"B~R ~ART-B~R DILEK" ADLI BRO~ÜRLER ~LE
"BAYBURD MÜSLÜMAN D~LEND~ RMEZLER CEMIYETI"
HAKKINDA B~R ~ NCELEME DENEMESI
YA~MUR SAY
Her iki olguyu da ele al~ rken, da~~n~ k haldeki verilerin daha net bir sentezini verebilmek için "Içerik Çözümleme Analizi" tekni~inden yararlanmay~ ;
böylece H. 1320 (M. 1902) tarihli "Bir ~art - Bir Dilek" adl~~ iki bro~ürün
özünden hareketle Bayburd Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti'nin fonksiyonlar~n~ n daha iyi kavranabilece~ini zannediyoruz.
Temel ve alt problemler ile sorunun analizine geçmeden önce içerik analizinin k~ sa bir tarihçesini vermek gerekmektedir.
Içerik analizi veya içerik çözümleme tekniklerinin ilk uygulamalar~~ XVI.
yüzy~ la kadar gitmektedir. Bu tür bir çözümleme tekni~i o dönemin hemen
hemen tek ileti~im arac~~ olan gazeteler üzerinde yap~labilmi~tir. örne~in: Burada; gazetelerdeki dinsel mesajlar~ n ne ölçüde yer ald~~~~bu yöntem kullan~larak ö~renilmeye çal~~~lm~~t~ r.
Ancak o dönemlerde de kullan~ lan bu yöntem, günümüzde kullan~ lan
içerik çözümleme tekniklerinden farkl~d~ r. Daha kesin bir ifadeyle o dönemde kullan~ lan içerik analizi teknikleri bu yöntemin ba~lang~çtaki geli~imini
olu~turur.
Gerçek geli~me XX. yüzy~ l~ n ba~lar~ nda olmu~tur. ABD'de gazetecilik
ö~renimi gören ö~renciler taraf~ndan gazeteler üzerinde yap~ lan bu analiz
tekni~i örneklerinde; gazetelerdeki konular (türlerine göre) konu ba~l~klar~ na
göre yer alm~~t~ r. Daha sonralar~~ ise ilgi edebiyat ve dil konular~ na kaym~~t~ r.
Tarihsel ara~t~ rmalarda ise bu tür teknikleri kullanan ara~t~ rmac~lar yok denecek kadar azd~ r.
193o'lu y~ llar içerik çözümleme tekniklerinin adeta bir rönesans~~ olmu~tur. Bu tekni~e giderek azalan ilginin, bu sefer politika, propaganda ve radyo
üçlüsünün olu~turdu~u bir alana kayd~~~ n~~ görmekteyiz. II. Dünya Sava~~~s~ralar~ nda önce, Harold D. Lasswell ve arkada~lar~ , politika kuramlan çerçevesinde ileti~im sorunlar~ n~~ gözlemleyerek yeni konular, yeni yöntemler ve yeni
kümelendirmeler yaparak politika ve ileti~ im ikilisini aç~ klamaya çal~~m~~lar-
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d~ r. Lasswell, kuramsal yap~~ içerisinde özgürlük, demokrasi, fa~izm,
komünizm gibi siyasal kavram ve simgeler ile siyasal de~erlerin gerçekle~mesinde kullan~lan ~iddet, tart~~ma, simge de~i~imi, rü~vet gibi yöntemler üzerinde ara~t~ rmalar yapm~~, ili~kileri ortaya koymaya çal~~m~~t~ r 1 .
IL Dünya Sava~~~s~ ras~ nda radyonun propaganda amac~~ ile özellikle Hitler Almanyas~~ taraf~ ndan kullan~ lmas~, içerik çözümlemesi yönteminin bu
propaganda mesajlann~ n çözümlenmesinde kullan~ lmas~ na yolaçm~~t~ r. Lasswell ve arkada~lar~ , Hitlerin propaganda bakan~~ Goebbels'in radyo ve gazetelerde yapm~~~oldu~u propagandalar~~ çözümlemi~ler ve özellikle ula~~m, ölüm
ilanlar~~ haberleri gibi konular ile askeri harekat aras~ ndaki ili~kiyi aç~ klamaya
çal~~m~~lard~ r. Ayr~ca ABD'ndeki Nazi yanl~s~~ yaz~l~~ bas~ n~ n içerik çözümlemesi yap~ larak, Goebbels'in yapm~~~oldu~u propaganda yay~ nlar~~ ile bu yay~ nlar aras~ ndaki ili~ki ara~t~ nlm~~t~ r 2.
Sava~~s~ ras~ nda yap~lan içerik çözümlemeleri yaln~zca bilimsel nedenlerle
yap~lmam~~, özellikle ABD Sava~~Dairesi Kitle ~ leti~im Bölümü'nce pek ço~u
Lasswell'in yönetiminde olmak üzere yaz~l~~ bas~ n ve radyo ile ilgili olarak içerik analizleri yap~lm~~t~ r. Bunlar içerisinde Lasswell'in ba~kanl~~~ nda Washington'daki Kongre Kütüphanesi (Library of Congress) ile Ems Kris ve
Hans Spier'in yönetiminde New York kentinde Toplumsal Ara~t~ rmalar Yeni Okulu'nda yürüttükleri Totaliter ~leti~im (Totaliterian Communication)
ara~t~ rma projeleri önemlidir. Sava~~s~ ras~ nda ABD hükümeti taraf~ ndan sonuçlar~ndan pratikte de yararlan~lmas~ n~~ amaçlayan bir ba~ka içerik
çözümlemesi Adalet Bakanl~~~~taraf~ ndan çe~itli ~üpheli örgüt ve bireylerin
propagandalann~n içeriklerinin analizidir. Bu ara~t~ rmalar~ n sonuçlar~~ bakanl~ kça mahkemelerde yasal delil olarak kabul edilmi~tir. Yarg~~ organ~~ ile
olarak yap~ lan bir ba~ka ara~t~ rmada üst mahkeme (Suprume Court) kararlar~ n~ n tarihsel geli~im sürecinde analiz edilerek endüstrile~me, ~ehirle~me
ve di~er etmenler sonucu nas~ l bir de~i~im gösterdi~inin saptanmas~d~ r. Sava~~sonras~~ y~llar~ nda içerik çözümleme tekni~i edebiyatta ve di~er sanat dallar~ nda da uygulanm~~t~ r'.

