde 
bulunan sarı çölleri, baştan başa Türk mezarı olmuş bir kanlı memleket getirir. 
Anlar siniz ki bu delikanlılar, köylerine bir daha dönmeyen bu şehitlerin, yüzleri
ni görmedikleri, doğduklarını bilmedikleri yetimlerdir. 

YORGİ YUVANİDİS EFENDİ (Trabzon) - Reis Beyefendi Hazretleri, on beş da
kika değil bir saat dinleyeceğiz. Böyle mühim bir meselede Nizamnameyi bırakı
nız. Zannederim, on beş dakikadan fazla söyletmek istemiyorsunuz. 

REİS - Hayır, on beş dakikadan bahis etmedim. 
YORGİ YUVANİDİS EFENDİ (Trabzon) - Bendeniz böyle anladım. 
MEHMET EMİN BEY (Devamla) - Adları da yine bu şehitlerin birer acı hatı

rası olmak üzere genç ve dul anaları tarafından böyle konulmuştur. Burada öyle 
sefil kadınlara rastlarsınız ki, koltuklarının altına birer yamalı boş çuval almış
lar, karanlık mağaraların içinde yanan korkunç ateşler gibi melul kalblerinin 
alevlerini gösteren, yüreklerinin sırlarını ifşa eden gözleri ile gelip geçenleri süzer
ler. Senelerden beri dağlara, taşlara, ırmaklara , göklere haykırdıkları dertlerini, 
yüzlerinde merhamet sezdikleri yolculara bir daha dökmek isterler ve sizin kar
şınıza dikilerek : Şehit karışıyız. Dağa ot toplamaya gidiyoruz. Yetimlerimize ye
direceğiz. Bilmeyiz, İstanbul bize neden böyle sağır, Anadolu'yu ne zaman düşü
necekler? Biz arpa unundan ekmek ne zaman yiyeceğiz ve kocalarımızı, oğulları
mızı ne zaman yanımızda bulacağız? derler. Burada o ihtiyar köylüleri görürsü
nüz ki : Sırtlarında ot yüklü olduğu halde dört saat mesafeden kalkarak keskin 
taşlar, dikenler üzerinde çarıksız ayakları ile yürürler, o ağır yüklerini çarşılarda 
nihayet, nihayet iki kuruşa satarlar. Bunlara selam vererek halini sorduğumuz 
zaman şaşkınca yüzümüze bakarlar : "Tarlalarınız yok mu? Ekmez misiniz, dik
mez misiniz? Siz daima böyle odunculuk mu edersiniz?.." diye kendilerine sorul
duğu vakit : "Bilmiyor musunuz efendi? Zulüm çok; ne ekmek kaldı, ne toprak, 
ne de öküz. Biz yazm böyle odun satarız. Kışın da Karadeniz kıyılarına İner, ço
cuklarımızın azıklarını ediniriz. Nideceksin efendi çıkmaz can, kara günlerimizi 
sayıyoruz. Tanrı sahibimizi göndere." diye haykırırlar. 
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Efendiler, gerçektir ki butun Türk Milleti sahipsizdir. Onun hukukunu koru
yacak ne cemaat meclisleri, ne Patrikhaneleri var Ona elini uzatacak ne dindaş 
Hükümetler ve ne de Hıristiyan Medeniyetler var Onun mazlumıyeti eskidir, 
dertlen büyüktür Hayatı bir tarihi mesaıbtır Sergeçti bir kanlı şuhedanamedir 
Asırlardan beridir ki sulh ve sükûn zamanlarında memleketin ağır yüklerini sır
tına alarak ehramlara taş götüren Firavun esirleri gibi cefa gören, sanat ve tica
reti servet ve samanı vatandaşlarına mihnet ve meşakkati, fakrı sefaleti kendisi
ne ayıran Turktur ("Öyle, hakikat" sadaları) Cenk ve ihtilal senelerinde olum ve 
matemin istediği kan ve goz yaşlarını zayıf damarlarından, ağlaya ağlaya pınar
ları kurumuş gözlerinden veren ve başkalarını yaşatmak için kendisini feda eden 
Türk'tür Zulüm ve istibdat günlerinde, kara kuvvetlerin ateşten kırbaçları ile 
zindandan zindana, menfaadan menfaaya sürülen, fakat yine zalimlerin curum 
ve günahlarının lekesini kızıl damgalı mahkûmlar gibi yine alnında, taşıyan 
Türk'tür Hak ve adalet rehberlerinin göründüğü necat dakikalarında, karanlık 
kulübelerinin onunde hiç bir şule parıldamayan ve kulübelerin içerisinde ağla
yanlara karşı bir teselli sesi gönderilmeyen yine Türk'tür Belki başka bir dm ve 
dilde bulunduğu için medenıyyet ve insaniyyetin şefkat ve himayesinden mah
rum bırakılan Türk tur ( Pek doğru sadaları) Şu son kanlı ve facialı devrede ise 
yine Türk, en buyuk elimleri, ıstırapları çekti, en buyuk yaraları kalbinden aldı 
En çok o ağladı ve en çok o matem gordu 

Efendiler onun bilhassa şu son muharebede olum dıvme verdiği kurbanlar, 
butun fikir ve sanat orduları aşk ve rüya kahramanları olan o zavallı delikanlı
lar, ki bu aslan yürekli ahu bakışlı, altm kalpli, güneş zekalı gençlerin sayısı mil
yonlara baliğdir Bu zavallıların bıraktıkları sapanları, kazmaları, kalemleri, fır
çaları, sazları kullanacak yeni nesiller, yem gençler vücuda gelinceye kadar bel
ki bir asır geçecek ve bu müddet zarfında bu azız toprak, bu bedbaht toprak, bu 
sefil toprak onların kara dikenler bitmiş tarlalarının, sonmuş ocaklarının, yaslı 
çatılarının, ıssız kulübelerinin, maddi manevi yoksulluklarının elem ve matemle-
rıyle mleyecektir 

Bundan başka efendiler, Türk, diğer bir felakete uğramıştır ki O, bunun me-
saıbmı ikmal etmiştir Çetelerin teadisı, Evet efendiler, Türk köylerinde, Türk ka
sabalarında kalanlar, gözleri yaşlı gelinler, kızlar, boyunları bukuk öksüzler, ye
timler, belleri bukuk hastalar, ihtiyarlardır Bunlar, bu zavallılar, Devlet kurtul
sun diye ocaklarından ayırdıkları delikanlıların hasret ve elemleriyle yollarına ba
kıyorlardı Vatan yaşasın diye olume gönderdikleri sevgililerinin kara haberleriy
le dılhun oluyorlardı Butun vatandaşlarımızın kadınları, çocukları, babaları, 
anaları, gülsünler, diye bu zavallılar goz yaşlarını dokuyorlar, bağırlarını yakıyor
lar ve hungur hungur ağlıyorlardı Bu aciz ve zayıf teselliye, umıde, merhamete, 
yardıma muhtaç olan biçareler, hiç bir fenalık yapmadıkları adamlardan pek çok 
fenalık gördüler O çeteler, bunların gebe kadınlarının ve kızlarının namuslarını 
çiğnediler Ak saçlı ninelerini, belleri bukuk babalarını öldürdüler Bunların da o 
kara hisarları vardır ki Ateşlere verilmiş, su yolları kesilmiş, bir çok evlerinde 
kara kütükler gibi yanık cenazeler bulunmuş, bunların o Erzurum'ları vardır 
ki Buralarda Karasu ve Kuruçay Irmakları kırmızı akmış, Tercan, Dağları, Pasin 
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Ovaları, yanık feryatlarla dolmuş. Bunların da o harebeleri, o mezarları vardır 
ki : Bu gün üstlerinde gezen bir can, dua edecek bir ağız bulunmuyor. 

Efendiler; eğer Türk kanı da gülsuyu değil ise, Cenabı Hakkın verdiği hayata 
hiç kimsenin ilişmeğe hakkı yok ise, eğer Türkün kadınları kızları da dişi hayvan
lar değil ise, eğer dökülen bütün gözyaşlarını, bütün kanlarını hesap edecek bir 
insaniyyet, bir medeniyyet, bir hakkaniyyet mutlaka varsa, adalet terazisinin, gö
züne Türkün de konulacak mazlumiyyetleri, Türkün de sorulacak hesapları, Tür
kün de alınacak hakları vardır. 

Efendiler; ben bu saatte diğer mazlum kardeşlerimin kanlı hayallerini gör
düğüm gibi, o zavallı, o sınır boylarında kanlar içinde yatan şehitlerin mezarlar
dan kanlı gömlekleriyle kalkarak parmaklarıyla köylerini gösteren kanlı hayalle
rini de görüyorum. Ben şu dakikada bu şehitlerin arkada bıraktıkları zavallıların 
da kesilmiş kafalarının, parçalanmış gövdelerinin canlandığını, sönmüş gözleri
nin, bana doğru kırpılmaz gözlerinin, vicdanlar gibi baktığını görüyorum ve kilit
lenmiş ağızları açılarak "adalet, adalet" diye haykırdıklarını işitiyorum. Elbette 
Ermeni vatandaşlarım da bu kanlı levhaların, korkunç sadaların karşısında be
nim gibi titreyecekler ve bunlara zulm yapan, Ermeni Milletiyle hiç bir zaman ala
kası olmayan bu şerirlerin cezalarını isteyeceklerdir. Zira Ermeni Milletinin vaiz
leri, şefkat ve merhamet resulü Hazreti İsa'nın vekilleridir. Bu Milletin şairleri al
tın sazlarında adaleti terennüm eden mugannilerdir. Ben, bu Milleti bilirim. O; 
kanın, gözyaşının, mazlumiyyetin ne olduğunu bilir. Binaenaleyh efendiler, öteki 
muhterem, mağdur, mazlum vatandaşlarım hakkında arzetmiş olduğum davanın 
yanma, mazlum Türklerin davasmı da koyuyorum ve muhterem Hükümetimiz
den bunlar hakkında ne yapmakta olduklarını soruyorum? 

HASAN RIZA PAŞA (Hudeyde) - Reis Beyefendi; usulü müzakere hakkında 
maruzatım var. Emin Beyefendi'nin buyurdukları nutkun, yarın neşr ve ilan edil
mek üzere reye konulmasını teklif ediyorum. 

REİS - Müsaade buyurur musunuz? Nizamnamemizde bir madde vardır. He
yeti Umumiyyeden neşri talep edilen nutuklar, Zabıt Ceridesinde neşredildikten 
sonra tekrar neşr ve ilanı teklif olunursa bunu reye koyarım. 

YORGİ YUVANİDİS EFENDİ (Trabzon) - Efendiler; bendeniz edibi meşhur 
Emin Beyefendinin o sözilişi ve acıklı beyanlarına bir cihetten iştirak edeceğim. 
Hakikaten kendilerine hürmeti mahsusam olmakla beraber hakayıkı o kadar gü
zel tavsif ve tasvir ettiler ki ben kuvvei nutkiyyemle onu yapamam. Efendiler; ha
kikaten bu Osmanlı Milleti ne kadar azim ve ne kadar kuvvetli, kudretli, saffet-
li bir Millet idi. Evet; bu Osmanlı içinde bulunan unsurların hepsinden daha faz
lası Türk idi. Bunu herkes gibi ben de iddia ederim. Acaba efendiler; bu hale, ya
ni Osmanlı Milletinin bu kadar hali perişaniye düşmesine sebep nedir? Yalnız, 
Emin Beyefendi Hazretleri bunu tetkik buyurmadılar. Efendiler; buna sebep sui 
idare ve adeletsizliktir. 

MEHMET EMİN BEY (Musul) - Ben yarayı gösterdim, siz de çaresini gösteri
niz, sargısını sarınız. Dinliyorum efendim. 
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YORGI YUVANIDIS EFENDİ (Devamla) - Müsaade buyurun, evet yarayı gös
terdiniz, biz de çaresini bulalım Bizden ayrılan, yani bu Osmanlı Milletinden ay
rılan Balkan Hükümetlerini bir kerecık nazarı itibare ve nazarı insafa alalım. Bu 
gun Yunanistan dediğimiz zaman hepimiz tarafından bir şada çıkıyor. Evet bu 
gun Yunanistan, esasen ilmm ve hatta medeniyetin ve sanayım mucidi olmakla 
beraber bu gun hakikaten de medeniyyette "benek" gibi görülüyor. Efendim; ya
nı bu Rumdur ve Yunanlıdır, fikriyle, rica ederim sui tefsir etmeyiniz. Bu gun 
Sırplar kendilerinin şu badireı azimede derecei kudretlerini, seciyyel medenıyye 
ve milliyyelerıni ancak.. 

MEHMET EMİN BEY (Trabzon) - Ne yaptılardı? 
YORGI YUVANIDIS EFENDİ (Devamla) - Pek buyuk yararlılıklar yaptılar efen

dim, pek buyuk fedekârlık gösterdiler. Bu gun on sekiz milyon nufusluk bir Sırp 
Hükümeti teşkil ediyor yalnız bendeniz, herkesin hakkı kelamına riayet ediyo
rum Bendenizin de sozumu kesmezlerse iyi olur Çunku sonra silsileı kelamımı 
da bulamam. Bu gun zulümden, dehşetten... 

REİS - Sozunuzu kesenleri men ederim 
YORGI YUVANIDIS EFENDİ (Devamla) - Teşekkür ederim, çunku sozumun 

silsileı kelamını bulamam Bu gun zulmünden, dehşetinden bahsettiğimiz Bul
garlar, rica ederim düşünelim efendim, biz mi ileride onlar mı? Halbuki bunlar 
bizden çok ileridedirler. Bu gun onlarda tatbik edilen kanunlar, onların kendi 
aralarındaki ittihatları ve onların aralarındaki muhabbetleri bizim gibi değildir. 

Efendiler; biz niçin bu hale geldik? Bunun esbabmı düşününüz efendim. 
Bendeniz milliyet fikrinin her yerde neşr ve nemasını kemali muhabetle takdir ve 
tebrik ederim. 

MEHMET EMİN BEY (Musul) - Teşekkür ederim. 
YORGI YUVANIDIS EFENDİ (Devamla) - Evet efendim, herkes milletini bilme

li. Milletini bilmeyen insanlar, emin olunuz ki insaniyete hizmet edemezler. Mil
letini bilmeyen insanlar, insan olamazlar. Bu gun sizin yanınızda bir Rum, mil
letini tahkir ederse sen de onu tahkir et, terzil et; çunku bu, insan değildir. Bu 
gun benim yanıma bir Türk gelir ve Türklüğü zem ederse ben onunla görüşmek 
tenezzülünde bulunmam Türk, Türklüğünü ve Rum Rumluğunu bilmeli. Yalnız 
sureti tatbiki öyle bildiğiniz gibi değil efendiler; ben herkesin hakkını ve herkesin 
hukukunu takdir etmek suretiyle terakkiyat arzu ederim. 

Hindistan'da bulunan Müslümanlarla, Afganistan'da bulunan Müslümanlar
la, bilmem dünyanın her köşesinde bulunan Islamlarla buradaki Müslümanların 
ittihadı Islamını bendeniz takdis ederim. Fakat rica ederim, hattı fasılayı nazarı 
dikkate almalı, husnu idare etmeli Esbabı mania olan demirlere kafayı vurup da 
yarmamalı, kanatmaman. Bunu takdir etmeli. Bizim şimdiye kadar takip ettiği
miz siyaset nedir efendiler? Evet, işitiyoruz, Avrupa'da tasdik ediyor ki ittihadı Is-
lamdır. Evet, ittihadı islam Bu ittihadı islam nedir? Bunu biz biliyoruz. Bunu ile
ri götürmek isteyenler, propaganda yapanlar, bunu takdir edemiyorlar Tama-
mıyle ihata ve tenvir, edemiyorlar. Efendiler; ittihadı islam buradakilerin huku
kunu çiğnemek, Hindistan'da bulunanların mevkiini darlaştırmak, Afganıs-
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tan'daki, Belucistan'daki, Tunus'taki Müslümanları zencli esarete bağlamak; de
mek değildir. 

Trabzon Mebusu Yorgi Yuvanidis Efendi, Osmanlı Milletinin azimli, 
kuvvetli, kudretli, saffetli bir millet olduğunu fakat sui idare ve adaletsiz
lik yüzünden perişan bir hale geldiğini söyledikten sonra Osmanlı İmpa-
ratorluğu'ndan ayrılan devletlerin ilerlediğini, Yunanistan'ın uygarlıkta 
bir benek olduğuna dikkati çekmiştir. Osmanlıdan ayrılan Yunanistan, 
Bulgaristan ve Sırbistan'daki gelişmeleri milliyetçilik düşüncesine bağla
yan Yuvanidis, herkesin milletini bilmesini istemiş, "milletini bilmeyen 
insanlar, insan olamazlar" diye de oldukça kesin bir yargıyı dile getir
miştir. Türk Türklüğünü, Rum Rumluğunu bilmelidir diyen Yuvanidis, 
Osmanlı İmparatorluğunun uyguladığı panislâmist siyasete de karşı çık
mıştır. Tehciri de imha olarak nitelendirmiş ve Osmanlı İmparatorluğu'n-
da Hıristiyanların imha edildiği mesajını vermiştir. Yuvanidis, ülkedeki 
Rumca gazeteler üzerinde baskı olduğunu, bu baskıların da kaldırılma
sını istemiştir (1). 

Edirne Mebusu Mehmet Faik Bey, "Efendiler bu tehcir meselesi hak
kında bir müddetten beri gerek matbuatta, gerek bu kürsüde, gerek ma-
hafili siyasiyyede, gerek muafla kürsülerde devam eden bir çok sözlerin 
etrafındaki riyakârane perdeyi yırtmak zamanı gelmiştir" diyerek sözleri
ne başlamış, komşu iki devletin Meclis-i Mebusanmda Müslüman me
buslar olduğu halde bunların İslâmlara karşı yapılan zulümleri dile geti
remediklerini, onlara Mecliste söz verilmediğini, oysa ki buradaki Rum 
mebusların "ekseriyetinin hukukuna, eskeriyetinin namusuna, ekseriye
tinin haysiyetine taciz suretiyle", "namusu", "mukaddesatı" ayaklar altı
na aldıklarını, Efkalidis Efendinin seçim çevresinden tehcir olmadığını, 
tehcir edildi diye gösterilenlerin Balkan ve Birinci Dünya Savaşı sırasın
da Yunan ordusunda görev yaptıklarını, bu ülkeye karşı silah kullandık
larını, bunların sayılarının da 28 800 kişi olduğunu açıklamıştır. 

Faik Bey, Kırkkilise'den tehcire tâbi tutulan 3 bin kişinin mallarının 
gasp edilmediğini, gidenlerin taşınmaz mallarını sattıklarını, paralarım 
bankaya koyduklarını, taşınır mallarını birlikte götürdüklerini vurgula
yarak Rum mebusların iddialarını çürütmüştür. Faik Bey, ülkeye karşı 
silah kullananların sayısının 65 800 kişi olduğunun saptandığını hatta 

(I) a.g.e. s. 293-296 
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"bunlardan bir kısmı da bugün şurada duran "Averof' zırhlısı mürette
batı meyanındadır" diyerek olayı daha da somutlaştırmıştır. 

Faik Bey Çanakkale Savaşları sırasında bazı köy halkının benzin, ek
mek, sebze ve her türlü levazım ve eşya vererek İtilaf Devletleri askerle
rine yardımcı olduklarını daha ötesi "yelken kayıkları ile tarassud mevki
lerinin önünden kaçarak casusluk" ettiklerini o nedenle de orduca görü
len lüzum üzerine tehcir edildiklerini belirtmiştir. Edirne Vilayetinden 
tehcir olan Rumların 82 bin kişiye çıkmayacağını belirten Faik Bey, Os
manlıların bu işi komşularından öğrendiğini, Yunan Hükümetinin Se-
rez'den, Drama'dan, Demirhisar'dan, Selanik ve çevresinden 450 bin 
Müslümanı "emval ve eşyasını bıraktırarak, komitecilere yağma ettirerek, 
Selanik limanına bıraktığını iddia etmiştir (1). Görüşmelere ertesi gün de 
devam edilmiş, Efkalidis Efendi Faik Beyin açıklamalarına karşı çıkarak 
kendi seçim bölgesinden boşaltılan köyleri isim vererek açıklamış ve teh
cir suçlusunun Rumlar değil Türkler olduğunu yinelemiştir. Kozan Me
busu Matyos Nalbantyan Efendi de Ermeni tehciri üzerinde durmuş ve 
bu işi yapanların cezalandırılmasını istemiş, bu arada Türk milletinin 
suçlu olduğunu da örtülü bir şekilde vurgulamıştır. 

Rum ve Ermeni mebuslardan sonra söz alan Muş Mebusu İlyas Sami 
Efendi, ülkede yapılan tehcirin "ne için" yapıldığının sorgulanmasını is
temiş ve "Tarihin, vakayiin ve Türkün fazail ve secayayı aliyesinin ve hiç 
bir şeyin kabul edemeyeceği" isimler verildiğini, İttihadı İslâm politikası
nı bile bu konuyla ilişkilendirdiklerine dikkati çekmiş ve bunun mantık
sızlık olduğunu belirtmiştir. 

İlyas Sami Efendi tehcirin niçin yapıldığını açıklarken "Efendiler, biz 
harbe sürüklendik. Milyonlarla mahvettiğimiz nüfusları bırak, vatanın 
mevcudiyeti, her şey gözümün önündeki hale geldi," dedikten sonra teh
cire uğrayanların arasında suçsuzların da olduğunu vurgulamıştır. İlyas 
Sami Efendi, Birinci Dünya Savaşı başladığında Ermeniler ile Müslü
manlar arasında iyi ilişkiler olduğunu örneklerle açıkladıktan sonra söz
lerine şöyle devam etmiştir. "Daha hiç bir hadise yoktur Papazyan 
Efendi'nin ağzından bazı şayanı dikkat sözler işitmiştim. O bunları ale
nen söylediği için Ermeni Müttefikkiranı onu tenkid ederdi." (Papazyan 
Efendi'nin) Erzurum'da Kongre akdettik, bütün efraddan kullandığımız 

(!) u.n.e. s. 296-298 
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arkadaşlarla bir karar İttihaz eyledik". "Kongrede alınan karar savaşta ta
rafsız kalmak," "Rusya'ya silahlı yardımda bulunmak" "Rus işgalinden 
sonra Rusya'nın amaçlarının genişletilmesine çalışmak" ti dediğini belirtir. 

İlyas Sami Bey Dahiliye Nezaretinin Muş Mutasarrıflığına yazdığı tez
kerelerde de aynı konuya yer verildiğini, bu bilgilerin nasıl elde ettiğine 
hayret eder. Hükümetin "hiç bir hareketi fiiliyeyi ihtilâliyye görülmeden 
bir ferdin bile burnunun kanamasına" meydan verilmemesini, iç güven
liğin korunmasını istediğini vurgular. 

İlyas Sami Efendi, Ermenilerle Rusların işbirliği yaptığını, "Erzu
rum'da şehir dışında çalışmaya gönderilen Türklerin çoğunun Ermeniler 
tarafından katledildiğini", Doktor "Azeriyef, ile Karahisar Vakası Reisi 
Murat" gibi kişilerin sekizyüzden çok Türkü öldürdüklerini, büyük çu
kurlar açarak her bir çukura 70-80 kişiyi doldurduklarını, menzil hizme
tinde çalışan Türklerin Ermeniler tarafından tümüyle katledildiğini, Ilıca 
Köyünden kaçamayan Türklerin tümüyle öldürüldüğünü, Erzurum'da 
hamama sokulan 270 kişiden 170 inin öldürüldüğünü, Tepe Köyünün 
tüm halkının öldürüldüğünü, Rus kumandanlarından Kaymakam Töre-
dohilof un anılarına dayanarak anlatır. 

İlyas Sami Bey Mecliste bu meselenin sıkça gündeme getirilmesini is
temez. Çağdaş dünyada her ulusun hakkını alacağını, suçluların Hükü
met tarafından mutlak cezalandırılacağını da sözlerine ekler (1). Dahiliye 
Nazırı Mustafa Arif Bey kendilerine somut bilgiler aktarılır ise hüküme
tin görevini yapacağını, geçmişte meydana gelen olaylar yüzünden tüm 
bir ulusu sorumlu tutmanın yanlış olacağını, bu tartışmaların "anasıra" 
yarar getirmeyeceğini, belki de "anasır" arasında uçurumlar açacağına 
dikkati çeker ve tartışmanın bitirilmesini ister bir mesaj verir. 

Haralambidis Efendi, Yorgi Yuvanidis Efendi bu isteğe itiraz ederler, 
"felâketler açılmalı, yaralar söylenmeli sonra onların merhemleri düşü
nülmeli" diyerek tartışmaların sürdürülmesini isterler. 

Meclis Başkanlığına iki önerge verilir. Biri görüşmelerin bitirilerek 
gündeme geçilmesi, diğeri ise hükümete güvensizlik oyu verilmesi doğ
rultusundadır. İkinci öneriyi Rum mebuslar yapmıştır. Fakat Meclis-i 
Mebusan birinci öneriyi kabul ederek görüşmeleri bitirmiş ve gündeme 
geçilmesini saptamıştır (2). 

(1) a.g e. s. 317-322 
(2) a.g.e. <.. 322-323 
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Hükümet, bu ve öteki istizah önerilerini tek tek yanıtlamış ve güven 
oyu almıştır (1). 

1908-1918 arasındaki dönemde Meclis-i Mebusan'da soru-gensoru 
önergeleri yanında Meclis araştırması yoluna da başvurulmuştur . Özel
likle Meclis-i Mebusan'da siyasal partileşme süreci başladıktan sonra 
Meclis araştırması konusu gündeme getirilmiştir. 

Kanun-i Esasi'de Meclis-i Mebusan içtüzüğünde Meclis araştırması 
"anket parlamenter" olmamasına rağmen Meşruti sistemin r u h u n a uy
gun bulunarak Dersim Mebusu Lütfi Fikri ve onbeş arkadaşı gizli bir ör
güte dahil olduğu iddiasıyla tutuklanan sonra da suçsuz bu lunup salı
verilen Rıza Nur Bey hakkında anket Parlamenter yapılmasını istemişler
dir (2). 

Önergeyi Meclis Başkanı okutmuş ve gündeme alınıp alınmaması ko
n u s u n d a mebusların oylarını sormuştur. Genel Kurul önergenin günde
me alınmasını kabul etmiştir. 18 Kânunuevvel 1326/31 Aralık 1910'da 
yapılan ve oldukça tartışmalı geçen görüşmelerden sonra Anket Parla
menter işleminin yapılması 69 oya karşı 95 oy ile reddedilmiştir (3). 

Bu dönemde denetim açısından iki önemli gelişme daha yaşanmıştır. 
Bunlardan biri İstanbul Mebusu Salâh Cimcoz, İzmir Mebusu Mehmet 
Ubeydullah ve Lazistan Mebusu Sudi Beylerin verdikleri şu önergedir. 

Meclisi Mebusan Riyaseti Celilesine 
Muhtar ve Kamil Paşa Kabinelerinin atideki sebeplere binaen tahtı muhake

meye alınmalarını talep eyleriz. 
1. Erkanı Harbiye tarafından, Ordunun Balkan Müttefiklerine karşı muvaffa-

kiyyetle harp edecek bir halde bulunmadığı tekiden bildirildiği halde ilanı harp 
edilmesi. 

2. Bulgarların ilanı seferberi etmelerinden evvel Sofya Sefareti seniyyesi ate-
şemiliterliğinden mevrut telgrafnamede Bulgaristanca harp ihtimalinin pek ziya
de mahsus olduğu bildirilmiş olması üzerine mahsusatı vakıa Babıalice dahi mu-
saddak ise umumi seferberlik emrinin vaktiyle tebliği lüzumu Erkanı Harbiyyei 
Umumiyyece bildirildiği halde seferberlik kararının vaktinde ittihaz edilmemesi. 

(I)a.a.e. s. 361-363 
(2) MM Z. C. D..1. iç. Se. 3. C. Is. 588 
(3) a.g.e. i. 716-746 
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3. Seferberlik ilanından pek az evvel Redif kıtaatı ve ikmal efradıyla hazari or
dunun takriben üçte birini ve talim ve terbiye itibarıyla bittabi en güzide kısmını 
teşkil eden 1324 duhullü efradın terhis edilerek taburlar mevcudunun -o da kıs
men acemi efrattan mürekkep olmak üzere- yüz, yüzelli nefere ve kıymeti harbiy-
ye noktai nazarından sıfıra tenzil olması. 

4. Seferberlik emrinin Harbiye Nezaretinden kumandanlıklara ve Dahiliye Ne
zaretinden vilayetlere derhal ve aynı zamanda tebliği icap ederken Dahiliye Neza
retinin ilanı seferberi tebliğini geciktirmesi ve pek kıymettar olan ilk günlerin me
murini Mülkiyye ve Askeriyye arasında muhaberat ile işgal edilmesi. 

5. Erkanı Harbiyyei Umumiyyece onüçüncü sene 1328 tarihinde Hükümeti 
mütecavirece harp seferberliğine başlandığı istihbar olunduğu zaman tarafımız
dan dahi umumi seferberlik emri bilateahhur verilmek üzere hemen İradei Senly-
yenin istihsali talep edildiği halde Heyeti Vükelanın buna lüzum görmeyerek an
cak altı gün sonra Bulgarların seferberliğini istihbar etmesi üzerine umumî se
ferberlik icrasına karar vermiş olması. 

6. Muharebe ilanı Kanunu Esasi mucibince hukuku Hazreti Padişahiden ol
duğu halde İradei Seniyye istihsal edilmeksizin harp ilan olunması. 

7. Babıalinin, harekatı askeriyyenin tarzı icrasına karışmaya salahiyeti olma
dığı halde Heyeti Vükela kararıyla 3 Teşrinievvel sene 1328 tarihinde tecavüz! 
harp icrası için Başkumandanlık Vekaletine emir vererek tahşidatmı henüz ik
mal etmemiş olan ordularını felakete sevketmesi. 

8. Her Mebusun müddeti memuriyyeti dört seneden ibaret olacağı Kanunu 
Esasinin 68 inci maddesinde sarahaten beyan edildiği ve Meclis alelusul feshe
dilmediği takdirde müddeti içtimainin bila fasıla dört sene imtidat etmesi tabiî 
bulunduğu halde, ikinci defa intihap olunan Heyeti Mebusanın vazifesini Hükü
metle muhtelefünfih olan madde hakkında beyanı rey ve mütalaaya hasr ile Mec
lisi Mebusanı feshe, Kanunu Esasiyi tadile tasaddl etmiş olmaları. 

İstanbul Mebusu İzmir Mebusu 
Salah Cimcoz Mehmet Ubeydullah 

Lazistan Mebusu 
Sudi 

REİS - Söz isteyen rüfekayı muhteremenin isimlerini şimdi yazmıyorum. 
Çünkü mesele gayet basittir. Yalnız ait bulunduğu şubeye havalesinden ibaret 
kalacak. Bunun için isimleri yazmıyorum. Bunu mevcut şubelerden birisine ha
vale edelim. Şimdi hiç izah etmeye hacet yok. Yalnız nazarı itibare alınıp alınma
ması hakkında rey verirsiniz. Nazarı mütalaaya alınıp da şubeden buraya geldi
ği vakit, asıl müzakere o zaman cereyan eder. 

SALAH CİMCOZ BEY (İstanbul) - Müsaade buyurunuz, bendeniz burada iki 
lakırdı söylersem hangi şubeye havale edileceği belki taayyün eder. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kürsünün üzerine ilk defa çıkıyorum ve sad hayf 
ki bir menkıbei matem terennüm etmek üzere çıkıyorum. Birtakım hain eller bir 
cinayeti siyasiyye yaptılar. Yani Rumeliyi öldürdüler ve o ölüyü, o mukaddes ce-
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nazeyl hissi vatandan başka hiçbir şey ile mütehassis olmayan ittihat ve Terak
kinin kalbine gömdüler Bugün ittihat ve Terakki hissi ile yaşayan her kalpte bir 
abıdeı matem gibi Rumelının o buyuk cenazesi yatıyor Beş gun sonra bu Meclis 
müddeti içtimaını ikmal edip kapandıktan sonra bize gönlünüzde ve gönlümüz
de koca Rumelının o buyuk cenazesi yatarken 'sız o şehidin katillerini ne yaptı
nız"? denilirse biz ne cevap vereceğiz"? "Hayır, hiçbir şey yapmadık, İstanbul'da 
arkasıustu yatarak kahvemizi içtik" dersek, bizi kovmazlar mı efendim? 

Efendim, bizim haysiyetimiz yok mu"? Bence bunlar katildir ve bu katillerin 
cezasını vermek lazımdır Hiç olmazsa bunlardan bigane olarak dairei intihabıy-
yelerımıze avdet etmemeliyiz 

SADIK BEY (Kütahya) - Katillere mucazaat değil, mukafaat veriliyor Bunlar 
muhım seferlerde bulunuyorlar Onların mucazatı verilmelidir 

SALAH CIMCOZ BEY (Devamla) - Bu cinayete iştirak etmiş birtakım zevat 
vardır ki, bunları -her kim olursa olsun, bugün kanunun pençesi adaletine tes
lim edemeyiz Zira mevcut bir maddeı kanunıyye yoktur Lakın bendeniz diyorum 
ki, ben kendi evimde otururken komşumun açlıktan olduğunu görsem, komşum 
açlıktan olurken seyretsem, bu adam da ölse, zannederim ki mahalleli beni hiç
bir kanun ile mahkemeye sevketmez, hiçbir kanun da beni komşusunu olurken 
seyretti diye ceza veremez Hiçbir mahkeme de hiçbir maddeı kanuniyye ile mah
kûm etmez Fakat bir mahkemei vicdanda benden alçak adam yoktur işte bu
nun gibi birtakım zevat vardır ki, bir maddei kanunıyye ile değil se de mahkemei 
vicdanda mahkumdurlar Şu mahfilde, şu mahfili mubareki millide bu adamla
rın vicdanı Millete mahkûm olmalarını talep eyler ve başka soz söylemeye de te
eddüp ederim 

SÜLEYMAN SUDI BEY (Lazistan) - Onlar kızarmazlar Onlarda haya yoktur 
SALAH CIMCOZ BEY (Devamla) - Biz, dairei mtihabıyyemize bunların ceza

landırılmaları talep etmeden gidemeyiz 
ŞERİF YUSUF BEY (Asir) - Selameti millet namına Hükümet, bunun lüzumu

nu gorsun ve bunu tetkik etsin Bunları buraya göndersin hâlâ mevkii iktidarda 
bulunuyorlar 

REİS - Bu takririn şubelerden birine havalesi hususunu kura ile yapalım 
kur adan münasibi olmayacak Müsaade ederseniz kura çekelim 

FEYZİ BEY (Dıyarbekır) - Zaten başka suretle olmaz Kura en münasibidir, 
kura çekelim 

REİS - Salah Bey, takrir sahibi olmak itibariyle kendisi çeksin 
SALAH CIMCOZ BEY (İstanbul) - Dördüncü şube 

Bu önergeden bir sure sonra Bolu Mebusu Necatı Bey Dıvan-ı Âliye 
gönderilmesi talep edilen eski hükümet üyelerinin ordunun gerek sevkı, 
gerek iaşesi ve gerek teçhizatı askeriyesini hiç bir surette sevk ve temin 
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edemediğini, görülen felâketlerin belirtilmediğini de vurgulayarak bu ko
nuların da önergeye alınmasını istemiştir. 

Çorum Mebusu Azmi Bey ise; Kâmil Paşa hükümetinin, "limanda" 
bulunan yabancı devletlerin savaş gemilerinden çıkarılacak askerler ile 
İstanbul 'un iç güvenliğini sağlamayı amaçladığını, bu amaçla Fransız 
amiralin başkanlığında diğer devletlerin temsilcileriyle İstanbul Muhafızı 
Nafiz Paşan ın da katıldığı bir toplantı yapıldığını; bu toplantıda hüküme
tin isteği üzerine İstanbul 'un yabancı devletler arasında bölüştürüldüğü-
nü her bölümün devletlerden birinin koruması altına verildiğini, bu ko
nuda hazırlanmış olan belgenin Divan-ı Harbî Örfi'de bulunduğunu be
lirterek devletin başkentini yabancı devletlerin yönetimine terketmeyi ka
bul etmiş olan hükümetin sorgulanmasını istemiştir. Onun bu isteğini 
Meclis-i Mebusan da kabul etmiş ve hazırlanan evrakları 4 üncü Şubeye 
gönderilmiştir (1). 

İkincisi ise Divaniye Mebusu Fuat Bey tarafından hazırlanıp Meclis-i 
Mebusan Başkanlığına verilen 28 Teşrinievvel 1334/28 Ekim 1918 tarih
li şu önergedir : 

Meclisi Mebusan Riyaseti Celilesine 
Said Halim ve Talat Paşa kabinelerinin zirde muharrer esbabtan dolayı Diva

nı Âliye şevkini teklif eylerim : 
1. Sebebsiz ve vakitsiz harbe girmeleri. 
2. İlanı harbin esbab ve avamili hakikiyyesi ile sureti cereyan ve vukuu hak

kında Meclisi Umumiyye hilafı vaki beyanatta bulunmaları. 
3. Seferberlikten sonra ve ilanı harbten evvel İtilaf Hükümetleri tarafından vu-

kubulan şerefli ve faydalı teklifleri red eylemesi ve Almanya'dan birgûna taahhüd 
ve zıman almaksızın ve bir faidei gaiye temin etmeksizin harbe sürüklenmesi. 

4. Harbi dirayetsiz ve istikametsiz ellere tevdi ederek her cephede fünunu 
harbiyyenin kabul edemeyeceği mecnunane hareketlerin cereyanına ve sırf me
nafi! hasisei şahsiyye uğrunda kuvvei hayatiyyei milletin gasb ve israfına müza
heret eylemesi. 

5. Kavaldı hukukiyye ve insaniyyeye ve hassaten Kanunu Esasimizin ruh ve 
sarahatına külliyen münafi muvakkat kanunlar ve emir ve nizamlar ısdar ederek 
memleketi bir sahnei fecayie kalb eylemesi. 

6. Vakayii harbiyyeden sevkülceyşe taalluk etmeyen ve binaenaleyh ketmi la
zım gelmeyenleri, mücerred muhafaza! mevki daiyesi ile ketm eylemesi ve her 

(l)ag.e. s. 589 
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gün birer menfî sebeble düşmana çiğnettiği Vatanı Muazzez aksamının avakibi 
elimesinden milleti vakti ve zamanı ile haberdar etmemesi. 

7. Harb seneleri zarfında İtilaf Hükümetleri tarafından mükerreren vuku bu
lan ve bilhassa Rusya'nın inhilalinden sonra edilen sulh tekliflerini red eylemesi 
ve binnetice bugünkü akıbeti meş'ûmeyi davet eylemesi. 

8. Harbin ihdas eylediği müşkilat karşısında halkın ihtiyacını tehvin edecek 
tedabire tevessül edecek yerde, bir takım eşhası maddiyye ve hükmiyyenin ihra
zı servet eylemesini teminen ihtikâr ve sui istimal yollarına saparak memleketin 
iktisadiyatını batırması. 

9. Hiçbir lüzum ve kanuna müstenit olmayan siyasî ve askerî sansürler ih
dası ile hürriyeti matbuat ve muhaberatı ihlal eylemesi. Ve Avrupa evrakı hava
disini memlekete ithal etmemesi. 

10. Dahili memlekette bir hercümerci idarî vücuda getirerek ve hürriyeti can 
ve mal ve ırza musallat bir takım çetelere müzaheret ederek ika eyledikleri feca-
yie iştirak eylemesi. 

28 Teşrinievvel 1334 
Divaniye Mebusu 

Fuat 

Bu önerge Meclis-i Mebusan'da okunduktan sonra Meclis-1 Mebusan 
Reisi önergenin ilgili şubeye gönderilmesinin zorunlu olduğunu belirtir. 
Aydın Mebusu Emanuel Emanuelidi Efendi bu konuda Hükümetin görü
şünü sorar fakat sorusuna yanıt alamaz. Zira Hükümet üyeleri hazır bu
lundukları halde görüş bildirmemiştir. Önerge 5. Şubeye gönderilmiştir. 
Ancak Saruhan Mebusu Ali Haydar Beyin vurguladığı gibi bu önergenin 
5. Şubeye gitmesinden -Sait Halim ve Talât Paşa kabinelerinin Divan-ı 
Âliye gönderilmesinden- bir sonuç çıkmayacaktır. Çünki Hükümetin yar
gılanmasına ilişkin bir yasa yoktur. Acilen Hükümet üyelerinin yargıla
ma yöntemini belirleyecek bir yasaya ihtiyaç vardır. Aynı görüşü Dahili
ye Nazırı Fethi Bey de belirtmiştir. 

Önerge Kütahya Mebusu Abdullah Azmi'nin Başkanı olduğu 5. Şube
ye gönderilmiş ve baş ta Sait Halim Paşa olmak üzere Çürüksulu Mah-
mud Paşa, İbrahim Bey, Ahmet Şükrü Bey, Ahmet Nesimi Bey, Abbas 
Halim Paşa, Halil Bey, Cavit Bey, Ali Münif Bey, Mustafa Şeref Bey, İs
mail Canbolat Bey, Hüseyin Haşim Bey, Kemal Bey, Hayri Efendi ve Mu
sa Kâzım Efendi sorgulanmıştır. 

Sorgulama 6 Kasım 1918'de başlamış 19 Aralık'a kadar sürmüştür . 
Şube 16 toplantı yapmıştır. Sorgulanan kişilerden kimisi sözlü, kimisi de 
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yazılı görüş bildirerek Osmanlı İmparatorluğunun I. Dünya Savaşına 
girme nedenleri, savaşta uygulanan politikalara açıklık kazandırmış
lardır (1). 

Meclis-i Mebusan 21 Aralık 1918'de kapatıldığı için Meclis-i Mebusan 
üyelerinin bu ifadelere karşı tavrı saptanamamıştır. 

İtilaf Devletlerinin İstanbul'u işgal etmelerinden sonra bunların bazı
ları tutuklanarak Malta'ya gönderilmişlerdir (2). 

12 Ocak 1920'de toplanan 4 üncü devrede bu konu yeniden ele alın
mış ve 12 Şubat 1920'de Harp kabinelerinin Divan-ı Âliye gönderilmesi 
için yeniden kura çekilmiş ve bu kez de evrakların ikinci şubeye gönde
rilmesi kararlaştırılmıştır (3). 

4. Dördüncü Devre 
Dördüncü Dönem, Osmanlı parlamenter yaşamının en kısa kesitini 

oluşturur. 

1914 yılında çalışmalarına başlayan Meclis-i Mebusan 21 Aralık 
1918'e kadar çalışmalarını sürdürmüştü. Ancak bu süre içinde Osman
lı Devleti büyük umutlarla girdiği Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik ola
rak ayrılmıştı. Bu durum devletin yönetimini elinde tutan İttihat ve Te-
rakkicilere karşı büyük bir tepkinin oluşmasına yol açtı. İttihat ve Terak-
kiciler hükümetten uzaklaştırıldı. Parti kendi kendini feshetti. Buna rağ
men İttihat ve Terakki Partisinden aday olarak seçilen mebuslar bir sü
re daha görevlerine devam ettiler. Ancak 21 Aralık 1918'de "Esbab-ı za-
ruriyye-i siyasiyyeden naşi Meclis-i Mebusan'm feshi" Padişahça uygun 
görülerek Meclis-i Mebusan kapatıldı. 

İtilaf Devletleri savaş süresi boyunca kendi aralarında yaptıkları gizli 
andlaşmalara uygun olarak ülkeyi dört bir yandan işgal ederken; bu ey
lemi Mondros Mütarekesi'ne aykırı bulan ve benimseyemeyen yurttaşlar 
"Müdafaa-i Hukuk" hareketini başlatmışlardır. Mustafa Kemal'in Anado-

(1) Meclis-i Mebusan Encümen Mazbataları ve Tekâlifi Kanuniye ile Sair Halim ve Mehmet Talât Paşalar Kabineleri Azat
larının Divan-ı Aliye şevkleri hakkında 5 inci Şubece icra kılman tahkikat No.: 503-523, C. J.Ankara, TBMM Basımevi, 
l')93,s.75-255. 

(2) Bilâl N. Şimşir, Malta sürgünleri. Ankara,J985 
(3) Bkz„ MMZ. C, DA, 4 üncü Dönem C. 1. s. 98 
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lu'ya geçmesinden sonra daha da güçlenen bu hareket, işgallere karşı fi
ili direnmeleri başlatmıştır. 

Mustafa Kemal Paşa'nm önderliğinde gelişen Müdafaa-i Hukuk hare
keti içinde bulunanlar, ülkeyi içinde bulunduğu durumdan kurtarabil
mek için seçimlerin yenilenerek, Meclis-i Mebusan'ın açılmasını istemiş 
ve bu konuda ısrarlı davranmışlardır. Nitekim Anadolu'daki Müdafaa-i 
Hukukçuların zorlaması ile 7 Ekim 1919'da Meclis-i Mebusan'ın açılma
sı için fiilen çalışmaları başlatılmış "mebusların seçimine mahsus karar
name" yayınlanmıştır. Müdafaa-i Hukukçular seçim kararını destekler
ken, Damat Ferit Paşa yanlıları seçime karşı çıkmışlardır. 

Müdafaa-i Hukukçular, aşın derecede politize olanların (İttihatçı-İti-
lafçıları) ülkeyi felakete sürükleyenlerin, ihtikârcılıkla, hırsızlıkla ulusal 
onuru zedeleyenlerin gerçekten milliyetperver olmayanların seçilmemesi
ni (1), adaylığını koyan kişilerin Heyet-i Temsiliye'ye bildirilmesini iste
mişlerdir. 

Hürriyet ve itilafçılar, "Hareket-i Milliye namı altındaki tahakküm do
layısıyla" seçime katılmayacaklarını ileri sürerken, Heyet-i Temsiliye, se
çimlere müdahalede bulunmayacağını açıklamıştır (2). Seçimler yapıl
mış, mebusların çoğunun Müdafaa-i Hukul* yanlısı kişiler olduğu görül
müştür. 

Tüm engellemelere rağmen 12 Ocak 1920'de Meclis-i Mebusan açıl
mış ve Osmanlı İmparatorluğu'nun parlamenter yaşamının dördüncü ve 
son dönemi de başlamıştır. Bu dönem oldukça kısa sürmüştür. Zira 16 
Mart 1920'de İstanbul'un işgalinden iki gün sonra, 18 Mart 1920'de "va-
zife-i mebusiyetin icrasında emniyetbahş olacak" bir ortam kalmadığı be
lirtilerek Meclisdeki görüşmelerin ertelenmesi kararlaştırılmıştır. Böylece 
Osmanlı Parlamenter yaşamı fiilen sona ermiştir. 

Bu kısa süre içinde Dahiliye Nezareti hakkında 6, Harbiye ve Harici
ye Nezareti hakkında 3, Maliye, Adliye, Ticaret ve Ziraat Nezareti hakkın
da 2, Maarif Nezareti hakkında 1, Sadrazamlık hakkında da 4 olmak üze
re, toplam 23 soru önergesi verilmiştir. Bunlardan ancak 5 tanesi yanıt
lanmıştır. 

(1) İhsan Güneş, "Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinden Halk Fırkasına Geçiş" Atatürk Araştırma Dergisi, C. 3, s. 8, S. 431 
(2) Atatürk 'Un Tamim, telgraf ve Beyannameleri, Ankara 1964, s. 103 
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Mebuslar "Tehcir ve taktil mesaili için" Özel bir harp divanının kurul
masının Anayasaya aykırılığı, Sükna Kanununun tamamlanamamasınm 
nedenleri, özel idareden maaş alan öğretmenlerin durumu, Kayseri'deki 
Müslüman yetimhanesinden bazı öğrencilerin Ermeni yetimhanesine 
gönderilmesi, sansür, sıkıyönetim, medrese öğrencilerinin bazı sorunla
rı, Gelibolu'da, Maraş'ta, Antep'te, Urfa'da meydana gelen olaylar, Mal-
ta'ya gönderilen rical, ekiciye verilecek tohumluk, Lloyd George'un Avam 
Kamarası'nda yaptığı konuşma vb. konular hakkında soru önergeleri 
vermişlerdir. 

Meclis-i Mebusan üyelerinden Edirne Mebusu Şeref Bey, Trablusgarp 
ve Balkan muharebelerinden dolayı İbrahim Hakkı Paşa, Gazi Ahmet 
Muhtar Paşa, Mahmut Şevket Paşa'nın, Birinci Dünya Savaşı'ndan dola
yı Said Halim Paşa ve Talât Paşa hükümetlerinin, mütareke koşullarına 
aykırı olarak İzmir'in Yunanlılar tarafından işgaline izin vermesi, Anaya
saya aykırı olarak Harp Divanı kurması ve özel mahkeme oluşturması 
nedeniyle Damat Ferit Paşa Hükümetinin Divan-ı Âliye gönderilmesini 
önermiştir (11 Şubat 1920). Bu teklifler 16 Şubat 1920'de Meclis-i Me-
busan'da görüşülmüş, Damat Ferit Paşa ile ilgili istek 4. Şubeye, İbrahim 
Hakkı, Muhtar ve Mahmut Şevket Paşa ile ilgili istek de 2. Şubeye gön
derilmiştir (1). 

Görülüyor ki Meclis-i Mebusan üyeleri çeşitli konulara ilişkin olarak 
verdikleri soru önergeleriyle hükümeti denetlerken, geçmiş dönemin hü
kümetlerinin yaptıklarını da incelemeyi zorunlu görmüşlerdir. Böylece 
devlet görevinde devamlılık olduğu gibi siyasal sorumlulukta da sürekli
liğin bulunduğu, devlet yönetiminde sorumluluk alanların bu sorumlu
luklarını yerine getirip getirmedikleri konusunda tarihe hesap vermek 
zorunda oldukları bu önergeyle bir kez daha kanıtlanmıştır. 

(I) Bkz. MM. Z. C, D. 4. C. I, s. 105-108 
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G) MECLIS-I MEBUSAN VE SAVAŞLAR 

1908-1920 Dönemi Osmanlı İmparatorluğu'nun en bunalımlı döne
midir. Bu dönem de İmparatorluk adım adım yıkıma doğru sürüklenir
ken; yeni bir devlete doğru yönelişde başlamıştır. 

Meşrutiyetin ilânından kısa bir süre sonra Bosna-Hersek, Avusturya-
Macaristan'a geçmiş; Bulgaristan bağımsızlığını ilân etmiş; Girit Meclisi 
Yunanistan'a bağlanma kararı almıştır. Bu yaralar sarılmadan ünlü 31 
Mart İsyanı çıkmıştır. 

Henüz meşruti sistem yerine oturmadan İtalyanlar Trablusgarp'a sal
dırmış, bu savaşlar sürerken Balkanlı Devletler birleşerek Osmanlı İm
paratorluğuma saldırmıştır. Bu savaşların acıları dindirilemeden, I. 
Dünya Savaşı başlamıştır. Böylece Osmanlı İmparatorluğu 1908-1918 
arasında iki bölgesel, bir de dünya savaşma katılmış ve üçünden de ye
nilgiyle çıkmıştır. Bu üç yenilgi imparatorluğun sonunu getirmiştir. 

Bu bölümde Meclis-i Mebusan'ın savaşlara bakış açısını ele alıp, 
inceleyeceğiz. Kurtuluş Savaşı kısmı Fahri Çöker tarafından incelene
ceği için biz Trablusgarp, Balkan ve Birinci Dünya Savaşı üzerinde 
duracağız. 

1. Trablusgarp Savaşı 
Trablusgarp Savaşı başladığı zaman Meclis-i Mebusan tatilde idi. 2 

Ekim 1327'de Meclis-i Mebusan toplandığında Padişah savaştan şöyle 
söz ediyordu : 

"Meclisin üçüncü Devrei içtimaında kabul ve tasdik olunan kavani-
nin mevkii icraya vazı ve bu cümleden olmak üzere vatanımızın peyder 
pey imarı ve maarifi umumiyenin terakkisi ve ahalimizin tezayüdü saadet 
ve servetine lazım olan demiryollarla sair turuku umumiyye ve hususiy-
yeden istifaatı maliyemize göre şimdilik mümkün olabilenlerinin inşası 
ve bazı mahallerde ticaret limanları tesis ve menabii servetimizin ihyası 
hususlarında mazinin teseyyübatı atide ve ihmalâtı medidesinin peyapey 
telafisi esbabına tevessül edilmekte olduğu bir sırada, İtalya Hükümeti 
Trablusgarp kıtasına tecavüz için tasavvur ve tehiyye ettiği esbabı, meta-
libi muhikka şekil ve suretine ifrağ ederek bir ültimatom vermiş ve Hü
kümetimiz canibinden müddeti muayyene zarfında cevap ita olunarak 
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İtalya'nın şayanı isaf muahedatı mevcude ve saltanatı seniyyemizin hu
kuk ve haysiyeti ile mümkünüttelif metalib-i iktisadiyesinin, nazarı itiba
ra alınacağı temin ve derhal müzakerata girişilmek üzere metalibi mez-
kure neden ibaret olduğu istizah edilmiş iken, cevaben verdiği notada te
minat ve istizahatı vakıayı nazarı itibara almayarak Hükümet-i Osmaniy-
ye'ye ilânı harp eylemiştir." 

Padişah, İtalya Hükümetinin kendisinin saptadığı süre dolmadan sal
dırıya geçtiğini, savaştan habersiz donanmaya Adriyatik Sahillerindeki, 
Trablusgarp ve Bingazi'deki bazı yerlere, ticaret gemilerine ateş açtığını, 
bu nedenle de Meclisin erken toplandığını belirtmiştir. 

Padişah, Osmanlı İmparatorluğu'nun yasal haklarını koruyacağını, 
Hükümetin, Meclisin ve halkın da hakkını korumak için üzerine düşen 
görevi yapacağını bildirmiştir (1). Meclis-i Mebusan'ın 3 Ekim 1327 tarih
li toplantısında Trablusgarp Mebusu Mahmut Naci Bey ile Sadık Bey, es
ki Sadrazam İbrahim Hakkı Paşa hakkında bir önerge hazırlayıp bu 
önergeyi Meclis-i Mebusan Başkanlığına sunarak Trablusgarp Savaşı'nı 
yasama organının gündemine sokmuşlardır (2). 

Savaşın başladığı sırada iktidarda bulunan İbrahim Hakkı Paşa Hü
kümeti istifa etmiş, yerine Sait Paşa Başkanlığında yeni bir hükümet ku
rulmuştu. 

Sait Paşa Hükümeti programında da Trablusgarp savaşma yer veril
miş ve bu savaşın "menafi-i vataniyeye en muvafık" bir şekilde sonuca 
bağlanacağı belirtilmişti. 

Mebuslar, İtalya'nın saldırısına büyük tepki göstermişlerdir. Kırkkili-
se Mebusu Emrullah Efendi "İtalya Trablusgarb'ı istila etti. Orta yerde 
hiçbir sebep yok, hukuku Düvele külliyen mügayyir. İstilasına sebeb o 
kadar vahî ki ... bütün dünya duçarı hayret etti, ... memleketimizi vata
nımızı muhafaza etmek için, bu bize bir ihtardır ... Bizim İtalyanlarla mu
habere etmekliğimiz, benim fikrimce Milleti Osmaniyyenin Trablus-
garp'ta namusu millisini muhafaza edebilecek bir surette olmalı. Vaktiy
le Fransızlarla İngilizler beyninde yüz sene muharebesi meşhurdur. Bi
zim de İtalyanlarla yüz sene muharebemiz devam etmelidir" (3). 

(1) MMZ. C. C l, s. 58-59. Padişahın bu konuşması Trablusgarp halkına da duyurulmuştur. MMZ. C. D. 2. İç. Se. I, C. 1. s. 
515 
(2) MMZ. C. D. 1. İç. Se. 3, c. I. .s. 13 
(3) MMZ. C. D. 1, İç. Se.4. C. I. s. 26 
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Emrullah Efendi, donanmanın yeterli olmadığı için Trablusgarp'a İstanbul'dan yardım yapılamayacağına dikkati çekerek ekonomik önlemler 
alınmasını, Osmanlı Imparatorluğu'ndaki İtalyan çıkarlarının kesredil-
mesini önerir. 

İtalya'nın "tam bir haydutçasma" Trablusgarp'ı işgal ettiğini, orada 
kendine özgü yönetim kurduğunu, Osmanlı halkını göçe zorladığını be
lirten Aydın Mebusu İsmail Sıtkı Bey, Osmanlı Hükümetinin savaş ilâ
nından başka önlem almamasını eleştirir ve İtalyanlarla alış-verişin de
vam ettiğini, Roma Bankasının çalışmalarını sürdürdüğünü, İtalyan 
yurttaşların ülkeden çıkarılmadığını belirtir (2). 

Draç Mebusu Esat Paşa ise, İtalyan saldırısı başlayınca Trablusgarp 
Mevkii komutanına direnme emrinin verilmediğini iddia eder. 

Trablusgarp'te savaş sürerken Süleyman El-Baruni gibi bazı mebus
lar elde silah düşmanla savaşa katılmıştır (3). Trablusgarp halkının da 
direndiği ve düşmana bir karış toprak bırakmaktan ise ölümü tercih et
tiklerini bildiren telgraflar da alınmıştır (4). Ülkenin çeşitli yerlerinden 
gönderilen telgraflarda ise vatanın korunması için "ahdü misak" edildiği 
belirtilmiştir (5). 

İtalyanların baskısından kaçmaya çalışan Trablusgarp halkına kimi 
ülkeler sınırlarını kapatmıştır. Örneğin Malta'ya sığınmak isteyen bir 
grup Trablusgarplıya, Trablusgarp'ta kolera var diye izin verilmemiştir. 
Hükümetin ise bu konudan habersiz olduğu iddia edilmiştir (6). 

19 Ekim 1327'de Kangırı Mebusu Tevfik Bey Trablusgarp'ta italyan
ların yaptığı mezalim konusunda hükümetin Meclise bilgi vermesini iste
miş ve bu istek Meclis-i Mebusan Genel Kurulunda kabul edilmiştir (7). 

22 Ekim'de İzmir Mebusu Seyyit Bey; İtalyanların Trablusgarp'ta uy
guladıklarının insanlığa, devletler hukukuna, medenî hukuka, harp ku
rallarına aykırı olduğunu belirterek bu devletin gelişmiş ülkelerin parla
mentoları nezdinde kınanmasını istemiştir. Bu istek yerine getirilmiş ve 
Meclis-i Mebusan Sulh Cemiyeti tarafından şu belge hazırlanarak, geliş
miş ülkelerin parlamentolarına gönderilmiştir. 

11) a g e s 29 
12) a t; e,- 31 
(1) a j e , s 204 savaştaki mebuslar 5 Ma)is 1328'de izinli sayıldı ve tahsisatlarının ailelerine ödenmesi kararlasın ildi age, 

D 2 iç Sc I, s 84 
14) age.s 260 
(5) a ? e s 364 
(6) a ne, s 203 
(7) a t; e. s 205 
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"İtalya Hükümeti medeniyet ve insaniyet gerekçesiyle Trablusgarp'a 
saldırmakla kalmadı asker olmayanları da tutsak aldı, gönüllüleri asî 
saydı, katletti. Kadınları, çocukları öldürdü, camide namaz kılanlara sal
dırdı. Dinî hislere saygısızlık yaptı, İtalya'nın bu tavrına dikkatinizi çeki
yoruz ve İtalya'yı protesto ediyoruz. Bu protestomuzun Meclis-i Mebusa-
nmıza tebliğini rica ediyoruz" (1). 

Hariciye Nazırı Asım Bey, Tevfik Bey'in 19 Ekim tarihli önergesine 26 
Ekim 1327'de verdiği yanıtta İtalya'nın tavrını şöyle sergilemiştir. 

"İtalyan saldırısı üzerine askerlerimize katılan gönüllü mücahitlerden 
İtalyanların eline düşenlere harp esiri muamelesi yapılıyor. Trablus ken
tinin halkı kadın-erkek, genç-ihtiyar ayırımı yapmadan kurşuna dizili
yor, boğazlanıyor. Uygar bir ülkenin askerine yakışmayacak işlemler ya
pılıyor. İtalyanların bu tavrı sadece Osmanlıları değil, tüm insanlığı üze
cek niteliktedir. Trablusgarp'ta İtalyanların döktüğü kan sonsuza kadar 
kalacaktır. 

Hükümet, İtalya'nın yaptığı bu vahşeti duyunca İtalya'yı uygar dün
ya nezdinde protesto etti ve onlardan İtalya'nın savaş kurallarına uy
masının sağlatılmasmı istedi. İkinci Lahey Konferansına katılan devlet
lerin temsilcileri nezdinde de İtalya protesto edildi" (2). Bu protestoya 
rağmen İtalyan askerleri başlattıkları zulmü devam ettirmişlerdir. 
Trablusgarp Mebusu Ferhat Beyin Meclis-i Mebusan Reisine yazdığı ve 
13 Kasım 1327 tarihli Meclis Genel Kurulunda okunan telgrafı bunu 
açıkça gösteriyordu (3). 

Mebusların kimileri hükümetin izlediği politikanın yetersizliği kanı
sındaydı. Nitekim Trablusgarp Mebuslarından Mahmut Naci ile Sadık 
Bey'in hazırladığı şu önerge ve Draç Mebusu Esat Bey'in istizah takriri 
bunu açıkça ortaya koyuyordu. 

Meclis-i Mebusan-ı Osmanî Riyaset-i Celilesi 
Vesatetiyle Heyet-i Umumiyeye (4) 

Efendiler : 
Bugün Trablusgarp, Bingazi, bir düşman! adlü insaniyyetin savleti akurane-

siyle haki paki vatandan ayrılmak tehlikesine maruz oluyor. 

(!) a. '̂.e. s. .135. 344 
(2) a.g.e., s. 2H6-287 İtalya'nın Bahr-i Ahmer. Asir ve Yemen kıyılarına saldıracağı duyulmuş, bunun üzerine yeni bir protesto 

belcesi hazırlanması istenmiştir, a.g.e., C 2, s. 542 
(3) a.g.e.. C. 2. s. 40-41 
(4) hkz. «,ı>.e.. İç. Se. 4. C. I. s. 66-70 

577 



Trablusgarp ve Bingazi ile vatanı aziz ve mukaddes, vücudunun bir rubunu 
millet-i mübeccele-i Osmaniyye iki milyona karib evladım, Saltanat Afrikadaki 
hâkimiyyetini; Makam-ı Muallayı Hilafet ise Afrika Kıtasındaki doksan milyonluk 
İslam ve rabıta-i maddiyyesini kaybediyor. 

Dünya, medeniyet ve insaniyetperverliği ile müftehir; fakat bütün bu müdde-
ayatı kazibe ile beraber elan hakkın kuvvetten başka bir şey olmadığını anlama
mak ve görmemek için mahrumu izan olmak lazımdır. 

Bunun için bizler, kalplerimiz kan ağlayarak biliyorduk ve Hükümet ile siz
lerin nazarı dikkatlerinizi celbe uğraşıyorduk ki, Osmanlı kuvvâ-i hazırası mül-
küyesi-i Osmânîden Payitahtı Saltanattan baîd ve müfrez muvassalatı azîm kuv-
ve-i Bahriyyeye muhtaç ve müftakır Trablusgarp ve Bingazi'ye böyle ahval karşı
sında katiyyen müdafaa ve muhafazaya kudretyâb olamayacaktır. 

Bu krt'amn ağyâr-ı mütecâvire tasallutât ve tecavüzatmdan muhafaza ve is-
tihlâsı, Osmanlılığın onlar derecesinde kavî, Osmanlı Bahriyesinin hiç olmazsa 
onlarmki kadar mehip olmasına mütevakkıftır. 

İdare-i Sabıkanın Kuwe-i Bahriyye-i Osmaniyeyi hâinâne ihmal etmesi yü
zünden maatteessüf böyle bir kuvvetin birkaç sene zarfında ikmal ve itmam edi
lemeyeceği de ma'lûm ve musaddaktır. 

Bununla beraber, bütün dünya ve vicdan-ı millet itiraf eder ki, betbaht vata-
nın müdafaa ve istihlâsı, düşmanların teşebbüsât-ı istilâcûyânelerinin tavik ve 
tehiri, hiç olmazsa Osmanlı şeref-i millîsinin muhafaza ve sıyâneti için işbu kuv
vetler haricinde daha birtakım tedâbîr-i esasiyye ittihaz ve tatbiki lâbüt ve müm
kün idi. 

Trablusgarp ve Bingazi gibi bir kıt'anın muhafaza-i hukuk menafii yalnız 
Kuvve-i Bahriyye-i Devlete değil, aynı zamanda metin ve vazıh bir siyâset-i hari-
ciyye, muhit-i memlekette muvafık teşkilât-ı dahilliyye ve iktisadiyyeye, yine mev
kii ile mütenasip tertibat-ı Harbiyyeye istinat ve ittikâ eder. 

Mülk-ü Mukaddes-i Osmâninin tamamlyyet-i mülkiyyesi bugüne kadar mev-
cûd muâhedât-ı kâzibe ile olduğu gibi yalnız lâfzan temin ve tasdiki değil, Kuvve-
i Harbiyye ve Bahriyyesiyle teyit ve tevsiki derûhde eden Devletlerle akd-i ittifak 
ve itilaf edilmesine muhtaç bulunmaktadır. 

Trablusgarp ve Bingazi muhit-i mahsûsu, teşkilâtı idariyye ve iktisadiyyesi-
nin vaziyet-i coğrafiyye ve millîyyesiyle mütenasip ve müterafik olmasını istilzam 
eder. Bu kıt'a ilelebet Livâ-yı Mukaddes-i Osmânî altında pâydar olmak için baş
lı basma yaşayabilecek bir idare-i mülkiyye ve mâliyyeye malik, millî ve mahallî 
teşkilât-ı askeriyyeye de son derecede muhtaç ve müftakır bulunuyordu. 

Evet, Donanmamızı âmâl ve ârzû-u Millet nisbetinde bir süratle ikmâl müm
kün olamıyordu; fakat şu arz ettiğimiz teşebbüsâta iptidar etmek de acaba kabil 
değil midir? 

Hayır, biz ne siyâset-i Harciyyemizle, ne teşkilât-ı Mâliyyemizle, ne terakkı-
yât-ı Askeriyyemizle uğraştık. Trablusgarp ve Bingazi'yi umûm Devletlerle vifak 
ve ittifak politikasının netâyic-i mütereddide ve meşûmesine terkettik. Kendi 
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sulhperverliğimizi safdilâne dünyaya, dünyanın muhteris Devlet diplomatlarına 
tamim ve tevcih ile kendi kendimizi aldattık. 

