BIRINCI ME~RUT~YETE DAIR BELGELER
BEKIR SITKI BAYKAL
Ocak 1942 tarihinde ç~kan Belleten' de (Cilt VI, Say~~ 21-22,
Sahife 45-83) yay~nlam~~~bulundu~um "93 Me~rutiyeti" ba~l~kl~~ yaz~n~n 55 inci sahifesindeki 24 numaral~~ notta, ayni etütte kullanm~~~
oldu~um orijinal vesikalar~n bir seri içinde Türk Tarih Kurumu taraf~ndan ne~redilece~ini zikretmi~tim. Gerçekten o vakit XIX uncu yüzy~l~n ikinci yar~s~na ait birtak~m vesikalar toplam~~~ve bunlar~~ Tarih
Kurumuna teslim etmi~tim. Ancak aradan uzun y~llar geçti~i halde
böyle bir serinin tertip ve yay~n~~tasar~s~~gerçekle~medi. Di~er taraftan
Osmanl~~ tarihinin bu devri ile ilgilenen baz~~ yerli ve yabanc~~tarihçiler,
gerek sözlü olarak ve gerekse yaz~~ile birçok defalar ~ahs~ma ve Kuruma müracaatta bulunarak ne~ri vaadedilen vesikalar~n âkibetini sorup
durdular ve e~er yay~nlanmayacaklarsa birer suretini istediler. Bu durum
kar~~s~nda sözü edilen vesikalar~n 93 Me~rutiyeti makalesinde kullanm~~~
bulundu~um k~sm~n~ n ~imdi Belleten' de yay~nlanmas~~uygun bulundu.
Bu vesikalar~n hepsi Ba~bakanl~k Ar~ivi'nden al~nm~~~olup do~rudan do~ruya Osmanl~~ tarihinde ilk me~rutiyetle ilgili bulunmaktad~ r
ve ad~grçen makale ile birlikte mütalâa edilmesi icap eder. Yay~n alan~na konmalar~n~n, elde olmayan sebeplerle, bukadar geç kalmas~ndan
dolay~~okuyucular~m~zdan özür dileriz.
No. r
MÂBEYN BA~KAT~PL~~~NDEN SADÂRETE ~RADE-~~
SEN~YYEY~~B~LD~REN TEZKERE
M'Aruz-i çaker-i kemineleridir ki,
Geçende ~eref-efzay-i sahife-i sunûh ve sudûr olan hatt-~~ hümayun-i hakayik-me~hun-i cenab-i Cihan-baninin ahkâm-i celile-i
asliyyesinden bulunan meclisin te'sisine müteallik mülâhazât ve müzakerât~n tesrii ile beraber sair ~slâhat-i mukarrerenin dahi s~rasiyle
mevki-i fiil ve icraya isâli esbab~n~n istikmali ~eref-sudur buyurulan
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emr ü ferman-i isabet-ayan-i Z~llüllahi mantuk-~~münifinden olma~la
ol babda emr ü ferman Hazret-i veliyyü'l-emrindir.
3 Ramazan 93
(22 Eylül 1876)*
No.

2

SADARETTEN MABEYN BA~KATIPLi~~NE ARZ TEZKERESI

Atufetlû Efendim Hazretleri,
~dare-i umumiyye-i Saltanam Seniyye için te'sisi lâz~mgelen
Kanun-i Esasi ile te~kili mukarrer olan Meclis-i Umuminin vazâyif-i
dahiliyyesine ve vükelâ ve me'murin için ittihaz olunacak kaide-i
mes'uliyyete dair yap~lacak nizamât lâyihalanmn tanzim ve tedvini
z~mm~nda matlûb-i âli olan s~fat ile mevsuf dâiyân ve bendegândan
mürekkeb bir komisyon te~Idli evvel ve ahir ~eref-sudûr olan irade-i
Seniyye muktazay-i celilinden bulundu~una ve Meclis-i Umuminin
bir an evvel te~ekkülü maddesine her taraftan intizar olundu~u cihetle
komisyonun sür'at-i ictima~~ehem ve elzem oldu~una binaen bugün
Bab~âli'de akd olunan Meclis-i Vükelâda i~bu komisyon için hat~rlara
gelen zevât~n esamisini havi pusula leffen arz ve takdim k~hnm~~~
olma~la bunlardan kang~lanmn zikr olunan komisyon âzah~~na
al~nmas~~ve riyasetinde kang~~zat~n bulunmas~~hakk~nda her ne
vechile emr ü ferman-i hümayun-~~Hazret-i ~ehin~ahi mutaallik ve
~eref-sudür buyurulur ise muktazay-i âlisi üzre hareket olunaca~~~
beyanile tezkire-i senâveri terkim k~hnd~~Efendim.
19 Ramazan 93
(8 Ekim 1876)
No. 3
MABEYN-1 HüMAYUN BA~KATIPL~~~NDEN SADARETE
IRADE-~~SENIYYEYI MüBELLiö HAMI~~(NO. 2 YE)

Mâruz-i çaker-i kemineleridir ki,
Reside-i dest-i tâzim olan i~bu tezkire-i samiye-i Sadâret-penahileri manzur-i âli-i Hazret-i Padi~ahi buyurulmu~~ve zikr olunan
* Kere içinde bulunan tarihler esas vesikadaki tarihlerin Wüstenfeld-Mahler
cetveline göre milâdiye çevrilmi~~~ekilleridir.
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komisyonun ~ûray-~~ Devlet reisi übbehetlû devletlû Mithat Pa~a
hazretlerinin taht-~~riyasetinde olmak üzre hemen te~ kil ve akdi ve
âzah~~ na dahi matvi pusulada isimleri muharrer zevât~n al~nmas~~
mutaallik buyurulan emr ü ferman-~~hümayun-i cenab-i Mülükâne
muktaza-yi âlisinden olma~la ol babda emr ü ferman hazret-i veliyyü'l-emrindir.
19 Ramazan 93
(8 Ekim 1876)
No. 4
KANUN-~~ESAS~~VE MECL~S-~~UMUM~N~N
VAZAY~ F-~~DAH~ L~YYES~NE . . . DAIR YAPILACAK N~ZAMAT
LÂY~ HALARININ TANZ~M~NE MAHSUS KOM~SYON jkZALARI 2
M3

Nâf~a Nâz~n Devletlû Server Pa~a Hazretleri
Maarif Nâz~n Devletlû Cevdet Pa~a Hazretleri
Devletlû Nam~k Pa~a Hazretleri
Devletlû Sami Pa~a Hazretleri
Devletlû Kâni Pa~a Hazretleri
Semahatlû Seyfüddin Efendi Hazretleri
Semahatlû Hilmi Efendi Hazretleri
Uryanizade Semahatlû Ahmed Esad Efendi Hazretleri
Fetva Emini Semahatlû Halil Efendi Hazretleri
~ehir Emini Kadri Beyefendi Hazretleri
Bk. No. 4.
Bk. No. 2.
3 M mâllim demektir.
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Mahkeme-i Temyiz âzas~ ndan Faziletlû Ramiz Efendi
Evkaf Müfetti~li~i Müste~ar~~Faziletlû Ömer Efendi
Üsküdar Hukuk Mahkemesi Reisi Yesarizade Faziletlû Hayrullah
Efendi
Meclis-i tedkikat âzas~ ndan Faziletlû Ömer Efendi
Ferikandan iki zat
Hâriciyye müste~ar~~Atufetlû Alekasand~r Efendi Hazretleri
Adliyye Müste~ar~~Atufetlû Vahan Efendi Hazretleri
Naf~a Müste~ar~~Atufetlû Odiyan Efendi Hazretleri
Alt~nc~~Daire Reisi Atufetlû Kostaki Beyefendi Hazretleri
Maarif Müste~ar~~Saadetlû Ziya Beyefendi Hazretleri
~ûray-~~Devlet âzas~ ndan Saadetlû Ohanis Efendi Hazretleri
Mekteb-i Sultani Nazmi Saadetlû Sava Pa~a Hazretleri
Borsa Komiseri Saadetlû Abidin Bey
No. 5
MAHEYN-~~HÜMAYUN BA~KÂT~PL~Ö~ NDEN SADÂRETE
~RADE-~~SEN~YYEY~~MÜBELL~~TEZKERE
Mâruz-i çaker-i kemineleridir ki,
Kanun-i Esasi lâphas~n~~yapacak komisyona Borsa Komiseri
Abidin Beyin dahi memuriyyeti irade-i seniyye iktiza-yi âlisinden
4