Aysel Aziz, Kitle lleti~iminde Içerik Çözümlemesi, A.Ü. Bas~n-Yay~n Yüksek Okulu
Y~ll~~~ , 1986-1987, Ankara 1988, s. 105-121.
Bernard Berelson, Content Analysis in Communications Research, Free Press, New
York, 1952. S. 21-25.
Julian L. S~ mon-Paul Burstein, Basic Research Methods in Social Science, Random
House, New York 1985, s. 194.
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içerik çözümleme yöntemi ile ilgili tan~mlar:
içerik çözümlemesinin tan~ m~~ oldukça karma~~ kt~ r. Bunun nedeni de
farkl~~ problemlere, de~i~ ik materyallere, teknolojideki geli~ meye ve verilerin
kompitürlerle i~ lenmesine ba~~ml~~ olarak içerik çözümlemenin tan~m~~ da de~i~ mektedir. Bu nedenle içerik çözümlemesinin genel bir tan~ m~n~~ vermeden
önce bu konuda yay~ nlanm~~~kaynaklardaki tan~ mlar~~ gözden geçirmekte yarar vard~ r;
Holsti, içerik çözümlemesinin tan~m~ n~~ "bir metinde özelle~tirilmi~~karakteristiklerin nesnel ve sistematik olarak kimlikle~tirilmesinden ç~ kar~ mlarda bulunma" olarak tan~ ml~ yor.
Berelson içerik çözümlemesini "ileti~imin aç~ klanan içeri~inin yans~z, sistematik ve say~sal tan~ mlar~ n~~ yapan bir ara~t~ rma tekni~i" olarak belirtmektedir 4. Ba~ ka bir anlamda içerik çözümlemesi, ara~t~rmac~ n~ n bir yaz~l~~ kayna~~~incelerken görmek istedi~i bilgi, ölçüt (kriter) veya özün metinde ne kadar s~kl~ kla söylendi~inin ortaya konulmas~ d~ r 5. Krippendorfra göre içerik
çözümlemesi yaz~l~~ veya resimsel bir belgede beklenen mesaj~n (ara~t~rmac~ n~ n incelemek istedi~i) nicelle~tirilmesi i~lemidir 6. Kerlinger içerik
çözümlemesini, gözlem yönteminden farkl~~ bir i~lem olarak "Ara~t~ rma yapan bir ki~inin, di~er ki~ilerin ortaya koymu~~olduklar~~ ileti~ im materyallerini
belli ölçütlere göre ele al~ p incelemesi" olarak aç~ klamaktad~ r 7.
içerik çözümlemesinin temel özellikleri; objektiflik, sistemlilik ve genelliliktir. Bu aç~ klamalar~ n ~~~~~ nda içerik çözümlemesinin genel bir tan~ m~~ ~u ~ekilde ifade edilebilir; içerik çözümlemesi; (Content Analysis) yaz~l~~ bir kayna~~ n (kitap, makale, vb.) verdi~i mesajlar~ n ayr~ ca özelliklerini sistemli ve objektif olarak belirlemek ve mesajla ilgili intikaller yapmak için kullan~ lan bir
tekniktir.
Problem ve problemin özgeçmi~i:
Bu çal~~mam~zda Tunal~~ Hilmi Bey'in do~rularm~~ veya yanl~~lar~ n~~ tart~~ mak yerine H. 1320 tarihli "Bir ~art-Bir Dilek"' gibi iki bro~ürü yaz~p da~~Aysel Aziz, Ara~t~ rma Yöntemleri-Teknikleri ve ~leti~im, A.Ü S.B.F. ve Bas~ n-Yay~ n
Yüksek Okulu Bas~ mevi, Ank. 199o, S. 107.
A.g.e., s. 108.
Klaus Krippendorff, Content Analysis (An Introduction ta Its Methodology) The Sage
Comtext Series, Sage Publications, Baverly Hills, 1984, s. 21-25.
W. Crano and M.B. Brewer, Principles of Research in Social Psychology. Mc GrawHill, Inc., 1973. S. 14.
" Tunal~~ Hilmi, Bir ~art-Bir Dilek, T.T.K. Kütüphanesi Yazmalar Bölümü (Zart).
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tacak fikri temelleri, bunun getirdi~i bir cemiyeti ve fikirlerini aksettirebilmektir. Tunal~~ Hilmi, çok yönlü bir insan tipini ça~n~t~ rmaktad~r. Onun
dü~ünsel ki~ili~i; geli~melere ayak uydurma, de~i~en dünyan~ n ve ça~~n takip
edilmesi, fikirlerin özgürce savunulabilmesi, hak-hukuk-adalet kavramlan ile
bu iki belgede ve daha sonralar~~ kurdurtaca~~~ Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti isimli bir sosyal kurumla ortaya koyaca~~~bir dü~ünsel yap~y~~ içermektedir. Daha sonralar~~ o Milli Mücadelenin de önemli isimlerinden biri olacakt~ r.
"Bir ~art-Bir Dilek" adl~~ iki bro~ür ilk olarak ~sviçre'de ta~~bask~~ olarak
bas~ l~ p ço~alt~ larak Osmanl~-Türk halk~na da~~t~lm~~t~r. Bugün her iki bro~ür
de Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi, Yazmalar Bölümünde bulunmaktad~ r. Ba~ta da de~indi~imiz gibi amac~ m~z bu belgelerin yaz~ m~ n~~ sa~layan
Tunal~~ Hilmi'yi ele~tirmek de~ildir. Amac~ m~z bu iki belgeyi ve bunlar~ n do~urdu~u H. 1329 tarihli "Bayburd Müslüman Dil~ndirmezler Cemiyetinin Nizamnamelerini"9 alarak fikri temellerini irdeleyip Abdülhamid döneminin toplumsal, dü~ünsel ve sosyal yap~s~ n~~ genel bir perspektifte inceleyebilmektir.
Tunal~~ Hilmi, ~~ go4'te M~s~ r'a gidecek ve burada Kanun-u Esâsi ve Hak
gazetelerini de ne~redecektir. M~s~ r'a gitmeden önce Tunal~~ Hilmi Bey, art~k
Osmanl~'n~ n ekonomik ve sosyal aç~dan kurtulu~unun nekadar güçle~ti~ini,
”o
kurtulu~~için yeni ve kendisine göre ideal bir sistem olan "Ahali Hakimli~i 1
ilkeler toplulu~una dayal~~ bir sistemin uygulanmas~ n~ n zorunlu oldu~unu
~ goz'de fikir babal~~~~etti~i bu bro~ürlerde verdi~i maddelerle ifade ediyor.
Bu dönemde Tunal~~ Hilmi'yi, birçok kayna~a dayal~~ olarak tan~ mlarsak; koyu bir Osmanl~c~d~ r ve Osmanl~ n~ n art~ k kendi benli~ini bulmas~~ gerekti~ini,
bunu bulurken de bat~ n~ n boyunduru~undan ç~ karak, onun geli~mi~li~inden
yararlanmas~ n~ n en uygun bir seçim olaca~~n~~ dü~ünen bir ~ahsiyettir. Tunal~~
Hilmi'nin Bir ~art ve Bir Dilek ismini verdi~i, daha sonra da Ahali Hakimli~i
ad~~ alt~ nda toplu olarak karakterize etti~i sistemler toplulu~unun bir çok
maddesinin sonraki dönemlerde hayata geçirildi~i muhakkakt~ r. Ayr~ca Tunall'n~n Mithat Pa~a Kanun-~~ Esasi'sini de destekledi~i aç~ k bir ~ekilde
görülmektedir. Bunlarla birlikte onun bu bro~ ürleri gizli olarak bast~ r~ p da~~tt~~~~esnada yönetimin hiç te ho~ una gitmedi~i aç~kt~ r. Ayr~ca var~lan kan~~
odur ki; bu sistemler toplulu~u "Yeni Bir Bulu~" anlam~ nda da de~ildir. Yani bu tür sistemler dünyan~ n bir çok ülkesinde vazgeçilmez olan ve uygulanmas~~ zorunlu olan kavramlar ve ilkeler olarak bilinmektedir. Bu sisteme OsTunal~~ Hilmi, Müslüman Dilendirrnezler Cemiyeti Nizamnamesi, ~stanbul 1911.
"' Tunal~~ Hilmi, Ahali Hakimli~i, M~s~ r 1906 (1324). s. 1-18.
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manl~daki Me~rutiyet dü~ üncesini de eklemek gerekir. Çünkü Ahali Hakimli~i ad~~ alt~ nda karakterize edilen olgular gerçek anlamda Bat~daki örnekleri ile
Osmanl~daki dü~ünsel platformdaki geli~ melerin bir sentezidir. Tunall'n~ n
buradaki fonksiyonu çarp~ kl~ klan görebilmesi ve bunu büyük oranda Bat~daki örneklerinden alarak Osmanl~~ hukuku ve yönetim anlay~~~ yla bir tepkimeye sokarak Osmanl~'ya uyarlayabilmesidir. Ayr~ ca bu dönemde Tunal~'da
Bat~y~~ örnek alma ve bir "Frans~z ~htilali Sempatisi" ve daha keskin hükümleri, s~n~rlar~~olan Mithat Pa~a'n~ n etkileri de mevcuttur. Bunun da gözard~~ edilmemesi gerekir. Bu nedenle, bu sistemler toplulu~u için bütünüyle (spesifik
olarak) bir ulusall~ ktan sözedilemezse de Osmanl~ ya uyarlanabilmi~~veya bozukluklar~ n Bat~daki örnekleri sayesinde gözlenip de~i~ ik bir sentezi yap~ lm~~~
olgular~ n (Osmanl~daki örnekleriyle de birlikte) da~~n~ k, ama nesnel bir yakla~~m~~ oldu~u söylenebilir.
~ nceleme konusunu olu~turan bu iki belge asl~nda "Ahali Hakimli~i"diye
verilen ve birçok madde ile de desteklenen dü~ ünsel bir temeli karakterize etmektedir. O halde "Ahali Hakimli~i"nedir?
Ahali Hakimli~i; bu dönemde Osmanl~n~n içine dü~tü~ü karanl~ ktan kurtulu~~için Tunal~~ Hilmi taraf~ ndan sistematikle~tirilen ve Osmanl~~ toplumuna
ç~k~~~yollan gösteren da~~n~ k bir sistemler toplulu~udur. Da~~n~k sistemler
toplulu~udur dememizin nedeni de bu verilen ç~k~~~yollannda belli bir s~ n~flama-kategorizasyon gözetilmemi~, toplumsal, ekonomik, siyasal vb. meseleler ile e~itim, kad~ n haklar~, sa~l~ k vb. olaylar da içiçe anlat~lm~~t~ r. Belli bir
sistem toplulu~unun sistemati~inden söz edilemese de dü~ünsel platformda,
temel olarak bir sistemler bütünü ve sentezidir. Dönemin ko~ullan gözönüne
al~nd~~~ nda bu verilen ç~ k~~~yollar~ n~n temelsiz olmad~~~~ve gerçekten ya~anan
gerçeklere dayal~~ bir sistemler toplulu~u olu~turuldu~u ortaya ç~ kmaktad~ r.
Ayr~ca Bir ~art-Bir Dilek adl~~ iki bro~ürde verilen ve daha sonra biraraya getirilerek ad~na da Ahali Hakiml~~i denen sistemler toplulu~u da~~n~ k ve oldukça
yüzeysel de gelebilir. Bunun için yine günün ko~ullar~~ içinde bu verilen ç~ k~~~
yollann~~ de~erlendirmek, siyasal, toplumsal ve ekonomik platformlara oturtarak sistematikle~tirmek daha kolay ve uygun olacakt~r.
Genel olarak Ahali Hakim/i~ihin; (Me~rutiyet dü~üncesinde de oldu~u
gibi) yeniliklere aç~lma, her alanda görülen çarp~ kl~ klann düzeltilip günün
ko~ullar~ na uydurulmas~ , devletin art~ k bir yönlendirme ve denetleme mekanizmas~~ olarak ortaya ç~ kmas~~ yani bir anlamda yeniden yap~ lanmay~~ gerçekle~tirme demek oldu~u bu belgelerle ortaya konmu~tur.
Ahali Hakimli~ihin temel olarak devlet düzeni, vergilendirme ve servet
da~~l~ m~ , kad~ n haklar~ , e~itim e~itli~i, Türkçenin sadele~tirilmesi, köyün ve
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köylünün kalk~ nmas~ , dil ve din ayr~ m~ n~ n son bulmas~~ ve yine padi~ah~ n ve
saltanat~ n oldu~u ancak bu güçlerin hakimiyetlerini ve yetkilerini s~ n~ rlayacak ve denetleyecek, keyfi yönetime son verecek devlet sistemiyle buna ba~l~~
olarak halk~ nda yönetime kat~ l~ m~yla yani Ahali Hakimli~i genel sistemiyle bir
devlet yönetiminin te~kili sözkonusudur.
Tunal~~ Hilmi'ye göre; birçok çürümü~lükten kurtulu~~için bir ink~ lapç~~
gibi dü~ünüp, yine bu tarzda yenilikleri ve de~i~imleri uygulamak gerekmektedir. Her~eyden önemlisi ona göre, Osmanl~~ kendi benli~ini bulmal~~ ve herzaman oldu~u gibi bundan sonra da ba~~ms~z ya~amal~ d~ r.
Bir ~art ve Bir Dilek H. 1320 tarihinde iki ayr~~ bro~ür halinde ta~bask~~ olarak, ço~at~l~ p gizli bir ~ekilde da~~t~ lm~~t~r. Daha sonralar~~ Hilmi Bey, M~s~r'a gittikten sonra 1904 (H. 1322) y~l~ nda Osmanl~~ Matbaas~ nda bast~ rtt~~~~genel
ad~yla "Ahali Hakimli~i"ad~n~~ verdi~i küçük kitapç~kta Bir ~art-Bir Dilek ve ~ntihablar (Seçimler)'~~ toplu olarak anlatm~~ , halka ve devlet yönetimine ç~ k~~~
yollar~ n~~ göstermi~tir. Bir ~art ve Bir Dilek adl~~ iki bro~ürdeki maddeler Ahali
Hakimli~i ad~yla 1324-1326 y~ l~nda yay~ nland~~~~kitapç~ ktaki maddelerle temelde ayn~~ olmakla birlikte, hemen hemen bütün maddeler geni~letilmek
amac~ yla de~i~tirilmi~, baz~ lar~~ ayn~~ kalarak onlara da ilaveler yap~ lm~~t~ r.
Genel olarak bu belgelerdeki temel dü~ünce; Türkiye'nin ve Türk insan~n~ n
özgürlü~ü, seçme ve seçilme hakk~ , padi~ahl~~~ n devam etmesine kar~~ n halk~~
temsil eden ve onu sisteme dahil eden meclisin ve devlete ba~l~~ cemiyetlerin
bir denetleme mekanizmas~~ olu~turmalar~~ ve devlet yönetiminin; yasama,
yürütme ve yarg~~ mekanizmalar~ n~ n belli bir sisteme oturtulmas~d~ r.
Ahali Hakim/i~ihde anlat~ lan önlemler ve ç~ k~~~yollar~~ yetersiz ve yüzeysel, ayr~ca belli bir sistemden uzak görünse de, dönemin vehametini,
dü~ünce ve toplumun ne denli de~i~meye ba~lad~~~ n~~ vurgulamas~~ bak~ m~ ndan da önem ta~~maktad~ r.
Biz, Bir ~art ve Bir Dilek adl~~ bro~ürlerle Ahali Hakimli~i adl~~ küçük kitapç~~~~kar~~ la~t~ rarak sadece, Tunal~~ Hilmi'nin '~art' olarak verdi~i, ancak belli
bir s~ n~ fland~ rmaya gitmedi~i maddeleri sadele~tirerek ve konunun daha iyi
anla~~lmas~~ için (tarih metodolojisine ek olarak içerik Analiz Tekni~i ile) belli
bir s~ n~ flama-analiz yaparak veriyoruz, ancak yapaca~~ m~z s~ n~ flama ve analizin de ne derece do~ru ve bu konu aç~s~ ndan uygunlu~u tart~~~ l~ rsa da temel
dü~ünceyi daha sade ve objektif aktarabilmek için böyle bir kategorizasyona
ihtiyaç duyulaca~~na inan~ yoruz;
Yönetime ili~ kin temel problem:
— Hukuk ve insan haklar~ na dayal~~ siyasi bir yönetim nas~ l kurulmal~d~ r?
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Yönetime ili~kin alt problemler:
Varolan siyasi iktidar ve yönetimin yerine geçecek, tüm fonksiyonlanyla i~ledi~i olabilecek, siyasi, idari, insani yönetim nas~ l olmal~ d~ r?
Hukuka ili~kin temel problemler:
Osmanl~da hukuk anlay~~~~ne olmal~~ ve siyasi otoriteyi ne ölçüde belirlemelidir?
Hukuka ili~kin alt problemler:
i~ledi~ini kaybeden siyasi otorite'nin tekrar i~lerli~e kavu~abilmesinde nas~l bir hukuksal kaynaktan güç almal~d~ r!
Hukukun esas al~ nmas~~ ve uygulanmas~~ nas~ l olmal~ d~ r?
Yönetimsel çözümler ve kategoriler:
— Türkiye ba~~ms~zd~ r, bir hükümet tan~ r, kendinden bir kar~~~yer ayr~ lamaz, hiçbir cemaate dince, idarece ayr~~ yeni bir ayr~cal~ k vermez.
2 - Hükümet `Sartl~ d~ r' (Ahali Hakimh~i) alt~ ndad~ r, Padi~ahl~ kt~ r.