Teşkilât-ı mulkiyyede bugün vatan, sevgili vatan uğrunda kanlarını dökerek 
hamiyyet-i milliyye-i Osmaniyyelerini gösteren Trabluslu kardeşlerimize Mema-
lik-i Osmaniyyenin cihat-ı sairesindeki birçok vatandaşımız gibi itimatsızlık, em
niyetsizlik göstermek suretiyle atâlet ve cehalete pek muvafık bir meslek-i sakîm 
intihap eyledik, iş görmedik. İhtilâller, harb-i dahilîler icabiyle cismi vatanı zafa 
giriftar ettik. Mâlî hiçbir tedbir ittihaz edilmedi. Hazine-i Mâliyyeyi milyonların 
bâr-i sakili altında bıraktığımız gibi, Trablusgarp-i aç ve sefil inlettik, inlettik de 
orada bir muhit-i acz ve zaaf vucûde getirdik. 

Nihayet büyük bir gaflet ve terâhî ile bugüne kadar, ne asker, ne vesait-i te-
dafuiyye-i milliyye hiçbir şey hazırlamadık. 

Lâkin biz, bu tedâblr-i metme ve ciddiyyenin ittihazından da vazgeçtik. Hak
kı Paşa Kabinesi, bunlardan sarfınazar, İdare-i Sabıka zamanında görülmeyen 
düşüncesizlikler, gafletler, ataletler irae etmek betbahtlığında da bulundu. 

Ezcümle Trablus'un ve Bingazi'nin istilâsma muhterisâne nasbi enzar etmiş 
olan düşmanlarımızı tedhiş ile teşebbusat-ı istilâcûyâneleri tasdik etmek için 
oralardaki Kuvve-i Berriyyemizin efrâd, mühimmat ve erzakının sureti daimede 
kâfi miktarda bulundurulmasını bile düşünemedi. 

Biz, Trablus Mebusları, ahvâl-i marazadan başka, Hakkı Paşa Kabinesinin 
sırf Trablusgarp'a karşı ihtiyar eylediği siyâsî ve idarî hatîâtmı kanlar ağlayarak 
arz ve tadâd mecbûriyyet-i elimesinde bulunduk. Şöyle ki : Devr-ı Sabıkta bile 
oralardaki Kuvve-i Berriyyenin mevcudu hemen daimî surette onbeş bin ile yir
mi bin raddesinde bulunmakta olduktan başka, hîn-i iktizâda Kuvve-i Nizâmiy-
yeye yardım etmek üzere kırk-elli bin silahşoru teşkil eden kuloğlu ocakları ter
tip ve emri müdafaada istihdam olunabilecek bir hale getirmek üzere talim-i as
kerî ile tedrip edilegelmekte olduğu halde, nefer istihdamı kanunen kabul edilmiş 
iken, bunu nazar-ı ehemmiyete almadıktan mâda 1328 Bütçesinde Trablus-
garp'de oradaki Fırka-i Nizamiyye mevcudundan bir mikdâr-ı muhimmi Yemen'e 
sevk ile iade edilmediği, bu istibdal edilen efrat yerine tam miktarda efrâd-ı cedi
de gönderilmedi ve öteden beri oradaki Süvari kuvveti iki Alaydan ibaret ve 1326 
Bütçesiyle de öylece kabul edilip Otuzyedi ve Otuzsekizinci Alaylar oraya mahsûs 
iken, bu da bir alaya tenzil edildi. Binâenaleyh, kırk bin mevcudu bugün beş bin
den noksan bir mertebeye indirildi. 

Saniyen, İlân-ı Meşrutiyyeti müteakip Mebuslukla buraya geldiğimiz günden 
beri halkımızın memleketlerini bu gibi tecavüzattan siyânet için kemâl-i iştiyak
la arzu ve intizar ve hattâ defaâtla arz-ı mahzarlar takdimiyle icrasını talep ettik
leri ahzıasker muamelesinin tatbikine mubâderet edilmesi için tahriren ve şifa
hen vâki olan müracaatımıza ve 1326 Bütçesinde Trablus ve Bingazi Ahzıasker 
Şubesinde memûren bir Kaymakam ve bir Alay Kâtibi ve dört yüzbaşı ve onuç 
Mulazım-ı Evvel ve yirmibir çavuş tahsisatı kabul edilmiş olmasına rağmen teş
kilât-ı mezkûreye bu sene; yani bundan dört mâh mukaddem yalnız Trablus-
garp'te başlandı. Maatteessüf bu da memleketin ihtiyaciyle mütenasip bir şekil 
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ve surette yapılmadı Çunku, esnana dahil olan efrâd, onaltıbınden ibaret iken 
bunlardan yalnız uçbmdortyuz nefer alındı Mutebâkısryle gonullu sıfatıyle mü
racaat edenler kabul edilmedi 

Halkımızın böyle kemâl-ı hâhışle askerliğe duhûle vâki olan rağbetleri şu su
retle keşfedildiği gibi, memleketimizin esbâb-ı müdafaası için kur'a efradından 
gayrı Redif teşkilâtına olsun ehemmıyyet verilmedi 

Sâlisen Devr-ı Sabıkın, hîn-ı iktızâde Vilâyetin esbâb-ı müdafaasını bihakkın 
temin için ahalî-ı mahallıyyeden kuwe-ı muavine suretiyle alınacak Kuloğlu asâ-
kırı millıyyesının teslıhıne mahsus olarak kemâl-1 itina ile ihtiyaten hıfzettiği 
kırkbm mütecaviz Martın ve Şınayder tufenkleri yem sisteme tebdil etmek vesi
lesiyle buraya aldırılarak yerme o miktarda silâh yetiştirilmedi. 

Devri Sabıkta oralara top gibi muhummât-ı nârıyye-i sakîlenin sevkı her na
sılsa ağyarımızın turlu turlu itirazma hedef olageldiğinden, pek ıhtıyatkârane ve 
seyrekçe yetiştirilmekte idi Devr-i Meşrutıyyette bunun serbestçe şevki imkâ da
hilinde olduğu ve Millet Meclisi mudafaa-ı vatan uğrunda sarfedilmek üzere Har
biye bütçesinde hiçbir fedekârlıktan kaçmadığı halde düşmanlarımızın matmah-
ı enzarı bulunan şu biçare kıt'alara hiçbir şey gonderilmeyerek pek mensî ve 
mühmel bir hâlde bırakıldığı gibi, ıstıhkâmât-ı mevcûdenm tamirine bile lüzum 
görülmedi 

Râbıan italyanların bu kıtalar hakkında besledikleri âmâl-ı ıstılacuyanelerı-
nm icrasına er, geç teşebbüs edecekleri bir Hukumet-ı Icraıyyece değil, çocuklar -
ca bile malum ve böyle bir halin vukuunda kuvve-i muavine suretiyle Asakir-ı Nı-
zamıyye ile hareket ettirilmesi lazım gelen yerli asakır-i rmlliyesinın başına geçip 
kendilerine kumada verebilmek üzere oralarda istihdam olunan zabıtanın velev 
kısmen behemehal lisanı mahalliyi ve arazisinin ahvali tabiîye ve askeriyesini bil
mesi ehem ve elzem iken, Mekteb-ı Harbiyyeden mezun umum yerli zabıtan ile 
tul-u müddet oralarda istihdam edilip lisana ve arazinin vazıyetine kesb-i vukuf 
etmiş olan diğer zabitan hemen kamilen kaldırıldı, ihtiyaç nisbetınde zabıt gon-
derılmeyıp mevkileri açık kaldı Yerlerine pek noksan olarak gönderilenler ise de, 
lısan-ı mahalliye aşına olanlar aranmadı Bu sebeple şu aralık oralarda yerli aha
linin de memleketlerini düşmanların tecavüz ve muhacematından muhafaza 
emelıyle silaha sarılmış olanları, emru kumandayı tefhim ve harekât-ı harbiyye-
yı gösterecek amirlerden mahrum edilerek, biçareler, gayet elim bir azap ve yeis 
içinde bırakıldı 

Hâmısen Esbab-ı müdafaası berveçhı maruz nakıs ve hemen mefkud bir 
halde bırakılmış olan şu kıtada düşmana karşı mudafaa-ı vatanda bulunacak bi
çare halk da mütemadiyen dört seneden beri yegâne medarı tayyuşlerı olan mev
zuattan mahrum olarak fevkattasavvur şedıd bir kahta müptela olduğu iki sene
den beri müteaddit defa Meclıs-ı Alinizde acizleri tarafından tahriri takarir ve şi
fahi beyanatımızla izah edildiği ve hatta Hakkı Paşa ile Kabinesinin ekser-i erkâ
nı tarafından ıfadatımız tasdik ve itiraf buyurulduğu halde, biçare halk zaruret 
ve ıhtıyaç-ı şedıd içerisinde bırakıldı 

Meclisin tatili muzakeratını müteakip daireyi ıntihabıyemıze avdetimizde 
kanttan son derece muztarıp kalan ahaliden 200 bin kişiyi mütecaviz kesan bız-

580 



zarure temini maişet için Tunus ve mahall-ı saıreye hicret ettikleri ve meşyu ha
reketten aciz olan ihtiyar, alıl, eftal, nisvan takımından olmak üzere 4 bin kişmm 
tese'ul ile sedd-ı ramak için Meclıs-ı Vilayete iltica eylediklerini ve bunlar meya-
nında yalnız Mart tan Haziran nihayetine kadar dört mah zarfında 514 kışı açlık 
belıyyesi ile teslim-ı ruh ettiklerini beyan ile geçen devre-ı içtimain sonunda Hü
kümetçe madde-ı muvakkate-i kanumyye tanzimi ile tahsisi talep edilen ve Mec 
lısçe Tahsısat-ı Gayrimelhuzadan sarfı tasvip olunan 10 bin liradan mütebaki se
kiz bin liranın tesir-ı itası Makamı Sadarete 1 Temmuz 1327 evahınnde bâ telg
raf ve tahriratla arz edildiği halde, yine bir şey yapılmadı Ahiren, muhtacm-i hal
ka tohumluk ve yemeklik namı ile karzan tevziî Hükümetçe tekarrur ederek es 
manına ait tanzim olunan madde-i muvakkate-i kanunıyyesi tasdik ve itaya ikti
ran eden 600 bin kile şairin yetiştirilmesi gerek makamı Vilayetten ve gerekse 
oraya avdetimizde bizzat tarafımızdan takip edilmişken, ılan-ı harbe kadar gön
derilmeyen ve Hükümetin bu babdaki ihmal ve tesamuhu ile zaten berminval-ı 
maruz Kuvve-i Nızamiyyeden tecrit edilen bu kıt'anın halkı müdafaaya imkân bı-
rakılmayarak aç ve sefil bir halde düşmanlarımızın tasallutatı bırahmanesıne 
maruz ve mahkûm edildi 

Sadisen Düşmanlarımızın amal-ı siyasıyyelerıne maruz bu gibi nazik ma
hallerde istihdam edilecek memurm-i mulkiyyenm dahi behemehal lisan ve ah
vali mahalliyyeye vukuflarıyla beraber emri idarenin husnu tedvirine elverecek 
iktidarı muktesebeye malık olanlardan ve hatta bazı müstesna yerlerde eşraf-ı 
mahallıyeden ve erbabı nüfuzdan tayını ılcaat ve zaruriyattan iken, her nasılsa 
Hakkı Paşa Kabinesi bunu kulliyyen ihmal ederek birtakım multemısler tayın ve 
şu suretle böyle fevkalade ahvalde ahalı-i mahallıyye, memurm-i idareden fevkal-
had bir hizmet intizarından bile mahrum edildi 

Sâbian Ehemmiyet ve nezaketi tariften azade olan işbu vilâyet, hiçbir za
man, bir gun olsun Valisız ve Kumandansız bırakılmadığı halde, ahiren, ital
yan ların vaki olan müracaatları uzerme azledilen ibrahim Paşanın yerme Vah ve 
Kumandanlığa tayin olunan zevat oraya muvasalat etmeden evvel müşarünileyh 
ibrahim Paşa buradan ayrıldı -italyanların oralara hücuma kemal-i ciddıyyet ve 
faaliyetle tedarıkatta bulundukları ve hemen 1,5 mah kadar imtıdat eden bir 
muddet-i hadde esnasında bile izamlarında iltizamı tereddüt ile- her ıkı mühim 
makam oraya yeni giderek, henüz lisan ve ahval-ı mahalliyyeye kesbı ıttıla ede
meyen muptedı bir Defterdarla bir Miralayın vekâletine terkedıldı Ve bittabi ah 
vali maruzanın o havali halkı uzerme azim bir suitesırı oldu Adetâ Hükümetin o 
kıtaların idaresinden vaz geçerek ağyarımızın öteden beri cahil ve saf halkımız 
zihnine likasına bir ihtimamı mahsusla uğraşageldikleri ıfsadattan birisi de (Dev
let, memleketinizi satıyor) yolundaki sözlerin sıhhatine kaail olmaya sebebiyet ve
rerek halkın kuvve-ı maneviyyelerı tamamen zaafa düşürülmesi oldu 

Butun bu ahval yetişmemiş gibi, italya Donanmasına mukabele ile memleke
ti müdafaa edecek yegâne vasıta bulunan istihkâm Kumandanı Mekteb-ı Harbıy-
yeden mezun Binbaşı Vahit Bey de İstanbul'a celbedihp, yerine diğer bir kuman
dan gönderildi Bu suretle şehrin esbab-ı müdafaası butun butun kuvvetten dü
şürülmüş oldu 
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Sâminen : İtalyanların Trablusgarp ve Bingazl kıtalarına karşı bir hayli sene
den beri besledikleri amal-i istilacûyanelerini saklamayarak fırsat düştükçe bü
tün milele ve bilhassa Osmanlılara ilan ve beyan ettikleri umumun malumudur. 

İtalyanların şu amaline sinin-i ahirede daha ziyade faaliyet vererek hemen 
vakti müsaide kemal-i teyakkuzla intizar edegeldiklerini Hakkı Paşa Hazretleri
nin Roma Sefaretinde bulunduğu hengâmda yakından tetkik eylemeleri vazife-i 
lazimeden idi. Bu cihetle herkesten ziyade kendisi bu hali takdir etmesi lazım ge
lirken, ne kendisinin müşahede ve ıttılaatına ve ne de Meclls-i Mebusanda ken
disine vukubulan ihtara Roma Sefir-i lahikının ve makamı Vilâyetin müteaddit 
iş'arma ehemmiyet vermediği gibi, İtalyanların müterakkıp oldukları fırsatın, tam 
Fas meselesi olduğuna kanaat ederek, Trablusgarp hakkındaki amalini terviçte 
devletlerle müzakerata giriştiği bir sırada ve hatta istila için Donanma ve Ordu
sunu ihzara başladığı bir zamanda kendisi burada seyirci kalması, daha garibi 
şurasıdır ki bu mesele had bir şekle girdiği bir zamanda bile Avrupa'daki süfera-
mızın yerinde bulunmayarak öteye beriye dağılmalarına müsaade etmesidir. Bu
nun felâketimizin tahaddüsüne ne derece meydan ve imkân bıraktığı ednâ mü
lahaza ile anlaşılır. 

Tâsian : Düşmanımızın hücum ve tecavüze hazırlandığı bir sırada dahi, hiç 
olmazsa oralardaki kuvve-i cüz'iyye-i nizâmiyye ve mahalliyyenin bir müddet mu
kavemet edebilmesi esbabını istikmale sarf-ı mesai etmesi lâzım gelirken, katiy-
yen buna da itina edilmedi ve hattâ ilanı harbe kadar oraya bir talimat veya ih-
taratta bulunulmadı. Emr-i müdafaanın mütevakkafunileyhi bulunan nükud-u 
kâfiye bile yetiştirilmeyerek kuvvei mevcudesi ile müdafaası imkânı ezhercihet 
müstahil bırakılarak düşmanlarımızın istilâları teshil edildi. 

İşte berveçhi maruz ahval Trablusgarp ile Blngazi'yi Osmanlıların miras-ı ec
dat olarak Afrika'da mâlik oldukları bu yegâne kıtai mübarekeyi her türlü müda
faadan âciz, askersiz, silahsız, fişenksiz, zâbitsiz, valisiz, kumandansız zahîresiz 
ve parasız aç ve sefil İtalya'nın bâzîçeyi ihtirası olarak terk ve teslim eylemiştir. 

Tarih-i Ümemde bu derece basiretsizlik, bu kadar lâkaydî ve atalet, bu mik
yasta rubb-u vatandan mahrumiyet görülmemiştir. 

Biz Trablusgarp Mebusları, müvekkillerimizin sadayı vicdanlarına tercüman 
olarak şu felâket-i elîmeden dolayı Hakkı Paşa ve rüfekasmı muvacehe-i millette 
itham ediyoruz. 

Hakkı Paşa Kabinesinin haricî, dahilî, malî ve harbî basiretsizliği, Kanunu 
Esasî-i Osmanînîn bu muazzam üss-ü Devlet ve Meşrutiyetin ilk maddesini ihlâl 
etmiştir. 

Biz Meclis-i Mebusanı işbu feryadımızla ifayı vazifeye davet ediyoruz. 
Trablusgarp Mebusları Kanunu Esasinin 31 inci maddesine tevfikan haiz bu

lundukları salâhiyeti bilistimâl şu teşebbüsleri ile istikbâl-i vatanı tehdit eden 
mühlik bir lâkaydîden Osmanlılığı tahlîs ile hiss-i mes'uliyyet ve lüzum-u müca-
zâtı temin ve tesise muvaffak olurlarsa umum vatana belki bir hizmet etmiş ol
mak emeli ile müteselli olacaklardır. 

Trablusgarp Mebusları 
Mahmut Naci Sadık 

582 



ABDÜLAZİZ MECDİ EFENDİ (Karesi) - Eğer ekseriyet münasip görürse bu şi
kâyet takririnin kur'a ile 5 şubeden birisine havalesini talep ederim. Hatıra hiç
bir şey gelmemek için kura ile havale edersek daha iyi olur. 

ZEYNELÂBİDİN EFENDİ (Konya) - Reis Bey, Nizamname-i Dahiliyeyi tat
bik et. 

REİS - O halde beş Şubeden hangisine havale edecekseniz onu anlamak için 
birer birer reye koyacağız. 

MAHMUT NACİ BEY (Trablusgarp) - İkinci Şubeye havale edilmesini teklif 
ediyoruz. 

REİS - Onu yapamazsınız efendim. 
MAHMUT NACİ BEY (Devamla) - Olur efendim. Bunu reye koyarsanız olur. 
İSMAİL HAKKI BEY (Bağdat) - Herhangi şubeden intihap olunacağına dair 

rey toplayalım. 
MAHMUT NACİ BEY (Devamla) - Reis Bey, bunda da bir mahzur var. 
REİS - Eğer ârâ dağılacak olursa tekrar reye koyarız. 
HAMDİ BEY (Preveze) - Üç seneden beri vurmadıkları kapı kalmadı. Yetişir, 

teşriini talep ediyoruz. 
İBRAHİM VASFİ EFENDİ (Karesi) - Siz hangi şubeye havalesini arzu ediyor

sunuz. Bunun reye konması için evvelâ Birinci Şubeyi reye koyarsınız. Eğer ek
seriyete iktiran etmezse sonra İkinci Şubeyi reye koyarsınız. 

REİS - Böyle akşama kadar bir şey yapamayacağız. Rica ederim hangi şube
yi kabul ediyorsanız kâğıda yazıverin. 

SEYİT BEY (İzmir) - Vasfi Efendinin teklifi doğrudur. 
REİS - El kaldırmakla mı reye koyalım. 
MEHMET TALAT BEY (Ankara) - Evet evet. El kaldıralım. 
REİS - Pekâlâ. Bendeniz teklif edeceğim. Hangi şubeyi isterseniz ellerinizi 

kaldırınız. Rica ederim, yerlerinize oturun da iyi sayalım. 
RIZA PAŞA (Karahisar-ı Sahip) - Rey-i hafi ile daha iyidir. 
İSMAİL HAKKI BEY (Bağdat) - Birincisinde ekseriyet hâsıl olursa diğer dör

düncü reye konmasına lüzum yoktur. 
REİS - Bakalım efendim, bir defa sayarız. 
HAMDİ BEY (Preveze) - Rica ederim Reis Bey, takrir sahipleri bir Şube iste

diler. Bunu reye koy. Ekseriyet hâsıl olmazsa sair cihetle bakalım. 
REİS - Rica ederim, oturun efendim. Birinci Şubeye havalesini arzu edenler 

ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Rica ederim, ellerinizi indirmeyiniz, sayalım. 
HAMDİ BEY (Preveze) - Ekseriyet yok. 
REİS - Hamdi Bey, ben buradayım, sayacağız ("Anlamadık" sadaları) 
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ABDÜLAZİZ MECDİ EFENDİ (Karesi) - Reis Bey, Birinci Şubeyi arzu edenler 
ellerini kaldırsın diyor. (Eller kalkar) 33 tane. 

Reis Bey, bir de İkinci Şubeyi reye koyunuz da onu da sayalım. 
REİS - 33 dediler. 
Şimdi İkinci Şubeye havalesini arzu edenler ellerini kaldırsın. (Eller kalkar, 

"Ekseriyet var" sadaları) 
Ekseriyet olsa da beşinciye kadar sayacağız. 
RIZA TEVFİK BEY (Edirne) - Allah Aşkına iyi say Reis Bey. 
ABDÜLAZİZ MECDİ EFENDİ (Karesi) - 72 Reis Bey. 
REİS - Üçüncü Şubeye havalesini arzu edenler ellerini kaldırsınlar. (Eller kal

kar) Herhalde bu az. 
Şimdi Dördüncü Şubeye havalesini arzu edenler ellerini kaldırsın (Eller kalkar) 
ABDÜLAZİZ MECDİ EFENDİ (Karesi) - Bu da az. 
REİS - Beşinci Şubeyi arzu edenler ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) 
ABDÜLAZİZ MECDİ EFENDİ (Karesi) - Bu da az. 
REİS - İkinci Şube ekseriyeti kazandı efendim. İkinci Şubeye havale olundu. 
Trablusgarp konusunda diğer bir istizah önergesi de Draç Mebusu Esat 

Bey'in önergesi idi. Bu önergede şu konular üzerinde duruluyordu : 

Meclis-i Mebusan Riyaset-i Celilesine 
Trablusgarp Vilayetinin taarruz-u adadan muhafazasını temin edecek teda-

bir-i tedafuiyyenin ittihazı hususunda Harbiye Nezaretince izhar edilen gaflet ve 
müsamahadan bilistifade İtalya Hükümeti gasıbası, oraya istila ettiğinden dolayı, 
zirde münderiç 10 maddenin Harbiye Nazırından istizahı lüzumunu arz eylerim. 

1. Vilayet-i müşarünileyhanın kuvve-i askeriyye-i daimesi 17 Tabur piyade ve 
2 Alay Süvari ve saireden ibaret olduğu halde, 4 Taburun Yemen'e nakli ile, bir 
Süvari Alayının lağvı esbabı ne idi? 

2. Ordu-yu Hümayunun bütçe mevcudu olan 270 bin neferden 20 bin mik
tarının Trablusgarp'ta ikamesi muktazi ve mümkün olduğu ve eskiden beri o 
miktara yakın asker bulundurulduğu halde, miktar-ı mezkurun tenkisi neden 
neşet etti? 

3. Trablusgarp Fırkasının, ehemmiyetine mebni, dairesinde bulunan Tabur
ların mevcutları evvelce ekseriya biner nefer raddesinde tutulmuş ve bu sene 
bütçesinde 750 nefer gösterilmiş olduğuna nazaran mezkur Taburlar mevcutla
rının dolgun tutulmasma ehemmiyet verilmesi vecaipten iken, beherinin 300 rad
desine indirilmesinde sebep ne idi? 

584 



4. Trablusgarp Vilayetinin İtalyanlarca arz-ı mev'ud addedildiği cümlece ma
lum olup, alelhusus, Vilayet-i mezkurenin bir taarruza uğraması melhuz olduğu 
beş, altı ay evvel Hariciye Nezaretinden Harbiye Nezaretine işar edilmekle bera
ber. Roma Sefaret-i Saniyyesi Ateşemiliteri tarafından da İtalya'nın tedarikat ve 
niyyatı vaktiyle ihbar ve Trablusgarp Kumandanlığınca bu keyfiyet tekrar edildi
ği muhakkak olduğuna nazaran Harbiye Nezaretince mezkur Fırkanın Taburla
rını hiç olmazsa, bütçede kabul edilen mevcudu muhafaza olunmak lazım gelir 
iken, mevcud-u mezkurun muhafazasına bedel tenkis edilmesi neden ileri geldi? 

5. Trablusgarp Fırkasının tezyid-i kuvvetiyle Kolordu haline ifrağına mahalli 
kumandanlığı tarafından lüzum gösterildiği halde, Fırkanın tezyid-i kuvvetine 
bedel tenkis-i mevcudu esbabı ne idi? 

6. Hücum ve taarruz tehlikesine maruz olan kılaın müddet-i medide düşma
na mukavemati için muhafızine kifayet edecek derecede erzak ve mühimmat ve 
levazım-ı sairenin hal-i hazırda tedarik ve itası kavaid-i esasiyye-i harbiyye muk-
tazayyatından olup, alelhusus, esnayı harpta oraya muavenet için Donanma-yı 
Hümayunun kuvveti kafi olmadığı ve Trablusgarp'ta kaht olduğu cihetle mahal
lince erzak tedarik edilemeyeceği malum bulunduğu halde oradaki kuvvete bir 
kaç ay kifayet edecek kadar erzak ve mühimmat gönderilip ita olunmaması ne
den neş'et etmiştir? 

7. İstihkamat-ı hafife ile takim olunmuş olan Plevne'de 35 bin neferden iba
ret asakir-i Osmaniyye, 180 bin kişiyi mütecaviz düşman askerine mukavemet 
etmişti. Trablusgarp'ta 20 bin nefer'i Nizamiyye mevcut olsaydı, asakir-i merku-
meye cesaret ve şecaatları malum olan ahali-i mahalliye iltihak ile daha ziyade 
kesb-i kuvvet edeceklerinden İtalyahların 100 bini mütecaviz askerine kemal-i 
sebat ile mukavemet mümkün olurdu. O kadar kesretli askerin bahren sevk ve 
idaresinin temini gayet müşkil olduğundan İtalya Hükümeti, asker ihracıyla 
Trablusgarp'ın istilasına cür'etyab olamazdı. Trablusgarp kalesi istihkamatının 
mehmaemken tamir ve tecdidi ve hiç olmazsa istihkamet-ı hafife inşasıyla hü-
cum-u cebriye karşı koyacak hale vaz'ı için tahkimat-ı lazimenin ifası cihetine gi
dilmemesi neden ileri geldi? 

8. Yeniden mevki-i fiile konulan teşkilat-ı askeriyyenin Avrupa ordularındaki 
teşkilata muvafık olması Meclis-i Ayan kararı iktizasından olduğu gibi, 9 bin za
bitin noksan idiği malum ve hiçbir ecnebi teşkilatına benzemeyen teşkilatın bir 
anda ve bila tecrübe mevki-i file vaz'ı mahzurdan gayri salim iken, kadroların tez
yidi ile beyhude masarifi zaide ihtiyar edilerek ve alelumum Fıkralar zayıf bir ha
le getirilerek Trablusgarp gibi müdafaası cidden elzem olan yerlere sarfı muktazi 
paranın talep ve tahsisi hususunda ihmal gösterilmesine sebep ne idi? 

9. Trablusgarp'da aramsaz asakir-i muhtelifenin, şehri, müdafaa haline ko
yarak, İtalyanların bahren getirecekleri askeri ihraç etmelerine son derece muka
vemet etmeleri lazım ve kavaidi harbiyyeye muktazayatından iken, asakiri mez-

585 



kürenin şehr-i mezkûru tahliye ve terk ile geriye çekilmeleri hakkında mahallî 
kumandanlığına emir verilmesine sebeb ne idi? 

10. Kavaid-i harbiyyeye muhalif olarak verilen "terk-i mevki" emrinin Er-
kan-ı Harbiyye zabitanınca hasıl ettiği teessürat üzerine, mezkur emrin geriye 
alınması için vuku bulan müracaat ve ihtara mukabil, oradaki zabitanın aileleri 
perişan olmamak ve sefk-i dimaya mahal kalmamak için şehrin terki lüzumuna 
dair Meclis-i Vükela kararıyle verilen emrin istirdadı mümkün olmayacağı ce
vabı verildikten üç gün sonra, tamir-i hata için mezkûr Kumandanlığa aksi 
emir verilmesi, yani emri sabıkı nakız bir emir ita edilmesi, asakiri mevcudenin 
ve ahali mahalliyyenin kuvve-i maneviyyelerinin kesrine ve şehrin ademi müda
faası ile İtalya askerinin kemal-i emniyyetle karaya çıkmalarına sebebiyyet veril
mesi neden neş'et etti? 

Mevadd-ı mebusat-i aşerenin, ehemmiyyeti bittakdir, acilen istizahına karar 
verileceğini Hey'eti Muhteremelerinden ümit ve temenni eylerim. 

13 Teşrin-i Evvel, sene 1327 
Dıraç Mebusu 

Esat 

İkinci Şube Riyaset-i Behriyyesine 
17 Teşrinievvel sene 1327 
İşbu takrir istizahı mutazammın olduğundan, Hey'et-i Umumiyyede kıraat 

olunmak ve Badehu Şubeye havale buyurulmak üzere iadesine karar verildiğin
den, Riyaset-i Celileye iade ve takdim olunur. 

23 Teşrinievvel, sene 1327 
İkinci Şube Reisi 

Ziyaettin 
REİS - Şimdi İkinci Şubeye havale ediyoruz. 
MUSTAFA ARİF BEY (Kırkkilise) - Esasen, bu, bir istizah takriridir. Menfaati 

memleket noktai nazarından halen istizah suretiyle bu takririn mevzuubahs 
olunmasını bendeniz muvafık görmeyenlerdenim, fakat istizah takririnin Şubeye 
havalesine de nizamname müsait değildir. Bunu şubeye havale etmekte bir mü
nasebet göremiyorum. İthamname suretine kalbederlerse o suretle kabul edilebi
lir. Dünkü takrirde, "bu mevadd-ın istizahını talep ediyorum" diyor. Bunun üze
rine istizah takriri şikayete kalbedilerek ikinci şubeye gönderilmiştir. 

Osmanlı İtalyan Savaşı sürerken Meclis-i Mebusan yenilendi. 5 Nisan 
1328'de İkinci Dönem çalışmaları başladı. 21 Nisan 1328'de Trablusgarp 
Mebusu Naci Bey, daha sonra Bingazi Mebusu Yusuf Şetvan Bey, Trab
lusgarp sorununu Meclis gündemine getirdiler. İlk kez Enver, Fethi, Ha
lil ve Aziz Beylerin bu savaştaki yararlılıkları dile getirildi ve bunlara Mec
lisin teşekkürlerinin iletilmesi istendi. Bunun yanında Mısır'dan, Tu-
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nus'tan gelip Trablusgarp'ta savaşanlara da Meclisin şükran duygularını 
iletmesi saptandı (1). 

Trablusgarp'a saldırısında beklediği başarıyı elde edemeyen İtalya, 
Çanakkale Boğazı'na yöneldi. Bu durum kamuoyunda geniş yankı uyan
dırdı. Ülkenin çeşitli yerlerinden protesto telgrafları gönderildi. Örneğin 
Meclis-i Mebusan'm 26 Nisan 1328 tarihli oturumunda Müreften, Kadı
köy'den, Kütahya'dan, Ereğli'den, Bursa'dan, Filibe'den, İpek'ten, Nanga-
za'dan, Berat'tan, Sivas'tan, Halep'ten, Darende'den, Şarkışla'dan, Kara-
hisarışarki'den gelen telgraflar okundu (2). 

Osmanlı - italya savaşı sürerken, Balkan Devletlerinin toplu olarak 
Osmanlı İmparatorluğuna saldırması, İtalya ile barış yapılmasını zorun
lu kıldı. 18 Ekim 1912'de yapılan Ouchy (Uşi) barışı ile Osmanlı İmpara
torluğu Trablusgarbı İtalya'ya bırakmak zorunda kaldı. Böylece İmpara
torluğun Kuzey Afrika'daki son toprakları da yitirilmiş oldu (3). 

2. Balkan Savaşı 

Balkan Savaşı başladığı ve bittiği zaman Meclis-i Mebusan kapalı ol
duğu için bu büyük olay Meclis-i Mebusan'da sıcağı sıcağına ele alına
mamıştır. 

Meclis-i Mebusan'm 3. Devresi başladığında, Padişah, açış nutkunda 
soruna genel çizgileriyle değinmiş ve yürütülen diplomatik mücadeleyi 
anlatmıştır (4). 

Meclis-i Mebusan Reisliğine seçilen Halil Bey de, 6 Mayıs 1330'da 
yaptığı konuşmada bu konuya değinmiş ve şöyle demiştir. "... Bu defa 
Hükümet makamında titrer ve aciz ellerin bulunduğunu müdafaai vatan 
için ihtiyar edilen bütün hazırlıkların anarşiye kaptırıldığmı gören düş
manlarımız fırsatı ganimet bildiler, birleştiler müttefiken hudutlarımıza 
tecavüz ettiler. İhtiras, harp içinde ihtiras, aileleri bitiren devletleri yıkan 
ihtiras, güzel Rumeli'yi bize kaybettirdi. 

(1) MMZ C D 2, İç Se 1, c 1, s. 8-9 Enver Bey'de 25 Nisan 1328 tarihli telgrafında metine teşekkıır elli ve şöyle dedi. 
"Burada vazifelerini ifadan başka bir şev yapmadan bizlere karşı muhterem Meclis ı Mebıısanımızın telgrafla izhar buyııı 
duğu hıısn-u teveccııh ve itimat, bizi fevkalâde müteşekkir kıldı. Bundan böyle de bu itimat ve teveccühe lâyık olduğumuzu 
göstermece çalışacağız Yekvucut olarak mahvolacak veya düşmanımızı kamilen kahr-ıı tedmır edeceğiz En küçüğümüzden 
ıtıbaıen hepimiz şimdiye kadar bizi bırakmayan Allahın bundan sonra da bizlere muavenetinden eminiz. 

25 Nisan 1328 
Enver 

a g e s 31 Deme" 
(2)age.s 17 
(VBkz Bavın C II ks I 
(4) Bkz MMZ C Cl.s 66-67 
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Muazzez refiklerim! bu elim vaka gözümüz önünde daima canlı durma
lı, büyük bir ibret olarak yaşamalıdır... Harp etmek kâh muzaffer, kâh 
mağlup olmak her millete mukadderdir. Başka millletler harben kaybettik
leri vatan parçalarını unutmazlar. Emsali müstakbelenin önünde onları 
daima canlandırırlar. Onlarla birlikte esbabı felaketi de daima yaşar. Bu 
suretle aynı esbabın netayici felaketimizden atiyi mahfuz tutarlar. Bu kür
sü mualladan milletime tavsiye ederim. Unutmamasını, hürriyet ve meşru
tiyetin mehdi nevvarı olan sevgili Selânik'i, Yeşil Manastır'ı, Kosova'yı, İş-
kodra'yı, Yanya'yı bütün güzel Rumeli'yi unutmamasını tavsiye ederim. 

Muallimlerimizden, muharrirlerimizden, şairlerimizden bütün er-
bab-ı tefekkürümüzden hududun öte tarafında kurtarılacak kardeşler, 
tahlis edilecek eczayı vatan bulunduğunu, nesli hazır ve emsali atiye 
önünde dersleriyle, yazılarıyla, şiirleriyle bütün nüfuzu maneviyyeleriy-
le daima canlandırmalarını rica ederim. Ancak bu suretle felaketlerimi
zi, hezimetlerimizi izhar eden hataların tekerrüründen âtimizi muhafa
za edebiliriz" (1). 

Sait Halim Paşa hükümetinin programında ise Mahmut Şevket Pa-
şa'nm sadrazam olmasından sonra gelişmeler anlatılmıştır. Dolayısıyla 
koskoca Balkanların kaybı Meclis-i Mebusanda ele alınmamıştır. 

Maliye Nazırı Cavit Bey, Balkanların kaybedilmesinin Osmanlı bütçe
sinde büyük bir gedik açmadığını 23 Haziran 1914'te Meclis-i Mebu-
san'da yaptığı konuşmada şöyle dile getirmiştir. 

"Rumeli vilayatının masarifine gelince, 1325 senesi zarfında -umum 
Rumeli Vilâyatı, Edirne Vilayatı dahil olduğu halde- 4 Milyon lira, 1326 
senesi zarfında 5 Milyon lira, 1327 senesi zarfında 6 milyon 4 yüz bin li
ra masarifi icabetmiştir ki, bunun vasatisi 5 milyon 280 bin liraya baliğ 
olmaktadır. Bundan, Edirne vilayeti masarifini teşkil eden bir buçuk mil
yon liranın büyük bir kısmını tenzil edecek olursanız, takriben dört mil
yon lira kalır ki, Rumeli vilayetlerinin; yani Selanik, Kosova, Manastır ve 
Yanya vilayetleriyle Edirne'nin bir kısmının masarifini bulursunuz" 
(2).Konuya malî açıdan bakan Cavit Bey'in yeni vergilerle bu açıklığın gi
derileceğini belirtmesi ittihatçıların Balkan politikasını açıklaması bakı
mından ilginç olsa gerektir. 

(1) MMZ C D.3, iç I Içüma-t Fevkalade ,c / . s . 23 
(2) MMZ C D. 3, iç I, Içtıma-ı Fevkalade c. /, s 599 
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3. Birinci Dünya Savaşı 
Avusturya-Macaristan Veliahdı, Saraybosna'da bir Sırp milliyetçisi 

tarafından öldürüldüğü sırada Osmanlı Meclisi Mebusanı açıktı. Ancak 
olaya herhangi bir tepki göstermemiştir. Suikast Avusturya-Macaristan 
ile Sırbistan arasını günden güne gerginleştirirken ve Üçlü itilaf Devlet
ler Grubu ile Üçlü ittifak Devletler Grubu arasında savaş başlarken Os
manlı Padişahı "Avusturya-Macaristan ile Sırbistan arasında ahiren 
tehaddüs eden harbin bir şeklî umumî"yi aldığını belirterek Teşrinisani 
başında toplanmak üzere Meclis-i Mebusanı tatil etmiştir (1) 20 Temmuz 
1930/2 Ağustos 1914. 

Meclisin kapatılmasından sonra savaşın çapı daha da genişlemiş, 
başlangıçta tarafsız kalmayı yeğleyen Osmanlı Devleti, Almanya'nın zor
laması sonucu Ekim 1914'te bu savaşa katılmıştır (2). 

Belirlenen tarihten bir ay sonra 14 Aralık 1914'te açılan Meclis-i Me-
busan'ın açılış toplantısında padişah bu konuya değinmiş ve şunları söy
lemiştir : 

"Hükümeti seniyemiz ihtiyar ettiği müsellah bitaraflıkta sebatı azmet
miş iken, Donanmai Hümayunumuz Karadeniz'de Rus Donanmasının te-
cavuzatam duçar olmuş ve müteakiben Rusya ve İngiltere ve Fransa dev
letleri hudutlarımıza asker ve donanma sevk ile fiilen muhasemata baş
lamış olduklarından, harbi ilân ile hudutlardaki ordularıma ileri hareket 
emrini verdim. 

Rusya, Fransa, İngiltere Devletlerinin Alem-i İslâm aleyhinde öteden 
beri takip edegeldikleri siyaset-i imhakâranenin silah kuvveti ile refi fari-
zai diniyye hükmünü aldığından, isdar olunan fetvayı şerife mucibince 
bilcümle Müslimini bunların ve muavini olan devletlerin aleyhine cihada 
davet eyledim..." (3). 

Meclis-i Mebusan Başkanlığına seçilen Halil Bey de şunları söylemiş
tir : 

"... Devletimiz de düşmanlarımız tarafından harbe icbar edildi. Bal
kan Harbinin hitamından ancak bir sene geçmiş olduğu halde ikinci bir 
(1) MMZ C D l içtimai Fevkalâde C 2. i 662 
(2) Bkz Bayıır, C 3 K\ 1 5 194 295, Haluk Ulman, Bırına Dun\a Savaşına Giden Yol ve Savaş, Ankara 1973, s 27 J Vd 

Coşkun Vçok, Sıyatal Tarih Ankara • 1975 s 214 Vd 
Fahir Armaoğlu, Siyasi Tarih (1789-1960) Ankara . 1975, s 409 460 

O) Bkz Meüıs-ı Umumi Zabıt Ceridesi, C l.ı 70 Meclıs-t Mehusan'ın yanıtı ıçmbkz. MMlb C D, 3, iç Se 1,C 1 s 
21,25 
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harbe girmek memleket ve milletimiz için pek büyük fedakârlıkları davet 
etti ve ediyor. Hamdolsun ki evvelki harp ile bunun arasında iman-u za
ferimizi takviye edecek pek kuvvetli avamil vardır. Balkanlılar bizi sefine-
i devletimizin bir girdab-ı intihab ve ihtilâl içinde bimecal bocaladığı bir 
zamanda yakalamış idiler. Onun için hayallerinden bile geçmedik muvaf
fakiyetlere nail oldular. Bu defa tam vaktinde isabeti arayı sudur olan 
İrade-i Padişahı ile seferberliğimiz muntazam bir surette ikmal edilmiş 
bir halde memleketin zengini fakiri, alimi cahili silah bedest olarak har
be giriyor. Bazı arızalar, iktidarsızlık, tedbirsizliklerle mağlup olan Os
manlı Orduları çok defalar yeniden toplanarak hataları tamir eyleyerek 
galiplerini, hatta daha kuvvetli oldukları halde senesi içinde bozmuştur... 

Bugünkü harp, bir meselenin halli, tecavüz edilmiş namus-u milletin 
tamiri bir vilayetin müdafaa ve muhafazası gibi hususî ve geçici bir harp 
değildir. Beka ve mevcudiyet münazaasıdır. Onun için sevgili padişahı
mızın etrafında sadakat ve hamiyet ile birleşmek bütün varlığımızla kuv
vetimizle ahfadımıza vazife-i medeniyetlerini ifa eyleyebilecek bir sulhu 
daimi istihsal edinceye kadar muazzam müttefiklerimizle harpte sebat 
etmek lazımdır. 

Bir ayağı Boğazlara, İstanbul'a diğer birini de Baltık Denizi'ne daya
yarak Garba hakim olmak sevdayı zalimanesi ile ikibuçuk asırdan beri 
üzerimize saldıran moskoflara karşı, şimdiye kadar kendi silahımızla gö
ğüs gerdik. Bundan böyle yalnız meydanı harpte değil, sahai iktisadiyat
ta da değil, fikri teşkilât ve idarede de faikiyyet dehasını isbat eyleyen Al
manlarla müttefiki muazzam ve muzaffer Avusturyalılar ile Macar kar
deşlerle birlikte Rus beliyyei istilasına karşı garbın ve şarkın medeniyeti
ni hürriyetini müdafaa edeceğiz. 

... Salibin hilale siyasî aforozunu kaldıran bu harp, neticede hakkı 
hayatını, isbat eden, sahip olduğu yerlerin müdafaasına kabiliyetini gös
teren bir milletin mevcudiyet ve hürriyeti için saadet bahşolacaktır. 

Harpte bazı milletler intikamını, bazıları zaferlerini, bazıları da ceza
larını bulur. Bu muharebede biz muzaffer olarak hak ve intikamımızı, 
Ruslar ve müttefikleri her halde cezalarım bulacaklardır... (1). 

Bu konuşmalarla Birinci Dünya Savaşı Meclis-i Mebusan'ın günde
mine girmiştir. 6 Kânunuevvel 1330/19 Aralık 1914'te ordu başkuman-
(1) MMZ. C. D. 3, İç. Se. 1. C. I, s. 5 

590 



danlığı vekâletine ordu ve donanmanın gösterdiği celadetten dolayı Mec
lisin güvenini içerir bir telgrafın yazılması kararlaştırılmış ve 21 Aralıkta 
şu telgraf hazırlanmıştır. 

"Kahraman Osmanlı Askerleri! 
Milletin ihtiyarından gencine, şehitlerinden dirilerine varıncaya kadar 

asırlardan beri beklediği intikam güneşi geldi. 
Osmanlılığın ve Müslümanlığın en büyük düşmanı olan Moskoflarla 

ve müttefikleri İngiliz ve Fransızlarla karşı karşıya bulunuyorsunuz. On
ları tepeleyiniz. Ve şimdiye kadar söndürdükleri ocakların, açtıkları ya
raların ayaklar altında bıraktıkları şehitlerin intikamını alınız ki, omuz
larımızı iki kad eden mağlubiyet lekeleri alnımızdan şilinsin ve Allah ve 
Peygamber de bizden razı olsun. 

Halife-i zişan, düşmanlar aleyhinde cihad ilân etti. Dünyanın her kö
şesindeki Müslümanlar Emirülmüminin bu davetine icabetle silaha sa
rıldılar. Müslümanlar ve Osmanlılar için felah dakikası artık çaldı. Siz bu 
hareketin önündesiniz. Göğüslerinizde iman ile kalplerinizde emnü iti
mat düşmana saldırınız. Arkada bıraktığınız evlad ve ailenizi, ocaklarını
zı hiç düşünmeyiniz. Onlar bize vediatullahtır... Gözlerinizi uzaklara kal
dırınız ve hudut haricinde kurtarılacak kardeşler, ezilecek düşmanlar, is
tirdat edilecek haklar bulunduğunu bir an unutmayınız. 

Kahraman Ordu ve Donanma! 
Bütün Osmanlı milletiyle beraber, bütün Müslümanlık dünyası göz

lerini sana dikmiştir. Allanın inayeti, Peygamberin ruhaniyeti sayesinde 
feyz ve necatı senden bekliyor. Uhdene düşen vazifeyi Allah uğrunda ci
hadı bütün kabiliyetinle yap ve Nusreti Cenabı haktan bekle" (1). 

Meclis-i Mebusan üyelerinden bazıları fiilen savaşın içinde yer aldık
ları için Meclis-i Mebusanca izinli sayılmalarını istemişlerdir. Örneğin 
Erzincan Mebusu Halet Efendi, askere erzak ve mühimmat temin etmek 
amacıyla 2500 hayvandan oluşan gönüllü bir menzil katarı teşkil ettiği
ni belirterek, bir aylık izin istemiştir. Kerkük Mebusu Mehmet Ali Bey ise, 
düşmanın Basra'ya saldıracağını işittiklerini, gönüllü mücahit oluştur
mak için köy ve aşiretleri dolaştığını bildirmekte ve binlerce cengaver at
lı ve piyade oluşturduklarını bildirmektedir (2). 
(/; tı.K.e., s 26 
(7) a.g.e.. s. 12,13 

591 



İzmit Mebusu Ziya Bey, fiilen harbe katıldığı için süresiz izin isterken, 
Lazistan Mebusu Sofuoğlu Sudi'de vatanî bir hizmette bulunmasından 
dolayı izinli sayılmasını istemiştir. 

Mebuslar ya gönüllü toplamak, hastanelerde çalışmak, karargâhlar
da görev almak, cihatın öngördüğü yatırımı yerine getirmek ya da Van 
Mebusu Viramyan ve Papazyan Efendiler gibi bulunduğu yörede hükü
met halk ilişkisini düzenlemek amacıyla izin istemişlerdir (1). 

Düşman ordusuyla fiili çalışma içinde bulunan mebuslar kazandıkla
rı başarıları Meclis-i Mebusana da iletmişlerdir. Örneğin Erzurum Mebu
su Seyfullah Bey 15, 16 Kânunuevvel 1330/28 Aralık 1914*te Tiskert'ten 
yazdığı telgrafta düşmanı yendiklerini, perişan halde kaçan düşman güç
lerini Kosor Boğazında tümüyle esir ettiklerini bildirmiştir (2). 

Savaşın ilerleyen aylarında Osmanlı orduları başarılı olamamıştı. Ör
neğin Doğu Cephesinde, Güney Cephesinde başarısızlıklar görülüyordu. 
Çanakkale'den yapılan saldırılarda ise, Osmanlı Ordusu başarılıydı. İşte 
gerçekler böyle iken 16 Şubat 1330/1 Mart 1915'te Meclis Başkanı "4 ay
lık vukuatı harbiyye"nin tüm cephelerde dostlarımızın ordumuza güveni
nin arttığından düşmanlarımızı hayretler içinde bıraktığından söz ediyor
du. 

Enver Paşa'nm yönettiği Sarıkamış taarruzu başarısız olduğu halde 
Meclis Başkanı savaşın ilk günlerinde sınırı geçip Köprüköy civarına ge
len düşmanın tümüyle geri atıldığını 40 günlük bir taarruz sonucu Sarı
kamış'a kadar düşmanın sürüldüğünü, düşmanın cepheye getirdiği yeni 
güçlerin de Osmanlı ordusu önünde eridiğine dikkati çekiyordu. 

Mısır'ı kurtarmaya memur olan ordunun da susuz çölleri aşarak ka
nalın doğusundaki düşman güçlerini yendiğini, kanalın batısına geçtiği
ni, buradaki görevini yaptığını, yakında Mısır'ın kurtulmasının kesin ol
duğunu belirtiyordu. 

Düşman güçlerinin Çanakkale'ye de saldırdıklarını fakat küçük bir 
başarı dahi elde edemediklerini, boğazı geçemeyeceklerini, Osmanlıların 
"yerde sürünerek değil, arslanlar gibi döğüşerek, sefil ve cebinler gibi al
nımız yerde değil, asil ve büyük müstakil milletler gibi cephei paki yük
sekte olarak" yaşayacağını ya da Sultan Osman'ın verdiği "Seyf-i celâdet 
İl) a./;, e., s. 30, 31, Diğer izi/ı isleyenler için bkz- s. 80, 210, 453, 467, 494, 495, 516, 566, 5X4-586. 714 
12) a.g.e.. s. 90 
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ve sehametinin hakkını ödeyerek" öleceğini vurguluyor ve "ölmeyeceğiz, 
yaşayacağız, yolumuz halas-ı ebedi yoludur" diyordu. 

Meclis Başkanı "Moskoflar emin olsunlar, harp meydanında birleşen 
ve kaynaşan Osmanlı-Alman-Macar ve Avusturya silahları"nın onları 
kahredeceğini tüm İslâm ülkelerinin, zalimlerin elinden kurtulacağını 
sözlerine ekliyordu (1). Meclis Başkanının bu konuşmasıyla Padişahın 
irade-i senniyesi gereğince Meclis-i Mebusan 1 Marttan başlayarak 28 
Eylül 1915'e kadar kapatılmıştır. 

Meclis-i Mebusan kapalı iken Çanakkale'de büyük bir zafer elde edil
mişti. İşte bunun üzerine bazı ressamlar harp sahasına giderek gözlem
lerine dayalı tablolar yapmışlar ve bunları Meclis-i Mebusan'a armağan 
etmişlerdir (2). 28 Eylül 1915'te Meclis-i Mebusan açılınca Kütahya Me
busu Abdullah Azmi Efendi Çanakkale'de savunma yapan askerlere Mec
lisin şükranlarını göndermesini istemiştir (3). Onun bu önerisi kabul 
edilmiş ve Meclis-i Mebusan Reisi Halil Bey "Meclis-i Millinin" selamları
nı Başkumandan vekiline iletmiştir (4). 

Çanakkale'de elde edilen başarı üzerine, Sadaretçe Padişaha gazilik 
unvanı verilmiş ve bu unvanı tebrik etmek üzere Meclisten bir heyet se
çilmiştir (5). Osmanlı ordusunun bu başarısı, Macaristan Meclis-i Mebu-
sanınca da kutlanmıştır (6). 

Savaşın gidişatından baş sorumlu olan Enver Paşa 22 Eylül 1915'te 
ülkenin askeri durumu hakkında şu açıklamayı yapmıştır. 

REİS — Harbiye Nazırı Paşa Hazretleri vaziyeti askeriye hakkında bazı izahat 
vereceklerdir. 

ENVER PAŞA (Başkumandan Vekili ve Harbiye Nazırı) — Bize arazi, can, mal 
ve şeref ve haysiyetçe birçok zıyaı mucip olan geçen harbi müteakip her nezaret, 
kendisine mahsus vazifeyi yapıp, memleketi canlandırmakla meşgulken, biz de 
o muharebeden kalma ordumuzun enkazını toplamakla uğraşıyorduk; fakat za
man bizim tahminimiz fevkinde istical etti, umulmayan bir zamanda bugün için
de bulunduğumuz büyük harp parlayıverdi. Memleketimizin vaziyeti cografiyesi 
ve komşularımızdan bize müessir olabileceklerle öteden beri mevcut münaseba-
tımız daha ilk anda bizi ihtiyatlı bulunmağa mecbur etti. Vesaiti nakliyemizin 
noksanı, bir an evvel işe başlamamız için ikinci bir mecburiyet teşkil ediyordu. 
(1) a./>.e.. s. 481 
(2) u.ji.e., s. 485 
(3)a.ti.e. 
(4) a.g.e., s. 496. Enver Paşa da bunu Ordular ve Donanma Komutanlarına iletmiştir. 
(5) hkz. a.g.e., s. 484, 497 
(6) bk:.. a.g.e.. D. 3. İç. Se. 2. C. I. s. 72 
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Nihayet Şevketmeap Efendimiz, Umumî Seferberliği irade buyurdular. Hiç kim
senin tahmin ve tahayyül etmediği büyük bir tehalükle bütün Millet bu İradei Se-
niyyeye tevfikan silah başına koştu ve yine tahminin fevkinde bir süratle bütün 
ümitlerin fevkinde büyük bir ordu vücuda geldi. 

Harp diğer memleketlerde devam ediyor ve cereyan eden ahval ara sıra bizi 
de tehdit ediyordu. Mümkün mertebe harpten tevakkile çalışıldı; fakat Karade-
nizde Rusların suikasdı neticesi patlayan toplar bizi de bu harbe soktu. İlk anda 
anlaşılıyordu ki, bugün düşmanlarımız olan hükümetler daha çoktan beri hu
dutlarımızda bizi bir an evvel ezip, mahvetmek için hazırlanmışlar ve kemali te
halükle bu anın vürudunu bekliyorlarmış. Her taraftan hücuma maruz kaldık. 
Tecavüzi bir maksadımız olmadığı için, kuvayı askeriyemize daha bidayette vu
kua gelecek taarruzlara karşı koyacak tarzda taksim etmiştik; fakat bunda da, 
eski harplerde olduğu gibi, birtakım ikinci derecede fikirlere saplanmıyarak, 
maksadı umumî harbin gayesine atfen hazırlanmış bulunuyorduk. Kafkasya'da 
patlayan Rus top ve tüfeğiyle başlıyan düşman taarruzu, evvela ilerler gibi olmuş
tu; fakat aradan bir ay geçtikten sonra Rusları kendi arazileri dahilinde takipe-
decek surette mukabil taarruza geçerek, onları hırpaladık ve bugüne kadar gör
düğümüz gibi, Rus Ordusunu artık bizim için bir tehlike teşkil edemeyecek bir 
hale soktuk. 

Bu sırada en mühim vakayi Çanakkale cihetinde hazırlanıyordu; bundan ev
vel Mısır Seferine iptidar etmiştik. Herkesin yapılamayacağını zannettiği bu se
fer için iptidai lazım gelen istihzarattan sonra Ordumuzun bir kısmiyle yine düş
manlarımızın geçilemeyeceğini zannettiği (Sina) Şibih Ceziresini geçtik ve atide 
yapacağımız büyük hareket için lüzumu olan araziyi kanala kadar işgal ettik. 
Düşmanın tedabirini anladık ve buna karşı ittihazı lazımgelen tedbirler için bir 
fikir edindik. Bu teşebbüsten hâsıl ettiğimiz kanaat, Mısır Seferinin yapılabilece
ği ve inşallah muvaffakiyet elvereceği merkezindedir. 

Bu sıralardaydı ki, İngiliz, Fransız Donanmaları Çanakkale'de ufak tefek ta
arruzlara başlamışlardı. Zaten bizce kıymeti harbiyesi olmayan harici istihkamat 
yine tahminin fevkinde büyük bir mukavemet gösterip sustular. Düşmanlarımız 
bundan cesarete gelmiş olacaklar ki, bildiğiniz gibi, 5 Martta Dünyada kimsenin 
mağlup olmayacağını zannettiği büyük donanmalarıyla boğaza hücum ettiler; fa
kat inayeti Hakla orada donanmalarının büyük bir kısmının batırıldığını görerek, 
makhuren geri dönmeye mecbur oldular. 

Bunda muvaffak olamayan düşman, karada bizi mağlup ederek, bu suret
le, Boğazı açmak ve İstanbul'u zapdetmek fikrine düştü. Bunda da bizim tah
minimiz düşmanmkine galebe çaldı. Teşebbüslerinde, kendilerinin pek mü
kemmel ve dehşetli vesaitine rağmen muvaffak olmadılar. Bugüne kadar mu
vaffak olamadıkları gibi, bundan sonra da muvaffak olmalarının hiç ihtimali 
kalmamıştır. 

Efali gazetelerde gördüğünüz için artık teferruat hakkında söz söyleyerek, 
orada askerlerimizin en küçüğünden, en büyüğüne kadar nasıl bir fedakârlıkla 
ve nasıl bir tevekkülle harp ettiklerini tekrar etmeye lüzum görmüyorum. 
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Gun olmuştur ki askerlerimiz düşmanın denizden ve karadan bizim elimizde 
bulunan topların belki yirmi, otuz misil fevkinde topla yaptığı ateş karşısında tü
feğim elinde tutmuş ve karşısına çıkan düşmanı gülerek karşılamış ezmiş ve 
mahvetmişlerdir. Vasati bir tahmine göre ingilizler bu kara muharebesi için şim
diye kadar beşyuz bin asker kullanmışlardır; fakat bu kuvvetin hemen yarışma 
yakın miktarı; yani ikıyuz bin kadar olu ve yaralı olarak burada gömülmüş ve ge
ri donmuştur Zaten son haberlerden anladığımıza göre, kendilerme yeni zuhur 
eden bir vesileden bilistifade buradan ümitlerini büsbütün kesmiş ve bu kuvve
tin bir kısmını geri çekmeye başlamışlardır. 

Evvelce söylediğim gibi, butun harekatı askeriyede maksadı asli olan neticeı 
katiyyeyı kazanmayı düşündüğümüz için, tabiatıyle Memleketimizin gayet vasi 
olan hudutlarının her tarafında kuvvetli olmak ihtimali yoktu. Eğer böyle yapsay
dık bugün hiçbir yen muhafaza edemezdik. Bu münasebetledir ki, arazimizin ba
zı aksamı maatteessur düşmanın tecavüzüne maruz kaldı; fakat onu da kemali 
emniyetle vaadedebilirim ki, sulhlu görmezden evvel düşman ayaklarını oradan 
keseceğiz, düşmanlarımızı geldikleri yere ve belki daha ilerilere kadar da sürece
ğiz 

Biliyorsunuz ki, harp beş, on gun sonra senesine giriyor ve seferberlik de he
men bırbuçuk seneyi geçiyor. Bu müddet zarfında hakikaten Milletin yapmış ol
duğu fedakârlık eğer bu derece olmasaydı, kendilerine layık böyle bir ordu ve do
nanma vücuda getirmek kabil olmazdı 

Bugün, bizim bugüne kadar topladığımız kuvvet, size yalnız ufak bir fikir ve
rebilmek için diyebilirim ki iki milyonu geçmiştir ve bununla biz bugün sair hü
kümetlerden kuvvetli olduğumuz gibi, yarın da kuvvetli bulunacağız. Çunku, her 
hükümet, her memleket, birkaç sınıf sonraki kura efradını da silah altına almış 
olduğu halde, biz bugün mutat olan askerleri silah altına almakla iş görüyoruz. 
Binaenaleyh, bugüne kadar en muşkil zamanları geçirmiş olan Ordumuz, bun
dan sonra daha kuvvetli, daha kesretli, daha mükemmel olarak mevcudiyetini 
muhafaza edecek ve inşallah neticei kafiyenin muvaffakiyetle kazanılmasına en 
buyuk amil olacaktır. 

Müttefiklerimizin orduları hakkında Reisi Muhterem Halil Beyefendi kısaca 
söylenecek şeyi ifade ettiler. Bugün Alman ve Avusturya kılıcı ne tarafa döndüy
se orada maksadına nail oldu. Bugün uç müttefik ordu, sekiz müttefik orduya 
karşı kemali muvaffakiyetle harp ediyor, edecek ve inşallah neticei katlyyeyi de 
istihsal eyleyecektir 

Biz, bir sene kadar yalnız kendi yağımızla kavrulduk, hariçte tamamiyle mu
vasalamız kesilmiş olduğu için ve geçen Balkan Muharebesinden miras olarak bi
ze pek az bir şey kaldığı için, kendi memleketimizin hâsılatıyla şimdiye kadar 
olan zamanı geçirdik; fakat onu da tebşir edebilirim ki, bizim için sonuna kadar 
d.a devam etse yme sıkıntı çekmeyecek olduğumuz bu yalnızlık hali az zaman 
sonra ortadan kalkacak, daha mebzul silah, cephane vesaır ihtiyacatı temin edi
lerek Ordumuz daha iyi bir hale gelecektir. Şevketmeab Efendimizin Orduya mül
hem olan hissiyatı kahramananelerı Orduda ve Donanmada öyle bir his öyle bir 
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iman hâsıl etmiştir ki Cenabı Hakka sığınarak biz nereye dönsek galip geleceğiz 
ve ilâsı için uğraştığımız maksada vusul bulacağız ve bugün her nefer biliyor ki 
bu harpte yalnız 30 milyon Osmanlı için değil, fakat aynı zamanda 350 milyon 
ehli İslamın hukuk ve hürriyetini istihsal için çalışıyor. Binaenaleyh bu surette 
çalışan arkadaşlarıma ben katiyen eminim ki Allah şimdiye kadar olduğu gibi 
yardım edecek ve neticede muzafferiyeti bize bahşedecektir. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? ("Var" sadaları) 
İLYAS SAMİ EFENDİ (Muş) — Arkadaşlar, beşeriyette azim bir ferdayı inkılap 

doğuran harbi umumî hazırda, bu girudan uzmada Orduyu Osmaninin muzaffe
riyeti hazırası, Reis Bey ve Harbiye Nazırı muhterem Enver Paşa Hazretleri tara
fından muhtasar ve müfit olarak daha resmi lisanla söylendiği için, bu babta va
ziyeti hazıramızm Cenabı Hakka yüzbinlerce hamdü senaya layık bir halde oldu
ğunu tekrar etmekle kesbi şeref eyler ve bunu bu suretle ihtisar eylerim. Yalnız 
vaziyeti hazıramız bir sene evvelki acı feci ve çirkin manzara ile nispet edilince bu 
tebeddülün sebebi hakikisini aramak lüzumu bütün fikirleri işgal eder. Bendeniz 
de bunda imali fikr ettim. Bir sene evvelki feci manzara da bugün muhtelif saha
larda mıntıkalarda meşgul olan Orduyu Osmaninin şanlı şerefli hali vaziyeti ile 
bir sene evvelki sönmüş muzlim ve İstanbul surlarının mevcudiyeti milliyemizi 
tehdit eden halini birer fotoğraf nazarıyla gördükçe sebebi hakikisini nüfuzu na
zarla aramamak mümkün değildir. Milletin hakiki kahramanca büyük ve azim 
hissi fedakarisi kahramanlığı istihkarı hayatı, bekayı mevcudlyyete müstahak ol
duğumuzu ispat etmiştir. 

Efendiler, harbi hazırda şahidi olduğum sahadan bir iki misal iradıyla iktifa 
edeceğim. Kafkas darül harbinde Ordunun ihtiyacatım temin için şimdiye kadar 
gösterilen gayret sekene! mahalliyenin seviyesi nazarı itibare alınarak kıyas edil
diği takdirde, her halde feyzi manevi ve tecelliyatı ilahiye demekten başka bir şey 
hatıra gelmiyor. Tekalifi harbiyye namıyla Hükümetin rehberlik ve mizacgirane 
idaresinden başka, kışlık zahiresini bile koşa koşa getiren; arkadaşlar, yalnız ge
tirmek değil, şedaidi şitaiyyeye rağmen ve vesaiti nakliyenin noksanlığına ve mü
rur ve uburun imkânsızlığına rağmen, sırtlarında beş günlük mesafeye karlar 
buzlar içerisinde Ordunun azığını götüren insanlar, biraz seviyeleriyle nazarı iti
bare alınırsa, hakikaten o zaman bunun bir feyzi manevi, Cenabıhaktan bir fey
zi mahsusu olduğu anlaşılır. 

Efendiler, işte altı ay mütemadiyen devam eden bu sevkiyatı askeriyyede aha
li sırtlarıyla erzak taşıdığı ve Ordunun ihtiyacına herşeyi feda ettiği halde diğer 
taraftan da hasmm muntazam, mücehhez kıtaatına ve gönüllü kuvayı muavine-
sine tesadüf etmiş, bazı yerlerde günlerle haftalarla aylarla mukavemet etmiş, 
düşmana bir hatve ileri artırmamıştır. Çünkü Rus Ordusunun ricatı yoktur. Ar
kası çevrildi mi bir tüfek atmadan hayvan sürüsü gibi kaçar. Halbuki bizim İs-
lamlarımız, sekenei mahalliye, ölümü şeref bilmiş şahsî hayatları nazarlarından 
çıkmış, ölümle müsabaka edercesine vazifesini yapmayı şeref addetmiş, bu şeref
ten niçin ben mahrum olayım diyor ve bunun arkasından bütün sadat, eşraf eka-
bir, meşayih bulunduğu için ölüme karşı müsabaka edercesine harbe girmişler. 
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Osmanlıların bu harpte istihkarı hayat etmeleri bekayı hayata müstahak ol
duklarına delili alenidir. 

Onun için bu kürsüde mümessili bulunduğum Milleti Osmaniyyenin hissi fe-
dakârisini kemali şükran ve mahmedetle söylerken, Meclisi Âlinin Ordunun his
siyatı vatanperveranesini hürmetle yad etmesini söylemekten ve bilhassa böyle 
Milletin fedakârlığını tehziz ve tahrik ederek hüsnü hizmetleri mesbuk olan ida
re memurlarının mesaisini ve bilhassa Şehidi Vatan Muş Mutasarrıfı Servet Be
yin namını yadetmekten kendimi alamıyorum. ("Allah rahmet eylesin" sadaları) 
Burada şühedanın ervahını fatihalar, rahmetlerle yadederken şanlı ve şerefli Or
duyu tebcil eder ve Hükümetin hüsnü idaresinden dolayı Hükümete beyanı te
şekkürü vazifeden addederek kürsüyü terk ederim. 