Bk. No. 5.
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olarak ismi emr ü ferman-i hümayun üzerine pusulaya ilâve edilmi~~
olma~la olbabda emr ü ferman hazret-i veliyyü'l-emrindir
Bende Said
19 Ramazan 93
(8 Ekim 1876)
No. 6
DEVLET-~~AL~YYEN~N ~DARE-~~UMUM~YYES~~HAKKINDA
KAVANiN VE N~ZAMATIN MÜZAKERES~NE MEMUR
KOMISYONUN MAZBATASI

Mütaallik ve ~ eref-sudur buyurulan emr ü ferman-i hikmet-beyan-i
hazret-i Padi~ahi mantuk-i celili üzere Devlet-i Aliyyenin idare-i
umumiyyesi hakk~ nda vaz' ve te'sisi mukarrer olan kavanin ve nizamât~ n usul-i esasiyyesini müzakere etmek memuriyyetiyle te~ekkül eden
cemiyyet-i acizanemizde keyfiyyet dermeyan olunarak ve bu madde
hakk~ nda mahstisan ve mufassalan ~eref-sânih olan iradât-i celile-i
Padi~ahi tâlimat-i esâsiyye ittihaz k~l~ narak bu i~e kang~~mebhasden
ba~lamlmas~~münasib olaca~~~nazar-~~ mülâhazaya al~ncl~ kta çünki
bu babda mütâlaa ve te'sis olunacak mevadd-i mütenevvie-i nizâmiyyeden en evvel mevki-i fiil ve icraya konulmas~~ lâz~ mgelen madde
hatt-~~hümayunda vaz' ve ihdas~~irade buyurulan Meclis-i Umuminin
suret-i te~kili meselesi oldu~undan ve bu madde hakk~nda verilecek
karar üzerine iktiza eden âzan~n vilâyâta i~'ar ile intihab ve celb
olunacaklar~~zamana kadar mesâil-i sairenin dahi buraca komisyonunda bir taraftan müzakeresi ile kararlar~~verilmek mümkün
idügünden bu madde bi't-takdim meyane-i âcizanemizde uzun uzâd~~
mübâhase ve müzakere ile kaleme al~nan tâlimat müsveddesi ol babda
vilâyâta yaz~ lacak muharrerât sureti ile beraber takdim k~l~nd~.
Ta'limat-i mezkürede tafsil olundu~u vechile te'sisi mukarrer olan
Meclis-i Umumi ba~ka ba~ ka iki heyeti câmi' olarak birisinin ismine
Meclis-i Mebusan ve di~erine Meclis-i Ayan ~tlak olunmas~~ve Meclis-i Mebusan âzas~~umum ahalinin intihab~~ile tayin olunmak mukarrer ise de intihab hususuna dair yap~lacak nizamât~ n vaz' ve
te'sisi vakte muhtac oldu~undan ve vilâyâtta mevcud meclis-i idare
âzas~~zaten intihab-i ahali ile müntehab olduklar~~ cihetle istenilecek
âzamn bunlar taraf~ ndan intihab etdirilmesi bi'l-vas~ ta ahali taraf~n-
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dan intihab olunmu~~hükmünde olarak ~u suret bu senelik maksada
bed' ve mübâ~eret için kâfi göründü~ünden ta~ralarca bu seneye
mahsus olmak üzere ~u usulün ihtiyar' ile beraber Dersaadet'ten
al~nacak azan~ n dahi ana mütenasib bir kaide ile intihab olunmas~~
ve memâlik-i mahrûsada mevcud nüfûsun mikdar~na nisbetle merkezde yap~ lacak Meclis-i Mebusan birkaç yüz nefer azay~~cami'
olmak nizamâtta icab~~ariz u amik mütalaa olunarak kararla~d~r~lmak üzre kezâlik bu senelik yüzyirmi nefer âza ile iktifa k~l~nmas~~
ve Meclis-i Mebusan azas~n~ n her birine müddet-i ictima'lar~nda
~ehriyye üçer bin kuru~~maa~~tahsis olunub azimet ve avdet harc~rahlann~n dahi nizam~na ve maa~lar~~nisbetine tevfikan ba~ kaca tesviye
edilmesi kararla~d~nlm~~~ve meclis-i mezkûr azas~~memâlik-i mahrûse-i
~ahanede bulunan sunûf-i tab'a ve ahalinin vekilleri oldu~u cihetle
her vilayetin mevkiine ve mesâlihinin ehemmiyyetine ve nüfus-i mevcudesinin m~ kdar-i takribisine nazaran müslim ve gayr-i müslim
sunûf-i ahalisinden al~nmas~~münasib görünen meb'usan~n m~kdann~~
mübeyyin ba~kaca yap~l~p leffen takdim k~l~ nan pusula mantukunca
yüzyirmi nefer aza= yetmi~~neferi müslim ve elli neferi gayr-i müslim
s~n~ftan olarak bu da memâlik-i mahrûsa sekenesinin mikdar-i
sunûfuna mütenasib görünmü~~olma~~n muvaf~k-i re'y-i rezin-i isabetkarin-i vekâlet-penahileri buyuruldu~u halde zikr olunan talimat
nüshalarm~ n leffi ile her vilâyetten istenilen azan~n talimat-i mezkûre
hükmüne tevfikan hemen intihab~~ile vakt u zaman~nda bu tarafa
yeti~dirilmeleri için vilayata evâmir-i sâmiye gönderilmesi ve Darü'lHilafeti'l-Aliyyeden istenilen âza maddesinin dahi ~ûray-~~Devlet ile
bi'l-muhabere icray-i iktizas~~ için ~ehir Emanetine emir verilmesi
cemiyyet-i acizan~m~z müzakerat~ndan olma~la ol babda emr ü ferman
hazret-i men lehü'l-emrindir.
26 Ramazan 93
(15 Ekim 1876)
Midhat Nam~k Pa~a Ahmed Cevdet Server Mehmed Kâni
bulunamad~~
Esad Efendi
Halil Efendi
mühürlemedi nâmizac
Kadri

Seyfüddin Esseyyid Ahmed Hilmi

Zeynelabidin Mehmed Emin Mustafa Hayrullah

Esseyyid ~smail Ramiz

Ohanis Miç

Abdülhamid Ziyaeddin

Esseyyid Mehmed ~ zzet Esseyyid Mahmud Mesud Kostaki Aristidi
Odiyan Vahan Sava5
5

Bunlar~n hepsi mühürdür.
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No. 7
6