3 — Padi~ahl~ k, Halifelikle beraberdir, Osmano~ullan büyü~ünden
büyü~üne geçer.
4 — Padi~ah~ n vekilleri vard~ r, her i~i nizama uygun olarak yaparlar.
Yapt~ klar~ ndan (Osmanl~ lar-Ayan) Meclislerince sorulurlar.
5 — Vekillerin ba~~~Sadr~azam'd~r. Vekilleri, Padi~ah~ n r~ zas~yla seçer ve
yerle~tirir. Vekillerden birini ancak (Vükelâ Meclisi)'ne dan~~arak
6 — (Osmanl~ lar-Ayan) Meclislerinin kökü halk ise de görünü~te birbirinden do~an be~~meclisten gelir. Herbiri köylerle her Nahiye, Kaza, Sancak,
Vilayet merkezinde bulunur. En büyü~ü (Vilayetliler Meclisi)'dir. Hepsinin
birer Cemiyet'i (Ara Hakimi) vard~ r. Her Köy Meclisi'nden ba~ka her yerin
kendi meclisine vekili halkca seçilir. ~stanbul'da bir Devlet Meclisi vard~ r.
Hükümetin her dairesi ad~na bakar. Her y~ l için bir cetvel, bir denkle~tirme
çal~~ mas~~ yapar. (Osmanl~ lar Ayan) Meclislerine tasdik ettirir.
7 — Hiçbir Osmanl~ n~ n evine, yurduna zorla ne polis ne de memur elinde hükümetten resmi bir belge bulunmadan giremez, postadaki s~ rr~ na, emanetine dokunamaz, iman~ na, okuyu~una, okutu~una, do~u~una kar~~amaz.
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Hukuksal çözümler ve kategoriler:
— Gizli mahkeme yoktur, aç~ lamaz, her mahkemeyi herkes dinleyebilir.
2 - Esir, had~ m kullanan, birini had~ m eden, ettiren cinayet mahkemesine gönderilir.