MEHMET TEVFİK BEY (Divaniye) — Bir seneden beri Hıttai İrakiyyede İngiliz 
Ordusuna karşı mukaddes Osmanlı Sancağı altmda vatan müdafaasına uğraşan 
Irak aşayir ve ahalisinin bu suretle Hilafete kuvveti merbutiyyeti ve onların Hü
kümeti hazıradan vaki olan bazı metalibatını Huzuru Âlilerinde muhtasaran arz 
etmek isterim. Sırp Hükûmatı biri diğerine karşı ilanı harp ettiği zaman, İngiliz
ler öteden beri Hıttai Irakiyeye karşı olan suiniyeti itibariyle, henüz Orduyu Os-
mani seferberlik bile ilan etmeden bunu bir fırsat ittihaz ederek Basranın 15 ki
lometre cenubunda Şattülarab üzerinde vaki İran ile serhaddimizi teşkil eden 
(Mahmere) karşısına sefaini harbiyesinl getirmişti. Bir taraftan kuvvetiyle Hıttayı 
tehdit ederken diğer taraftan öteden beri alışmış olduğu melanet saikasıyla da 
bir takım mevaid ile, Hükümeti Osmaniye ilanı harp etmezse biz Devleti Osma-
niyyeye taarruz etmeyeceğiz. Hıttaı-İrakiyyeyi muhafaza edeceğiz diye birtakım 
efsanelerle vakit geçirmeye çalışıyordu. İlanı harbimizle beraber (Fav) dan Basra-
ya kadar, vaziyeti müsait bularak üç dört gün zarfında Basrayı maatteessüf isti
la etmiştir. 

İcabatı harbiyeden olarak Başkumandanlıkça Irak Ordusu, Irak'ın gayri bir 
sahai harbe sevkedilmiş olduğundan düşman Irak'ı boş bularak ve öteden beri 
bularalarda ekilen tohum fesadı bir kat daha tezyit ederek Bağdat'a ve üç gün 
sonra Musul'a kadar ilerleyeceğim diye birtakım vaitlerle ezhanı ahaliyi tagllt 
eden birtakım beyannamelerle zehirlemek istiyordu ve böylece kendisine de bir 
kanaat getirmişti. Başkumandanlık, Irak ordusunu mevkiinden aldığı zaman 
Irak'ın emri müdafaası her halde şayanı itimat, Osmanlılığa fartı merbutiyetleriy-
le müştehir olan Irak aşairine tedi olunmuştu. Paşa Hazretlerinin bu itimatların
da ne kadar muhik olduklarını ve İngilizlerin ham hayallerinin az bir müddet 
sonra nasıl inkisara uğradığını zaman bize gösterdi. Basranın istilasından sonra 
derin bir uykuda bulunan Irak Osmanlıları hemen meseleden haberdar oldular. 
Zaten halifei akdesimiz tarafından da o esnada cihadı ekber ilan edilmişti. Malu
mu âlileri Irak sekenesinin yüzde sekseni Caferiyül-mezhep oldukları cihetle 
bunların tabi oldukları müçtehidini kiramın mahallî ikâmetleri de Kerbela ve Ne-
cef ti. İhvanımızdan Kerbale Mebusu Muhteremi Nurettin Bey hemen dairei inti-
habiyesine giderek orada kuşai inzivaya çekilmiş ve yalnız ibadatla meşgul olan 
bütün müçtehidini kiram ile görüşerek onları bu emri hayra iştirak ettirmek için 
mesaii lazimede bulundu ve hakikaten ulema ve müçtehidini Caferiyye Hilafeti 
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Osmaniyyeye karşı misli na mesbuk bir hizmet ibraz ettiler ve böylece Irak'ta bir 
inkılabı kebir ilan eylediler. Bununla da iktifa etmeyerek 80, 90 yaşında bulunan 
ve her birisi yüzbinlerce mukallide malik olan ulema, darül harplerde sair mü
cahidin gibi çadır altında her türlü meşakı askeriyyeyi iktiham ederek İngilizlerin 
melanetini ve İslamiyet hususundaki, fikri fasidanelerini anlatarak İslamiyete 
büyük hizmetler ettiler. 

Irak'ta mevcut olan bu hissi vatanperveri üzerine büyük bir galeyan görül
mekle İngilizler Basra ve Kurne önlerinde artık tevakkufa mecbur oldular. Ve 
harpten ziyade artık diğer melanetlere teşebbüs etmeye başladılar. İngiltere ken
disinin Atebatı Âliye muhafızı olduğunu ve Atebata katiyen müdahalede bulun
mayacağını beyan etmesine karşı Irak İslam ve Osmanlılarının nefretini daha zi
yade celbetti. Bu esnada Irak kumandanlığına şehit Merhum Süleyman El-As-
kerî Bey tayin buyurulmuş. Süleyman Askerî Bey pek büyük bir vatanperver, va-
zefesinde hakikaten alim bir asker olmakla beraber esasen üç sene evvel Irak'ta 
gezmiş ve Irak'ın birçok safahatını anlamış; Hilafeti Uzmayı İslamiyyeye ne kadar 
büyük bir faydayı intaç edeceğini takdir etmiş olduğundan, henüz bakir olan 
Irak'ın müfid bir unsur olacağını takdir ettiği için vazifesine aşikane sarılmıştı. 
Zaten ulema sayesinde hâsıl olan hüsnü galeyan merhum Süleyman El-Askerî 
Beyin mezayatı hususiyyesi itibarıyla bir kat daha kuvvet bularak Irak'ta haki
katen bir inkılabı kati vaki oldu. 

Düşmanın o günkü vaziyeti Basra'dan ve Mahmar'a Cenubi İran'ı teşkil eden 
Karun Nehri üzerinde başka bir şey değildi. Kendileri (Zebir) üzerinden bir taar
ruz tasammum buyurdukları zaman İngilizlerin Ammare üzerinde yapacakları 
bir çevirme hareketini men için o cihette bulunan Cenubî İran ahalisini ayaklan
dırmak ve karşılarına durmak için bir teşebbüsleri vardı ve bu işe bendenizi me
mur etmişlerdi. Cenubî İran'da daima bizim Osmanlı karargâhı yakınında 15, 20 
bini mütevaciz Sırf İran'lı Irak Acem aşairi vardı ki bunların mukaddes Osmanlı 
Sancağına karşı fartı merbutiyetlerini bendeniz gördükçe hakikaten cihadı İsla-
mm husulüne kani olmuş ve Osmanlı Hükümetinin pek parlak bir istikbale ma
lik olduğuna iman etmiştim. 

O zaman vuku bulan harekatı harbiyyeyi burada bittabiî mufassalan arz et
meyeceğim. Yalnız Huveyze alındıktan sonra bunun şeyhi 80 yaşmda Şeyh Avni 
Beyin İslamiyete karşı olan hissiyatını burada yad etmeden geçemeyeceğim. 14 
Martta Ahvazı istirdat için İngilizlerin sunufu selaseden mürekkep büyük bir 
kuvvetle icra ettikleri taarruz akim kalıp münhezim oldukları zaman, terk ettik
leri seri ateşli bataryalarının yanında o şeyhin birisi 25 ve diğeri 30 yaşmda iki 
evladının şehit düştüğünü görerek pederleriyle tesliyetamiz bazı lakırdılar söyle
mek için kendimde bir mecburiyeti hissettim. Kemali hayretle yüzüme bakarak 
"Bu Sancağı ne zannediyorsunuz? Bizim itikadımızca bu Sancak Hazreti Peygam
ber Efendimizin Sancağıdır. Bunun altında bugün İngilizler gibi melun bir hasım 
karşısında şehit olmaktan büyük bir saadet tasavvur ediyor musunuz?" dedi. 

Ve hakikaten o havalide her cihetten İngilizler sekiz ay müddetle her türlü te-
şebbüsatta bulundular. Neticede büyük zayiata duçar olduğu gibi hezimetten he
zimete düşmekten başka bir şey de elde edemediler. Hatta bu son "Nasıriyye" 
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Muharebesine iştirak eden Müntifek Aşairi, erkeklerine kani olmadılar da kadın
lar bile harbe iştirak eyledi ve harbin nihayetinde kadınlardan 40 kadar mecruh 
ve maktul vardı. 

Kim ne derse desin kim ne bühtan ve hezeyanda bulunursa bulunsun, mey
danda örtülmeyecek bir hakikat vardır ki Hıttaı İrakiyyede şimdiye kadar mukad
des Osmanlı Sancağı altında Irak'lılar kemali irtibat ile nasıl yaşadılarsa bundan 
sonra da tezelzül kabul etmeyecek surette yine Osmanlı olarak yaşayacaklardır. 
(Alkışlar) Yalnız, Iraklılar Hükümeti Merkeziyyeden kati surette bazı metalipte 
bulunuyorlar. O da hulasaten şudur : Irak'ın hail hazır inkişafatı istikbaliyyesi 
nispetinde dahi hasmı canımız olan İngilizlerin o Hıttaı Mubarekeye atfettikleri 
ehemmiyet nispetinde acil bir surette oraya ehemmiyet atfedilmesidir. 

Tarihinin azamet ve şaşası bugün hatıralarda olan Elcezire, Hilafeti Merke-
ziyyeye hitaben diyor ki (Ben, Mülki osmaninin en vasi ve en feyznak bir kıtası-
yım. Şimdiye kadar rabıtamda sebat ettiğim gibi, ebediyyen de sebat edeceğim. 
Hilafeti Osmaniyyeye, İdarei Merkeziyyeye yakışacak bir surette pek ani ve gayet 
mücehhet bir kuvvet gönderilmesi istimdat ve feryadını koparıyorum) diye bağı
rıyor. 

MEHMET SAİD EFENDİ (Mamuretülaziz) — Bendeniz yalnız burada üç söz 
söyleyeceğim : Reis Beyin mucezi beyan olan nutku alisi, Enver Paşa Hazretleri
nin izahatı tammesi, rüfekayı kiramın da beyanatı bizleri çok minnetdar etti. İn
şallah göğsümüz her vakit böyle gerilecek. Osmanlı Sancağı her vakit düşmanla
rı mahv eyleyecek. Yaşasın Ordu, yaşasın Kabine, yaşasın Askerlerimiz, mansur 
olsun Ordumuz. Bundan dolayı Cenabı Hakka hamdü sene ederiz ki, böyle bir işi 
bize kısmet etti. Riyasetin de daim olmasını temenni eyleriz. Hak Taala Hazretle
ri afiyet ihsan etsin. Cenabı Hak, bize öyle bir kabine ihsan etmiş ki, gece ve gün
düz çalışıyorlar. Cenabı Hak, onları her umurda mansur ve saylerini meşkûr et
sin. Üçüncü derecede diyeceğim ki; Orduda bulunan askerlerimiz, her suretle 
cansiparane hizmet ediyorlar. Muhafazai Vatan için canlarını feda ediyorlar. On
ları da Cenabı Hak daima mansur etsin, bedenlerine sıhhat ve afiyet ihsan bu
yursun. Mukaddes ve muhterem olan ve her veçhile dua etmek vazifemiz bulu
nan Padişahımız Efendimiz Hazretlerini Cenabı Hak, ekdardan masun etsin. Üm
meti Muhammede bağışlasın. Her suretle mansur etsin. Yaşasın Kabinemiz, ya
şasın Askerlerimiz, yaşasın Reisimiz. 

Meclis-i Mebusan üyelerinden 15 kişilik bir grup Çanakkale'ye gitmiş 
ve Karargah-ı Umumî ve çeşitli cepheleri gezmiş, ordunun gösterdiği 
kahramanlıktan dolayı Meclis-i Millî'nin teşekkürlerini erkân, ümera ve 
efrada duyurmuştur (1). Bu heyette bulunanlardan Kütahya Mebusu Ab
dullah Azmi Efendi izlenimlerini anlatırken şunları söylüyordu. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Kütahya) — Birinci devreyi itmam etmek üzere 15 
Eylülde Meclisimiz küşad olunduğu vakit tahtı karara alman ilk mesele, Orduya 
karşı Milletin minnettarlığını tebliğ olmuştu. 
(I) a.g.e., s 608 
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Bu tebliğ icra edilmekle beraber, yakından kahramanları ziyaret etmek ve 
milletin minnettarlığını kendilerine tebliğ etmek üzere Ayan ve Mebusandan mü
rekkep onsekiz kişilik bir heyet Meclisi Âlinin ve fırkanın tensibi ile Çanakkale'ye 
gönderildi. Gelibolu, Şibh-i Ceziresi Osmanlıların şehamet ve celâdetine misal ol
makta pek garip tecelliyata mazhar olmuştur. Osmanlılığın bidayeti zuhurunda 
Süleyman Paşa tarafından Rumeli'ye geçilip, Osmanlı azmi istilası bu Şibh-i Ce-
zire'de nasıl tecelli etmişse bugün Gelibolu Şibh-i Ceziresinde ve Çanakkale'de 
cereyan eden besalet ve kahramanlıklar yine o şehamet ve celadetin büyük bir 
misali olmak üzere gösterilebilir. 

Düşmanın kat kat faik olan vesait ve mühimmatına rağmen, tutunabildikle-
ri yeri gören bir bitaraf düşmanlar da asrı hazırm terakkiyatıyla mütenasip olan 
fennin mevcudiyetini ve mebzul vesait ve kuvayı tahribiyyeyi düşünerek kendile
rinin yüzüne tükürmekten ve Osmanlı kahramanlarını kucaklamaktan kendini 
alamaz. 

Efendiler, rey-el ayn vuku bulan müşahedatımı arz ediyorum. Akıl için tarik 
birdir derler. Bunun için de bir erkanı harp olmağa lüzum yoktur zannederim 
Bütün hâkim nıkat, gerek Anafartalarda, gerek Cenup grubunda ve hakeza Asya 
grubunda bütün mühim ve hâkim noktalar bizim elimizdedir. 

Tarassut mevkilerinden bakıldığı zaman görülüyor ki hâkim noktalar bizim 
kahramanlarımızdadır. Düşmanın yarasa kuşu gibi tutunabildiği yerler mahkûm 
noktalardan ibarettir. Asekerimizin iaşesini ve kendilerinin sair ihtiyacatmı te
min için Harbiye Nezaretinin göstermiş olduğu takayyüdattan dolayı bilhassa te
şekkür etmekten kendimi alamayacağım. İlk hatta kadar bütün neferata çay ve 
çorba gibi sıcak yemekler tevzi olunduğunu neferat kendileri söylediler. 

Şimal grubuna bir heyetle vasıl olacağımız sırada bir düşman tayyeresinin 
verdiği işaret üzerine düşman üzerimize şarapnel yağdırmaya başladı. Bu, düş
manın her fırsattan istifade etmeye çalıştığına bir misaldir ve ne kadar müteyak
kız olduğuna bu kadar dakik vesaiti harbiyyeye karşı fennen lâzım geldiği gibi 
teçhiz edilen bir düşmana karşı gösterilen kahramanlıklar sitayişin kat kat fev
kinde bulunmak lazımdır. Bunu benim gibi bir âcizin takdir etmesini hadna şi-
naslık addederim. 

Yalnız telgrafnamenin okunması münasebetiyle Reis Bey tarafından vuku 
bulan arzu üzerine müşahedatımdan bahsettim. Anafartalarda Mustafa Kemal 
Beyin Karargâhına gittiğimiz vakit, müşarün ileyh 18 kişiden mürekkep olan he
yetimizi siperlere sokmayarak tarassut mevkii yanında bir tepeye çıkardı. Kendi
sinin şecaat ve besaleti bizi sipere sokmaya mani oluyordu. Oradan düşmanın 
27, 28 parça kadar saydığımız gemilerini görüyorduk. Düşman gemileri deniz 
üzerinde gezmiyordu. Düşman böyle gemilerinin ateşi altına sığınmış bir haldey
di. 

Mustafa Kemal Beyin gösterdikleri şecaat ve besalete mebni kendi ismine iza
fe edilen tepede "Kemal yerf'nde bize vukuatı harbiyye hakkında malûmat verdi
ler. Bu tepenin şanlı istihdadmı anlattılar. Tabiî bu menakıbı söylemenin yeri bu
rası değildir. 
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Bu kadar mühim meşagil arasında bize vermiş oldukları ziyafette saha-i har
bin haritasını tab ettirmiş ve herkesin isimlerini yazdırarak tevzi eylemişlerdi. Bu 
haritaları tabaklarımızın üzerinde bulmuştuk. Bunu hikâyeden maksadım Mus
tafa Kemal Beyin vazifesindeki dikkatin bir numunesini göstermek ve bulundu
ğu mevkiin haritasını sizlere irae etmek üzere bize tevdi eylediğini bildirmektir. 

Bu da 12 saatin içinde vâki oluyor. 12 saat evvel biz oraya gelmiştik. Öğle ye
meğini burada yesinler diye kendileri haber gönderdiler. Ertesi gün öğle yemeği
ne kadar olan zaman zarfında 18 tane harita yaptırmış herkesin ismi ile yemek 
tabağının üstüne koydurtmuştu. Gerek askerin iaşesi ve gerek Çanakkale'nin 
gayri kabili mürur olması hakkındaki kanaatimize bir şey ilave etmek istemem. 

Çünkü bugüne kadar faik mühimmatla en taze kuvvetlerle savaştığı halde 
düşman, bulunduğu yerden bir adım bile ileri atamamıştır. Yakın vakitte denize 
dökeceğiz. Bunu aklı kaasıranemle teemmül ettim ve sizi temin ederim ki, bu pek 
yakın vakitte vâki olacaktır. 

Liman Paşa Hazretlerinin heyetimize karşı fevkalade ibrazı nezaket ederek 
beyanı hürmet ettiklerini söymeleyi de kendime vazife addederim. Kendileri vazi
felerinde nasıl bir kumandansalar misafirlerine karşı da fevkalade nazik bir zat 
olduğunu ispat buyurdular. Şimal grubunda gerek Anafartalarda ve gerek mev
kii-! müstahkem kumandanlığında gerek Asya Grubunda gerek aşağı mmtıkada 
-ki, oranın yolu ayrılmıştı, oraya maatteessüf gidemedik, oradan mahrum kaldık. 
Kumandanların vazifelerine ihtimamlarından askerlere karşı olan takayyüdlerin-
den dolayı kendilerine Meclisçe beyanı teşekkür edilmesini teklif ediyorum." 

Mebusların Çanakkale'ye gitmesi buradaki V. Ordu Komutanı tara
fından da olumlu bulunmuş ve bu geziden duyduğu memnuniyeti Liman 
Von Sanders Paşa 28 Teşrinievvel 1331/10 Kasım 1915 tarihli telgrafı ile 
Meclis-i Mebusan'a bildirmiştir (1). 

Deniz savaşlarının yanında, kara savaşlarında da varlık göstereme
yen düşman güçleri Arıburnu ve Anafartalar'da yediği darbelerden sonra 
"mündefi" olup gitmiştir. Meclis-i Mebusan Reisi, Meclis-i Mebusan'ın te
şekkürlerini Başkomutanlık Vekâletine ve Ordu Komutanlığına iletmeye 
karar vermiş ve bundan da Meclis üyelerini haberdar ederek onaylarını 
almıştır (2). 

Çanakkale savaşları bittiği gün Meclis-i Mebusan'da Enver Paşa bir 
konuşma yaparak, bu konu hakkındaki görüşlerini şöyle açıklamıştır : 

ENVER PAŞA (Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili) — 
Cümlenizin malumu olduğu gibi, 18 Marttan beri devam edegelen Gelibolu 

Şibhiceziresi Meydan Muharebesi dün nihayete erdi. 18 Marttan evvel cereyan 
(!) cı.g.e.. D..?. İç. Se. 2. C. 1, s. 47 
(2) a.g.e.. s. 229 verilen yanıtlar için hkz. a.g.e., s. 259 
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eden vakayı, 5 Mart teşebbüsü malûmu ve ondan evvel icra edilen bombardıman
lardan ibaret olduğu içm bunlara buyuk bir ehemmiyet vermek istemiyorum. 

Hatırımda kaldığı üzere daha ilk zamanlarda söylediğim tasavvuratım veçhi
le bu muharebenin bu suretle bitişi hakikaten Şevketmaab Efendimizm bana tev
di etmiş olduğu kuvvetleri husnu istimal etmekte olduğuma ve bundan sonra da
ha buyuk bir ehemmiyetle husn-u istimal edeceğime dair bende buyuk bir kana
at hâsıl etmiştir (Alkışlar) Düşmanlarımız Seddulbahır, Kumkale ve bunlara 
mülhak olan bataryalarımızı ateş altına aldıkları zaman, tesadüfen orada bulun
muştum ve hunez Seddulbahır istihkamından ayrılmıştım. Ondan evvel olduğu 
gibi, gerek bu zamanda ve gerekse meydan-ı harb olan yerin haricinde Avrupa'da, 
hatta dostalarımız arasında epeyce bir telâş husule gelmişti; fakat Boğazın butun 
vesait ve tertibat-ı tedafuiyyesinı bilmek itibariyle, daha o zaman düşmanlarımı
zın gerek bahri teşebbüslerinde ve gerek onu müteakip yapmaları mutasavver ve 
muhtemel olan berrı harekâtta muvaffak olamayacaklarını tamemen anlamıştım 
Ilân-ı harb ile beraber tabiîdir ki bizim böyle bitaraf kalmamıza müsaade edilme
yecekti 

Çunku vaziyetimiz iktizası, ihtilâf Devletlerinin bir muhımmıni teşkil eden 
Rusların, her an kuvvetli bulundurulabilmesi Boğazların ancak onların elinde 
bulunması ile kabil olabilecekti Binaenaleyh Avrupa'da ilk top patlar patlamaz 
bizi seferberliğe sevk eden esbab, Boğazları da elden gelen vesaitle tahkime sev-
ketmıştır 

Vesait bol ve son sistem olduğunu söylemek pek doğru olamayacaktır; çun
ku bu, artık malûm bir hakikattir ve şimdi saklamaya da hacet yoktur; fakat 
mevcut vesaitle ne yapılmak kabilse hep yapılmaya başlanmıştı ve düşmanları
mızın bize verdikleri uzun zaman içerisinde her şey kâfi derecede izhar edilmiş 
bulunuyordu 

Bundan başka, Almanya Devlet-i fehimesmın pek müsait surette vuku bulan 
muaneveti sayesmde biz iki buyuk sefine-i harbiyye elde etmiş ve bu suretle Do
nanmamızı Müttefikin donanmasına Boğaz dahilinde faik olacak bir raddeye ge
tirdik. Bence daha o zaman söylediğim gibi Boğazı donanmayla geçmek kat'iyyen 
imkânsızdır. Boğazda bulunan torpil hatları ve torpil bataryaları, sonra mezkûr 
bataryalarımız her vakit hal-i faaliyette kalabileceklerdi. Düşman buyuk istihka-
matımızı uzaktan ateş altına almak imkânı olduğu için belki tahrip edebilirdi, fa
kat mezkûr bataryalarımızı ve torpil hatlarını müdafaa eden bataryalarımızı tah
rip etmek için torpil harlarımızın üzerine kadar sokulmak lazım gelirdi 

Buraya kadar sokulmak için vukua gelen teşebbüs ufak gemilerle olursa, ta
biîdir ki bu ufak gemiler mezkûr bataryalarımızın ateşi ile kolaycacık batırılabı-
lirdı. O halde dritnotlar ile yanı vasat çaptaki toplarımıza dayanabıleck gemiler 
ile işe girişmek lâzımdı ki tabiî bunlar da buyuk sefam olacaktı Halbuki buyuk 
sefainı böyle torpil hatları üzerine saldırmak zaten bizim istediğimiz neticeyi is
tihsal etmek demek olacaktı, çunku oraya gelecek her sefine batacak ve bu su-
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retle düşman birçok sefaln kaybetmeye mecbur olacaktı. 
Torpil hatlarının tabiî ne miktar olduğunu söylemeye lüzum göremem, yalnız 

bugün, tabiî, bu miktarın, yolun açılmış olması ile daha ziyade artmış olduğunu 
söyleyebiliriz. Farz-ı muhal olarak düşman donanması torpil hatlarını geçebilmiş 
olsaydı ve Çanakkale önündeki boğazı kıvırarak Nara'yı da dönüp Marmara'ya 
girmeye teşebbüs etseydi, işte o vakit, bizim Donanmamız ufak olduğu ve 3 - 4 
sefineden mürekkep olduğu halde, büyük top cihetiyle düşmanın teker teker geç
meye mecbur olan gemilerine karşı faikti. Düşman sefaini bu dönüş esnasında 
bizim gemilerimize karşı ancak iki topu ile ateş edebildiği halde, beş kilometre
den fazla olmayan müessir menzil dahilinde bizim en aşağı 30 topumuz onları 
karşılayacaktı. 

Binaenaleyh, gayet basit bir hesapla burada en büyük dritnotlar bile mutla
ka batmaya mahkûmdu. Onun için ilk teşebbüs vukua geldiği vakit ben tabiya-
tiyle güldüm ve fikrimi gizlemeyerek, hatta Amerika sefiri cenahlarına da söyle
dim ve "bu teşebbüslerinde muvaffak olamayacaklar ve Boğazı elde etmek için 
bunu müteakip düşünecekler ki, her halde bu bataryaları tahrip etmek lâzımdır. 
Zaten bizim de arzu ettiğimiz budur" dedim. Çünkü herhalde gayet basit hesap
la meydanda idi ki, İngiliz, Fransızlar sair yerlerde bu kadar meşgul iken, kara 
muharebatı için bizim Ordumuzdan kuvvetli bir orduyu hiçbir vakit getiremeye
ceklerdir. Çünkü bu orduyu besleyebilmek ve daimî surette o kuvvette bulundur
mak imkânı kendileri için mevcut olamayacaktı. 

Binaenaleyh bahri safahat dediğim gibi cereyan ettikten sonra, berri harekât 
başlamıştı. Yine pek âlâ görülüyor ki, bunlar, 500 bin kişilik bir ordu getirseler 
bile bununla Boğaz'dan pek uzağa gidemeyecek yani bu ordu ile büyük bir mey
dan muharebesi vererek bizim Ordumuzu mağlûp etmek suretiyle Boğazı düşür
mek isteseler, tabidir ki bu kuvvetin vesâit-i nakliyyesi, cephanesi, iaşesi vesaire-
si için lâzım gelen hayvanât ve arabalar lâbüt olacaktı. Çünkü kendilerine lâzım 
olabilecek bir şimendifer hattı veya diğer tabiî bir vasıta yoktu. Onun için bir de
receye kadar tahmin etmiştik ki, Gelibolu Şibhiceziresine çıkacaklar ve bu suret
le burada bir baskın sayesinde Şibhicezire'yi zaptedip Boğaz'ı açacaklar. Buna 
nazaran da lâzım gelen hazırlıklar yapılmıştı. Bildiğiniz gibi 18 Martta düşman 
asker ihracına başladı. Hepimizin emin olduğu gibi bütün kıtaat, en ufak nefer
den en büyük kumandanına kadar herkes vazifesini hüsn-ü îfâ etti. Düşman se-
fâin harbiyyesi gayet rahat bir surette mevzi alıyor ve bizim toplarımızın erişeme
yeceği mesafeden bizi dövüyordu. Şüphesiz böyle yedibuçukluktah 38'liğe kadar 
muhtelif çapta 5-6 yüz topun ateşleri karşısında kıtaatımız biraz geri çekilmeye 
mecbur oldu. Düşmanda ilk debarkmanda muvaffak oldu. Fakat gazetelerde 
okuduğumuz gibi kendilerinin de taht-ı itirafta olduğu üzere, bu, onlara pek pa
halıya mâl olmuştur. Ondan sonra düşman el çabukluğu ile Şibh-i Ceziresinin, 
gazetelerin yazdıkları veçhile, Alçıtepe ve Kocaçimendağı gibi hâkim noktalarını 
elde etmek ve oradan da boğaz istihkâmlarını zapteylemeyemese bile endirekt en-
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daht suretiyle bu istihkâmları tahrip etmek istiyordu. Fakat bu ilk teşebbüste 
adem-i muvaffakiyete duçar oldu. Onun üzerine muharebe sürüncemeye başla
dı. Tabiî, bir kere teşebbüs etmiş olduklarından, muvaffak olmak için daha ziya
de inatla sebat ediyorlardı. Biz bidayette düşmanı denize dökmek için saldırdık 
ve düşmanı sahillere kadar sürdük; fakat düşmanda taarruz arzusu görünce, 
beyhude, gemilerinin ateşi altınada hücumdar feragatla, hücumu onlara bırak
mayı daha muvafık bulduk. 

Çünkü bu suretle gerek Karpatlarda vukua gelen büyük muharebat esnasın
da Rusların, gerek Garp Cephesinde İngiliz ve Fransızların, Almanlar üzerine 
yapmakta oldukları büyük hücumlarda onların üzerindeki yükün bir kısmını 
kendi Ordumuza alabileceğimizi tahmin ettik, hakikatte böyle oldu, çünkü düş
man, hepsi cem'edilecek olursa, 500 bin kişilik bir kuvveti tedricen bizim üzeri
mize yığdı ve bizim Ordumuza, dostlarımıza müessir surette yardım etmek için 
fırsat verdi. Çünkü onlar gelmese idi, bizim ordularımız burada boş oturacaktı ve 
biz dostlarımıza muavenet için ne yapmak arzu etsiydik yapmayacaktık. Çünkü 
o zaman Bulgaristan henüz harbe girmemişti. 

Binaenaleyh bu hareketleri ile birbirimize yardım fırsatı verdiğinden gerek 
biz, gerek müttefiklerimiz Fransız ve İngilizlerin hakikaten medyûn-u şükranıyız. 
Muharebenin tarz-ı cereyanı tebliğ-i resmilerle bildirildiği için bu hususta fazla 
bir şey söylemeye lüzum göremem. Yalnız, tabiî, yollar açılıncaya kadar - bidayet
te Meclis açıldığı zaman söylediğim gibi - biz kendi yağımızla kavrulmaya mah
kûm idik. Bunun için düşman artık taarruzlarını tevkife mecbur kaldıktan son
ra biz bol cephane sarfedip mukabil taarruza geçemezdik. Çünkü o kadar bol 
cephanemiz yoktu. 

Biz, yolun açılmasına intizarda iken, İngilizler bir daha kendilerini zorladılar 
ve 150 000 kişiden ibaret yeni bir ordu getirdiler. Bunu, bildiğiniz gibi, Arıbur-
nu'nun şimalinde, Anafartalar'da karaya çıkardılar; fakat yine kendilerinin itira
fı veçhile beceriksizlik etmişler; binaenaleyh bunda da muvaffak olamadılar ve 
çıktıkları yerde kalmaya mecbur oldular ve öyle vaziyette kalmışlar ki, - gidenler 
tabiî görmüşlerdir - böyle bir vaziyette kalmak, hiç bir ordu için arzu edilir bir şey 
değildir. 

İşte bu sıralarda Sırbistan aleyhine hareket etmek üzere, bir Alman Ordusu 
Tuna'ya kadar inmişti. Ve bize cephane yetiştirmek için yol açmak üzere, teşeb-
büsat-ı lâzimede bulunuyordu; fakat bendeniz, o sırada Rus muharebatının kat'î 
bir şekil alması, bizim için başka neticeler vereceğini ve o vakte kadar mevcut 
cephanemizle nasıl olsa idare olacağımızı bildiğim cihetle o kıtaatın Rus cephesi 
üzerine gönderilmesi için Alman Karargâh-ı Umûmîsi tarafından gösterilen arzu
yu bilâ-tereddüt muvafık gördüm ve kabul ettim ve bunda da bir dereceye kadar 
isabet olduğu görüldü. 

Çünkü bu teşebbüs üzerine, Rus Ordusu bildiğiniz gibi tekerledi, toparlandı, 
tâ şimdiki bulunduğu yerlere kadar sürüldü. Sonra Bulgarların işe girmesiyle 
asıl Sırbistan seferi başlamış oldu. Bu suretle tabiidir ki, biz, yolun açılmasını 
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kazandık; fakat asıl, bundan, mesellah olarak da Birinci Ordumuzu kazanmış ol
duk. Çünkü tabiî harp, insanı her şeyi düşünmeye sevk eder. 

Bulgarlardan hüsn-ü muamele görüyorduk. Yalnız, ihtiyatlı bulunmak iktiza 
ettiği için onlara karşı da her vakit bir ordu bulundurmak mecburiyetindeydik. 
Onların harbe girmesi, bize bu orduyu da kazandırmış oldu. Yolun böyle açıldı
ğını gören Fransızlar, İngilizler, evvelâ açılmazdan evvel yarım yamalak Sırbis
tan'a yardım etmeye kalkıştılar; fakat tabiî her iki yerde iş görmek imkânsız ola
caktı. 

Bir kere Selânik'e çıkmış bulunduklarından, Sırbistan'a yardım etmeye sa
vaştılar. Sırp Ordusu, bildiğiniz gibi, kumandanlarının yanlış sevk ve idaresi do
layısıyla Fransız - İngilizlerle birleşemeyerek dağlara atıldıktan sonra, İngilizler, 
bu iki işten birini terk etmeye mecburdular. Ya Çanakkale'de kalacaklardı veya
hut Selanik'ten vaz geçeceklerdi. Halbuki pekâlâ görülüyordu ki artık Çanakka
le'de kalabilmelerinin imkânı yoktur. Bu teşebbüste asıl devamı isteyen ve mu
vaffak olamayan (Hamilton)un tebeddülünü müteakip (Kiçner'in Çanakkale'yi zi
yaretinden sonra çekilmek kararını verdiler. Tabiî kendileri de pekâlâ biliyordu 
ki, bizim ordumuz, Piyadece kendilerine faiktir. 

Fakat yol açılmakla öteden beri mevcut olan noksanımız da ikmâl edilecek ve 
binaenaleyh artık denize dökülmekten başka çare kalmayacaktı. Bunun üzerine 
uzun müddet kanla ve muhtelif renkteki askerlerinin laşeleriyle setrettikleri Ge
libolu Şibh-i Ceziresini makhûren terk etmeye mecbur oldular. Yalnız hakikaten 
İngilizlere bir cihetten hak vermek lâzım gelir ki, bu çekilme hususunda Cenab-
ı Hak, kendilerine yardım etti. Ve onlar istedikleri kadar parlamentolarında alkış
lansınlar ve bununla iftihar etsinler, her halde bu çekilişleri mecburî ve kahkarî 
bir çekilişten ibarettir. 

Dediğim gibi, biz, cephanemizi tamamiyle alıp öyle taarruz etmek istiyorduk, 
fakat biz bu taarruzu icra etmeden kendileri daha evvel davrandılar. İşte Mecli
sin ilk küşadında söylediklerimi - Cenab-ı Hakka hamd edelim ki - zaman tedri-
can tasdik ediyor. Şimdiki halde gerek Avusturya ve gerekse Almanya, Bulgar or
dularıyla doğrudan doğruya irtibatta bulunabildiğimiz ve bu suretle Ordumuz 
daha mükemmel bir hale geldiği için o zaman söylediğim hususatı bu defa daha 
kat'î bir emniyetle tekrar eder ve inayet-i Hak'la harp nihayetlenmeden evvel, 
düşmanlarımızı yalnız hudutlardan dışarıya çıkarmak değil, belki düşmanlarımız 
tarafından bizden gasp edilmiş olan toprakları tekrar onların pis ayaklarıyla çiğ
nemekten men etmek iktidarında bulunacağız. Yalnız, burada bir şey tekrar et
mek isterim : Bize, bu suretle alnı açık olarak söz söyletmek fırsatını veren ve 
memleketi bugünkü bulunduğu hâl-i masûniyyette bulunduran, hudutlarımızda 
yatan şehitlerimiz ruhuna Fatiha! Onlar yattıkça biz, her halde onların müdafaa 
ettikleri toprakları inşallah düşmanlarımıza çiğnetmeyeceğiz ve ümit ederim ki, 
millet, hakikaten onların bu fedakârlıklarını hiçbir vakit unutmaz ve onların ev
lâtlarına ve sairesine lâzım gelen iyiliklerde bulunur. 
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Savaşın gidişatı üzerine en sağlıklı bilgiyi verecek kişi kuşkusuz ki 
Harbiye Nazırı ve Başkomutan Vekili Enver Paşa idi. 

Harbiye Nezaretine verilen 1917 yılı bütçe ödeneği yetmemişti. Enver 
Paşa 15 milyon liralık yeni bir ödenek istiyordu. İstek Meclis-i Mebu-
san'da görüşülürken savaşın gidişatı hakkında Enver Paşa Meclis-i Me-
busan üyelerine şunları söylüyordu (10 Mart 1917). 

Savaş bizim için siyasî düşünürlerin tahmininden daha uzun sürebi
lir. Yarın da bitmiş olsa yine bizce uzun süre devam edecekmiş gibi ha
reket etmemiz gerekir. Yanlış hesaplara kapılmayalım. Batı cephesinde 
büyük savaşlar yapılabilir. Rusya, Avusturya sınırında yeni gelişmeler 
olacaktır. Irak'ta İngilizlerle savaş sürüyor. Dicle'de savaşan güçlerimizi 
biraz geri çektik. Bizi onlar atmadı. Biz taktik nedeniyle geri çekildik. Fi
listin Cephesindeki durum tahmin ettiğimizden daha iyidir. Kafkaslar'da 
ise biz de düşmanlarımız da gelecek için hazırlanıyoruz. Suriye, Anadolu 
ve Karadeniz sahillerinde durumumuz iyidir. Boğazlardaki gücümüz ar
tırılmıştır. "Nihaî zafere kemâli muvaffakiyetle ulaşacağız" (1). 

Enver Paşa, 26 Kasım 1917'de de aynı düşüncelere benzer bir tavır 
sergilemiştir. 

Kafkas Cephesinden yeni döndüğünü, Ordunun mevsim koşullarının 
kötülüğüne rağmen tahmininden iyi olduğunu, Irak Cephesinde İngiliz
lerin geri çekildiğini, Suriye'deki Osmanlı Ordusunun taktik nedeniyle 
geri çekildiğini, denizlerden bir saldırı beklemediklerini fakat yine de ge
rekli önlemleri aldıklarını, Galiçya'daki birliklerin görevini yaptığını, 
İran'daki Rus birliklerinin iç sorunları nedeniyle kuzeye çekildiğini, Rus
ya ve İtalya'nın yediği darbeler yüzünden çok sarsıldığını bir daha saldı
rıya geçemeyeceğini, Amerika'nın ise savaşa girmesinin hayal olduğunu 
belirterek oldukça iyimser bir tablo çiziyor ve savaşı İttifak Devletlerinin 
kazanacağı izlenimini vermeye çalışıyordu (2). 

Rusya'da çıkan Bolşevik ihtilali üzerine, Rusya savaş alanından ayrı
lacak ve bir süre sonra da İttifak Devletleriyle barış yapmak isteyecektir. 
Rusya'daki bu gelişmeler savaşın İttifak Devletleri tarafından kazanılaca
ğı umudunu doğuracak ise de bu uzun süre devam etmeyecektir. Zira 
Amerika Birleşik Devletlerinin savaşa girmesi o güne kadarki tüm denge
leri bozacak, Osmanlı Hükümetinin de savaşın kazanılacağına olan inan
cı yıkacaktır. 

(1) MMZ. C. D. 3. İç. Se. .?, C 3, s. 144-145 
(2) a.g.c, D. 3. İç. Sc: 4. C. I. \. 119-120 

6 0 6 



4. Barış Görüşmeleri 
Meclis-i Mebusan'm 3 Kânunuevvel 1333/3 Aralık 1917 tarihli top

lantısında Barış konusu gündeme gelmiştir (1). 
Hariciye Nazırı Ahmet Nesimi Bey, düşmanın Boğazlara, doğu sınırı

na, batı ve güney kıyılarımıza saldırdığını, ülkenin bütünlüğüne, devletin 
bağımsızlığına en öldürücü darbeyi vurmak için aralarında gizli andlaş-
malar yaptıklarını, ülkeyi kendi aralarında siyasî ve iktisadî bölgelere 
ayırdıklarını, toplumsal uyumu uygarlık adına bozmaya çalıştıklarını do
layısıyla da Osmanlı Imparatorluğu'nu savaşa onların zorladığını söyle
miştir. 

Ahmet Nesimi Bey, Osmanlı Devletinin bu savaşa, devletin bağımsız
lığını sağlamak, ülkede yenilik yapmak için girdiğini belirterek daha ön
ce Enver Paşa'nm açıklamalarıyla ters düşmüştür. Şanlı ve şerefli bir ba
rış için Osmanlı Devletinin her an hazır olduğunu da vurgulayan Harici
ye Nazırı bu isteğe İtilaf Devletlerinden olumlu yanıtın gelmediğini açık
lamıştır. 

Rusya'daki Bolşevik devriminden sonra Lenin ve Troçkı imzalarıyla 
gelen mütareke teklifini ittifak Devletleriyle birlikte kabul ettiklerini be
lirtmiştir. 

Eski Çar Hükümetinin Osmanlı ülkesine yönelik yayılmacı politikası
nı reddeden Üçlü itilaf Devletleri arasında yapılan gizli andlaşmaları açık
layarak ulusal onura, ülke bütünlüğüne, bağımsızlık ve egemenlik hakla
rına saygı göstereceğini bildiren yeni Rusya Hükümetiyle barış görüşme
lerinde bulunmak üzere temsilcileri de belirlediklerini söylemiştir (2). 

Hariciye Nazırının bu açıklaması Mecliste olumlu bir yankı yaratmış
tır. Örneğin İstanbul Mebusu Salah Cimcoz "Efendim Kavamne riayetkar 
olan tabiat, bu seferde itiyadını bozmadı. Güneş yine şarktan tulu etti" 
diye sevincini belirtmiştir. 

Savaş başladığı andan itibaren Avrupa'da sürekli bir değişimin ya
şandığını Çarlığın yıkıldığını "Demokrat", "sosyal", "maksimalist sosyal" 
bir hükümete, emperyalist Almanya'nın ise "demokratik" bir yönetime 
kaydığına dikkati çekerek; Osmanlı yöneticilerine de gerekli önlemleri al-
ma önerisinde bulunmuştur (3). Aydın Mebusu Veli Bey ise barış isteğı-
(I) Geleneksel olan Meclis ı Umumi nın açılış toplantılarında bıı konuşma saparı pudralı ilk ke~ I Teşrinisani 1917/1 

Kasım 1917'de}aptıi>ı konuşmada barış konusuna değinmiştir Bk~ Meclis ı Umumi Zabıt Cerideleri C 1 s 82 
(2)a<ıc D i İç 5c 4 C I s İTİ 177 
fllaifc s 177 
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ne daha ihtiyatlı yaklaşılmasını istemiştir. O "biz sulh istiyoruz, bunda 
şüphe yok, fakat harbe niçin girdiysek ve hangi emelin temini için girdiy-
sek, sulhu de o emelin husulünü temin etmesi şartıyla isteriz... Bunu 
yalnız düşmanlarımıza karşı değil, müttefiklerimize karşı da söylüyo
rum... Memleketimizin birçok yerleri henüz düşman payı tecavüzü, payı 
istilası altındadır. Unutulmamalıdır ki emri vekiller çok vakit vahdeti si-
yasiyyemizi mevcudiyetimizin en can damarlarında rahneder etmek su
retiyle tecelli etmiştir... Biz öyle sulh istiyoruz ki "Viyana" Avusturya'nın 
"Berlin" Almanya'nın nazarında ne ise "Bağdat'ında o derece olmasını ar
zu ederek sulh istiyoruz" diyerek Osmanlı topraklarının düşman işgalin
den kurtarılması koşuluyla barış yapılması tezini savunmuştur (1). Ne
sini Mazelyah Efendi (İzmir), ise "Rus demokrasisinin ortaya attığı pren
siplerin ilhaksız, tazminatsız ve milletlerin serbesti! inkişafı dairesinde 
sulh akti" olduğunu "kendi arazisinin başka devletlere ilhak edildiğini is
temediği gibi, başka devletlere ait araziyi de kendisine ilhak etmek iste
meyeceğine" dikkati çekerek hiç korkmadan barış görüşmelerine girişil
mesini istemiştir (2). 

Hariciye Nazırının belirttiği doğrultuda görüşmeler başlamış ve müta
reke yapılarak barış görüşmelerine geçilmiştir (3). 

Meclis-i Mebusan'm 12 Şubat 1918 tarihli toplantısında Ukrayna Hü
kümeti ile barışın yapıldığını Adliye Nazırı ve Hariciye Nazırı Vekili Halil 
Bey açıklamıştır. Bu andlaşma ile 1918'den başlayarak Ukrayna'daki 
fazla üretim, hayvan, kömür ve demir gibi ziraî, sınaî ve askerî hammad
de müttefik devletlerine verilecekti. Böylece İtilaf Devletlerinin uyguladık
ları ablukanın doğudaki önemli bir halkası koparılmış olacaktı (4). 

Rusya'dan sonra Romanya ile de barış görüşmelerine başlanılması 
saptanmış ve Osmanlı temsilcilerinin 23 Şubat 1918 akşamı hareket et
mesi kararlaştırılmıştır. 

Kafkasya Hükümeti adına Keçeçekuri ile de görüşmelere başlandığı 
belirtilmiştir (5). 

(I)a.g.e.,x. 177-178 
(2) a.j>.e.. s. 179 
(3) a.a.e., s. 388 
(4) a.g.e., C. 2, s. 284. Ukrayna ile Osmanlı Devletinin sının olmadığı için daha çok ticarî kısmı Osmanlı Devletini 

ilgilendirmiştir. Bkz. a.g.e., s. 441 
(5) a.g.e.. s. 441-442 
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Barış konusundaki bu gelişmeler Ağaoğlu Ahmet Bey dışındaki me
busları memnun etmiştir. Ağaoğlu Ahmet Bey Kafkas Hükümeti adına 
barış öneren kişinin adının Keçeçekuri değil, Mehmet Ömer ya da Ali ol
masını; görüşme yerinin de Tiflis değil Baku ya da Gence olmasını iste
miştir. Brest Litovsk'da düşülen hataya burada düşülmemesini dileyen 
Ağaoğlu, Çin sınırına kadar milyonlarca insanın gözlerini Osmanlı İmpa-
torluğu'na çevirdiklerini, gelecekte oluşturmak istedikleri yaşamı Os
manlı'ya endekslediklerini vurgulamıştır (1). 

Brest Litovsk'ta yapılan görüşmeler iki ay sürmüştür. Siyasî, iktisadî 
ve hukukî konuları içeren andlaşma pek büyük engellerle karşılaşmıştır. 
Zira Rus temsilcileri barış yapmaktan öte kendi siyasî düşüncelerinin 
propagandalarını yapmaya çaba göstermişlerdir. Rus temsilcileri başlan
gıçta genel bir barış andlaşması yapmayı istediklerini fakat bu olmaz ise 
devletlerle ayrı ayrı da andlaşma yapabileceklerini belirtmişlerdir. Rus 
Çarlığı içinde yaşayan milletlerin ve kavimlerin kendi yazgılarını çizmek
te serbest olduğunu dilerlerse muhtariyet, dilerlerse bağımsızlıklarını 
ilân edebileceklerini açıklamışlardır. Ukrayna temsilcilerinin, Ukrayna 
adına görüşmelere katılabileceklerini söylemişlerdir. Ancak görüşmeler 
ilerlerken bunlar eski düşüncelerinden vazgeçmişler ve Ukrayna "Ra
darının halkı temsil edemeyeceğini söylemişlerdir. Fakat İttifak Devlet
leri temsilcileri bu itiraza aldırmadan görüşmeleri sürdürmüş ve andlaş-
mayı imzalamıştır. Bunun üzerine, Troçky başkanlığındaki Rus temsilci
leri taktik değiştirerek barış yapmaktan vazgeçtiklerini İttifak Devletleri 
ile barış içinde bulunduklarını, Rus askerlerinin terhisi için gerekli em
rin verildiğini söylemiş arkasından da Brest-Litovsk'tan ayrılmıştır. Fa
kat bu durum Rusya lehine olmamıştır. İttifak devletlerinin askeri ope
rasyonu başlamıştır. Bunun üzerine Lenin ve Troçky'nin ortak imzalarıy
la barış görüşmelerine başlanılması belirtilmiştir. Barış görüşmeleri ye
niden başlamıştır. Osmanlı Hükümeti Berlin Sefiri Hakkı Paşaya gerekli 
emri vermiştir (2). Nitekim görüşmeler olumlu geçmiş ve 3 Mart 1918 gü
nü öğleden sonra saat 5'te barış andlaşması imzalanmıştır. Buna göre: 

"Rusya, Devlet-i Aliyyenin Şarki Anadolu Vilayetlerini muntazam bir 
halde bırakmak üzere derhal tahliye edecek ve orada bulunan kıtaatı as-
keriyyesini kırmızı alaylarını ve çetelerini geri çekecektir." 

(I)a.g.e., s. 444 
(7) a.n.e.. s 441 
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"1293'te tazminat-ı harbiyye bedeli olarak cebren bizden alınmış olan 
üç sancağın halkı kendi mukadderatını tayin edecektir. Ruslar askerleri
ni 1293'te terkettiğimiz sınırların ötesine çekecek". 

"Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki tüm uluslararası andlaşmalar, 
sözleşmeler tümüyle terk edilmiştir. Barış andlaşmasmm onaylanmasın
dan sonra iki sene içinde bir ticaret andlaşması yapılacak, bir konsolos
luk açılacak". 

İran'ın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına saygı gösterileceği de vur
gulanmıştır (1). 

Brest Litovsk Andlaşması 28 Mart 1918'de Meclis-i Mebusan'da ace
le olarak görüşülmüş ve kabul edilmiştir. Görüşmeler tutanaklara şöyle 
yansımıştır. 

REİS — Efendim, celse küşâd olundu. 
Hükümet-i Osmaniye ve Müttefikleriyle Rusya ve Ukrayna arasındaki hal-i sul

hun iadesine dair muahedatın imza ve teatisine mezuniyeti mübeyyin kanun lâyi
hası. 

REİS — Buyurunuz Halil Beyefendi. 
HALİL BEY (Adliye Nazırı ve Hariciye Nazır Vekili) (Menteşe) — Efendiler, ruz-

nâmemizde Rusya Cumhuriyeti ve yeni teşekkül eden Ukrayna Hükümeti ile ak-
tedilmiş olan Muâhedât-ı Sulhiyyenin müzakeresi vardır. Bendeniz, bu babda 
izahat vermeden evvel Heyet-i Celîlenize, bu muâhedâtm müstâcelen müzakere
sini teklif edeceğim. Binaenaleyh, Reis Beyefendinin bu teklifimi reye vaz'etmele-
rini rica ederim. 

REİS — Müstaceliyet kararı kabul ediliyor mu efendim?.. Kabul edenler, lüt
fen el kaldırsın... (Eller kalkar) Kabul edilmiştir. 

HALİL BEY (Devamla) — Efendiler, bu muahedelere, iki kısmı ihtiva ediyor. 
Birisi, müzakeratta bulunan bilcümle Devletler Murahhaslarının imzasını ihtiva 
eden Muâhedât-ı Müşterekeyi, diğeri de, Rusya ve Ukrayna Hükümetleriyle mü-
nasebât-ı hukukıyye ve iktisâdiyyemize ve şâir husûsâta dair aktedilmiş olan 
mukavelât-ı munzammayı ihtiva ediyor. Muâhedât-ı Müşterekenin ihtiva ettiği 
mevâd, az-çok bütün müttefiklerin menâfli ile alâkadar olan meseleleri teşkil edi
yor. Diğeri de yalnız Devletimizle Rusya ve Ukrayna Hükümetleri arasındaki mü-
nâsebât-ı husûsiyyeye taalluk eden muahedelerdir. 

Muâhedât-ı Müşterekede bize taalluk eden kısım, bilhassa düşmanın taht-ı 
istilâsında bulunan arazimizin tahliyesi ve komşumuz bulunan İran hükümetiy
le Afganistan'ın müstakil Devlet olarak tanınmaları ve tamamiyyet-i mülkiyye ve 
istiklâllerinin de bilcümle Devletler tarafından taht-ı tasdîka alınması. 
(J)a.fi.e.,s. 709 
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Diğer taraftan Müttefiklerimize taalluk eden kısım da, Müttefiklerimizin Rus
ya hududu arasında kendi mukadderatlarını serbest tâyin etmek selâhiyyetiyle 
Rusya'dan ayrılmış olan Lehistan, Litvanya, Korland ve sair bazı hususî ahkâma 
tabî olan Estland, Livland Hükümetlerine taalluk eden ahkâm var. Bir de Ukray
na ve Finlandiya'ya taalluk eden mevad var. 

Mukavelât-ı munzammada bize taalluk eden hususî işlerimiz münasebât-ı 
iktisâdiyyemize taalluk eden mevaddır. Bunlar da, tahliye edilecek arazimizin sû-
ret-i tahliyesi hakkında her iki Devletçe ittihaz edilmesi lâzım gelen tedâbire da
ir mevâd vardır. Başlıca mühim olan cihet, eski Rusya Devletiyle Devlet-i Osmâ-
niyye arasında eski münasebâta istinaden aktedilmiş olan muâhedât, mukavelât 
ve taahhüdât ve her ne suretle aktedilmiş olursa olsun îtilâfâtın fiil-i harp ile ke-
enlemyekun olduğunu gerek Rusya Devlet-i tarafından ve gerek bizim tarafımız
dan kabul edilmiş olması ve münasebât-ı hukukıyye, iktisadiyye-i âtiyemize ta
alluk eden hususatta da, her iki Devletin Avrupa Hukuk-u Düveliyye ve müna
sebât-ı mütekabile esâsı dâiresinde muaheder akdedilmesini istilzam eden mad
delerdir. 

Bazı mevad daha vardır ki, tabiî muahedenamelerin maddeleri okunurken 
Heyet-i Celîlenizce malûm olacaktır. 

Efendiler, ikibuçuk asırdan beri Rusya Devletiyle beynimizde mevcut oup, va
kit vakit peydâ-yı şiddet ederek hûnîn mücadelât neticesinde muvakkat sûret-i 
tesviyeleri raptedilmiş olan ihtilâfâtın bu sonuncusu Devletimizin menâfi-i azî-
mesi ve şerefiyle mütenasip bir netice ile - Allaha çok şükür - hitama eriyor. Bu 
netice-i me'südeyi her şeyden ziyade ecdadımızın şöhretiyle cangâverliğiyle mü
tenasip bir surette vazifelerini fedakârâne ve kemâl-i secâat ve şehâmetle ifa eden 
kahramanlarımıza medyunuz. 

Loyd Corç, meşhur bir nutkunda "Rusya, askerlerinin şecâatsizliğinden do
layı mağlup edilmemiştir. Çünkü Rus Orduları şecaatlerini kâfi derecede ispat et
mişlerdir. Rusya, generallerinin noksanından dolayı da mağlup edilmemiştir. 
Çünkü Rusya'da kâfi derecede ehliyetli generaller vardır. Rusya, mücerret, mü
himmat ve teçhizat noksanından dolayı mağlup olmuştur" demiştir. 

Rusya'nın Müttefikleriyle hatt-ı iltisâkmı kesen, Çanakkale müdâfileridir ve 
Rusya'yı mühimmatsız ve teçhizatsız bırakan, yahut mühimmat ve teçhizat hu
susundaki ihtiyâcâtını temin eylemekten mahrum eden, Çanakkale'nin kahra
man müdâfileridir. Onlar, Rusya ile Müttefikleri arasındaki vâsıta-i münâkaleyi 
kestiler ve muazzam Müttefik Ordulara da, Rus Ordusuna bugünkü neticeyi hu
sule getirecek olan darbeyât-ı şedideyi vurmak vesilesini ihzar ettiler. 

Efendiler, Allaha şükür ki, vakayi, bizi bu defa gafil avlayamadı. Sadrâzam 
Paşa Hazretlerinin, bir vesileyle buyurdukları gibi, dünyada takallübât-ı azîme 
husule getirecek bir istidatla başlamış olan bu bâdire-i uzmâda silahımız elimiz
de olarak hadisâtm cereyanına müterakkıp bulunmuş olsaydık, mahkûmiyyeti-
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miz muhakkaktı. ("Pek doğru" sadaları) Zira Balkan İttifakını kendi vesayetinde 
ihzar eden ve matlup ettiği neticenin husulünü gören ve bu defa İngiltere'nin mü
zaheretini de temin etmiş olan Rusya, bu harbe, ikibuçuk asırdan beri, daha doğ
rusu mukadderât-ı siyâsiyyesini idrâk etmeye başladığı zamandan beri takip et
mekte olduğu gaye-i hayâline erişmek, yani bizim mevcudiyetimiz üzerinden yü
rüyerek açık denizlere çıkmak maksadıyla başladı. 

Bu vakaayi-1 azime esnasında İrade-i ilahiyyenin tecelliyatına ve azametine 
pek çok defalar şahit olduk. (Elhamdülillah" sedaları.) Bugün, artık inkâr edile
meyecek ve kimse tarafından ihtilaf ve itiraz edilemeyecek bir derecede sabit ol
muştur ki, bu harbe Rusya başlamıştır ve beşeriyetin başına bu musibet-i umu-
miyyeyi davet eden Rusya'nın uğradığı ceza, bendenizce bir ceza-yı ilahidir. 
("Şüphe yok, eden bulur" sedaları.) Kaaniim ki, Rusya'yı bu harbe ve bu musibe
ti davete teçci ve müzaheretini vadeden İngiltere de cezasmı bulmak üzeredir. 
("İnşallah" sedaları.) Çünkü muazzam Müttefik ordular, orada son darbeyi indir
mek üzeredirler. Muzafferiyyet-i kat'iyyeye de elbette erişeceklerdir. ("İnşallah" 
sedaları.) Çünkü Allah'ın tevfikatı bizimle beraberdir. Cezaya müstehak olanlar, 
cezalarını çekeceklerdir. 

Efendiler; 5 Mart - Çanakkale Muharebesi esnasında "İstanbul" afakini kara 
bulutlar kapladığı sırada ben, reisiniz bulunuyordum ve bu Kürsi-i Riyasetten 
aynen şu sözleri söylemiş, "Aslanlar gibi dövüşmeye, asil ve müstakil milletler gi
bi cephe-i pakimiz yüksekte olarak yaşamaya azmetmiş olduğumuzu dünya iyi 
bilsin" demiştim. Bugün, aslanlar gibi dövüştüğümüzü ve artık cebhe-i pakimiz, 
asil ve müstakil milletler gibi yüksekte olarak ebediyyen yaşamaya kesb-i istih
kak ettiğimizi tekrar edebilirim. 

Efendiler, "Berlin" ve "Viyana"yı ezerek ve yollardan geçtikçe peyda-yı azamet 
ve mehabet ederek harekete gelip "İstanbul" kenarında İngiliz vapurlarının siya-
netinde kurulacak köprü üzerinden bizi Asya'ya göndermek azminde yürüyen 
Çarizm merdanesi, artık ebediyyen çıkmamak üzere bataklıklarda tefessüh et
miştir. Ve İngiliz vapurlarını da Çanakkale'de gömdük ve onları daha da göm
mekte devam edeceğiz. 

SEKİP ARSLAN BEY (Havran) — Efendim, gerek Rusya ve gerekse Ukrayna 
ile aktedilen musalehamız, hakikaten tarihî ve en büyük hadisattandır. Ebedî 
düşmanımız tefessüh ettikten sonra böyle bir musaleha akdetmek hakikaten Ta-
rih-i Osmanide şimdiye kadar bu kadar muvaffakiyetle yazılmamıştır. Bunun için 
biz Cenab-ı Hak'ka teşekkür etmekle beraber, yine unutmayalım ki, bizim ricali
miz, başında Sadrazam Paşa Hazretleri olmak üzere, gayet mahir bulunmuşlar 
ve hakikaten menafi-i milliyyeyi son derecede muhafaza etmişlerdir. Mademki şi
mal ve şark tarafından emin olduk, geçen gün de söylediğim gibi, Saltanat-ı Os-
maniyyenin cenubunu muhafaza etmeye çalışmalıyız, sarf-ı himmet etmemeliyiz. 
Şimdi en büyük düşmanımız İngiliz kaldı. Zaten İngiltere'de, öteden beri, Rusya 
derecesinde tehlikelidir. 
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MEHMET ŞEFİK BEY (Beyazıt) — O da cezasını bulur inşallah. 
SEKİP ARSLAN BEY (Devamla) — Biz, bu emniyeti elde ettikten sonra zan

nettik ki, İngilizler, aşağı inmeye başlayacaklar. Halbuki aksini gördük. Son za
manlarda hazret, "Balfor", "Mısır"ın onların olduğunu ve hiçbir vakit "Mısır"ı tah
liye etmeyeceklerini söylemişler ve iddia etmişlerdir. Buna karşı biz, protesto ede
riz. Vakıa en güzel protesto, kılıç ile olur. Biz de kılıç ile protesto etmekteyiz ve 
inşallah fazla kuvvet göndereceğiz ve yakın zamanda bunlardan mukaddes top
raklarımızı tathir edeceğiz. Maamafih, yine söz ile, bu Makam-ı Resmî ve Millîde 
protesto ederiz. Ben, dört noktadan protesto ediyorum: 

Evvelâ Hilâfet cihetinden. Cümlece Mâlûmuâlîleri olduğu veçhile Mısır ahali
si İslâmdır ve 15 milyondan mürekkep bir millettir. Bu memlekette ancak 600, 
700 kişi Kıptî olup, mütebakisi sırf İslâmdır. Bunlar, diyanet hasebiyle Hilâfete, 
Devlete merbuttur. Bunlar Halifesiz Cuma namazı caiz olmadığını bilirler ve bu
na itikad ederler ve ediyorlar. Bu hususta Mısır ahalisi kamilen müttefiktir. 

Yani yalnız tabaka-i avam değil, tabaka-i havâssı da bu fikirdedir. Mısır, ta-
baka-i münevveresi, bir çok talebesi, her yerden ziyade Fransa'da, İsviçre'de, İn
giltere'de tahsil gördükleri halde, bunlar yine Hilâfet-i Osmâniyye'ye merbut ve 
onların prensibi ancak "nahnü müslimîne kablel küllüşey'indir." "Yani biz her 
şeyden evvel Müslümanız" diyorlar. Onun için bunlar Hilâfet-i İslâmiyyeye mer
butturlar. Bunun için Hilâfet-i İslâmiyyeye merbutturlar. Bu noktadan biz, onla
rın namlarına protesto ederiz ve onlar da protesto ediyorlar. Mısırlılardan gerek 
İstanbul'da bulunanlar ve gerek İsviçre'de, Berlin'de, Avrupa'da bulunanlar pro
testo ediyorlar. 

İkinci nokta da Saltanat cihetinden. Malûm olduğu veçhile Mısır, sultan Se-
lim-i Cennet-Mekâmn fethinden beri şimdiye kadar Osmanlı kalmıştır. Memâlik-
i Osmâniyyenin eczasındandır. Zaten Avrupa'da bunu hiçbir kimse inkâr ede
mez. Halen Mısır, Osmanlı kalmak istiyor. Mısır, imtiyazını muhafaza etmekle 
beraber eczâ-yı Osmâniyyeden ayrılmamak istemektedir. Ve ilelebet böyle kal
mak İstiyorlar. Çünkü Mısır ahalisi, istiklâli düşünürlerse, Devlet-i Osmâniyye-
siz hiç bir vakit istiklâllerini muhafaza edemeyeceklerini biliyorlar. Mısır ahalisi, 
budala değildirler; bunlar, kamilen bu akıldadırlar. 

Üçüncü nokta : Beynelmlnel hukuk namına protesto ederiz. Zira Hazret-i 
Llyod George (Handeler) 

FEVZİ BEY (Diyarbekir) — Habîs Lloyd George. 
SEKİP ARSLAN BEY (Devamla) — Milletlere mukadderatlarına yani hakkına 

malik olmaları hakkında birtakım valilerde, beyanatta bulunurken 15 milyondan 
mürekkep bir milletin hakkını ve mevcudiyyetini inkâr etmeye kalkışıyor. Biz, 
bunların memleketlerini hiçbir zaman tahliye edemeyiz, diyorlar. Bu söz, beyanâ
tına taban tabana muhaliftir. Demek ki, bu, resmî surette yalanını ispat ediyor. 
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Dördüncü nokta Denizlerin hürriyeti namına protesto ediyoruze. Çunku Mı
sır'ı istilâ eden devlet, Süveyş Kanalı'nı zaptetmış olur. Süveyş Kanalı'nı zapteden 
Hükümet, bittabi butun denizlerin hürriyetini bozmuş olur ve hiçbir devlet, Sü
veyş Kanalı'ndan müstağni olamaz Bu dört noktadan Osmanlılık ve islâmiyet 
noktasına ve hurrıyet-ı milel ve hukuk-u beynelmilel noktasına Lloyd George ve 
Balfor Hükümetini protesto ederiz ve Avrupa'ya ve butun dünyaya bu protestoyu 
göndeririz ve bu hususta bizim Nuzzârımızm sozunu işitmek isteriz 

HALİL BEY (Adliye Nazırı ve Hariciye Nazır Vekili - Menteşe) — Efendiler, mu
harebenin iptidasından beri, hasımlarımız, butun dünyayı yalan maksatlar ve 
gayeler etrafında toparlamak arzusuyla propagandaya kuvvet verdiler. Onlar, pek 
çok yazdıkları gibi, pek çok da söylediler Fakat biz, az söyledik, çok iş gorduk 
Ve bizim sözlerimiz, fiilen teeyut etti, onların hiç bir sozu, şimdiye kadar teeyud 
edemedi Mısır'a ingilizlerin ne gibi hile ve desâıs ile, ne gibi, ahd-şıkenlıkle gir
dikleri ve orada ne kadar hukukşikenâne bir surette kaldıkları tarihçe ve âlemce 
malûmdur Mısır, bizimdir ve bizim olarak Devletin ecza-yı mutemmimesinden 
olarak kalacaktır Ruslar, nasıl Sark Cephelermde yedikleri darbelerle bizim ara
zimizden kaçmaya mecbur kaldılarsa, ingilizler de, Garpte yemekte oldukları şid
detli darbelerle bizim arazimizden kaçacaklardır Veya kaçmazlarsa, biz ittifakı
mızın sadakatına ve müttefiklerimizin muzaheretine ve kendi kuvvetimize ıstınad 
ederek onları arazimizden kovacağız Ve binaenaleyh butun memleketlerimizin 
gibi, Mısır da bizim kalacaktır Buna bizim imânımız ve kanaatimiz vardır 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Sinop) — Devlet-ı ebed-muddet-i Osmânıyye uç bu
çuk ve belki dört asırdan beri tevârîh-ı muhtelifede defâat ile Rusya Devleti ile 
muahedeler akdetmiştir Ve o muâhedâtın herhangisini tetkik edip gözden geçi
recek olursak, aşağı yukarı ufak tefek bir tefâvut ile butun Osmanlı Milletinin ve 
Âlem-ı Islâmın dilhûn olmasını icap eden birçok ahkâm ve mevaddı muhtevi ol
duğunu goruruz Bugün elhamdülillah şu Kürsüden biddefaât söylenildiği veçhi
le hakikaten Osmanlı Devleti, Osmanlı Milleti, mesut bir tarihini, hayatının tatlı 
bir gununu, bir saatini yaşamış bulunuyor Yalnız, bir şeyi, muhım bir mesele ve 
sâıkı unutmamalıyız Şu mesut saati, yaşanan asırlardan beri ağlayan gözlerden 
yaşı dindirip meserretle güldüren ne ve kim olduğunu tayin etmek onlara karşı 
beyân-ı teşekkurât ve tebrîkât etmek lâzım gelir 

Hariciye Nazırı Vekili Beyefendi Hazretlerinin beyan ve izah eylediği veçhile, 
şu kürsüde gerek hükümeti, gerek bizleri şu suretle ızhâr-ı meserret edecek mev
kie getiren, Osmanlı Ordusudur ve bilhassa Çanakkale'de düşmanın bitmez tü
kenmez Cehennemi ateşine, topuna ve güllesine karşı goğus vererek Osmanlı Or
du ve Milleti bize bu saadeti temin eylemiştir Binaenaleyh, oralarda şehîd ola
rak Âlem-ı hûr ve gılmâna kavuşanlara, rahmet-i Ilâhiyyeye mazhar olanlara fa
tihalar ithafı buyuk bir farizadır ve âtfiyet ve sıhhatta kalanlara da selâmet ve 
sıhhatle daha dua etmemiz ayrıca bir vecibedir 

Bizler bir akîde-i imân ile ve bir akîde-i İslâm ile mutehallî olmak itibariyle 
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maddiyata verdiğimiz kıymet ve ehemmiyyet kadar da, bizler mânevryyâtırı tesı-
ratma, mânevıyyâtın Hükümetine, Saltanatma da kail insanlar ve Muslumanla-
rız. Binaenaleyh, sâhıbul'âyât velbeyyinât Cenâb-ı Fahrıkâinat Aleyhi Efdalutta-
hıyyât Efendimiz Hazretlerinin bi'şetmi tebşir ve ilân etmek üzere şeref-ı îmân ile 
müşerref olan butun ehl-i Islama beşâret-i mahsûsa ve Âlem-1 Islâmın tevessü ve 
inkişaf ve ittısâını beyân ve izhar etmek üzere cenâb-ı Hak bir mucize izhar eyle
mişti ki, tarihten 1350 kusur sene evvel bir mucize izhar etmişti ki, tarih ve mu
cizeye kail olanlar bilirler O da nedir efendiler? iran'da, Irak'ta dünyanın en bü
yük saltanatını icra eden Keyâsıre Hükümetinin ve "Eyvân-ı Kısrâ" denilen saray 
ve hisarların sukut ve inhidamına şahit olmuştu. 

