YENI OSMANLILAR
ENVER KORAY
"Yeni Osmanl~lar" deyimi Ziya Pa~a, Nam~k Kemal ve Ali Suavi
gibi Tanzimat ve Birinci Me~rutiyet devrinde, özellikle 1865-1876
y~llar~~aras~nda yazar ve fikir adam~~olarak sivrilen ~ah~slar~n meydana getirdi~i topluluk için kullan~lm~~t~r.
Memleketimizde 1876 y~l~nda ilan edilen ilk anayasan~n (Kanun-~~Esasi) haz~rlanmas~nda oldu~u kadar parlamentonun kurulup faaliyete geçmesinde Yeni Osmanl~lar~n yurt içinde ve d~~~ndaki faaliyetleriyle bu rejimin fikri yap~s~n~~haz~rlayarak bir kamuoyunun olu~turulmas~~ bak~m~ndan birinci derecede rol oynad~klar~~bir
gerçektir. Imparatorluk devrinin bu döneminde son derece aktif
bir rolü olan "Yeni Osmanl~lar"~n kurulu~u ve çal~~malar~~ne yaz~k ki hala yeteri kadar aç~kl~~a kavu~mu~~de~ildir.
Türk toplumunun siyasi ve içtimai kaderinin tayin ve tesbitinde
önemli bir yeri olan bu kurulu~~hakk~nda son zamanlara kadar tarih
aç~s~ndan hemen hemen hiçbir ciddi inceleme yap~lmam~~t~r. Devrin
tarihini inceleyen baz~~ciddi eserlerde bile bu konudaki mevcut klasik
bilgiler bir tarihi tenkide tâbi tutulmadan aynen tekrar edilmekle
yetinilmi~tir.
Imparatorluk devri Türkiyesinin tarihi geli~mesinde ve demoktarik rejimin Türkiyede tan~nmas~nda ve hatta kurulmas~nda
bu derece önemli bir yeri olan konu üzerinde daha çok edebiyat
tarihçileri durmu~lard~r. Bunun sebebini toplulu~u meydana getiren
ki~ilerin daha ziyade "L'homme des lettres" denilen edebiyat müntesipleri olmas~nda aramak laz~md~r. Bundan dolay~~da incelemelerde
olay~n tarihi yönünden ziyade bunlar~n edebi de~erlerinin ve faaliyetlerinin ortaya ç~kar~lmas~~amac~~güdülmü~tür. Bu do~ru ve yerinde
bir dü~üncedir. Ne varki bu ki~iler edebi faaliyetleri yan~nda tarihi
bir olaya da öncü olmu~lard~r. Bu bak~mdan olay~n ve onu meydana
getiren ~ah~slar~n faaliyetlerinin tarihi bir perspektif içinde ele al~nmas~, edebi ve fikri de~erleri yan~nda tarihi ve siyasi fonksiyonlar~n~n
da ortaya ç~kar~larak de~erlendirilmesi laz~md~r. Fakat olay~n bugüne kadar bu yönü lay~k~~kadar önemsenmedi~inden kurulu~un
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ve onu meydana getiren ki~ilerin gerçek hüviyet ve mahiyetleri kadar
gerçek amaçlar~~da ortaya konulamam~~t~r. Burada konu ile ilgili
son bulu~lar ~~~~~nda yeni Osmanl~lar denilen toplulu~un gerçek
mahiyeti ve gerçek amaçlar~n~n ne oldu~unu ara~t~rmaya çal~~aca~~z.
Tanzimat devrinde Yeni Osmanl~lar hareketi yan~nda, hükümet
icraat~na kar~~~gösterilen memnuniyetsizlik ve devletin gelece~i
hakk~nda duyulan güvensizlikten dolay~~ çe~itli kurulu~~ve ki~iler
tarafindan, hükümet icraat~n~~kontrol edecek bir te~ekkülün kurulmas~n~, yani parlamenter bir rejim tesisini hedef alan bir tak~m siyasi ,
maksatl~~faaliyetlerin mevcut oldu~u görülmektedir. Bunlar aras~nda 1859 y~l~nda meydana gelen Kuleli vakas~, Sultan Abdülmecit
devrinde Ali Pa~a'ya kar~~~bir suikast olay~~olarak nitelendirilen Said
Sermedi olay~~— ki ~brahim ~inasi Efendi'nin de bu olaya kar~~t~~~~
ve olay~n ortaya ç~kmas~~üzerine Avrupaya kaçt~~~~yolunda gerçek
d~~~~ bir yak~~t~rma da yap~lm~~t~r — ile Sultan Abdülazizi öldürme
amac~~güttü~ü ileri sütülen Kostaki - Konduri hadisesi, sadrazam
Mütercim Rü~tü Pa~a'n~n damad~~Hüseyin Vasfi Pa~a'n~n faaliyetleri ve nihayet ulema s~mfindan Sanyerli Hoca Sad~k Efendi olay~~
gibi bir tak~m siyasi faaliyetler bulunmaktad~r. Türkiyede 1877
y~l~nda kurulan ilk Türk parlamentosunu bütün bu faaliyetlerin
muhassalas~~olarak kabul etmek gerekir 1.
"Yeni Osmanl~lar" hakk~nda yak~n zamana kadar tek kaynak
Ebüzziya Tevfik Bey'in ~~gog y~l~nda yay~nlad~~~~"Yeni Tasvir-i
Efkâr" gazetesinde "Yeni Osmanl~lar~n Sebeb-i Zuhuru" adl~~yaz~~
serisi olmu~tur 2 . Yeni Osmanl~lar Tarihi ad~n~~ ta~~yan bu kitapta
Yeni Osmanl~lar~n kurulu~undan, kurucular~ndan, ilk toplant~lar~ndan ba~layarak dernek faaliyetlerinin hükümet taraf~ndan haber
al~narak kurucular~~ve mensuplar~~hakk~nda tahkikat aç~lmas~ndan,
kurucular~n Avrupaya firarlar~ndan ve oradaki faaliyetleriyle aralar~ndaki anla~mazl~klardan, Ali Pa~a'n~n ölümü üzerine Türkiyeye
dönmelerinden bahsedildikten sonra kendisiyle beraber baz~~ayd~nlar~n 1873 de Rodos vesair yerlere sürgün edilmesinden, 1876 da
padi~ah de~i~mesiyle Istanbul'a dönmelerinden bahsedilir.
Bu olaylar hakk~nda haz~rlamakta oldu~umuz Türkiye Parlemento Tarihi
adl~~kitab~m~zda daha detayl~~bilgi verilmi~tir.
2 Bu yaz~~serisi yak~n zamanlarda Yeni Osmanl~lar Tarihi ad~yle yay~nlanm~~t~r. 3 cilt halinde yay~nlayan Ziyad Ebüzziya. ist. 1973-74 Kervan Yay~n~.
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Bütün bu olaylar kitapta aç~klanm~~~oldu~undan burada tekrar~na lüzum görülmemi~tir.
Evvela ~unu belirtelim ki Türkiyede parlamenter bir rejim kurulmas~~ dü~üncesi ve hareketi, yukar~da da de~indi~imiz gibi, Ebüzziya'mn ileri sürdü~ü ~ekilde yaln~z Yeni 'Osmanl~lar kurulu~una
inhisar etmedi~i gibi Yeni Osmanl~lar da Türkiye s~n~rlar~~içinde
kurulmu~~bir te~ekkül de~ildir.
Ebüzziya Tevfik eserinde Yeni Osmanl~lar~n 1865 y~l~nda bir
yaz günü Istanbul'da Belgrad Orman~nda (bugünkü Fatih Orman~)
Nam~k Kemal'in de kat~ld~~~~bir toplant~da kuruldu~unu söyler 3.
Yazar daha önce de bu toplant~ya kat~lan ~ah~slardan Sa~~r Ahmet
Bey'in o~lu Mehmet Bey'in (Sadrazam Mahmut Nedim Pa~a'n~n ye~eni) evinde de toplan~ld~~~ndan bahseder ki bu hususu teyit eden kaynaklar da vard~r 4. Fakat bu kaynaklar da Ebüzziya'n~n etkisi ile olacak, Yeni Osmanl~lar~~Istanbul'da kurulmu~~bir dernek olarak gösterirler. Bunun Yeni Osmanl~lar~n o devrin ayd~n yazarlar~~— bugün kullan~lan ilerici deyimi gibi — hakk~nda kullan~lan genel bir deyim olmas~ndan ileri geldi~i de dü~ünülebilir. Halbuki Yeni Osmanl~lar Türkiyede de~il 1867 y~l~nda Avrupada meydana gelmi~~bir te~ekküldür.