3 — Vekillerden biri de~i~tirilince (Divan)'a ç~k~ l~ r, sebebi gazetelere
yaz~l~ r. Vekillerden birinin istifas~~ da Mecliste sebebi aç~ kca sorularak, anla~~larak ve dan~~~larak kabul edilir.
4 — Gerek vekiller gerek bir hükümet memuru padi~ahla, saray~yla söz
al~ p veremez, bir i~~tutamaz.
5 — Padi~ah~n emirleri ancak Ba~vekil imzas~yla hükümlü olabilir.
6 — Nizama uymayan emirleri kim olsa tan~ mayabilir. Imzalayan Ba~vekil de cezaland~ nl~r.
7 — Nizam, halk demektir. Halkca nizam (Osmanl~~ Ayan) Meclislerince yap~lan, kabul edilendir.
8 — Eski nizamlardan (Osmanl~~ Ayan) Meclislerince kabul edilmeyenler geçersizdir.
9 — Seçme ve seçilme hakk~~vergi ~art~~ olmaks~z~ n 2 ~~ ya~~ ndaki (~imdilik erkekler) her Osmanl~~ için vard~ r.
~~o — Her vilayet (kald~ r~lacak Sancaklar vilayet gibi olacak, ~stanbul'a
ba~lanacak ise de ~imdilik) ana nizamca bundan ba~ka vilayetliler meclisinin
yapaca~~~fakat (Osmanl~ lar-Ayan) meclislerinin tasdik edece~i nizamlara göre
idare olunabilir. Her vilayette polis, yerli halktand~r. Belediyeler ba~~ms~zd~ r.
Kurallar~n~~ bulunduklar~~ yerlerin halk meclisine tasdik ettirirler. Vali, Mutasamf, Kaymakam; Vilayet, Sancak merkezi ba~~memurlar~~ ~stanbulca, Nahiye müdürleri Kaymakaml~ kca tayin edilir.
ii

— Hiçbir ana nizam hiçbir vilayeti, hiçbirinden ayr~~ tutamaz.

12 — Hiçbir Osmanl~~ mahkeme ka~~d~~ gösterilmeksizin padi~ah buyru~uyla bile sürgün ve hapis edilemez, memleketten d~~ar~~ at~ lamaz.
13 — 1293'den beri politikadan kim sürgün, hapis bulunuyorsa hemen

b~rak~l~ r. özgürlük verilir.
14 — Bütün Osmanl~lar gazeteler, aç~ kca yaz~~ yazma, söyleme, hatiplik,
toplanma, ameleler, ç~raklar istediklerinde grev yapma, sendikalar, sand~ klar
açma serbesttir. "Haddini A~t~" say~lan~~ ancak mahkeme suçlu tutabilir.