O zaman Âlem-ı Islama bir beşaret, Âlem-i Islâmın saadetine bir alâmet ol
mak üzere bu beşaret bir işaretti ki, Cenâb-ı Hakkın bir mûcıze-ı bâhiresıyle "Ey
vân-ı Kısrâ" inhidam ve sukut etmişti. 1350 sene sonra Cenâb-ı Hak bizi tekrer 
Lıvâ-yı Muhammedînın itilâsını gösterir buyuk bir mucizenin muşahadesı karşı
sında bulunduruyor. Evet, şu mucize ile de Cenâb-ı Hak bizi daha mânıdâr ve 
daha halaskar bir mucize karşısında bulunduruyor 

Elhamdülillah o da senelerden beri, asırlardan beri münhasıran Âlem-ı Isla
ma adâlet-ı asarını izhar eden ve sene be sene, asır be asır Âlem-ı Islama her fır
sattan bilistifade Osmanlı Devletini kuşatmak ve Âlem-i Islâmı boğmak, sıkmak 
için çabalayan Rusya'nın Çar Hükümeti ve programı ve Devleti Rusya Kâşanesi
nin ("Çarlık, Çarlık" sadaları) Rusya Tac ve tahtının Çar Tac ve tahtının da 1350 
kusur sene sonra da buyuk bir velvele ile inhidam ve sukutu sadâasma şâhıt olu
yoruz Bu da Cenâb-ı Hakkın halaskar bir mûcızesidir 

Bendeniz Alem-i Islama mustemırren adavet besleyen ve bu adaveti her fır
sattan bilistifade ortaya koyan Rusya'nm başında bulunan ve bir sene evvelisine 
kadar mevcut olan Programı ve o beşerrıyyet hakkında muzır programı vücuda 
getiren kimseler ile Rusya'nın Çarızm fikridir. 

Bugün yıkılan da odur Beyefendiler Hazeratı' Alem-i islam için muzır olan ve 
butun beşerıyyet için belâ ve felâket olan o Program ve Programın etrafında cebir 
ve tahakküm ile silahlanan Çarızm kuvvetidir Yoksa, bundan sonra tarih bize 
gösterecek ki, yanımızda komşu olarak yaşayacak olan Rus Milleti ile secaya-yı 
ferdıyyesı itibariyle yekdığerımızden pek ziyade memnun kalacak bir surette 
komşuluk edeceğiz 

Bendeniz, buna suret-ı kat'ıyyede kanı bulunuyorum Şu hal, Rus Milleti ıçm 
de mucıb-ı saadet olacaktır. Binaenaleyh, bizim adavetimiz, bizim düşmanlığımız 
bizi yıkmaya çalışan ve bizim hakk-ı istiklâlimizi tanımayan kuvvetlere karşıdır 

Inayet-ı Hakla fedakâr, butun manasıyla fedakâr Ordunun savlet-i kahrama-
nanesı ve Müttefiklerimizin Cihana hayretbahş kahramanlıkları sayesinde her 
fert, her Millet hakkında muzır olan Çar kuvveti olmuş ve yıkılmıştır Bugün o za
lim idare yerme kaim olacak adıl, hukukşinas, hukuk-u hemcivarıye riayetkar 
Rus Milleti ve Rus Devletiyle pek güzel yaşayacağımıza bendeniz kaanım 
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Cenab-ı Hakkım eltaf-ı bmıhayesinde öyle unut ve temenni ederim ki, Rus 
Taç ve Tahtının inhidamına şahıd olmak ile nasıl dılşad olduksa, bu tun mucıza-
tm mahall-ı tecellisi, mahall-i tezahürü bulunan Arz-ı Hicaz ve Arz-ı Mukaddes'te 
de asrın ıcabatı dairesinde Ebabil Mucizesinin diğer bir mucize-i ilahiyye şeklin
de zuhur ile ınşallahurrahman karıban ingiliz Ordusunun da şerışanısıni göre
ceğiz Bu h u s u s t a bu tun varlığımızla bu tun mal ve kanımızla her fedakârlığı ve 
her tehlikeyi göze alarak bu mevkıye getiren Ordu ve Milletimize medyûn-u şük
ran ve ebedıyyen minnettarız 

Alem-ı beşere, Rus Çarizmi kadar buyuk bir belâ olan ingilizlerin de elyevm 
kendilerinin de kahramanlığını tasdik ettikleri Müttefik Ordular layık oldukları 
cezayı vererek bu tun Alem-ı Islamın Afrika'da ve Asya'nın her kısmında bu lunan 
Alem-ı Islamın haber-i halâs ve beşâratinı havî olan sulhnameyı inşallah kariben 
Hükümetimiz okur, biz de Cenab-ı Hakka hamd ve senalar eyleriz 

REİS — Lâyihayı okuyalım mı efendim'? 
AĞAOĞLU AHMET BEY (Hariciye En Na ) (Karahisar-ı Sahip) — Efendiler 

bendeniz, Hariciye Encümeni namına bazı maruzatta bulunacaktım Fakat arz 
edeceğim sözlerin kısm-ı azamini rufeka yi kiram söyledikleri için bendenize pek 
az soz kaldı 

Huzurunuza arz ettiğimiz mukavelanemeler, Hariciye Nazırı Beyefendi Haz
retlerinin de buyurdukları gibi, 200 seneden beri Osmanlı Tarihinde misli görül
memiş olan bir vesikadır Hakikaten 200 seneden ben şeref ve hayslyet-ı millıy-
yemız üzerine Rus Çarlığı tarafından atılmış olan darbeleri bu vesika ile bir dar
bede yıkıp sildik Bugün eski Tarihte Rusya'nm bize indirmiş olduğu darbelerin 
mukabili Rus Çarlığını duşar olmuş olduğu zillet ve mezelletle intikamı alınmış 
olduğunu görüyoruz 

Rus Çarlığı kalktı Rus Çarlığının esir ettiği Milletler de kendi hurrıyyet ve is
tiklallerini buldular Osmanlı Milleti Rus Çarlığına bu darbeyi indirmekle yalnız 
kendini kurtarmış olmadı efendiler, aynı zamanda birçok Müslim gayrimüslim 
milletlerin Rus boyunduruğu altında kurtarılmasına da sebep oldular Bilirsiniz 
ki Lehlilerin an'anat-ı mılliyeyelerınde bir efsane vardı Lehistan "Türk atlarının, 
Türk süvarisinin Vistul Nehrinden su içtiği zaman istiklalini ihraz edecektir" 

Bu bir efsane idi Böyle efsaneleri başkalarının ribka-ı esaretine maruz kal
mış olan Milletler kendilerini teselli etmek için ıcad ederler Fakat bu efsane bu
gün hakikat şeklini aldı Bu efsaneyi hakikat şekline ifrağ eden Çanakkale'de 
Osmanlı Ordularının göstermiş oldukları kahramanlıktır 

Çanakkale müdafaası, hiç şüphe yoktur ki, harb-i hazırın tarihini 18 Mart'ta 
tayın etmiştir O gun Rus Çarlığı mahkûm-u izmihlal olmuştu ve artık davasının, 
muharebenin uzatılması hakikaten cinnetti Bu münasebetle diyorum ki, Os
manlı Ordusu, Osmanlı kahramanlığı yalnız Osmanlılığı değil, Çarizmi düşür
mekle Çarızmın rıbka-ı esaretinde inleyen Müslim ve gayrimüslim Milletleri de 
kurtardı 

Efendiler, bu Osmanlı Milletinin, Devletinin başında bu lunan Zat-ı Şevketsi 
mat Efendimizin elbettekı muvaffakıyet-ı azımesmden biri addedilecektir Bu mu-
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vaffakiyyetin avamilinden biri de, hiç şühphe yoktur ki, Makam-ı Saltanatı ihraz 
eden Zat-ı Hazret-i Padişahidir. Bundan dolayı bizim ilk teşekkürümüz o maka
ma aittir ve elbetteki Meclis-i Mebusanmı ilk arz edeceği teşekkür ve minnetdarı 
o Makam-ı Aliyedir. Binaenaleyh, Encümenimiz zannediyor ki, bu hissiyyat-ı 
şükranı beyan ederken sizin de hissiyatınıza tercüman oluyor. 

Hiç şüphe yoktur ki, bu muvaffakiyyetin ikinci âmili de, şimdiye kadar zikr 
ve tâdâd ettiğimiz Osmanlı Ordusunun kahramanlığıdır. Bu hususa dair rüfeka-
yı muhtereme pek çok söylediler, ben tekrar etmeyeceğim. Yalnız Heyet-i Aliyye-
nizin beyân-ı teşekkür edeceği ikinci Mukaddes Heyet, Osmanlı Ordusudur. Yine 
Encümeniniz bu hususta da sizin hissiyyatınızın tercümanı oluyor. 

Üçüncü, efendiler, Millettir. O Millet ki, bu muharebe esnasmda en büyük fe
dakârlıklar ile yokluklar içinde varlıklar icat ederek, her türlü ıztırâbâta katlana
rak bu muvaffakiyyet-i azîmeyi elde etmeye zahir olmuştur. 

Efendiler, Osmanlı Milletinin bu muharebede ibraz etmiş olduğu fazilet, diye
bilirim ki, diğer muharip Milletlerin ibraz etmiş oldukları faziletlerin fevkindedir. 
Niçin? Onun içindir ki, biz muharebeye girişirken elimizde başka Milletlerin hâ-
aiz olduğu cihazın hemen hiçbirisine mâlik değildik. Herkes, o zaman, bizi, bu 
muharebeye girişmekte büyük bir hatâ irtikâp etmiş olmakla itham etmişti. Fa
kat bu ibdîkâr, bu îcâznümâ Millet, kendi faziletiyle yokluk içinde öyle bir varlık 
gösterdi ki, bugün bizi vaktiyle itham edenler bile bu Millete hayret edip, sitâyiş-
hândırlar. İşte üçüncü beyân-ı şükran ve minnettarî eyleyeceğimiz... 

ZİYA BEY (Lazistan) — Üçüncü değil, birinci. 
HALİL BEY (Adliye Nazırı ve Hariciye Nazır Vekili) (Menteşe) — Evet, onun 

hepsi bir. 
AĞAOĞLU AHMET BEY (Devamla) — Efendiler, bir de bütün bu avâmilin bir 

vâsıta-i icrası vardır. O evâmiri meydana koyarak onları harekete getiren ve on
lardan istifade edip muharebeyi idare etmek için çalışan elbetteki mahir ve müd-
dedebbir eller lâzımdır. O maharet ve tedbir de, hiç şüphe yoktur ki, dört sene
den beri muharebeyi idare eden Hükümete aittir. Bundan dolayı Encümen namı
na Hükümetimizi samim-i kalp ile tebrik ederiz. Bu mukaveleleri elde etmeleri 
münasebetiyle elbette yine sizin hissiyatınıza tercüman oluyorum. 

Şimdi bendeniz bir mebus olarak söyleyeceğim. Şimdiye kadar Encümenin 
bir mümessili olarak söylüyorum. İki şahsiyetim vardı, şimdi şahsiyetin birini 
atıyorum, sırf Karahisar-ı Sahip Mebusu olarak söylemek istiyorum. 

Efendiler, Çarizm belâsı başımızdan kalktı. Çarizm belâsı artık yoktur. Üze
rimizden bu kâbus-u azam kalktı. Bugün o kâbus-u âzam kalktıktan sonra önü
müzde vâsi bir ufuk açılmıştır. Artık hayat, istikbal bizimdir. Şimdi o ufka, o ha
yata doğru yürümek bizim elimizdedir. Lâkin ben öyle zannederdim ki bunun için 
iki mühim ve büyük şart vardır. Birincisi karşımızda açılmış olan ufkun üzerin
de yükselen dağların şahikalarını ebediyyen Rus kâbusundan kurtarmak lâzım
dır. O şahikalar Kafkasya şahikalarıdır. Kafkasya şahikaları Rus tehlikesinden 
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ebedî bir surette temin edilmedikçe, o kâbusun heyulası bizi korkutmaktadır. Bi
naenaleyh Hükümetimizi mühim bir vazifeye davet ederim. Hükümetimizden ri
ca ve Kafkasya'nın hürriyet ve istiklâlini temin h u s u s u n d a Kafkas milletlerinin 
tâyin-ı mukadderat etmeleri hususundan istifade eyliyerek Kafkasya'nın mukad
deratını tayin etmeyi hiçbir zaman nazarlarından dûr tutmasınlar. 

Zira b u n u ben yalnız Kafkasya'da sakin 7 milyon Müslüman ve 4 milyon 
Türk namına söylemiyorum. Aynı zamanda Osmanlı Devletinin en mühim, en 
buyuk bir menfaati namına söylüyorum. Kafkas Dağları, bizimle Rusya arasında 
bir hudut , göklere kadar yükselen bir sedd-ı âhenin gibi konulmazsa Rus tehli
kesi bizim ıçm daima mevcuttur. Onun için Hükümetimizin, Kafkasya'ya ait me-
sâılde, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da son derece ehemmiyet ve 
gayretle çalışmasını rica ve istirham ederim. 

Rusya'da diğer birçok akvâm-ı muslime daha vardır ki, onlar da bizimle kan, 
lisan, ırk ve dm ve alâkalarıyla munasebettardırlar. Elbette Devlet-ı Osmâniyye 
şimdiye kadar onları düşünmüş olduğu gibi bundan da onların mukadderatını 
düşünecek ve onları himaye etmekten hiçbir zaman geri durmayacaktır. Bu hu
susa dair şimdiye kadar ibraz edilmiş olan hamiyetler dolayısıyla bendeniz ken
di namıma ve kabul burulursa - Heyet-ı Âlıyyenız namına Hükümete yeniden be-
yân-ı teşekkür ederim. 

ikinci şar t da o ufukta yürümek için Hükümetin teceddutkârâne teşebbusât-
ta devam ve mussırâne yürümesinden ibarettir. Eğer açılmış olan ufuklara, açıl
mış olan kapılara en vâsî bir şekilde, asrın, zamanın ırâe ettiği bu tun cihazlarla 
mücehhez olarak yürümezsek ve tereddüde kapılır ve bu cihazları elde etmekte 
kusur gösterirsek, o zaman, efendiler, azîm bir ha tâ işlemiş oluruz ve müstakbel 
ensâl, bizi bu hatâdan dolayı hiçbir zaman affetmez. Hükümetimiz bugün asrın 
îcâbâtına doğru b u t u n ikdamı ile samîmî, mussırrâne bir azm-i icrâât ile yuru-
melidır. çünkü ancak bu suretle elde edilmiş olan muvaffakıyyât-ı azîme temin 
ve ikmâl edilebilir. 

HALİL BEY (Harbiye Nâzın ve Hariciye Vekili) (Menteşe) — Efendiler, muahe
dede mezkûr olan bir madde ile anlayacaksınız ki, Rusya Hükümeti, 93 Muha
rebesinde tazminat mukabili olarak terke muztar kaldığımız uç Sancağımızı ka
milen tahliye edeceğim ve bu uç Sancağımızın gerek hukuk-u umûmiyye ve ge
rek Hukuk-u Düvel nokta-ı nazarından teşkilâtını yapmak h u s u s u n d a tamamıy-
le serbest olduğunu ve onlardan tamamıyla feragat ettiğini t aahhud etmiştir ve 
muahede ile bu uç Sancak ahalisinin mukadderatmı Devletimizle birlikte tayın 
etmekte serbestileri istihsal edilmiştir. Kafkasya'nın uç Sancak hududu haricin
de kalan kısmındaki ahali birleşmişler ve bunlar müttehit ve müstakil bir cum
huriyet teşkil etmek üzere bulunmuşlardır. Esasen Rusya Hükümeti kendi hu
dudu dahilinde bulunan milletlerin mukadderatını serbest surette tayin etmek 
esasmı kabul ettiğinden dolayı Kafkasya'da bu lunan milletlerin de kendi mukad
deratlarını bu suretle serbest tayın ederek Müstakil bir Devlet halinde teşekkül 
edebileceklerim umîd ediyoruz. 
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REİS— Maddeyi okuyalım mı efendim?.. Müzakereyi kâfi görenler lütfen el 
kaldırsın... (Eller kalkar) Müzakere kâfi görülmüştür. 

Buruyunuz, okuyunuz. 
Madde-i Münferide - Hükûmet-i Osmâniyye ve müttefikleri olan hükümetler 

ile Rusya Hükümeti beyninde Brestlitovsk'ta 3 Mart 1334 (1918) tarihinde hâl-i 
sulhun iade edildiğine dair tanzim ve tarafeyn murahhasları canibinden imza 
edilen muahedename ve zeyllerinin ve bir de Hükûmet-i Osmâniyye ile Rusya 
Hükümeti beyninde tarafeyn murahhaslarları canibinden yine mahall-i mezkûr
dan aynı tarihte olbabda imza olunan muahede-i munzammanm imza ve teatisi
ne Hükûmet-i seniyye mezundur. 

TAHSİN RIZA BEY (Tokat) — Efendim, bu muâhede-i mesûde ve mukavelenin 
tasdik mezuniyetini mutazammın olan lâyiha-i kanûniyyede bendeniz bir kelime 
hatâsı görüyorum : Son fıkrasında deniliyor ki, "imza olunan mukavele-i mun-
zammanın imza ve teatisine Hükümet-i Seniyye mezundur". Halbuki burada Hü
kûmet-i Seniyye değil, Heyet-i Vükela mezundur demek doğrudur. Hükûmet-i 
Seniyye demek, doğru değildir. Zaten bütün kanunlarımızda aynı şekilde çıkmış
tır. 

REİS — Halil Beyefendi! Tahsin Rıza Bey, madde "Hükûmet-i Seniyye mezun
dur" yerine Heyet-i Vükelâ mezundur" diye tashih edilmelidir diyorlar. 

HALİL BEY (Adliye Nâzın ve Hariciye Nazırı Vekili) (Menteşe) — Pekâlâ. 
TAHSİN RIZA BEY (Tokat) — Evet efendim, mezun olan heyet-i Vükelâdır. Bi

naenaleyh, madde, "Hükûmet-i Seniyye mezundur" yerine "Heyet-İ Vükelâ me
zundur" suretinde tashih edilmelidir. 

FAZIL ARİF EFENDİ (Amasya) — Kanun-u Esâsîde hukuk-u Pâdişâhî kıs
mında düvel-i ecnebiyye ile mukavele akdetmek, hukuk-u Pâdişâhîdendir. Bina
enaleyh, burada Hükûmet-i Seniyye tâbîri Kanun-u Esasinin bu hükmüne daha 
muvafıktır. 

REİS — Efendim, kendilerininki bir tekliftir. Heyete arz ederiz. Hükümetden 
bir mütalaa var mı efendim? 

HALİL BEY (Adliye Nazırı ve Hariciye Nazır Vekili) (Menteşe) — "Hükûmet-i 
Seniyye" tâbiri zaten mefhûmu temenniyle ifade ediyor. Binaenaleyh, tebdil için 
bir sebep görmüyorum. 

REİS — Zaten kendileri de ısrar etmiyorlar. Bu muâhedât tab ve tevzî olun
muştur. Manzûr-u âlîleri oluyor, geçen defaki mukavelâtı da yine böyle tevzi et
tik, okumadık. Çünkü, esasen maddelerinin oraya konmasına Nizamname-i Da
hilîmiz müsait değildir. Binaenaleyh, arzu buyurursanız tamamen ve aynen zap
ta geçer. 

Madde-i münferideyi reyinize arzetmezden evvel Ukrayna Muahedenamesini 
de okuyalım. İkinci bir mahiyettedir. Münasip mi efendim?.. 

Okuyunuz efendim. 
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Madde-i münferide - Hükûmet-i Seniyye ve müttefikleri olan hükümetler ile 
Ukrayna Cumhuriyet-i Avamı beyninde Brestlitovsk'ta 9 Şubat 1334 (1918) tari
hinde hâl-i sulhun iade edildiğine dâir tanzim ve tarafeyn murahhasları canibin
den imza edilen muâhedename ve zeylinin ve bir de Hükûmet-i Osmâniyye ile 
Ukrayna Cumhuriyet-i Avamı beyninde tarafeyn murahhasları canibinden yine 
mahall-i mezkûrda ve aynı tarihte ol babda imza olunan muâhede-i munzamına-
nın imza teatisine Hükûmet-i Seniyye mezundur. 

REİS — O halde ikisini birleştirerek, Nizâmnâme mucibince tâyîn-i esâmi ile 
reyinize arzediyorum. Rey istimaline nereden başlayacağımıza dair kur'a çekiyo
rum: Bolu Mebusu Yusuf Ziya Beyden bed ile okuyunuz. 

(Esâmî okunmak suretiyle reyler toplandı) 
REİS — Namevcutların esâmisini okutuyorum. 
(Namevcutların esâmisi okundu) 
REİS — İsmi okunduğu zaman mevcut olmayan var mı?.. ("Yok" sadâlan) Rey 

istimali muamelesi hitam bulmuştur. 
Şimdi reylerin tasnifi icra edilecektir. 
(Reyler tasnif edildi) 
REİS — Tasnîf-i ârâ neticesini arz ediyorum: 
Reye 163 zât iştirak etmiştir. Ekseriyet-i mutlakamız 129 olduğuna göre mu

amele tamamdır. 163 zat lehte rey vermiştir. Binaenaleyh, gerek Rusya ve gerek 
Ukrayna arasında akdolunan sulh muahedeleri hakkındaki iki lâyiha-i kanûniy-
ye 163 rey ile kabul edilmiştir. 

Müzakereye devama imkân yok. Cumartesi için bugünden bakıyye kalan me-
vâd ile beraber, Avusturya ile akdettiğimiz mukavelât ve muâhedâtı ruznâme ola
rak arz ediyorum. 

İnşallah bermûtâd in'ikad etmek üzere, Meclise hitam veriyorum efendim. 

Yoklamada mevcut olanların esamisi 

Artin Efendi Âsaf Bey 

Halep Van 
Ağaoğlu Ahmet Bey Agop Hırlakyan Efendi 
Karahisar-ı Sahip Maraş 

Anastas Efendi Ananyadis Efendi 
İzmit Niğde 

İbrahim Efendi İbrahim Fevzi Efendi 
Kütahya Musul 

Ebül Ulâ Bey İhsan Bey 
Niğde Mardin 
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Ahmet Efendi 
Halep 

İsmail Bey 
Kastamonu 

Emir Haris Bey 
Cebelilübnan 

Osep Medetyan Efendi 
Erzurum 

Babanzade Hikmet Bey 
Süleymaniye 

Tahsin Rıza Bey 
Tokat 

Tevfık Bey 
Konya 

Tükididis Efendi 
Çatalca 

Cudi Efendi 
İsparta 

Hacı İlyas Efendi 
Muş 

Hacı Said Efendi 
Mamuretülaziz 
Hacı Âdil Bey 

Bursa 
Hacı Mustafa Efendi 

Ayıntap 
Hafız Emin Efendi 

İçel 
Hafız Mehmet Efendi 

Trabzon 
Hâmit Bey 

Halep 
Hasan Sezai Bey 

Cebelibereket 
Hasan Lâmi Efendi 

Bitlis 

Ahmet Naim Bey 
Basra 

Emanüelidi Efendi 
Aydın 

Orfanidis Efendi 
İstanbul 

Onnik İhsan Efendi 
İzmir 

Bedî El-Müeyyed Bey 
Şam 

Dimistokli Efkalidis Efendi 
Tekfurdağı 

Tevfik Hammat Efendi 
Nablus 

Cavit Bey 
Kal'a-i Sultaniye 
Hacı İbrahim Bey 

Edirne 
Hacı Said Efendi 

Süleymaniye 
Hacı Tayyip Efendi 

Ankara 
Hacı Abdullah Efendi 

Kütahya 
Hafız Ahmet Efendi 

Bursa 
Hafız Ziya Efendi 

Erzurum 
Halet Bey 
Erzincan 

Hasan Rıza Paşa 
Hudeyde 

Hasan Fehmi Efendi 
Sinop 

Hüseyin Tosun Bey 
Erzurum 
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Hüseyin Kadri Bey 
Karesi 

Hakkı İlhami Bey 
Hudeyde 
Hilmi Bey 

Basra 
Haydar Bey 

Konya 
Hamdi Bey 

Konya 
Halil Bey 
Menteşe 

Doktor Fâzıl Berki Bey 
Kengiri 

Dr. Sami Bey 
Divaniye 

Raif Efendi 
Erzurum 

Rahmi Bey 
İzmir 

Rüştü Bey 
Denizli 

Rıza Bey 
Bursa 

Rıza Bey 
Kırkkilise 

Rıfat Kâmil Bey 
Bolu 

Sami Paşa 
Şam 

Salim Efendi 
Karahisar-ı Sahip 

Sadullah Molla Bey 
Trablusşam 

Selim Ali Selâm Bey 
Beyrut 

Hıfzı Bey 
Hudeyde 

Hilmi Efendi 
Ankara 

Hamdullah Paşa 

Antalya 
Haydar Bey 

Saruhan 
Haralambidi Efendi 

İstanbul 
Davut Yusufani Efendi 

Musul 
Dr. Ömer Şevki Bey 

Sivas 
Dimitraki Papafitu Efendi 

Gelibolu 
Rasim Bey 

Sivas 
Rahmi Bey 

Sivas 
Rüştü Bey 
Kastamonu 
Reşit Paşa 

Ergani 
Reşit Bey 

Cebelilübnan 
Zülfü Bey 
Dlyarbekir 

Sason Efendi 
Bağdat 

Sadettin Efendi 
Havran 

Sa'd El-Hüseyni Bey 
Kudüs-ü Şerif 
Süleyman Bey 

Gelibolu 



Süleyman Sudi Bey 
Lazistan 

Seyyit Abdülvehap Efendi 
Asir 

Seyyit Yusuf Fazl Bey 
Asir 

Simonoğlu Simonaki Efendi 
İzmir 

Şefik Bey 
Şam 

Şemsettin Bey 
Ertuğrul 

Sâdık Bey 
Ertuğrul 

/Sâdık Efendi 
Kütahya 

Salah Cimcoz Bey 
İstanbul 

Talat Bey 
Canik 

Atıf Bey 
Ankara 

Abdullah Safi Efendi 
Kerkük 

Abdülvahit Harun Efendi 
Lazkiye 

Osman Bey 
Canik 

Ali Cenani Bey 
Ayıntap 

Ali Rıza Efendi 
Konya 

Ali Galip Efendi 
Karesi 

Ömer Lütfi Bey 
Sinop 

Seyyit Ahmet Safı Efendi 
Medine-i Münevvere 

Seyyit Ali Haydar Bey 
Asir 

Seyfullah Efendi 
Erzurum 
Şakir Bey 

Konya 
Şefik Bey 
Beyazıt 

Şeyh Beşir Efendi 
Halep 

Sâdık Bey 
Denizli 

Saffet Efendi 
Urfa 

Ziya Molla Bey 
Lazistan 
Âdil Bey 

Cebelilübnan 
Abdülkadir Efendi 

Maraş 
Abdülmuhsin Bey 

Müntefek 
Osman Bey 

İstanbul 
İzzet Bey 
Trabzon 

Ali Haydar Mithat Bey 
Divaniye 

Ali Rıza Efendi 
Kırşehir 

Ali Muammer Bey 
Karahisar-ı Şarkî 

Ömer Mümtaz Bey 
Ankara 

6 2 3 



Avni Bey 
Şam 

Faik Bey 
Edirne 

Fâzıl Arif Efendi 
Amasya 
Fuat Bey 
Bağdat 

Fuat Hulusi Bey 
Antalya 

Fehmi Efendi 
Kırkkilise 

Kofidi Efendi 
Trabzon 

Kâmil Efendi 
Ergani 

Kâmil Efendi 
Karahisar-ı Sahip 

Keygam Efendi 
Muş 

Muhittin Bey 
Çorum 

Mehmet Bey 
Dersim 

Mehmet Sabri Bey 
Saruhan 

Mehmet Nuri Efendi 

Zor 
Mehmet Vehbi Bey 

Karesi 
Mustafa Hakkı Bey 

İsparta 
Mustafa Zeki Bey 

Bolu 
Mustafa Fevzi Efendi 

Saruhan 

Ali Münif Bey 
Halep 

Fâzıl Bey 
Ayıntap 

Ferhat Bey 
Karesi 

Fuat Bey 
Divaniye 
Fethi Bey 
İstanbul 

Kasım Nuri Efendi 
Yozgat 

Kâzım Bey 
Kal'a-i Sultaniye 

Kâmil Efendi 
Tokat 

Kâmil El-Esat Efendi 
Beyrut 

Matyos Nalbantyan Efendi 
Kozan 

Muhittin Efendi 
Niğde 

Mehmet Emin Efendi 
Genç 

Mehmet Ali Bey 
Kerkük 

Mehmet Nuri Efendi 
Mamuretülaziz 

Mustafa Saffet Efendi 
Mamuretülaziz 

Mustafa Şeref Bey 
Kayseri 

Mustafa Fehmi Efendi 
Tokat 

Maruf Er-Rusafi Efendi 
Müntefek 



Memduh Bey 
Bursa 

Naci Bey 
Trabzon 

Nazım Bey 
Kerkük 

Necmettin Molla Bey 
Kastamonu 

Vangel Efendi 
İzmir 

Veli Bey 
Aydın 

Veysel Rıza Bey 
Gümüşhane 

Harun Hilmi Efendi 
Tekfurdağı 
Haşim Bey 

Karesi 
Yorgi Efendi 

Trabzon 
Yoklama esnasında mevcut 

Emanuel Karasu Efendi 
İstanbul 

Emin Abdülhâdi Efendi 
Nablus (Mezun) 

Tevfik El-Mecali Bey 

Kerek 
Hasan Fehmi Bey 

Gümüşhane 
Hallaçyan Efendi 

İstanbul 
Halit Bey 

Divaniye 

Dikran Barsamyan Efendi 
Sivas 

Münip Bey 
Hakkâri 

Nafiz Bey 
Amasya 

Necati Bey 
Bolu 

Nuri Bey 
Kerbelâ 

Vasfı Efendi 
Hama 

Vehbi Bey 
Siverek 

Viktor Bey 
İstanbul 

Haşim Bey 

Malatya 

Yanko Efendi 
Karahisar-ı Şarkî 
Yusuf Ziya Efendi 

Bolu 
olmayanların esamisi 

Emin Edip Efendi 

Sivas 

Tevfik Bey 

Bağdat 

Hafız Rüştü Bey 

İzmit 
Hüseyin Cahit Bey 

İstanbul 

Hamdi Bey 
Bağdat (Mezun) 

Doktor Âsim Bey 

Amasya 

Ragıp Neşaşibi Bey 
Kudüs-ü Şerif 
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Sait Bey 
Menteşe 

Şefik Bey 
İstanbul 

Şefik Arslan Bey 
Havran 

Suphi Paşa 
Adana 

Tahir Feyzi Bey 
Taaz 

Abdülfettah Es-Sadi Efendi 
Akkâ 

Abdullah Azmi Efendi 
Kütahya 

İsmet Bey 
Çorum 

Abdülkerim Bey 
Ammare (Mezun) 

Feyzi Bey 
Diyarbekir 

Keşşaf Efendi 
Malatya 

Memet Ali Fâzıl Efendi 
Musul 

Mahmut Bey 
Trabzon 

Mithat Şükrü Bey 
Burdur 

Mustafa Efendi 
Hudeyde 

Mustafa İbrahim Bey 
Saruhan (Mezun) 

Misel Sarsak Efendi 
Beyrut 

Nasrettin Efendi 
Siirt (Mezun) 

Şakir Bey 
Yozgat 

Şükrü Bey 
Kastamonu 
Sâdık Paşa 

Mersin 
Ziya Bey 

İzmit (Mezun) 
Todoraki Efendi 

Canik 
Abdülkadir Efendi 

Hama 
Osman El-Hamd Paşa 

Trablusşam 
Ömer Edip Bey 

Urfa 
Ömer Mümtaz Bey 

Kayseri 
Feyzi İlmî Efendi 

Kudüs-ü Şerif 
Mehmet Emin Bey 

Musul 

Mehmet Fevzi Paşa 
Şam 

Mahmut Mahir Efendi 
Kırşehir 

Murat Bey 
Bağdat 

Mustafa Efendi 
Mardin 

Mustafa Nedim Bey 
Kengiri (Hasta) 

Nişim Mazelyah Efendi 
İzmir 

Yunus Nadi Bey 
Aydın 



Bir taraftan Osmanlı hükümeti, Almanya, Avusturya - Macaristan ve Bulga
ristan devletleri ve diğer taraftan Rusya beyninde münakid muahedei sulhiye. 

Bir taraftan Osmanlı hükümeti, Almanya, Avusturya - Macaristan ve Bulga
ristan devletleri ve diğer taraftan Rusya devleti hali harbe bir nihayet vermek ve 
müzakeratı sulhiyeyi sürati mümkine ile haddi hitama erdirmek hususuna karar 
verdiklerinden bu babda Osmanlı hükümeti: 

Sadrı esbak Meclisi Ayan azasından ve zatı Hazreti Padişahinin Berlin Sefiri 
Kebiri Übbehetlu, Devletlu İbrahim Hakkı Paşa Hazretleri, 

Yaveranı Hazreti Padişahiden ve Haşmetlu Alman İmparatoru Hazretleri nez-
dinde murahhas askerî Birinci Ferik Atufetlu Zeki Paşa Hazretleri, 

Alman hükümeti imparatoriyyesi: 
Umuru Hariciye Nazırı ve bilfiil müşaviri has Mösyö Rihard Fon Kolman Haz

retleri, 
Hükümeti imparatoriyyede murahhas ve Sefir Doktor Mösyö Fon Rozenberg, 
Şark Orduları Başkumandanlığı Erkânı Harbiye Reisi Prusya hükümeti kra-

liyesi livalarından General Hofman ve Bahriye miralaylarından Mösyö Horn, 
Avusturya - Macaristan hükümeti imparatoriyye ve kraliyyesi, 
Sarayı İmparatori ve Krali ve Umuru Hariciye Nazırı Haşmetlu İmparator ve 

Kral Hazretlerinin Müşaviri Hassı Kont Ottokar Çernin Fon Unetzu Honediç Haz
retleri, 

Zatı hazreti imparatori ve kralının sefiri kebiri ve müşaviri Hassı Kayetan Me-
rey Fon Kapus Mer Hazretleri, 

Zatı hazreti imparatori ve kralının birinci ferik rütbesini haiz müşaviri has 
General Maksimilyan Çiçeris Fon Baksani Hazretleri, 

Bulgaristan hükümeti kraliyesi : 
Hükümeti kraliye sefir ve murahhası Mösyö Andre Atuşef Hazretleri, 
Erkânı harbiye miralaylarından ve Bulgaristan hükümeti kraliyesinin haş

metlu Alman İmparatoru Hazretleri nezdinde murahhası askeriyesi ve zatı hazre
ti kralinin yaveri Mösyö Peter Gançef, 

Hükümeti kraliye sefaret başkâtibi Mösyö Teodor Anastasof, 
Ve Rusya Sovyet Cumhuriyeti müttahidesi: 
Asker amele ve köylü cemiyetlerinin merkezi icrası azasından Mösyö Grigori 

Yakaleviz Sokolnikof, 
Asker amele ve köylü cemiyetleri merkezi meclisi icraisi azasından Mösyö Mi-

hailoviç Karahan, 
Umuru hariciye ahali komiseri Mösyö Grigori Veseliyeviç Çiçerin, 
Umuru Dahiliye ahali komiseri Mösyö Grigori İvanoviç Petrosvki'yi murahhas 

üye tayin eylemişlerdir. 
Murahhasini müşarünileyhin müzakeratı sulhiye için Brestlitovsk'ta biliçti-

ma usule muvafık görülen mezuniyeti kâmile sevikalarmı yekdiğerine irae ettik
ten sonra mevaddı atiyeyl kararlaştırmışlardır. 
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1 inci Madde 
Bir taraftan Osmanlı, Almanya Avusturya - Macaristan ve Bulgaristan dev

letleri ve diğer taraftan Rusya Devleti beyinlerindeki hali harbin hitam bulduğu
nu beyan ederler. Mütekaidin, badema yekdiğerleriyle sulh ve müsavat üzere ya
şamayı tasmim eylemişlerdir. 

2 nci Madde 
Tarafeyni akideyn, diğer tarafın hükümeti veya teşkilatı düveliye ve askeriye

si aleyhine her türlü tahrikat ve teşvikatı terk eyleyeceklerdir. Rusya hakkında 
bu taahhüt, düveli erbaai müttefikanın tahtı işgalinde bulunan araziye dahi şa
mildir. 

3 üncü Madde 
Tarafeyni akıdeynin tayin eyledikleri hattın garbında kain olup akdemce Rus

ya ziri idaresinde bulunmuş olan arazi badezin Rusya'nın tahtı hâkimiyetinde ol
mayacaklardır. 

Hattı mukarrer işbu muahedei sulhjyenin cüzü mütemmimi bulunan harita
da gösterilmiştir. (Melfu 1) hattı mezkûrun tayini katisi, bir Alman - Rus komis
yonu marifetiyle icra edilecektir. 

Arazii mezkûre, tabiiyyeti sabıkalarından dolayı Rusya Devletine karşı her 
türlü mükellefiyetten vareste olacaklardır. 

Rusya hükümeti, işbu arazinin umuru dahiliyesine her türlü müdahaleden, 
feragat eder. Almanya ve Avusturya - Macaristan devletleri, işbu arazinin mu
kadderatı atiyesini, bunların ahalisiyle bilittifak tayin etmeyi tasmim etmişlerdir. 

Dördüncü Madde 
Almanya Devleti sulhu umuminin inikadını ve Rusya kuvvasının sureti kâ-

milede icrayı terhisini müteakip, 3 üncü maddenin fıkrai ulâsında beyan olunan 
hattın şarkmdaki araziyi tahliyeye hazırdır; meğer ki, 6 ncı maddede sureti ahar
la tayini ahkâm edilmiş ola. 

Rusya Devleti, Anadolu vilayatı şarkiyesinin tahliyesi ve Devleti Aliyeye sure
ti muntazamada iadesinin temini için mahasarı makderet eyleyecektir. 

Ardahan, Kars ve Batum sancakları dahi, bilâ tehir Rus asakiri tarafından 
tahliye edilecektir. Rusya Devleti, işbu sancakların hukuku umumiye ve hukuku 
düvel noktai nazarından iktisab edecekleri hali cedide müdahale eylemeyecek ve 
hususan bunların ahalisini, işbu hali cedidi mücavir hükümetler ve betahsis 
Devleti Aliye ile bilitilaf tayin hususunda muhtar bırakacaktır. 

Beşinci Madde 
Rusya Devleti, hükümeti haziranın yeniden teşkil eylediği asakir dahi dahil 

olmak üzere, bilcümle ordularını terhis eyleyecektir. 
Bundan başka, Rusya Devleti, süfünü harbiyesini ya sulhu umuminin inika

dına kadar kendi limanlarına celp ile orduda hıfzedecek veyahut süfünü mezkû-
renin derhal silahlarını alacaktır. Düveli müttefikai erbaa ile, hali harpte bulu
nan devletler nezdindeki süfünü harbiye hakkında bunlar Rusya'nın dairei ikti-
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darına dahil oldukları takdirde Rus süfünü harbiyesl gibi muamele olunacaktır. 
Bahr-1 Müncemid'deki mıntakai memnua, sulhu umuminin inikadına karar ka
palı kalacaktır. 

Bahr-i Baltık'ta ve Rusya hâkimiyetine taalluk eylediği derecede Bahr-i Si-
yah'ta derhal deniz lağımlarının kaldırılmasına mübaderet edilecektir. 

İşbu denizlerde sefaini ticariyenin seyrü seferi serbest olup, derhal başlaya
caktır. 

İşbu ahkâmın teferruatmı tayin etmek ve bahusus süfünü ticariye için tehli
kesiz olan yollar hakkında malumat vermek üzere, muhtelif komisyonlar tayin 
olunacaktır. Seyri sefain tarikleri sabih lağımlardan sureti daimede masun bu
lundurulacaktır. 

Altıncı Madde 
Rusya Devleti, Ukrayna Cumhuriyeti Avamıyla derhal akdi sulh eylemeyi ve 

cumhuriyeti mezkûre ile 4 devleti müttefika beyninde akdolunan muahedei sul-
hiyeyi tanımayı taahhüt eder. Ukrayna arazisi, bila-tehir Rus orduları ve Rusya 
kırmızı gard askeri tarafından tahliye olunacaktır. Rusya Devleti, Ukrayna Cum
huriyeti avami hükümeti, ve teşkilatı umumiyesi aleyhine her türlü tahrikat ve 
teşvikata nihayet verecektir. Livland ve Estland dahi bilatehir Rus orduları ve kır
mızı gard askeri tarafından tahliye edilecektir. Estland'ın hududu şarkiyesi, su-
ret'i umumiyede Narva nehri imtidadmladır. Livland'ın hududu şarkiyesi, sureti 
umumiyede Panyus Gölü ve garbı cenubi köşesine kadar Piskof Gölü ve ondan 
Luban Gölü ve Liyonkof istikametinde Dona Nehrine kadar imtidad eder. Bu ara
zi, emniyetin teşkilatı arziyei mahsusa ile temin ve bir intizamı hükümetin takar
rürüne kadar bir Alman kuvvei zabıtası tarafından işgal edilecektir. 

Rusya Devleti, Livland ve Estland ahalisinden tevkif veya tehcir olunanları 
serbest bırakacak ve tehcir olunanların, emniyet üzere iadelerini temin edecek
tir. 

Finlandiya ve Aland Adaları dahi Rus orduları ve kırmızı gard asakiri tarafın
dan ve Finlandiya limanları, Rusya donanması ve kuvayı bahriyesi taraflarından 
derhal tahliye edilecektir. Denizin incimadı, harp gemilerinin Rusya limanlarına 
irsaline mani olduğu müddetçe, işbu gemilerde pek cüzi miktarda tayfa bırakıla
caktır. Rusya Devleti, Finlandiya'nın hükümet ve teşkilatı umumiyesi aleyhine 
her türlü tahrikat ve tetkikata nihayet verecektir. 

Aland Adalarında ihdas olunan istihkâmat, sürati mümkine ile kat'edilecek-
tir. İşbu adaların daimî bir surette olarak ademi tahkimi ve askerliğe ve fenni sey-
fi sefaine müteallik mevaddı saire için Almanya ve Finlandiya ve İsveç ve Rusya 
devletleri arasında itilafı mahsus akdolunacaktır. Almanya'nın arzusu üzerine, 
Baltık Denizinde sahildar olan diğer devletlerin dahi işbu itilafa iştirake davet 
edilmeleri mukarrerdir. 

Yedinci Madde 
Akıdeyn, İran'ın ve Efganistan'm hür ve müstakil devletler olduklarını naza

rı dikkate alarak, işbu iki hükümetin istikali siyasî ve iktisadilerine ve tamami-
yeti mülkiyelerine riayet eylemeyi taahhüd ederler. 
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Sekizinci Madde 
Üserai harp, mütekabilen memleketlerine iade edileceklerdir. Onikinci mad

dede mezkûr muahedei mahsusa buna müteferri mesaili hal ve tanzim edecek
tir. 

Dokuzuncu Madde 
Mütekaideyn, mütekabilen masarifi harbiyelerinin tayini harbi idare için dev

let tarafından vaki olan masrafların, kezalik harpten mütevellit haşaratın, yani 
kendilerine ve tebaalarına menatıkı harbiyede tedabiri askeriyeden dolayı teret
tüp eden haşaratın düşman memalikinde icra edilen rekizisyonlar dahil olduğu 
halde tazmininden feragat ederler. 

Onuncu Madde 
Mütekaideyn beyninde muahededi sulhiyenin tasdikini müteakip diplomasi 

ve şehbenderi münasebatı tesis olunacaktır. Tarafeyne mensup şehbenderlerin 
kabulü hakkmda itilafatı mahsusa akdi hakkı muhafaza edilir. 

Onbirinci Madde 
Düveli müttefikai erbaa ile Rusya beynindeki münasebatı iktisadiye 2 ila 5 

inciye kadar melfuflarda münderiç ahkâma tabi olacaktır. Bunlardan ikinci mel-
fuf, Almanya - Rusya beynindeki, üçüncü melfuf, Avusturya - Macaristan ve 
Rusya beynindeki, dördüncü, Bulgaristan - Rusya, beşinci, Devleti Âliye Rusya 
beynindeki münasebatı iktisadiyeye dairdir. 

Onikinci Madde 
Hukuku umumiye ve hususiye münasebatının iadesi, üserayı harbiyenin ve 

sivil üseranın mübadelesi, affı umumî meselesi, kezalik, mukabil tarafın elinde 
bulunan sefaini ticariye hakkmda yapılacak muamele, Rusya ile akdolunacak 
muahedatı hususiye ile tayin kılınacaktır. Bu muahedat, işbu muahedei sulhiye-
den cüzü mütemmim teşkil ederek, mümkün olduğu kadar onun ile bir zaman
da iktisabı meriyyet edecektir. 

Onüçüncü Madde 
İşbu muahedenin tefsirinde Devleti Âliye ile, Rusya arasınada Türkçe ve Rus

ça, Almanya, Rusya arasında Almanca ve Rusça, Avusturya - Macaristan ve 
Rusya arasında Almanca ve Macarca ve Rusça ve Bulgaristan ve Rusya arasında 
Bulgarca ve Rusça metinler muteber olacaktır. 

Ondördüncü Madde 
İşbu muahedei suüıiye, tasdik olunacak ve tasdiknameler mümkün olduğu 

kadar süratle Berlin'de teati olunacaktır. Rusya hükümeti, tasdiknamelerin te
atisini düveli müttefikai erbaadan birisinin arzusu üzerine, iki hafta zarfında ic
ra etmeyi taahhüt eder. 

İşbu muahede mevaddında ve melfufatında veyahut muahedatı munzamma-
da başka suretle ahkâm mevcut olmadığı takdirde tasdiknamelerin teatisi ile kes-
bi meriyet edecektir. 
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Tasdikan lilmakal, murahhaslar, işbu muahedeyi imza ve tahtim eylemişlerdir. 
5 nüsha olarak 3 Mart 1918 tarihinde Brest - Litovsk'ta tanzim edilmiştir. 
Melfuf: 5 
Devleti Âliye ile Rusya arasındaki münasebatı iktisadiye hususunda mukar-

reratı atiye ittihaz edilmiştir : 
1. Tarafeyni akideyn, bir taraftan Devleti Âliye ve diğer taraftan Devleti Âliye 

ile muharip olan devletler beyninde sulhu umumî akdini müteakip sürati müm-
kine ile yeni bir ticaret ve seyrü sefain muahedesi akdi maksadıyla müzakerata 
girişmeyi taahhüt ederler. 

2. Zamanı mezkûr e ve herhalde 31 Kânunuevvel 1919 tarihine kadar tarafey
ni akıdeynden her biri diğer taraf tebaasma ticaret ve seyri sefain hususatında 
en ziyade mazharı müsaade devlet tebaasına hususatı mezkûrede ettiği muame
leyi tatbik edecektir. Bu sureti tesviye, bilhassa mevaddı atiyeyi ihtiva edecektir. 

a) İthalat, ihracat, iadeten ihraç ve transit gümrükler, muamelatı rüsumiye, 
istihlakatı dahiliye resmi ve buna mümasil rüsum ve nakli eşya memnuiyetleri. 

b) Tarafeyni akideynden birinin hükümet inhisarı veya hükümet kontrolü al
tında bulunan inhisar idareleri tarafından tayini fiat ve sair umuru müteferria 
hususunda diğer taraf tebaasından bulunan müşteri ve bayiler hakkınada tatbik 
edeceği sureti muamele. 

3. En ziyade mazhar-ı müsaade Millet muamelesinin devamı müddetince ta
rafeynden hiçbiri, arazinin hududundan birinde diğer hududunun herhangi bir 
kısmında isitifâ ettiği İthalat ve İhracat rüsumundan fazla bir hesim ahzetmeye-
cektir. 

4. Tarafeyn-i âkdeynden hiçbiri, diğerinin başka bir Devlet ile mevcut bulu
nan ve bilâhara vücuda getirilecek olan gümrük ittifakından münbais müsâadât-
tan yahut küçük hudud ticaretine dair bahşetmiş olduğu veya edeceği müsaade
lerden istifade iddiasında bulunmayacaktır. 

5. Tarafeyn-i âkideyn, işbu Mukaveleyi 30 Haziran 1919 tarihinden itibaren 
altı ay sonra hâiz-i tesir olmak şartıyla feshedebilmek hususunda muhtardırlar. 

Müşterek Sulh Muahedennamesinin Hîn-i İmzasında Zîrde Vazıül'imza Rus
ya ve Devlet-i Âliyye-i Osmâniyye Murahhasları Hususât-ı Âtiyeyi Kararlaştırmış
lardır : 

Bir taraftan Rusya Hükûmet-i Cumhuriyyesi ve diğer taraftan Almanya, 
Avusturya, Macaristan, Bulgaristan ve Devlet-i Osmâniyye arasında bugünkü ta
rihle Brest - Litovsk'ta imza edilen Müşterek Sulh Muahedennamesinin 13 üncü 
maddesine nazaran Muahedename-i mezkûrun Rusça ve Türkçe metinleri Rus
ya ile Devlet-i Âliyye-i Osmâniyye beynindeki münasebatta mer'iyyül icra oldu
ğundan, şurası mukarrerdir ki, bu iki metin beyninde mübâyenet zuhuru takdi
rinde, bunların meâl-i müşterikiyle tefsirât-ı sahîhaları kezâlik tarafeynden imza 
edilmiş olan Almanca metnin meal ve münderecatına göre tâyin olunacaktır. 

Tahdîken lilmakaal, Murahhaslar, işbu Protokola vaz'ı imza etmişlerdir. 
İşbu bu Protokol iki nüsha olarak Brest-Litovsk'da tanzim olunmuştur. 
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Bir Taraftan Devlet-i Âliyye-i Osmâniyye ile Almanya, Avusturya, Macaris
tan ve Bulgaristan ve Diğer Taraftan Rus Hükûmet-i Cumhûriyesi Beyninde 
3 Mart 1918 Tarihinde "Brest-Litovsk" da Akdolunan Sulh Muahe 

denamesine Merbut Muahede-i Munzamına 
Bir Taraftan Devlet-i Âliyye-i Osmâniyye ile Almanya, Avusturya, Macaristan 

ve Bulgaristan ve Diğer Taraftan Rus Hükûmet-i Cumhûriyesi beyninde bugün
kü tarihle "Brest-Litovsk" da imza edilen Müşterek Sulh Muhedennamesinin bâ
zı mevâddı alâkadar bulunan Hükûmât-ı müteâkide beyninde îtilâfât-ı mahsûsa 
akdini istilzam etmiş olduğundan, Devlet-i Âliyye-i Osmâniyye Murahhasları, yâ
ni : 

Berlin Sefir-i Kebîri, Ayandan Sadr-ı Esbak Übbehetlü Devletlû İbrahim Hak
kı Paşa Hazretleri, 

Zât-ı Hazret-i Pâdişâhînin haşmetli Almanya İmparatoru Hazretleri nezdinde 
Murahhas-ı Askerîsi Yaverân-ı Hazret-i Pâdişâhîden Süvari Ferîki Zeki Paşa Haz
retleri, 

Ve Rus Hükûmet-i Cumhûriyyesi Murahhasları, yâni: 
Asker ve Amele ve Köylü Meclisi Merkez İcra Merkez Komitesi Azasından 

Mösyö G.J. Sukolnikov, 
Umûr-u Dâhiliyye Ahali Komiseri G. J. Petrovski, 
Umûr-u Hariciyye Ahali Komiser Muavini J. V. Çiçerin, 
Asker ve Amele ve Köylü Meclisinin Merkez İcra Komitesi Âzasından L. M. Ka-

rahan. 
İtilâfât-ı mezkûreye müteallik bilcümle mevâddın bir muâhede-i munzamına 

ile tanzimi emrinde beynlerinde ittifak hâsıl ederek bu husus için mevadd-ı âti-
yeyi kararlaştırmışlardır : 

Birinci Madde 
Müşterek Sulh Muahedenamesinin 4 üncü maddesinin ikinci bendinde mev-

zuubahs olan arâzi-i meşgulenin tahliyesi ile teslimine müteallik teferruât-ı icrâ-
iyyenin tanzimi için hususât-ı âtiye kararlaştırılmıştır : 

1. Bu husus için Rus Hükûmet-i Cumhûriyyesi, Vilâyât-ı mezkûrede bulu
nan bilcümle Kuvâyı Askeriyyesiyle kâffe-i Memûrîn-i Mülkiyye ve Askeriyyesini, 
işbu Muahedenamesinin târîh-i imzasmdan itibaren altı ilâ sekiz hafta bir müd
det zarfında, harpten evvel mevcut olan hududun öbür tarafına çekmeyi taahhüt 
eyler. 

2. Asya Cephesi Rus ve Osmanlılar Harekât Orduları Başkumandanları Bi
rinci Bend ahkâmına tevfikan, işbu tahliyenin ve Rus asâkirinin hududun öte ta
rafına çekilmesinin sûret-i cereyanı ile hududun emniyet ve asayişini temine sâ-
lih esbâb ve vesâiti tanzim eyleyeceklerdir. 

3. — Rus Hükümet-i Cumhûriyeyesi araz-i meşgulenin hin-i tahliyesinde 
arâzî-i mezkûrenin asâkir-ı Osmâniyye tarafından tekrar işgaline kadar emniyet 
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ve asayişi temin edecektir. Hükûmet-i mezkûre ahz-ı sâr, mehb ve gaaret, cinâ-
yât ve şâir mugâvir-i kanun efâl ve harekât vukuunun men'i ve Müessesat-ı As-
keriyye ile bilcümle eşya ve edevat da dahil olduğu halde arâzî-i mebhûsede kâ
in mebânî ve emâkinin alâhalihî muhafaza ve tahripten vikayesi için tedâbîr-i 
muktaziyyeye tevessül eyleyecektir. Tarafeyn-i âkıdeyn Ordu Kumandanları, iş
bu nikât-ı mühimmeyi mahallinde halleyleyeceklerdir. Şurası mukarrerdir ki, 
ahalinin emr-i iaşesini daha ziyade suhuletle temin edebilmek için mâruzzikr 
arazîde müesses dekovil hatlarıyla hutût-u hadîdiyye-i şâire ve bunlara ait âlât 
ve edevât-ı müteharrike ve köprüler alâhâlihi terk olunacağı gibi, Müessesât-ı As
ker iyye hakkında dahi aynı suretle hareket olunacaktır. 

4. — Rus Hükûmet-i Cumhuriyyesi, hududun muhafazası için takriben 150 
veya daha ziyade kilometre mesafe imtidâdmca bir Fırka-i Askeriyye bulunduracak 
ve Ordunun mütebakisini terhis ve bunu Memleket dahiline sevk eyleyecektir. 

5. — Rus Hükûmet-i Cumhuriyyesi gerek Rusya'da ve gerek taht-ı işgalde 
bulunan Vilâyât-ı Osmâniyyede Osmanlı ve Rus tâbiiyyetindeki Ermeni Çeteleri
nin ellerinden silahlarını almayı ve bunları dağıtmayı ve bu çeteleri kamilen ter
his eylemeyi taahhüt eyler. 

6. — Tarafeyn-i âkıdeyn, Vilâyât-ı mezkûre ahalisinin hâl-i tabiînin iadeten 
teessüsüne kadar iaşesi meselesinin hâl ve tanzimi için bir îtilâf akdedeceklerdir. 

7. — Rus Hükûmet-i Cumhuriyyesi Sulh-ü Umumiyye kadar kendi hudu
dunda veya Kafkasya'da, hattâ tâlim maksadıyla olsa bile bir Fırkadan ziyade as
ker tahşîd etmeyecektir. 

Dahil-i memlekette emn ve asayişin temini için böyle bir tahşîdin icrasma lü
zum görüldüğü takdirde, evvel be evvel, bundan, Düvel-i Müttefika-i Erbaanın 
haberdar edilmesi lâzımdır. Buna mukabil Devlet-i Âliyye-i Osmaniyye, husamâ-
yı sâiresine karşı harbe devam etmek zarurutinde bulunduğundan Ordusunu se
ferber halinde tutmaya mecburdur. 

İkinci Madde 
İşbu Muahedenamenin tasdikini takip edecek olan üç ay zarfında tarafeyn-i 

âkıdeyn tarafından iki Osmanlı-Rus Muhtelit Komisyonu teşkil edilecektir. Bu 
Komisyonlardan biri Devlet-i Âliyye-i Osmaniyye ile Rus ve İran hudutlarının bir
leştikleri noktadan Kars, Ardahan ve Batum Sancaklarını tefrik eden hatt-ı fası
la kadar Türkiye ile Rusya'yı yekdiğerinden tefrik eden hatt-ı hududu yeniden tâ
yin etmek vazifesiyle mükellef olacaktır. Bu güzergâh üzerinden harpten mukad
dem mevcut olan hatt-ı hudûd takip olunacak ve harekât-ı askeriyye esasında 
tahrip edilmiş olan huduttaki işaretler, 1880 senesi Tahdîd-i Hudûd Komisyonu 
tarafından tanzim edilmiş olan haritalarla protokollere tevfikan tekrar inşa ve ta
mir edilecektir. 

İkinci Komisyon Rus hududu ve bir de müşterek sulh muâhedenamesinin 4 
üncü maddesinin üçüncü fıkrasına tevfikan Rus Hükümet-i Cumhuriyyesi tara
fından tahliye edilecek olan üç Sancağın hududunu tahdit eyleyecektir. Mezkûr 
Sancakların hududu, 1877, 1878 senesi Osmanlı Rus Muharebesinden evvel 
mevcut olduğu misillû tesis olunacaktır. 
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3 üncü Madde 
Tarafeyn-i akıdeynden birinin arazisinde bulunup hududun öte tarafında vâ

ki emval-i gayri menkulede hukuk-u tasarruflyyeye ve intifâiyyeye malik olan 
ahali ile nevâhî hukuk-u mezkûreden istifade edebilecekleri gibi, bu emvâl-i gayr-
i menkuleyi bizzat veya vekilleri vasıtasıyla işletmek veya icar etmek idare eyle
mek ve satmak hakkım haiz olacaklardır. 

Kendi ikametgâhlarının bulunduğu mahal memûrîn-i âidesi tarafından îtâ ve 
taraf-ı diğer memurini canibinden tasdik edilecek olan yol tezkerelerinin ibrazı 
üzerine mezkûr ahalinin, kezâlik nevâhî-i mezkûredekilerinin huduttan mürur
larına asla mümanaat olunmıyacaktır. 

Mezkûr ahali ile nevâhi mezkûre vekilleri tarafından nakledilecek olan mah-
sûlât-ı zirâiyye-i mahalliyye âlât ve edevât-ı zirâiyye, iaşe için lâzım olan mekû-
lât, gübre, tohumlar, mâlzeme-i inşâiyye ve ziraatta müstamel hayvanatın hudut
tan imrarında gümrük resmi istifa edilmiyerek, teshîlât irâe olunacaktır. 

Tarafeyn-i âkıdeyn, sâlifüzzikr iki fıkrada münderiç ahkâmm teferruatını, 
tanzim bilâhare bir îtilâf-ı mahsus akdetmek hakkını muhafaza ederler. 

4 üncü Madde 
Tarafeyn-i âkıdeyn, her biri işbu muâhedenamenin tasdikinden itibaren ken

di memleketinde kâin bilcümle liman, şehir veya diğer mahaller için taraf-i diğe
ri muvazzaf ceneral konsolosları ile konsoloslar ve konsolos vekillerine - bu gibi 
memurlar kabul etmekte mahzur görecekleri mahaller müstesna olmak ve bu is
tisna, bilcümle hükümat-ı ecnebiyye hakkında tatbik edilmek şartıyla - tasdîk-ı 
memuriyetlerini mutazammın berât (ekzekuvatür) îtâ edecektir. 

6 ncı madde beyân olunan müddet-i muvakkate zarfından memûrîn-i muma
ileyhimin hâiz bulunacakları muâfiyât ve imtiyâzâta gelince, bunlar hakkında 
mukabele bilmisil şartıyla en ziyade mazhar-ı müsâade olan millet memûrin-i 
mümâsilesi hakkında tatbik olunan usûlün aynı mâbihittatbik olacaktır. 

5 inci Madde 
Tarafeyn-i akıdeynden her biri, muharebe esnasında kendi memurları veya 

ahalisi tarafından kendi arazileri üzerinde diğer tarafın konsoloshaneleriyle eşya
larına ve konosoloslarla konsoloshane memurlarına îrâs edilen bilcümle hasârât 
ve zarar ve ziyanı tazmîn eylemeyi taahhüt ederler. 

6 ncı Madde 
Tarafeyn-i âkıdeyn beyninde evvelce mevcut olan bilcümle muâhedat, muka-

velât, taahhüdat veya sair ukud ve îtilâfât, zuhur-u harbden dolayı kendiliğinden 
keenlemyekün hükmünde kalmış olduğundan, Devlet-i Âliyye-i Osmâniyye ile 
Rus Hükûmet-i Cumhûriyyesi kendi münasebât-ı hukukıyyelerinin tanzimi için 
münasip görecekleri bir konsolosluk muvakelenamesi ile senedat-ı düvelliyye-i 
saireyi akdeylemeyi taahhüt ederler. İşbu senedât, bir ticaret ve seyr-i sefâin mu-
ahedenamesi akdi için müşterek sulh muâhedenamesinin beşinci zeylinde mu
ayyen müddet zarfında aktedilecektir. 4 üncü maddenin son fıkrası ahkâmının 
tatbiki hakkmdaki müddet-i muvakkate ile tarafeynin hâiz oldukları îlân-ı mef-
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sûhiyyet salahiyeti, mezkûr zeylde beyân olunan müddet ve salâhiyetin aynı ola
caktır. 

7 nci Madde 
Devlet Âliyei Osmaniye ile Rus hükümeti cumhuriyesi beynindeki posta ve 

telgraf münasebatı, beynelmilel posta ve telgraf ittihadı mukavelat ve itilafat ve 
nizamatı ahkâmına tevfikan işbu muahedenamenin tasdikinden itibaren iade 
olunacaktır. 

8 inci Madde 
Tarafeyni âkideyn, müşterek sulh muahedenamesinin 7 nci maddesinde be

yan olunan esası icraen İran'da manatıkı nüfuz ve menafli mahsusa tesisi mak
sadıyla beyneddüvel evvelce münakit her gûna senedatı düveliyeyi keenlemyekûn 
hükmünde ad ve telakki eylediklerini beyan ederler. Her iki hükümet, kendi as
kerlerini İran toprağından geri çekecekler ve emri tahliyenin teferruatını ve 
İran'ın istiklali siyasî ve iktisadiyesiyle tamamiyeti mülkiyesine hükümatı saire 
tarafından dahi riayet edilmesini temine salih tedabiri kararlaştırmak üzere bu 
babda İran hükümeti ile teatii efkâra ibtidar eyleyeceklerdir. 

9 uncu Madde 
Memleketlerinin hali harpte bulunmasmdan dolayı akideynden birinin arazi

si üzerinde bulunan diğer taraf tebaasının hukuku hususiyelerince bazı mertebe 
tahavvülat husule getirilmek maksadıyla neşrolunan bilcümle kavanin, nizamat 
ve evamir (Harp Kavanini) müşterek sulh muahedenamesinin tatbikinden itiba
ren hükümden sakıt olacaktır. 

Tarafeyni akideynden birinin kavanini mahalliyesince diğer tarafın tabiiyye-
tini haiz olduğu musaddak bulunan eşhası hükmiye ve şirketler bu hususta iş
bu diğer tarafın tebaası olmak üzere tanınacaklardır. 

10 uncu Madde 
Tarafeyni akideynden birinin tahtı tabiiyyetinde olup, tarafı diğerin arazisin

de bulunan eşhas veya eşhası hükmiye ve şirketlere ait matlubat harpten evvel 
ne halde idiyse yine o hale rücu edecektir. 