Istanbul'da kurulu~undan bahsedilen te~ekkülün ad~~ise Meslek te~ekkülüdür 5. Bunun ne kurucular~~ve ne de üyeleri aras~nda sonradan
Yeni Osmanl~lar ad~~verilen toplulu~un önde gelen ki~ileri olan Ziya
Pa~a, Nam~k Kemal ve Ali Suavi gibi ~ah~slar~n hiçbirisi bulunmamaktad~r. Bu husus Ziya Pa~a'n~n Paris'te yay~nlanan La Liberte
gazetesinin 16 Haziran 1867 tarihli say~s~nda ç~kan bir mektubunda
aç~kca belirtildi~i gibi 6 Sa~~r Ahmet Bey o~lu Mehmet Bey de Cenevre'de Hüseyin Vasfi Pa~a ile beraber ç~kard~~~~Ink~lâp .adl~~gazetede yay~nlad~~~~"Ke~f-i zamir" makalesinde do~rulamaktad~r
Ancak, Nam~k Kemal'in, a~a~~da kurulu~una de~inece~imiz Meslek
te~ekkülünün kurucular~~olduklar~~san~lan Sa~~r Ahmet Bey o~lu
Mehmet Bey'le arkada~lar~~Nuri ve Re~at Bey'lerle daha evvel ba~Yeni Osmanl~lar tarihi I. Cilt, s. 82.
ibnülemin M. K. Inal : Son As~r Türk ~airleri, s. 942-A. Adil : Hadisat-, Hukuk~ye ve Tarihiye Mecmuas~. K~sm-~~tarihi. Say~~3, s. 16.
3 Prof. Dr. M. Kaya Bilgegil :.Yak~nça~~
Türk Kültür ve edebiyat~~ üzerinde
ara~t~rmalar. Yeni Osmanl~lar. Ank. 1967 Yaylak Matbaas~. s. 530,
8 Bilgegil: Ad. G. E.: s. 341
7 Bilgegil : a, g, e. s. 435.
4
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layan dostluklar~~dolay~s~yla Ebüzziya'mn bahsetti~i Belgrad orman~ndaki topant~ya bir k~r gezintisi ~eklinde kat~ld~~~~ve görü~melerin, memleketin o günkü aktüel konular~~olan hükümet icraat~~
ve devlet adamlar~n~n yolsuzluklar~, bunlar~n önlenmesi için ne
gibi tedbirler al~nabilece~i ve bu arada hükümeti murakabe için bir
parlamento kurulmas~~hususlar~n~~ihtiva etti~i tahmin olunabilir.
Nam~k Kemal'in, Ebüzziya'mn Yeni Osmanl~lar olarak kabul
etti~i Istanbul'daki bu gizli dernek mensublanyle bu bulu~madan
ba~ka bir faaliyetine Yeni Osmanl~lar tarihi adl~~kitapta da raslanmamas~~bu hususu teyit eden di~er bir karinedir.
1839 y~l~nda Tanzimat Ferman~mn ilân~ndan sonra Osmanl~~
toplumunda Avrupa kültür, medeniyet ve fikriyat~~ile çok daha s~k~~
bir ili~ki meydana gelmi~tir. Bu ili~kiler sonucunda Türk toplumunun
özellikle ayd~n gençleri aras~nda Avrupan~n üstünlü~ü ve memleketlerinin bu ülkelere nazaran ne kadar geride kald~~~~aç~kca anla~~lmaya ba~lanm~~t~r. Bilhassa 1853 K~r~m Sava~~ndan sonra memleketin ekonomik durumunda meydana gelen a~~r bunal~m, Tanzimat
liderlerine kar~~~bir tepki uyand~rm~~t~r. Re~it Pa~a ve onun yeti~tirdi~i Ali ve Fuad Pa~a'lar, ~ahsi yetenekleriyle saray ve padi~ah~~
hükümet i~leri d~~~nda b~rakarak millet ve memleketi hiçbir mürakabeye tabi tutulmaks~z~ n istedikleri gibi yönetmeleri, devleti güçlendirmek için gerçekten samimi bir gayret göstermelerine ra~men
ayd~nlar taraf~ndan ac~~ ac~~tenkit edilmekte, bu ac~~ve sert tenkitler
bas~n yoluyla halka da yans~ makta idi. O zamana kadar al~~~lmam~~~
olan bu çe~it tenkitler yüksek yöneticileri rahats~z etti~inden gazeteleri susturmak için a~~r bas~n yasaklar~~ ç~kar~lmakta ve bu yasaklara
uymayan gazeteler süreli süresiz kapat~lmakta idi.
Devleti, içinde bulundu~u bu durumdan kurtarman~n çaresini
hükümet icraat~m murakabe edecek bir te~ekkülün kurulmas~nda gören ayd~nlar, bir parlamento te~kili çarelerini dü~ünüyorlard~ . Yukar~da de~indi~imiz bir tak~m ~ah~s ve kurulu~lar~n bu maksatla
neticesiz faaliyetlere giri~ti~i görülmektedir. Ebuzziya Tevfik'e göre
yukar~da belirtilen ~ah~s ve kurulu~lar gibi Yeni Osmanl~lar~n — ki
asl~nda bu "meslek" kurul~~~ udur — faaliyetleri de bu amaca yönelik bulunuyordu.
Ebüzziya'n~n Istanbul'da Belgrad Orman~nda ilk toplant~s~n~~
yapt~~~n~~söyledi~i gizli kurulu~un Yeni Osmanl~lar de~il, "Meslek"
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ad~n~~ta~~yan ayr~~bir kurulu~~oldu~u son incelemelerle ortaya ç~km~~~
bulunmaktad~r 9.
"Meslek" ad~n~~ta~~yan bu te~ekkül Abdülaziz devrinin son sadrazamlar~ndan Mahmut Nedim Pa~a'n~n a~abeyisi Sa~~r Ahmed
Bey'in o~lu Mehmed Bey'le yak~n arkada~lar~~Nuri ve Re~at Bey'ler
taraf~ndan kurulmu~~olup Yeni Osmanl~larla hiçbir ili~kisi bulunmamaktad~r. Bunu Ebüzziya'n~n Yeni Osmanl~lar tarihindeki olaylardan anlad~~~m~z gibi o zamana ait di~er kaynaklarda da görmek
mümkündür. Mesela hükümet taraf~ ndan 1867 Haziran~nda Meslek
kurulu~u mensuplar~~hakk~nda takibata geçilmesi ve yapt~r~lan soru~ turma sonunda olay ve faillerinin bir hükümet bildirisi ile aç~klanmas~~üzerine Ziya Pa~a'n~n Pariste yay~nlanan La Liberte gazetesinde ç~kan makalesinde Yeni Osmanl~lar~n bu kurulu~la ve bu olayla
hiçbir ili~kisi bulunmad~~~n~~söylemesi 9 bu görü~ü do~rulad~~~~gibi
Meslek kurulu~u ve mensuplar~~hakk~nda hükümetçe yapt~r~lan soru~turmaya ait evrak aras~nda Ziya Pa~a, Nam~k Kemal Agah Efendi
ve Ali Suavi gibi sonradan Yeni Osmanl~lar denilen ~ah~slar~n isimlerine raslanmamas~~da bunu teyit etmektedir"
Yine Sami Pa~azade Hasan Beyin bir mektubunda bu husus
"Bu cemiyete Nam~k Kemal, Ziya Bey (Pa~a) ve Suavi Efendi dahil
de~ildi" diye aç~ kça belirtilmektedir
Meslek ad~n~~ ta~~yan kurulu~un amac~n~~Ebüzziya Tevfik ad~~
geçen Yeni Osmanl~lar tarihinde — tabii Yeni Osmanl~lar olarak —
hükümet icraat~n~~kontrol edecek bir parlamento kurulmas~~ ~eklinde
aç~klamaktad~r 12. Fakat bu iddiamn do~ruluk derecesini ~imdilik
kesinlikle tayin ve tesbit etmek mümkün olamamaktad~ r. Zira gerek
Ebüzziyan~n kitab~nda gerek o devrin baz~~kaynaklar~nda rastlanan
kay~tlar bu iddiay~~ ~üpheli bir hale getirdi~i gibi Yeni Osmanl~lar~~
te~kil eden ~ah~slar~n Avrupadaki faaliyetleri ve sonradan yay~nlad~klar~~ yaz~larla oradan yak~nlar~na gönderdikleri mektuplar da
bunu göstermektedir. Mesela Cevdet Pa~a Maruzat~nda "Bab-~~Ali
Kaya Bilgegil : a, g, e, s. 355
Kaya Bilgegil : a. g. e. s, 341
10 Kaya Bilgegil : a. g. e. s : 373
11 Abdurrahman Adil : Hadisat-~~hukuk~ye ve tarihiye mecmuas~. Say~~ 3,
s. 16.