"BIR ~ART-BIR DILEK" ADLI BRO~ÜRLER

539

15 — Heryerde i~leyenlerle i~letenler aras~nda haks~zl~ klara, davalara,
uyu~mazl~klara bakmak üzere ba~l~ ba~~na bir "Amele Mahkemesi" vard~ r.
Azas~ n~ , hakimlerini her kesim insanlardan seçebilir. Bunlar nöbetle~ e Azal~ k
ve Hakimlik yaparlar. Günlük i~~saati sekizdir. I~ba~~nda kazaya u~rayan bir
i~çinin ziyan~ n~~ i~letenler öder, çoluk çocu~una ayl~k ba~lar. Hükümet bir
"I~çi Emekli Sand~~~" açar. ~~letenlerden ayr~ ca vergi al~ r. Her y~l yap~lacak
bir amele kongresi emeklili~e hak kazananlan bildirir. Köylü, çiftçi, i~çilere
a~alanndan tarla al~ n~ p verilebilir. Osmanl~lar-Ayan Meclisleri i~leyenlerle i~letenler için ~imdiden kanunlar yapar.
16 — Türkiye'de zâdeganl~ k yoktu, yoktur, tan~ nmaz (~ehzadelere bile
sadece "Efendi" lakab~~ verilmi~ tir. Geçen devrede mekteplere bir de zadegan
s~ n~f~~ sokulmu~~oldu~u gibi bir kad~ n sultan~ n o~lu da prens ünvan~~ tak~ nd~.
Bizce Padi~ah bile olsan derler ki; er ki~i niyetine.)
I 7 — Mülkiyede rütbe, ni~an, efendiden ba~ka da ünvan yoktur. Rütbeye, ni~ana a~~erenler içinde murad~ na ermemi~~olan varm~ ? herhalde rütbece,
ni~anca hemen herkes bir oldu. ~imdi de onlardan slynlarak bir olal~ m. Yaln~z Istanbul'da herkes ni~anlar~ n~, rütbesinin s~ rmalann~~ satacak olsa, rütbe
dü~künlü~ünden heryeri geçmi~~oldu~u için heryerden çok muhtaç oldu~u
yüksek bir terbiye mektebini ~stanbul kazan~ r. Alt~ ndan da çabukça kurtulur.
Hele ünvanc~l~ k rezaletimiz dünyada yoktur. envanlar ~öyle olacakt~ r; Padi~ah'a ~evketli Abdülhamid Padi~ah, yaln~z haremine Hatice Sultan, Veli uhde Re~at Han, haremine Fat~ ma Han, ~ehzadelere Yusuf ~zzeddin ~ehzade,
askerlere Osman asker, Rütbelilere ~aban Çavu~, Recep Mü~ir... Bütün ba~~bozuklara Efendi (biz ne Efendiyiz, ne de Bey. Hilmi Arkada~, Tunal~~ Hem~ehri elverir.) I~çilere A~a denir. Yani A~a, usta gibi bir ünvan olur. Bey, Mebuslard~r. Mebusluktan ç~ kan yine Efendi olur. Pa~a, Ayand~ r.
18 — Padi~ah, Ahah Haktmü~ini kabul eden, tan~yand~ r. Osmano~ullar~ ndan nöbeti olana fakat Ahali Hakimli~ine Siat Edene' biat edilir. ~imdi
Istanbul'da hükümetten ya hiç ya da emekli ayl~~~ ndan ba~ka para almayan
müderrisle, ulema, patriklik, halk, hahamba~~l~ k meclislerinin büyükleri, eski
büyük memurlar, asker pa~alar~~ ayr~ l~ rlar, Biat Meclisi ad~yla toplan~ rlar.
Gizli bir seçim yaparlar. içlerinden lekeli, ~üpheli kimseler üzerine oy verilerek bütün oylar~ n be~te biri kimlere dü~mü~~ise onlar~~ meclisten atarlar. Bir
seçim daha yaparlar. Bununla da mecliste bulunmayan fakat bulunmas~ n~~ istedikleri de~erli, namuslu hem~ehrilerden bütün oylar~ n üçte birini kazananlar~~ meclise al~rlar. Bunun üzerine (Osmanl~lar-Ayan) meclisleri toplan~pta
yeni bir (~art) yap~lana kadar hükmü geçmek üzere (Mithat Pa~a Kanun-u
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Esasi)'sini kabul ile bundan d~~ar~~ ç~ kamayacaklar~ na, halka sadakatle i~~
göreceklerine yemin ederek hükümet idaresinin ellerinde oldu~unu ilan
ederler.
g — Biat Meclisi, usulümüz kabul edilince ancak 8 ay içinde aç~ labilece~ini umdu~umuz Osmanl~ lar-Ayan meclisleri toplanana dek hergün aç~k
durur. Halka güvendi~ini daima ilan ederek milletvekili gibi her i~e bakar. istedi~ini Padi~ah~n r~zas~yla vekilli~e geçirir valilikten, mü~irlikten atar,
dü~ürür, istedi~ini yerle~tirir. Ba~ka memurlar, memurluklar için padi~aha
dan~~maks~z~ n istedi~ini yapabilir. ~lk i~lerinden biri, bir seçim sistemi be~enmek, bir ay içinde seçimlere ba~lanaca~~~karar~yla beraber sistemini vilayetlere bildirrnektir (Azas~n~n yaln~z üçte ikisi Müslümand~ r).
20 -

Türkiye'de her yer, her Türk kanun önünde e~ittir.

Halka ili~kin temel problemler:
Halk kimlerden olu~maktad~ r ve haklar~~ nelerdir?
Halka ait çözümler ve kategoriler:
— Türkiye'de her yer, her Türk kanun önünde e~ittir.
2 - Her Türkiyeli Osmanl~d~ r.

Askerli~e ili~kin temel problem:
Askerli~in siyasal ve sosyal olaylardaki rolü ve gereklili~i nedir?
Askerli~e ili~kin alt problemler:
Kimler askerlik yapmal~, askerli~in süresi ne olmal~ , siyasal ve sosyal
olaylarda askerin kullan~ labilmesi için nas~l bir temel haz~ rlanmal~d~ r?
Askerli~e ait çözümler ve kategoriler:
— Her Osmanl~~ askerlik yapar. Osmano~ullar~, ~stanbullular, Softalar,
Mektepliler, Müslüman olmayanlar da askerlik yapar ancak Yahudi ve H~ ristiyanlar be~~y~ l sonra askerli~e al~ n~ rlar.
2 - Askerlik iki, sonralar~~ bir y~ ld~ r. Askerin bulundu~u yerlerde neferler için birer (K~~la Mektebi) aç~ l~ r. (~stibdad~~ y~ kmak için büyük bir topluluk
oldu~undan nas~ l askerin ehemmiyeti var idiyse bugün sosyal ve siyasal fikirleri, terbiyeyi halka çabukça verebilmemizde asker vas~ tas~yla olabilir.)
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Ekonomiye ili~ kin temel problem:
Ekonominin kendine yeter hale gelmesi için vergilendirrne ve kazanç
da~~l~ m~ n~ n sistematik olarak düzenlenmesi nas~ l olmal~ d~ r?
Ekonomiye ili~kin alt problemler:
Vergilendirme, kazanç da~~l~ m~ , haks~ z kazanc~ n takibi ve devlete olan
servet birikiminin iadesi, ki~isel imtiya~lar~n geri al~ nmas~, çal~~anlara verilebilecek maksimum ücretler ne olmal~ d~ r?
Ekonomiye ait çözümler ve kategoriler:
— Her Osmanl~ , memur, zabit, imam, ke~i~, artan ölçüde gelir, kazanç ve miras vergisi verir.
2 - Evkaf, padi~ah, Osmano~ullar~~ mallar~ ndan, mülklerinden de
gümrük vergisi -kald~ r~ lmaz ise- ö~r'de al~ n~ r (Halktan al~ nd~~~~kadar al~ n~ r).
ö~r ve hertürlü iltizam kalkar.

3 — 293'den beri devlet mal~ ndan, halktan kim haks~ zca ne kapm~~, alm~~~ise, padi~ah mal~, mülkü edilmi~~ne varsa bunlar bir meclisce, bir hesap
görülerek faiziyle kiras~yla beraber sahiplerine verilir.
4 — 293'den beri verilmi~, hertürlü orman, maden gibi, ~imdiye kadar
devlete, memlekete bir hak bir fayda ay~ rmam~~~yahut haks~zca birine verilmi~~olan imtiyazlar tan~ nmaz, geriye al~ n~ r.
5 — Bir yerde, hertürlü vergi, önce vergisi ençok olanlardan toplan~ r.
6 — Hiçbir Osmanl~ dan kanunun göstermedi~i vergi istenemez.
7 — Ayda, Padi~ah ~~ 000, Han 200, Ba~vekil 15o, ~eyhülislam ile her
Naz~ r ~~ 25, Valiler yerine göre ~ oo, 8o, 6o alt~ n al~ rlar. Asker ayl~ klar~~ da buna
göredir. Bir postac~~ 8 alt~ n al~ r, üstadlar, de~erli muallimler içinde ise 1 oo,
~~20 alt~ n alan vard~r.
Dil-e~itim-ö~retime ili~kin temel problemler:
Osmanl~~ ülkesinde konu~ulan ve resmi dil ne olmal~ ?
E~itim ve ö~retim günün ko~ullar~ na ve Avrupan~ n geli~mi~li~ine e~~
bir çizgide nas~ l bir de~i~im göstermelidir?
Dil-e~itim-ö~retime ili~kin alt problemler:
Devlet dili ne olmal~ ?-halk hangi dilde konu~mal~ ?-Okullar~ n durumu ve
ö~retimin zorunlulu~u ne ölçüde olmal~ ?-Ö~retimde dil yabanc~~ dillerden
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nas~l kurtanlmal~?-Programlar ve kitaplar nas~l haz~ rlanmal~ ?-0~retim paras~z m~~ olmal~?-E~itim kurumlar~~dini bask~dan uzakla~mal~~ m~?- Avrupan~ n
e~itimsel ve bilimsel geli~mi~li~inden nas~l faydalan~lmal~d~r?
Dil-e~itim-ö~retime ait çözümler ve kategorüer:
— Devlet dili Türkçedir.
2 -

Her kanun bir yerde çokluk olan halk dilinde de ilan edilebilir.