Tarafeyni akideynden herbirinin 3 Mart 1918 tarihinde Brestlitovsk'ta imza 
edilen Alman - Rus Muahede! Munzammasmın 7 nci maddesinin ikinci ve üçün
cü fıkralarında (Üçüncü Fasıl) ve 10 uncu maddesinde (üçüncü Fasıl) münderiç 
ahkâmı tarafı diğer tebaasmın matlubatı hakkında tatbik etmesi için beynel âki
deyn itilaf hâsıl olmuştur. Bundan mâ-adâ tarafeyni akideynden birinin vakayii 
harbiyeden dolayı vakti münasibinde kendi hukuklarını muhafaza etmek imkân
sızlığında bulunmuş olan tebaası hakkında ittihazını faydalı addedeceği daha bü
yük teshilattan tarafı diğer tebaası dahi müstefid olacaktır. 

11 inci Madde 
İslam Dininde bulunan Rus tebaası, emval ve emlaklerini nakde tahvil etmek 

ve emvali mevcudelerini beraberlerinde götürmek suretiyle Memaliki Osmaniye-
ye hicret etmek hakkını haiz olacaklardır. 
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12 nci Madde 
8 inci maddede zikredilen harp kavanininden dolayı hukukları haleldar ol

muş olan eşhas hukuklarına mümkün mertebe yeniden mazhar edilecekler ve iş
bu muahedenamenin tasdikinden sonra tarafeyni akideyn kavanini mezkûre mu
cibince zapt ve müsadere edilmiş olan emval ve emlaki aynı zamanda iade eyle
yeceklerdir. 

Bundan mâ-adâ tarafeyni akideynden her biri tarafı diğer tebaası haklarında 
ittihaz olunan tedabirden dolayı hayat ve sıhhatlerince ve emvali menkule ve gay
ri menkulelerinin tasfiyesi, haciz vaz olunması, zapt ve müsaderesi ve bunlara 
vazı yed olunması ve cebren ellerinden alınması hasebiyle servetü sâmânlarınca 
iras olunan zarar ve ziyanı da aynı zamanda tazmin eylemeyi taahhüt eyler. 

Bâlâda tadad olunan ahval hasebiyle vukua gelen zarar ve ziyanın tarzı tah
mini ve buna müteferri sair bilcümle mevad ile bu babda takip olunacak usul 3 
Mart 1918 tarihli Alman - Rus muahedei munzammasının 13, 14 ve 15 inci mad
delerinde (Dördüncü Fasıl) tayin olunan aynı şerait dahilinde tarafeyni akideyn 
beyninde tanzim olunacaktır. 

13 üncü Madde 
Malul veya hizmeti müsellehaya gayri salih olan üserayı harbiye derhal va

tanlarına iade olunacaktır. Sair üserayı harbiye ile tedabiri askeriye Veya asayişi 
umumiden dolayı tevkif edilmiş olan sair bilcümle eşhas işbu muahedenamenin 
imzasından itibaren sürati mümkine ile mübadele edilecek ve işbu mübadele, ta
rafeynden tayin edilecek hususî komiserler marifetiyle icra olunacaktır. 

İşbu üserayı harbiyenin vapura irkab olunacakları limana veya hududa ka
dar olan masarifi nakliyesi, bunları esir eden devlete ait olacaktır. 

Sivil üsera derhal tahliye kılınacaktır. Bunları tevkif etmiş veya bir mahalde 
tutmuş olan tarafı akid, bunların mahalli iskân veya mahalli tevkiflerinden uzak
laştırılmış oldukları kendi ikametgâhlarına kadar olan masarifi seferiyelerini de
ruhte etmeye mecbur olacaklardır. 

14 üncü Madde , 
Tarafeyn-i akideynden her biri kendi arazisinde bulunan üserâ-yı harbiyye ile 

sivil üserâya ve kezâlik diğer tarafın tebaasma 3 Mart 1918 tarihinde Brestli-
tovsk'da imza edilmiş olan Rus-Alman Muâhedenâme-i munzammasının 23 ün
cü maddesinde (Yedinci Fasıl) münderiç aff-ı umumî şeraitini tatbik eyleyecektir. 

15 inci Madde 
İşbu muâhede-i munzamına, diğer şerait vaz'edilmedikçe cüz'-ü mütemmimi 

bulunduğu 3 Mart 1918 tarihinde Brestlitovsk'da imza edilen müşterek sulh mu-
ahedenâmesiyle aynı zamanda iktisâb-ı mer'iyyet edecektir. 

İşbu muâhedenâme tasdik kılınacak ve tasdiknameleri marrüzzikr müşterek 
sulh muâhedenamesine ait tasdiknamelerle aynı zamanda Berlin'de teâtî oluna
caktır. 

Tasdîkan lilmakaal, murahhaslar, işbu muâhede-i munzammeyi imza etmiş
lerdir. 
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İşbu muahedename 2 nüsha olarak 3 Mart 1918 tarihinde Brestlitovsk'ta 
tanzim edilmiştir. 

(İmza) (İmza) 
İbrahim Hakkı Zeki G. J. Petrovski 

G. J. Sokolnikof J. V. Çiçerin 
L. L. Karahan 

Hariciye Encümeni Mazbatası 
Devlet-i Osmâniyye ile Almanya, Avusturya-Macaristan ve Bulgaristan'dan 

mürekkep olan İttifak-ı Murabba Devletleri ile Rusya Devleti arasında Brestli
tovsk'ta akd ve imza edilen sulh muâhedenamesiyle Saltanat-ı Seniyye ve Rusya 
hükümet-i Cumhuriyyesi arasında işbu sulh muâhedenarriesine zamîme olmak 
ve yalnız kendilerini alâkadar eden mevâd ve ahkâmı ihtiva eylemek üzere, akdo-
lunan muâhede-i munzamına ve melfûfâtı, Encümenimizde kıraat olundu. Hü
kümetin, esbâb-ı mucibe lâyihasında da kayıt ve işaret edilmiş olduğu üzere, 
Rusya ile akdolunan ve Devlet-i Osmâniyye hesabına Ayastefanos Muâhedena-
mesi netâyiç ve sevâikını imha etmekte bulunan bu sulhnamenin târih-i imzası, 
40 sene sonra günü gününe Ayastefanos Muâhedenamesinln devr-i seneî-i akdi
ne tesadüf eylemiştir. 

Encümenimiz, Devletimizin Tarih-i hayâtmda iki buçuk asırlık nedîd ve mü-
tevâlî bir müdafaa-i mevcûdiyyet, devre-i mübâreze ve musaraasmın galibiyyet-i 
hukuk-u akvam ve milel ile yani binnetice her tarafın haysiyet ve menfaatına mu
vafık bir surette kapanmakta olduğunu tevsik ve binaenaleyh cereyân-ı Tarihi tâ
dil ve tashih eyleyen bu ahitnameleri li-ec-lit-tasdik Heyet-i Celîle-i Umûmiyyeye 
sevk ve takdim eylemiştir. 

27 Mart 1334 
Reis Vekili Mazbata Muharriri 

Şam Mebusu Süleymaniye Mebusu 
Mehmet Fevzi Hikmet Baban 
Zabıt Kâtibi 

Aydın Mebusu Erzurum Mebusu 
Yunus Nadi Hüseyin Tosun 

İstanbul Mebusu İstanbul Mebusu 
Osman Viktor 

Urfa Mebusu Divaniye Mebusu 
Saffet Ali Haydar Mithat 

Karahisar-ı Sahip Mebusu Kastamonu Mebusu 
Ağaoğlu Ahmet İsmail 

Lazistan Mebusu Müntefek Mebusu 
Ziya Abdülmuhsin 

Yozgat Mebusu 
Kasım Nuri 
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Osmanlı ve Almanya ve Avusturya-Macaristan ve Bulgaristan Devletleriyle 
Ukrayna Cumhuriyet-i Avâmi Beynlerinde Mün'akit Muâhede-i Sulhiyye 

Ukrayna ahalisi Harb-1 Hazır Umûmî esnasında İlân-ı İstiklâl ve Ukrayna 
Cumhuriyyet-i Avâmıyla Rusya'nın harpte bulunduğu Devletler beyninde hâl-i 
sulhun iadesi arzusunu izhâr eylediğinden Osmanlı, Almanya, Avusturya-Maca
ristan ve Bulgaristan Devletleri Cumhuriyyet-i müşârünileyhâ ile bir muâhede-i 
sulhiyye akdini tasmim eylemişlerdir. Düvel-i mezkûre şu suretle devamlı ve her 
taraf için şerefli bir sulh-ü umûmîye doğru ilk hatveyi atmayı arzu etmişlerdir ki, 
bu sulhun gayesi yalnız fecâyi-i harbiyyeye hatime vermek değil, milletler beynin
de siyasî, hukukî, iktisadî ve fikrî sahalarda münâsebât-ı dostâneyi iade etmek 
olacaktır. Bu maksatla mârrüzzlkr Devletler murahhasları, yani 

Devlet-i Osmâniyye tarafından : 
Sadrazam ve Dahiliye Nazırı ve Meclis-i Mebusan âzasından Fahâmetlû, Dev-

letlû Mehmet Talât Paşa Hazretleri ve 
Sadr-ı Esbak ve Melis-i Ayan Âzasından Berlin Sefir-i Kebiri Übbehetlû, Dev-

letlû İbrahim Hakkı Paşa Hazretleri, ve 
Hariciye Nazırı ve Meclis-i Mebusan Âzasından Devletlû Ahmet Nesîmî Beye

fendi Hazretleri ve 
Harbiye Nâzın Sabıkı ve Meclis-i Ayan Âzasından Birinci Ferîk Atûfetli Ah

met İzzet Paşa Hazretleri; 
Alman İmparatorluğu tarafından : 
Umur-u Hâriciye Nazırı Fiilen Müşâvir-i Hâss-ı İmparatorî unvanını hâiz 

Mösyö Rihard Von Günman Hazretleri; 
Avusturya Macaristan Hükümet-i İmparatoriyya ve Kırâliyyesi tarafından : 
Saray-ı İmparatoru ve Krâh ve Umur-u Hariciye Nazırı ve Haşmetlû İmpara-

tor-Kral Hazretlerinin Müşâvir-i Kont Çernin Von Und Çugodeniç Hazretleri; 
Bulgaristan Hükümet-i Kırâliyyesi tarafından : 
Reis-i Nüzzâr Mösyö Dr. Vasil Radoslavof Hazretleri ve Orta Elçi Mösyö And-

re Atoşef Hazretleri ve Orta Elçi payesini hâiz Mösyö İvan Stoyanoviç ve Murah-
has-ı Askerî Miralay Mösyö Petres Gançef ve Mösyö Dr. Deodor Anastasof; 

Ukrayna Cumhuriyet-i Avamı tarafından : 
Ukrayna Merkezî İdaresi Âzasından Mösyö Aleksandr Şevri Yok ve 
Mösyö Nikola Liyobniski 
Mösyö Milkola Leviçski 
Müzakerât-ı sulhiyye icrası zımnında Brestlitosk'ta biliçtima, usûlüne muva

fık görülen me'zûniyyet-i kâmile vesikalarını yekdiğerine ibraz ettikten sonra me-
vâdd-ı âtiyeyi kararlaştırmışlardır. 
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Birinci Madde 
Bir taraftan Osmanlı, Almanya, Avusturya-Macaristan ve Bulgaristan Devlet

leri ve diğer taraftan Ukrayna Cumhuriyyet-i Avamı, beynlerindeki hâl-i harbin 
hitam bulduğunu beyan ederler. 

Müteakıdeyn bâdemâ yekdiğeriyle sulh ve müvâlât üzere yaşamayı tasmîm 
etmişlerdi. 

İkinci Madde 
1. — Bir taraftan Avusturya-Macaristan Hükümeti ve diğer taraftan Ukrayna 

Cumhuriyet-i Avamı beyninde Devleteyn-i mezkûreteyn hemhudud oldukları tak
dirde muhârebe-i haziranın tahaddüsünden evvel Rusya ile Avusturya-Macaris
tan Devletleri arasında hudut bakî olacaktır. 

2. — Daha şimale doğru, Ukrayna Cumhuriyyet-i Avamının hududu Petrog-
rad'dan bed'ile bir sûret-i umûmiyyede Deliforaj - Şezeberşin - Krastostav - Pu-
gazre - Radin - Meşireçiye - Sarbaki - Meltik - Vitroku - Litovski - Kamenidisk Li-
tovsk - Proşani - Vikonoskoneşe hattını takip edecektir. 

İşbu hududun teferruatını muhtelif bir komisyon tarafından vaz'iyyât-ı et-
nografiyyeye istinaden ve sekenenin arzuları nazar-ı dikkate alınarak tayin edile
cektir. 

3. — Ukrayna Cumhuriyet-i Avamı, İttifak-ı Murabba Devletlerinden bir diğe
ri ile dahi hemhudud olduğu takdirde, bu bâbda bir îtilâf-ı mahsus aktedilmek 
hakkı muhafaza edilir. 

Üçüncü Madde 
Arâzî-i meşgulenin tahliyesi, işbu muâhede-i sulhiyyenin tasdîkmı müteakip 

ibtidâ edecektir. Tahliyenin sûret-i icrası, ve arâzî-i meşgulenin tarz-ı teslîmi alâ
kadar olan tarafların murahhasları vasıtasıyla tayin edilecektir. 

Dördüncü Madde 
Müteakıdeyn beyninde muâhede-i sulhiyyenin tasdikini müteakip diploması 

ve şehbenderî münasebât tesis olunacaktır. Tarafeyne mensup şehbenderlerin 
mümkün olduğu mertebe, vâsî mikyasta kabulü hakkında itilâfât-ı mahsûsa ak
di hakkı muhafaza edilir. îtilâfât-ı mahsûsa akdi hakkı muhafaza edilir. 

Beşinci Madde 
Müteakideyn mütekabilen masarif-i harbiyyelerinin, yani harbi idare için 

Devlet tarafından vaki olan masrafların, kezalik harpten mütevellit haşaratın, ya
ni kendilerine ve tebealarına manatık-ı harbiyyede tedabir-i askeriyyeden dolayı 
terettüp eden. 

Görüldüğü üzere Brest-Litovski Andlaşması gerek hükümet, gerekse 
Meclis-i Mebusan üyeleri üzerinde oldukça iyi bir izlenim bırakmıştır. 
Savaşın İttifak Devletleri lehine biteceğine ilişkin umutları artırmıştır. 
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Ancak Amerika Birleşik Devletlerinin savaşa girmesi tüm bu umutların 
kaybolmasına yol açacak gelişmeleri başlatmıştır. Osmanlı İmparatorlu
ğu 30 Ekim 1918'de imzaladığı Mondros Mütarekesi ile bu savaştan ay
rıldı. Gizli bir oturumda görüşüldüğü için Mondros Mütarekesi hakkın
daki Meclis-i Mebusan üyelerinin tavrı saptanamamıştır. Fakat bu and-
laşmadan sonra azınlık mebuslarındaki milliyetçilik duygularının kabar
dığı, eski hükümetlerin politikaları eleştirilirken Türk ulusuna da saldı-
rıldığı dikkati çekmektedir. 

Mondros Mütarekesinden sonra mütareke koşullarına aykırı olarak 
İtilaf Devletlerinin ülkenin çeşitli yerlerine asker çıkarmasını kimi mebus 
işgal hareketi olarak nitelendirmiştir. Örneğin Divaniye Mebusu Fuat 
Bey "... bendeniz bugün görüyorum ki, memleketimiz akdettiğimiz müta-
rekenamenin bize temin etmiş olduğu şeref ve haysiyete münafi bir şekil
de tahtı işgalde bulunuyor... Memleketimizin payitahtına müsellah asker 
çıkarıyorlar. Müsellah askerin girdiği yerde işgali askeri de vardır... Biz 
mağlubuz. Biz böyle mağlup bir vaziyette bulunur iken elimizden kılıcı
mızı aldılar. Fakat, elimizde bugün ancak hak ve adalet vardır ve biz bu
nu her zaman isteyeceğiz. Vaziyetimizi ve hukukumuzu daima müdafaa 
edeceğiz. Fakat biz bugün hakkımızı isma edecek bir makam, bir mey
dan bulamıyorsak elbet bir gün isma ettireceğiz" diyerek mütarekenin 
uygulanmasına tepki göstermiştir (1). 

Fuat Beyin dileği gerçekleşmiş ve Mustafa Kemal Paşanın önderliğin
de verilen Kurtuluş Savaşı ile işgal edilen yurt toprakları düşmandan te
mizlenmiş, Osmanlı İmparatorluğu ortadan kaldırılarak yerine genç, 
dinç, dinamik yeni Türkiye Devleti kurulmuştur (2). 

(1) Bkz. MMZ. C. D..?. İç. Se. 5, C. I, s. 138 vd. 
(2) Yeni Türkiye Devletinin kuruluşu bundan sonraki ciltlerde ayrıntılı olarak ele alınıp incelenecektir. 
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5. BÖLÜM 
PADİŞAHLARIN MECLİS-İ UMUMTYİ AÇIŞ NUTUKLARI 
Osmanlı halkı parlamentolu yaşam ile 1877'de tanışmıştır. O tarih

ten 1920'ye gelinceye değin parlamenter faaliyetler 1876 Kanun-i Esasi
sine göre şekillenmiştir. Söz konusu yasanın 45 inci maddesinde "Mec-
lis-i Umumi'nin (Parlamentonun) Yevmi Küşadında zat-ı hazret-i padişa
hı veyahut taraflarından bilvekâle sadrazam hazır olduğu ve vükelâyı 
devletle iki heyetin azayı mevcudiyesi birlikte bulundukları halde resmi 
kuşat icra olunup sene-i cariye zarfında devletin ahval-i dahiliye ve mü-
nasebat-ı hariciyesine ve sene-i atiyede ittihazına lüzum görülecek teda-
bir ve teşebbüsata dair bir nutku hümayunun" okunacağı belirtiliyordu. 

Padişahlar Kanun-i Esasi'nin bu hükmüne sadık kalarak her yıl Mec-
lis-i Umumi'nin açılış törenine bizzat katılmış ve yazdıkları nutku bazen 
kendileri bazen de Sadrazam ya da Mabeyni Hümayun Başkâtibine okut-
turmuşlardır. 1876 ile 1920 arasında üç padişah devletin başında bu
lunmuştur . II. Abdülhamit 1877, 1878 ve 1908 meclislerinin açılış tören
lerine katılmıştır. 31 Mart 1325 tarihli isyan karşısında etkin tavır takın
maması üzerine 27 Nisan 1909 da görevinden almımıştır (1). Onun yeri
ne padişah olan Sultan Reşat (2) Meclis-i Umumi'ye gelerek konuşma 
metnini Sadrazam Hüyesin Hilmi Paşa'ya okut turmuştur . 3 Temmuz 
1918'de Sultan Reşad'm ölümü üzerine tahta geçen VI. Mehmet'in de (3) 
Aynı yolu izlediği konuşmasını sadrazama okuttuğu görülmektedir. 

Padişahların Meclisi Umumiyi açış nutuklarını bu bölümde inceleyeceğiz. 
1. II. Abdülhamit'in Meclis-i Umumi'yi Açış Nutukları 
1877 Yılı Açış Nutku 
Ayan, 
Meb'usan 
Devlet-i aliyyemlzde birinci defa olarak içtima eden Meclis-i umumîyi küşad 

etmekle beyan-i memnuniyyet ederim. 
Cümlenizin malûmudur ki devlet ve milletlerin terakki-i şevket-ü mikneti an

cak adalet vasıtasiyle olur; hattâ devlet-i Aliyyemlzin evail-i zuhurunda kudret ve 
kuvvetinin âleme münteşir olması emr-i hükümette adaletine ve tebaanın her sı
nıfının hak ve menfaatine riayet olunmasiyle meydana geldi. Ecdad-ı izamımız 
Fatih Sultan Mehmet han merhumunu te'min-i hürriyyet-ü serbesti-i din-ü mez
hep hakkında gösterdiği müsaadat cümlenin malûmudur. 

Sair eslâf-i izamımız dahi o isre sülük ile hiç bir vakitte serbesti-i âyin-ü mez
hebe halel getirmemiştir. Altı yüz senedenberi sunuf-i tebaamızın milliyetlerini ve 
(1) Bk:. İslâm Ansiklopedisi C. I. s. 76-80 
(2) a.g.e. C. 7. s. 557 - 562 
(3) a.g.e. C. 7. s. 562 - 566 

6 4 1 



lisan ve mezheblerını muhafaza eylemeleri dahi bu kaziyye-i âdilenin netice-i ta-
bıyyesı olduğu kabil-ı inkâr değildir. 

Hasılı, o asır ve zamanlarda, adaletin himayesi ve kanunların vikayesi saye
sinde devlet ve milletin servet ve saadeti terakki bulmuş iken, giderek, ne şer'-ı 
şerife ve ne kavanin-ı mevzuaya ınkıyad olunmaması sebebiyle husule gelen te-
rakkıyat tedenniye yuz tutup evvelki kuvvet za'fa mubeddel olmuş ıdı. Nihayet 
buyuk pederim Sultan Mahmud Han merhum devletimizin bir kaç asırdanberi 
uğradığı inhitat ve tedenninin başlıca illet-ı gaiyyesi olan nizamsızlık ve ondan 
neşet eden yeniçeri gailesini ortadan kaldırıp cism-i devlet-u milleti rahnedar ey
lemiş olan fesad ve ihtilâl dikenlerini ayıklamış ve Avrupa menediyet-i hazırası-
nm en evvel mülkümüze idhali için bir kapı açmış idi. Valid-ı macidin Abdulme-
cıd Han merhum dahi o ısre giderek, ahalimizin muhafaza-i can-u mal-u ırz-u 
namusunu mutekeffil olan tanzimat-i hayriyye esasını ilân etmişti, işte o günden 
sonra memalikimizin ticaret ve ziraatı tevessü etti, devletimizin az vakitte varida
tı bir kaç kat arttı Muhtaç olduğumuz ıslâhata medar olacak kanun ve nizamlar 
yapılıp tahsıl-ı funun-u maarif dahi oldukça tevessü eyledi. Bu mukaddemat-ı 
haseneden ve alelhusus, emnıyyet-i dahiliyyeden devletimizce umid-i terakki ha
sıl olmuş iken Kırım muharebesinin zuhuru tanzim-i ahval-i mulk-u tebaa hak
kında olan mesainin devamına mani oldu. Ol vakte kadar hazine-i devletimizin 
harice bir akçe deynı yoğiken, masarif-ı mubreme-i harbiyyeye varidatımızla kar
şı durmak mumkun olmadığından hariçten istikraz ile def-i ihtiyac-u zarurete 
mecburiyet gorundu. Bu sebeble borç kapısı açıldı. Vakıa o meselede hukuku
muzun meşruiyyetini tasdik eden duvel-i mufahhama-i muttefikanın sahayif-i te-
varıhı ilelebed tezyin edecek olan muavenat-i kâmile-i filiyyeleri inzımamiyle har
bin muntıç olduğu musalaha dahilen işimizi yoluna koymak ve hakikî bir tarik-i 
terakki hazırladığı zann-i kavisi hasıl olmuş idi; lâkin ahval-i müteakibe butun 
butun o umıd ve intizarın aksini meydana getirdi, yani bir takım tahrikat ve tes-
vılât ile dahilî hâdiselerin yekdiğerini velyederek zuhura germesi mülkümüzün İs
lâhat ve tanzimatına bakmağa meydan vermedikten maada, her sene fevkalâde 
ordular cem'ıyle, ahalimizin en ziyade işe yarayan sınıfını silâh altında tutmağa 
mecburiyetimizden dolayı, ziraat ve ticaretimiz azîm sektelere uğradı. Bu kadar 
muşkilât ve mevania tesadüf olunmuşken gene tarik-ı terakkide manen ve mad
deten hayli mesafe kat'olunduğu malûm ve müsellemdir. Yirmi senedenberi va-
dıtamızm alettevali artması dahi memleketin terakkiyatına ve ahalinin refah-i 
hallerinin tezayudune delildir. 

Eğerçi muzayaka-i hazıra şu tadad olunan ahvalden tevellud etmiş ise de ida-
re-ı malıyyece bir meslek-i durustîye suluk ile gale-ı zarureti tahfif ve itibar-i ma
lîyi hıfzeylemek kabul olur idi Feemma İslâhat suretinde ittihaz olunan tedbir-ı 
malîler ıslâh-ı hal etmek şöyle dursun işi butun butun ağırlaştırmış ve istikbalin 
ne olacağı duşunulmeksizin halden istifade edilmek istenilmiştir ve işte bir yan
dan şu gailelerin devam ve teakuku ve bir yandan dahi devletimizin âzam-i es-
bab-i şevket-u kudreti olmak üzere edevat-u eslıha-ı cedide-i harbiyyenin teda-
ruk ve inşası ve bununla beraber varidat ve masarifatımızın bir muvazene-i mu-
tasarrıfane altında tutulmaması idare-i maliyyemizm derece derece bozulmasını 
ve borcumuzun çoğalmasını istilzam ve içinde bulunduğumuz muzayaka-i fevka
lâdeyi intaç eyledi Müteakiben Hersek vukuatı bir takım tahrikat ve ifsadat ese-
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ri olmak üzere zuhur edip ve birdenbire Sırbistan ve Karadağ muharebeleri açı
lıp politika âleminde büyük büyük karışıklıklar dahi nümayan olmasiyle devleti
miz buhran-ı azime uğramış olduğu bir zemanda Cenab-i Hakkın irade-i lemye-
zeliyyesi ecdat-ı izamımız tahtına cülusumuz vukubuldu. Ahval-i umumîyyemi-
zin şu derece tesadüf eylediği müşkilât ve muhatarat devletimizin şimdiye kadar 
uğradığı gavailin hiç birine kıyas ve tatbik kabul edemiyeceğinden evvel beevvel 
hukukumuzun vikayesi için ordularımızın taraf taraf teksiriyle altı yüz bin kadar 
asker silâh altına aldırmaya mecbur oldum. Ve bu karışıklığın biavnillâh-i taalâ 
külliyyen defi ve izalesine devletimizce başlı İslâhat ile çare aramağı ve o tarik ile 
istikbalimizi emniyet-i mütemadiye altına almağı fariza-i zimmet addeyledim. 
Çünkü Hak Taalânın mülkümüze ihsan eylediği kabiliyet ve ahalimizin müttasıf 
oldukları istidat ıktızasınca bir idare-i hasene tariki tutulduğu halde az vakitte 
pek çok ilerliyeceğimiz derkâr iken âlem-i medeniyyetin terakkiyyat-i hazırasına 
yetişememekliğimiz mücerred mülkümüzün muhtaç olduğu İslâhat ve onlara 
müteallik kavanin ve nizamatm devam edememesinden ve bu dahi yapılan şey
ler hükûmet-i istibdadiyye elinden çıkıp kaide-i meşverete müstenid olmamasın
dan neşet eylediği sabit ve mütehakkaktır. Halbuki düvel-i mütemeddinenin te-
rakkıyatı ve memleketlerinin emniyet ve mamuriyeti mesalih-u kavanin-i umu-
miyyeleri cümlenin rey ve ittifakı ile vaz ve tesis olunmak semeresi olduğu me-
vadd-ı müsellemedendir. 

Binaenaleyh bizce dahi esbab-ı terakkinin o yolda aranılmasını ve kavanin-i 
memleketin âray-i umumiyyeye istinadını elzem gördüm ve kanun-i esasiyi ilân 
eyledim. 

Kanun-i Esasiyi tesisten maksadımız ahaliyi rüyet-i mesalih-ı umumiyyede 
hazır olmağa davet etmekten ibaret olmayıp belki memalikimizin ıslâh-ı idaresi
ne ve sû-i istimalât ile kaide-i istibdadın imhasına bu usulün vesile-i müstakille 
olacağı cezm-i yakinindeyim. Kanun-i Esasî kavaid-i asliyyesinden başkaca bey-
nel-akvam husul-i ittihad-ü uhuvvet esasını temhid ve halkça bir ömr-i saadet
ti evel beevvel hukukumuzun vikayesi için ordudeb tesis eylemek maksadını da
hi camidir. Çünkü ecdad-ı izamımız muvaffak oldukları fütuhat ile bu devlet-i ve-
siatülmemalikte bir çok akvamı tahtı hükümetlerinde cem'ettiler; fakat edyan ve 
ecnasca bu derece muhtelif olan işbu akvamı bir kanun-i münferid ve bir hiss-i 
müştereke rabtetmek emrinin icrası kalmış idi; mademki eltaf-ü mukadderat-ı ilâ 
hiyyesine nihayet olmayan Cenab-ı Hakkın avniyle bu emr dahi müyesser olmuş
tur. Bundan böyle kâffe-i tebaamıza bir vatanın evlâdı olarak ve cümlesi bir ka
nunun cenah-ı himayesi tahtında yaşayarak altı yüz bu kadar senedenberi ha-
nedan-i saltanatımızın unvanı olan ve sahaif-i tevarihte bunca âsar-ı şevket-ü şa
nı mazbut bulunan nam ile yad olacaklardır. Şimdiye kadar kudret ve mikneti-
nin alem-i müşteheri olan Osmanlı namının badezin kâffe-i tebaamız beyninde 
mevcud olacak menafi-i mütekâfilenin dahi devam ve muhafazasına şamil olaca
ğını ümid ederim. 

İşte şu esbab ve makasıda binaen ittihaz ettiğim tarikte hareket etmeye ve 
bunu anbean teşyid ve ihkâm eylemeye kaviyyen azmetmişimdir. Kaide-i adalet
ti selâmete mübteni olan Kanun-i Esasinin âsar-ı meşruasından istifade için si
zin muavenet-i filiyye-vü akliyenizi beklerim. 
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Şimdi, sizlere lâzım olan uhde-i hamiyyettnize muhavvel vezaıf-ı kanununıy-
yeyı hiç kimseden çekinmiyerek ve devlet ve memleketimizin selâmet ve saadetin
den başka bir şey düşünmeyerek sadıkane ve mustakimane ifa eylemektir Zira 
bugünkü günde muhtaç olduğumuz ıslâhat ve mulkumuzce ittihazına her taraf
tan intizar olunan tanzimat gayet mühim ve mutenadır Ve bunların peyderpey 
mevki ı icraya konulması ise mucerred sizin ittıfak-ı efkâr-u aranıza merhun ol
duğu ıçm Şûra-yı Devletçe lâzımgelen kavanm lâyihaları bir yandan tanzim olun
maktadır Bu seneki ıçtımaınızda Meclisinizin nızamat-ı dahiliyyesi ve intihab ka
nunnamesi ve vilâyet ve ıdare-ı nevahı kanun-i umumîsi ve devair-i Belediyye ka
nunu ve usûl-ı muhakemat-ı medeniyye ile mahakimin teşkilâtı ve hukkâmın su-
ret-ı terakkı-vu tekaudlerı ve umum memurinin vezaifi ve hakk-ı tekaüdü kanun
nameleri ve matbuat ve Divan-i Muhasebat kanunları ile sene-ı sabıkanın budce 
kanunu lâyihaları lıeclılmuzakere Meclisinize havale olunacağından işbu kanun
ların sırasıle müzakere ve mutaleası ve kararlarının itası nezdımızde matlûb-ı 
kat ıdır Ezcümle umumun temm-ı hukukuna vasıta-ı müstakille olan mahaki
min ve asakır-ı zabtıyyenın acilen ıslâhat ve tanzımatına bakılmak elzem olduğu 
gibi bunların vucude gelmesi tahsısat-ı mukarrerelerınin tevsi ve tezyidine muta-
vakkıfdır 

Halbuki Meclisinize verilen bütçeden dahi malûmunuz olacağı veçhile idare-
ı malıyyemız pek ziyade muşkılât ve teessurata duçar olduğundan evvel beevvel 
bu muşkılâttan kurtulmaklığımıza ve itibar-i malîmizin iadesi esbabına delâlet 
edecek tedabırın ve o sırada, ıslâhat-i mustaceleyi meydana getirecek tahsisatın 
tayın ve ittihazına muttefıkan sây ve ihtimam etmenizi tavsiye ederim 

Mülk ve tebaamızca âzam-ı ıslâhat-u ıhtıyacat olan ziraat ve smaatın terak-
kısıyle medeniyet ve servetin mertebe-ı kemale vusulü ancak ulûm ve maarif kuv
vetiyle olacağından mekâtibın ıslahıyle derecat-ı tahsilin tanzimine dair kavanin 
lâyihaları bimennihı Taalâ gelecek sene ıçtimaında Meclisinize verilecektir Gerek 
yukarda zikri geçen kavanin ve gerek badema mevki-i icraya konulacak kanun
lar ahkâmının husul-ı tamami-i tesiratı memurin-ı idarenin intihabı maddesinin 
ehemmıyet-ı azîme tahtında tutulmasına mevkuf olduğundan hey'et-i devletimiz 
bu noktaya ve ıffet-u istikametle muttasıf olan memurin hakkmda kanun-i esa
sı nm zamın olduğu suver-i mukâfat-u himayeye bir suret-i mahsusada dikkat 
edecektir 

Culusûmuzdanberı işbu intihab-ı memurin maddesinin ehemmiyetini takdir 
eylediğimizden masarifi Hazine-ı Hassamızdan tesviye olunmak üzere bir mek-
teb-ı mahsus tesisiyle ıdare-ı umumiyye için memur yetiştirmeyi tasmim eyledim 
Bu mektebin evvelce ilân olunmuş olan nızamname-ı esasiden dahi malûm ola
cağı veçhile mekteb-ı mezkûr şakırdatıl idare ve politika memuriyetlerinin en bü
yük derecatına kadar kabul olunacak ve bunlar tebaamızın, mezheb istisnası ol
mayarak her sınıfından alınıb, tarakkilerı derece-i ehlıyyete göre olacaktır 

iki seneye karıb zamandanberı uğradığımız gavail-i dahiliyye ve alelhusus 
Sırbistan ve Karadağ ile muharebe esnasmda umum tebaa-ı sadıkamız tarafla
rından izhar olunan asar-i hamiyyet ve askerimiz her turlu meşakku metaibi ıh-
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tiyar ile ibraz eyledikleri gayret ve besalet nezdimizde fevkalgaye mucib-i takdir 
oldu. Bu hâdiselerce mücerred hukukumuzu muhafazadan ibaret olan teşebbü-
satımız neticesi olarak Sırbistan maslahatının kararı istihsal olunduğu gibi Ka
radağ ile cereyan eden müzakere üzerine ittihaz edeceğimiz muamele Meclisini
zin birinci içtimaında mütaleanıza havale olunacağından kararını tacil eylemeni
zi tavsiye ederim. 

Düvel-i mütehabbe ile münasebat-i dustrane-vü riayetkâranede bulunmak 
devletimizce en mutena muamelât-i melûfeden olmağla elyevm gene bu kaide-i 
müsavalâtperverîye riayet eylemekteyiz. 

İngiltere devleti, bundan bir kaç ay evvel mesail-i hazıra için Dersaadetimiz-
de bir konferans teşkilini taleb ederek düvel-i saire-i muazzama dahi teklif olu
nan esasları terviç ettiklerinden işbu konferansa Bab-ı Âlimiz tarafından muva
fakat olundu. Eğerçi bu içtimada bir ittifak-ı kat'î hasıl olmamış ise de devletle
rin ahkâm-ı muahedata ve kavaid-i hukuk-ı milele ve hal ve hukukumuzun muk-
teziyat-i mübremesine tevafuk edebilecek arzu ve nasihatlarm icraatında müsa-
bakat-i halisanemizi isbat ve izhar eyledik. 

Adem-i ittifakın esbabına gelince : bu hal esasta olmayıp belki icraatın suver 
ve eşkâlinde vuku bulmuştur. Zira tanzimatın bidayetinden şimdiye kadar mem
leketimizin ahval-i umumiyyesinde ve devletimizin her bir şube-i idaresinde vu
kua gelmiş olan terakkıyyat-i külliyyeyi daha ziyade hal-i mükemmiliyete götür
mek lüzum-i esasisini takdir ettiğimiz gibi elyevm bütün mesaîmiz bu maksada 
masruftur; fakat bu maddede memleketimizin şan-ü istiklâlini muhil olan ahval
den tevakki etmeyi vazifeden addeyledim ve niyyatımın sıdk-u selâmetinin cüm
leye isbatını zamana havale ettim. 

Şu halin tevlid ettiği netaiç ziyadesiyle teessüfümü mucib olmağla bunun bir 
an evvel mündefi olması kemal-i memnuniyyetiml istilzam edecektir. 

Ve mamaafih her zamanda maksadımız hukuk-ı istiklâlimizin muhafazası 
mesleğinde devama matuf olduğundan harekât-i atiyemizde dahi gene bu meslek 
nokta-i nazar ittihaz olunacaktır. 

Gerek konferansın inikadından evvel ve gerek sonra devletimizce ibraz olu
nan meâsir-i itidal-ü hüsn-i niyyet saltanat-i seniyyemizi Avrupa devletleri cemi
yetine rabteden münasebat-ı dustî-vü hüsn-i muaşereti bir kat daha teyid eyli-
yeceği memulündeyim. 

Hak Taalâ hazretleri cümlemizin mesaîsini mazhar-i tevfik buyursun. 
1878 Yıh Açış Nutku. 
Ayan, meb'usan, 
Meclis-i umumîyi küşad etmek ve meb'usan-i milleti görmekle kesb-i mem-

nuniyyet ederim. 
Malûmunuz olduğu üzere Rusya devletinin geçen sene devletimize ilân-i harb 

eylemesi müdafaa ve mukabeleye mecburiyetimizi mucib olup el'an harb devam 
eylemektedir. 
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İki buçuk sene evvel Hersek'de başgösteren şûrişin diğer bazı mevakide dahi 
zuhur etmesi ve hukukça umum tebaamıza şâmil olan müsavat ile beraber şim
diye kadar milliyyet ve lisanlarını dahi tamamiyle muhafaza etmek gibi müsa-
adat-i mahsusaya nail olan ahalimizden bir kısmının her nasılsa bir tarik-ı gayr-
i meşrûa giderek hem kendilerini ve hem de vatan ve vatandaşlarını ızrar eyleme
leri ve idare-i müstakille-i dahiliyyelerinin bekasiyle mes'ud-ül-hal olan memle-
keteyn ahalisinin bir sebeb-i meşru olmadığı halde devletimize ilân-i husumet ey
lemesi gibi vukuat-i azlme-i gayr-i mesbuka muharebenin müşkilâtını pek ziya
de ağırlaştırdı; mamafih memleket mecbur ve makdur olduğu mukavemetin es
babını sarfdan geri kalmamaktadır. Bu muharebede bilcümle Osmanlılar göster
dikleri âsâr-i hamiyyetle fevkalâde bir hiss-i vatanperverîye mâlik olduklarını is-
bat eyledikleri gibi askerimizin sebat ve besaletleri cümlenin tahsinini celb etmiş
tir. Hakk-ı meşrûumuzun muhafazası için kemakân tebeamızın muavenet ve ha-
miyyetine müracaat ederim. 

Asaklr-i mülkiyye teşkilâtmm mükemmeliyete vusul istidadmı hasıl etmesi ve 
gayr-i müslim Osmanlıların muhafaza-i vatan için bir şevk-ı vicdanî ve iştirak-i 
fiilî ibraz etmeleri devletimizin vukuat-i mazarrından mâdûddur; tebea-i gayr-i 
müslimenin zaten nail oldukları müsaadat kanun-i esasî ile bilkülliyye takviye 
olunup, kendileri madem ki huzur-i kanunda ve memleketin hukuk ve vezaifin-
de mütesavidirler, vazifenin azamı ve hakk-ı müsavatın medhali olan hizmet-i as-
keriyyeye iştirakleri dahi tabiî olmasiyle, bu babda gösterilen eser-i vazifeşinasî 
takdire şayan ve ahali-i gayr-i islâmiyyenin sair sunuf-i askeriyyeye idhalleri da
hi mukarrerdir. 

Kanun-i Esasinin suret-i mükemmelede fiil ve nüfuzunu icra etmesi devleti
mizin çare-i münferid-i selâmeti olup sunuf-i tebeamızın müsavat-i kâmile 
mes'udiyetinden ve memleketimizin terakkiyyat-i medeniyye-i asriyyeden tama
miyle istifade etmeleri ve maliyenin ıslahatiyle alelhusus taahhüdatımızın ifası 
ve her nevi teklif ve vergilerin kavaid-i fenn-i servete muvafık ve ahaliyi izrardan 
hâli surette taksim ve tahsili ve mehakimde mâdeletin tamami-i cereyanı için ba
zı mesail-i esasiyye-i hukukiyyenin asrm ihtiyacatına tevfiki ve vakıfların islahiy-
le arazinin teshil-i tasarrufatı ve idare-i mülkiyyenin esası olan nevahi teşkilât ve 
vezaifmin takriri ve zaptiye tanzimatmın tekmili amalimin en büyükleri iken hayf 
ki, muharebe şu mekasid-i hâlisanemizin tamamiyyet-i filiyatım ta'vık eyledi ve 
muharebenin dahi mesaibl hudud-i tabiiyyesini telavüz edip kanun-i harb iktiza
sınla hiçbir şeyden mes'ul olmayan nice ahali-i gayr-i müdafia ve nisvan ve sıb-
yan merhamet-i beşerriyyenin istimaına bile tahammül edemiyeceği mezalim-i 
hunrizâne vü gaddaraneye duçar oldular; ümid ederim ki zaman-i müstakbel 
hakkaniyetin rü'yetine mümanaat etmeyecektir. 

Geçen sene dersaadet ve vilâyat devair-i belediyesi teşkilât ve vezaifine dair 
meclisinize havale olunan lâyihaların kanuniyeti takarrür edip ve hey'et-i ayan ü 
meb'usanm dahilî nizamnameleri tasdik olunup mevkı-ı icraya konulmuş idi; bu 
sene dahi şûra-yı devletin hazırladığı kanun lâyihaları içinde usul-i muhakeme-
i hukukiyye ve intihabat-i umumiyye ve vükelâ ve meclis-i vükelânın vezaifi ve di-
van-ı âlî ve divan-ı muhasebat kanunları gibi mühim lâyihalar olduğundan bun
ların bil'etraf tezekkürü ve içtima-ı sâbıkda dermiyan olunmuş olan vilâyat ve 
matbuat ve vergi ve idare-i örfiyye kanunlarına ait bazı mesail-i muhtelifenin hal-
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li ve sene-i âtiye muvazene kanunu için bilhassa nazar-ı ihtimamımızı davet ede
rim. 

Devletimizin bir muharebe-i azîme ile meşgul bulunduğu bir zamanda bile ıs-
lahat-i dahiliyyeyi ferâmûş etmemiş olduğunu niyyat-i terakkiyyatımıza bir delil-
i fiilî makamında ibraz edebilirim. 

Meb'usan, 
Mesail kanuniyye vü siyasiyyede hakikati bulmak ve menfaat-i memleketi te

min etmek meşveret-i umumiyye erbabının serbestî-i tamam ile teati-i efkâr ey
lemesine mütvakkıf olup kanun-i esası dahi sizlere bunun emrettiğinden diğer 
emr-ü tergibe hacet göremem. 

Düvel-i mütehabbe ile münasebatımız suret-i hâlisanede cereyan etmektedir. 
Cenab-ı Hak mesaimizi tevflkatına mahran buyursun... 
1908 Yıh Açış Nutku 
REİS — Nutku Hümayunu İftitahiyi kıraat etmek üzere buyurun efendim. 
CEVAT BEY (Mabeyni Hümayun Başkâtibi) — Nutku Hümayunu kıraat edi

yorum. 
Ayan, Mebusan : 
Hini cülusumda vaz etmiş olduğum Kanun-ı Esasinin mevkii tatbikine vazın-

da tesadüf olunan müşkilata mebnî, o zaman ricali devlet tarafından gösterilen 
lüzum üzerine, Meclisi Mebusan muvakkaten tatil olunmuş iken Memaliki Şaha
nemde Maarifin terakkisi ile kabiliyeti ahali derecei matlubeye isal olununcaya 
kadar kanunu mezkûrun tehiri icrası tavsiye ve arz olunmuş olduğundan Mecli
si Mebusan'ın tekrar içtimai vakti merhumuna bittalik Memaliki Şahanemin her 
tarafından mektepler tesisi ile maarifin terakkisine ihtimam olunmuş idi. Şükrol-
sun o maksadın husulü ile intişarı maarif sayesinde sunufu ahilimizin seviye! is
tidadı teali etmiş olması hasebiyle izhar olunan arzuya binaen ve bu arzunun hu
sulü devlet ve memleketimizin halen ve istikbalen saadetini mucip olacağına 
mutmain olduğumdan, buna muhalif rey ve mütalaada bulunanlara rağmen, bi-
la tereddüt Kanun-ı Esasiyi ezsernev ilan eylediğim ve mucibince yeniden intiha
bat icrası ile Meclisi Mebusanm içtimaa davetini irade ettim. 

Usulü idarenin tahavvülü üzerine mesnedi Sadaret Kamil Paşa'nm uhdesine 
bittevcih müşarünileyhin Riyaseti tahtında teşkil olunan Heyeti Vükela İdarei Ce
dide! Meşrutanın teşkilat ve tanzimatı ile meşgula olduğu esnada Bulgaristan 
Prensi ve Şark! Rumeli Eyaleti Valisi Prens Ferdinand, her nasılsa, Devlet! Aliye-
mize sadakattan inhiraf ile Bulgaristan'ın istiklalini ilan ve bunu müteakip Avus
turya ve Macaristan Devleti dahi Berlin muahedesi mucibince Avusturya'nın iş
gal ve idarei muvakkatesi tahtında bulunan Bosna ve Hersek'i havzai Hüküme
tine ilhaka karar verdiğini Babı Aliye ve diğer devleti muazzama Kabinelerine be
yan eylemişlerdir. Muhilli hukuk ve münasebat olan bu iki vakai mühimme pek 
ziyade teessüfümüzü mucip hadisatı fevkaladeden olup bu tecavüzat üzerine ica
bı halin icrasiyla hukuku Devletin muhafazası Heyeti Vükelamızın himmetine 
mevzu olmakla bu babta ve her halde Meclisi umuminin muavenet ve müzahera-
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ti arzu olunur Bilcümle devletler ile Devleti Aliyemiz beyninde husnu munase-
bat ve musafatberkemal olduğundan Devleti Mutehabbe-i Muazzamanm muave
netleri ile mesaili siyasie-i vakıanın husnu suretle faysalpezlr olması kaviyyen 
memulumuzdur 

Akdem vacıbatı muhımmeden olan umuru malıyei devletin tanzimi ile varidat 
ve masarifat beyninde tevazün husulü ve tesri-ı umran-ı memleketle sunufu te-
baaı şahanemin refahı hal ve saadeti esbabının ıstikmali ve mekâtibın teksir ve 
tanzimi ile ılım ve maarifin ve huri ve sanayim taammum ve intişarı ve Kuvayı 
Berriye ve Bahriyemizin derecei mükemmeliyete isalı nezdımizde bıgayet multe-
zem olduğundan ol babta Dairei Hükümetten Meclisi Mebusan takdim olunacak 
kavanın layihalarının tetkiki ile Meclisi Ayanın tasdikine dair kanunlar tanzimi
ne masrufu hımemkârı agahilerı memulumuzdur Devleti Alıyyemiz ve Memleke
timizin tahtında mesut ve muteyemmen olması temenniyatı ile bu gun Meclisi 
Mebusan'ı kuşad eyledim Milletimizin mebuslarını görmekle bahtiyarım Memle
ketimizin Kanunu Esası ile idaresi hakkındaki azmim katı ve layetegayyerdir in
şallah Meclisi Mebusanımız Devletimize ve Milletimize hayırlı işler gorur de vata
nımız her turlu saadete nail olur Cenabı hak cümlemizi tevfîkatı samadanıyye-
sme mazhar eylesin 

2. Sultan Reşad'm Meclis-i Umumi'yi Açış Nutukları 
Nutku Hümayun 
Lütuf ve takdiri ilahı ve Ruhaniyeti Mukaddese! Rısaletpenahı eseri olmak 

üzere varisi meşruu bulunduğum Tahtı Osmaniye milletimin arzu ve bıatıyye cü
lusumuz vuku buldu Bugün Milleti Muazzama! osmanıyemızı temsil eden Ayan 
ve Mebusanımız arasında bulunduğumdan dolayı kalbimde pek buyuk bir eseri 
mefharet ve memnuniyet hissediyorum Vatanı muazzezimizin temini saadet ve 
selameti ve her turlu terakkiyata mazhariyeti Ahkamı Seriye ve kavaidı medenı-
yeye muvafakati, muhtacı beyan olmıyan Meşrutiyeti idarenin ciddî bir sebat ve 
gayretle mütemadiyen memleketimizde tatbikine vabeste bulunduğuna benim gi
bi efradı milletimizin dahi kaanı oldukları ıtikadındayım işte böyle bir azım ve 
kanaatla mütehassıs olduğum halde bilcümle sunufu tebeeamın bıla istisna es
babı saadet ve refahiyetlerıni istikmale elden geldiği derecede çalışmak, kendim 
için en mukaddes bir vecıbei vicdaniye olduğu mısillu, gayeı emel olan bu mak
sadı muhımme muvaffak olmaklığımı da eltafı nahiyeden temenni ederim 

Bir devreı muhımme geçirmiş olan Vatanı Mukaddesimiz, telafiı mafat ve te 
mini tekemmulat için her zamandan ziyade evlatlarının hamiyetine ve ittihat ve 
itilafına muhtaç olduğundan Osmanlılık unvanı umumisi altmda yaşamakta 
olan bilcümle akvam ve anasırın bir vecibeı vatanpervenyı ifaya yekdıl ve yekcı-
het olarak sarfı mesai ve gayret edeceklerinden şüphem yoktur Adana da zuhur 
eden harekatı ığtişaşıyeden pek ziyade müteessir oldum Maazalık, ığtışaşat ber
taraf olup bu hadisede zımedhal olanların tedibi ve tecavuzatı vakıadan mutazar
rır olanların tehvını ıhtıyacatı için de muaveneti kamile icrası mukarrerdir Şiarı 
diyanet ve insaniyete ve vatandaşlık hissiyatına külliyen munafi olan bu gibi ah
val ve vakayıi elime inşallah bundan sonra memleketimizin hiçbir cihetinde zer-
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zedeı zuhur olmaz Hadisatı mumasılenın ademi vukuu ve her tarafta asayiş ve 
husnu muaşeretin teyidi zımnında hükümetçe her turlu tedabırı maddiye ve mu-
essırenm ittihazı matlubumuzdur. Mazideki ıhtılafat ve munakaşatı kavmıye 
bundan sonra büsbütün bertaraf edilerek evladı vatan elbirliğiyle memleketimi
zin defamı serveti tahliyesinden istifade edecekler ve hakiki bir huzuru rahat ve 
umumî bir refah ve saadet içinde yaşayacaklardır. 

Umuru mülkiye ve adliye ve maliyece ıslahat ve tensikat icrası elzem olduğu 
gibi, kuvayı berriye ve bahriyemizin bir kat daha tekemmülü ve maarifin bihak
kın intişarı ve asarı nafıanın teksir ve tevsii içm her turlu teşebbusata musara-
at muktazı olmakla, işbu maksadın husulü emrinde dahi her ıkı Heyeti Muhte-
remenın muavenetine istinat ve intizar ederim Ciddî ve metm bir esas üzerine 
tesisine muvaffak olduğumuz meşruti idare, hariçte dahi haysiyet ve itibarı mem
leketi tezyıd etmiştir Düveli Muazzama ve hukumatı saire ve munasebatı hase-
nemiz berdevamdır Samimî ve dostane esaslara müstenit olan bu munasebatın 
bir daha takviye ve idamesine sarfı mesai edilmesi nezdimizde pek multezemdır 
Hemen Cenabı Rabbı Muteal, bize ve cümleye tevfıkatı suphanıyesıni refik buyur
sun 

1909 Yıh Açış Nutku 
Nutku ıftıtahii Hazretı Padişahı. 
REİS — Zatı Hazret! Padişahı teşrif buyurmuşlardır 
Heyeti Vükela, Heyeti Ayan ve Meclisi Mebusan Azası, Ruesayı Ruhanıyye, 

Suferayı Ecnebıyye ve meduvin Hazeratı, Sadrazam Devletlu, fehametlu Hüseyin 
Hilmi Paşa Hazretleri Nutku Hümayunu kıraat buyuracaklardır Buyurun efen
dim 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA HAZRETLERİ (Sadrazam) — Muhterem Ayan ve Mebu
san, Ahdi saltanatınım devri mesudu meşrutiyette ıbdida etmesinden ve cülusu
mun ilk senesinde meşrutiyeti meşruamızın mümessili olan Meclisi Umum'ınm 
ikinci devreı içtimaını muşahade ile kuşadını icraya muvaffak olduğumdan dola
yı Cenabı Hakkı bihaddu payan, hamdu senalar eder ve azayı Meclise beyanı hoş 
amedı eylerim 

Meşrutiyet ve meşvereti şen şerefin ve akıl ve naklin emrettiği bir tariki ne
cat ve selamettir Hayatı ıçtimaıyye ve siyasiyyemiz ıçm elzem olan ahenku vah
det ve zmdeğı ancak bu tarikte devam ile hasıl olur 

Kanun-ı Esası'mızm muhafazası ve kavaıdı meşrutiyemızın teyid ve tatbiki 
nuhbeı amalim olmakla avnu inayeti Barıye ve imdadı ruhanıyeti Cenabı Pey-
gamberıye istinaden buna butun mevcudiyetimle ve butun tebaamla çalışacağım 

Bursa ile izmit e seyahatimde tebaamla doğrudan doğruya temasta bulun
muş ve bunun evladı vatanda uhuvveti Osmanıyye fikrinin kesbı kuvvet ettiğim 
oralarda dahi gormuş olmaktan pek ziyade memnunum 

Hak ve vazifede müsavatı temin eden Kanun-ı Esasi'nm ahkamı sarıhasıyle 
Meşrutiyetin netayicı tahliyesinden olarak hizmeti fiıliyeı askeriyenin bıla istisna 
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tamımal mıkneti devletin itilasına badi olacağından bu kararı, tarihi tekamülü 
millimizin en muhım vekayıinden addederim. Ordu, evladı vatana uhuvveti sahi-
haı osmanıyye hissi de gayet metin bir surette ilka edecektir. Bu sene yapılan 
manevralarla talimlerde ordumuzla donanmamızın ibraz ettiği asarı intizam ve 
terakki ilk defa olmak itibariyle şayanı takdirdir. Vatanın müdafaası ve sulh ve 
musalematm muhafazasiyle mükellef olan kuvayı berriyye ve bahriyemizin te-
kemmulatına bir kat daha sarfı mesai edilmelidir 

Umuru dahiliyemizde hamdolsun mucibi endişe bir hal yoktur. Yemen Vila
yetinin Hudeyde Sancağına merbut Zeydiye Kazası ile civarında ve Asır'de zuhur 
eden hadisat uzerme hükümetçe tedabiri lazimeye musaraat olundu. Yolsuz ha
rekatta bulunan kabaıl peyderpey dahalet etmektedirler. Musul ve Kosova Vila
yetlerinin Barzan ve Levne Kazalarında dahi bazı vekayi zuhur etmiş ise de bun
ların hiçbiri mahiyeti muhimmeyi haiz olmadığından memleketimize maarif te
vessü ve meşrutiyetin ve fevaidi taammum ettikçe bu gibi ahvalin ademi zuhur 
ve tekerrürü tabiidir. 

Mulku vesıamızda mevcut olan hazaini tabiiyenin kuşadiyle refahı umummm 
tezyidine ve henüz layıkıyle, terakki edemeyen maarifimizle ahvali tıcarıyye ve zl-
raıyye ve sınaıyyemızın ve ihtiyacımıza nisbetle pek nakıs bulunan asarı nafıanın 
ıslahat ve terakkiyatına kemali surat ve ehemmiyetle çalışılmak icap eder. 

Ussulesası ıslahat olan tevazünü malim husulü akdimi amalimdır. Uç yuz 
yirmi altı senesi için Meclisinize tevdi edilen Muvazeneı Umumıyye Kanununun 
tertibinde tasarrufatı makule ve mumkineye pek ziyade riayet ve dikkat edildiği 
halde yine tevazün hasıl olamadı Fakat gumruk resmmın tezyidine ve inhisarlar 
tesisine müteallik teşebbusat ve tasavvuratımız netıcepezir olunca, gerek bundan 
ve gerek usulü tarh ve cibayeti tetkik ve İslah edilmekte olan tekalifi umumıyede 
husulü biiştıbah bulunan tezayudden muvazene! umumiyedekı açık kapanarak 
tevazün hasıl olacak ve elyevm umuma ne derecelerde emniyet bahş olduğu mu-
ameleı ahirei meliyye ile musbit olan itibarı malimiz bir derece daha taali eyleye
cektir 

ilk devre inikadında esas ve kavaıdi Meşrutiyetin tahkimine ve intizamı umu
minin teyidine ait muzakerat ve tetkikat ile iştigal eden Meclisiniz, ikinci devre ıç-
tımamda Hükümetçe muceddeden tanzim olunup derdesti tevdi bulunan ve 
memleketin hayatı ıktısadıyye ve içtimaıyyesine ve huzur ve emniyetin nüfuzu 
kanun ile takviyesine taalluk eden Levayıhı Kanunıyye ile de teveggul edecektir 
Bu meyanda ticareti berriyye ve bahrıyye ve emvali gayri menkule ve seyyar sulh 
hakimleri ve Idareı Umumıyyei Vilayat kanunlarıyla Ceza Kanunnamesi Layiha
ları bilhassa şayanı tezkardır 

Devletlerle munasebatımız dostanedir Sulhu umuminin muhafazası ve ida
mesi gibi gayet memduh bir maksada matuf olduğu memnuniyetle görülen me-
saıı düvelin taraftarı ihlas şiarı bulunan Hükümetin hukuku mukaddese ve me
nafi! meşruasını hergun halelden masun olarak vikayeye katiyen azmetmesi ile 
beraber asayiş ve musalematm de esaslı bir unsurunun olmak şerefini ihraza saı 
bulunduğunu beyan ederim 

650 



Geçen devreı ıçtımada her ıkı heyet tarafından sarfolunun mesau munevve-
reı vatan perveraneyl kemali memnuniyetle yad ve bugünden İtibaren başlayacak 
muzakeratmızda da teshllet ve tevfikatı samedanıyyeye mazhariyetinizi Cenabı 
Haktan İstida ederek, Meclisi Umuminin açıldığım beyan ederim 

1910 Yılı Açış Nutku 
REİS — Sadrazam Paşa Hazretleri Nutku Hümayunu kıraat edeceklerdir, bu

yurun efendim 
İBRAHİM HAKKI PAŞA (Sadrazam) — Nutku Hümayunu okuyorum 
Muhterem Ayan ve Mebusan1 

Meclisi Umumu Millimizin uçuncu devreı içtimaını dahi biaınayetı Teala id
rak ile resmi kuşadmı icraya muvaffakiyetimden dolayı Cenabı Hakka hamdu se
na eder ve azayı Meclise beyanı hoşamedı eylerim 

Meclisin ikinci devreı ıçtlmaiyyesıni intizam ile haddi tabiisine vasıl olduğu 
gibi, bu devreı ıçtimaiyyenin ve bundan sonrakilerin dahi menafii Devlet ve mem
lekete en ziyade hadım bir şekli kemalde guzar eylemesini ve vatanı mukaddesi
mizin mesaiı hamıyyetkaranenizle yevmen feyevmen izdlyadı fiyuzatını eltafı sub-
hanıyyeden niyaz ve vazaifi muazzeze! memurenizde muvaffakiyetinize dua ede
rim 

Feyzi meşrutıyyetın inayeti İlahiye ile her gun daha ziyade efkarı ammede 
mustekar olduğunu ve bilcümle Osmaniyanın bu usulü meşruaya terettüp eden 
nızamu hürriyet ve uhhuvvetın derecatı alıyeslnl tefehhüm ederek ona layık bir 
surette mesai bıraderane ve vatanperveranede terahı etmediklerini görmekle, ka-
rırulayn olmaktayım Tarihimizde ikinci payitaht bulunan Edirne şehrine bu ke
re azimet ve ikametim esnasında bu hakikati cehle, nazarımda bir kat daha te
celli ederek fahru mubahatım muteyazit oldu 

Her ne cins ve mezhepten olursa olsunlar, aynı muhabbetle sevdiğim butun 
Osmanlı evladımın uhuvveti kamile içinde yaşamaları ve tealifi vatan hususunda 
aynı hissiyat ile mütehassıs bulunmaları, şüphe yok ki, bu devleti azimenin be
ratı necatıdır Bu cümleden olarak, hizmeti mukaddese! askerıyyenın umum Os
manlılara tatbik ve tamimi, aralarında silah arkadaşlığı gibi bir rabıtaı cedide ih
das ederek, haki pakı vatanın müdafaasında birleşen efradı muhtelifenin teşkil 
eyledikleri ordu, şanlı ecdadımızın unvanlarına layık hayrulhalef olduğunu daha 
şimdiden göstermiş ve efradın husnu amizişlerı ve aynı hissi intizam ve inzibatın 
munkadı olmaları ve talim ve terbıyeı askerlyyece terekkıyatı senaları her turlu 
takdirin fevkmde görülmüştür 

Seyyıtler karargahında asker evladım arasına giderek bizzat müşahede eyle
diğim şu terakkıyat, inayeti Rabbanıyye ile atımızı temin edecek pek muhım bir 
esastır Hamıyyetı fıtrıyyeı Osmanıyye, kuvayı Bahriyemizin tezyidi hususunda 
dahi tecellısaz olarak, ıaneı milliye ile alınan sefine! harbıyye bu cihette de bir te
rakki husule getirmiştir Berren ve bahren kudret ve miknetımızin tezayudu, 
sulh ve asayişin muhafazası hususundaki amalimizin en kuvvetli kafilidir 
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Kosova ve Manastır Vilayetlerinin bazı cihetlerinde geçen devreı içtimaiye ni
hayetlerine doğru hadis olup, harekatı muhimmeı askerıyyeyı icap ettiren ve his
siyatı pederanemı cerıhadar eden vekayı lehulhamd, asayişin iadesi ve badezın, 
daha ziyade temini intizam eyleyecek tedabiri ınzıbatıyyenın teessuruyle netice
lenmiş ve elyevm Havran Sancağının bazı havalisinde herekatı asayışıkenaneye 
karşı icra olunup, hitamı, kuvveı karıbeye gelmiş bulunan tedabiri askerıyye da
hi aynı netıceı haseneye iktiran etmekte bulunmuştur 

işbu tedabırın ıttıhazındaki zaruret ve mecburiyet nezdı şahanemde ne dere
cede mucibi teessür ise, ahvali mutehaddısenın ittihat ve uhuvveti Osmanıyyeyı 
tezıt suretiyle neticelenmesi de o derecede mustevcıhı memnuniyettir 

Memleketin terakkıyatı maddiye ve maneviyyesı hususunda vesaiti maliyye-
nın imkânı derecesinde sarf edilen gayret, daha şimdiden iraei semaret eylediği 
gibi ıhtıyacatı ammeye vukufu vesımiz ırşadatıyle, atıyen sarfedılecek mesainin 
maksadı ümran ve terakkiyi peyapey, derecatı kamileye isal eyleyeceğmden umıt-
varım 

Geçen devreı ıçtımaıyyeden kalan kavanmın ikmali muzakeratı ve bu devre
de hükümetçe teklif edilecek kavanın layihalarının tesrii ıcabatı bu maksadı tes
hil edecektir 

Birtakım ıhtıyacatı mubreme ve muhımmenın siaı hale tehir olunamaması ve 
varidatı devlet bir terakki muttarit ırae ediyorsa da akdemce tasavvur edilmiş bu
lunan bazı menabiı cedıdei varidatın henüz hayyızı husule gelememesi, seneı 
atıyye için dahi Bütçemizde seneı haliyedekınden az ve fakat muhım bir açık ih
das ederek, istikraza müracaat lüzumunu idame etmiştir Devletimizin istikbali 
malısındekı istidadı vüsatten katıyyen emin olmakla beraber, açığın mumkun 
mertebe dun olması vucubu daima nazarı dikkatte bulundurulmalıdır Az vakit
te tevazünü malının husuluyle daha vasi bir mikyasta masarifi müsmire ve esba
bı umraniyeye hasrı hımemat olunabilmesi ise ahassı temenniyatımdır 

Devletlerle munasebatımız dostanedir Şeref ve haysiyet ile muhafazaı sulh ve 
asayişten ve aharın hukukuna dokunmayarak, hukuku meşruamızı vikayeden 
ibaret bulunan mesleki haricimiz kemali ıtma ile takıp edilmektedir 

Bu mesleğin temm edeceği sulh ve musalemet sayesinde, Vatanı Mukadde 
semizin her an tariki feyzu tealide katı mesafat edeceğine emin olarak, bu babta-
kı mesaıı vatanperveranenızın müsmir olmasını Cenabı Barıden niyaz ve Ru-
hanıyyetı Peygamberlyyeden istimdat eyler ve Meclisi Umuminin açıldığını beyan 
ederim 

1911 Yıh Açış Nutku 
REİS — Meclisi Umuminin kuşadmı mubellığ Nutku Hümayun kıraat oluna

caktır 
SAİT PAŞA (Sadrazam) — Nutku Hümayunu okutuyorum 
Muhterem Ayan ve Mebusan 
Dördüncü Devreı içtimainizin resmi kuşadmı dahi icraya beni muvaffak eden 

Cenabı Hakka hamdı namütenahi eder ve Azayı Meclise beyanı hoşamedi eyle
rim 
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Meclisin uçuncu devreı içtımaında kabul ve tasdik olunan kavanının mevku 
icraya vazı ve bu cümleden olmak üzere vatanımızın peyderpey imarı ve maarifi, 
umumiyyenin terakkisi ve ahalimizin tezayudu saadet ve servetine lazım olan de-
mıryollarla sair turuku umumiyye ve hususıyyeden ıstıtaatı maliyemize göre şim
dilik mumkun olabilenlerinin inşası ve bazı mahallerde ticaret limanları tesis ve 
menabıi servetimizin ihyası hususlarında mazının teseyyubatı adide ve ıhmalatı 
medıdesinin peyapey telafisi esbabına tevessül edilmekte olduğu bir sırada, ital
ya Hükümeti Trablusgarp kıtasına tecavüz için tasavvur ve tehıyye ettiği esbabı, 
metalıbı muhikka şekil ve suretine ifrağ ederek bir ültimatom vermiş ve hüküme
timiz canibinden müddeti muayyene zarfında cevap ita olunarak italya'nın şaya
nı isaf muahedatı mevcude ve Saltanatı Seniyyemızm hukuk ve haysiyyeti ile 
mumkmuttelif metalibi iktisadıyyesınm nazarı itibara alınacağı temm ve derhal 
muzakerata girişilmek üzere metalibi mezkure neden ibaret olduğu istizah edil
miş iken, cevaben verdiği notada teminat ve istazahatı vakıayı nazarı itibara al
mayarak Hükümeti Osmanıyyeye ilanı harb eylemiştir 

Hükümeti muşarunıleyha muhassamata, hatta kendisinin tayin ettiği 24 sa
atin mkızasından evvel ıbtidar edip, bir taraftan Trablusgarp'a taarruz ve diğer 
taraftan da Adriyatik sahilindeki sefamı harbiyyesine tesadüf eden ve ilanı harp
ten bittabi haberdar olmadıkları cihetle dost devletler sefamı harbiyyesine icrası 
kavaıdi bahrıyyeden olan merasimi ıhtıramiyyeyi ifaya musaraat eyleyen torpido
larımızın ansızın uzerlerme ateş açarak tahrip ile kavaldı meriyyeı beynelmileli 
ihlal ve Memalıkı Osmaniyyenın Adriyatik sevahılınde kam bazı noktaları ile 
Trablusgarp ve Bıngazı kıtalarına ve harpten bihaber olan sefamı harbıyye ve tı-
carıyyeı Osmanıyyeye taarruzata devam ettiğmden Meclisi Umumi'nin vakti mu
tattan evvel kuşadına lüzum görülmüştür 

Hükümetimiz Düveli Muazzama! mutehabbeye derhal müracaatla, kavaıdi 
duvelıyyeye ve şiarı hakkaniyyete muhalif ve sulhu umumıyyı muhafaza için her 
taraftan izhar olunan amali halısaneye mubayin olan bu harbe hukuku meşrua 
ve mukaddesemiz ve şerefi millimiz ile telifi kaabıl olacak bir surette nihayet ve
rilmesi için vesatetı sulhperveranelerı talep edilmiş ve devletlerden alman cevap
lar üzerine devam edilmekte olan teşebbusatı sıyasıyyeı mushıhanenın neticesi
ne ıntızaren hukuk ve menafıı meşruamızm müdafaa ve muhafazası ıçm icap 
eden tevessulattan da geri durulmamakta bulunmuştur 

italya'nın hukuku meşrua ve haysiyyeti mıllıyyemıze mugayir olan ve bilcüm
le akvamı mutemeddineyi duçarı hayret ve teessür eden tecavuzatı negahanısı, 
bir taraftan devletlerin nıyyatı sulhperveranesine bıl'ıştırak ıdameı musalemet 
için uhdesine terettüp eden vazaifi muhmımeyı ifaya ve diğer taraftan usulü meş-
rutıyyetm namı adaletkarı ve terakkıyatperverıyyesmden bilistifade tekemmulatı 
medenıyyesını vaktu nakdin müsaadesi dairesinde istihsale bezli makdur eyleyen 
devletimizin ıkdamatı sulhperverane ve terekkıcuyanesini haleldar etmiştir. Hu
kuk ve menafi meşruamızm muhafaza ve müdafaası hususunda gerek Hükü
metimizle Meclisi Millimizin, gerek bilumum analımızın uhdeı hamıyyetlerıne dü
şen vazaıfı muhımmeyı kudreti beşerıyyenın taalluk edebildiği derecede husnu 
ifaya bezli gayret eyleyeceklerinden mutmainim 
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Milletimizin terakki ve taalısl ve vatana vuku bulacak bu gibi tecavuzatın mü
dafaası için labud olan kuvvetlerin ehem ve akdemi ittihat olduğunu beyana ha
cet yoktur 

Bilcümle Osmanlılar beyninde uhuvvet ve ittihat tekemmül ettikçe fevaidı te-
zayut ve memleketimizin her cihetinde ammenin Hükümeti meşrüaya irtibatı te-
zauf eder Meclisi Umumi'nın uçuncu devrei içtimaiyyesini müteakiben vaki olan 
seyahatımda Kosova ve Manastır ve Selanik Vilayetlerinde gördüğüm asarı uhuv
veti Osmanıyye ve anasırı muhtelıfeden içtima eden yuzbinlerce vatanperveran 
tarafından gerek Kosova meşhedı mubarekınde, gerek cihadı saırede izhar olu
nan measiri mıllıyeden cidden mütehassis ve muftehir oldum 

Vatanın saadeti halı içm akdemi vesait olan bu uhuvvet ve ittihadı mertebeı 
kemale ısale butun Osmanlıların sarfı makderet eylemeleri ahassı amalımdır 

Heyeti Mebusan ve Ayanımızın dahi gerek ahvali hazıraya müteallik muba-
hassatta, gerek nazarı tetkiklerine vaz olunacak levayihi kanunıyyemn muzake-
ratmda hakiki ve ciddî gayeleri hedef ittihaz ederek, vatanımızın selamet ve sa
adetini temm edecek mukarrerat ittihaz edeceklerinden eminim 

Diğer Düveli Muazzama ve Hukumatı mücavire ile olan munasebatımızm ke-
makan dostane ve halisane olduğunu maalmemnuniyye beyan ederim. Hukuku 
gayra tecavüz etmemek ve hukukumuzu muhafaza eylemekten ibaret olan mes
leğimizde sabitiz 

Mesleki halısımizınden umidvar olduğum terakkıyat ve saadetimizin husulü 
ıçm masruf olacak hımemı akılane ve basiret karanenızde mazharı muvaffakiy-
yet olmanızı Cenabı Haktan temenni ile Meclisi Umumi'nın açıldığını beyan ede
rim 

1912 Yıh Açış Nutku 
REİS — Meclisi Umumınm kuşadını mubellığ Nutku Hümayun kıraat oluna

caktır Buyurun 
SAİT PAŞA (Sadrazam) — Nutku Hümayunu okutuyorum 
Muhterem Ayan ve Mebusan 
Her memlekette meşrutiyyetın feyizbahşa ve müsmir bir surette istikrar ve 

inkişafı Kuvveı Icraıyye beyninde adlu muvazenetın tespit ve teminine mevkuf 
bulunmasına ve bu emnıyyenın husulüne saı olan Hükümetle kuvveı teşriyye 
arasında ihtilaf vuku bulmasma mebni Kanun-ı Esası mucibince Meclisi Mebu-
san'ın feshim irade etmiş idim Yine Kanun-ı Esası ile muayyen olan müddet zar
fında mtıhabatı cedide icra edilerek bugün Meclisi Mıllî'nın kuşadma bilutfullahı 
Teala muvaffakıyyet hasıl oldu. Bu munasebeı hayrıyye ile de Cenabı Hakka 
hamdu sena eder ve cümlenize beyanı hoş amedi eylerim 

Meşrutiyyetı idarenin mabihıl kıvamı olan Kanun-ı Esasi'nın ıhtiyacatı mem
lekete göre ikmali tadilatı birinci derecede ehem ve elzemdir Meclisinizin evvele
mirde bu cihete sarfı ihtimam etmesini ve tevdi olunacak kavanin layihalarının 
süratle tetkik ve tasdikmı ve bunların hini muzakeratında geçirilecek her daki
kanın hayatı millette pek kıymettar olduğunu nazarı ehemmiyyetten dur tutul-
mamasmı hamıyyetı vataniyyenizden beklerim 
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Memlekette ticaret ve ziraat ve sanaatm bihakkın inkişafı emnüasayişin 
takarrüne ve kavaidi adlü müsavatın tamamen tatbikine vabestedir. Bu maksa
dın fiilen temini zımnında ihtiyacatı mahalliyeyi reyülayn müşahade ve tedabiri 
muktaziyyeyi bila imhal mahallinde ittihaz ve tatbik eylemek üzere Dahiliye Na
zırımızın Riyaseti tahtında Rumeliye bir heyeti mahsusa izam olunmuş ve heyet
çe takarrür eden ıslahat peyderpey tatbik edilmekte bulunmuştur. Sair vilayatı-
mız ihtiyacatmın dahi tetkiki, arazi mesailinin halli ve aşairin iskanı için de ay
rıca heyetler izamı mukarrer bulunmuştur. 