NUMARADA YAZILI MAZBATAYA HEYET-~~VÜKELÂNIN
DERKENARI

Idare-i umûmiyye-i saltanat-i seniyye hakk~nda tanzim olunacak
kavanin ve nizamât-i esasiyye lây~halarm~n müzakeresi için bâ-irade-i
seniyye te~kil olunan komisyondan kaleme al~nan i~bu mazbata
lede'l-mütalâa melfuf tâlimat~n mevadd-i münderecesi Dersaadet'te
te~kil olunacak Meclis-i Umuminin hatt-i hümayun-i ~ahânede tayin
buyurulan vazâif-i asliyyesine tevfikan âzas~n~n bu senelik suret-i celb
ve ictima~na dair oldu~undan kavânin-i esâsiyye lây~halarm~n komisyonca bir taraftan tanzimine devam ve müsâraat olunmak üzere
mezkûr tâlimatm hemen mevki-i icraya konulmas~~ve Meclis-i Umuminin vakt-i ictima~~Kânun-i evvel olaca~~~ta'limat-i mezkûreden
müstebân olub vak~a sair seneler için bu mevsim meclisin ictima~na
pek müsaid ve miinasib görünür ise de bu senelik vakt~n darl~~~~
ciheti ile ictima~n Marta tehir olunmas~~meyane-i âcizanemizde
tasdik ve tensib edilmi~~ise de ifay-i muktazas~~mütevakkif-i irade-i
seniyye idü~i muhat-i ilm-i Mi buyuruldukta herhalde emr ü ferman
hazret-i veliyyü'l-emr Efendimizindir.
Mehmed Rü~di
Esseyyid Hasan Hayrullah
Midhat
Esseyyid Ahmed
Esseyyid Mehmed Redif R~za Nam~k Pa~a
mühürlemedi
Halil Serif
Esseyyid Abdullah
Safvet
Ahmed Cevdet
Server
Esseyyid Ahmed Hamdi Mehmed Kâni Yusuf Ziya
Her ki hemnâm-~~
Esseyyid Ahmed Kemal
Mehmed Halet
Muhammed ~üd Said
No. 8 6
SADÂRETTEN MÂBEYNE TEZKERE-~~MA'RUZA

Atüfetlû Efendim Hazretleri,
~dare-i umumiyye-i saltanat-i seniyye hakk~nda tanzim olunacak
kavanin ve nizamat-i esasiyye ile Dersaadet'te te~kili karargir olan
6 Ba~vekâlet Ar~ivi: Meclisi Umumlye aid karton 5, Kavanin ve nizamât
(E) kartonu; intihab-i mebusan kararnamesi.
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Meclis-i Umuminin kavâid-i ictima' ve intihab~n~~ müzakere için
mütaallik buyurulan emr ü ferman-i hümayun-i hazret-i ~ehin~ahi
muktazay-i celili üzere ~ûray-i Devlet reisi übbehetlû devletlû Pa~a
hazretlerinin taht-~~riyasetinde olarak tertib ve tayin k~l~nan komisyondan kaleme al~nan mazbata 8 ve ta'limat-i umumiyye encümen-i
mahsûs-i vükelâda bi'l-mütalâa münderecât~~tasd~k ve zeyli tahtim ile
leffen arz ve takdim k~l~nm~~~olma~la kavânin-i esasiyye lây~halarm~n
yine komisyonca miizakeresine devam olunmak üzere ber mucib-i
karar ta'limat-i ma'ruza ahkâm~n~ n hemen mevki-i icraya konulmas~~
hakk~nda her ne vechile irade-i isabet-ifade-i cenab-~~ ~ehriyari ~erefsunûh ve sudiir buyurulur ise mantuk-i münif i infâz edilece~i beyaniyle
tezkire-i senâveri terkim olundu Efendim.
28 Ramazan 93
(17 Ekim 1876)
No. 9
MABEYN-~~HÜMAYIDN BA~KÂT~PL~~~NDEN SADÂRETE
~RADE-~~SEN~YYEY~~MÜBELL~~~HAM~~~(NO.

8 e)

Mâruzu çaker-i kemineleridir ki,
Ziver-i esâbi-i ta'zim olan i~bu tezkire-i sâmiye-i âsefaneleri ve
melfuf mazbata-i müzeyyele ve ta'limat-i muvakkate ile tahrirât
müsveddesi ve cedvel manzûr-i ~evket-mevfûr-i cenab-i tacidâri buyurulmu~~ve komisyonun mazbatas~nda muharrer oldu~u vechile sene-i
âtiyeden i'tibaren meclis-i mebusan~n âzas~~ her mahallin nüfus-i
mevcude ve ehemmiyyet-i mevkiiyyesi nisbetiyle ve umum ahalinin
intihabiyle tayin k~l~nmak üzere bu senelik meclis-i mezkûrun istizân
olunan surette kü~âd~~z~mn~ nda ta'limat-i ma'ruza ahkâm~mn hemen
mevki-i icraya konulmas~~ve adem-i müsaade-i vakt cihetiyle ictima~n
dahi kezâlik bu seneye mahsus olarak Marta ta'lik olunmas~~ve bir de
cedvel-i mezkûrde suret-i tertibi muharrer olan yüzyirmi nefer
mebusun yüzotuza iblâ~~~ile bundan seksen neferin müslim s~ n~f~na
tahsis ve müslim mebusândan dahi be~inin M~s~r'dan ve be~inin
Tunus'tan celbi suretine te~ebbüs edilmesi mütaallik ve ~eref-sudûr
buyurulan emr ü ferman-i hürnayun-i cenab-i Hilâfet-penâhi mantuk-i münifinden olarak evrak-i mezkûre tak~m~~ile savb-i âli-i Hidi7
8

Bk.
Bk.

No. 3.
No. 6.
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vilerine iade k~l~nm~~~olma~la ol babda emr ü ferman hazret-i veliyro ~evval 93
yü'l-emrindir.
(29 Ekim 1876)
No. To
MECLIS-~~UMUM~NIN SURET-~~ ~NT~HABINA VE TÂY~N~NE
DAIR TA'L~MAT-I MUVAKKATE 9