12 Ebüzziya Tevfik : Yeni Osmanl~lar Tarihi. Yay~nlayan : Ziyad Ebüzziya.
c. I, s. 87-88
8
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memurlar~ndan Haf~z Mü~fik ad~nda kalemi kuvvetli bir memurun
Sadrazam Ali Pa~an~n kendisi hakk~ndaki bir davran~~~ndan müteessir olarak görevinden ayr~l~ p Churchil'in Ceride-i Havadis gazetesi
yaz~~ i~leri müdürlü~ünü almas~ndan sonra devrin genç yazarlar~n~n
(bugünkü deyimle ilericiler) onun etrafinda topland~~~ n~~ve gazetenin
bir "Encümen-i Üdeba = Edipler Meclisi" haline geldi~ini, buras~n~n sonradan "Jeun Turcs = Yeni Osmanl~lar" nam~m alan gençlere bir yuva oldu~unu ve Jön Türk fikriyat~n~~uyand~rd~~~n~, bu
sebeple baz~~yazarlar tarafindan Ali Pa~aya kar~~~duyulan kin ve
nefretin Haf~z Mü~fikten ba~layarak Yeni Osmanl~lar~~ te~kil eden
belli ~ah~slara geçti~ini ve bu durumun pa~an~n ölümüne kadar
devam etti~ini" söyler. ~bnülemin M. Kemal ~nal da Hafiz Mü~fik
hakk~ndaki bir makalesinde "Ali Pa~aya kar~~~olanlar~n ço~unun
âmme menfaatinden (kamu yarar~ndan) ziyade ~ahsi ç~karlar~na
dokunulmas~ndan dolay~~ona dü~man Qlduldann~" yazmaktad~r ".
Mithat Cemal Kuntay da Yeni Osmanl~lar için "ayr~~sebeplerden
dolay~~gocunan ~ah~slardan te~ekkül etmi~tir" diyerek 14 gençlerin
meydana getirdi~i bu te~ekkülün kurulu~unda amaç bak~m~ndan
bir birlik ve beraberlik bulunmad~~~n~~belirterek Ebüzziyan~n hükmünün do~ru olmad~~~n~~belirtmektedir.
Ebtizziyaya göre ba~lang~çta kurulu~un teorisyeni olan fakat
sonradan cemiyeti hükümete haber veren muhbir olarak tan~mlanan Suphi Pa~azade Ayetullah Beyin amcas~~Sami Pa~azade Hasan
Bey bir mektubunda "Veli Efendi Çay~ n vakas~~ise daha basit bir
hadiseye müntakil olup Ali Pa~ay~~sadaretten atmak ve Mahmut
Nedim Pa~ay~~yerine geçirmek gibi yeniçeri devrinden kalma "Istemezük" zihniyetinin bir di~er ~ekli oldu~una itimat etmek laz~m
gelir. Veli Efendi Çay~n olay~ndan sonra Ali Pa~a bir bölük süvari
ile çevrili oldu~u halde Bâb-~~Aliye gidip geldi~i söylendi~ine göre
hadisenin s~rf Ali Pa~ay~~devirmek maksadiyle yap~lm~~~bir te~ebbüsten
ileri geldi~ine delalet etmektedir". demektedir ".
"Meslek" mensuplar~~hakk~nda hükümet taraf~ndan yapt~r~lan
soru~turma s~ras~ nda düzenlenen mazbatada "baz~~~ah~slar~n bugünkü
13 Ibnülemin M. Kemal mal: T. T. Encümeni Mecmuas~ . 1929. Yeni Seri
Say~~ : ~, S. 27.
54 M. C. Klu~tay : Nam~k Kemal I. s.: 378
15 A. Adil : a, g, e, Say~~: 3, Sayfa : 16
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hükümet mensuplar~~hakk~nda fitne ve fesad ç~kararak bir cemiyet-i
hafiye (gizli dernek) te~kil ettikleri ve maksatlar~n~n evvela medeniyet
ve insaniyet oldu~u halde sonradan hükümet aleyhine çevrildi~i" 16
belirtilmi~~bulunmas~~da kurulu~un görünü~te ba~ka gerçekte ba~ka
amaca sahip oldu~u kanaatini kuvvetlendirmektedir.
Görüldü~ü gibi yak~ n zamanlara kadar "Yeni Osmanl~lar"
olarak kabul edilen Istanbul'daki gizli örgütün gerçek amac~n~n o
günkü hükümeti veya hükümet ba~~ndaki Ali Pa~a'y~~devirmek mi
yoksa parlamenter bir rejim kurmak m~~oldu~unu kesinlikle tayin
ve tespit etmek ~imdilik mümkün olamamaktad~ r. Amma bu te~ekkülün 1867 de Avrupada kurulan "Yeni Osmanl~lar" kurulu~u ile
bir i~tiraki bulunmad~~~n~~kesinlikle söyliyebilecek yeteri kadar delillere sahip bulunmaktay~z.
Bu hususu belirttikden sonra ~imdi Yeni Osmanl~lar~n nas~l
kuruldu~unu ve hangi amaçla meydana getirildi~ini inceleyebiliriz.
Olay~n aç~klamas~na geçmeden evvel ~u sorunun kesin cevab~n~~bulmak gerekiyor. Yeni Osmanl~lar adl~~ hukuki anlamda bir dernek
veya bir te~ekkül gerçekten mevcut olmu~~mudur? Tüzü~ü ve program~~ile önceden haz~rlanm~~~ve bu hukuki statüye göre belli bir amaç
için kurulmu~~bir derne~in mevcudiyetinden bahsetmek pek mümkün
görünmemektedir. Ancak 1867 y~l~ nda Türkiyeden Avrupaya kaçm~~~
baz~~ayd~n yazarlar~n bir yay~n organ~~etraf~nda toplanarak Osmanl~~
~mparatorlu~unda mevcut idarenin ba~ar~s~zhklar~ m ve yönetimin
ba~~nda bulunanlar~n çe~itli yolsuzluklar~n~~çok sert ve ac~~bir dille tenkit eden yaz~lar yazd~klar~~ve yay~n organlar~~olan gazetenin ba~~nda
"yeni Osmanl~lar~n na~ir-i efkâr~" cümlesi bulunan ifadeden gayri
bu ki~ilerin resmi veya gayri resmi bir dernek kurduklar~na dair
bugüne kadar kesin bir bilgiye rastlanmamaktad~r. Bu itibarla "Yeni
Osmanl~~hareketi muayyen bir ~ahsa ba~l~, küçük ve tesanütsüz bir
te~ ekkül, hatta siyasi bir cemiyetten ziyade bir fikir hareketi, birkaç
muharririn açt~~~~bir mücadele olarak bir müddet Avrupada devam
eden — mücadelenin amac~~ve hedefi olan - Ali Pa~a'n~n ölümünden
sonra da hareket hiçbir zaman ~ahsi doslu~un, baz~~fikirlere yak~nl~k
duyman~n verdi~i ilgiden ileri gitmeyecektir "".
Kaya Bilgegil : a. g. e. Sayfa : 372-373
A. H. Tanp~nar : XIX. As~r Türk Edebiyat~~Tarihi. 4. Bask~. Ist. 1976.
Sayfa : 226
16
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Bu te~ekkülün varl~~~ndan ilk bahseden ve kendisinin de pek
genç ya~ta bu kurulu~a girmi~~oldu~unu söyliyerek onun tarihini
bir roman üslubu içinde gazetesinde tefrika suretiyle yay~nlayan
Ebüzziya Tevfik de bu konuda fazla de~il hemen hiç bir bilgi vermez.
Yaln~z çok müphem bir ifade ile cemiyet mensuplar~n~n Pariste
Mustafa Faz~l Pa~a'n~n kona~~nda toplanarak cemiyetin bir program~n~~haz~rlad~klar~n~~söylemekle yetinir ". Onun, bu te~ekkülün
Istanbul'da kuruldu~u hakk~nda anlatt~klar~n~n Yeni Osmanl~larla
hiçbir ili~kisi olmad~~~n~~yukar~da delilleriyle gördük.