Umuru Nafıaca keşfiyyatı ibtidaiyyesi icra kılman ve Anadolu'ya bir hayatı ce
dide verecek olan Samsun - Sivas, Erzincan - Erzurum ve Trabzon - Erzurum de
miryolları hakkında müzakerat cereyan eylemekte olduğu gibi, Anadolu hatları
nı Sivas hututuna raptedecek olan demiryolunun ehemmiyyeti azimesine meb-
nt süratle inşaası esbabı tetkik edilmekte ve Manastır'dan Yunan hududuna, Ko-
manova'dan Bulgar hududuna kadar da birer hattı hadidi inşası için şirketlerle 
müzakerede bulunulmaktadır. Üsküp - Kalkandelen Gostuvar şimendiferinin de 
mukavelesi aktedilmiş olup,. Meclisinize tevdi olunacaktır. 

Varidatı Devlette, sinini sabıkada olduğu gibi, 1327 senesinde de pek mühim 
bir tezayüd vardır. 1328 senesi bütçesinin meclisinizce sürati mümkine ile tetkik 
ve tasvibi gayretinizden muntazırdır. 

Senelerden beri sefki daimav a sebep olan Yemen meselesi oralardaki Kuvve
ti Askeriyyemiz Kumandanı ve Erkanı Harbiyyemiz Reisi İzzet Paşanın ittihaz ey
lediği tedabiri askeriyyei hakimane ile hüsnü suretle hallolunarak hamdenlillah 
sükûn hasıl olmuş ve Asir cihetlerinde dahi iadei sükûn için tedabiri askeriyye 
ittihaz olunmuştur. 

Sadık ve kıymettar bir memurumuz olan Sisam Beyi Kopas Efendi hakkında
ki sui kast mucibi teessüfümüz olmuştur. 

Girit'te hukuku hükümranimizin muhafazası esasında müttehit bulundukla
rını ve esasa mugayir bir hareketin vukuuna müsaade etmeyeceklerini İngiltere, 
Fransa ve Rusya devletleri bize temin etmişlerdir. Hükümetimiz bu meselede te
yakkuz ve tabassurla hareket etmekte olduğundan ahvalin kesbedeceği şekle gö
re tedabir ittihaz ve hukukumuzun muhafazasında sebat edilecektir. 

Kuvayi Harbiyyemizin terakkiyyatı ahiresi mucibi rriemmmiyyet bir halde 
olup, bunun bir kat daha tekemmülü esbabına itina olunması nuhbei amalimiz-
dir. Bu yolda masruf olan mesai sulh ve asayişin muhafazasına ve hukuku mem
leketin müdafaasına matuftur. 

Siyasiyyatı hariciyyemizde hükümetimizin takip ettiği hattı hareket mutedil; 
fakat metin olmak ve hukukumuzun tamamen muhafazasıyle hukuku ahara te
cavüz etmemek esasına müstenit bulunmak itibariyle düveli muazzamai müte-
habbe ve komşu hükümetlerle olan münasebatı siyasiyyemiz kemakan samimi ve 
her taraftan mütekabilen ibraz olunan meseri itilaf ve müsalemetperverane ile 
daha ziyade müstaidi inkişaf ve inbisattır. 

Devletimizle İran Devleti beyninde muhtelifünfih olan hudut meselesinin hal
lini arzu eylediğimizden esasatı ahdiyyenin tebyini suretiyle hukuku tarafeyni te-
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mm ve hudu sureti katiyyede tayin eylemek üzere Osmanlı ve Iran delegelerinden 
mürekkep muhtelit bir komisyon teşkil ve muzakerata ibtıdar olundu 

Müddeti muayyene zarfında itilaf husulünü arz ederiz intizarımızın hilafın
da olarak bazı nıkat hakkında itilaf hasıl olamazsa bunlar Lahey Mahkemeı Tah-
kımıyesıne ibraz edilecek ve bilcümle düveli mutemeddine ricali hukukundan 
mürekkep olan böyle bir mahkemenin vereceği karar bittabi mamulunbıh olacak
tır 

Bıgayrı hak ve uhud ve usulü beynedduvele mugayir olarak italya tarafından 
açılan harp, her taraftan gösterilen arzuyu sulhe rağmen devam ediyor Biz de 
sulhu arzu ederiz Ancak, bu harbin sulh ile neticelenmesi hukuku hükümranı
mızın fiilen ve tamamen idame ve ipkasiyle kabildir 

Asakirı berrıyye ve bahrıyyemızın ve mücahidini necıbei Arap evladımızın ha 
ki paki vatanın müdafaa ve muhafazası hususunda ibraz etmek oldukları azmu 
besalet, el hak sezavarı takdirdir Tarihi askerî ve millîmize şanlı bir sayfa ilave 
etmiştir 

Şehitlerimizin ervahına fatihalar ve gazilerimize selam ve dualar ithaf ederim 
Mevcudiyetlerini muhafaza ile selamet ve refahetı umumıyelerını temin eden 

milletler, bu saadete anasırı murekkebelerinin ittihat ve taavunu ile vasıl olmuş
lardır Menfaati memleketin her şeyden akdem ve akdes tutulmasmı ve müttehit 
bulunulmasını kemali ıhlas ile cümleye tavsiye eylerim Selameti mülk ve millet 
uğrunda masruf olacak mesainizin tevfikatı Suphaniyyeye mazhariyetini Cenabı 
Hak'tan niyaz ve Meclisi Umuml'yı kuşad ederim. 

1914 Yılı Açış Nutku 
REİS — Nutku Iftıtahi kıraat olunacaktır Buyurun AK Fuat Bey 
ALI FUAT BEY (Mabeyni Hümayun Başkâtibi) — Muhterem Ayan ve Mebu-

san, Meclisi Mebusan'ın memuriyyetı hitam bulup, seddl lazım geldiğine dair He
yeti Ayan m tefsirine atfen Vükela canibinden arz edilen mazbata uzerme yeniden 
ıntıhabata mübaşeret olunmak şartiyle 12 Temmuz, sene 1328 tarihinde Meclisi 
Umumı'nın seddmı irade etmiş idim Meclisin kapatılmasını takip eden tebeddü
lat ve teşevvuşatı dahllıyye muterakkıbi fırsat olan hasımlarımızın birleşmesini ve 
muttefıkan hudutlarımıza tecavüz eylemesini intaç eyleyerek umuru intihap bız-
zarure teahhur eylemiş ve Meclisi Milli'nin kuşadına müteallik amali Şahanemi
zin bugüne kadar teyessurnumayı husul olmasına mani olmuş idi. Uzun ve pek 
elim bir fasılayı müteakip Meclisi Milli'nin yeniden açılmasına muvaffak buyuran 
Cenabı Hakka hamdu sena eder ve cümlenize beyanı hoşamedi ederim 

italya Harbiyle muterafikan buhranı inkılabını yaşayan memleketimizin her 
taraftan düşman hücumuna maruz olması, Devletimizi pek muşkıl bir devreye il 
ka eylemiş ıdı Meşrutiyetin ilanından sonra milletimizin ihtiyar eylediği azım fe
dakârlıklarla Orduyu Hümayunumun teçhizat ve levazımı, hücumu muhtemele 
karşı ihzar ve ikmal ve mazinin asarı tahrıpkarısının imkân dairesinde izalesine 
sayugayret edilmiş idi 
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Butun bu istıhzaratı vatanperveraneye rağmen, Ordumuzun mağlubiyyeü ve 
binlerce asker evlatlarımızın düşman esaretinde perişan ve hususiyle payitahtı
mızın kurbunde aç, sefil kalması, fevkalade teessür ve hayretimizi mucip oldu
ğundan, bu hezimet ve idaresizliğin esbabını tetkik ve müsebbiplerinin zahire ih
racıyla emsaline ibreti müessire olacak surette mucazat edilmelerini temin için 
derhal Divanı Ali-i Askerinin teşkilini irade ettim. Divanı mezkurun vazıfei mu-
himmesinı kanun ve adalet dairesinde ifa eyleyeceğini kaviyyen umid eylerim 

Payitahtı Saltanatımıza duhul için düşmanın Çatalca istıhkamatımıza karşı 
vuku bulan şedid ve sürekli muhacematı, Orduyu Osmanınin dılırane müdafa
asıyla def edilmiş ve mütareke imza edilerek sulh muzakeratı Londra'ya naklo-
lunmuştu Bu müzakere, düşmanlarımızın insafsız mutalebatı yüzünden mun-
katı olması üzerine, sulhu umumiyi muhafazaten Düveli Muazzama, doğrudan 
doğruya muzakeratı ellerine almışlar ve 17 Kânunusani sene 1912 tarihli Babı 
Aliye tebliğ ettikleri nota ile Edirne'nin terk olunmasmı ve Adaların mukaddera
tının da Anadolu'nun emniyyet ve asayişi nazarı ehemmiyete alınmak şartıyla 
kendilerine tevdi edilmesini teklif etmişlerdir. Babı Alice Edirne ve Adalar hakkın
daki kararı katının Düveli Muazzamaya terk edilmesi takarrür ederek, tertip edi
len nota dahi derdesti tevdi iken, Kâmil Paşa'nın sukutu vaki olmuş ve yerine 
Mahmut Şevket Paşa Sadrazam nasp ve tayin olunmuştu Bu hadiseyi müteakip, 
düşmanlarımız tarafından Mütareke Mukavelesi fesh edilerek harbe yeniden ip-
tidar edilmiştir. Bu ikinci harp esnasında kalelerimizin gösterdiği sabru sebat ve 
şecaat, milletimizin mevrusu ecdad olan hasailı merdanesini muhafaza eylemek
te olduğunu cihana karşı ispat eylemiştir. 

Mahmut Şevket Paşa, kendisine has olan faalliyyeti vatanperveranesiyle bir 
taraftan devletlerle akdi sulh zeminini ihzara, diğer taraftan da ordunun talim ve 
terbiye ve teçhizat ve levazımını halin ıcabatı dairesinde ikmale sarfı mezıdı gay
ret eylemekte iken, hain bir suikaste maruz oldu. Ricali devletimiz arasında eme
li halisi ile faaliyyetı harıkuladesıyle temeyyuz eden merhumun, bu sureti zıyaı 
pek buyuk teessür ve teessüfümüzü mucip oldu. 

Bundan sonra da, ayni suretle bir taraftan muzakeratı sulhıyye idame edil
miş ve her turlu ıhtimalata karşı hazır bulunmak üzere ordunun talim ve terbıy-
yesıne ve teçhizat ve levazımının ikmaline çalışılmıştır. Bize hücum ıçm birleşen 
düşmanlarımızın yekdiğerleriyle mücadeleye girişmeleri üzerine, Orduyu Hüma
yunum ileri sevk ve düşman, Marmara havzasından tardedılerek Edirne'nin istir
dadına muvaffakiyyet hasıl olmuştur Bu vakai mebrurenin tesıratı manevıyyesi, 
fevaıdı maddiyyesınden kat kat ziyade oldu. Harbin ilk safhasında suiıdare yü
zünden ordumuzun duçar olduğu mutevali hezimetler, dahilde buyuk bir nevmı-
dı, hariçte azım bir hayret uyandırmıştı, ikinci payitahtı Osmanınin istirdadında 
Orduyu Hümayunumuzun izhar ettiği şevk ve heyecan ve intizam ve surat, iyi 
kumandanların tahtı idaresinde Osmanlı Ordusunun vatana karşı olan vazifesi
ni daima fedakârane ifa edeceğini ısbat eylemekle, dahili memleketimiz, buyuk 
bir umıt ve intibah ile canlanmış, haricin hayret ve taaccübü yerine, emniyet ve 
itimat kâim olmuştur. Bu emniyetin husulüne çalışanların mesaisini mefharetle 
yad ettiğimiz sırada, mudafaaı vatan yolunda terki hayat eden bilcümle şuheda-
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mn mazharı gufranı ilahi olmasını ve evlad ve akaribine Cenabı Hakkın sabrı ce-
mil ihsan buyurmasını dua ederim. 

Londra Protokolü ile Anadolu'nun emnü asayişi nazarı ehemmiyyete alınmak 
kaydıyle taraflarından gösterilen arzuya tevfikan, Adaların mukadderatı, Düveli 
Muazzamanın kararma tevdi olunmuştu. Devletlerin ahiren Babı Alimize tebliğ 
edilen notalarında, Anadolu'nun inkişaf ve terakkisi namına muhtaç olduğumuz 
huzur ve sükunun temini için elzem olan Adaların, maatteessüf, Yunanistan'a bı
rakılmasına karar verildiği görülmüştür. Mezkur notaya hükümetimiz canibin
den verilen cevapta, bu kararın kabul edilmesi gayri kaabil olduğu esbabı muci-
besiyle izah edilerek nimeti sulhun kıymeti takdir edilmekle beraber, Devletimi
zin istihsali hukuk için sarfı mesaiden geri kalmayacağı bildirilmiştir. Bu noktai 
nazara ve menafii esasiyyemize muvafık olacak surette meselenin sulhen tesviye
si esbabı istikmal edileceğinden ümid var bulunuyorum. 

Lozan Muadehesi mucibince tahliye ve teslime mecbur olduğu Adaları İtalya 
devletinin ankarib iade eyleyeceğinde iştibah olunamaz. 

Umuru vilayatın sıkı bir teftiş ve murakabeye tabi tutulması emnu asayişin 
takriri ve inkişafı iktisadinin temini için elzem görüldüğünden, taksimatı coğra-
fiyye itibariyle altı Müfettişlik Dairesi ihdas ve her mmtıkaya bir Müfettişi Umu
minin tayini tensip edilmiştir. Bu teşkilatın memleket için müsmir ve feyzdar ola
cağını ümit ederim. Memleketimize hayatı cedide bahşedecek olan Samsun - Si
vas - Harput, Ergani - Bitlis - Van, Sivas - Erzincan - Bekriç, Rayak - Ramile, İz
mir - Kalai Sultaniyye şimendiferlerinin imtiyazatı verildiği gibi, Ankara - Kayse
ri - Ulukışla, Kayseri - Sivas - Diyarbekir - Ergani Maden Hatlariyle daha bazı 
hututu hadidiyye hakkmdaki müzakereler de cereyan etmektedir. Yafa, Trablus-
şam, Ereğli, İnebolu limanlarının inşa ve işletme imtiyazıyle Hayfa Limanının in
şası tahtı temine alınmıştır. 

Mesaibi harbîn kuvayı askeriyyemizde husule getirdiği zayiatın bir an evvel 
tazminatı elzemdir. Harbi zail, kuvvetli bir Donanmanın Devletimiz için olan lü
zum ve ehemmiyyetini bir kat daha ispat etti. Harbiye ve Bahriye nezaretlerinin 
mesaisine milletin fedakârane müzahir olmasını arzu ederim. Ordu ve Donanma
mızın terakkisi için ecnebi ümera ve zabitan celbettiğimiz gibi, şuabatı idarei dev
letin aksamı sairesi için de talep ettiğimiz mütehassıslar peyderpey vürud etmek
tedir. Bu da memleketimizin teceddüd ve ıslahı hakkındaki amali Şahanemizin 
tezahüratı terakkiperveranesindendir. 

Devletimizin ahvali maliyyesi, iki sene devam eden muharebattan pek ziyade 
müteessir olmakla beraber, bu devrei buhranda bile tahsilatı umumiyyenin teza-
yüd etmiş olması, ati için itminanbahş bir emaredir. Esnayı harpte aktedilen dü
yunu gayri muntazamanın tesviyesi için Fransa Hükümetinin müzahareti dosta-
nesiyle Paris piyasasında akdolunan istikrazı mühim olan müşkil zamanlarda bi
le taahhüdatına riayetkar olmuş olan Devletimizin teyid ve tahkimi itibarına me
dar olduğundan bu da ayrıca şayanı zikr ve mahzuziyettir. 

1330 senesine mahsus olarak tanzim edilen bütçede sarfiyatın tenkisine ve 
varidat ve masarif arasındaki farkın tenziline pek ziyade gayret edilmiş; fakat 
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matlup olan tevazünü mali tamamıyle husule getirilememiştir. Devletin istikbal 
ve itibarında en buyuk bir unsur olan bu tevazünü işkal edecek her turlu teda-
bırden tevakki olunmasını talep eylerim. 

Devletimizin şimdiye kadar mahrum olduğu menabiı varidattan istifade ede
bilmesi ıçm bazı düveli muazzama ile muzakerata girişilmiş ve Fransa Hüküme
tiyle hitam bulan bu muzakeratm ingiltere Hükümetiyle ikmali kuvveı karıbeye 
geldiği gibi, Almanya ve Rusya Hükümetleriyle de pek yakın bir zamanda husnu 
neticeye iktiranı kavıyyen memul bulunmuştur. Bu itilafların bir taraftan, gele
cek seneden itibaren bütçemizi tevzin ve diğer taraftan Devletimizle Düveli saire 
arasındaki munasebatı siyesiyye ve ıktisadiyyeyi takviye ve tahkim ederek mem
leketimizin sulh ve sükun dairesinde terakki ve mbisatı iktısadismı temine me
dar olacağını umıd ederim 

Siyaseti hariciyyemız, hukukumuzun tamamen muhafazasıyla hukuka gay
ra riayetkar olmak esasma müstenit bulunmak itibariyle, Düveli Muazzamaı mu-
tehabbe ile munasebatı sıyasıyyemız kemakan samımı, her taraftan mutekabılen 
ibraz olunan meaşirı itilaf ve musalemetperverane ile daha ziyade mustaıddi in
kişaf ve inbısattır Hali harp hitam bulmak hasebiyle, komşu devletlerle muna
sebatı sıyasıyyemiz iade olunmuştur Devletimiz ile Iran Devleti beyninde mevcut 
olan hudut ıhtılafatmı fasıl ve tesviye ıçm teşekkül eden Muhtelit Komisyon va
zifesini hitama erdirmiş ve arazı uzermde tatbikatı tahdıdıyye icra edilmek üzere 
bulunmuştur 

Feyzi meşrutıyyetin bihakkın istikrar ve inkişafı için kuvveı teşrııyye ile kuv
veı ıcraiyye beyninde tevazünü tam husulü ehem ve elzem olduğundan Meclisi
nizin evvelemirde Kanun-ı Esasi'nın bu dairede ikmali tadilatına sarfı ihtimam 
eylemesini ve Bütçe Kanunuyla sulh muahedelerinin ve muvakkat kanun layıha-
larıyle tevdi olunacak diğer kavanın layihalarının süratle tetkik ve tasdik eyleme
sini arzu ederim. Zayiatı vakıayı peyapey telafi ve memleketemizı, mustaıd oldu
ğu gayeı terakkiye bir an evvel isal eyleyebılmek için umuru ammenin azim ve 
metanetle sevk ve idare edilmesi begayet elzemdir. Hükümetin mesaisini bu esa-
sata ibtına eyleyeceği gibi, sizlerin de menafıı aliyei memleketi herşeye takdim ey
lemenizi ve mesulıyyetı hükümeti deruhte edenlere karşı da murakıp ve müzahi
ri hakiki olmanızı tavsiye eder ve selametj Mülk ve millet uğrunda masruf olacak 
mesainizin tevfikatı Suphanıyyeye mazhariyyetını Cenabı Haktan niyaz ve Mecli
si Umumı'yı kuşad eylerim. 

1914 Yılı Açış Nutku 
REİS — Nutku Iftıtahı kıraat olunacaktır. Buyurun Alı Fuat Bey. 
ALI FUAT BEY (Mabeyni Hümayun Başkâtibi) — Nutku Padışahıyı kıraat edi

yorum 
Muhterem Ayan ve Mebusan, Uçuncü intihabat üzerine, geçen Teşrınıısanı 

bidayetinde içtimai lazımgelen Meclisi Mılli'nin bir ay tecilden sonra birinci dev-
reı ıçtımaıyesım kuşada beni muvaffak buyuran Cenabı Hakka hamdu sena eder 
ve sizlere beyanı hoşamedı eylerim 
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Devletlerle olan musabetatımıza vakit vakit icrayı suıtesirden hali kalmayan 
mesaili muallakayı bertaraf ederek haizi savaıl ve muşkilatın imkanı zuhurunu 
izale ile ıslahat ve terekkıyatı dahihyyeye germıi tam vermek ve bu suretle Balkan 
Harbinin mucip olduğu zayiat ve mesaibı bir an evvel telafi eylemek üzere, sarfı 
mezıdı gayret etmekte iken Avrupa'da sulhu umuminin vasi mikyasta muhtel ol
masından mütevellit buhranı azim üzerine hukuk ve menafıi siyasiyemızrn mü
dafaa ve muhafazası meselesi bittabi her şey takaddüm etmekle ilanı bitarafı ile 
beraber, umum Kuvayı Benyye ve Bahriyemizin seferber hale vazım irade ettim 

Hükümeti Seniyemız ihtiyar ettiği musellah bitaraflıkta sebatı azmetmiş iken, 
Donanmaı Hümayunumuz Karadenizde Rus Donanmasının tecavuzatına duçar 
olmuş ve müteakiben Rusya ve ingiltere ve Fransa Devletleri hudutlarımıza as
ker ve donanma sevk ile fiilen muhasemata başlamış olduklarından, Avni Barı ve 
inayeti Peygamberiye bittevessul düveli mezkureye karşı hali harbi ilan ile hudut
lardaki ordularıma ileri hareket emrini verdim 

Rusya Fransa, ingiltere Devletlerinin Alemi islam aleyhinde öteden ben ta
kıp edegeldıklerı siyaseti imhakaranenin silah kuvveti ile refi farizai diniyye hük
mün aldığından, ısdar olunan Fetavayı Şerife mucibince bilcümle Muslımıni bun
ların ve muavini olan devletlerin aleyhine cihada davet eyledim 

Orduyu Hümayunun hudutlarda ve donanmamızın Karadeniz'de gösterdiği 
şecaat ve besalet tarihimizin meserı kahramananesi meyanında en buyuk bir 
mevkii tutacaktır 

Seferberlik emrine karşı gösterilen icabeti şeriaa ve muntazama ve lezavımı 
askeriye tedarikinde izhar olunan gayreti fevkalade, milletimizin mudafaai vatan 
uğrunda müttehit bir kıtlei hamıyyet olduğunu ispat etmiş ve bu hareketi ulvuy-
yei vatanperveran bihakkın şayanı takdir bulunmuştur 

Meclisi Milli mızın dahi muzakerat ve içtihadında ayni ittihat ve ittifak asarı 
nı iare edeceğini ümit eder ve tahsisatı askeriyyeye mütedair ve tevzini kuva esa
sına müteallik, Kuvveı ıcraıyyemizce teklif olunacak Kanun-ı Esası tadilatının ve 
kavaninı saire layihalarının süratle tetkik edilmesine intizar eylerim 

Muazzam müttefiklerimiz Almanya ve Avusturya Macaristan Devletlerinin 
şanlı orduları tarafından müşterek düşmanlara karşı Avrupa'da ihraç olunan 
muzafferıyatı mutevaliye Kuvayı Berriye ve Behriyemızin ve emri seri ile Rusya, 
ingiltere ve Fransa'ya karşı cihada davet edilen mücahidini Islamın, Asya ve Af
rika da parlak zaferler ilave edeceğine ve bundan sonra Cenabı Hakkın muhafa-
zaı hak ve adi ıçm silaha sarılmış olan Devleti Aliyyemıze ve çar aktarı cihanda
ki Islamlara şeref ve saadetle mubeşşir ve bir istikbal bahşedeceğine mutekidim 

Devletimizce vaktiyle ecanibe bahşolunan musaadatı mahsusa, anenfeanen 
işgal ve makasidıni tebdil ederek, hukuku Hukumranimizı haleldar edici bir ma-
hıyyetı muzırra iktisap eylemiş olduğundan, hukuku beynedduvel esasatından 
hiçbirine temas etmeyen ve kapitülasyon namı altında içtima eden bilcümle ım-
tıyazatı ecnebıyenin refını irade ederek, düveli saırede olduğu gibi, Memaliki Şa
hanemde dahi ecanıp ve bunlara müteallik muamelat hakkında hukuku beynel
milel ahkamına tatbiki usulünü vaz eyledim 
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Harbi Umumiye iştirak etmeyen düveli muazzama ve hükümatı saire ve bil
hassa komşumuz Bulgaristan ile münasebatı siyasiyemizin kemakan halisane ve 
dostane olduğunu maal memnuniyye beyan ederim. 

Selameti Devlet ve Memlekete masruf olarak mesainizin Tevşihatı rabbaniy-
yeye mazhariyyetini Cenabı Haktan niyaz ve Meclisi Umumi'yi küşad eylerim. 

1915 Yılı Açış Nutku 
REİS — Buyurun Ali Fuat Beyefendi. 
ALİ FUAT BEY (Mabeyni Hümayun Başkâtibi) — Muhterem Ayan ve Mebu-

san; 1 Kânunuevvelden beri cereyan eden vakayi ve hadisat o gün kıraat edilen 
Nutku Hümayunumda vuku bulan temenniyatımı ve neticei harbin bütün alemi 
İslamın ve Osmanlıların hayır ve selametini mucip olacak surette tesyirnümayi 
husul olacağına dair izhar edilen ümidi şahanemi hamdullah teyit ve takviye etti. 

Moskoflarm İstanbul ve Boğazlara karşı iki buçuk asırdan beri perverde ve 
muannidane bir surette tatbik ve takip ettikleri hırsı istilalarının tahakkukunu 
teshili için, Çanakkale ve Gelibolu şibihceziresine karşı İngiliz ve Fransızların ku-
vayı bahriye ve berrtyyeleri ile icra ettikleri taarruzatı şedide, Ordu ve Donanma
nın ecdadı kiramın menakıbı cengarenasini pek şanlı bir surette ihya eden ve bü
tün alemin hayret ve takdirini celp eyleyen müdafaat ve himematı cansiparane ve 
fedakaranesiyle def ve tard olunmuş ve düşmanlarımız zayiatı azime ve müthişe-
ye duçar olmuştur. 

Husemamızın bu inhizamı, İstanbul yolunun gayri kabili mürur olduğu ka
naatini tesis ederek mağrur düşmanlarımızı Balkan Devletlerine ilticaya mecbur 
etmiş ve şibh-i cezirede çevrilen bütün entrikaları takim ve muazzam müttefikle
rimizin Karpatlarda Rus Ordularını Galiçyadan ve Lehistandan sürüp çıkarma
larını ve asırıdide düşmanımızın bütün kalaı müstahkemesinln zirü zeber edil
mesini ve Rus kuvasına istinat eden İtilafı Müsellesin bütün ümitlerinin berhava 
olmasını teshil eylemiştir. 

Osmanlı Ordusunun şan ve şerefinin böyle parlak ve bir surette iade ve ih
yasına vesile veren Cenabı Hakka, secdei şükrana kapanarak arzı mahmedet 
eder diğer cephei harplerde hududu vatanı fedakârane müdafaa eden gazilerime 
de nusreti nihaye batış buyurmasını niyaz eylerim. 

Hayretaver bir intizam ve bahadırlıkla Moskof Ordularının kuvvei tecavüziye-
sini kırarak bütün hududu müstahkemeyi zapteden Osmanlı müttefik ordular, 
Balkanlara tevcih şahamet ettikten sonra Bulgaristan orduları da iltihak etmiş ve 
ittifakı müsellesi ittifakı murabbaa inkılap ettiren bu vakai mühimme muzafferi-
yeti kafiyenin tahakkununu tacil eylemiştir. 

Balkanlar vaziyetinin bu suretle lehimize olarak inkişafını teshil ve temin et
mek için komşumuz ile tashihi hududa muvafakat eyledik. Aktedilen mukavele 
de berayı tasdik meclisinize tevdi edilmiştir. 

Sırbistan'ın kısmı mühimmi bugün müttefikin ordularının tahtı işgalinde bu
lunuyor. Tuna tariki ile muvasalat temin edilmiş olduğu gibi Berlin, Viyana, İs
tanbul yolu da açılmıştır. Teyemmünen husul pezir olarak müttefik milletlere 
harpte zaferler, sulh zamanlarında da terakkiler ve saadetler bahşedecek olan bu 
muvasalai sadaverin teessüsünden dolayı Cenabı Hakka hamdü senalar ederim. 
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Bu muşkul zamanlarda Meclisi Mılli'nın muttehıden Hükümeti Senıyyemıze 
muzaherette bulunmasından dolayı beyanı memnuniyet ve mahzuzıyyet eder 
ahvali harbiye ılcaatıyla tanzim ve tevdi edilen levayıhı kanunıyye ile bütçe ve ıs-
tıkrazat kanunlarının da süratle tetkik edilmesine intizar eylerim 

Müttefiklerimizle munasebatı sıyasıyyemlz her gun mutezayıt bir emniyet ve 
sarmmıyyetı mutekabıleye istinat ediyor ve edecektir Husemamıza karşı olan 
müşterek siyasetimizde her cephede ve her noktada yek diğerlerimize muzaheret 
ederek memleket ve milletlerimiz ıçm butun kabilıyatı şahsıyye ve tabıyyenın m 
kışafı tammına müsait bir sulh istihsal edilinceye kadar harpte sebat etmek ola
caktır 

Bitaraf Devletlerle olan munasebatımız kemakan halisane ve dostanedir 
Selameti devlet ve memlekete masruf olan mesaıı mebruremızın tevfıkatı 

Rabbanıyyeye mazhariyetini niyaz eder ve Meclıs-ı Umumiyi kuşad eylerim 
1916 Yılı Açış Nutku 
REİS — Mabeyni Hümayun Başkatibi Alı Fuat Beyefendi Nutku Hukamuyu-

nu kıraat edeceklerdir Buyurun 
ALI FUAT BEY (Mabeyni Hümayun Başkatibi) — Nutku Hümayunu kıraat 

ediyorum 
Muhterem Ayan ve Mebusan 
Uçuncu Devreı Içtımaıyyenm Uçuncu içtimaını daha müsait şerait tahtında 

kuşad edebildiğimden dolayı Cenabı hakka hamdu sena ederim 
Geçen sene içtimainin sonlarına doğru Orduyu Şahanem esiri mehabeti asır

larca tarihi alemde mahsus olacak şanlı bir muvaffakıyyet ihraz etmiş, Payitahtı 
Devlet ve makam Hilafetin kapılarını açmak üzere Çanakkale civarına yerleşmiş 
olan ingiliz ve Fransız ordularını zayiatı azıme verdirerek firara mecbur eylemiş
tir 

İstanbul ve Berlin yolunun kuşadı mesudu üzerine müttefik ordularla ittisal 
peyda eden ordumuzun kemali şanu şerefle ikmal ettğı bu vazıfeı muhımmeyı 
müteakip diğer cephelere şevkine ıptıdar edilmişse de düşmanlar İstanbul önün
de uğradıkları hezimetin intikamını başka yerlerde almak hırsıyla buyuk kuvvet
ler tahşıd ederek kuvayı İmdadıyyemızm vurudundan mukaddem Irak ve Kafkas 
hudutlarında tecavüze geçmişlerdi Düşmanın tefevvuku adedısıne rağmen mez
kur cephelerde bulunan ordularımız, tahvebehatve müdafaa ederek, aldıkları 
emre tevfikan tedrici surette çekilmişler ve peyderpey yetişen kuvayı ımdadıyye-
nrn yardımıyla düşmanların istilalarını her ıkı cephede tevkife muvaffak olmakla 
beraber, mukabil taarruza da geçmişlerdir 

Bağdat onune kadar takarrup eden düşman, ordumuzunu mukavemeti dılı-
rane ve taarruzu takat barendazanesıye duçarı hezimet olmuş ve bakıyyetussu-
yufu ile evvelce ihzar eylediği Kutul Ammare istihkamına iltica edebilmişti Mah
sur ordusunu kurtarmak üzere mütemadi kuvayı ımdadıyye ile takviye edilen 
düşmanın aylarca devam eden cemaatı, Ordumuzun şecıane ve fedekarane mu
kavemetleri karşısında akım kalmış Kutul Ammare mahsur olan ingiliz Generali 
Tavzmd' butun heyeti zabıtanı ve ordusuyla arzı teslımıyyete mecbur olmuştur 
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Felahiye önündeki muharebel müthişe İle meşgul bulunulduğu sırada Rus
lar komşumuz Iran memleketim istila ede ede Cenup hududumuza takarrup et
mişti ingiliz Ordusunun hezimete uğrattıktan ve Kutul Ammare mahsurun esir 
eyledikten sonra ordumuzu, Ruslara tevcih savlet eyleyerek şırane taarruzlarıyla 
Kırmanşah ve Hemedan'e Ruslardan tahlıs edip Tahran kurbuna kadar yetişmiş
tir 

Müslüman ve komşu memleket olan iran'ın tekemmül ve terakkisi ıçm lazım 
olan butun müsait şeraiti ihraz ve her turlu kuyudu muzırradan azade olarak 
müstakil ve müreffeh bir hayat iktisap eylemesini görmek bu harpte takıp ettiği
miz gayelerden birisidir 

Şark hududumuza tecavüz eden Rus ordularını tamamıyle tevkif eyleyen, o 
cephedeki ordumuzun, düşmanı hudut haricine atmak hususundaki vazifesinin 
icrasında nusrati ılahiyyeye mazhariyetini Cenabı Hak'tan niyaz eylerim 

Butun alemi Islamın saadeti namına harp ile meşgul olduğumuz bir sırada 
Mekke Emin sabıkının düşmanlarımızın tesvılatma kapılarak Makamı Hilafete 
karşı refı livayı isyan eylemesi, teessürümüzü mucip oldu Hiyanetı tezahür eden 
merkumun cezayı sezasını bulacağına şüphemiz yoktur 

Yemen deki askerlerimiz de, Anavatan ile rabıtaları munkatı olmakla beraber, 
her turlu mahrumiyetlere karşı buyuk bir sabır ve tahammül göstererek müca
hidin ile birlikte ingiliz Ordusunu Aden içine kadar sürmüştür 

imam Yahya'nın bu defa da izhar ettği sadakat ve hamiyyetı Islamiyyeyı 
memnunlyyetle yad ederim 

Trablusgarp mücahidim de, muhataran gunagunu göze aldırarak oraya yeti
şen zabitanımızm sevk ve idaresi ve civar Müslümanların ıltihakıyla düşmanları
mıza muvaffakiyetli darbeler vurmaktadırlar 

Trablusgarp Harbinden beri halası islam namına oralarda devam eden mu-
cahedatı da lisanı şükran ile zikreder, Naıbussultammız olan Sunusı Şeyhi es 
Seyyid Ahmet Şerif Paşanın azım ve mukavemetini takdir ederim 

Mısır'ın ıstıhlasına memur olan Orduyu Hümayunun, çolun kızgın kumları 
üzerinde esbabı muvaffakiyetini ihzar ile meşguldür Vakti merhununda Cenabı 
Hak km hıttaı mezkurenın tahliyesine de muvaffak buyuracağını eltafı ilahıyye-
den memul ederim 

Çanakkale ve Gelibolu'dan firara mecbur kalan hasımlarımızın akıbeti tahak
kuk eden Sırpları kurtarmak ve müttefiklerimiz ile teyemmunen teessüs eden 
hututu ittısaliyyemızi kesebilmek hulyasıyla orduların Selanik'e göndererek şeh
ri mezkuru ve civarını işgal eylemişti Orada mevkiini takviye ile beraber Roman
ya ve Yunanistan a aleyhimize tahrik ıçm maddî ve manevî butun ceht ve gayre
tini sarfta devam etmiş Rusların müttefik orduların diğer cephelerde meşgul ol
duğu sırada Galıçya'da tecavüz ile mevzi bazı muvaffakiyetler istihsal eylemesi 
üzerine Romanya'yı harbe surukleyebilmışlerdır Romanya'nın Cenubundan ve 
Şimalinden buyuk bir savletle ilerleyen müttefik ordular, Rus ve Romen ordula
rını perişan ederek düşmanların bu defa da canlanan ümitlerini berhava eylemiş
lerdir 
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Zabitan ve askerlerimizin Dobruca Galiçya'da dünyanın en muntazam ve en 
bahadır ordularıyla yan yana ettikleri harplerde de ibraz ettikleri şecaat ve feda-
kari ile temayüz eylemesi, Osmanlı Ordusunun kalbinde ne büyük bir gururu 
millinin yaşamakta olduğunu cihana bir kat daha ispat eylemiştir. 

Ordu ve Donanmayı Hümayunumun bu badirei uzmada ibraz eylediği feda
karlığı, sebat ve azmi her türlü takdire seza bahadırlığı lisanı tebcil ile bir kere 
yad eder ve Secdei Şükrana kapanarak muzafferiyyeti nihaiyye için Cenabı 
Hak'tan nusrat ve tevfikat diler ve bu vesile ile de şühedaya rahmet, gazilere se
lamet temenni eylerim. 

Kapitülasyonların ilgası üzerine münasebatı hukukiyyemizi Avrupa Hukuku 
Düvel ve muamele! mütekabile esasatına tevfikan tanzim için muktazi mukave
lelerin müzakeratına müttefikimiz Almanya Hükümeti ile iptidar etmiştik. Muka-
velatı mezkûrenin yakında intacı ile beraber tasdiki, meclisinize tevdi olunabile
ceğini ümit ederim. 

Şeraiti umumiyye ve esasiyyesi vazıulimza devletler canibinden mütevaliyen 
aleyhimize olarak ihlal edildiğinden dolayı esasen keenlemyekün olup sebebi 
mevcudiyetini kaybetmekle beraber, ara sıra umuru dahiliyyemize müdahale için 
vesile ittihaz edilen Paris ve Berlin muahedelerini de bu defa feshettik. 

Müttefiklerimizle münasebatı siyasiyyemiz günden güne bir kat daha teyazüt 
eden mütekabil bir itimat ve samimiyet dairesinden cereyan etmektedir. 

Geçen seneki nutkumda da beyan ettiğim veçhile, düşmanlarımıza karşı olan 
siyaseti müşteremiz, darül harbin her noktasında yekdiğerimize muavenet ede
rek memleket ve milletlerimizin kabiliyyatı mahsusa ve evsafı tabiiyyesinin inki
şaf ve tealisine müsait bir sulhun husulüne kadar harpte sebat etmek olacaktır. 

Bitaraflarla olan münasebatımız dostanedir. 
Cihan Harbinin müşkilatı azimesine göğüs gerebilmek için her şeyden evvel 

vifak ve ittihada lüzum vardır. Meclisinizin geçen senelerde olduğu gibi, ihtizam 
ve ittihat hususunda millete nümunei imtisal olacağını ümit eder ve ahvali har-
biyye ilcaatı ile tanzim ve tevdi edilen levayihi kanuniyye ile bütçe ve istikrazat 
kanunlarının da süratle tetkik edilmesine intizar eylerim. 

Harbi hazırın ehemmiyyeti azimesini his ve idrak ile talep edilen her türlü 
himmet ve fedakarlığı işar etmek suretiyle hamiyyeti diniyye ve vataniyyesini is
pat eyleyen milletimin ve devletimin selametine masruf olan mes'aii meşkureni-
zin tevfikatı ilahiyyeye mazhariyyetini temenni ile Meclisi Umumi'yi küşad ede
rim. 

1917 Yıh Açış Nutku 
REİS — Sadrazam Mehmet Talat Paşa Hazretleri Nutku Hümayunu kıraat 

edeceklerdir. Buyurun. 
MEHMET TALAT PAŞA (Sadrazam) — Nutku Hümayunu okutuyorum : 
Muhterem Ayan ve Mebusan; 
Üçüncü devrei içtinıaiyyenin dördüncü içtimaını küşad ederken alemi insa-

niyyet için misli görülmemiş bir felaket teşkil eyleyen bu harbi umuminin senei 

6 6 4 



ahiresi zarfında şanlı ve müttefik ordularımıza menaklbı hamaset ve kahraman
lıklarını bir kat daha tezyin ve tezyıd edecek surette fırsatlar ve nusretler bahşe
den Cenabı Hakka hamdu sena etmeyi en birinci vazife addeylıyorum 

Müşterek düşmanlarımızın cesim mikyasta tedarikat ile ve bin turlu fedakar
lıklar ihtiyarı ile Garp sahai harbinde giriştikleri taarruzların akim kalmasına 
mukabil, her cephede yekdiğerme muzaheret ve muavenetle zaferi nıhaye doğru 
yürüyen müttefik ordularımız, Şarkta yeni yem fütuhata nail oldukları gibi, ahi
ren Izonzo cephesinde hib ve haşir firar eden italyan ordusu üzerine ihraz ettik
leri muzafferiyetle de, ne cihete tevcihi azm ve meram ederlerse, inayeti Hakla, 
naili galebe ve muvaffakiyet olduklarını bir kere daha ispat eylemişlerdir 

Dahili vatanımızda ingilizlerin kuvayı azıme ile Gazze cephesine defaat ile vu
ku bulan taarruzlarına kahraman ordularımız dilirane mukavet etmişlerdir Di
ğer cephelerdeki vazıyetten bilistifade Irak'ta ve Kafkasya'da bir kısım arazimizi 
istila eden düşman ordularını kahraman ve şeci Ordularımın inayeti Hak ile hu
dut haricine atacaklarını katiyyen umıd ederim 

Harben istihsali muzafferıyyetten nevmıd olan hasımlarımızın, müttefikleri
mizi ve bizi iktisat sahasında mağlup etmek maksadı ile kavaıdi hukuk düvele 
mugayir olarak ittihaz eyledikleri tedabiri gayrı meşruaya mukabele olmak üzere 
zarureti harbiyye icabatından olan mukabele bilmişi mahiyette bulunan tahtel
bahir muharebesinin teşdidi uzerme Şimali Amerika Hukumatı Muttehıdesı, Al
man Hükümetine ilan harp eylemiş olduğundan, biz de bihassebıl ittifak Huku
matı Muttehideı mezkure ile katı munasebat eylemek mecburiyetinde bulunduk 

Kuçuk milletlerin hamisi sıfatını takman itilaf Devletleri, Yunanistan da her 
turlu tazyıkat ve tecavuzatı hukuk şikenanede bulunarak evvela heyeti muttefı-
kamızm sefirlerini ve badehu Yunan Kralını, Yunanistan arazisini terke icbar et
mişlerdir 

Ahiren bu devletlerin muaveneti filliyyeleriyle resıkare gelen Hükümet de Yu
nanistan'ın evvelce yekdığerınden mufterik olan ıkı kısmı birleşmiş olduğu ve 
Balkan Cepheı Harbindekı muhasamata müteaddit Yunan alayları iştirak eyle
miş bulunduğu vesilesiyle Düveli Muttefika ile idamei munasebatı tecviz etmeye
rek bizde ve müttefik memleketlerde bulunan Yunan sefir ve konsoloslarını geri 
celbeyledık 

Papa Hazretleri tarafından milletlerarasında bir an evvel tesisi ittifak ve mu-
hadenet eyleyerek beyhude irakaı deme mani olmak maksadı ulvisi ile bilcümle 
muhasım devletler hukumdaran ve ruesasma gönderilen notadaki teklifi kemali 
samiyyetle kabul ettik Biz harbe mevcudiyetimizi ve bilcümle arazimiz üzerinde
ki hukuku istiklal ve hakimiyetimizi mutlak ve katı surette muhafaza etmek ve 
serbestli inkişafımıza her turlu tesirat ve mudahalattan azade olarak temin eyle
mek maksadı meşruu ile devam etmekte bulunduğumuzdan, müşarünileyh haz
retlerine müttefiklerimizle bılıstışare bu esaset dairesinde cevap ita eyledik 

Düveli muttefika ile olan munasebatı sıyasiyyemiz gittikçe mutezayıd samı-
mıyyet ve meveddet ve her vesile ile teeyyut eden mütekabil bir ıtimad ve emni
yet ile devam etmektedir 

Sadık ve muazzam müttefikim haşmetli Almanya imparatoru Hazretlerini 
paytahtımıza vukubulan ziyareti ahırelerı bu samımıyyet ve muhasalatm en ba-
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riz bir delili cedidini teşkil eylemiştir. Bu seyahat, Hükümdarı müşarünileyh Haz
retlerinin hakkımızdaki gayet kıymettar hissiyyatı dostanelerinin ve münasebatı 
mütekabilemizde mevcud olan ahenk ve itilafı tammm mutantan bir surette te
zahürüne vesile olmuştur. 

Bitaraf devletlerle münasebatımız, kemafissabık, dostane ve halisane olmak
la berdevamdır. 

Komşumuz İran Devleti İslamiyyesinin her türlü tecavüzatı istilakaraneden 
masun olarak istiklali tam dairesinde itila ve inkişafı ahassı amalimizdir. 

Harbi umuminin her yere tevlid eylediği müşkilat ve masaibden memleketi
miz de bizzarure müteessir olmakta ise de, milletimizin mütehalli olduğu sabır ve 
sebat ve tahammül, fedakarlık, vatanperverlik hissiyat ve fazailin, kısmı azami 
muvaffakiyyetle geçiştirilmiş olan bu hayat ve memat mübarezesinde sonuna ka
dar devam edeceğimize zerre kadar şüphe bırakmamaktadır. 

Harbin, hayatı iktisadiyyemiz üzerinde icra ettiği tesiratı arnikayı mümkün 
olduğu kadar tahfil için istihsalatı milliyemizin tezyidine çalışılmaktan geri du-
rulmamakta ve iktisadiyyatımızın inkişafı atisi için de icab eden tedabire teves
sül olunmaktadır. Teşebbüsatı iktisadiyye için milletimizin gösterdiği günden gü
ne mütezayid şevk ve faaliyet kalbimi lebrizi sürür etmektedir. 

Harbin umur ve muamelatı maliyyemiz üzerine olan tesiratını tehvtn için uğ
raşılmakta ve bu sene meclise tevdi olunan Muvazenei Umumiyye Kanun layiha
sı ile diğer bazı levayihi kanuniyye tezyidi varidata müteallik tedabiri ihtiva eyle
mektedir. 

Gerek bunları, gerek umuru dahiliyye ve adliyye ile sair devaire ait olarak tev
di edilecek layihaları layık oldukları ehemmiyet ve süratle tetkik eylemenizi him
metinizden beklerim. 

Cenabı Hakkm, tealii vatan ve millet uğrunda masruf olacak mesainizi mu
vaffakiyyetle tetviç buyurmasına dualar ederek Meclisi Umumi'yi küşad eylerim." 

3. VI. Mehmet'in (Vahdettin'in) Meclis-i Umumi'yi Açış Nutukları 
1918 Yılı Açış Nutku 
REİS — Nutku Hümayunu kıraat etmek üzere Sadrazam Mehmet Talât Paşa 

Hazretleri kürsiye davet ediyorum. 
MEHMET TALÂT PAŞA (Sadrazam) — Nutku Hümayunu okuyorum. Muhte

rem Ayan ve Mebusan! 
Biraderi mükerremin Hakanı Mağfur Sultan Mehmet Hanı Hamiş Hazretleri

nin 3 Temmuz 1334 Tarihinde vukuru irtihali üzerine bil-irs vel-istihkak Maka
mı Saltanat ve hilafeti işgal ettim ve Meclisi Mebusam'nı itimadını haiz olan hü
kümeti ipka ve ısdar eylediğim hattı hümayununda emniyet ve vifak ve itihadı 
dahilinin tesis ve idaresini ve pek uzun süren harbin tesisatı günâ gününden 
muztarip olan milletimin ıztırabatının tehvinini ve iaşe hususunun ve vazifeleri
ni kahramanane bir surette ifa etmekte olan ordularımın ihtiyacatımın tanzim ve 
tatminini ve şerefli bir sulhu yolunun teharrisini emrettim. 
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Uzun harp senetlerinin rehgüzarı mesaimize yığdığı müşkülatın izalesiyle 
meşgul ve hunin ve hevilnak mücadelenin nihayetine silahlarımız elimizde metin 
ve sakin müntazır bulunduğumuz bir sırada Balkan Cephesinin düşmanlar ta
rafından yarılması ve binnetice Bulgaristan'da tahassül eden heyecan, Bulgar 
Hükümeti'nin münferid bir sulh akdına icbar etti. Bir taraftan vaziyeti cedidenin 
İstilzam ettiği tedablri seriayı askeriyyeye derhal mübaşeret edilerek müttefik Or
dular Balkanlara vürud ve hükümetim de memleketin esbabı müdafaasını temin 
edecek tedabire tevessül eylemiş ve diğer taraftan Amerika Reisi Cumhuru Mös
yö Vilson'a harbi umuminin tesviyei kafiyesinin ve müstakbel münasebatı mile-
lin istinatgahı olmak üzere dermeyan eylediği esasat dairesinde sulh müzakere
sine hazır olduğumuz biz ve müttefiklerimiz tarafından bildirilmiştir. 

İttihaz edilen tedabiri askeriyye ve siyasiyyenin bizi müttefiklerimizin yanın
da haysiyet ve şerefimizle mütenasip bir sulha isal eyleyeceğinden ümit var bu
lunuyorum. Vatanın büyük bir kısmı düşmandan tahsis edilmiş ise de henüz pek 
kıymetli aksamı onun istilası altmda bulunuyor. Ordunun kahramanca başladı
ğı vazifesini şerefle hitama erdireceğine emniyetim berkemaldir. Cenabı Hakkın 
cümlemizi fütur ve yeisten korumasmı ve teşettüt ve ihtilafata meydan verilme
yerek sizlere de müşkül mesainizde muvaffakiyet ihsan buyurmasını temenniyle 
Meclis Umumi'nin üçüncü devrei teşriiyyesinin beşinci içtimaını küşad eylerim. 

1920 Yılı Açış Nutku 
REİS — Dahiliye Nazırı Damat Ferit Paşa Hazretleri tarafından Nutku Hüma

yunu İftitahi kıraat olunacaktır. 
DAMAT FERİT PAŞA (Dahiliye Nazırı) — Nutku Hümayunu İftitahiyi okuyo

rum. 
"Muhterem Ayan ve Mebusan : 
Dördüncü Devrei İntihabiyyenin birinci içtimainin küşad eylediğimden; 
Bu vesile ile de Dergâhı Kibriyyaya arzı hamd ve sena eder ve cümlenize be

yanı hoş amedî eylerim. Eczayi Memaliki Şahanemden bulunduğu halde intihap 
icra edilemeyen mahallerden mebus çıkarılamadığı için izharı teessüf ederim. 

Balkan Harbinden henüz çıkıldığı ve giriftar olduğumuz zayiat ve haşaratı te
lafi ve tazmine çalışmak lazım geldiği bir sırada zuhur eden harbi umumiye me-
nafii mülk ve millet hilafında iştirak edilmesi ile henüz yorgunluğunu atamayan 
bünyei devletin ve matemini unutmayan milletin uğradığı alam ve mesaib cüm
lenin gözü önündedir. Rüfekayı mesaisini bile haberdar etmemek sureti ile vesa-
ili harbi ihdas edenlerin hareketi gayri meşruasmdan ve esnayı harpte İrtikap 
olunan seyyiattan Saltanat ve illetin beriüzzimme olduğu şüphesizdir. 

Düveli itilafiyye ile akd olunan mütarekenin tarihte emsali olmadığı veçhile 
ondört mahtan beri devam etmesi ve hali mütarekede aksamı Memaliki Şahane
mizin işgal olunması, memlekette ahvali tabiyyenin avdetine mani olduğu gibi, 
Yunanlılar tarafından vatanımızın bir cüzü layünfekki bulunan İzmir'e tecavüz 
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vukuu, muşkılatı ve galeyanı ammeyi bir kat daha tezyıd ve orada ahaliı mahal-
lıyye hakkında reva görülen mezalim ve teadıyyat teessuratı kalbiyyemizl teşdıd 
etmiştir 

Efendiler . Şu anı mühimde vaziyetimizin vahameti muhtacı tarif değildir. Ki
yaset ve basiret ve metanet ve hamiyet, mucibi fevz ve selamet ve muntıçı muvaf
fakiyettir Adalet, Cemiyeti Beşeriyyenin ussul esasıdır 

El hakku ya'lu vela yu'laaleyhı bir kazıyei müsellemedir 
Bir Milletin harpten mağlup olması hakkı müktesebi olan mevcudiyyeti sıya-

sıyyesının haleldar edemeyeceğinden, hukuk ve menafu devletin vikayesinde he
yeti teşrııyye ile vükelamız tarafından muttehıden sarfı mesai ve gayret ve hükü
metçe her turlu teşebbusatı siyasiyyeı makulenin kemali reviyyetle icrasına mu-
davemet olunduğu ve butun millet menafi! hayatıyyei mukaddesesinı muhafaza 
hususunda yekdıl ve yekvucut bulunduğu halde, devletimizin vahdetini ve mille
ti Osmanıyyenın şeref ve haysıyetmı temin edecek bir sulhun müyesser olacağı
nı ve vilayeti meşgulemızın kurtulacağını eltafı subhanıyyeden umıt ederim. Bi
naenaleyh her turlu tefrika ve şıkaktan tevakki edilerek butun amali mıllıyemn 
felahı vatan noktasında ittihadı mertebe! vucubtadır. 

Memalikı Şahanemizin husnu idaresi zımnında vakit vakit mevkii tatbika ko
nulmak istenilen ıslahattan bir takım esbab hayluleti ile tamamen iktıafı seme-
rat olunamadığı gayrı munker olup, halbuki asrm icabatma tevfikan memleketin 
muhtaç olduğu mamuriyeti ve tebeanın refah ve emniyetmi istihsal için bihakkın 
müsmir olacak usul ve kavaid dairesinde ahkamı cedide ve esasiyye vazı lazıme-
dendır işbu teşebbusatın hayyızı husule vusulü için Hükümetimizce gösterile
cek azmi katıyye heyeti teşrıiyye tarafmdan da ılavei ihtimamat olunması ve te-
sıratı harbıyyenm peyderpey izalesi ile teşkilatı idarenin bir fikri metmı teceddud 
ile ez ser nev tanzim kılınması ve bu meyanda anasırı Osmanıyyeden ekaliyetle-
rın temini hukuku mısullu mevaddı muhimmemn nazarı dikkatten dur tutulma
ması ahassı amalımızdır 

Devletin ahvali malıyyesı, senelerden beri devam eden muharebattan pek zi
yade müteessir olarak duyunu atıkasına bir takım duyunu cedide inzimam ettik
ten başka, dahili memalıkte ika olunan tahribatın telafisi için de bir barı azim da
ha tahammül edilmek ıcab edeceği cihetle badessulh memleketin kuvvei istıhsa-
lıyyesını tezyid edecek esaslı bir takım tedabir ve teşebbusat mevkii icraya vaz 
olunmak üzere bir yandan umuru malıyyede tasarruf ve iktisada riayet ve müs
mir olmayan masariften mucanebet kılınmak elzemdir 

Hükümetimizin mesaisi, vatan ve milletin selameti esbabını istihsale masruf 
olduğu gibi, bizlerin de menafii aliyyei memleketi her şeye takdim ile mesuliyye-
tı hükümeti deruhte edenlere karşı murakıb ve müzahiri hakiki olmanızı tavsiye 
eder ve katan yeis ve fütura duçar olmayıp, uhdenize terettüp eden muşkıl vazi
felerin ifasında tevkıfatı ılahıyyeye mazhariyetini cenabı vahıbulamalden niyaz ile 
Meclisi Umumı'yi kuşad eylerim 
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SONUÇ 
XIII. Yüzyılın sonlarında XIV. Yüzyılın başlarında kurulan Osmanlı 

Devleti, kısa sürede büyümüş Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarında yaşa
yan dil, din, tarih, köken ve yaşam biçimi birbirinden ayrı çeşitli toplu
lukları yönetimi altında birleştirmiştir. Çağmm en güçlü ve en dinamik 
devletini ku rmuş iken, bu özelliklerini koruyamamış, XVII. Yüzyılın baş
larından itibaren kendi içine kapanmış, çağdaş yaşamın öngördüğü dö
nüşümleri gerçekleştirememiştir. Dolayısıyla devlet önce duraklamış, 
sonra gerilemiş ve daha sonra da parçalanma sürecine girmiştir. 

Askeri yenilgiler ve buna bağlı toprakların yitirilmesi çağdaşlaşma 
hareketini gündeme getirmiştir. Askeri alanda başlayan reformlar gide
rek diğer alanlara da yayılmıştır. Bu gelişme, ülke sorunlarının çözü
münde aklın kullanılmasına öncelik veren, devlet kadrolarını ülke sorun
larının çözümü için bir araç gören, kendi yeteneklerini kullanarak devlet 
yönetiminde görev almak isteyen yeni bir kuşağın doğmasına yol açmış
tır. 

Çağdaş Batıyı tanıyan yeni kuşak ülke sorunlarının mutlak monarşik 
sistem içinde çözülemeyeceğini saptamış, b u n u n yerine meşruti bir sis
temin kurulmasını önermiştir. Bu amaçla örgütlenmiş ve siyasal iktida
ra karşı mücadele bayrağını açmıştır. 

Çağdaş Dünyadaki gelişmeleri göz önüne alan bazı devlet adamları
nın ülke sorunlarının çözümü için danışma meclisi şeklinde oluşturduk
ları meclisler, giderek süreklilik kazanmıştır. 

Osmanlı halkı Muhassıllık Meclislerine, İdare Meclislerine üye seçer
ken yönetime katılmanın ilk sınavını vermiştir. 

Meşruti sistem isteyenlerin çoğalması Padişah Abdülaziz'in, taht tan 
indirilmesine yol açmış, büyük umutla tah ta oturtulan Sultan Murat 
bekleneni veremeyince Meşruti sisteme geçiş amacıyla bir darbe daha ya
pılarak II. Abdülhamit tahta geçirilmiştir. 

Padişah, Anayasa'yı ilân edeceğine dair söz vermesine karşılık, bu ko
nuda istekli davranmamıştır. Anayasalı düzen yanlılarının zorlamasıyla 
hükümetçe belirlenen ve kendisince a tanan kişilerden oluşan bir Anaya
sa Komisyonu oluşturmuştur. Çeşitli tasarıları inceleyen bu Komisyon, 
Kanun-i Esasi'yi hazırlamıştır. Önce hükümet üyeleri arasında görüşü
len, daha sonra da padişahın uzmanlarınca incelenen Kanun-i Esasi 23 

669 



Aralık 1876'da ilân edilmiştir. Böylece yıllardır mücadelesi verilen Ana
yasalı yaşama geçilmiştir. Ancak bu Anayasa içerdiği hükümler nedeniy
le gerçek bir Anayasa özelliği taşımamıştır. Çünkü Anayasa Padişah'm 
yazısız yetkilerini yazılı hale getiriyor, onları kısıtlamıyordu. Egemenlik 
hakkı yine Padişahta idi. Siyasal haklara yer verilmemişti. Temel hak ve 
özgürlükler güvence altına alınmamış, mebuslara yasa teklif etme hak
kı bile verilmemişti. 

Osmanlı İmpatorluğu'nun Anayasalı döneme girmesinde en etkili ro
lü oynayan ve Anayasayı hazırlayan komisyona başkanlık eden Mithat 
Paşa'nın tutuklanmasından sonra bu olayın yaratacağı tepkileri önleye
bilmek için Anayasa'ya işlerlik kazandırılma çabaları artırılmış ve Meclis-
i Umumî'nin toplanması sağlanmıştır. 