Bu defa ittifak-1 âra ile verilen karar üzerine mütaallik ve ~erefsudur buyurulan emr ü irade-i seniyye-i hazret-i padi~ahi mantuk-i
âlisine tevfikan Dersaadet'te te~ kil olunacak Meclis-i Umuminin
iktiza eden nizâmât-i esasiyye ve dahiliyyesi bir taraftan tedkik ve
tanzim olunmakta bulundu'~undan anlar~ n husül ve takarruruna
kadar bu seneye mahsus olmak üzre meclis-i mezkûr azas~n~n suret-i
intihab ve ta'yinine dair ta'limat-i muvakkatedir.
Birinci madde — Meclis-i Umumi ba~ka ba~ka iki hey'eti cami'
olup birisi sunûf-i ahali tarafindan usulü üzere intihab olunan vekillerden mürekkebdir. Bunun vazâifi ahkam-~~ ~er-i ~erife ve memleket
ve milletin levâzim-i hakikiyye-i me~ ruasma tevfikan tanzim ve te'sisi
iktiza eden kavânin ve nizamat lay~halarm~~müzakere etmek ve
devletin varidat ve masarnat~~muvazenesini tedkik ve cereyan~na
nezaret eylemek hususlar~ ndan ibaret olup azas~n~ n adedi bu senelik
lâakal yüzyirmi nefer olacakt~ r. Meclis-i Umuminin bu heyetine
Meclis-i Mebusan denilir. Di~eri taraf-~~Devletten nasb olunan
âzadan mürekkep olarak an~ n vazâif-i esasiyyesi dahi Meclis-i Mebusanda müzakere ile karar verilen maddeleri tekrar tedkik ile o babda
yap~lacak nizamat-~~mahsusas~nda tahdid olunan ~erapta tevfikan
bunlar~~tasdik etmek veyahud red eylemek veya ta'dil ve tashih için
yine Meclis-i Mebusana göndermek hususlarmdan ibaretdir. Meclis-i
Umuminin bu heyetine Meclis-i Ayan tesrniye olunur.
~ kinci madde — Meclis-i Mebusana al~ nacak azan~n sunûf-~~
tebea-i Devlet-i Aliyye taraf~ ndan intihab~~için laz~mgelen nizamnameleri yap~l~p ne~ r olunacak ise de bu senelik vakit gecikmemek için
muvakkaten bir kaide-i intihabiyye tahsisi iktiza eyledi~ine ve her
vilayet dahilinde bulunan merkez-i vilayet ve liva ve kazalar~n idare
9 Bu muvakkat tâlimat Takvim-i Vekayi'i, tertib-i evvel, No. 1844'de ve
yine Karakoç, Tah~ iyeli Kavanin, cilt II, sahife 34-36'da ne~ redilmi~dir.
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meclisleri azas~~zaten intihab-~~ahali ile mansûb olduklar~~cihetle
merkez-i saltanat'ta yap~lacak Meclis-i Mebusan âzas~mn i~bu
mahalli idareler tarafindan intihab~~bilvas~ta ahali canibinden intihab
olunmu~~hükmünde bulunaca~~na binaen ta~ralarca emr-i intihab
bu senelik i~bu kaideye tevfik k~hnacakt~r.
Üçüncü madde — Meclis-i Mebusana intihab olunacak âzamn
ber mucib-i hatt-i hümayun âsâr ve harekât~~cümlenin mevsuk ve
mu'temedi olmak için ~ah~ s ve zatlanmn beyne'n-nas hüsn-i siret ve
ahlâk ile mân~f ve muttas~f ve devletin lisan-i resmisine vak~f olmas~~
ve sinnen yirmibe~~ya~~ndan a~a~~~bulunmamas~~ve müddet-i ömründe hiçbir cinayetle veya politika cunhas~~ile mahkûm olmamas~~
ve memlekette az çok emlak sahibi bulunmas~~ ~erây~t-~~esasiyyeden
olmakla sunt~f-i tebea-i dev let-i Aliyyeden bu evsafi cami' olan her
~ahs~n Meclis-i Mebusan âzal~~~na intihab olunma~a salâhiyyeti vard~r.
Ve fakat'âzal~~a intihab olunacak zat bi'l-fül muvazzaf memurin-i
devletten oldu~u ve kendisi intihab~~kabul etti~i halde terk-i memuriyyet etmesi laz~mgelur; ve ~uras~~malltun olmal~d~r ki her vilâyetten intihab olunacak mebusan yaln~z o vilayetin veyahut bir s~n~f
ahalinin mebusâm olmay~p memâlik-i devlet-i Aliyye umum ahalisinin mebusâm olacaklard~r.
Dördüncü madde — Bu senelik her vilâyetten istenilecek âzamn
aded ve mikdan ba~kaca yap~lan cedvelde " gösterildi~i vechile
muayyen oldu~undan bir vilâyete merbut olan sancaklar dahilinde
nekadar kaza var ise anlam ve merkez-i liva meclisleri ile merkez-i
vilayet idare meclislefinin intihab-i ahali ile mansûb olan âzas~~
münferiden Meclis-i Mebusan için müslim ve gayr-~~müslim kaç nefer
âza istenihni~~ise an~n için dahil-i vilâyette bulunan kazalar~n kaymakamlar~~ile elviye mutasanflanna melfuf suret mucibince birer
mektup yaz~hp mealinde vilâyetden meselâ müslim ~u kadar ve gayr-~~
müslim ~u kadar âza istenilmi~~oldu~undan bahisle bunlar~n suret-i
intihab~~ne vechile olaca~~~ta'rif olunacakt~r. An~n üzerine idare
meclisleri âzay-i müntehabesinin her biri vilayet dahilinde olan ve
hal ve s~fat~~üçüncü maddenin ta'rifât~na muvaf~k bulunan müslim
ve gayr-i müslim zevâttan matlû' b olan s~n~f ve adede müsavi her
kimleri münasip görürler ise memurin-i mülkiyyenin medhali olmayarak isimlerini bir varakaya tahrir ile zeylini imza ve temhir edip
10

Bk. No. 16
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bu varakay~~ bir zarf derununa vaz' ile üzerini mühürleyüp kaymakama teslim edecek ve her kaza meclis-i idare azas~~tarafindan bu
vechile ba~ka ba~ ka zarf derununda memhûren kaymakama ve liva
idare meclisi azalan canibinden mutasarr~fa verilecek evrak zarflar~mn mühürleri aç~lm~yarak vali-i vilâyete gönderilecektir. Kaza
ve liva meclislerinin evrak~~bu vechile merkez-i vilâyete gelip cem'
olduktan ve merkez-i vilayet idare meclisi azas~mn dahi merkez-i
vilayet olan kaza için bu kaide üzere reyleri al~nd~ktan sonra vali-i
vilayetin riyaseti alt~ nda adedi onbe~~ki~iyi tecavüz etmemek üzere
erkan-~~vilayetten ve ulemâdan ve milel-i mevcude ruesa-yi ruhaniyyesinden mürekkeb bir tedkik meclisi akdiyle orada evrak-~~intihabiyye
zarflar~mn mühürleri kü~ad olunarak mecalis-i idare taraf~ndan
intihab evrak~na yaz~lm~~~olan zevk hakk~ndaki reyler ta'dad ile
vilayetten istenilen aza= s~n~f ve adedine müsavi olmak üzre kaç
neferin hakk~nda ekseriyyet-i arâ has~l olmu~~ise anlar tercih olunarak
ve ~ayed ba'z~~isimde aran~n müsavat~~görülür ise anlar hakk~nda
dahi kura çekilerek taayyün edecek zevâta derhal beyan-~~keyfiyyet
olunacak ve evrak-~~intihabiyye dahi birinci sene ~ûray-~~Devlet'te
tedkik olunmak üzere ba~kaca tak~m~~ile ve yap~lacak cedveliyle
vali-i vilayet «canibinden Bab~ali'ye gönderilecekdir. ~l
Be~inci madde — Meclis-i Mebusan~n Dersaadet'te bidayet-i
te~ekkülii Kânun-i evvel ibtidas~ nda olmak üzere mukarrer ise de bu
senelik ibtiday-i kü~ad~~Mart evâilinde olup müddet-i devam~~ dahi
laakal üç ay olmak mukarrer bulundu~undan intihab olunacak
aza= ba~ka ba~ka tahrirat-~~mahsûsa ile bu tarafa gönderilmeleri
ve her birinin kaç rey içinde ne mikdar rey ile tercih olunduklar~n~~
mübeyyin yedlerine Tedkik Meclisi azas~n~ n mühürleri ile birer mazbata verilmesi iktiza eder.
Alt~nc~~madde — Meclis-i Mebusana Dersaadet'ten al~nacak
âzamn intihab~~için nefs-i ~ehir ile mülhakat~~yirmi daireye taksim
olunarak her daireden aza intihab~na vekil olmak üzere iki~er zat
istenilecektir. Binaenaleyh her dairede o dairenin mütemeyyizân-i
ahalisinden mürekkeb birer komisyon te~kili ile o daire ahalisinden
ve tebea-i devlet-i âliyyeden emlâke mütasarr~f olan yirmibe~~ya~~n~~
mütecaviz bulunan mezkûr ahali mahalleleri i'tibariyle ayr~~ayr~~da'vet
" Esâmi-i mahallât~~ mübeyyin defter: Karakoç Serkis, Tah~iyeli Kavanin,
cilt II, s. 43-59'da ne~redilmi~tir.
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olunarak Meclis-i Mebusan için âza intihab etmek üzre taraflar~ndan
iki~er vekil intihab edeceklerinden herkes i~bu vekâlete kimi intihab
edecek ise komisyonda tutulacak deftere kayd olunup hitam~nda her
kimin isminde ekseriyyet has~l olmu~~ise anlardan iki ki~i vekâlete
tercih ve tayin olunacakd~ r. Yirmi daireden bu vechile tayin olunan
vekiller devlet tarafindan tahsis k~ hnacak bir mahalde ictima' ederek
vilâyetlerde mecâlis-i idarenin icra edecekleri intihab usülüne tevfikan
Meclis-i Mebusana istenilen âzan~n adedine müsavi ve üçüncü
maddede muharrer ta'rifâta muvaf~k bulunmak üzere her bir vekil
Dersaadet ahalisinden kimleri tensib eder ise isimlerini bir varakaya
tahrir ve zeyfini imza veya temhir edip ve bu varakay~~bir zarf
derununa vaz' ile mühürleyüp bunlar tak~m~~ile ~ehir Emaneti taraf~ndan ~uray-~~Devlete gönderilecek ve merkez-i vilâyâtta cari olan
usul vechile evrak-~~merkume ~uray-~~Devlette bi't-tedkik isimlerinde
ekseriyyet has~ l olan zevât tercih ile memuriyyetleri ilan olunup
yedlerine ~ahadetname verilecekdir.
Yedinci madde — Meclis-i Mebusan âzas~n~n her birine Dersaadet'e yevm-i vurûdlerinden i'tibaren ~ehriyye üçerbin kuru~~verilece~i ve ta~ ralardan gelecek olanlar~ n avdet harc~rahlar~~tesviye
olunaca~~~gibi mahallerinden Dersaadete kadar masâr~f-~~seferiyyeleri
için dahi üçer bin kuru~~ayl~k hesab~~ile ve mesafe i'tibariyle bir muvazzaf memura nizâmen nekadar harc~rah verilmek lâz~mgelur ise
ana tevfikan bi'l-hesab ol m~kdar akça mahalleri mal sand~ klar~ndan
i'tâ luhnacakt~ r; ve âzay-i matlubenin iki sülüsü Dersaadet'de ictima
ettikte Meclis-i Mebusan âzay-i bak~yyenin vürûduna b~ra~~ lmayub
bi'l-istizân sâd~r olacak irade-i seniyye mucibince meclis-i mezkûr
hemen kü~ad olunacakd~r.
~~o ~evval 293
(29 Ekim 1876) 12