Türk toplumunun son yüzy~l boyunca süregelen sosyal ve siyasal
hayat~nda çok önemli de~i~ikliklere önderlik etmi~~olan bu kurulu~~
nedir ve nas~l meydana gelmi~tir? Olaylar~~yeni bilgiler ~~~~~nda
s~ras~yle takip edelim.
Yeni Osmanl~lar deyimi XIX. yüzy~l boyunca Avrupada monar~ik idarelere kar~~~giri~ilen hareketlere kat~lanlar hakk~nda kullan~lan frans~zca Jeuns deyiminin kar~~l~~~~olarak kullan~lm~~~bir tâbirdir. Sonradan bu adla kendilerinden bahsedilen topluluk mensuplar~~çe~itli yaz~lar~nda kendilerini "Türkistan~n Erbab-~~ ~ebab~"
ve "Ittifak-~~Hamiyet" gibi adlarla isimlendirmekte idiler ". Toplulu~u meydana getirenler Ta~;~zimat devrinde yeti~en ilk ayd~nlar
olup ço~unlu~unu gazeteciler te~kil etmekte idi. Bu devirde ~ah~slar
taraf~ndan ç~kar~lan ilk Türk gazetesi Tercüman-~~Ahvali 2° ç~karan
Agâh Efendiden sonra ~inasinin ba~~nda bulundu~u Tasvir-i Efkâr
(28 Haziran 1862) denilebilir ki memleketimizde gerçek gazeteciE~in ba~lang~ç~d~ r. Bunu takiben Ali Suavinin ba~yazar~~oldu~u
Muhbir'den sonra gazetecilik yay~ld~. I~te bu ilk Türk gazetelerindeki
yaz~lanyle ~öhret yapan Ibrahim ~inasi, Nam~k Kemal, Ziya Bey
(Pa~a) Ali Suavi ve Agah Efendi gibi yazarlar gazetelerde hükümet
icraat~n~~ ~iddetle tenkit ettikleri gibi hükümetin ba~~nda bulunan Ali
ve Fuad Pa~a gibi Tanzimat liderlerini de ayn~~ ~iddetle ele~tirmeye
ba~lam~~lard~. Bu durum kar~~s~nda hükümet, gazeteler hakk~nda
baz~~yasaklar uygulamaya ba~lam~~t~r. Hele Ali Pa~an~n aral~ks~z
alt~~ y~l süren son sadrazamli~~~s~ras~nda ç~kar~lan me~hur "KararE. Tevfik : Yeni Osmanl~lar Tarihi, Sadele~tirilmi~~bask~. C. I, s.: 158
M. Cemal Kuntay : Nam~k Kemal I. Sayfa : 357
20 Türkiyede ilk türk gazetesi devlet taraf~ndan 1832 de yay~nlanan Takvim-i
Vekayi oldu~u gibi ilk özel gazete de Churchil adl~~ bir ingiliz taraf~ndan ç~kar~lan
Ceride-i Havadis dir.
18
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YENI OSMANLILAR

571

name-i Ali" (7 Zilhicce 1283-13 Mart 1867) ile gazeteler hükümet
emriyle süreli süresiz kapat~lmaya ba~ly~nca Ali Pa~aya kar~~~kin ve
nefret bir kat daha artm~~t~r.
Hükümetin bu s~k~~yasaklar~na ra~men ba~ta Nam~k Kemal'in
ba~makalelerini yazd~~~~Tasvi~ -i Efkâr ile — ~brahim ~inasi Efendi
1865 veya 1864 tarihinde gazetenin ba~~yazarl~~~n~~Nam~k Kemal'e
b~rakarak Avrupaya gitmi~ti — 21. Ali Suavi ve Ziya Beyin (Pa~a) yaz~lar~n~~ihtiva eden Muhbir gazetesinin tenkitlerine devam etmesi
üzerine bu gazeticilerin birer devlet memurlu~u göreviyle ~stanbuldan uzakla~t~r~lmas~~hükümetçe öngörüldü. Bu maksatla Ziya Bey
(Pa~a) K~br~s mutasarr~fl~~~na, Nam~k Kemal Erzurum Vali muavinli~ine atand~~~~gibi Ali Suavi Efendi de Kastamonuya sürgün
edildi. Ali Suavi Kastamonuya gitti; fakat Ziya Bey ve Nam~k Kemal çe~itli bahanelerle görevlerine gitmemekte direniyorlard~. Tam
bu s~rada ortaya yeni bir isim olarak M~s~rl~~Prens Mustafa Faz~l
Pa~a ç~kar.
Türkiyede parlamenter rejimin tan~nmas~nda ve geli~mesinde
bu muhteris ve maceraperest adam~n dolayl~~da olsa muhakkak ki
çok önemli bir yeri ve rolü vard~r. Mustafa Faz~l Pa~a, o s~rada M~s~r
valisi bulunan Ismail Pa~an~n küçük karde~i ve me~hur Mehmet
Ali Pa~an~n torunudur. 1840 da Mehmet Ali Pa~a ile yap~lan Londra
Anla~mas~na göre M~s~r valili~i ailenin en ya~l~~üyesine verilmesi
gerekmektedir. Buna göre Ismail Pa~adan sonra karde~i Mustafa
Faz~l Pa~a M~s~r valisi olacakt~r. Fakat çok haris ve entrikac~~olan
Ismail Pa~a, padi~ah ve Istanbul Hükümeti üzerinde para yoluyla
yapt~~~~bask~lar sonucu bu usulü de~i~tirerek o~lunun kendisinden
sonra vali olmas~n~~sa~lam~~~ve Mustafa Faz~l Pa~aya da o zamana
göre büyük bir servet say~lan dört milyon ingiliz liras~~tutar~nda bir
para vererek onu M~s~rdan uzakla~t~rm~~t~r. (26 May~s 1866 tarihli
ferman).
Faz~l Pa~a bu karar~~ de~i~tirmek için mücadeleye giri~mi~tir.
Amac~~bu hakk~~geri almak veya Istanbul hükümetinde mesela sadrazaml~k gibi yüksek bir makam elde etmekdir 22. Pa~an~n bu
amaçla Istanbul'da veliahd Murad Efendi ve "Meslek" mensup~slam Ansiklopedisi. Cilt : IX, Sayfa : 551
22 Pa~an~n biyografisi hakk~nda daha geni~~bilgi için bak. M. C. Kuntay :
Nam~k Kemal I., M. Z. Pakal~n : Tanzimat Maliye Naz~rlar~~ II.
21
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lar~n~n ileri gelenlerinden Sa~~r Ahmet Beyzade Mehmet ve Nuri
Bey'lerle oldu~u kadar devrin önde gelen baz~~gazetecileri ve özellikle
Nam~k Kemal ve ~inasi ile de ili~kileri bulundu~u yolunda henüz
kesin bir aç~kl~~a kavu~mam~~~olmakla beraber kuvvetli karineler
bulunmaktad~r 23 .
~stanbulda bulundu~u s~rada padi~ah~n sempatisini kazanarak
hükümette bir görev almay~~ ba~aran 24 M~s~rl~~Prens o günkü iktidar için tehlikeli görüldü~ünden bertaraf edilmesi çareleri dü~ünül-meye ba~lan~r ve k~sa bir süre sonra da 1865 de padi~ah fermam ile
imparatorluk d~~~na sürgün edilir. 4 Nisan 1866. 25 Pa~a Paris'te büyük
serveti sayesinde ~atafatl~~bir hayat sürmeye ba~larsa da eski emellerinden vazgeçmi~~de~ildir; yani ~stanbul ile ili~kisini kesmemi~tir.
Bu s~rada Padi~ah Abdülaziz'e Frans~z gazetelerinde yay~nlanan bir
aç~k mektubun türkçe tercümesini de göndermi~tir 26 . Bu mektubun
Mustafa Faz~l Pa~a tarafindan Romanyal~~bir gazeteci olan Gregory
Ganesco'ya yazd~r~lm~~~oldu~u söylenmektedir 27 . Mektubun ~stanbulda yaz~l~p yay~nland~~~~hususunda baz~~yabanc~~kaynaklara atfen
bir tak~m iddialar bulunmakta ise de bunlar~n do~ruluk derecesini
tayin ve tesbit etmek henüz mümkün olamamaktad~r ". Bu iddiaya
göre mektup Istanbul'da Courier d'Orient gazete matbaas~nda Giampietrie ile ~inasi tarafindan kaleme al~nm~~t~r 22 .