3 — Muhakemelerde, (Türkçe dersler bulunmak ~art~yla) yaln~z ilk
okullarda halk~n çoklu~una göre olan dil de kullan~labilir.
4 — Okullar, hükümetin gözetiminde bulunarak serbesttir.
5 — Her Osmanl~, k~z, o~lan çocu~unu en az rü~diye diplomas~~ alana
kadar okula yollar. Yoksa cezaya u~rar.
6 — ~ehirlerde, kasabalarda, mahalle, köylerde ise bir veya birkaç (Hocas~~ Kad~n) "Ana Mektep”i vard~r. Üç ya~~ ndan sekiz ya~~na kadar olan k~z,
o~lan çocuklar burada usulünce e~lendirilir. Çok basit olarak yazmaya, okumaya ba~latt~ nl~ r. Ba~l~~ ba~~na din dersi kitab~~ yoktur (Çocuk bunlardan bir~ey anlayamaz). Ençok el, göz terbiyesine, müzik e~itimine, türkülere, e~lenceli k~r gezintilerine vakit verilir. Bu mektepleri, belediyeleriyle, ahali meclisleri idare eder. Bunlar~n gelirlerini bulma i~i belediyeler üzerindedir. Maarif
daireleri, nezareti bunlara yaln~z hoca göndermek, tedrisata uygun olmad~~~n~~ görmek, programlar~n~~ tertip etmek üzere kar~~abilir. Ana Mektebi'nden
sonra Maarif Nezaretine ba~l~~ Rü~diye denen ilk okul gelir. K~zlar, o~lanlar
için ayr~~ ayr~d~r. Dört y~ld~ r. Buralar birer sanat mutfa~~d~r, her çocuk hem
her sanat~~ görür hemde birini be~enir. Ençok ona çal~~~r. Her s~n~f~n program~n~~ s~hh~yat, tabiyat, faydal~~ bilgiler, medeniyet, Türkiye tarihi, ziraat, ticaret, sanat, co~rafya olu~turur. Bu iki mektepte okuma, kitaplar ve alet edevat
bedavad~r. Okullardan mükafaat kalkar. Her y~l mektepliler bayram~~ yap~l~ r.
Programlardan resmi kitaplar ile Acemce, Arapça dersler silinir. Yabanc~~ dil
~dadiden ba~lar.
7 — Mektepler, mabed kö~elerinden kald~r~lmal~d~r. Bir yanda sar~ kl~~
hoca, ötede ke~i~, beride haham tedrisiyle me~gul olmal~~ yavrular birbirlerine
kar~~~ p gülü~meliler, görü~mel~ ler, isterlerse dövü~sünler, bozu~sunlar, yine
ban~~ rlar, sevi~irler. Çocuklar o umumi be~iklerde büyütülerek bir edilmelidirler.
8 — Hükümet bir vilayet ~ehriyle büyükçe kasabalarda ayr~ca birer Terbiye Mektebi açar. Buraya kad~ n-erkek herkes gidebilir. Dersleri bir y~lda bi-
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ter. Yan~ ba~~ nda yetimhane benzeri bir Terbiye Evi bulunur, tecrübe içindir.
Bu mektepten diploma almayan Ana-~lk Mektep hocal~~~~yapamaz.
g — Maarif Nezareti terbiye ilminde mütehass~slar, üstadlar yeti~tirmek
üzere her y~ l Avrupa'ya, Amerika'ya gençler gönderecek, terbiye ilmini, fen
ilimlerini, sanat~ n~~ olabildi~i kadar ö~renmek, küçük okullar~ n sistemlerini
görmek, bir y~ lda dönmek üzere ilkin 500 ki~i gönderir. Dönenlerden kimini
vilayetlere mektep i~leri ba~~ na yerle~tirir, kimini halka, hocalara, hele kad~nlara terbiyeyi ö~renmek üzere seyyar derscilikle köy köy, kasaba kasaba dola~t~ nr. Nezaret hemen bir yaz~~ meclisi açar. Alfabemiz, imlam~z için en uygun, en kullan~~l~~ bir usul bulana '000 alt~n verece~ini ilan eder. Hangi dilden olursa olsun her kelimenin bir kural gere~ince yaz~lmas~~ ~artt~ r. Hemen
Akademi denen bir encümene temel at~l~ r. Bu asla te~kilata, mektep i~lerine
kan~maz, yaln~z fen, sanat, ilim tabirlerimizi kararla~t~nr. ~imdiden nezaretin karar~yla mekteplere ~u emir verilir; bundan böyle Türkçe içinde Arapça,
Acemce, kaideler kullan~lmayacakt~ r. Nezaretin en çok ilk mekteplere para
sarfetmesi ~artt~ r. I~lemeyen, da~~lm~~~vak~flann gelirleri nezarete verilir.
~~ o — Rumeli ile Anadolu medreselerinde ders dili, kitaplar~~ Türkçedir.
Arapça olarak yaln~z Arap Dili dersi vard~r. Medreseye, Idadiye diplomas~~
olanlar yaz~labilir. Mübarek Kur'an Türkçeye (Tefsir de~il) tercüme edilir.
Dualar, hutbeler, Türkçe okunur.
Kad~na ili~kin temel problem:
Kad~n~n sosyal bir varl~ k olarak toplumsal hayattaki yeri nedir?
Kad~na ili~kin alt problemler:
Kad~ n~ n sosyal bir varl~ k olmas~ n~ n ~art~~ ve erkek ile olan ili~kilerindeki
haklar~~ nelerdir?
Kadma ait çözümler ve kategoriler:
— Kad~ nlar erkeklerle birdir. Insanl~~~ n ~er'en çirkin gördü~ü esir gibi
tutulmaktan kurtar~ larak erkeklere verilen her türlü ya~ay~~~hakk~~ kad~nlara
da verilir.
Toplumsal ya~am ve cemiyetcili~e ili~kin temel problemler:
Osmanl~da toplumsal ya~am nas~ l olmal~~ ve bu sistem içinde cemiyetcili~in rolü nedir?
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Toplumsal ya~am ve cemiyetcilige ili~kin temel problemler:

Osmanl~da toplumsal ya~am nas~ l olmal~~ ve bu sistem içinde cemiyetcili~in rolü nedir?
Toplumsal ya~am ve cemiyetcilige ili~kin alt problemler:
— Cemiyet türleri ve i~levleri nedir?
Toplumsal ya~am-cemiyetcilige ait çözümler ve kategoriler:
— Osmanl~ l~ k Cemiyeti; Politika ile asla u~ra~maz. Sohbetler, e~lentiler, gezintiler, seyahatler, ii Temmuzda Osmanl~ l~k Bayram~~ yapar.
2 - Sa~l~ k Cemiyeti; içkiye, tütüne, böyle zehirlere dü~mand~ r. Bunlar~~
Türkiyeden kald~ r~ r. K~r, da~~gezintilerini, idmanc~l~~~ , insanl~~~~yayar. Sular,
çiçek sular~~ can~d~ r.
3 — Avrupa'da Amerika'da Tahsil Cemiyeti; Bat~ya tahsile gidebilecekleri te~ vik eder. Gitmek isteyenlere bilgi verir, kolayl~ k gösterir.
4 — Osmanl~~ Mekteb-i Numunehaneleri Cemiyeti; Kar~~l~ kl~~ hediye olmak üzere her cemiyet birbirine bulunduklar~~ yerlerden maden, ta~, nebat,
hayvan gibi numuneler gönderir.
5 — Terbiye Cemiyeti; Osmanl~ ca bir terbiye ile serbest terbiye ilminin,
fen ilminin Türkiyede yay~lmas~ na çal~~~ r.
6 — Osmanl~~ Dil Cemiyeti; Türkçede, Arapça ve Acemce kaideler kullanmamaya and içmi~tir. Türkçeyi Türkçele~ tirir. öz Türkçeye döndürür.
Her yerde bedava Osmanl~ ca Mektebi açar.
Bulgular ve yorum:
Görüldü~ü üzere Tunal~ 'mn bu sistem topluluklar~, ça~da~~anlamda bir
kanun örne~i olmay~ p, mevcut kanunlar~ n toplumsal kural ve be~enilerin ~slah~ na yönelik ama köklü birtak~m de~i~iklikleri de ba~r~nda ta~~ yan yönetimsel aktiviteleri içermektedir. Yani bir anlamda mevcut kanunlar~ n ve illegal olarak savunulan dü~üncelerin ~slah~ na dönük bir çal~~ mad~r. Ba~tada belirtti~imiz bu sistem reformlar~n~n da~~n~kl~~~n~n ana nedenini ~öyle izah edebiliriz; Ahali Hakimli~i ad~ yla karakterize edilen bu dü~ünsel yap~~ bir etkitepki yans~mas~ ndan do~maktad~ r. Yani Ahali Hakimli~ini devlet sistemindeki siyasal bozukluklar ortaya ç~karm~~t~ r. Ancak bu do~u~~da sistemin bütün yönlerini, bütün fonksiyonlar~ n~~ insan faktörüyle birlikte de~il,
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sadece bozuklu~u o gün için farkedilebilen olgular için geçerlidir. örne~in
Padi~ahl~ k müessesesinin devam etmesine kar~~ n bu müesseseye kar~~~olabilecek birçok olgu bu getirilmek istenen sistemin ba~r~nda sald~d~r. Bu
görülmü~~veya görülmemi~~olabilir, bu konu ayr~~ bir tart~~ma konusudur.
Bunun içindir ki Ahali Hakimli~i Osmanl~n~ n bütün siyasal-ekonomik sistemini de~il sadece o gün için da~~n~ k halde görünen bir çok karma~~k sorunlar yuma~~n~n ç~k~~~noktalann~ n küçük küçük betimlemeleri, meselelerin
ortaya konmas~~ anlam~nda bir tahlildir.
Bu ba~lamda yukar~da zikretti~imiz Cemiyetcilik fikri de Tunal~~ da herzaman hakim olmu~~ve halk~ n haklar~n~~ alabilmesi ayr~ca birçok sorunun
çözümü ve en önemlisi toplumsal ya~am~n geli~tirilip insanlar~ n ça~~~yakalayabilmeleri için kaç~n~lmaz ve gerek-~art olarak gösterilmi~tir. Bunu Tunal~~
bir ölçüde gerçek ya~ama da geçirmi~~ve onun direktifleriyle kurulan ama ba~ar~l~~ olup olmad~~~~tam anlam~ yla bugün için bilinemeyen (halk~n da büyük
destek oldu~unu zannetti~imiz) "Bayburd Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti" de bu fikri temelin bir neticesidir. Bu cemiyetin amac~n~~ ve neler yapmak istedi~ini nizamnamesini vererek belirtmeye çal~~aca~~z. Ayr~ca bu nizamname ile Bayburd ilinin ekonomik ve sosyal aç~dan tarihi bir perspektifi
de ortaya ç~ kacakt~ r kan~s~ nday~ z. Çünkü bu cemiyetin faaliyete geçti~i
dönem çok s~k~nt~l~~ sava~~ekonomisinin uyguland~~~~bir dönemdir. Olaylar
bu platformda de~erlendirilmelidir. Bu nizamname 15 A~ustos 1329 0910
tarihlidir. Bu nizamnamenin ne~ redilip kurulu~u gerçekle~ti~i s~rada Tunal~~
Hilmi, Bayburd Kaymakam~d~ r. Burada Tunal~n~n böyle bir cemiyete önayak olarak i~sizli~e bir ölçüde de olsa engel olma ve toplumsal-kültürel yozla~man~ n bir ölçüde önüne geçebilme çabalann~~ görmekteyiz.
Bayburd Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti hakk~nda temel
problem:
Bayburd Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti ne tür bir cemiyet olup
fonksiyonlar~~ nelerdir?
Bayburd Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti hakk~nda alt
problemler:
a — Bu cemiyetin kurulma amac~~ nedir?
b — Bayburd'da kurulmas~n~n nedeni nedir?
c — Cemiyetin Dilencilik anlay~~~~nedir?
d — Bir anlamda insanlara i~~bulma kurumu mudur?
Belleten C. LVI, 35
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e — Bu beldede dilencili~i yok etme çabalar~~nelerdir?
f — Cemiyetin parasal kaynaklar~~ nelerdir?
g — Muhtaç insanlara ne gibi parasal yard~mlarda bulunmaktad~ r?
h — Cemiyet kimlerden olu~maktad~r?
Bayburd Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti NizamnamesPnde
temel ve alt problemlerin çözümüne ait kategoriler:
— Bayburd'da (Bayburd Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti) ad~yla
bir cemiyet kurulmu~tur.
Cemiyet k~saca söylemelde maksad~ n~~ bildirmi~, hatta husule gelmi~~olmak ümidini besleyerek ilan eder ki; ~~in, i~lemenin dostudur. I~sizli~in, dilencili~in dü~man~d~r. ~imdi, i~sizli~i bahane edinerek dilencili~e giri~mi~, yahut giri~ecek olanlara i~~bulmay~~ sadakan~ n en makbulü gibi tutar.
2 -