12

Bu tarih Irade-i seniyye tarihi olup nesr ve ilan tarihi 17 ~evval 1293'tür.
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No. ii
MECL~S-~~MEB'USAN ~ÇIN DERSAADET VE V~LAYETLERDEN
~NT~HAB OLUNACAK ÂZANIN ADED~N~~GÖSTEREN CEDVEL 13

Müslim
Edirne vilayeti
Tuna vilayeti
Selanik vilayeti
Sofya vilayeti
Bosna vilayeti
Hersek vilayeti
Manast~r vilayeti
i~kodra vilayeti
Yanya vilayeti
Hüdavendigar vilayeti
Kastamonu vilayeti
Ankara vilayeti
Sivas vilayeti

4
3
3

4
3
3

2

2

3
~~5

3
~~5

2

2

2

2

2
3
24

2

3
24

2

2

2

o

2
2

32

Trabzon vilayeti
Erzurum vilayeti
Diyar-~~Bekir vilayeti
Ayd~n vilayeti
Adana vilayeti
Konya vilayeti
Halep vilayeti
Suriye vilayeti
Ba~dad vilayeti
Basra vilayeti
Cezayir-i Bahr-i Sefid vilayeti

Gayr-i müslim

28

2
2

2

2

3
4'

2

34

2
2

3
4
52

3
40

2
2

O

2

3

13 Bu liste Karakoç Serkis, Tah~iyeli kavanin cilt II, s. 36-37'de ç~km~~t~ r,
bk. ha~iye 2 I .
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Müslim Gayr-i müslim
Girid vilayeti
Hicaz vilayeti
Yemen vilayeti
Tarablus-~~Garp vilayeti
Dersaadet
Tunus vilayeti 14
M~s~r vilayeti 15

2
2
2

o
o

65

45
5

O

5
5
5
70-1- ~ o=8o
so
Yekün:
Müslim
(70) 8o
Gayr-i müslim
50
(Umumi yekün= 130)
No. 12

SADÂRETTEN MABEYNE TEZKERE4 MÂRUZA

Atufetlû Efendim Hazretleri,
Nizamat-~~esasiyye müzakeresiyçün ~ûray-~~Devlet dairesinde
mün'akid olan komisiyona bir kaç zat~n daha al~nmas~~iktiza eylemi§
ve sudûrdan semahatlû As~m Efendi ve ~stanbul payelûlerinden ve
~ûray-~~Devlet azas~ndan faz~letlû Sahib Beyefendi ile yine ~uray-i
Devlet azas~ndan saadetlû Kemal Bey ve Yanko Efendi hazarât~~
münasib görünmü~~oldu~undan mü~arünileyhimin mezkûr komisyon
azal~~ma memuriyyetleri hakk~nda her ne vechile irade-i seniyye-i
hazret-i Padi~ahi mütaallik ve ~eref-sudur buyurulur ise mantuk-i celili
icra olunaca~~~beyan~~ile tezkere-i senaveri terkim k~hnd~~Efendim.
14 ~evval 93
(4 Kas~m 1876)

14 Ar~ivdeki vesikada Tunus ve M~s~r
vilayetleri yaz~l~~ de~ildir; Mezkür
vilayetler Karakoç Serkis, cilt II, s. 37'ye ilave edilmi~tir ki ba-irade-i seniyye yap~lm~~~oldu~u anla~~l~yor, bk. No. 12.
li Ar~ivdeki vesikada bu 8o rakam~~ kur~un kalemle yaz~lm~~~olup irade-i
seniyye mucibince ilave edilmi~~bulundu~u anla~~lmaktad~r.
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13

MÂBEYN-~~HÜMAYON BA~KAT~PL~~~NDEN SADARETE
~RADE-~~SEN~ YYEY~~MÜBELL~~~HAM~~~(NO. 12 YE)

Ma'ruz-i çaker-i kemineleridir ki,
Reside-i dest-i tâzim olan i~bu tezkire-i sâmiye-i vek1et-penahileri
~evket-mevfur-i hazret-i padi~ahi buyurulmu~~ve
mü~arünileyhimin ber mucib-i istizân mezkûr komisyon âzal~~~na
me'muriyyetleri mütaallik ve ~eref-sudur buyurulan emr ü ferman-i
hümayun-~~ cenab-i mülûkâne mantuk-i feyzinden bulunmu~~olma~la
ol babda emr ü ferman hazret-i veliyyü'l-emrindir.
14 ~evval 93
(4 Kas~m 1876)
NO. 14
MECL~S-~~UMUMiNiN NASBi VEYA iNT~HABl. OLMASI
HAKKINDA REY PUSULASI

Hatt-i Hümayunda münderic Azas~ndan cümlesi indhabi olmak
Meclis-i Umuminin âzas~ndan bir üzre te~kil olunmas~ :
k~sm~~ nasbi ve bir k~sm~~intihabi
olmak üzere te~kil edilmesi:
Ziya, Kamil, Rauf, Mustafa,
Nesim, Kadri, Ömer, Ahmed Celâl, Salâhaddin el-Mevlevi, Hakk~,
Halim, Irfan, Hasan, Ahmed,
Hamdi, Server, Kâni, Ahmed,
Safvet, Mustafa", As~m, Eminü'lFetvâ.
No.