Siyasi literatürümüzde çok önemli bir yeri oldu~u muhakkak
olan bu cesurane yaz~lm~~~mektup 30 "padi~ahlar~n saray~na en güç
giren ~ey do~ruluktur" me~hur sözüyle ba~lamakta ve memleketin
içinde bulundu~u zorluklar aç~klanarak bunlar~n giderilmesi çareleri
için tavsiyelerde bulunulmaktad~r.
Faz~l Pa~a imparatorluk s~n~rlar~~ d~~~na ç~kar~lmas~ndan sonra
Istanbul'da bir iki gazete etraf~nda toplanarak hükümeti ve daha
22 Ibnülemin M. K. mal: Abdülhamid-i Saninin notlar~. T. T. Encümeni
Mecmuas~. Say~~: 91-92. Prof. Kaya Bilgegil : a g. e. sayfa : 507
24 Bugünkü Say~~tay ba~kanl~~~~kar~~l~~~~olan meclis-i Hazain Reisli~i.
25 Pa~an~n sürgün edilmesi olay~~için bak. M. C. Kuntay : Nam~k Kemal I.
s. 313
26 Prof. Bilgegil : a. g. e. Sayfa :
29 N. Berkes : Türkiyede Ça~da~la~ma. s. 253
28 N. Berkes : a. g. e.
29 Ayn~~eser Sayfa : 250
30 Mektubun tam metni için bak. Ebüzziya/Yeni Osmanl~lar tarihi. Sadele~tirilmi~~bask~. I. Sayfa : 25
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ziyade onun ba~~ndakileri (Ali ve Fuad Pa~a) ~iddetle ele~tiren genç
yazarlardan ~ahsi amaçlar~n~n gerçekle~mesi hususunda faydalanmay~~
dü~ünür. Zaman ve ortam da bunun için gayet elveri~lidir. Yukar~da
da de~indi~imiz gibi bu gençler hükümet tarafindan yurt içinde
birer tarafa gönderilmeye ba~lanm~~t~r. Ziya Bey (Pa~a) K~br~s
mutasarr~fl~~~na, Nam~k Kemal Erzurum vali muavinli~ine ve Ali
Suavi de Kastamonu'ya sürgün edilmi~tir.
Istanbul'da frans~zca olarak yay~nlanmakta olan Courier d'Orient
gazetesi idarehanesinde yap~lan görü~melerde Pa~a, gençleri masraflar~~kendi tarafindan kar~~lanmak üzere Avrupaya dâvet eder.
Gazeteleri kapat~lm~~, kendileri birer tarafa sürgün edilmi~~olan genç
yazarlar Pa~an~n bu teklifini fazla tereddüt etmeden kabul ederler.
Ebüzziya Tevfik'in ad~geçen kitab~nda polisiye bir roman atmosferi içinde anlat~lan bu firar olay~~Courier d'Orient'in sahibi
Gianpietrie'nin de yard~m~~ile gerçekle~ir ve gençler 17 May~s 1867
de Marsilya'ya hareket ederler. Bunlar~n ilk partisini Nam~k Kemal
ve Ziya Bey (Pa~a) te~kil ederler; arkas~ndan Kastamonu'ya sürgün
edilmi~~olan Ali Suavi ile Agah Efendi de ayn~~yol ile Marsilya'ya
giderler ve orada öncekilerle bulu~urlar. Oradan da Parise geçerler.
Bir müddet sonra bunlara Paris'te, Istanbul'daki Meslek te~ekkülünün ba~~nda bulunan ve hükümetçe aranmakta olan Mehmet
Bey'le Re~at ve Nuri Bey'ler de kat~hrlar. Ebüzziya yanl~~~olarak bu
birle~menin Marsilya'da oldu~unu söyler. Grupa bir müddet sonra
padi~ah damadh~~ndan Ali ve Fuad Pa~agarm müdahalesi ile uzakla~t~r~larak Paris Osmanl~~sefaretinde görevlendirilen Kâni Pa~azade
Rifat Bey de kat~l~r.
Gençlerin hiç birisi ne yapmak için Pari'se geldiklerini kesin olarak bilmezler. Fakat hepsinde mü~terek olan bir dü~ünce vard~r.
Ali Pa~a dü~manl~~~. Öyle saruyorlard~~ki Ali Pa~a ve ~eriki Fuad
Pa~a bertaraf edildi~i takdirde her~ey düzelecektir. Bu maksatla
çe~itli bat~~gazeteleriyle takviye edecekleri propaganda yay~nlanyle
Istanbul'daki halkoyunu elde etmeyi dü~ünüyorlard~. Bu propagandan~n esas~m, imparatorlu~un siyasi kaderinin Faz~l Pa~a'mn mektubunda aç~klad~~~~~slahatm gerçekle~mesine ba~l~~oldu~u ve Avrupan~n
ancak bu suretle Osmanl~~Devletini Avrupa toplulu~u içinde bir
unsur olarak kabul edebilece~i te~kil etmekte idi. Nam~k Kemal
~stanbulda babas~na ve baz~~dostlar~na yazd~~~~mektuplarda bu
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propagandan~n amac~na ula~aca~~n~~ve yak~nda Istanbul'da büyük
de~i~iklikler olaca~~n~~belirtmektedir 31.
Nam~k Kemal bu suretle Avrupa kamuoyu bask~s~~ alt~nda
Faz~l Pa~a'n~n sadrazaml~~a gelece~ine de inanmaktad~r 32 .
Hemen hepsinin elleri k~l~ç ve tüfek gibi silahtan ziyade kalem
tutan bu gençler Ali ve Fuad Pa~a iktidar~n~~devirmek amac~n~~gerçekle~tirmek için tek silahlar~~olan kalemlerini kullanacaklar, mücadeleleri silahla de~il kalemle olacakt~. Uzak ve yabanc~~bir ülkede
bunu nas~l gerçekle~tireceklerdi?
Mustafa Faz~l Pa~a'n~n kendilerine tahsis etti~i büyükçe bir para
ile (250 bin alt~n frank) 33 kuracaklar~~gazetenin bu amac~~sa~layaca~~na gerçekten inan~yorlar m~~idi? Gerçi o s~rada Avrupa devletleri
Osmanl~~Hükümetine verdikleri mul~ t~ralarla 1856 Islahat Ferman~n~n bilhassa az~nl~klar hakk~ndaki hükümlerinin yerine getirilmesi
konusunda hükümeti s~k~~bir bask~~alt~na alm~~~bulunuyorlard~. Böyle
bir ortamda ç~karacaklar~~gazetede yay~nlanacak yaz~lar Avrupa
kamuoyunda Mustafa Faz~l Pa~a için olumlu bir destek sa~layacakt~.
Bu destek sayesinde de Pa~an~n Osmanl~~Vezir-i âzam~~olmas~~mümkün görülüyordu. Nitekim Sultan Abdülaziz'in Avrupa seyahatinde
Pa~a ile anla~mas~~ ve ~stanbula döndükten sonra da 1867 de parlamenter sisteme çok önemli bir ad~m say~lan Devlet 51:1ras~n~n (Dan~~tay) kurulmas~~genç yazarlar~n büyük ümitlere kap~lmas~na sebep
olmu~tu. Nam~k Kemal babas~na yazd~~~~mektuplarda bu hususu
aç~kca belirtiyordu 34 .
Bu parlak ümitlerle i~e koyulan gençler evvela Londra'da Ali
Suavi'nin idaresinde Muhbir ad~nda bir gazete ç~karmaya ba~larlar.
31 A~ustos 1867. Fakat as~l yay~n organlar~~olacak gazetenin kurulu~~
haz~rl~klar~na da giri~irler. Pa~a tarafindan bu i~e tahsis olunan para
ihtiyac~~kar~~layacak miktardad~r. Ancak bu parlak ümitler, fazla
iyimser dü~ünceler k~sa bir zaman içinde sararmaya ve ümitsizli~e
dönü~meye ba~layacakt~r.