Vilayet İdare Meclisleri arasından seçilip Meclis-i Mebusan'a gelen 
üyeler -İstanbul mebusları dışındakiler- buradaki deneyimlerine dayana
rak parlamenter anlayışa uygun bir çalışma sergilemişlerdir. Ülke sorun
larına sahip çıkmışlar, çözüm üretmişlerdir. Temsil hakkına sahip çıka
rak zaman zaman hükümet üyeleriyle ters düşmekten kaçınmamışlardır. 
O nedenle de "evet efendim" meclisi olmamıştır. Özellikle ikinci yılda me
busların hükümeti denetleme işlevine ağırlık vermesi mutlak düzenle bü
tünleşmiş olan kişileri rahatsız etmiştir. Osmanlı-Rus savaşındaki yenil
ginin yarattığı psikolojik bunalımı iyi değerlendiren Padişah, Anayasal 
hakkını kullanarak Meclis-i Mebusanı kapatmış, üyeleri memleketlerine 
göndermiş, Anayasanın uygulanmasını askıya almıştır. Böylece taban
dan gelen bir hareket olmayan ve siyasal örgütlere dayanmayan I. Meş
rutiyet dönemi çok kısa sürmüştür. 

Meclis-i Mebusan'ın kapatılması ve Anayasanın uygulamadan kaldı-
rılmasmadan sonra Padişah yetkilerini daha da artırmış, hafiye örgütüy
le, sansür kurumu ile Osmanlı aydınının demokratik hak isteğini engel
lemiş, özgürlükleri kısıtlamıştır. Bu durum ülkede yeniden özgürlük mü
cadelesinin başlamasına yol açmıştır. İttihat ve Terakki çatısı altında 
toplanan bu harekete, toplumun asker, sivil, Müslüman, Müslüman ol
mayan, Türk, Rum, Ermeni, Arnavut, Arap vs. tüm kesimi katılmıştır. 
1908'de kansız bir darbe ile yeniden Anayasalı döneme geçilmiştir. Artık 
Anayasaya sahip çıkan siyasal bir örgüt olduğu için Anayasa, Osmanlı 
İmpatorluğunun sonuna dek uygulamada kalmıştır. 
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Anayasanın uygulamaya konulması üzerine meşruti sistemin çarkla
rı da dönmeye başlamıştır. Siyasal özgürlükle bağdaşmayan, demokratik 
kültürün oluşumunu engelleyen hafiye örgütü ve sansür kurumu kaldı
rılmıştır. Meclis-i Mebusan'ın oluşumuna giden yol açılmıştır. 

Gerçek bir Meşruti sistem kurmayı düşleyen İttihatçılar, Meclis-i Me
busan'ın açılmasına büyük bir önem vermişlerdir. Bu nedenle 1877'de 
hazırlanan Meclis-i Mebusan'da görüşülen, fakat padişah onaylamadığı 
için yasalaşmayan seçim yasası teklifini, hükümet kararnamesi biçimine 
dönüştürerek yapılacak seçime yasal dayanak yapmışlardır. Seçime alı
şık olmayan bir toplumu sandık başına götürmüşler, iki dereceli ve ver
gi verir erkeklerin seçmen olduğu bir seçim sistemiyle mebusları seçerek 
İstanbul'a göndermişlerdir. 17 Aralık 1908'de Meclis-i Umumi (Parla
mento) çalışmalarına başlamıştır. 

Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan olmak üzere iki meclisten oluşan 
Osmanlı parlamenter sistemi 1920'ye kadar bu şeklini korumuştur. 
1908'den 1920'ye kadar 4 genel seçim yapılmıştır. 

Meşrutiyetin yeniden ilânı ile ülkede katılımcı, yarışmacı, çoğulcu bir 
demokratik yaşama başlanacağı umudu doğmuştur. Siyasal partiler de 
kurulmuştur. Ancak Osmanlı halkı çoğulculuğa alışamamış, demokratik 
kültür edinememiş, siyasal bilinci gelişmemiş bir toplum olduğu için kı
sa sürede bu umutlar sönmüştür. Çok partili yaşam sona ermiş, tek 
partili siyasal yaşamın temeli atılmıştır. Siyasal iktidarı kaybetmemek 
için, demokratik ilkelerle bağdaşmayan, seçimlerde devlet gücünün kul
lanılması geleneğinin tohumları ekilmiştir. Mecliste çoğunluğu sağlama
nın siyasal iktidarı elde tutmak için yeterli olmadığı adeta bu dönemde 
belgelendirilmiştir. Siyasî güçlerin, siyasal iktidarı kaybetmemek için er
ken seçim kararı almaları, Anayasa'da değişiklik yaparak seçimlere git
meleri, hoşlanmadıkları meclisleri kapattırmaları demokratik kurumla
rın oluşumuna, demokratik geleneklerin yerleşmesine olumlu katkı yap
mamıştır. 

Meclis-i Mebusan'ın açılmasıyla birlikte oldukça renkli bir siyasal ha
yat başlamıştır. Mebusların çoğunluğu İttihatçı olmasına karşılık bir sü
re sonra ideolojik ayrılıklar nedeniyle parçalanma başlamış, bu da mec
lisin verimini düşürmüştür. Ayrılıklar siyasal partilerin ortaya çıkması 
açısından yararlı olmuştur. Ancak henüz çok partili yaşama alışmamış, 
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sorunlarla dolu bir ülkede bu gelişme, çatışmalara, siyasal cinayetlere 
yol açmıştır. Bu da demokratikleşme açısından olumlu olmamıştır. 

Osmanlı mebusları temsil haklarını iyi kullanmışlar ve temsil ettikle
ri kesimlerin sözcüsü olmuşlardır. 1876 Anayasasının kısıtlayıcı hüküm
lerini 1909'da kaldırarak, köklü değişiklikler yapmışlardır. Meclis-i Me-
busan'ın gücünü artırmışlar, padişahın yetkilerini dar altmışlar dır. Hü
kümetin oluşumunu sadrazama bırakarak kendi içinde uyumlu bir hü
kümetin kurulması geleneğini başlatmışlardır. Mebusan üyelerine baş
kanlarını seçme, yasa önerme, hükümeti denetleme gibi haklar vermiş
lerdir. Temel hak ve özgürlükleri yok eden 113 üncü maddeyi kaldırarak 
Anayasayı gerçek niteliğine kavuşturmuşlardır. 

Ülke yönetiminde sorumluluk taşıyan hükümetin uygulamalarını de
netim altına almışlar ve Meclis-i Mebusandan güven oyu alamayacak bir 
hükümetin iktidarda kalamayacağını göstermişlerdir. Hükümetlerin ikti
darda kaldıkları sürece izleyecekleri politikayı belirleyen hükümet prog
ramı hazırlamaları ve bunu Meclis-i Mebusan'a sunmaları geleneğini de 
başlatmışlardır. 

Ülkenin yeniden yapılanmasını sağlayabilmek için yasal düzenleme
ler yapmışlar, planlar, programlar hazırlamışlardır. Çoğu kez bunları uy-
gulayamamışlardır. Zira ülke Trablusgarp, Balkan ve Birinci Dünya Sa
vaşı gibi üç büyük felaket geçirmiştir. 

İncelediğimiz dönemde, bir yandan İmpatorluğun hızla parçalanmaya 
doğru gidişini durduracak önlemlerin alınmasına çalışılırken, öbür yan
dan da ulusal devlete gidecek yolu açacak tartışmaların başladığı ve bun
ların Meclis-i Mebusan'a yansıdığı bir dönem olmuştur. Örneğin İttihad-
ı Anasırcüık Türkçülüğe dönüşmüştür. 

Görülüyor ki Osmanlı İmparatorluğu'nun parlamenter gelişimi özün
de Türk toplumunun çağdaşlaşma, demokratikleşme, ulusallaşma tarihi 
olmuştur. Demokratik kültürümüzün tohumları bu dönemde atılmaya 
başlanmıştır. Ancak mebuslar, egemenliği elinde tutan bir toplumun 
temsilcileri olmadıkları için, demokratik kültürün oluşumu, demokratik 
geleneklerin yerleşmesi bakımından yeterli, kalıcı miras bırakamamışlar-
dır. Meclisi Mebusan üyeleri, parti ilkelerinden sıyrılarak hükümet uy-
gulmalarını yerinde ve zamanında denetim altına alamadıkları, hüküme
tin her türlü teklifini parlamenter kurallara uygunca tartışmadan kabul 
ettikleri için imparatorluğun yıkıma doğru sürüklenişini de önleyeme
mişlerdir. 
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MECLIS-I MEBUSANTNIN YAPTIĞI AÇIK-GIZLI TOPLANTILAR 

Olağanüstü 
I Yıl II Yıl III Yıl IV Yıl V Yıl Toplantı 

Açık Gizli Açık Gizli Açık Gizli Açık Gizli Açık Gizli Açık Gizli 
I Devre İ4Ö 4 125 TÎ4 40 î 
II Devre 47 
III Devre 48 44 63 79 29 47 
IV Devre 24 
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1908-1912 YILLARI ARASINDA 
YASALAŞMASI ICIN HÜKÜMETTEN MECLİSE SUNULAN YASA TASARILARI 

E K : 4 
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Ticaret ve 
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Maliye 
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Maarif 
Nafıa 

Ziraat 

18 
6 
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12 
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TOPLAM 501 250 42 18 23 14 54 100 

Görüşmesi Tamamlanan Yasa Teklifi 333 
Görüşmesi Bitirilemeyen 168 
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II. NCİ MEŞRUTİYET VE MÜTAREKE DÖNEMİ 
AYAN MECLİSİNİN BİRLEŞİM SAYILARI 

E K : 7 

İçtima-i 
I. Yıl II. Yıl III. Yıl IV. Yıl V. Yıl Fevlâlade 

I. DEVRE 95 75 24 
II. DEVRE 33 
III. DEVRE 33 42 54 46 16 30 
IV. DEVRE 24 
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D İ Z İ N 
- A -

Abbas Halım Paşa 570 
Abdı Efendi (Dilekçe Komisyonu Yazmanı) 85 
Abdı Paşa 149,215 
Abdullah 458 
Abdullah Azmi Efendi (Kütahya) 499, 504, 529, 

570,593,599,621,626 
Abdullah Bey (Nafıa Nazırı) 339 
Abdullah Cevdet 223,227 
Abdullah Paşa (Harbiye Nazırı) 326 
Abdullah Sabrı (Bursa) 465,491 
Abdullah Safı Efendi (Kerkük) 623 
Abdurrahman Efendi (Maliye Nazırı) 221,309,326, 

328 
Abdurrahman Şeref Bey 287,290,302,323,332,335 
Abdurrahman Vasfı Bey (Bağdat) 144 
Abdul Bey (Yanya) 177, 178, 180, 181, 185 
Abdulazız 31,32,34-37,39,195 669 
Abdulazız Mecdı Efendi (Karesi) 278,343,583,584 
Abdulfettah Es Sadi Efendi (Akkâ) 626 
Abdulhahm 174 
Abdulhamıt (Bkz ikinci Abdulhamıf) 39, 48, 58, 

65, 67, 101, 115, 154, 219, 287, 290, 341, 343, 
370, 470 

Abdulhamıt Zohravı Efendi (Hama) 392 
Abdulkadır Efendi 86 
Abdulkadır Efendi (Haleb) 186, 206, 623, 626 
Abdulkerım Bey (Ammare) 626 
Abdulkerı m Paşa 215 
Abdulmecıd 7 103,239,642 
Abdulmuhsın Bey (Muntefek) 623, 637 
Abdulvahıt Harun Efendi (Lazkıye) 623 
Abdurrahım Efendi (Suriye) 175, 187 
Abdurrezzak Efendi (Bağdat) 171, 185, 196, 203 
Abıdın Bey (Bursa Komiseri) 51,52 
Abuk Ahmet Paşa (Nafıa Nazırı) 331, 332 
Acem Aşaırı 598 
Adalar 260,319,657,658 
Adana 62, 174, 192, 267, 269, 280, 291, 295, 515, 

520,551,648 
Aden 663 
Adıl (Tekfurdağı) 450 
Adıl Bey (Cebelılubnan) 623 
Adıl Bey (Dahiliye Nazırı) (Bkz Hacı Adıl Bey) 

290,331,471,476 
Adliye Nazırı 60,345 
Adliye Nezareti 176, 259, 271,367, 553, 572 
Adnan Bey (Sıhhiye Mudırı Umumisi Vekili) 542 

Adriyatik 575,653 
Afganistan 562,610,629 
Afrika 1,81, 177, 548, 578, 582, 616, 660, 669 
Agâh Bey 27 
Agop Babıkyan (Tekfurdağı) 450 
Agop Efendi (İstanbul) 176, 187, 193, 202, 205, 

206,216,217 
Agop Efendi (Tuna) 175, 186 
Agop Hıriakyan Efendi (Maraş) 620 
Ağaoğlu Ahmet Bey (Karahısarı Sahip) 500, 501, 

609, 616, 617, 620, 637 
Ağnam 112, 251, 254, 357,374 
Ahali Fırkası 343,390, 392, 393 
Ahenk Gazetesi 224 
Ahmed Bey (Trabulusı Garb) 187 
Ahmed Galip Efendi 188 
Ahmed Hilmi efendi 189 
Ahmet 89 
Ahmet Bedevi 230 
Ahmet Celal Paşa 89, 189 
Ahmet Celalettın Paşa 227,371 
Ahmet Efendi (Halep) 621 
Ahmet Efendi (İstanbul) (Bkz Hacı Ahmet Efendi) 

160, 173, 183, 197, 219 
Ahmet Eyüp Paşa 149 
Ahmet Fazlı Bey 370,386 
Ahmet Hilmi Efendi (İstanbul) (Bkz Hilmi Efendi) 

80,89 
Ahmet izzet Paşa (Sadrazam) (Bkz izzet Paşa) 311, 

323, 628 
Ahmet izzet Bey (Dahiliye Nazırı) 328 
Ahmet izzet Paşa Hükümeti (Bkz izzet Paşa Huk) 322 
Ahmet Mahir 89 
Ahmet Mithat 91, 101 
Ahmet Muhtar Bey (Hariciye Nazırı) 310 
Ahmet Muhtar Paşa (Bkz Gazı Ahmet Muhtar Paşa) 

149, 217, 566 
Ahmet Mufıt Bey (izmit) 278, 504 
Ahmet Naım Bey (Basra) 250, 621 
Ahmet Nesımı Bey (İstanbul, Hariciye Nazırı) 320, 

353 570,607,638 
Ahmet Rasım Bey 250 
Ahmet Rıza Bey 250 
Ahmet Rıza Bey (İstanbul, Meclisi Mebusan Başka 

nı) 224, 225, 228, 229, 232, 234, 276, 277, 515 
Ahmet Şerif Paşa 663 
Ahmet Şukru Bey (Bkz Şukru Bey) 570 
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Ahmet Vefık Paşa (Meclisi Mebusan Reisi) 48, 80, 
85, 101,165,211 

Ahrar Hırkası (Bkz Osmanlı Ahrar Fırkası) 370, 
371,512 

Ahvaz 598 
Akdeniz 1,3,557 
Akkâ Kalesi 226 
Akob (Sivas) 140 
Aland Adaları 620 
Alber Faracı Efendi 386 
Alçıtepe 603 
Aleksandıra 129, 130 
Aleksandr Efendi (Hariciye Müsteşarı) 51 
Aleksandr Şevrı Yok 638 
Alemdar Mustafa Paşa 5 
Alemi islâm 589, 614-616, 660, 661, 663 
Al 
Al 
Al 
Al, 
Al: 
Al. 

Alı 
Al 
Al 
Alı 
Alı 
Al 
Al 

Al: 
Al 
Alı 
Alı 
Al: 
Al, 
Alı 
Al: 
Al 

Al 
Alı 

Al 
Al 
Al 
Al 

Bey (Ticaret ve Nafıa Nazırı Mektupçusu) 495^97 
Cenanı Bey (Ayıntap) 450, 623 
Fethi Bey (Bkz Fethi Bey) 345 
Fuad Bey (Şûrayı Devlet Azası) 190 
Fuat Bey (Mabeyni Hümayun Başkâtibi) 656, 
659,661,662 
Galip Efendi (Karesi) 623 
Haydar Bey (Saruhan) 539, 540, 570, 622 
Haydar Efendi (Adliye Nazırı) 326 
Haydar Mithat Bey (Divaniye) 623, 637 
Kemal Bey (Dahiliye Nazırı) 250,329,330,386 
Muammer Bey (Karahısarı Şarkı) 623 
Munıf Bey (Nafıa Nazırı) 278, 320, 450, 465, 
570, 624 
Nakı Bey (Yanya) 125 
Nakı Efendi (Trabzon) 276 
Paşa 16,23-25,26,32,118 
Rıza Paşa (Biga) 465 
Rıza Bey 189 
Rıza Efendi 187 
Rıza Efendi (Kırşehir) 623 
Rıza Efendi (Konya) 623 
Rıza Paşa (Sadrazam) (Bkz Rıza Paşa 287,326, 
328,331,332 
Rıza Paşa Hükümeti (Kabinesi) 332-334 
Ruşdı Efendi (Adliye Nazırı) (Bkz Rüşdı Efen
di) 336 
Suavı 27,29,31,32,34 
Şefik (Bkz Şefik Bey) 182 

ksan Efendi (dersaadet) 185 
ş Paşa (Tuna) 174, 187, 203-205, 207, 215, 218 

Alman, Almanlar 33,480, 590, 593, 595,604,628, 
629,635,636 

Alman Hükümeti 665 
Alman imparatorluğu 638 
Alman imparatoru 626, 632, 665 
Almanca 503,630,631 
Almanya 29,32,33, 145, 161, 163, 236, 238, 318, 

323, 516, 518,540, 569, 589, 602, 605, 607,608, 
627-632, 637-639, 660 

Almanya Hükümeti 659, 664 
Altunızade ismail Paşa 80, 88, 183, 188 
AluşAğa 223 
Amerika 29,33, 121, 195, 238, 518, 533, 603, 606 
Amerika Birleşik Devletleri 606, 640 
Amerikan Reisicumhuru 323, 324 
Amil Efendi 86 
Ammare 598 
Anadolu 1,38,81,86, 130,143,164, 178,182,215, 

236,260,266,321,333,346,480,485,501, 516, 
519,528,556,558, 559,571,606,628,655,657 
658 

Anadolu Selçuklu Devleti 1 
Anafartalar 600,601,604 
Ananyadıs Efendi (Niğde) (Bkz Ananyas) 620 
Ananyas (Niğde) (Bkz Ananyadıs Efendi) 527 
Anastas Efendi (izmit) 620 
Anayasa 50, 58-61, 64-66, 68, 70, 72, 83, 156, 158, 

226, 230,456, 508, 510, 512, 515, 573, 669-672 
Anayasa Komisyonu 49, 669 
Andon Efendi (Kosova) 187 
AndreAtuşef 627,638 
Angeh Efendi (Işkodra) 187 
Ankara 62,371,516,658 
Ankara Muharebesi 162 
Antakya 294 
Antakya Patrikliği 62 
Antep 573 
Apostol Efendi (Kosova) 186 
Arabistan 101, 130, 180 
Arap, Araplar 10, 75, 179, 225, 371, 386,393,473, 

474, 504, 557, 558, 656, 670 
Arapça 10,217,391,476,517 
Ararat Dağları 557 
Ardahan 109, 198, 199, 203, 204, 628, 633 
Argın Kantarcı (Yanya) 153 
Arıburnu 601,604 
Arif Efendi 189 
Arif Fazıl (Amasya) (Bkz Fazıl Arif Efendi) 450 
Arif Hikmet (Mersin) 450 
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Arif Hikmet Bey 276 
Arif Hikmet Paşa (Şûra-yı Devlet Reisi) 284, 292, 

309,328 
Arif ismet Bey 371 
Arıstıdı Paşa 277,278, 292 
Armstrong 319 
Arnavut, Arnavutlar 225, 371, 386, 392-395, 473-

476, 557, 670 
Arnavutluk 101, 178,306,370,395, 515, 523 
Arnavutluk Harekâtı 392 
Artas (Selanik) 491 
Artın Efendi (Halep) 620 
ÂsafBey(Van) 620 
Asakırı Mansureı Muhammedıye 6 
Asım Bey (Amasya) 625 
Asım Bey (Hariciye Nazırı) 577 
Asım Efendi 51 
Asım Molla Efendi 168,185 
Asım Paşa (Adliye Nazırı ) 89, 113,189 
Asır 305,650 
Asya 1,177,181,229,600,601,612,616,632,660,669 
Asyaı Vusta 147 
Aşar 251,254,349,357,374,390,516 
Atebatı Âliye. 598 
Atıf Bey 236 
Atıf Bey (Ankara) 623 
Atına 140, 197 
Atınedoros Efendi (Edirne) 185 
Auguste Conte 224 
Avam Kamarası 573 
Averof Zırhlısı 564 
AvnıBey 500 
Avnı bey (Şam) 624 
Avnı Paşa (Bahriye Nazırı) 329, 330 
Avnullah El Kâzımı 368 
Avnurrefık Paşa (Şûrayı Devlet Azası) 190 
Avram Acıma Efendi 80 
Avram Efendi 84 
Avram Efendi (Selanik) 187, 192 
Avrupa 1, 3-5, 7, 17, 18, 24, 25, 27, 28, 31, 33, 34, 

36,37,39,67,75,81,83,84, 109, 117, 122, 123, 
124, 130, 135, 137, 139, 140, 152, 163, 165, 177, 
179-181, 198, 227, 228, 235, 236, 288-290, 321, 
348, 349, 390,400,434, 468,469,474, 497,498, 
502, 518, 527, 548, 562, 570, 582, 585, 602, 607, 
613, 642, 645, 660, 669 

Avrupa Hukuku Duvellıyyesı 611, 664 
Avusturya 3, 33, 236, 257,474, 540, 593, 595, 605, 

606, 608, 620 

Avusturya Hükümeti 474 
Avusturya-Macarıstan 33, 126, 238, 242, 270, 323, 

509, 574, 589, 627, 630-632,637-639, 660 
Avusturya-Macarıstan Devleti 6, 628,647 
Avusturya-Macarıstan Hükümeti 638,639 
Ayan Meclisi (Bkz Heyeti Ayan, Meclisi Ayan) 87, 

92,94,153,166,201,282,342,394,456,479 
Ayan Meclisi Başkanı 91 
Ayasofya 82,108,273,275 
Ayasofya Meydana 274 
Ayastefanos Muahedenamesı 637 
Ayastefans 453 
Aydın 62,480, 516, 523, 526, 533, 537 
Ayetullah 25 
Ayşe Lebıbe Hanım 517 
Ayvalık 174,523,534 
Azapkapısı 273,275 
Azerıyef, Dr 565 
Azız Bey 586 
Aziziye Mahallesi 250 
Azmi Bey (Çorum) 569 
Azmi Bey (Preveze) 276 
Azmi Paşa 89 

- B -
Babanzade Hikmet Bey (Suleymanıye) (Bkz Hikmet 

Baban) 621 
Babı Âh 14, 23,25,47, 50, 52, 67, 80,85, 108, 109, 

111, 126, 127, 132, 136, 138-140, 142, 149, 160, 
164, 174, 175, 202, 206-208, 226, 239, 242, 348, 
420, 524, 566, 567, 645,647,657, 658 

Babı Âh Baskını 396 
Babı Âlı Darbesi 345 
Bağdat 1, 62,86, 112, 162, 163, 180, 194, 253, 280, 

343,597, 608 
Baha Bey (Bkz Hakkı Baha Bey) 233,341 
Bahri Baltık 629 
Bahri Muncemıd 629 
Bahri Siyah 629 
Bahrısefid 129, 159,305 
Bahriye Nazırı 194-196,215 
Bahriye Nezareti 113, 193, 194, 512, 521, 658 
Baku 609 
Balfor 613 
Balfor Hükümeti 614 
Balkan, Balkanlar 1, 6,34, 126, 127, 149, 213, 214, 

305,321, 341,528, 531, 562, 563, 566, 587, 588, 
661, 667 

Balkan Devletleri 661 
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Balkan ittifakı 612 
Balkan Savaşı (Harbi, Muharebesi) 554, 573, 587, 

589, 595, 660, 667, 672 
Balmumcu Çiftliği 273, 275 
Baltık Denizi 590 
Baniye 129 
Baron Hırs 191 
Baron de Tott 4 
Bartın 190 
Barzan 650 
Basra 62, 86, 129, 343, 535, 591, 597, 598 
Basra Körfezi 532 
Basrı Bey 392 
Basrı Bey (Debre) 392,393 
Başkanlık Divanı 168, 193, 278 
Başkımlar 558 
Başkumandanlık 597 
Başkunmandanlık (Başkomutanlık) Vekâleti 567, 

601 
Başvekâlet 64,211,430 
Başvekil (Bkz Reisi Vükela) 56 
Batum 149, 194, 550, 628, 633 
Bayana Nehri 129 
Bayezıd 274,275,520 
Bayezıd Medresesi 35 
Bedı El Mueyyed Bey (Şam) 621 
Bedran Efendi (Suriye) 180 
Bedros Efendi 121 
Bedros Hallaçyan Efendi (İstanbul) 386, 524 
Behçet 270 
Bekrıç 658 
Belçika 238 
Belgrad 127 
Belucıstan 563 
Berat 587 
Bergama 534 
Berim 33, 608, 612, 613, 627, 630, 632, 636, 638, 

661, 662 
Berim Muahedesi 647, 664 
Beserya Efendi (Nafıa Nazırı) 310 
Beşiktaş 86, 167,274 
Beykoz 188 
Beylerbeyi 118 
Beyoğlu 273,275,475 
Beyrut 145, 180, 231, 516, 522, 541, 548 
Bıngazı 253, 308, 343, 575, 578, 579, 582, 653 
Bırçe 128 

Birecik 159 
Birinci Dünya Savaşı (Bkz Cihan Harbi, Harbi Umu

mî) 345,368, 551, 563, 564,571, 573, 574, 589, 
590, 672 

Birinci Meşrutiyet 670 
Birinci Napolyon 152 
Bitlis 234,658 
Bizans 1 
Boğaz, Boğazlar 321, 550, 590, 594, 602, 603, 606, 

607, 661 
Bolşevik ihtilali (Devrimi) 606,607 
Bolu 190,250,256 
Bor 195 
Bosna 101,112,135,146,523 
Bosna-Hersek 34, 49, 62, 126, 242, 243, 574, 647 
Bosnalı Vahit 230 
Bosnalı Veli 230 
Boşnaklar 18 
Boşo Efendi (Serfice) (Bkz Yogo Boşo Efendi) 510 
Brestlıtovsk 609, 619, 620, 627, 631, 632, 635-638 
Brest Lıtovsk Andlaşması 610, 639 
Brındızı 229 
Budapeşte 32 
Buhara 147 
Bulgar, Bulgarlar 18, 33, 139, 140, 146, 149, 214, 

215, 233, 256, 257, 259, 342,393, 394, 473,474, 
516, 523, 536, 552, 562, 566, 567, 604, 605, 655 

Bulgar Eksarhlığı 62 
Bulgar ihtilali Komitesi 474 
Bulgar Millî Fırkası 468 
Bulgarca 342,630 
Bulgaristan 33,34,49, 130, 138, 149,242,266,291, 

317, 509, 515, 519, 535, 540, 552, 563, 566, 574, 
604, 627, 630-632, 637-639, 647, 661, 667 

Bulgaristan Hükümeti 627, 638, 667 
Bunar 129 
Burdur 174,250 
Burgaz 193 
Bursa (Bkz Hudavendıgâr) 42, 257, 519, 557, 587, 

649 
Buyuk Petro 134, 146 
Buyukada 259 

- C -
Cafer Lutfi (Zor) 465 
Caferıyye 597 
Canık 62 
Carbonarı Orgutu 25 
Cavıt Bey (Maliye Nazın) 259, 264, 298, 318, 323, 

394, 570, 588, 621 
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CavıtPaşa 261,523 
Cebelibereket 294 
Cebelılubnan 62,254,548 
Celal Bey (Adliye Nazırı) 302, 310, 323,335 
Celaleddın Arif Bey 370, 386 
Cemal (Kütahya) 465 
Cemal Bey (Binbaşı) 237 
Cemal Bey (Dahiliye Nazırı) 329, 338 
Cemal Paşa (Bahriye Nazırı) 320, 332 
Cemalettın Efendi (Şeyhülislâm) 238, 284,306,309 
Cemil Paşa, Dr (Nafıa Nazırı) 337 
Cemil Zehavı Efendi (Bağdat) 526 
Cemiyeti Hukum 16 
Cemiyeti Inkılabıye 230 
Cemiyeti Tatbiki Kavanın 16 
Cemiyeti Tefrik 44,45 
Cenevre 228 
Cenubî Iran 598 
Cerıdeı Havadis 25 
Cerıdeı Resmiye (Bkz Resmi Gazete) 461 
Cevat Bey (Mabeyn Başkâtibi) 275, 647 
Cevdet Paşa (Dahiliye Nazırı) 17,37,38,51,52,66, 

113,149, 183, 184, 191 
Cezayir 1,305 
Cezayırı Bahnsefıd 62, 279 
Cidde 242 
Cihan Harbi (Bkz Birinci Dünya Savaşı, Harbi 

Umumî) 664 
Comte de Bonneval 4 
Cudı Efendi (İsparta) 621 
Cumhuriyet 29,75 
Cumhuriyetçilik 27 

- ç -
Çamlıca 118 
Çamurlu Tabyası 216 
Çanaka Efendi (Yanya) 143, 208 
Çanakkale 321, 536,592, 594, 599, 601, 603, 605, 

611,612,614,616,661,663 
Çanakkale Boğazı 587 
Çanakkale Muharebesi 612 
Çanakkale Savaşları 564 
Çar 615 
Çar Hükümeti 607,615 
Çarızm 612,615,617 
Çarşamba 548,549 
Çatalca 250,312,552,657 
Çavuşzade Atıf Bey 13 
Çemberlıtaş 274 

Çerkeş Hasan 39 
Çerkez Hafız Paşa 180 
Çeşme 4,527 
Çırağan Sarayı 280,281 
Çırpan 213,217 
Çın 557,609 
Çuruksulu Mahmud Paşa 570 

- D -
Dagavaryan, Dr (Sivas) 392 
Dağıstanzade Muhyıddın Efendi 65 
Dahiliye Encümeni 478 
Dahiliye Nazın 240, 244, 250, 259, 262, 265, 267, 

270,271,474,477, 526, 533, 534,539, 542, 553, 
638 

Dahiliye Nezareti 167,243,248,249,251-253, 256, 
258, 259, 261, 265, 267, 270, 272,392,394,403, 
458,462,465,471, 522, 523, 542, 551, 553, 565, 
567, 572 

Damad Mehmet Şerif Paşa (Orman, Maadm ve Ziraat 
Nazırı) (Bkz Mehmet Şerif Paşa) 306 

Damat Ferit Paşa (Sadrazam) (Bkz Fent Paşa) 329, 
331,336,338,392,572,667 

Damat Fent Paşa Hükümeti (Bkz Fent Paşa Kab) 
573 

Damat Mahmut Celalettın Paşa 65, 67, 228 
Damat Mehmet Alı Paşa (Bkz Mehmet Alı Paşa) 20 
Danimarka 541 
Danton 558 
Danyal Efendi (Erzurum) 124, 147 
Darende 587 
Darülaceze 484,492 
Davıçon Efendi (Yanya) 89, 185, 189, 203 
Davut Yusufanı Efendi (Musul) 622 
Debre 518 
Deften Hakanı Nezareti 522 
Delıforaj 639 
Deliorman 177 
Demırhısar 564 
Demırkapı 480 
Demokrat Fırka (Parti) (Bkz Osmanlı Demokrat 

Fırkası) 392,516 
Deodor Anastasof, Dr 638 
Dersaadet (Bkz İstanbul) 77, 78, 107, 129, 130, 

167, 183, 187, 191, 193, 205, 213, 216, 294,316, 
356,379,384,406,457, 458,460,462,465,467, 
645,646 

Dersim 280 
Derviş Paşa 89, 189 
Devleti Osmanıyye (Bkz Osmanlı Devleti) 18,107, 
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115, 117, H l , 137, 138, 142, 144, 154,300,387, 
399,424,427,428,473, 475,502, 504, 535, 597, 
611, 613, 618, 631-635, 637, 638 

Dicle 606 
Dıkran Barsamyan Efendi (Sivas) 625 
Dılam 129 
Dilber Efendi 457 
Dilekçe Encümeni 94 
Dımetoka 552 
Dımıstoklı Efkalıdıs Efendi (Tekfurdagı) (Bkz 

Efkalıdıs Efendi) 551-554, 621 
Dımıtrakı Efendi (Tuna) 139, 143 
Dımıtrakı Papafıtu (Gelibolu) 527, 622 
Dımıtrı (Selanik) 139 
Dinar 548 
Dini İslâm (Bkz islâm Dini) 69 
Divanı Ahkâmı Adliye 17, 19, 20 
Divanı Âlı 69, 71, 356, 431, 432, 446, 447, 507, 

556,568, 569, 570, 571, 573,646 
Divanı Ayan 58, 59 
Divanı Harb (Bkz Harp Divanı) 204,206-208,530, 

537, 538 
Divanı Harbi Örfî 294, 356, 506, 569 
Divanı Hümayun 10, 11 
Divanı Memalık 61-63 
Divanı Muhasebat 60, 644, 646 
Divaniye Sancağı 253, 520 
Dıvanyolu 273-275 
Dıyarbekır 62, 148, 234, 658 
Dobruca 664 
Docazade Yuvan Efendi 191 
Doğu Akdeniz 3 
Doğu Anadolu 234 
Doğu Rumeli 516 
Doksanuç Muharebesi 618 
Dolmabahçe 119 
Dolmabahçe Sarayı 82, 86, 167 
Dona Nehri 629 
Dördüncü Mustafa 5 
Dr Nazım (Bkz Tutuncu Yakup) 233, 236 
Drama 564 
Duma 268,269 
Dıırmışe 129 
Durrızade Abdullah Bey (Şeyhülislâm) 336 
Düveli Itlafıye (Bkz Düveli Muazzamaı Mutelıfe, 

itilaf Devletleri) 325, 327, 667 
Duvelı Muazzamaı Mutelıfe (Bkz Düveli Itılafiye, 

itilaf Devletleri) 334, 336,339 
Duveh Muttefika (Bkz Duvelı Muttefıkaı Erbaa, itti

fak Devletleri, ittifakı Murabba Devletleri) 665 
Duvelı Muttefıkaı Erbaa (Bkz Duvelı Muttefika, itti

fak Devletleri, ittifakı Murabba Devletleri) 628, 
630, 633 

Düzce 545 
- E -

Ebabıl Mucizesi 616 
EbuSufyan 49 
Ebul Ûla Bey (Niğde) 620 
Ebuzzıya Tevfık (Antalya) 450 
Edhem Efendi (Sivas) 190 
Edip Servet Bey 232 
Edirne 42, 62, 67, 120, 143, 148, 182, 184, 192, 

213-215, 217, 231, 233, 273, 278, 312, 536, 
552-555,588,651,657 

Efkalıdıs Efendi (Bkz Dımıstoklı Efkalıdıs Ef) 
555, 556, 563, 564 

Ege Denizi 1 
Ekalliyetler 325,333,340, 668 
ElEzher 389 
Elazığ 259 
Elcızre 599 
Elmuntedıledıp 558 
Emanuel Emanuelıdı Efendi (Aydın) (Bkz 

Emanuelıdı Efendi) 527, 529-534, 540, 554, 
570 

Emanuel Karasu Efendi (Selanik) 475, 515, 529, 
530, 625 

Emanuelıdı Efendi (Aydın) (Bkz Emanuel 
Emanuelıdı Efendi) 526,535-538,621 

Emin Abdulhadı Bey (Nablus) 541,625 
Emin Bey 89 
Emin Edip Efendi (Sivas) 625 
Emin Efendi 189 
Emin Efendi (Aydın) 187, 205 
Emin Hilmi Efendi (Trabzon) 187 
Emınbeyzade Abdulkadır Bey 13 
Emir Haris Bey (Cebelılubnan) 621 
Emırulmumının 591 
Emperyalist 607 
Emrullah 353 
Emrullah Efendi (Kırkkılıse) 276, 450, 575, 576 
Emrullah Efendi (Maarif Nazırı) 298 
Encümeni Danış 9, 359 
Endülüs 202 
Engelhard 19,43 
Enver Paşa (Harbiye Nazırı) 232, 266, 320, 586, 

592,593,599,601,606,607 
Enver Zıya Karal 34 
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Epope 557 
Ereğli 305,480,519 520,587,658 
Ergani 522,658 
Erkânı Harbıyeı Umumiye 395 
Ermem, Ermeniler 61,62,125,127,138 142,143, 

148, 225, 228, 229, 250, 256, 257, 259, 267, 268, 
342,344 371,393,394,475-477, 552,554,557, 
558, 561, 564, 565, 573, 633, 670 

Ermem Tehciri 564 
Erzincan 261, 519, 655,658 
Erzurum 27, 62, 86, 112, 142, 147 234, 280, 498 

519,520,522,560,564,655 
Esat Bey (Mersin Mutasarrıfı) 294 
Esat Efendi 189 
Esat Efendi 89 
Esat Paşa (Draç) 524 576, 577, 584, 586 
EskıZağra 213,214 
Eskişehir 262 
Esseyyıd Mchmed Efendi (Medıneı Münevvere) 

186 
Esseyyıd Osman Efendi (Mekkeı Mükerreme) 185 
Estland 611,629 
Ethem Bey (Ticaret ve Ziraat Nazırı) 329,330 
Ethem Paşa 89, 189 217 
Evkaf Nezareti 82, 160, 188, 316 359, 367 405, 

517 
Evrakı Havadis 259 
Evrenos 162 
Eyüp Bey (Yarbay) 236, 237 
Eyvanı Kısra 615 

- F -
Fadıl 48 
Fahreddın Bey (Maarif Nazırı) 337 
Fahri Çöker 270,574 
Faik Bey 270 
Faik Bey (Edirne, Bkz Mehmet Faik Bey) 564,624 
Farıs El Hur Efendi (Şam) 504 
Farsça 517 
Fas 1,582 
Fasih Efendi (Konya) 148 
Fatih Dratnotu 319 
Fatih Medresesi 35 
Fatih Sultan Mehmet 556, 641 
Fav 597 
Fazıl Arif Efendi (Amasya) (Bkz Arif Fazıl) 619, 

624 
Fazıl Berki Bey, Dr (Kengırı) 529, 531, 622 
Fazıl Bey 182, 226 
Fazıl Bey (Ayıntap) 624 

Fazıl Paşa (Maliye Nazırı) 82 
Fazlı Nurettin 371 
Fedakâranı Millet Cemiyeti 368 
Fehım Efendi (Bosna) 135, 187 
Fehmi Bey (Niyazı Beyin Kardeşi) 280 
Fehmi Efendi (Kırkkılıse) 624 
Felahiye 663 
Fener 475 
Fener Mahallesi 473 
Feodalite 5 
Feracı Bey (İstanbul) 412,450 
Ferhat Bey (Karesi) 624 
Ferhat Bey (Trablusgarp) 390, 577 
Ferıd Paşa Konağı 517 
Fent Paşa (Sadrazam) (Bkz Damat Fent Paşa) 292, 

306,328,330,331,336,337,470,475,497, 516 
Fent Paşa Kabinesi (Bkz Damat Ferit Paşa 

Hükümeti) 332 
Feroz Ahmad 396 
Fethi Bey (İstanbul, Dahiliye Nazırı) (Bkz Alı Fethi 

Bey) 323,551,570,586,624 
Fethi Paşa 13 
Fevzi Paşa (Harbiye Nazırı) 335 
Feyzi (Diyarbakır) 542 
Feyzi Bey (Dıyarbekır) 568,613, 626 
Feyzi Efendi (Sofya) 114, 149 
Feyzi ilmi Efendi (Kudusü Şerif) 626 
Fırat Nehri 159, 520 
Filibe 177,213,587 
Filibeli Rıza Paşa 230 
Fılıp Efendi 186 
FıhpPetros 257 
Filistin 606 
Finlandiya 611,629 
Firavun 560 
Fırzovık 236 
Foça 527,537 
Fon Rozenberg, Dr 627 
Fosattı (italyan Mimar) 82 
Fosfor Mustafa Paşa (Bkz Mustafa Paşa) 218 
Frank 496 
Fransa 3,26,27,30-33,75, 131, 145, 161,179,195, 

238,468,471^174, 500, 503, 589, 613, 655, 660 
Fransa Hükümeti 658, 659 
Fransız, Fransızlar 17, 27, 30, 32, 33, 61, 82, 468, 

474, 540, 569, 575, 591, 594, 603-605, 661, 662 
Fransız Anayasası 58 
Fransız ihtilali 7,471,472 
Fransız Milleti 472,558 
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Fransızca 7, 27, 179, 341, 502, 503 
Fuat 458 
Fuat Bey (Bağdat) 624 
Fuat Bey (Divaniye) 504, 569, 570, 624, 640 
Fuat Bey (Telgıaf Umuru Muduru) 541 
Fuat Hulusi Bey (Antalya) 624 
Fuat Paşa 16,21,25 26 32,392 

- G -
Gabrıel Noradonkyan Efendi (Ticaret ve Nafıa 

Nazırı) 284, 287, 290, 292, 309 
Galata 159 
Galatasaray 273,274 
Galatasaray Sultanisi 9 
Galıçya 606,661,663,664 
Galip Paşa 38 
Galip Paşa (Şehremznı) 191 
Gam Bey 233 
Gayret Gazetesi 230 
Gazı Ahmet Muhtar Paşa (Bkz Ahmet Muhtar Paşa) 

263, 266, 306,309,345, 395 396, 573 
Gazı Ahmet Muhtar Paşa Hükümeti 263, 264,306 
Gazı Ertuğrul 556 
Gazı Osman Paşa 208 
Gazze 665 
Gebze 364 
Geldanı 267 
Gelibolu 573,600,661,663 
Gelibolu Şıbhıcezıresı 603, 605 
Gelibolu Şıbhıcezıresı Meydan Muharebesi 601 
Gence 609 
General Hofman 627 
General Maksımılyan Çıçerıs Fon Baksanı 627 
Georges Arthur Baker 271 
Gırbafçe 129 
Gıragos Efendi (Erzurum) 190,210 
Giresun 550 
Girit 38, 39, 62, 81, 202, 204, 242, 243, 510, 655 
Girit isyanı 16 
Girit Meclisi 574 
Giritli Halım 226 
Gorçakof 136 
Gostuvar 655 
Gönce 256,257 
Grıgorı İvanovıç Petrovskı 627, 632, 637 
Grıgorı Veselıyevıç Çecerın 627 637 
Grıgorı Yakalevız Sokolnıkof 627 
Gurra 128 
Gulhane Hattı Hümayunu 28, 239 
Gurcu Şerif 65 

- H -
Hacı Adıl Bey (Bursa) (Bkz Adıl Bey) 310, 394, 

524,552,621 
Hacı Ağa 236 
Hacı Ahmet Efendi (İstanbul) (Bkz ) Ahmet Efendi 

171-173, 184, 185 
Hacı Ahmet Efendi (Aydın) (Bkz Yenışehırlızade 

Ahmet Efendi) 174, 186, 195, 196 
Hacı Emin Efendi (Trabzon) 188 
Hacı Emin Paşa (Bahriye Nazırı) 290 
Hacı Hüseyin Efendi (Cezain Bahri Sefıd) 186 
Hacı Hüseyin Efendi (Suriye) 145, 147 
Hacı ibrahim Bey (Edirne) 621 
Hacı Uyas Efendi (Muş) (Bkz. Uyas Samı Efendi) 

621 
Hacı Mehmet Efendi (Konya) 185 
Hacı Mesud Efendi (Dıyarıbekır) 187 
Hacı Mustafa Bey (Kastamonu) 185 
Hacı Mustafa Efendi (Adana) 187, 188 
Hacı Mustafa Efendi (Ayıntap) 621 
Hacı Saıd Efendi (Mamuretulazız) 621 
Hacı Saıd Efendi (Suleymanıye) 621 
Hacı Şaban Bey 236 
Hacı Şefik Bey (İstanbul) (Bkz Şefik Bey) 533,540 
Hacı Tahır Efendi 189 
Hacı Tayyıp Efendi (Ankara) 621 
Hacı Tevfık Efendi (Ankara) (Bkz Tevfık Efendi) 

185 
Hacı Vasıl 141 
Haçadoryan Efendi (Erzurum) 190 
Hadi Paşa (Maarif Nazırı) 332, 338 
Hafız Ahmet Efendi (Bursa) 621 
Hafız Emin Efendi (içel) 621 
Hafız Mahmud Efendi (Mamuretulazız) 187 
Hafız Mehmet Efendi (Trabzon) 621 
Hafız Ruştu Bey (izmit) 625 
Hafız Zıya Efendi (Erzurum) 621 
Hain Boğazı 214 
Hakan 558 
Hâkimiyeti Milliye (Bkz Millî Hâkimiyet) 324, 

342, 351, 387,388, 389, 412, 415, 425, 438, 451, 
453 

Hakkari 268 
Hakkı Baha Bey (Bkz Baha Bey) 231 
Hakkı Bey (İsparta) (Bkz Mustafa Hakkı Bey) 499 
Hakkı Bey (Maarif Nazırı) 284 
Hakkı İlhamı Bey (Hudeyde) 622 
Hakkı Paşa (Bkz İbrahim Hakkı Paşa) 580, 582, 

609 
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Hakkı Paşa Kabinesi (Bkz ibrahim Hakkı Paşa Hü
kümeti) 579,581,582 

Halaskar Zabıtan Grubu 263,395, 524, 525 
Halep 62, 114, 138, 159, 267, 294, 343, 522, 545, 

587 
Halet Bey (Erzincan) 551,591,621 
Halet Paşa 37,38,88,89 
Halife 558,613 
Halifelik 226 
Hahl Bey (Meclisi Mebusan Reisi) 311, 320, 517, 

542, 570, 586, 587, 589, 593, 595, 608, 610,614, 
617,619,622 

Hahl Bey (Suriye) 112 
Hahl Efendi 270 
Hahl Efendi (Fetva Emini) 37, 38, 51 
Hahl Efendi (Kazasker) 36 
Hahl Ganem Efendi (Suriye) 168, 177, 180, 181, 

182, 185, 197, 205, 207,210, 221 
Halil Hamıd Paşa (Vezin Azam) 11 
Hahl Hemade Paşa (Evkafı Hümayun Nazırı) 292 
Halil Paşa 216 
Halil Paşa (Bahriye Nazırı) 298 
Hahl Şerif Paşa 37 38 
Halım Paşa 89, 189 
HahtBey 261 
Halıt Bey (Divaniye) 625 
Halka Doğru ideolojisi 226 
Hallacyan Efendi (Ticaret ve Nafıa Nazırı) 298, 

525, 625 
Hamazasb Efendi (Erzurum) 142 
Hamdanı Mustafa Efendi (Trablusı Garb) 187 
Hamdı (Antalya) 450 
Hamdı Bey (Bağdat) 625 
Hamdı Bey (Konya) 622 
Hamdı Bey (Preveze) 583 
Hamdı Efendi 392 
Hamdı Efendi (Evkafı Hümayun Nazırı) 330,331 
Hamdı Paşa 216,217 
Hamdullah Paşa (Antalya) 622 
Hamı Paşa (Bahriye Nazırı) 338 
Hamılton 605 
Hamıt Bey (Halep) 621 
Hamparsum Muradyan Efendi (Kozan) 469, 477, 

479 
Haralambıdı Efendi (İstanbul) 504, 526, 565, 622 
Harbi Umumî (Bkz Birinci Dünya Savaşı, Cihan 

Harbi) 321 596,661,666,667 
Harbiye Nazırı 237,241, 584, 596, 638 
Harbiye Nezareti 241,274,281, 517,518,525,550, 

551, 567, 572, 584, 585, 600, 606, 658 
Hareket Ordusu 293, 294,456,457 
Haremeynı Şerıfeyn 557 
Hariciye Encümeni 616, 637 
Hariciye Nazırı 290, 435, 519, 607, 608, 616, 638 
Hariciye Nezareti 85, 136, 518, 521, 551, 572, 585 
Harp Divanı (Bkz Divanı Harb) 516, 573 
Harput 658 
Harun Hilmi Efendi (Tekfurdağı) 625 
Hasan Bey (Pırıştıne) 386, 392 
Hasan Fehmi (Serbesti Gazetesi Başyazarı) 523 
Hasan Fehmi Bey (Gümüşhane) 625 
Hasan Fehmi Bey (İstanbul) 48,80, 110, 113, 119, 

123, 137, 158, 160, 163-165, 168,220 
Hasan Fehmi Efendi (Sinop) 465, 473, 479, 525, 

614, 621 
Hasan Fehmi Paşa (Adliye Nazırı) 284, 287, 290 
Hasan Lamı Efendi (Bitlis) 621 
Hasan Paşa 149 
Hasan Rıza Paşa (Hudeyde) 555, 561, 621 
Hasan Sezai Bey (Cebelibereket) 621 
Hassa Ordusu 242 
Hasım Bey (Karesi) 625 
Hasım Bey (Malatya) 625 
Hasım Bey (Posta, Telgraf ve Telefon Nazırı) 541 
Hasım Efendi 187 
Havran 652 
Haydar Bey (Konya) 622 
Haydarızade ibrahim Efendi (Şeyhülislâm) 325-

327,332, 334, 335 
Hayfa Limanı 658 
Hayk 557 
Hayreddın Paşa 188 
Hayrı Bey (Adliye Nazın) 302 
Hayrı Bey (Evkafı Hümayun Nazırı) 302, 310, 311, 

450 
Hayrı Efendi 570 
Hayrullah Efendi (Şeyhülislâm) 33,35-37, 52 
Hazar Denizi 1 
Hazım Bey (Dahiliye Nazırı) 335 
Hazine 152, 161,285,312,390,441,521,537,644 
Hazretı Isa 561 
Hazretı Muhammed (Hazretı Peygamber) 29, 49, 

591,598 
Hazretı Omerul Faruk 134 
Hemade Paşa (Evkafı Hümayun Nazırı) 290 
Hemedan 663 
Hereke 82 
Herkıt 160 
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Hersek 104,146,159,642,646 
Heyeti Ayan (Bkz Ayan Meclisi, Meclisi Ayan) 68, 

70 72,88,91, 100, 139 
Heyeti Mebusan (Bkz Mebusan Meclisi, Meclisi 

Mebusan, Osmanlı Meclisi Mebusanı) 68, 70, 
71, 77, 88, 105, 107, 146, 194 

Heyeti Teftışıye 245 
Heyeti Temsil iye 572 
Heyeti Vükela (Bkz Meclisi Vükela, Vükela Heyeti, 

Vükela Meclisi) 20, 64, 146, 149,201,211, 253, 
254, 284, 287, 290, 291, 299,300,302,326,327, 
329,330,337,348,356,373,383,397, 398,412, 
425, 438, 439,448,449,482, 508, 510, 511, 567, 
619,647,649 

Hıfzı Bey (Hudeyde) 622 
Hıncaklar 558 
Hıristiyan, Hıristiyanlar 26, 34, 35, 43, 48, 62, 74, 

75, 81, 124, 134, 136-138, 140-149, 157, 160, 
163, 181,224 237,254,393 554 560,563 

Hıristiyanlık 74, 121, 236, 500 
Hırısto Efendi (Yanya) 186 
Hırvat 196 
Hıttaı Irakıyye 597, 599 
Hızır Bey (Zor) 386 
Hicaz 62, 88, 278, 305,343,344, 523, 616 
Hikmet Baban (Suleymanıye) (Bkz Babanzade Hik

met Bey) 637 
Hilafet 68, 104, 150, 151, 281, 293, 325, 334, 336, 

343,353,389,399,415,424,425,440,499, 556, 
578, 597, 599, 613, 662, 663, 666 

Hilafeti Osmaniye 597-598,599,613 
Hılalıahmer 546 
Hilmi Efendi (Ankara) 622 
Hilmi Efendi (Basra) (Bkz Mehmet Hilmi Efendi) 

499, 622 
Hilmi Efendi (İstanbul) (Bkz Ahmet Hilmi Efendi) 

51, 133,270 
Hilmi Paşa (Evkafı Hümayun Nazırı) 338 
Hmd Müslümanları 74 
Hindistan 192,562 
Hint 557 
Hizbi Cedit 343,344 
Hizbi Terakki 343 
Hizmet Gazetesi 224 
Hoblık 129 
Hoca Mahir 23! 
HocaNasuh 80 
Homer 557 
Horpışne 257 

Hot 129 
Hubart Paşa 195 
Hudaverdı Efendi 209 
Hudeyde 650 
Hukuku Beşer Beyannamesi 471 
Hulusi Bey (Ticaret ve Nafia Nazırı) 302 
Humbaracı Ocağı 4 
Hurşıd Paşa (Bahriye Nazın) 302 
Huveyze 598 
Hudavendıgâr (Bkz Bursa) 62,277 
Hudaverdı Ohannes Efendi 86, 101 
Hükümeti Meşruta 386 
Hükümdar 59 
Hükümeti Osmanıyye (Bkz Osmanlı Hükümeti) 

305,427,531, 533, 535, 575, 597, 610, 619, 620, 
653 

Hürriyet ve itilaf Fırkası 262, 265, 267, 344, 390, 
392-396,406,407 

Hurrıyetperver Avam Fırkası 343,345 
Hüseyin Avnı Bey (Şam) 499 
Hüseyin Avnı Paşa 32-39, 226 
Hüseyin Bey 341 
Hüseyin Cahit Bey (İstanbul) 393, 450, 504, 509-

511,625 
Hüseyin Faik Efendi 13 
Hüseyin Fazıl Efendi (Ayıntap) 532 
Hüseyin Hasım Bey 570 
Hüseyin Hilmi Paşa (Sadrazam) 287, 292, 298,299, 

306338,341,457, 515, 641, 649 
Hüseyin Hilmi Paşa Hükümeti 287, 292 
Hüseyin Husnu Efendi (Şeyhülislâm) 298 
Hüseyin Kadri Bey (Karesi) 345, 622 
Hüseyin Kâzım Bey (Adliye Nazırı) 338, 339, 522 
Hüseyin Paşa (Aradahan Kumandanı) 207 
Hüseyin Remzi Paşa (Ticaret ve Ziraat Nazırı) 337 
Hüseyin Sabrı Bey (Posta, Telgraf ve Telefon Nazırı) 

306 
Hüseyin Tosun Bey (Erzurum) 621,637 
Huseyınzade Alı 223 
Husnu Paşa 512 
Husrev Paşa 13 
Husrev Samı Bey 230-232 

- I -
Ilhamur 273 
Ilıca 565 
Irak 597-599, 606, 615, 662, 665 
Islahat Fermanı 8, 28,43, 239 
islahiye 174 
ibrahim 89 
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ibrahim (Musul) 525 
ibrahim Bey 168,570 
ibrahim Bey (Adliye Nazırı) 310,311 
ibrahim Bey (Bosna-Hersek) 132, 187, 199 
ibrahim Efendi (ipek) 479 
ibrahim Efendi (Kütahya) 620 
ibrahim Fevzi Efendi (Musul) 620 
ibrahim Hakkı Paşa (Sadrazam) (Bkz Hakkı Paşa) 

88, 235, 298, 301, 573, 575, 581, 627, 632, 638, 
651 

ibrahim Hakkı Paşa Hükümeti (Bkz Hakkı Paşa 
Huk) 298,345,575 

ibrahim Hakkı Zeki 637 
İbrahim Süse Efendi (Posta, Telgraf ve Telefon 

Nazırı) 302 
ibrahim Temo 223,231 
ibrahim Vasfı Efendi ((Karesi) (Bkz Vasfı) 583, 
Ibranıce 280 
içel 294 
İçtüzük * 19,70,90,95-98,102,108,153,158, 164, 

168, 198, 199, 221, 276,431, 507-511, 515, 539, 
566, 583, 619, 620, 644 

İdare Meclisleri 42,43 
Idareı Orfıyye (Bkz Sıkıyönetim) 72,172,201,294, 

295,399,448,530, 552, 646 
Idareı Orfıyye Kanunu 152,153 
Idareı Vilayet Kanunu 313 
ifnam Gazetesi 393, 
Iğnatyef (Rus Elçisi) 66 
ine Adası 192 
ihsan Bey (Mardin) 620 
Ihsanullah Efendi (Sivas) 190 
Ithılalcı Askerler Derneği 230 
ikdam Gazetesi 370,391,393,481 
ikinci Abdulhamıt (Bkz Abdulhamıt) 211, 223, 

225-230, 233, 241, 641, 669, 641, 669, 
ikinci imparatorluk 30 
ikinci Lahey Konferansı 577 
ikinci Mahmut 5-7, 12, 13, 16, 24 
ikinci Meşrutiyet 243,278,370,386,411,506,507, 

509 
Iktıham Gazetesi 393 
ilhamı (Saruhan) 465 
iltizam 15 
Uya 257 
Uya Bey 162 
Ilyadalar 557 

" Heyeti Mebusan Nızamnameı Dahilisi, Nızamnam 
Meclisi Umumi Nizamnamesi, Nizamname" ifadelen 

Ilyakı Adası 160 
Ilyas Samı Efendi (Muş) (Bkz Hacı Ilyas Efendi) 

532,564,565,596 
imam Yahya 663 
imamı Azam 134 
inebolu 658 
ingiliz, ingilizler 34, 54, 127, 219, 280, 523, 575, 

591, 594, 595, 597-599, 603, 604, 606, 612-614, 
616, 661-663, 665 

ingiliz Lirası 317 
ingiliz Milleti 558 
ingilizce 179 
ingiltere 29, 33, 36, 38, 39, 43, 74, 127, 145, 163, 

191, 195, 217, 226, 235, 238, 275,319, 541, 589, 
598, 612, 613, 655, 660 

ingiltere Devleti 107, 645 
ingiltere Hükümeti 136, 659 
insaniyet Gazetesi 516, 
intihabı Mebusan Kanun Lahıyası 244, 250, 259 
intihabı Mebusan Nizamnamesi 124 
ipek 523,587 
ipekli Hafız 231, 
Iran 3, 86, 238, 597, 606, 610, 615, 629, 633, 635, 

656,663 
Iran Devleti (Bkz Iran Devleti Islamıyyesı) 144, 

655, 659 
Iran Devleti Islamıyyesı (Bkz Iran Devleti) 666, 
Iran Hükümeti 610,635 
Ishak Sükuti 223,227 
Iskendername 557 
iskenderun 159 
iskenderun Rum Patrikliği 62 
islâm 10, 29, 55, 73, 116, 124, 134, 140, 142, 145, 

155, 162,225,226, 237, 250,254, 256,267, 268, 
399,427,473,499,501, 502, 535,536,555,578, 
593, 596, 598, 613, 615, 660, 663 

islâm Dini (Bkz Dini islâm) 68, 635 
islâmiyet 29,48,74, 144, 236,367, 373, 598, 614 
islâmlar (Müslümanlar) 34, 61, 530, 552, 554 
islâmlık 121 
islav, Slavlar 33, 126, 145 
Islımye 214 
ismail 48 
ismail Bey (Gumulcıne) 390, 392,450, 512 
ismail Bey (Kastamonu) 621,637 
ismail Canbolat Bey 232, 346, 570 
ismail Hakkı Bey 500, 505, 583 

Dahili Meclis Içtuzuğu, Meclisi Mebusan Içtuzuğu, 
"içtüzük" başlığı altında toplanmıştır 
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ismail Hakkı Paşa (Amasya) 387, 392 
İsmail Hamı Danışmend 32, 54 
ismail Kemal Bey (Berat) 229, 277, 370, 371, 386, 

387, 450 
ismail Mahir (Kastamonu) 450 
ismail Paşa (Mısır Hıdivi) 25 
ismail Paşa (Tokat) 505 
ismail Sıtkı Bey (Aydın) 576 
ismet Bey (Çorum) 626 
ismet Bey (Inonıı) 230, 233 
ispanya 83, 238 
ispanyolca 502,503 
Ispıç 128-130 
Ispıç Limanı 135 
Ispujı 128-130 
İstanbul (Bkz Dersaadet) 1, 2, 4-6, 16, 27, 32-35, 

42, 43, 50, 53, 62, 64-68, 72, 75-78, 80, 82, 83, 
86, 108, 112, 117-120, 123, 126, 127, 157-159, 
164, 167, 175, 177, 178, 184, 191-193, 198, 202, 
219, 221, 225-227, 230, 233, 235, 238, 239, 242, 
243, 248, 258, 261, 262, 267, 269, 272, 273, 281, 
282, 293, 295,315,318, 321,341,342,344,358, 
359, 363, 370, 371, 373, 375, 377, 379, 382, 385, 
386 393, 395, 396, 401, 402, 405, 407, 409, 478, 
512, 516, 518 521, 523, 524, 538, 541, 544-547, 
549 550, 554, 556, 557, 559, 568, 569, 571, 572, 
576,581,590,594596,612,613,661,662,670,671 

İstanbul Boğazı : 194,556 
İstanbul Konferansı 127, 136 
Istankoy 160 
Istefan (Hudavendıgâr) 141 
Istefan Efendi (Selanik) • 186, 257 
Istcfenakı (Tuna) 139 
Istı bdat 209, 210,223, 224, 228, 230,235,255,293, 

295,301, 341, 343,345, 382,384,387,388,415, 
480, 509, 512, 517, 519, 520, 560 

isveç 629 
isviçre 613 
Işbuze 131 
Işkodra 128-130, 132, 135, 145, 184,253, 522, 523, 

588 
İştirak Gazetesi .516 
italya 229, 238, 260, 308, 473, 533, 575-577, 581, 

582, 585-587, 606, 653, 656 
italya Devleti 658 
İtalya Harbi 656 
italya Hükümeti 574, 575, 577, 584, 585, 653 
italyan, italyanlar 25, 260,474, 574, 576, 577, 580-

582, 585, 665 
italyan Parlamentosu 83, 

itidal Gazetesi 515, 
itilaf Devletleri (Bkz Düveli Itılafıye, Düveli 

Muazzamaı Mutelıfe) 551, 564, 571, 589, 602, 
607, 640, 665 

itilaf Hükümetleri 569, 570 
itlafı Far Nizamnamesi 550 
ittifak Devletleri (Bkz Düveli Muttefıka, Düveli 

Muttefikaı Erbaa, ittifakı Murabba Devletleri) 
589, 606, 607, 609, 639 

ittifakı Murabba Devletleri (Bkz Düveli Muttefıka, 
Düveli Muttefıka Erbaa, İttifak Devletleri) 637, 
639 

ittihadı islâm 562,564 
ittihadı Muhammedi Cemiyeti 411, 472 
ittihadı Osmanî Cemiyeti 223, 224, 341 
ittihat ve Terakki 225,227, 229, 231,241, 242, 255, 

259, 262-264, 266, 343, 344, 357, 370, 386, 390, 
393,395, 396, 512, 524, 568, 570 

ittihat ve Terakki Cemiyeti (Bkz Osmanlı ittihat ve 
Terakki Cemiyeti) 232, 234-238, 258, 261, 270, 
280, 345, 351,352,359, 362, 456, 474 

ittihat ve Terakki Fırkası 268, 313, 341, 346, 354, 
367,368 

ittihat ve Terakki Gazetesi 481 
ittihat ve Terakki Partisi 525, 571 
Ivan Stovanovıç 638 
izmir 174, 175, 224, 233, 236, 256, 334, 480 519, 

527, 533, 534, 537, 546, 548, 573, 658, 667 
izmit 62, 256, 267, 268, 280, 521, 522, 545, 548, 

549, 649, 
İznik 549 
Izonzo 665 
izzet Bey (Evkafı Hümayun Nazırı) 326 
izzet Bey (Trabzon) 623, 
İzzet Paşa (Bkz Ahmet izzet Paşa) 326, 331, 338, 

655 
izzet Paşa Kabinesi (Bkz Ahmet izzet Paşa Huk) 

325 
J V Çıçerın 632, 637 
Jıceloha 129 
Journal de Debat • 27 
Jon Türk, Joıı Türkler 227, 231 
Kabakçı Mustafa 5 
Kabe 557 
Kadıköy 587 
Kadri Bey (Şehremini) 51 
Kadri Paşa (Şûrayı Devlet Reisi) 113, 190 
Kafkas 542,596 
Kafkas Dağları 618 
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Kafkas Milletleri 618 
Kafkaslar 229,606 
Kafkasya 82, 594, 617, 618, 633,665 
Kafkasya Hükümeti 608, 609 
Kâğıthane Koşku 5 
Kahire 228,229,280 
Kalaı Sultaniye • 658 
Kalımand 129 
Kalkandelen 655 
Kamenıdısk Lıtovsk 639 
Kamergatıba 557 
Kâmil Bey (Teşrifatı Umumiye Nazırı) 87 
Kâmil Efendi (Ergani) 624 
Kâmil Efendi (Karahısarı Sahip) 624 
Kâmil Efendi (Mahkenıeı Temyiz Azası) 51 
Kâmil Efendi (Tokat) 624 
Kâmil El Esat Efendi (Beyrut) 624 
Kâmil Paşa (Sadrazam) 241, 249, 266, 275, 284, 

287,306,309, 312, 345, 370,371,386,453, 509, 
512-515, 566, 647, 657 

Kâmil Paşa Hükümeti (Kabinesi) 241, 242, 284, 
309, 345, 396,420, 569 

Kânı Paşa 51,80 
Kantarcı Efendi 154 
Kanuni Cedıd 54, 56, 57 
Kanunî Sultan Süleyman 2,3 
Kanunu Esası 23, 46 50, 52-54, 59, 63-68, 71, 72, 

88,91,99, 101, 103, 105, 107,115-118, 124, 125, 
127, 132, 133, 138-143, 152-157, 162, 166, 169-
171, 175, 198, 199, 201, 209,211,220,221,224, 
237-240, 243, 244, 249, 251-253, 256, 259, 262, 
264, 266, 270, 274, 275, 277, 279 283-293, 299, 
301, 303, 306 309, 313, 319, 321, 322, 325-330, 
332, 334, 336, 338, 340, 341, 343, 346, 348,349, 
351,352,355,356,358,368, 369,373, 388-391, 
394, 397-399, 403, 405, 412-425, 428, 430-439, 
442, 443, 445, 447-455, 472, 474, 478,482, 502, 
504, 505, 508, 509, 511, 513, 514, 520, 524, 525, 
527, 528, 553, 566, 567, 569, 582, 619, 641, 643, 
644, 646-649, 654, 659, 660, 669 