15

MECL~S-~~UMUM~N~N NASBi VEYA ~NT~HAB~~OLMASI
HAKKINDA REY PUSULASI

Hatt-i hümayunda münderic Mec- Azas~n~ n cümlesi indhabi olmak
lis-i Umuminin âzas~ndan bir üzre te~kil olunmas~~
18 Bütün bu isimler imza ~eklinde olup yaln~z Mustafa (Nail-i Lütf-i Hüda
ola dâim Mustafa ~eklinde) mühürdür. Yedi imzan~ n kar~~s~nda: "~er'-i ~erife
tevafuk eder vechile" kayd~~ vard~r.
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k~sm~~nasbi ve bir k~sm~~intihabi
olmak üzre te~kil edilmesi:
A~~r (?) Rasim 17 Lütfi Halid
Tahir" Hilmi" Nazif" ~erif (?) 21
Seyfüddin (?) Akif Kâni22 Cemaleddin Sahib Hadi ".

~brahim Salih

No. x6
MECL~S-~~UMUM~N~N NASBI VEYA ~NTIHABI OLMASI
HARKINDA REY PUSULASI

Hatt~~hümayunda münderic Mec- Azasm~n cümlesi intihabi olmak
lis-i Umuminin âzas~ndan bir k~sm~~üzre te~kil olunmas~ :
nasbi ve bir k~sm~~intihabi olmak •
üzre te~kil edilmesi:
Galib Halid Kemal Mehmed
Hur~id Subhi Arifi Yusuf? R~za
Redif Mahmud Midhat Hayrullah Mehmed Rü~tü Necib Ahmed
Esad? ~zzet Mahmud 23 .
No. 17
HEYET-~~MEBUSASIN BIRINCI SENE-~~
~CT~MA~YYESI IÇIN DERSAADET VE MÜLHARATINDAN INTIHAR
OLUNACAR MEBUSLARIN SURET-I ~NT~HABINA
DAIR BEYANNAME 24

~~bu bin ikiyüz doksan dört senesi Saferinin yirmiyedisine ve
Mart ibtidâsma müsâd~f olan sal~~günü ictima~~mukarrer olan Heyet-i
17 Kar~~smda "kum-i küllisinin intihabi ~artiyle" kayd~~vard~r.
~s Kar~~s~nda "intihab-i ~er'l üzre" kayd~~vard~r.
12 Kar~~s~nda "Hatt-i hümayunun havi oldu~u ~eyden intihabi" kayd~~vard~r.
2° Kar~~s~nda "Bu meclis ~er'-i ~erife muvaf~k olmak ve âzas~z" kayd~~vard~r.
21 Kar~~s~nda "Hatt-i Hümayunda mevcud ~er'-i ~erife muvaf~k olmak" kayd~~
vard~r.
22 Kar~~s~nda "Merbut varaka mucibince" kayd~~vard~r.
" Bütün bu isimler imza ~eklindedir.
" Bu vesika Karakoç Serkis, Tah~iyeli Kayal~k', cilt II, s. 38-42 de ne~rolunmu~tur.
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Mebusan için yaln~ z bu defaya mahsus olmak üzere Dersaadet ve
mülhakat~ndan be~i müslim ve be~i gayr-i müslim olarak intihab
olunacak mebuslar~n suret-i intihab~na dair beyanname:
— 10 ~evval 93 tarihiyle ne~r olunan tâlimat-~~muvakkatede 25
beyan olundu~u ve i~bu beyannamenin zeylinde 26 gösterildi~i vechile
Dersaadet ve mülhakat~~yirmi daire i'tibar olunarak ~zmid ile Kazay-i
Erbaa sancaklar~~dahi do~rudan do~ruya Dersaadet'ten idare olundu~u cihetle bunlardan herbiri dahi bir daire-i mahsûsa olarak zikr
olunan yirmi daireden ma'dild olacak ve i~bu iki sancakta icra oluintihab ayr~ca mahallerine tebli~~olunacakd~r.
nacak
2 — Zikr olunan Izmid ve Kazay-i Erbaa'dan maada ~stanbul
ve tevâbii onsekiz daireye taksim olunup bu dairelerin her biri
nekadar mahallât~~mü~temil ise bunlar~n eimme ve mevcud olan
cemaatlarm muhtarân~~ i~bu gelecek ~ehr-i ~evval~n be~inci gününe
tesadüf eden Te~rin-i evvel-i ruminin be~inci cumartesi gününden
i'tibaren nihayet bir hafta zarfinda kendi mahallelerinde mukim olan
nüfus-~~zükû' rden ve tebaa-i osmaniyyeden emlâke mutasarr~f ve yirmibe~~ya~~n~~mütecaviz nekadar adam var ise anlam defterini iki nüsha
olarak tanzim edecekler ve ba'dehu her cemaat~n mu'teberân~ndan
birer zat ile birle~ip ve yap~lan defterleri meydana koyup bi'l-müzakere tedkik ve icab~na göre ta'dil ve ~slâh eyledikten sonra her
defterin zirine "sakin oldu~umuz . . . mahallede tebaa-i osmaniyyeden
ve eshab-~~emlâktan yirmibe~~ya~~n~~mütecaviz olan yaln~z bu defterde muharrer olan kimselerdir" ibaresini tahrir ile temhir eyleyecekler ve bu defterler her mahallede nihayet ~evvalin onbe~inci gününe
müsâd~f Te~rin-i evvel-i ruminin onbe~inci cumartesi gününe kadar
haz~rlanacak ve i~bu defterleri eyyam-~~mahsusa-i mezkûrede tanzim
etmeyen eimme ve muhtarân mes'uliyyet-i ~edideye duçar olacaklard~r.
3 — I~bu deftere dahil olmak için ta~ra ahalisinden olup da
Dersaadet'te sakin olanlar lâakal bir seneden beri ikamet etmi~~olmak
ve gerek Dersaadet ve gerek ta~ralar ahalisinden sakin oldu~u mahallede emlâki bulunm~yanlar âhar mahalde emlâki bulundu~unu
nizâmen isbat eylemek ve asâkir-i nizamiyye ve zâb~tadan bulunanlar
eshab-~~emlâktan olma~la beraber lâakal mülâzim rütbesini haiz
olmak lâz~medir.
25
26