Kendilerine "Yeni Osmanl~lar" ad~n~~yalu~firan bu gençlerin
meydana getirdi~i toplulu~un yukar~da de~indi~imiz gibi belirli
31

F. Abdullah Tansel : Nam~k Kemalin hususi mektuplar~~I. Sayfa 112 ve

sonra
Prof. F. Akün : Nam~k Kemalin mektuplar~. s. 153
M. Cemal Kuntay : Nam~k Kemal I. s. 565
34 a. g. e. s. 450

32
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bir amac~~bulunmad~~~~gibi bir hukuki statülerinin bulundu~u da
bugüne kadar kesinlikle tesbit edilmi~~de~ildir. Bu konuda baz~~kitaplarda alt~~maddelik bir programdan bal~sedilirse de bu, kurulu~un
yay~n organ~~olan Hürriyet Gazetesinde yay~mlanan yaz~lardan
ç~kar~lm~~~bir hüküm olmaktan öteye bir de~er ta~~mamaktad~r 35.
Baz~~yabanc~~ yazarlar taraf~ndan (Roderic H. Davison ve Adam
Lewack ile Schweiger - Lerchenfeld gibi) toplulu~un nizamnamesini
tesbit etmek maksadiyle Mustafa Faz~l Pa~a'n~n ba~kanl~~~nda 1867
A~ustosunda Baden - Baden'de bir toplant~~yap~ld~~~ndan, bu hususta baz~~ kararlar al~nd~~~ ndan, hatta bu konuda bir taslak haz~rland~~~ ndan bahsolunmakta ise de bunu tevsik edecek belgenin bulundu~u Var~ ova Milli Kütüphanesinin II. Dünya Sava~~ nda ~ehrin
Almanlar taraf~ndan bombarduman~~esnas~nda ç~kan yang~nda yand~~~~36 yolundaki iddialar~n gerçekle ne derece ba~da~t~~~~dü~ünmeye de~er 37 .
Bununla beraber R. H. Davison'~ n Yeni Osmanl~lar~n Avrupadaki faaliyetleri ve bu arada meydana getirdikleri kurulu~~hakk~nda
bizim literatürümüzde raslanmayan, daha ziyade yabanc~~kaynaklara atfen ileri sürdü~ü hususlar dikkat çekici ve üzerinde durmay~~
gerektirecek önemdedir 38 . Davinson'~n bu iddias~, Nam~k Kemal,
Ziya Pa~a ve Mustafa Faz~l Pa~a'n~n aralar~nda Polonyal~~ve Macar
ihtilalcilerinin de bulundu~u 1867 y~l~n~n A~ustos sonlar~nda BadenBaden'de yapt~klar~~bir toplant~da Yeni Osmanl~lar~n nizamnamesinin haz~rland~~~~ve imza edildi~i, bunun bir nushas~n~n II. Dünya
Sava~~~ s~ras~ nda bombardumanlarda yanan Var~ ova Millet Kütüphanesinde bulundu~unu söyleyen Adam Levack'm Lehce yaz~lm~~~
bir eserinde aç~ klanan nizamnamenin iki maddesine dayanmaktad~r 39.
Yerli kaynaklarda pek bahsedilmeyen bu Baden - Baden kararlar~ ndan Ali Suavinin Ulum Gazetesinde daha de~i~ik bir ~ekilde
Prof. E. Z. Karal : Osmanl~~Tarihi. C. VII. Yusuf Akçuradan naklen.
36 " .anahtar~~ nerede suya dü~tü, su nerede, inek içti.." diye çocuklar~n
söyledikleri bir tekerleme gibi.
37 F. Akun : a. g. e. Sayfa : 127 ve müteakip.
38 Roderic H. Davison : Reform in the Ottoman Empire 1856-1876. Princton
1963,
39 Adam Lewak : Dzije emiracji polskej w Tucji (1831-1878) Warszawa
1935, Prof. Faruk Aktin : Nam~ k Kemalin mektuplar~~s.: 131
35
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bahsedilmekte ve Davison'un ad~geçen toplant~da bulundu~unu ileri
sürdü~ü Avusturyal~~Sosyalist Dr. Simon Deutsch'~n da ad~~geçmektedir 40. Nam~k Kemal'in babas~na buradan yazd~~~~bir mektupta bu ~ehirde bulundu~unu görmekte isek de toplant~n~n maksat
ve amac~~hakk~nda bir kayda raslanmamaktad~r 41.
Baden - Baden toplant~s~na hiç de~inmeyen Ebüzziya Tevfik
Yeni Osmanl~lar~n Paris'te Mustafa Faz~l Pa~a'n~n Champs Elysees'deki kona~~nda ~ o A~ustosta Pa~an~n ba~kanl~~~nda yapt~klar~~bir
toplant~dan bahisle burada Yeni Osmanl~lar~n nas~l hareket edeceklerinin kararla~t~r~ld~~~n~~söylemekle yetinir 42.
Yeni Osmanl~lar ad~~verilen gruptan hiç olmazsa Nam~k Kemal'in Baden - Baden'e gitti~i oradan babas~na yazd~~~~mektuplarla
kesinlik kazanmakta ise de onun ve digerlerinin burada bulunmas~n~n
Roderic H. Davison'un ileri sürdü~ü gibi "bir tak~m Polonyal~~ve
Macar ihtilalcileri taraf~ndan haz~rlanan ve gere~inde kan dökmeyi
bile göze alan bir nizamnamenin haz~rlanmas~~için oldu~unu" söylemek kanaatimizce hiç olmazsa ~imdilik mümkün de~ildir. Zira
Yeni Osmanl~lar~n Istanbul'dan 17 May~sta Avrupaya gittikleri
dü~ünülür ve bu seyahatin akabinde Padi~ah Sultan Abdülazizin
Fransa seyahati dolay~s~yle daha Parise yerle~me imkan~~bulmadan
Fransa Hükümetinin, padi~ah~n güvenli~i dolay~s~yle, kendilerini
Fransadan ç~karmas~ndan toplant~n~n yap~ld~~~~bildirilen 30 A~ustos
1867 gününe kadar Polonyal~~ve Macar ihtilalcileriyle temas kurup
mü~terek bir gaye etraf~nda birle~erek bu amaçla bir tüzük haz~rlamalar~,ve bunu Baden - Badende imza etmeleri biraz fazla hayalci
bir görü~~olur. Nerede kald~~ki bir tak~m kanl~~eylemleri de öngören
bir ifade ta~~d~~~~anla~~lan bu nizamname hükümleri" kalemden
ba~ka silah kullanmay~~bilmeyen Türk jönlerinin prensiplerine de
ayk~r~~dü~mektedir". Islami ~eriat hükümlerine ba~l~l~klar~n~, ilerici
fikirlerine ters dü~mesine ra~men her vesile ile savunmaktan geri
kalmayan Nam~k Kemal ve di~erlerinin islam~n "Ülülemre itaat"
Ulum Gazetesi. Faz~llye adl~~makale. Alain : Mektuplar. s. 130
F. A. Tansel: Nam~k Kemal'in hususi mektuplar~~I. s. 115-.116.
42 Ebüzziya Tevfik : Yeni Osmanl~lar Tarihi. Sadele~tirilmi~~bas~m I, s. 158
43 Schweiger-Lerchenfeld : Serai und Hoh phorte. Wien 1879. den naklen :
F. Akün Mektuplar~~s. 128.
44 Bu konuda daha geni~~bilgi için bak. Akün : Nam~k Kemalin mektuplar~.
s.: 127-144.
4°
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ilkesine kar~~~ ç~kmalar~n~~ dü~ünmek biraz zordur. Nitekim 1868
y~l~~Eylülünde ~stanbulda Sultan Abdülazize kar~~~ haz~rland~~~~
iddia olunan suikast te~ebbüsü ile Yeni Osmanl~lar~n da alakas~~
bulundu~u hakk~nda baz~~Avrupa gazetelerindeki havadis dolay~s~yla Ziya Pa~an~n, La Libertee Gazetesinde yay~nlanan makalesinde
bunu ~iddetle red ederken Yeni Osmanl~lar~n prensipleri aras~nda
~iddet ve katl'in asla bahis konusu olamayaca~~n~~belirtmesi de bunu
do~rulamaktad~r 45.
M~s~rl~~ pa~a ile Nam~k Kemalin 1867 A~ustosunda BadenBadende bulunduklar~~Nam~k Kemalin ~stanbula gönderdi~i mektuplarla sabit oldu~una göre bu toplant~n~n Sultan Abdülazizin
Avrupa seyahatinde kendisiyle görü~erek aff-~~ ~ahaneye mazhar
olan Mustafa Faz~l Pa~an~n Sultan~~ ~stanbula u~urlama maksadiyle
Pe~teye kadar gitti~i s~rada, bundan sonra takipedece~i hareket
ve Avrupaya ça~~rd~~~~jönlerin gelece~ine ait durumu tesbit için
yap~lm~~~bir toplant~~oldu~unu söylemek daha do~ru olsa gerektir.