3 — Cemiyet her i~size i~~bulmaya borçlu de~ildir. Ya~ça, ba~ça, sa~laml~ kca, sanatca, i~çilikçe ve her türlü ya~ay~~ ça göze çarpar bir halde güçlü
bulunanlar cemiyete katiyen s~~~ namaz. Cemiyet, yaln~z bir hastal~k, bir felaket, belki de bir talihsizlik yüzünden dü~mü~~olanlara aç~ kt~r.
4 — Cemiyet, uygun gördü~ü bir i~i i~lemeyenden hemen al~r. E~er
o kimseyi dilencilikte görür ise hükümet vas~ tas~yla derhal cezaland~r~ r.
5 — Köylü dilenciler, dilenciliklerine köylerinde de asla müsaade edilmemek için, köylüleri taraf~ ndan hallerine göre geçinmeleri temin edilmek
üzere köylerine, kazah olmayan dilenciler ise kazadan d~~ar~ ya hükümet vas~tas~yla att~r~l~r.
6 — Cemiyet, ~ehirli güçsüzlere nüfus ba~~na 15 ya~~ndan a~a~~, yukar~~
itibariyle yaz~n; 40, 60; k~~~n 6o, 8o paray~~ geçmemek üzere gündelik verir.
Güçsüz, hem kendisi, hem de nafakas~~ ~er'en üzerine vacip ki~ileri i~leyemez
olanlard~r. Nafakas~~ ~er'en üzerine vacip ki~ileri i~ler olan bir güçsüze bakmalar~~ için ~eriyyeye müracaatla i~ini neticelendirmekde cemiyetce bir vazifedir.
Cemiyet bu vazifelerini (Dilendirmezler Oca~~) ad~yla an~l~r bir idare heyeti
eliyle görür.
7 — (Dilendirmezler Oca~~) ihtiyaca göre genel toplant~ larda azalt~ l~r
veya ço~alt~l~r. Fakat en az 5 âzâ'dan olu~ ur. Biri, Birinci Reis, biri de ~ kinci
Reis, biri, Ba~katip, biri Müfetti~, biri de Sand~ kkâr`d~r. Di~erleri Ocak azas~d~ rlar. Haftada bir kere muntazaman Ba~katipli~in davetiyle de ola~anüstü
toplan~rlar. Kararlar~n~~ ekseriyet, fakat (Güçsüz Kararl)'n~~ mevcut azas~n~ n
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dörtte üç reyiyle verirler. Bunun karar~~ olmaks~z~n bir akçe sarf edilemez. Reisler, cemiyetin de reisleridir. Birinci Reis daima belde müftüsüdür, ikinci reisle beraber cemiyetin hariçte sorumluland~r. Ba~katip, muhaberatla hesab~n
gayn kuyudattan, müfetti~~tahkikatla güçsüzler mütealluk-u tahvilattan, Sand~ kkar tahsilatla, hesabattan, maiyyetinden dahilde sorumluland~r. Merci,
vas~ta, Ba~ katipliktir. Müracaat eden bir yoksul ise Ba~katiplikten bir Hüviyet
Ka~~d~~ al~r. Müfetti~li~e götürün Muamele (Dilendirmezler Oca~~ ) karar~yla
biter. Oca~~n Birinci Reisinden ba~ka azas~~ umumi toplant~larda seçilir (6 ay
için).
8 — Umumi toplant~lar A~ustos ile ~ubat aylar~ nda olmak üzere y~lda
iki defa, reisli~in toplanma gününden evvel kazadaki bütün cemiyet azas~na
gönderilecek davetiyelerle yap~l~ r (Dilendirmezler Oca~~'n~ n üçte iki, yahut
kazadaki azas~n~n üçte biri taraf~ ndan ba~katipli~e verilecek mazbata üzerine
de ola~anüstü olarak vuku bulur). Geçmi~, gelecek alt~~ ayl~k i~ler, hesaplar
hakk~ nda bilgiler al~ n~r, görü~ülür, karar verilir, seçimler yap~l~r. Azadan çok
büyük yararlar~~ görülenlere bir kar~~l~ k görevi de verilir.
— Aza; Sâ'iler ve Dilendirmezler ad~ yla iki koldur. Sâ'iler; Cemiyete
duhuliye olarak en az bir çeyrek mecidiye (Sâ'iler Sadakas~) verip yaz~lanlar
her nerede olur ise olsun (Müslüman dilenmez, dilendirilmez) emelini takip
etmek, ettirmek vaadinde bulunanlard~r. Buyburd kazal~lar bu k~sma yaz~lamazIar. Dilendirmezler; nereli olur ise olsun cemiyete girerken bir çeyrek
mecidiye "Dilendirmezler Sadakas~” olarak hem girdi~inin ilk ay~nda hem de
her senenin Mart ile Eylül'ünde yanm~ar mecidiye "Aylar Sadakas~ n verenlerdir. Sadakas~n~~ zaman~nda vermeyen istifas~n~~ vermi~~say~l~ r. Cemiyete yine girebilirse de yine dilendirmezler sadakas~~ verecektir. Dilendirmezler,
gönüllerinde (kati bir merhamet), ruhlannda (Müslüman dilenmez, dilendirilmez) emelini ta~~rlar. Kimki rastgeldi~ine sadaka vermekten kendisini alamaz, hemen zaaf~n~n kefareti olmak, yani ac~d~~~~kimseyi dü~künlü~ünden
dolay~~ kurtarmak emeliyle, vazifesiyle hükümete, yahut cemiyete haber verir.
Vermez ise ikinci bir kefaret kar~~s~nda bulunarak cemiyet sand~~~na hemen
bir y~ll~k zekat~n~, sadakas~n~~ yat~racakt~r.
~~o — Cemiyet azas~, 7 ki~iye kadar inmi~, bunlannda reyleri birle~mi~~ise
fesh edilebilir. Yine o ~art ile ki fesh karar~ n~~ verenler cemiyetin bütün yar~ n~~
alarak Edirne'ye gidecekler, orada örnürlerinin sonuna kadar ~slam yoksullar~~ için çal~~acaklard~r.
ii — Bu nizamname cemiyet azas~n~ n kazada mevcut iki reyiyle de~i~tirilebilir.
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Cemiyetin, mührü, nizamnamesi, kendisi hükümetce tan~ nm~~t~r.
(15 A~ustos ~~ 32g).
1 2 -

Cemiyeti olu~turan insan faktörü hangi katmanlardan olu~maktad~r:
Kaza Kaymakami Tunal~~ Hilmi Bey'in Daveti Üzerine Cemiyeti Kuran Temel
iizdsz;
Topcu Yüzba~~s~~ Mahmud, Tabibi Ref et, Baytar~~ Osman Efendiler
Posta Müdürü Nuri Efendi
Eytam Müdürü Fahri Efendi
S~ hh~ye Baytar~~ Abdurrahman Efendi
Rü~diye Müdürü Ali Fehhami
A~ar Katibi Yakup Efendi
Evkaf Memuru Fehmi Efendi
Mütekaid Kola~as~~ Es'ad Efendi
Düyun-u Umumiye Memuru Hamdi Efendi
Mal Müdürü R~ lk~~ Ekrem Efendi
Müfredat Katibi Sabri Efendi
Orman Memuru Hakk~~ Efendi
Erzincan'da Ma'lum Bayburdlu Mahmud Kemal Efendi
Dava Vekili ~erif, Tevfik, Ziya Efendiler
Tüccardan Durak Efendi
Hocao~ullar~~ Hac~~ Mahmud ve Muhammed Efendiler
Dabba~~Esnaf~ ndan ~ükrü Efendi
Otlucu Muhyiddin Efendi
Bakkal Hasan Efendi
Çak~ ro~lu Naz~ m Efendi
Pamukcuo~lu Hac~~ Yusuf Efendi
Erzurumlu Tevfik Efendi
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Tuzcuzade ~amil Efendi
Keskino~lu Hamdi Efendi
Dabba~~~brahim A~a
Bilal Çavu~~
Hac~~ Bey
rine Temel A- zds~ndan Dikndirmezler Oca~~;
Birinci Reis: Müftü Mehmed Sa'id Efendi
~ kinci Reis: Molla Muhammedio~lu Muhammed Efendi
Ba~katip: Sarayc~ kl~~ Dervi~~Efendi
Müfetti~: Hac~~ Dursuno~lu ~ükrü Efendi
Sand~ kkar: Palur Beyi Haf~ z Hayreddin Bey
Aza
Ceza Reisi Arslan Bey
Süleyman Pa~ao~lu Hasib Bey
A~ao~lu Hüsnü Bey
Ankavio~lu Hac~~ Mehmed Efendi
Müftüo~lu Hac~~ Naz~ m Efendi
Sekmeno~lu ~lyas Efendi
Tahsil Memuru Ali~an Bey
Esnaf ~eyhi Halil A~a
~inkahl~~ Hac~~ Mustafa Efendi
Develio~lu Nevrus Efendi
Karsl~~ Arslan Çavu~~
Ziver Efendi
Bulgular ve yorumlar:
Görüldü~ü gibi Müslüman Dilendirmez ler Cemiyeti Bayburd tarihinde
önemli bir yer i~ gal etmesine kar~~ n bu ara~t~ rmamii esnas~ nda bu cemiyet
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ile ilgili bir kayda rastlayamad~ k. Bununla birlikte amaçlar~n~~ yukar~da zikretti~imiz böyle bir cemiyetin Bayburd gibi bir beldede kurulmas~n~ n önemi
de büyüktür. Böyle bir cemiyetle Bayburd'da bu dönemde dilencili~in ve i~sizli~in çok oldu~una hükmetmek de mümkündür ancak bu görüntü kan~m~ zca soyut bir görüntü olup bu durum sadece Bayburd için de~il Osmanl~~
beldelerinin genelindeki bir görüntüdür. Burada Bayburd'un kazanc~~ Tunal~~
Hilmi gibi bir ~ahsiyetin bu beldede kaymakam olmas~~ ve cemiyetcilik ruhunun bir ifadesi olarak böyle bir giri~ imde bulunmas~ ndad~ r. Bu cemiyetin
faaliyetlerinin neler oldu~u ve yukar~da s~ ralanan ~artlar~ n gerçek ya~ama geçirilip geçirilmedi~ini tam anlam~ yla bilemiyoruz. Ancak bunun kurtulu~~hareketinden önce Bayburd insan~ na hizmet verdi~i ve kurtulu~~hareketi esnas~ndada i~levini kaybetti~ine hükmedilebilir.