Bk. No. 15.
Bk. Karakoç Serkis, Tah~iyeli Kayanin, cilt II, s. 43-59.
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4 — i~bu intihab usulünün icras~ na nazâret etmek içün sab~kta
icra olundu~u gibi ~ehir Emaneti taraf~ ndan her daireye birer me'mur
ile lüzumu kadar kâtip tayin ve irsâl ve dairenin dahilinde münasib
bir mevki' dahi ittihaz ve tahsis olunarak ~ehr-i mezkûrün onalt~nc~~
günü her dairenin me'muru muayyen olan mevki'de, haz~r bulunacak
ve her daire dahilindeki mahallât tarafindan haz~rlanm~~~olan defterleri eimme ve muhtarân saat be~ten sekize kadar merkeze götürüp
me'muruna teslim edecekdir.
5 — Emr-i intihaba bir gûna fesad kar~~mamas~na ve usulünde
cereyan etmesine nezâret etmek için her dairenin me'muru haz~r
oldu~u halde ahalinin intihabiyle mansûb ve muteberândan mürekkeb bir komisyon heyeti bulunacakt ~r. Bu komisyon âzas~n~ n tâ'yininde her mahallenin defterini tanzim ve temhir edenler kendu
mahallelerinde emniyyet ve i'timada ~ayan mu'teberândan iki zat~n
ismini ~âmil memhûr bir pusulas~ n~~haz~ rlayub yevm-i mezkürde
oradaki me'mura i'ta edecekler ve bu vechile kaç mahalleden ne
kadar pusula gelmi~~ise cümlesi s~ rasiyle defter edilip ba'dehu eimme
ve muhtarândan mevcud olanlar huzurunda sekiz nefer için kur'a
ke~ide olunup ismine isabet edenler komisyon âzal~~~na nasb olunacakt~r.
6 — Elli haneden az olan mahalleler teshil-i muamelât için
civar ve ittisalinde bulunan bir mahalleye iltihak edeceklerdir.
7 — Komisyon âzal~~~ na tâ'yin olunan zevâta me'mur tarafindan tezkereler gönderilip tâ'yin edece~i bir günde komisyona
gelmeleri için da'vet olunacak ve komisyon mün'ak~d oldukta içlerinden birini ekseriyyetle reis intihab ederek ve e~er âzal~~a intihab
olunanlardan istinkâf etmi~ler bulunur ise mukaddemce tanzim
olunan mu'teberân defteri üzerine komisyon huzurunda tekrar kur'a
usulü icra olunarak noksan olan âza ikmal olunacak ve mahalleler
tarafindan verilecek memhûr defterlerin birer nüshas~~merkezde h~fz
olunub di~er nüshalar o mahallelerde bulunan bir cami' veya kilise
veyahud zabuye merkez mahalli gibi tensib olunacak bir mahallin
duvar~ na ta'lik ile emr-i muhafazas~~zabtlye me'murlar~na ve mahalle
bekçilerine tevdi' k~l~nacakd~r.
8 — Defterlerin ta'lik olundu~u günden itibaren be~~gün müddette komisyon âzas~~lâakal sülüsünden ziyadesi mevcud olmak
üzere bi'l-münâvebe beher gün saat alt~dan ona kadar merkezde ictima'
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ederek bu defterlerde bulunan bir ismi ilga veya sehy en unudulmu~~
olan di~erinin ilâvesi için ahali taraf~ndan vuku'bulacak ihtarât ve
i'tirazat~~istima' ve tedkik ve icab~na göre mu'terez olan defteri tanzim
edenleri celb ile keyfiyyeti bi'l-etraf tahkik ettikten sonra iktizas~n~~
icra edecekdir.
9 — Zikr olunan be~~gün tamam oldukta komisyon tarafindan
her mahallenin gelmesi için birer gün tayin ve her mahalle ahalisinin
tayin olunan günlerde merkeze gelmeleri lâakal üç gün evvel her
mahalleye ihbar ve i'lân olunacakd~ r.
~~o — Her dairenin komisyonu merkezinde ttilü iki ve arz~~ ve
umku birer ar~un vüs'at~nda muhkem timur çenberli ve ba~ka ba~ka
anahtar ile aç~l~r iki kilidli ve üzerlerinde ince bir mektub s~~acak
kadar yar~ kl~~ birer a~aç sand~k bulunacak ve ahali-i mahalle tak~m
tak~ m geldiklerinde mahallenin eimme ve mu'htarân~ndan biri mahalle defterini açarak ve her gelip rey verenlerin isimleri nezdine
câize çekerek bu vechile herkes bulundu~u daire ahalisinden veyahut
Dersaadet devâiri ahalisinden biri müslim ve di~eri gayr-i müslim
olarak münasib gördü~ü iki zat~n meskenini ve san'at ve ~öhretini
beyan ile beraber isimlerini bir ka~~da yaz~ p ikiye bükerek kimseye
göstermeksizin mezkûr sand~~~n yar~~~ndan içeru atacakt~r. E~er o
daire mahallât~~ ziyade olup da emr-i intihab~n bir günde ikmal
olunam~yaca~~~komisyonca ma'lffin olur ise ânifen denildi~i gibi
mahallât~n gelmesini müteaddid günlere ta'lik ve her mahallenin
kang~~ gün gelece~ini evvelce tayin ile ilan edece~inden birinci gün
kaç mahalle ahalisinin re'yi al~nabilur ise amnla iktifa ve ah~am
üstü mezkür sand~~~n iki kilidi komisyon azas~~huzurunda kilidlenüb
anahtar~n biri me'murda ve di~eri komisyon reisinde kalacak ve
sand~~~ n üzerinde bulunan yar~ k mahalli bir ka~~d ile kapanub dört
taraf~~ me'mur ve reis ile haz~r bulunan âzamn mühürleriyle temhir
k~l~nacak ve ertesi sabahleyin komisyon azas~~ haz~ r olduklar~~halde
mezkûr ka~~d fekkolunup kemâ fi's-sab~ k intihaba ba~lanacak ve
hitam-i intihabda ve tâyin olunacak bir günde komisyon azas~~ ve
ahali-i mahallâttan mevcud bulunanlar huzurunda sand~k aç~larak
verilmi~~olan isimler say~l~p biri müslim ve di~eri gayr-i müslim olarak
en ziyade ekseriyyet kazananlardan iki zat o dairenin vekilleri olacak
ve bir dairede s~n~f-~~ âhardan ~ayan-~~ intihab kimse bulunmaz ise
ahar mahalle ve daire ahalisinden dahi intihab caiz olacakt~r. Ve
ekseriyy et kazananlar aras~nda tesâvi-i âra vuku'bulur ise kur'a usulü