Nitekim Nam~k Kemalin Baden - Badenden babas~na yazd~~~~A~ustos 1867 tarihli oldu~u, anlatt~~~~olaylardan anla~~lan bir mektubu
bunu do~rulamaktad~r 46. Yine Nam~k Kemalin bu toplant~dan
önce ~stanbula gönderdi~i mektuplardan, pa~an~n padi~ahla bar~~arak
~stanbuldaki rakipleriyle mücadele için Avrupaya ça~~rd~~~~Yeni
Osmanl~lar~~terkedece~i endi~esinin, jönlerin zihinlerine girdi~i
sezilmektedir 47 .
Bütün bunlar dikkate al~nd~~~~takdirde Baden-Badende yap~lan
toplant~n~n R. H. Davison'~n ileri sürdü~ü gibi, ihtilalci bir espri ta~~d~~~~anla~~lan Yeni Osmanl~lar Nizamnamesinin haz~rlanmas~~için yap~ld~~~~ihtimalinden ziyade Pa~an~n ~stanbula dönmesi karar~~üzerine
jönlerin durumunun ve gelece~inin bir karara ba~lanmas~~maksadiyle yap~lm~~~olabilece~ini dü~ünmek daha uygun görünmektedir.
Baden - Baden Toplant~s~n~~Yeni Osmanl~lar~n tüzü~ünün haz~rland~~~~bir toplant~~ ~eklinde kabul eden R. H. Davisort'~n kaynakland~~~~anla~~lan Avusturyal~~sosyalist yazar Schweiger - Lerchenfeld
ve Polonyal~~Adam Lewack'~ n bu konuda verdikleri bilgilerin, devrin
diger Avrupa (özellikle ~ngiliz ve Frans~z gazeteleri) gazetelerinin
Prof. Kaya Bilgegil : Yeni Osmanl~lar I. s.: 417
Akün : Nam~k Kemalin mektuplar~. s. 141.
47 F. A. Tansel a. g. e. I. s.: 1-113. XXIV numaral~~mektup.
45

44

Benden C. XLVII,
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günlük havadisleri oldu~u dü~ünülür ve gazete haberlerinin bir
ço~unun ise do~ruluk derecesi ara~t~r~lmayan kulaktan kapma ve
yak~~t~rma havadislerden oldu~u dikkate al~n~rsa iddian~n ne derece
do~ru olabilece~i daha kolayl~kla anla~~l~r.
Ali Suavi'nin Ulûm gazetesinde Baden - Baden toplant~s~~hakk~ndaki Faz~llyye adl~~yaz~s~, Yeni Osmanl~lar aras~ndaki anla~mazl~klar~n iyice su yüzüne ç~kt~~~~bir s~rada, onlar~~böyle çirkin bir
töhmetle suçlamak için yabanc~~gazetelerde bu konudaki haberlere
dayanm~~~olabilece~i gibi Kâni Pa~azade Rifat Bey'in Yeni Osmanl~lar~n tutumunu yeren "Hakikat-i Hal der def-i ihtiyal" risalesinde
onlar~~Leh komitecilerine benzetmesi de, risalenin amac~~ olan bu
kurulu~u ve onun mensuplar~n~~kamuoyunda küçük dü~mek maksad~ndan ileri geldi~i dü~ünülebilir.
Bütün bunlar dikkate al~n~rsa, hiç olmazsa gerçek belgeler ortaya
konuncaya yani aksi kesinlikle sabit oluncaya kadar Baden - Baden
görü~mesini yukar~da izah etti~imiz ~ekilde kabul etmenin gerçe~e
daha uygun oldu~u inanc~nday~z.
Prens Mustafa Faz~l Pa~a Sultan Abdülazizin Avrupa seyahatinden dönmesinden bir süre sonra Istanbul'a gitmi~tir. (12 veya 14
Eylül 1867) Ancak Parise ça~~rm~~~oldu~u gençlerin geçimi ve yay~nlanmas~n~~ kararla~t~rd~klar~~ Hürriyet Gazetesini ç~karabilmeleri
için gerekli paray~~ da onlar~n emrine vermi~tir 48. Baden - Baden
toplant~s~nda al~nd~~~~anla~~lan bu kararla, pa~an~n Istanbull'a anla~mas~ndan do~an ~üphe ve endi~elerin giderilmesi sa~lanm~~t~r.
Nam~k Kemaliin babas~na ve Istanbul'daki baz~~dostlar~na yazd~~~~
mektuplarda bunu aç~kca görmek mümkündür 49.
Görüldü~ü gibi Pa~a ikili oynamaktad~r. Padi~ahla anla~arak
Istanbul'a gidiyor; fakat elindeki kozu da ~imdilik b~rakm~yor. Bu
s~rada Istanbul'daki siyasi atmosfer de Pa~an~n lehinde geli~mektedir.
Ali ve Fuad Pa~alar Prensin rakibi Hidiv ~smail Pa~a aleyhine dönmü~lerdir. Prens Faz~l bundan faydalanmay~~dü~ünürse de Paris'teki
yarar~n~~da ~imdilik ihmal etmez.
Gençler, haz~rl~klar~n~~tamamlad~klan ve yay~m~na büyük önem
verdikleri Hürriyet Gazetesinin ilk say~s~n~~29 Haziran 1868 de ç~kar~ rlar. Gazete, ~stanbul Hükümeti aleyhinde sert, ac~~ve çok kerre ger48
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çek d~~~na ç~kan mübala~alarla dolu yaz~lanyle 63. say~ya kadar
Ziya Pa~a ve Nam~k Kemal'in imzalanyle 6 Eylül 1869 tarihine kadar
devam eder. Bu tarihten itibaren Nam~k Kemal'in gazeteden ayr~lmas~~
ile Ziya Pa~a'n~n idaresinde çok daha sert ve mübala~al~~tenkit yaz~lar~~
187o-1871 Alman - Frans~z sava~~na kadar sürer.
Ancak, gazetenin yay~nlanmas~ndan k~sa bir süre sonra topluluk
aras~nda temelde kuvvetli birle~tirici bir ba~~olmad~~~ndan, evvela
gev~emeler sonra da kopmalar ba~lam~~t~r. Nam~k Kemal babas~na
yazd~~~~27 Aral~k (1869?) tarihli mektubunda "güvenilecek adam
yok" diye bu durumu belirtir 50.
Istanbul'daki Meslek kurulu~unun ba~~~olan Mehmet Bey gruptan
ilk ayr~lan olmu~tur. Fikir adam~~olmaktan ziyade eylem adam~~
olan Mehmet Bey Yeni Osmanl~lar~~amaçlar~~bak~m~ndan çok pasif
bulmaktad~r. Mehmet Bey daha Hürriyet gazetesi yay~na ba~lamadan
evvel Sultan Abdülazize bir suikast te~ebbüsü maksadiyle ~stanbula
gitti~ini, Isviçrede Hüseyin Vasfi Pa~a ile beraber yay~nlad~klar~~
Ink~lâp gazetesindeki "Ke~f el-zamir" adl~~makalesinde anlatmaktad~r 51. Hürriyet Gazetesinin yay~nlanmas~ndan evvel Londra'da
Muhbir Gazetesini ç~kartmakta olan Ali Suavi daha o s~rada kendilerinden kopmu~tur. Hürriyetin yay~nlanmas~ndan bir süre sonra
Kâni Pa~azade Rifat Bey de büyük bir gürültü ile gruptan ayr~lm~~t~r. Ayr~lmamn gürültüsü Rifat Bey'in yay~nlad~~~~"Hakikat-i hal
der def'i ihtiyal = hileyi bozmak için gerçe~i aç~klamak" adl~~eserden
dolay~d~r. Bu bro~ürde Nam~k Kemal d~~~ndaki bütün Yeni Osmanl~lar~n aleyhinde bulunulmakta, bunlar~n ~ahsi endi~e ve ç~karlar~~
için bu i~e giri~tikleri teker teker aç~klanmaktad~r 52 . Rifat Bey'i çok
sevdi~i bilinen Nam~k Kemal bu durumu babas~na yazd~~~~bir mektupta "Biçare Rifat, Mehmet Ali Pa~a'ya (Abdülmecid'in k~z karde~i
Adile Sultamn kocas~, sadrazam ve bahriye naz~r~) damad olmak
ümidiyle Dar-~~ ~uraya memur oldu (Adile Sultan~n k~z~~Hayriye
Han~ mla nikahlanmak için Ferik "Korgeneral" rütbesi ile Dar-~~
~ura-i Askeri "Yüksek Askeri ~ura" üyesi yap~lm~~t~) aram~za
kat~lma karar~n~~Paris elçili~i maiyet memuru oldu~u zaman vermi~ti. Prense (M. Faz~l Pa~a) damad olmak için ~ura-i Ümmet
C. Kuntay : Nam~k Kemal I. s. 562
Prof. Kaya Bilgegil : a. g. e. Sayfa : 436
52 Ebüzziya Tevfik : Yeni Osmanl~lar tarihi. I. Sayfa : 275-278
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(Parlamento) isteyen Yeni Osmanl~ lardan ayr~larak hükümetin
k. .na sokuldu" demektedir 53.