Kanunu Esası Encümeni (Komisyonu) 95,413,451, 
545 

Kapitülasyon, Kapitülasyonlar 3,314,355, 660, 664 
Karadağ 31, 33, 49, 81, 104, 106, 126-136, 146, 

148, 164, 238, 266, 519, 642, 644, 645 
Karadağ Beyliği 132, 133 
Karadağ Kenezlığı 62 
Karadeniz 1, 193, 548, 559, 589, 594, 606, 660 
Karahısarı Sahip 617 
Karahısarışarkı 587 

Karakeçili Aşireti 275 
Karakıhse 268 
Karaman 521 
Karapınar 213,517 
Karasu Irmağı 560 
Karlofça 4 
Karnice 129, 130 
Karpatlar 604,661 
Kars 198, 199, 628, 633 
Kartal 364 
Karun Nehri 598 
Kasapdukkânı 274 
Kasım (Ankara) 465 
Kasım Nuri Efendi (Yozgat) 624, 637 
Kastamonu 27, 62, 234, 262 
KastıroBey 111,190 
Kastıro Efendi 189 
Kastora 89 
Kaşot 160 
Katolik 268,269 
Katolik Ermeni, Katolik Ermeniler 267, 269 
Katolik Rum 267 
Kavanın ve Nızamat Dairesi 21 
Kavaya Kazası 130 
Kayetan Meray Fon Kapus Mer 627 
Kayseri 280, 519, 573, 658 
Kayserili Ahmet Paşa 38 
Kazaklar 214 
Kazan 147 
Kâzım Bey (Kalaı Sultaniye) 624 
Kâzım Paşa 233 
Keçıdere 214 
Kelamı Efendi 86 
Kemal Bey 25, 51, 395, 458, 570 
Kemal Efendi (Dersaadet) 185 
Kemal Mithat Bey 392 
Kemal Paşa 189 
Kemal Paşazade Sait Bey (Bidayet Mahkemesi Reisi) 

250 
Kemal yen 600 
Kemer Çiftliği 521 
Kerbela 521,597 
Kerim Bey (Selanik) 186 
Keşşaf Efendi (Malatya) 626 
Kevork Efendi (Sivas) 190 
Keyasıre Hükümeti 615 
Keygam Efendi (Muş) 624 
Kıbrıs 62 
Kıbrıslı Tevfık 370 
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Kılıç Alı Paşa Camii 223 
Kıptı 613 
Kırabıne 129 
Kırcova 233,257 
Kırım 147 
Kırım Savaşı (Muharebesi) 32, 42, 82, 103, 642 
Kırıba 129, 
Kırımyanlar 557 
Kırkağaç 188 
Kırıkkılıse 563 
Kırmıjur 129 
Kırmsta 128, 130 
Kist Kazası 523 
Kızanlık 177 
Kızıl Deniz 1 
Kıçner 605 
Kırkor Zohrap Efendi (İstanbul) 386, 532 
Kırmanşah 663 
Kocaçımendağı 603 
Koç 130 
Kofıdı Efendi (Trabzon) 527, 624 
KokçaıZır 129 
Kokot 129 
Komanova 655 
Konstantın Konstantınıdı Efendi 386 
Kont Çernın Von Und Çugodenıç 638 
KontOstrorog 370 
Kont Ottokar Çernın Fon Unetzu Honedıç 627 
Konya 62, 143, 148, 163, 280, 517, 545, 548, 557 
Kopas Efendi (Sisam Beyi) 655 
Korland 611 
Kornı 188 
Korpoçe 129 
Kosor Boğazı 592 
Kosova 145, 158, 184,202, 216 237,517, 523,588, 

650, 652, 653 
Kosrat 129 
Kostakı 89 
Kostakı Bey 51 
Kostakı Efendi 189 
Kostakı Vayanı Efendi (Ticaret ve Ziraat Nazırı) 

326, 328 
Kovaç 129 
Kozmıdı Efendi (İstanbul) 474-476, 504 
Köprübaşı 273 
Koprukoy 592 
Kor Alı (Fatih Camii imamı) 242 
KoseMıhal 162 
KoseRaıf 48 
Köyceğiz Kazası 116 
Krastostav 639 
Kredi Fonsıye Bankası 356 
Kromvel 558 
Kuç 128, 130 

Kudüs (Bkz Kudusu Şerif) 62, 231, 251, 343 
Kudüs Ermem Patrikliği 62 
Kudüs Rum Patrikliği 62 
Kudusu Şerif (Bkz Kudüs) 405 
Kulasın 135 
Kıımkale 602 
Kur'an 34, 140, 236, 238 
Küme 598 
Kurtuluş Savaşı 574 640 
Kuruçay Irmağı 560 
Kuruta 129 
Kuzey Afrika 587 
Kuçuk ihsan Bey 84 
Kurt, Kürtler 225,474, 476 
Kütahya 267,268,521,587 
Kutul Ammare 662, 663 
L M Karahan 632, 637 
La Lıbertee Sıecle 27 
Lagofet 89 
Lahey 656 
Laiklik 344 
Latin 267 
Layiha Encümeni 211,456,468 
Lazıstan 176 
Lebıb Efendi 88 
Lefik 129 
Lehistan 148,384,611,616,661 
Lehliler 616 
Lenın 607,609 
Leskofça 174 
Leşkopoleı Balâ 129 
Leşkopeleı Zır 129 
Levne 650 
Levşan 129 
Liman Von Sanders Paşa 601 
Limni 251 
Lımnı Ceziresi (Adası) 202,215 
Lirayı Osmanı (Bkz Osmanlı Lirası) 492 
Lıtovskı 639 
Lıtvanya 611 
Lıvland 611,629 
Lıyonkof 629 
Lloyd George 573, 611, 613, 614 
Londra 32, 136, 225-226, 271, 657 
Londra Protokolü 136, 658 
Lozan Muadehesı 658 
LubanGolu 629 
LutfullahBey 228,229 
Lübnan 81 
LutfıBey 233 

Lutfu Fikri Bey (Dersim) 390, 392, 468, 473, 479, 
566 

- 7 2 6 -



- M -
Maarıf Dairesi 18 
Maarif Nezareti 160, 274, 304,367, 516, 572 
Macar 590,593 
Macarca 630 
Macaristan 317,593 
MacıdBey 122 
Maçka 283 
Madam Kastıro 188 
Maden 658 
Mahir Paşa 235 
Mahir Sait Bey 370,371,392 
Mahmar 598 
Mahmere 597 
Mahmud Paşa (Erkânı Harb reisi) 215, 217 
Mahmud Paşa (Şûrayı Devlet azası) 190 
Mahmut Bey (Trabzon) 626 
Mahmut Ekrem Bey (Evkafı Hümayun Nazırı) 284 
Mahmut Mahir Efendi (Kırşehir) 626 
Mahmut Muhtar Paşa (Bahriye Nazın) 306, 310, 

311 
Mahmut Naci Bey (Trablusgrap) 575, 577, 582,583 
Mahmut Nedim Paşa 32 36, 108 112, 202, 203 
Mahmut Şevket Paşa (Sadrazam) 263, 266, 294, 

298, 302, 310-312, 318,345,390,392, 396,456, 
457, 573, 588, 657 

Mahmut Şevket Paşa Hükümeti (Kabinesi) 309, 
311-313 

Makamı Riyaset 171, 173, 183 
Makedonya 231,235,238 
Maksud 129 
Malısorler 523 
Maliye Nazırı 26, 110, 111,312, 537 
Maliye Nezareti 82, 84, 109, 175, 271, 272, 520, 

572 
Maliye ve Evkaf Dairesi 17 
Malta 540,571,573,576 
Maltepe 256 
Mamuretulazız 62 
Manastır 62, 129, 232, 235 237, 256, 257,480,523, 

524, 588, 652, 654, 655 
Manisa 233 
Manok Efendi (Halep) 111, 112, 114,116, 118,119, 

124, 132,138, 140, 147, 159,173,187, 201,208, 
216,218,221 

Manyasızade Refik Bey 233, 250 345 
Maraş 294,573 

*) Meclisi Alı Meclisi Altı Umumi Meclisi Millî Meclisi Un 
başlımı altında toplanmıştır 

Mardin 269,343 
Marko Paşa 89, 189, 190 
Marmara 603 
Marmara Demzı 557, 603 
Marmara Havzası 657 
Maroşık Pozo Efendi 186 
Maruf Er Rusafı Efendi (Muntefık) 624 
Marunı 141,267 
Masakar Belan 552 
Mason Erara Ticaret Şirketi 233 
Mason Locası 231 
Matbuat Nizamnamesi 24, 120, 122 
Matyos Nalbantyan Efendi (Kozan) 564, 624 
Maveraunnehr 147 
Mavro Kordato Efendi (Orman, Maadın ve Ziraat Na

zırı) 188,284,287,290,298 
Mavroyanı Efendi 88 
Mazhar Bey 554 
Mebusan Meclisi (Bkz Heyeti Mebusan, Meclisi 

Mebusan, Osmanlı Meclisi Mebusanı) 69,441 
Mebuslar Kulubu 274 
Mecdı Efendi 179 
Mecelle 63 
Meclis (*) (Bkz Parlamento) 22,52-54,58-61,68 

77,82,83,85,86,88 91,93,94,96,98-103,106, 
108, 109, 111, 113, 121, 123, 124, 126, 137, 157, 
161, 164, 166, 170, 172, 175, 194, 196, 203, 205, 
208, 220,237,243, 244, 264, 270,271,277,281-
283, 293-297, 299-301, 313, 319, 321, 324, 327, 
333,334, 340, 356, 379, 382 384, 386, 387,390, 
391, 393-395, 398, 410, 417, 420 426, 433, 436-
438,440,443,449-451, 455,457,471,474,475, 
477, 481-483, 491, 501, 520, 527 529, 531, 539, 
540, 543, 551, 553, 555, 558, 565, 567-569, 575, 
576, 580, 587 589, 597, 600 601, 604 605, 607, 
620, 641, 642, 645 647, 649-656, 659-662, 664, 
666-668,670,671 

Meclis Başkanı 55,59, 82 92, 95-99, 101, 102, 114, 
118-120, 122, 153, 156, 160, 175-177, 184, 191, 
194, 413, 507, 508, 511,515, 566, 592, 593 

Mechs Başkanlığı 71, 96, 97, 100, 112, 168, 194, 
276, 508, 513, 565 

Meclis Başkanlık Divanı 96 
Meclisi Ayan (Bkz Ayan Meclisi, Heyeti Ayan) 54, 

73, 90, 95, 208, 209, 211, 264, 271, 272, 281, 
283,354,355, 383,397-399, 435,436, 438,440, 
442, 446,448, 455, 470, 585, 627, 638, 648, 671 

ıı Meclisi Umumi Milli Millet Meclisi ifadelen de Meclis 
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Meclisi Ayan Başkanlığı 89 
Meclisi Ayan Nizamname! Dahilisi 442 
Meclisi Has 12, 73 
Meclisi Hazam 26 
Meclisi Maarifi Umumi 8 
Meclisi Mebusan (Bkz Heyeti Mebusan, Mebusan 

Meclisi, Osmanlı Meclisi Mebusanı) 54-57,71-
73, 76, 81 87, 91, 92, 95, 96, 98, 100-102, 107-
110, 113, 120, 124, 128, 136, 139, 142, 144, 153, 
157-161, 163, 164, 166-168, 170, 171, 174, 176, 
177, 179, 183, 184, 191 194, 197-202, 204, 206, 
207, 211 212, 214, 219 221, 223, 224, 238, 239, 
241, 243, 244, 249 251, 254-256, 258, 262-264, 
266 267, 269-276, 278-283, 285, 286, 288, 291, 
299, 300, 303, 308, 333, 341-346, 348, 350-352, 
354 355, 369, 371 373, 379, 380, 383, 384,388, 
390 395, 397, 398, 402, 411-413, 417 424, 426, 
430, 431, 433-436, 438, 443, 445, 448 451, 453-
456 468,470,475,476,478,479,481,482,485, 
495, 498, 499, 501, 504, 506-515, 524-526, 565-
567, 569-577, 582, 586-588, 590-593, 599, 601, 
606-608, 610, 617, 638-640, 647-649, 654, 656, 
666, 670-672 

Meclisi Mebusan Başkanı (Reisi) 84, 158, 271,278, 
280 283, 344,395,454, 455, 570, 577, 601 

Meclisi Mebusan Başkanlığı (Bkz Meclisi Mebusan 
Reisliği, Meclisi Mebusan Riyaseti) 499, 503, 
509, 511, 512, 514, 542, 569, 575, 589 

Meclisi Mebusan Marşı 276 
Meclisi Mebusan Reisliği (Bkz Meclisi Mebusan 

Başkanlığı, Meclisi Mebusan Riyaseti) 456, 587 
Meclisi Mebusan Riyaseti (Bkz Meclisi Mebusan 

Başkanlığı, Meclisi Mebusan Reisliği) 398,412, 
457, 524, 552 

Meclisi Mebusan Sulh Cemiyeti 576 
Meclisi Şûrayı Devlet 30 
Meclisi Şûrayı Ümmet 30 
Meclisi Tanzimat 20 23 
Meclisi Vâlâ 8, 13-15, 17, 20-23,40,42 
Meclisi Vükela (Bkz Heyeti Vükela, Vükela Heyeti, 

Vükela Meclisi) 16, 21, 50, 211, 218, 272, 281, 
282, 418 

Medon 129, 130 
Mehdi Bey (Kerbela) 386 
Mehmed Muhyı Bey (Bosna) 185 
Mehmed Saıd Paşa (Bkz Saıd Paşa) 320, 336, 337 
Mehmed Vahdeddm 326, 327, 329, 331, 332, 335-

338,641,666 
Mehmed Zıya Paşa (Nafıa Nazırı) (Bkz Zıya Paşa) 

328 

Mehmet 25,27,32 
Mehmet Alı Bey (Kerkük) 591, 624 
Mehmet Alı Bey (Posta, Telgraf ve Telefon Nazırı) 

329 
Mehmet Alı Bey (Yanya) 179, 185 
Mehmet Alı Fazıl Efendi (Musul) 626 
Mehmet Alı Paşa (Bkz Damat Mehmet Alı Paşa) . 

202, 205, 217, 261 
Mehmet Bey (Dersim) 624 
Mehmet Efendi (Selanik) 186 
Mehmet Emin Bey (Musul) 556,558,559,561,562, 

626 
Mehmet Emin Efendi (Genç) 624 
Mehmet Esat Efendi (Şeyhülislâm) 310 311 
Mehmet Faik Bey (Edirne) (Bkz Faik Bey) 563 
Mehmet Fevzi Paşa (Evkafı Hümayun Nazın) 306 
Mehmet Fevzi Paşa (Şam) 626, 637 
Mehmet Hamdı 454 
Mehmet Hilmi Efendi (Basra) (Bkz Hilmi Efendi) 

501 
Mehmet Munır (Çorum) (Bkz MunırBey) 491,525 
Mehmet Nurettin 458 
Mehmet Nuri Efendi (Mamuretulazız) 624 
Mehmet Nuri Efendi (Zor) 624 
Mehmet Reşit 223 
Mehmet Ruştu Paşa (Sadrazam) (Bkz Ruşdu Paşa) 

46,531 
Mehmet Sabrı Bey (Saruhan) (Bkz Sabrı) 624 
Mehmet Sadık Efendi (Denizli) (Bkz Sadık Bey) 

558 
Mehmet Saıd Efendi (Mamuretulazız) 599 
Mehmet Sait 457 
Mehmet Şefik Bey (Beyazıt) 613 
Mehmet Şefik Paşa (Selanik) 168,186 
Mehmet Şerif 457 
Mehmet Şerif Paşa (Maarif Nazırı) (Bkz Damat 

Mehmet Şerif Paşa) 309, 328 
Mehmet Tahır (Bursalı) 231, 232 
Mehmet Tahır Paşa (Sadrazam) (Bkz Talat Paşa) 

526, 527, 534, 535, 583, 538, 664, 665 
Mehmet Talat Paşa Hükümeti (Bkz Talat Paşa Hükü

meti) 320 
Mehmet Tevfik Bey (Divaniye) 597 
Mehmet Ubeydullah (izmir) 566, 567 
Mehmet Vehbi Bey (Karesi) 624 
Mehmet Zeki Paşa 223-224 
Meıs Adası 160 
Meıs Kazası 116 
Mekke (Mekkeı Mukerreme) 278, 523, 663 
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Meltık 639 
Mcmduh Bey (Adliye Nazırı) 393 
Memduh Bey (Bursa) 625 
Memleket Meclisleri 41 
Memşık 129 
Menahem Efendi (Bağdad) 187 
Menekşelide Emin Efendi (Aydın) 175, 176,196, 

199,209,218,221 
Menteşe 16,610 
Mercan idadisi 230 
Meriç 520 
Mersin Limanı 192 
Mersin Vapuru 193 195 
Mescidi Aksa 523 
Meskene 159 
Meşıreçıye 639 
Meşruti Hükümet 29 
Meşruti Sistem 14, 16, 19,28,29,31,35,38,65,74, 

87, 136, 200, 201, 212, 221, 455, 470, 510, 516, 
566 574, 669, 671 

Meşrutiyet 19, 31, 32, 34, 36 39, 46-48, 104, 105, 
177, 223, 224, 226, 230, 234, 236 239, 242, 258, 
266, 270, 284, 288, 291, 292-298, 300-303, 306-
308, 311, 327,333, 341, 344,346,351, 353,368, 
369, 371, 384,386.388, 389,392, 395, 396,406, 
415-418 421 423, 425, 426, 428, 430, 432, 434, 
436, 438,440,442,444, 451,452, 464,470,472, 
474, 476, 479, 480, 495, 504, 508, 512-514, 516, 
520, 574, 579, 580, 582, 588, 648 651, 653, 654, 
656, 659, 671 

Meşveret Gazetesi 225, 228 
Meşveret Meclisi 4,10,11,12 
Mısır 1,14 31,54,76,81,162,163,226,231 280, 

317 370, 586, 592, 594, 613, 614 663 
Mısır Hıdıvlığı 26, 62 
Mıhaılovıç Karahan 627 
Mıhalakı Efendi (Edirne) 186 
Mıhalakı Efendi (Selanik) 141, 153 
Mıhalıkı Bey (Filibeli Gumuşgerdan) 168 
Mıhodamış Efendi (Kosova) 186 
Mıhran 89 
MıhranBey 189 
Mılkola Levıçskı 638 
Mılkon Efendi (Ankara) 185 
Millet Bahçesi 274 
Milleti Osmaniye (Bkz Osmanlı Milleti) 103, 106, 

132 138, 144 146, 152, 193, 194, 307, 308 327 
387, 399,419, 472, 575, 597, 667 

Millî Hâkimiyet (Bkz Hakimiyeti Milliye) 342 

Millî Meşrutiyet Fırkası 411 
Mına Efendi (Aydın) 190 
Hırdıta 129 
Mışel Sarsak Efendi (Beyrut) 626 
Mışo Todorı (Sofya) 139 
Mithat Fraşen Bey 392 
Mithat Paşa 16, 17, 19,32,34-39,45-48,51,52, 54, 

58, 63-67, 73, 82, 127, 670 
Mithat Şukru Bey (Burdur) 626 
Mıtrovıçe 480 
Mizan Gazetesi 226 
Mondros Mütarekesi 551, 571, 640 
Moraça Nehri 128,129,135 
Morık 129 
Moskof Moskoflar 5,590,591,593,661 
Mosoros Bey (Posta, Telgraf ve Telefon Nazın) 309 
Mosyo Dırago 188 
Mosyo Baruhı 188 
Mosyo Fındıklayan 191 
Mosyo G J Sulolmıkov 632 
Mosyo Horıı 627 
Mosyo İkizler 188 
Mosyo Kemanto 192 
Mosyo Kope 188 
Mosyo Lokavı 192 
Mosyo Maryano 188 
Mosyo Rıhard Von Gunman 638 
Mosyo Trop 192 
Mosyo Vılson 667 
Mosyo Vondını 83 
Mosyo Yorgadıs 188 
Mosyo Zarifi 174,188 
Muhacirin Komisyonu 182 
Muhakemat Dairesi 22 
Muhassıllık Meclisleri 40,41 
Muhittin Bey (Çorum) 624 
Muhittin Efendi (Niğde) 624 
Muhsin Efendi 13 
Murad Efendi (Tuna) 187 
Murat (Karahısar Vakası Reisi) 565 
Murat Bey 225-228 
Murat Bey (Bağdat) 626 
Murat Bey (Mizancı) 371 
Musa Kâzım Efendi (Şeyhülislâm) 250, 301, 302, 

320, 570 
Musevi 62,267,268,472 
Mustafa (Cantekın) 231 
Mustafa (Halep) 450 
Mustafa Ağa 519 
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Mustafa Arif Bey (Kırkkılıse) 326, 338, 450-554, 
565, 586 

Mustafa Asım Efendi 250 
Mustafa Asım Efendi (İstanbul) 412,450 
Mustafa Asım Paşa 25 
Mustafa Bey 168,221 
Mustafa Bey (Selanik) 175,186,196,203,204,207, 

209,210,212,217 
Mustafa Bey (Yanya) 128, 133, 135, 172, 185, 199, 

204 
Mustafa Efendi 134, 522 
Mustafa Efendi (Adana) 133, 142, 181, 187, 192, 

200, 206 
Mustafa Efendi (Adliye Nazırı) 331, 332 
Mustafa Efendi (Hudeyde) 626 
Mustafa Efendi (Konya) 185 
Mustafa Efendi (Mardin) 626 
Mustafa Fazıl Paşa 25-28, 31-32 
Mustafa Fehmi Efendi (Tokat) 624 
Mustafa Fevzi Efendi (Saruhan) 624 
Mustafa Hakkı Bey (İsparta) (Bkz Hakkı Bey) 624 
Mustafa ibrahim Bey (Saruhan) 626 
Mustafa Kânı Bey 13 
Mustafa Kemal Paşa 230-232, 571, 572, 600, 601, 

640 
Mustafa Necip 235 
Mustafa Nedim Bey (Kengırı-Hasta) 626 
Mustafa Nuri Paşa 89, 188 
Mustafa Paşa (Serasker Kaymakamı) (Bkz Fosfor 

Mustafa Paşa) 216 
Mustafa Reşıd Paşa (Ticaret ve Nafıa Nazırı) 306 
Mustafa Reşit Paşa 7, 8, 13, 20,38 
Mustafa Reşit Paşa (Hariciye) 14,328,332 
Mustafa Sabrı Efendi (Tokat) (Bkz Sabrı) 328-331, 

337, 390,392 
Mustafa Saffet Efendi (Mamuretulazız) 624 
Mustafa Sıtkı Efendi (Bosna) 186 
Mustafa Şeref Bey 570 
Mustafa Şeref Bey (Kayseri) 624 
Mustafa Zeki Bey (Bolu) 624 
Musul 280, 343, 523, 597, 650 
Muş 565 
Mutedil Hurrıyetperveran Fırkası 386, 387, 390, 

391,393 
Mutlak Hükümet 29 
Mutlak Monarşi 16,40, 87, 345, 669 
Mutlak Yönetim 221,223 
Mutlakıyetçıhk 28 
Muvazeneı Maliye Encümeni 501 

Mudafaaı Hukuk Hareketi 571, 572 
MufidBey 278 
Müflis Boğazı 214,215 
Muhendıshaneı Bahru Hümayun 4 
Muhendıshaneı Berrıı Hümayun 4 
Mulkaı Rum Katolikliği 62 
Mülkiye ve Maliye Dairesi 22 
Mültezim 40 
Munıp Bey (Hakkari) 625 
Munır Bey 86 
Munır Bey (Çorum) (Bkz Mehmet Munır) 495 
Muntefık Aşaırı 599 
Muref 587 
Müslüman, Müslümanlar (Bkz islamlar) 8, 18, 19 

26, 33, 34, 38, 40, 42-45, 47 49, 52, 53, 65, 74, 
75,80,81, 113,115, 116,124,138-140,142,143, 
153, 155, 157, 162, 163, 181, 224, 225, 228, 238 
250, 257, 259, 278, 280,497,499, 516, 517, 538, 
562-564, 573,591, 615, 618, 663, 670 

Müslümanlık 591 
Musurus Paşa 88 
Muşır Tahır Paşa 519 
Mütercim Ruştu Paşa 25,33,35 

- N -

Nabı Bey (Hariciye Nazırı) 323 
Naci Bey (Trablusgarp) 586 
Naci Bey (Trabzon) 625 
Nacrasalı 192 
Nafıa Nezareti 7, 160,394, 487, 491, 503, 519, 520 
Nafiz Bey (Amasya) 625 
Nafiz Paşa 13 
Nafiz Paşa (İstanbul Muhafızı) 569 
Nafı (Trablus) 465 
Nafı Efendi (Haleb) 109, 124, 146, 168, 172, 181, 

187, 193-197, 199, 203, 204, 206-208, 216, 218, 
221,343,386 

Nail Bey (Maarif Nazırı) 292, 302 
Naım Fıraşarı 557 
NakıBey 232 
Nakkaş Efendi (Suriye) 141, 142, 145, 147, 151, 

156, 172, 189 
Nakşın 131, 135, 159 
Namık Kemal 27-31, 48, 52, 63, 65, 230 
Namık Paşa 37,38,51,64,89 
Nangaza 587 
Nara 603 
Narva Nehri 629 
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Nasır Paşa (Basra Valisi) 190 
Naslrıyye 598 
Nasrettin Efendi (Siirt) 626 
Naşı t Paşa 191 
Nazım 370 
Nazım Bey (Kerkük) 625 
Nazım Bey (Selanik Merkez Kumandanı) 235 
Nazım Paşa (Harbiye Nazırı) 261, 306, 309, 331, 

512, 524 
Necatı Bey (Bolu) 568, 625 
Necef 597 
Necıb Efendi (Şurayı Devlet Azası) 190 
Necip Bey 341 
Necip Draga Bey 232,277 
Necip Paşa 184, 189 
Necmeddm Bey (Adliye Nazırı) 298 
Necmettin Molla Bey (Kastamonu) 625 
Nersıs 557 
Nesım Mazelyah Efendi (izmir) 278, 500,503, 608, 

626 
Neyyırı Hakikat Gazetesi 232 
Nıkola Çanaka Efendi (Yanya) 186 
Nıkola Lıyobnıskı 638 
Nıkola Nevfel (Trablusşam) 110 
Nıkolakı Nufel Bey (Suriye) (Bkz Nufel Bey) 134 
Niş 149,173,188,216 
Nişancı Mazhar 230 
Nişantaşı 273,275 
Niyazı Bey 80, 235, 237, 280 
Niyazı Bey Hatıratı 346 
Nizamı Cedıd 4, 5 
Nızamnameı Dahili Encümeni 283 
Noradonkyan Efendi (Hariciye Nazırı) (Bkz Gabrıel 

Noradonkyan Efendi) 306 
Nufel Bey (Suriye) (Bkz Nıkolakı Nufel Bey) 140, 

141, 143 
Nurettin Bey 84 
Nurettin Bey (Kerbela) 597 
Nurettin Ferruh Bey 370, 386 
Nuri 25 27 
Nuri Bey 218 
Nuri Bey (Kerbela) 525, 625 
Nuri Bey (Maliye Nazırı) 290 
Nuri Bey (Tuna) 186 
Nuri Efendi (Şeyhülislâm) 338, 339 
Nuruosmanıye 274 

- O -

Odyan Efendi (Nafıa Müsteşarı) 51 
Ohannes Efendi (Dersaadet) 51, 52, 80, 168, 185, 

208 210 

Ohannes Efendi (Trabzon) 186 
Ohannes Varteks Efendi (Erzurum) 469, 477, 497 
Ohrı 257 
Okçular Caddesi 274 
On Temmuz Meydanı 279 
Omkıncı Şarl 134 
Onnık İhsan Efendi (izmir) 621 
Ordu 550 
Orfanıdıs Efendi (İstanbul) 527, 621 
Orhan 556 
Orhanıye 199,204,213 
Orta Asya 10 
Ortodoks Rum 267 
Ortodoks, Ortodokslar 256, 269, 511 
Oseb Efendi (Dıyarbekır) 148, 187 
Osep Medetyan Efendi (Erzurum) 621 
Oskan Efendi (Posta, Telgraf ve Telefon Nazırı) 

310,311,326 
Osman (Serfice) 525 
Osman (Trabzon) 491 
Osman Bey 190 
Osman Bey (Canık) 623 
Osman Bey (İstanbul) 623, 637 
Osman El Hamd Paşa (Trablusşam) 626 
Osman Nizamı Paşa (Nafıa Nazırı) 311 
Osman Nuri 101 
Osman Paşa 199,204,213 
Osman Rıfat Paşa (Evkafı Hümayun Nazırı) 337 
Osmanlı Ahrar Fırkası (Bkz Ahrar Fırkası) 375, 

379, 385,386 
Osmanlı Altını 248 
Osmanlı Demokrat Fırkası (Bkz Demokrat Fırka) 

411 
Osmanlı Devleti (Bkz Devleti Osmaniye) 1,3,4, 5, 

7, 9, 12, 27, 28, 29,31,33,34,36, 42,46,49, 55, 
57, 61, 68, 69, 71, 74, 177, 180, 181, 194, 195, 
229, 234, 279, 571, 589, 607, 610, 614, 615, 618, 
628, 669 

Osmanlı Gazetesi 227 
Osmanlı Hükümeti (Bkz Hükümeti Osmanıyye) 33, 

43,49,518,576, 598, 606, 609,627 
Osmanlı Hürriyet Cemiyeti 232, 234 
Osmanlı imparatorluğu 3,5,7, 8, 10, 12, 13, 19, 21, 

23-25,27, 29,30,40,52, 54,66,83,84, 102, 109, 
110, 114, 120, 124, 126, 127, 136, 159, 179, 181, 
198, 219, 238, 241, 244,344, 345,368,391, 455, 
498, 499, 500-502, 504, 518, 541, 563, 571, 572, 
574-576, 587, 607, 609, 640, 670, 672, 

Osmanlı Ittıhad ve Terakki Cemiyeti (Bkz ittihat ve 
Terakki Cemiyeti) 233, 254, 342,348,350,355 

Osmanlı Liberalleri Kongresi 229 
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Osmanlı Lirası (Bkz Lirayı Osmanî) 489, 494 
Osmanlı Meclisi Mebusanı (Bkz Heyeti Mebusan, 

Mebusan Meclisi, Meclisi Mebusanı) 121, 551, 
555, 589 

Osmanlı Milleti (Bkz Milleti Osmaniye) 150, 151, 
156, 296, 297, 354,358, 469, 561-563, 614, 616, 
617 

Osmanlı Ordusu 127, 136, 312 
Osmanlı Parlamentosu 118 
Osmanlı Sosyalist Fırkası 411 
Osmanlı, Osmanlılar 1, 3, 4, 6-9, 12, 14, 21, 24-30, 

32-34, 37, 39, 40, 48, 50, 54, 55, 57, 61, 62, 67-
69, 71, 74, 75, 78, 81, 104, 109, 115-117, 121, 
124, 126, 127, 129, 133, 134, 136, 147, 151, 154-
157, 163, 164, 169, 179, 181, 196, 197,219,221. 
225, 227, 247, 250, 254, 256, 258, 260,272, 277-
280, 286, 307, 317, 318, 321, 343,349, 350-353, 
355, 369, 372-375, 380-383, 387, 390, 391, 396, 
400,405,406,408, 412, 427,428, 443,446,452, 
456, 470, 473-476, 478, 500, 501, 503, 504, 509, 
515, 518, 522, 526, 528, 529, 531, 533-535, 540, 
561, 563, 564, 571, 576-578, 582, 588, 589, 590-
593, 596-599, 600, 606-609, 613, 616, 617, 632, 
633, 638, 639, 641, 643, 646, 648, 651, 654, 656, 
657,661,664,669,670,672 

Osmanlı-ltalyan Savaşı 586, 587 
Osmanlı-Rus Savaşı (Muharebesi) 109, 136, 198, 

219,633,670 
Osmanlı-Yunan Savaşı 227 
Otuz Bir Mart Hadisesi (Vakası) 297, 474 
Otuz Bir Mart isyanı 262, 370, 371, 470, 515, 516, 

574 
Ouchy (Uşı) Barışı 587 

- Ö -

Omer Edip Efendi (Urfa) 530, 626 
Ömer Efendi (Kosova) 186 
Ömer Feyzi (Karahısar) 390 
Ömer Hulusi Efendi (Şeyhülislâm) 322,323 
Ömer Lutfı Bey (Sinop) 623 
Ömer Mümtaz Bey (Ankara) 623 
Ömer Mümtaz Bey (Kayseri) 626 
Ömer Naci Bey 230-232 
Ömer Naili Paşa 25 
Ömer Şevki Bey, Dr (Sivas) 622 

- P -

Padışah 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 46, 

47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 82, 
83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 95, 96, 102, 107, 
108, 123, 126, 128, 133, 149, 156, 163, 164, 166, 
167, 168, 170, 181, 184, 198, 199,201,211,219, 
220, 225, 226 227 228, 233, 237, 238, 241, 244, 
247, 258, 262, 263, 266, 269, 270, 271, 275, 276, 
277, 278, 280, 281, 283,301,341,394, 451, 455, 
456,481, 507, 512, 513, 515, 516, 518, 520, 522, 
575, 587, 593, 641, 669, 670, 671, 672 

PanSlavıst 33 
Panayot Ağa (Edirne) 148 
Pandelakı Kozmıdı Efendi 386 
Pangaltı 273,275 
Panıslâmıst 563 
PanyusGolu 629 
Papa 141 
Papazyan Efendi 564 
Papazyan Efendi (Van) 592 
Paris 17, 26, 27, 29, 31, 224, 225, 227, 228, 229, 

230,232, 233, 234,277, 658 
Paris Muahedesi 664 
Parlamento (Bkz Meclis) 224, 249, 372, 373, 375, 

384,386,392, 506, 508, 509, 523 
Pasarofça 4 
Pasın 560 
Pavlakı Efendi (Hudavendıgâr) 141 
Pavlıdı Efendi (Bursa) 188 
Pera 271 
Pero Efendi 186 
PeterGançef 627,638 
Petersburg 136, 138 
Petrakı (Trabzon) 140 
Petrakı Efendi (Tuna) 186 
Petrograd 639 
Pire 231 
Pırınççı Hacı Ömer Efendi 188, 
Pırzen 236 
Pırzenn 129 
PıskofGolu 629 
Plevne 198, 199,204,213,585 
Podgorıçe 129 
Polathane 550 
Polis Mudırı Umumiliği Vekâleti 524 
Posta, Telgraf ve Telefon Nezareti 261 
Postadebye 129 
Pozıtıvıts 224,228 
Pozitivizm 225 
Prens Ferdınand (Şarkî Rumeli Eyaleti Valisi) 647 
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Prens Mılan 127 
Prens Sabahattin 228, 229, 232, 234, 370,371, 395 
Prıstostomas (izmir Metropolıdı) 523 
Prıştıne 253 
Profesör Koh 548 
Proşanı 639 
Protestan, Protestanlar 62, 267,268,472 
Prusya Hükümeti 627 
Pııankare 500 
Pugazre 639 
Purusya 131 

- R -

Rada 609 
Radın 639 
Ragıb Bey (Aydın) 186 
Ragıp Efendi 188 
Ragıp Neşaşıbı Bey (Kudusu Şerif) 625 
Rahmi Bey 341 
Rahmi Bey (izmir) 622 
Rahmi Bey (Sivas) 622 
Raıf Efendi 190 
Raıf Efendi (Erzurum) 622 
Raıf Paşa (Şûrayı Devlet Reisi) 292 
Ramıle 658 
Ramız Efendi 52 
Ramız Paşa 48, 65 
Rasım Bey (Edirne) 119, 121, 133, 153, 168, 171, 

192,214,215,218,221 
Rasım Bey (Kosova) 190 
Rasım Bey (Sivas) 622 
Raşıt Bey (Maliye Nazırı) 339 
Rauf 48 
Rauf Bey (Bahriye Nazırı) 323 
Rauf Bey (Şûrayı Devlet Azası) 190 
Rauf Paşa (Serasker) 195,212-218 
Rayak 658 
Recep Paşa (Harbiye Nazın) 234, 241, 284, 522 
Recep Tahır (Yemen) 450 
Redif Askerî Teşkilatı 12 
Redif Paşa 35,38 
RefetBey 233 
Refik Bey 25 
Refik Bey (Adliye Nazırı) 287 
Refik Efendi (Şeyhülislâm) 25 
Reisi Vükela (Bkz Başvekil) 372, 435, 508 
Reji idaresi 521 
Resmî Gazete (Bkz Cerıdeı Resmiye) 100 

Resne 236 
Reşad Bey (Bahriye Nazırı) 337 
Reşat 25,27 
Reşıd Akif Paşa (Şûrayı Devlet Reisi) 284,323 
Reşıd Bey (Dahiliye Nazırı) 309, 336 
Reşıd Mümtaz Paşa (Dahiliye Nazırı) 337 
Reşıd Paşa (Ticaret ve Ziraat Nazırı) 309 
Reşit Bey (Cebelılubnan) 622 
Reşit Paşa (Ergani) 622 
Reşit Paşa (Hariciye Nazırı) 326, 339 
Reşit Paşa (Tümgeneral) 227 
Reval 235 
Reyka 128 
Rıfat Bey 48 
Rıfat Bey (Bağdad) 186 
Rıfat Bey (Maliye Nazırı) 292, 310,311 
Rıfat Kâmil Bey (Bolu) 622 
Rıfat Paşa (Hariciye Nazırı) 287, 290, 292, 298 
Rıza Bey (Bursa) 185, 529, 622 
Rıza Bey (Kırkkılıse) 622 
Rıza Efendi 189 
Rıza Nur Bey Dr 276,371,392,393,566 
Rıza Paşa 37,38,89 
Rıza Paşa (Bahriye Nazırı) (Bkz Alı Rıza Paşa) 287 
Rıza Paşa (Karahısarı Sahip) 529, 539, 583 
Rıza Paşa (Karahısarışarkı) 274 
Rıza Sulh (Beyrut) 450 
Rıza Tevfık Bey (Edirne) 259, 274, 326, 337, 392, 

510, 584 
Rıfat (Halep) 450 
Rıfat Efendi (Edirne) 168 
Rıhard Fon Kolman (Hariciye Nazırı) 627 
Robespıyer 558 
Rodos 116,159,160,280 
Roma 582,585 
Romanya 81,228,231,317,608,663 
Romanya Devleti 518 
Romen 663 
Rönesans 109 
Ruhi El Hahdı Bey 277 
Rum Komitesi 474 
Rum Patrikhanesi 62 
Rum, Rumlar 43, 125, 127, 143, 225,256,257,259, 

267, 268, 342, 371, 386, 393, 394, 473, 475-477, 
523, 526-528,530, 531, 533-538, 540, 551, 552, 
554-558, 562 565, 670 

Rumca 280,341,476,502,563 
Rumeli 1,38,86, 113, 130, 138, 143, 144, 147, 149, 

164, 178, 192, 196, 202, 213, 231, 237, 238, 244, 
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266, 313,346,395,474, 480,485,519, 567, 568, 
587, 588, 600, 655 

Rupen Efendi (Edirne) 143, 168, 187, 217 
Rus, Ruslar 4, 32, 34, 35, 66, 127, 136, 137, 141, 

182, 198, 213,219, 518, 519, 542, 550, 565, 589, 
590, 594, 593, 602, 604, 606, 608 611, 614, 616-
618,628, 629, 632,633, 635,636,660,661, 663 

Rus Çan 235 
Rus Çarızmı 616 
Rus Çarlığı 609,616 
Rus Milleti 615 
Rusça 630,631 
Rusçuk 175 
Rusya 3,34, 110, 126, 127, 129, 131, 136, 137, 138, 

139, 140, 141, 142, 143, 145, 146 147, 148, 149, 
150, 152,170, 182, 193, 194, 195 198, 214, 215, 
216,226,235,542,549, 550,565,570,589, 606, 
607, 608, 609, 610, 611, 612, 615, 616, 618, 620, 
627, 628, 629, 630, 631, 633, 637, 638, 639, 655, 
660 

Rusya Cumhuriyeti 610, 627 
Rusya Devleti 614, 628, 629, 637, 645 
Rusya Hükümeti (Rus Hükümeti Cumhunyyesı, Rus

ya Hukıımetı Cumhurıyyesı) 607,614,618 619, 
628-634, 637, 659 

Rusya Kazakları 213,217 
Ruşdı Efendi (Adliye Nazırı) (Bkz Alı Ruşdı Efen

di 337 
Ruşdu Paşa (Sadrazam) (Bkz Mehmet Ruştu Paşa) 

37-39, 48, 64, 66 
Ruştu Bey (Denizli) 622 
Ruştu Bey (Kastamonu) 622 

- S -

Sabah Gazetesi 46,370 
Sabrı (Saruhan) (Bkz Mehmet Sabrı Bey) 542 
Sabrı (Tokat) (Bkz Mustafa Sabrı Efendi) 450 
Sad El Hüseyni Bey (Kudusu Şerif) 622 
Sadaret (Bkz Sadrazamlık) 83,211,239,241,271, 

287, 290, 293,301, 306, 309, 310,312,322,325, 
327-330, 332, 334, 336-338, 428-431, 438, 440, 
452,453, 462, 507, 509, 511-513, 581, 593, 647 

Sadayı Millet Gazetesi 370,391 
Sadettin Efendi (Havran) 622 
Sadık Bey (Denizli) 623 
Sadık Bey (Ertuğrul) 623 
Sadık Bey (Kütahya) 568, 623 
Sadık Bey (Miralay) 343, 392, 396 

Sadık Bey (Trablusgarp) 575, 577, 582 
Sadık Efendi (Urfa) 623 
Sadık Paşa (İstanbul) 168, 173, 185, 200 
Sadık Paşa (Mersin) 626 
Sadi Efendi (Halep) 128, 175, 179-181, 187, 192 
Sadrazam 5, 6, 11, 12, 20, 22,25, 26,32,33,35 38, 

47, 49-51, 64, 65, 67-70, 83, 85-88, 95, 96, 108, 
167, 184, 194, 219, 240, 243, 259, 264, 266, 270, 
271, 275, 281, 283,345, 383, 396,426, 428-430, 
435,440, 451, 452,455, 508-515, 531, 537, 538, 
611, 612, 638, 641, 651, 657, 672 

Sadrazamlık (Bkz Sadaret) 5, 24,35,36,91,94,96-
98, 100, 127, 175, 194, 211, 243, 263, 394, 395, 
495, 509, 515, 572 

Sadullah Bey 37 48 
Sadullah Molla Bey (Trablusşam) 622 
Safa Bey (Hariciye Nazırı) 335,338 
Saffet (Urfa) 637 
Saffet Paşa 37,38,239 
Sahak Efendi (Bursa) 187 
Sahıb Efendi (Şeyhülislâm) 292 
Sahıb Efendi (Şûrayı Devlet Azası) 190 
Sahip Bey 51 
Sahip Molla Bey (Şûrayı Devlet Mülkiye Dairesi Re

isi) 249,272 
Saıd Ağa (Çırpan Hamedanından) 214 
Saıd Efendi (Maarif Nazırı) 306, 323, 330 332 
Saıd Muhıb Efendi 13 
Saıd Paşa (Bahriye Nazın) (Bkz Mehmet Saıd Pa

şa) 195 
Sait (Kudüs) 450 
Saıt(Uskup) 450,465 
Sait Bey (Menteşe) 626 
Sait Halım Paşa 266, 310, 311,320, 394, 570 
Sait Halım Paşa Hükümeti (Kabinesi) 311,569,570, 

573, 588 
Sait Paşa (Sadrazam) 54, 58, 63, 67, 87, 219, 239 

241, 263, 271, 284,301,302,305,392,394, 395, 
575, 652, 654 

Sait Paşa Hükümeti (Kabinesi) 239, 241, 264, 301, 
345, 575 

Sakız 527 
Salah Cımcoz (İstanbul) 500, 542, 549, 568, 566, 

567, 607,623 
Salamon Efendi (Bosna) 185, 
Salih Bey (Bahriye Nazırı) 335 
Salih Efendi (Merzifon) 190 
Salih Paşa (Sadrazam) 292,309,331,332,335,336, 

339 
Salih Paşa Hükümeti 334 
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Salım (Konya) 450 
Salım Efendi 190 
Salım Efendi (Karahısarı Sahip) 622 
Salım Efendi (Kastamonu) 174 185 218 
Salım Farisi Efendi 192 
Saltanat 225, 281 293, 325, 313, 334, 336 343, 

353 369,399,412,415,422,424 425 428,440, 
499 578, 613, 615, 617, 666, 667 

Samakocık 552 
Samı Bey (Işkodra) 132, 145 
Samı Bey (Polis Müfettişi) 235 
Samı Bey, Dr (Divaniye) 622 
Samı Paşa 51,89, 189 
Samı Paşa (Şam) 622 
Samsun 655,658 
Saraybosna 589 
Sarayıçı Koyu 236 
Sarbakı 639 
Sarıkamış 592 
Sason Efendi (Bağdat) 622 
Sava Paşa (Mektebi Sultanı Nazırı) 51, 52 
Savapulos (Karesi) 527 
Sebuh Efendi (İstanbul) 128, 140, 142 
Sebuk Efendi (Halep) 80, 114, 121, 123, 124 
Seddulbahır 602 
Selameti Umumiye Klubu 230 
Selanik 33, 62, 126 141, 157, 202, 231, 233-235, 

237-239,279,341 344,480,523 533,540,564, 
588, 605, 654, 663 

Selanikli Mazlum 230 
Selce 128 129, 130 
Selçukıler 501,556 
Selim Alı Selam Bey (Beyrut) 622 
Selim Bey 517 
Selim Efendi (Işkodra) 186 
Selim Melhame 520 
Semerkant 557 
Senabyan Efendi (Orman, Maadm ve Ziraat Nazırı) 

302 
Senato 30 
Senedi İttifak 5,6 
Serasker 47,86 
Serbesti Gazetesi 370 
Serdar Paşa 203 
Sere? 235 237 564 
Serfiçe 256 
SerkısBey 195 
Server Paşa (Nafıa Nazırı) 37, 38, 51, 52, 82, 89, 

217 

Servet Bey (Muş Mutasarrıfı) 597 
Servetıye Karyesi 522 
Servıçm Efendi 80, 89, 189 
Seyfettin Efendi (Kazasker) 37, 38, 47, 50, 51, 47 
Seyfullah Bey (Erzurum) 592, 623 
Seyyıd Abdullah Efendi 118 
Seyyıd Abdulkadır Efendi (Şûrayı Devlet Reisi) 329 
Seyyıd Ahmed Efendi (Hicaz) 147 
Seyyıd Paşa 190 
Seyyıt Abdulvehap Efendi (Asır) 623 
Seyyıt Ahmet Safı Efendi (Medıneı Münevvere) 

623 
Seyyıt Alı Haydar Bey (Asır) 623 
Seyyıt Bey (izmir) 450, 576, 583 
Seyyıt Yusuf Fazıl Bey (Asır) 623 
Sıhhiye Nezareti 542,543 549,550 
Sıkıyönetim (Bkz Idareı Orfiyye) 259, 263, 386, 

516, 523, 573 
Sırbistan 31, 33, 39 81, 104, 106, 126, 127, 130, 

136, 139, 266, 267, 535, 563, 604, 605, 643, 644, 
645, 661 

Sırp Komitesi 474 
Sırp Hükümeti 562,597 
Sırp, Sırplar 62, 126 127, 146, 173, 174 216, 236, 

256,474, 562, 589, 605, 663 
Sıtkı Bey 392 
Sıtkı Bey (Adliye Nazırı) 329 
Sıberya 141 
Sılıstre 177,215 
Silivri 552 
Sıllogoslar 558 
Sımon Sımonakı Efendi (Konya) 143, 148, 185, 

197, 198 
Sımonakı Sımonoğlu (izmir) 526, 623 
Sına 231,594 
Sinop 250,550 
SıretBey 392 
Sirkeci iskelesi (istasyonu) 67, 182 
Sis Katalıkosluğu 62 
Sisam Beyliği 62 
Sivas 62, 148, 166, 522, 544, 548, 549 554, 587, 

655, 658 
Skolastik 2 
Sofuoğlu Sudı (Lazıstan) 592 
Sofya 126, 148, 149, 216, 243, 519, 566 
Soğukçeşme 273 
Sohum 195 
Sohdı Efendi (İstanbul) 123, 158 
Sombekı 160 

- 7 3 5 -



Sosyal Fırka 392 
Sosyalist Gazetesi 516 
Sotırakı Efendi (Kosova) 186 
Sotorman 129, 130 
Stenograf 83,84 
Stenografı 83,84 
Suat Bey 90 
Sudı Bey (Lazıstan) 566, 567 
Sultan Mahmut 103, 179 220, 642 
Sultan Mehmet Hanı Hamıs 293, 666 
Sultan Murat 36,37, 39, 46, 65, 226, 669 
Sultan Osman 556,592 
Sultan Osman Dratnotu 319 
Sultan Reşat 87, 264, 292, 298, 301, 306, 309-311, 

320,522,641,648 
Sultan Selim 613 
Sultan Süleyman 86 
Sultanahmet 274 
Sultanahmet Bahçesi 368 
Suphi Paşa (Adana) 626 
Suriye 62, 134, 140, 141, 145, 175, 231, 250, 274, 

279, 343,344, 516, 545, 606 
Süleyman Bey (Gelibolu) 622 
Süleyman Bey (Kosova) 112, 149, 187, 216, 218 
Süleyman El Askerî Bey 598 
Süleyman El Barunı 576 
Süleyman Elbostanı Efendi (Ticaret ve Ziraat Nazırı) 

311 
Süleyman Paşa 25, 35, 36, 38, 54, 61, 63, 65, 174, 

204, 213, 215, 217, 226, 392, 600 
Süleyman Refik Efendi (Ankara) 186 
Süleyman Sudı Bey (Bayazıd) 390 
Süleyman Sudı Bey (Lazıstan) 568, 623 
Suleymanıye Medresesi 35 
Süryani, Süryaniler 267, 499 
Süveyş Kanalı 614 

- Ş -

Şahınyan Ağob Efendi (Sivas) 148 
Şakır 48 
Şakır Bey (Konya) 623 
Şakır Bey (Yozgat) 626 
Şakır Efendi (Tuna) 182, 186 
Şakır Paşa (Bahriye Nazırı) 329 
Şakır Paşa (Meclisi Hassı Vükela Memuriyeti) 330 
Şala 129 
Şam 180,231,269,545,548 
Şam Patrikliği 62 

Şarkışla 587 
Şarkı Anadolu 609 
Şarkı Rumeli 86 
Şattularab 597 
Şefik Bey (Beyazıt) 623 
Şefik Bey (Bkz Alı Şefik) 226, 277 
Şefik Bey (İstanbul) (Bkz Hacı Şefik Bey) 626 
Şefik Bey (Karesi) 450,510 
Şefik Bey (Şam) 623 
Şefik El Mueyyet (Zor) 386 
Şehırkoy 216 
Şehzade Abdurrahım Efendi 275 
Şehzade Ahmed Efendi 275 
Şehzade Burhanettın Efendi 275 
Şehzade Cemalettın Efendi 275 
Şehzade Kemaluddın Efendi 87 
Şehzade Selim 275 
Şehzadebaşı 273,275 
Sekip Arslan Bey (Havran) 534, 540,612, 613, 626 
Şemsettin Bey (Ertuğrul) 555, 623 
Şemsettin Bey (Evkafı Hümayun Nazırı) 249 
Şemsettin Samı 557 
Şemsi 90 
Şemsi Bey 188 
Şemsi Paşa 235, 236 
Şeref Bey (Edirne) 573 
Şeref Vapuru 227 
Şeriat 28, 37, 48, 49, 61-63, 68, 73 75- 180, 181, 

224, 234, 242, 254,388, 399,479, 414,415,422, 
Şerif Bey (Ticaret ve Ziraat Nazırı) 320 
Şerif Efendi 236 
Şerif Haydar Bey (Evkafı Hümayun Nazırı) 298 
Şerif Yusuf Bey (Asır) 568 
Şestanı Balâ 128 
Şestanı Zır 128 
Şevket 370 
Şevket Bey 234 
Şevket Efendi (Erzurum) 390 
Şevket Turgut Paşa (Harbiye Nazırı) 330 
Şeyh Avnı Bey 598 
Şeyh Bahaeddın Efendi (Bursa) 101, 118, 168, 186 
Şeyh Beşır Efendi (Halep) 623 
Şeyh Nuri Efendi (Cezain Bahri Sefıd) 187 
Şeyh Osman Efendi 80 
Şeyhülislâm 5, 6, 12, 35, 36, 39, 69, 86, 426, 430, 

435,451,513 
Şeyhülislâmlık 11, 12, 35, 37, 121, 175, 516 
Şezeberşın 639 
Şıbka 213,214,215 
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Şile 194 195,364 
Şimali Amerika Humumatı Muttehıdesı 665 
Şirketi Hayriye 193 
Şırvanı Ahmet Efendi 36 
Şırvanızade Ruştu Paşa 25 
Şışhaneyokuşu 273, 275 
Şose 129 
Şûrayı Devlet 16-19, 23, 37, 54, 55, 56, 58-60, 63, 

70 73, 77, 86, 92, 97, 102, 113, 114, 119, 120, 
125, 166, 176, 240, 260, 266, 297, 300, 356,394, 
412 438, 439, 446, 447, 449,456,457,460,462, 
467, 478, 481-483, 485, 491, 644, 646 

Şûrayı Devlet Başkanlığı 79 
Şûıayı Ümmet 46,49 
Şuşan 128 
Şukru Bey (Kastamonu) 626 
Şukrıı Bey (Maarif Nazırı) (Bkz Ahmet Şukru Bey) 

310,311,320 
Şukru Bleda 232 
Şukru Efendi 505 
Şukru El Aselı Bey 392 

- T -

Taaz 269 
Tahır Feyzi Bey (Taaz) 626 
Tahır Hayreddın 392, 393 
Tahıı Paşa 89 
Tahran 663 
Tahsin Rıza Bey (Tokat) 529, 533, 619, 621 
Taksim 273-275 
Takvimi Garbî 498, 499, 501, 502 
Takvimi Vekayı 7, 101,244, 250, 259, 271 
Talat Bey (Carıık) 623 
Talat Paşa (Sadrazam) (Bkz Mehmet Talat Paşa) 231, 

232, 266, 276, 277, 298, 311,341 349,456,499, 
502,515,525,540 

Talat Paşa Hükümeti (Kabinesi) (Bkz Mehmet Talat 
Paşa Hükümeti) 322, 323, 569, 570, 573 

Talimatı Muvakkate 72,73 76,77,86 
Talimatname 243,244 
Tanın Gazetesi 342 
Tanrıdağları 556 
Tantaoğlu Ahmed 522 
Tanzimat (Bkz Tanzımatı Hayriye) 13, 15, 21, 24, 

28,34,40,64, 179,392 
Tanzimat Donemi (Devri) 6, 7 
Tanzimat Fermanı 7, 8, 14,20, 28 40, 43, 65 
Tanzimat Meclisi 16 

Tanzımatı Hayrıyye (Bkz Tanzimat) 104 239 
Tarabya 119 
Tarayan Nalı (Manastır) 450, 468, 473 
Tasviri Efkâr 16 
Taşoz 251 
Tatar Osman Paşa 236,237 
Tatarlar 556 
Tavas 548 
Teberıyye 545 
Teceddüt Fırkası 368 
Tekfurdağı 193,537,552 
Telgraf ve Posta Nazırı 174 
Temettü Nizamnamesi 521 
Temıstoklı (Tekfurdağı) 527 
Teodor Anastasof 627 
Tepe Koyu 565 
Tepebaşı 273,275 
Tercan Dağları 560 
Tercüme Cemiyeti 4 
Tesalya 518 
Tesisat Gazetesi 393 
Teşebbüs Şahsı ve Ademi Merkeziyet Cemiyeti 234, 

342 
Tevfik 89 
Tevfık Bey (Bağdat) 625 
Tevfik Bey (Kengırı) 450, 476, 576, 577 
Tevfik Bey (Konya) 621 
Tevfik Bey (Maliye Nazırı) 329-332,335 
Tevfik Efendi 168 
Tevfik Efendi (Ankara) (Bkz Hacı Tevfik Efendi) 

202, 205, 210 
Tevfik Efendi (Suriye) 185 
Tevfik El Mecali Bey (Kerek) 625 
Tevfik Hammat Efendi (Nablus) 621 
Tevfik Nevzat Bey 224 
Tevfik Paşa (Sadrazam) 263, 284, 290, 292, 293, 

325 327,331,338,339 
Tevfik Paşa Hükümeti 290,325,338 
Tıbbiye Mektebi Nezareti 223 
Tırhala 158 
Tırnova 214 
Ticaret Nezareti 160, 572 
Ticaret ve Nafıa Nezareti 481,483,485,492-494 
Ticaret ve Ziraat Nezareti 524 
Tiflis 609 
Tımar 2 
Tımarlı Sipahi 2 
Tıskert 592 
Todorakı Efendi (Canık) 527, 626 

- 7 3 7 -



Tokınıdıs Efendi (Çatalca) 551-554, 621 
Tophane Sehıl Bey Mahallesi 250 
1 opkapı Sarayı 13 
Togımılı Balâ 128 
TogılımıZır 128 
Toredohılof (Kaymakam) 565 
Trablus 577,579 
Trablusgarp 1,62,86, 227, 228,234,260,305,308, 

313, 321,343, 518, 519, 522, 574 579, 582, 584-
587, 653, 663 

Trablusgarp Savaşı 344, 390, 394, 395, 573-575, 
663, 672 

Trablusşam 658 
Trabzon 62 174,193-195,250,262,280,498,549, 

550, 655 
Trakya 533,537 
Troçkı 607,609 
Tuğla 129 
Turna Mıto 257 
Tumur Dağlıları 557 
Tuna 45,48, 112, 149,184, 206, 215,243,387,604, 

661 
Tunaya 369 
Tunus 1,54,62,76,81,563,581,586 
Tunuslu Hayrettin Paşa 28, 88,393 
Tunuslu Mehmet Kemal Efendi 250 
Turfan 557 
Tuzla 546 
Türk, Türkler 1, 4, 10, 26, 37, 182, 224, 225, 258, 

381, 470, 472, 474, 476, 501, 502, 506, 515, 528, 
529, 531, 540, 556-558, 560-563, 559, 564, 565, 
616,618,640,670,672 

Türk Milleti 558,560,564 
Türkçe 4, 5, 27,31, 57, 62,69-71, 73, 74, 101, 134, 

145, 156, 157, 247, 249,341,349,352,358,373, 
374, 391,442, 476, 502-504, 530,631 

Türkçülük 502,672 
Türkiye 27,258,535 
Türkiye Cumhuriyeti 244 
Türkiye Devleti 640 
Türkiye Sosyalist Fırkası 411 
lutuncu Yakup(Bkz Dr Nazım) 233,236 

- U -

Ukrayna 608-612, 620, 629, 638 
Ukrayna Cumhuriyeti Avamı 620, 629, 638, 639 
Ukrayna Hükümeti 608, 610 
Ukrayna Muahedenamesı 619 

Ulah 256,474,523 
Ulukışla 658 
Umuru Mülkiye, Zabıta ve Harbiye Dairesi 17 
Umuru Nafia, Ticaret ve Ziraat Dairesi 18 
Unkapanı 274 
Unkapanı Caddesi 275 
Unkapanı Koprusu 273-275 
Urfa 573 
Uryanızade Ahmet Esat Efendi 51 
Uzunetek Rıza Bey 65 

- Ü -

Uçuncu Napoleon 17,30,31 
Vçuncu Selim 4, 5, 11, 13, 16, 24 
Urgup 173 
Üsküdar 118,532,535 
Üsküdar iskelesi 118 
Uskup 232,480,552,655 

- V -

Vaham Efendi (Adliye Müsteşarı) 51 
Vahit Bey (Binbaşı) 581 
Vakaı Hayrıyye 103 
Vakit Gazetesi 74, 193 
Van 658 
Vangel Efendi (İzmir) 526, 625 
Vardar 520 
Varna 177,480 
Varteks Efendi 470 
Vasfı (Karesi) (Bkz ibrahim Vasfı Efendi) 390 
Vasfı Efendi (Evkafı Hümayun Nazırı) 329, 330 
Vasfı Efendi (Hama) 625 
Vasıl Efendi (Cezain Bahri Sefıd) 116, 159, 186, 

187 
Vasıl Radoslavof, Dr 638 
Vasılakı Bey (İstanbul) 115-117, 120, 121, 123, 

125, 154, 156, 157, 161, 185 
Vasılakı Seragıyotı 80 
Vassaf Efendi 90 
Vatan ve Hürriyet Cemiyeti 231, 232 
Vefa 275 
Vehbi Bey (Siverek) 625 
Velahof Efendi (Selanik) 468 
Veli Bey (Aydın) 607,625 
Venedik 3 
Venedik Körfezi 195 
Vemzelos 500 
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Veysel Rıza Bey (Gümüşhane): 625 
Vidanik : 129 
Vikonoskoneşe: 639 
Vikres:319 
Viktor (İstanbul) : 526, 625, 637 
Vilayet Kanunnamesi : 115, 154-155 
Vilayet İdare Meclisi : 44,45 
Vilayet Nizamnamesi : 16,43-45, 113, 153, 156,221 
Vilayet Umum Meclisi •. 44 
Viramyan Efendi (Van): 592 
Viranina: 129 
Vistül Nehri : 616 
Vitroku : 639 
Viyana: 1,6,32,608,612,661 
Vükela Heyeti (Bkz. Heyeti Vükela, Meclisi Vükela, 

Vükela Meclisi): 25, 250, 507 
Vükela Meclisi (Bkz. Heyeti Vükela, Meclisi Vükela, 

Vükela Heyeti) : 15, 17, 237,238,243 

- W -

Washington : 324, 518 
William Churchill : 25 
Wilson : 324 
Wilson Prensipleri : 334 

- Y -

Yafa:231,658 
Yahudiler: 43, 81, 147,557 
Yahudilik : 121 
Yanko Efendi (Şûrayı Devlet Üyesi) : 51, 201, 527, 

625 
Yanya : 62, 188, 258, 261, 588 
Yaver Efendi (Bosna): 186 
Yavuz Sultan Selim : 556 
Yemen : 62, 86, 269, 305, 343, 518, 521, 523, 559, 

579, 584, 650, 655, 663 
Yeni Gazete: 370,391, 393 
Yeni Osmanlılar: 19, 24, 27-29, 31, 32, 34,46 
Yeni Zağra: 213, 214 
Yenice : 552 
Yeniçeri Ocağı: 6 
Yeniçeri, Yeniçeriler : 2,4, 5, 6 
Yenikoy -.119 
Yenişehirli zade (Hacı) Ahmed Efendi (Bkz. Hacı 

Mehmet Efendi) : 111, 112, 131, 143, 168, 171, 
175, 179, 181, 194, 199, 200, 203, 204, 206-210, 
221 

Yıldız : 226,227,341 
Yıldız Sarayı: 219, 242, 273, 275 
Yondini : 84 
Yorgaki (Niğde): 491 
Yorgaki Efendi: 89, 189 
Yorgi (Edirne): 139 
Yorgi Hristo : 257 
Yorgi Skalyeri : 395 
Yorgi Yuvanidos Efendi (Trabzon) : 526, 538-

540,559,561-563,565,625 
Yorgo Boşo Efendi (Serfice) (Bkz. Boşo Efendi) : 

371,473 
Yunan, Yunanlılar : 228, 334, 521, 531, 562, 563, 

573, 655, 665, 667 
Yunan Devleti : 540 
Yunan Hükümeti : 555, 565 
Yunan Savaşı : 520-522 
Yunanistan : 266, 473, 510, 518, 529, 533, 535, 538, 

552, 555, 562, 563, 574, 658, 663, 665 
Yunus Nadi Bey (Aydın): 626, 637 
Yusuf Behçet: 457 
Yusuf Efendi (İşkodra): 128, 186 
Yusuf Franko Paşa (Posta, Telgraf ve Telefon Nazı

rı) : 328 
Yusuf Kemal (Kastamonu) : 450 
Yusuf Kemal Bey (Sinop): 504, 512 
Yusuf Paşa: 38, 168 
Yusuf Paşa (Dersaadet): 187 
Yusuf Paşa (Maliye Nazırı): 80, 200 
Yusuf Şetvan Bey (Bingazi): 586 
Yusuf Ziya Bey (Bolu): 620,625 
Yusuf Ziya Efendi (Kudüs): 186,201,205, 206,210, 

211,217 
Yusuf Ziya El Halidi Efendi: 221 
Yusuf Ziya Paşa : 82 
Yusuf Ziya Paşa (Maarif Nazırı): 328 
Yuvan Efendi (Dersaadet): 185, 218 
Yüksek Mektepler İttihadı: 230 

- Z -

Zafiraki Efendi (Cezairi Bahri Sefid): 185 
Zağnos: 162 
Zağra: 215 
Zahari (Sofya): 139 
Zahariya Efendi (Edirne): 186 
Zaptiye Nazırı: 460,467, 478 
Zaptiye Nezareti : 171-173,380, 458,461 
Zeamet: 2 
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Zebir: 598 
Zekeriya Bey (Tekfurdağı Mutasarrıfı): 552 
Zeki Paşa (Nafia Nazın): 338 
Zeki Paşa (Süvari Feriki): 627, 632 
Zeviçe : 128 
Zeydiye : 650 
Zeynelabidin Efendi (Konya): 390,583 
Zibyak : 128, 129, 130 
Zihni Paşa (Şûrayı Devlet Reisi): 290 
Ziraat Bankası : 357 
Ziraat Nezareti : 572 
Ziraat, Orman ve Maadin Nezareti : 522 
Ziya (Lazistan): 525, 637 
Ziya Bey : 82 
Ziya Bey (Evkafı Hümayun Nazırı): 287 
Ziya Bey (İzmit) : 531, 533, 592, 626 

Ziya Bey (Maarif Nazırı): 47 
Ziya Bey (Nafıa Nazırı): 309 
Ziya Bey (Ticaret ve Ziraat Nazırı): 335 
Ziya Efendi (Maarif Müsteşarı): 51, 52 
Ziya Molla Bey (Lazistan): 617, 623 
Ziya Paşa : 27, 48, 230 
Ziya Paşa (Maliye Nazırı): 284, 287, 306 
Ziya Paşa (Nafia Nazırı) (Bkz. Mehmet Ziya Paşa) : 

309, 326,328,338 
Ziyaeddin Efendi (Şeyhülislâm): 287, 290 
Ziyaettin : 586 -
Zonguldak : 519 
Zor: 62, 256, 343 
Zöhrap Efendi : 371, 512 
Zülfü Bey (Diyarbakır); 501, 622 
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