Yeni Osmanl~lar ad~~alt~nda toplanm~~~olan gençlerin k~sa bir
süre sonra da~~lmaya ba~lamas~~asl~nda ~a~~lacak ve yad~rganacak
bir olay de~ildi. Çünkü kendilerini birle~ tiren içten inand~ klar~~mü~terek bir amaç yoktu. Daha çok ki~ isel sebeplerle o günkü hükümete,
özellikle hükümetin ba~~~ olan Ali Pa~a'ya duyulan dü~manl~~~n,
çe~itli sebeplerle azalmas~~veya yok olmas~~bir araya gelen bu ki~ileri
de tekrar ayr~l~~a götürmü~tü.
~ahsi ç~karlar~~için bu gençlerin Avrupaya kaçmalar~ n~~ve orada
geçimlerini sa~layan M~s~rl~~Prens, amac~n~n ~stanbul hükümeti ile
anla~mak suretiyle gerçekle~mekte oldu~unu görünce onlar~~bir anda
terketmekten çekinmemi~tir. Ziya Pa~ a, Prensin kendilerini nas~l
aldatt~~~n~~ ve kendilerinin ona nas~l kand~ klar~n~~ anlatmak için :
Çekip bizi götürdüler ~ütür gibi katar ile
I~in neticesi budur, ~u öndeki humar ile 54
beytini ihtiva eden me~hur "Kaside-i Raiye"yi yazm~~t~r.
Grupun son halkas~n~n kopmas~, yani Nam~k Kemal ve Ziya
Pa~a'n~n da birbirinden ayr~lmas~~Yeni Osmanl~lar~n da sonu olmu~tur. Nam~k Kemal, Faz~l Pa~an~ n özel sekreteri Sakakini arac~l~~~~
ile, gazetenin yay~nlanmas~ na bir müddet ara verilmesini bildiren
direktifi üzerine Hürriyet Gazetesinin 64. say~s~ ndan itibaren yazarl~~~ndan ayr~lm~~~(6 Eylül 1869) bir müddet Viyana'da Osmanl~~
elçisi olan Halil ~erif Pa~a'n~n yan~nda kald~ktan sonra Ali Pa~a'n~n
izni ile 24 Kas~m 1870 de Istanbul'a dönmü~tür.
Yeni Osmanl~lar toplulu~unun Avrupada lideri say~lan Ziya
Pa~a'n~ n bundan sonraki tutum ve davran~~~ , Yeni Osmanl~lar toplulu~unun bir araya gelmesinin gerçek anlam~n~~daha aç~k bir ~ekilde
ortaya koymaktad~r.
Mustafa Faz~l Pa~a'n~n Ali Pa~a ile anla~arak Yeni Osmanl~lar~~
terketmesinden sonra karde~i Hidiv ~smail Pa~a, kendi ~ahsi emelleri
için faaliyete devam etmelerini sa~lamak maksadiyle sekreteri Felatun
M. C. Kuntay : a. g. e. Sayfa : 567
Burada Faz~l Pa~a deve kervan~~ önünde giden bir e~ek, kendileri de o
e~e~in arkas~ndan giden bir deve kervan~na benzetilmi~tir.
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Pa~a vas~tas~~ile Ziya Pa~aya ba~vurmu~tur. Nam~k Kemal bu teklifi
çok baya~~~bulmas~na ra~men Ziya Pa~a'n~n Bab-~~Ali ile bu ~ekilde
mücadeleye devam için teklifi kabul etmesi üzerine gazeteden ayr~lm~~~ve bir müddet sonra da Hürriyet gazetesi ile hiçbir ili~i~inin
bulunmad~~~n~~gazete ile ilân etmi~tir.
Ziya Pa~a Londra'da bir müddet daha hürriyeti ç~karmaya devam etmi~~ise de (84. say~ya kadar) Ali Suavi'nin "Ali Pa~a'n~n muhakemesi" adl~~ yaz~s~n~~Hürriyet gazetesinde yay~nlamas~~üzerine,
muhtemelen Ali Pa~a'n~n Londra'daki Osmanl~~elçisi Muzürüs Pa~a
arac~l~~~~ile yapt~~~~müdahale üzerine, Intgilere Hükümetinin kendi
kanunlar~na ayk~r~~oldu~u mülahazas~yle gazetenin yay~mn~n yasaklanmas~na ve Ziya Bey'i mahkemeye vermesine sebep oldu~undan
Ziya Bey gazetenin 88. say~s~ndan itibaren gazeteyi kapatm~~~ ve
avukat~mn tavsiyesi üzerine Isviçre'ye kaçm~~t~r. Burada vefakür
dostu ve a~ç~s~~Kasap Arif'in el yaz~s~~ ile ta~~basmas~~(litografya)
olarak Hidiv Ismail Pa~a lehindeki yaz~larla ~ oo. say~ya kadar yay~na
devam ettiyse de ba~ar~l~~olamad~~~ndan kapatm~~~ve Ali Pa~a'n~n
ölümünden sonra sadrazam olan Mahmut Nedim Pa~a taraf~ndan
ç~kar~lan genel siyasi afdan faydalanarak 1871 de Istanbul'a dönmü~tür.
Ba~lang~çta Yeni Osmanl~larla k~sa bir süre beraber çal~~m~~~
olan Istanbul'daki "Meslek" kurulu~unun ba~~~say~lan Mehmet Bey
bir müddet sonra onlardan ayr~lm~~, 1870 Alman - Frans~z Sava~~ndan sonra bir süre Hüseyin Vasfi Pa~a ile ~sviçre'de "Ink~lâp" ad~nda
ihtilalci fikirleri savunan bir gazete ç~karm~~~ve amcas~~Mahmut
Nedim Pa~a'n~n sadrazaml~~~~s~ras~nda mahkümiyeti affedilerek Istanbul'a dönmü~tür. Istanbul'dan kendisi ile beraber Avrupaya kaçm~~~olan ve hükümetçe haklar~nda g~yabi mahkümiyet karar~~bulunan Re~at ve Nuri Bey'ler ise siyasi mahkûmlar hakk~ndaki af kararnamesinden faydalanarak memlekete dönmü~lerdi.
Görüldü~ü gibi Yeni Osmanl~lar ad~~verilen toplulu~u meydana
getiren yazarlar Avrupada 3,5 sene kadar devam eden faaliyetleriyle
"ne bir siyasi veya sosyal parti olabilmi~ler ve ne de aralar~nda
görü~~birli~i sa~layabilmi~lerdir". Umduklar~~ve bekledikleri sonuçlardan hiç birisine ula~amadan, t~pk~~bir araya geli~lerindeki tesadüfler gibi yine öyle raslant~larla da~~l~p gitmi~lerdir.

582

ENVER KORAY

Bununla beraber ~ u hususu belirtmek gerekir ki Yeni Osmanl~lar
ne oldu~unu kendilerinin de pek bilemedikleri isteklerine belki kavu~amad~lar; amma Avrupada bulunduklar~~ve yurda döndükten sonra
sürdürdükleri yaz~~hayatlanyle Türk toplumunda etkileri uzun y~llar
devam eden siyasi ve sosyal bir geli~ menin önderleri olarak gerçek
yerlerini alm~~lard~r. 1876 anayasas~~ve 1908 ikinci me~rutiyet olay~~
onlar~n yaratt~~~~ve besledi~i yeni fikirlerin bir sonucu oldu~u, hiçbir
~üpheye yer vermiyecek kadar kesindir.