620

BEKIR. SITKI BAYKAL

icra olunacakd~r. Ve e~er isimlerin ta'dad~~bir günde hitam bulamaz
ise o gün ah~ama kadar ta'dad olunan isimlerden ne kadar isim
say~labilmi~~ise bir muhtasar mazbataya derc olunub âza taraf~ndan
bi't-temhir sand~~a konulacakt~r ve say~lmam~~~isimler ile mazbata
sand~~a vaz' ile kapan~p keza ba'de't-temhir ertesi günü tekrar ta'dad-i
esamiye ibtidâr ile ikmaline kadar bu kaideye riayet olunacakd~r.
— ~uras~~malûm olmal~d~r ki her daire ahalisi için davet
olundu~u günden i'tibaren be~~gün intihaba hakk~~olup bu müddette
gelmeyenlerin hakk-~~intihab iddias~na salâhiyyetleri kalm~yacak ve
bizzat gelemeyen tahriren dahi rey verebilecektir. Tahriren rey
verecek olan kimse rey varakas~m bir zarf derununa koyub ve reise
hitâben yazaca~~~tezkere ile bu zarf~~di~er bir zarf deriMuna vaz'
edip gönderecekdir. Bu misilLû muharrerât eshab~ n~n sakin olduklar~~
mahallât s~rasiyle rey verdikce her tezkerenin fakat üst zarf~~aç~l~p iç
zarf~~aç~lmaks~z~n ol zat nam~na câize çekilerek reis yediyle mezl~ür
zarf sand~~a at~lacakd~r. Bu varakalarm hangisinde muharrer bulunan isimler okunam~yacak surette yaz~lm~~~bulunur veyahud ~öhret
ve sanat~~yaz~lmamakla ismin ~ahs~ nda tereddüd vuku'bulur veyahud
matlûb olan iki isimden ziyade ve eksik isim yaz~lm~~~olur ise o varaka
komisyonca keenlemyekün add olunup hesaba idhâl olunam~yacakt~r
12 - Herkes vekili hakk~nda olan reyini bizzat komisyon huzurunda veyahud komisyon reisine hitâben yazd~~~~memhûr tezkere
ile i'ta etme~e mecbur olup rey vermek üzere kimsenin kimseyi tevkil
etmesi câiz olm~yacakd~ r.
13 — Bir dairenin emr-i intihab~~ hitam buldukta o daire
taraf~ndan vekil olan iki zat~n her biri ne m~kdar rey istihsal etmi~~
oldu~unu mübeyyin komisyon taraf~ndan bir mazbata tanzim ve
memur taraf~ndan tasdik edilerek ~ehir Emanetine gönderilecek ve
keyfiyyet vekillere Emanet-i mü~arünileyha taraf~ ndan tezkere-i resmiyye ile beyan ve gazetelerle dahi ilan olunacakt~r.
54 — Vekil intihap olunanlardan biri isti'fa etti~i veyahud bir
sebeb-i kanuni ile vekalet münhal oldu~u halde kendisinden sonra
ekseriyyet kazanm~~~olan kim ise an~n vekil oldu~u kezalik komisyon
mazbatasiyle Emanet-i mü~arünileyhaya beyan ve bend-i sab~k mucibince muamele olunacakd~r.
— Zikr olunan yirmi daire vekillerinin emr-i intihab~~nihayet
~ehr-i ~evvalin yirmidördüncü gününe tesadüf eden Te~rin-i evvelin
yirnilikinci cumartesi gününe kadar hitam bulmak mukarrer ol-
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du~undan bi'l-cümle vekillerin falan gün falan mahalle gelmeleri için
~ehir Emaneti taraf~ ndan davet olunup Dersaadet ve mülhakat~ndan
matlûb olan üç nefer mebusun intihab~~orada i~bu vekiller taraf~ndan
ber vech-i âti icra. olunacakd~ r.
16 — Velciller davet olunan mahalle ictima' ettiklerinde kur'a
ke~ idesiyle içlerinden birini reis intihab edüp 21 inci maddede beyan
olundu~u vechile ~ehir Emanetinde mahfûz bulunan mebus namzedlerinin defteri kendilerine arz olunarak i~bu defterde isimleri
muharrer olan zevk bizzat ve bilvas~ta mebus olmak için izhar-i
ra~bet etmi~~olduklar~ndan gerek i~ bu namzedlerden ve gerek sairinden olarak madde-i âtiyede zikr olundu~u üzere mebus olmak evsaf
ve haysiyyetini câm'i zevâttan diledikleri adamlar~~intihab etmek
için muhtâr bulunacaklard~r.
— Tâlimat-i muvakkatenin 27 dördüncü maddesinde musarrah oldu~u vechile Meclis-i Mebusana intihab olunacak*aza=
asar-~~harekat~~cümlenin mevsuk ve mu'temedi olmak için ~ah~s ve
zatlar~n~ n beyne'n-nas hüsn-i siret ve ahlak ile mar'uf olmas~~ve sinnen
yirmibe~~ya~~ndan a~a~~~bulunmamas~~ve müddet-i ömründe hiç bir
cinayetle mahkûm olmamas~~ve memlekette azçok emlak sahibi
bulunmas~~ ~erait-i esasiyyedendir. Ve fakat azal~~a intihab olunacak
zevk muvazzaf me'murin-i devletten ise intihab olundukta terk-i
memuriyyet etmesi laz~ mgelur ve her vilâyetten intihab olunacak
mebusân yaln~z o vilayetin veyahud bir s~n~ f ahalisinin mebusu
olmâyub memâlik-i Devlet-i Aliyye umum ahalisinin mebusâm olacaklard~r.
18 — Emr-i intihab~n i~bu beyannâme ahkam~na tevfikan
hüsn-i cereyan~na nazâret etmek üzere ~ehir emini haz~r bulundu~u
halde müba~eret olunub her vekil mezkûr namzed defterinde muharrer olan zevâttan veyahud evsaf-~~me~ruhay~~câmi' sairinden be~i
müslim ve be~i gayr-i müslim on nefer intihab ile isimlerini bir yarakaya tahrir ve bu varakay~~ortada mevzu' çekmece derununa vaz'
ederek hitam~nda cümle huzurunda reis taraf~ndan çekmece aç~lacak
ve varakalar birer birer okunup her kimin isminde ekseriyyet-i mutlaka yani yirmi reyden ziyade bulunur ise mebus olacak ve bu def'ada
matlûb olan mikdar mebus ç~ kamaz ise ikinci ve üçüncü defa tekrar
tekrar âray-i hüzzâra ve her def'as~ nda def'a-i evvelide cereyan eden
27
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usille riayet oiunup bu suretle matlûb olan on aza= intihab~na o
gün hita'nr verilecektir. Ve sonraya kalan isimler hakk~nda verilen
reyler mütesavi olursa kur'a at~l~p hangisine isabet ederse o mebus
intihab olmu~~addolunacakd~r.
19 — Bu vechile taayyün eden on mebusun isimleri ve ~öhretleri
yaz~hp suret-i intihablan beyan olunarak bir mazbata kaleme al~nacak ve orada bulunan veldller bi'l-cümle temhir ettikten sonra
mü~arünileyh ~ehir Emini ve reâ. v'as~ tasiyle ~uray-i Devlet Riyasetine
takdim olunacak ye oradan n~ aibuat idaresine verilerek her lisanda
bulunan evrak-~~havadisle ilan olunacakt~r.
20 — Dersaadet ve mülhakat~~tarafindan mebus intihah •olunanlardan birinin isti'fas~na veyahud sair bir sebebe mebni azal~k
mahalli münhal olur ise ~ehir Emaneti ma'rifetiyle zikr olunan k~rk
nefer vekil cem' olunarak ber vech-i me~ruh yerine di~eri intihab
olunacakd~r.
21 — Mebus olmak için namzedli~e ;atnet eden kimse kendi
nam~~dahi Meclis-i Mebusan azal~~~ na nainzed olanlar~n defterine
kayd olunmak için resmen bir takrir yaz~p vekillerin intihab için
toplanaca~~~günden evvel ~ehir Emanetine irsal eylemek veya bi'lvas~ ta namzed olmak için ahibbas~~tarafindan "falan zat~n mebt~i-.
lu~a ehil oldu~unu tasdik ederiz" mealinde bir varaka tahrir ve
~stanbul ve mülhakat~~ahalisinden ve hakk-i intihaba salih olanlardan
laakal üçyüz ki~i temhir ettikten sonra bu varaka Emanet-i mü~arünileyhaya resmen tebli~~edilmek laz~md~ r. Ve bir zat~ n intihab~~
üzerine rey cem'i için gazeteler vas~tas~~ile i'lan-i keyfiyyet dahi
edilir.
22 — Ber vech-i muharrer mebus olmak için resmen müracaat
edenlerin isimleri ve suret-i müracaatlan ~ehir Emaneti taraf~ndan
mütemadiyen her lisanda bulunan gazeteler vas~tasiyle ilan olunaca~~~gibi vekillerin ictima~nda arz olunmak üzre cümlesi bir defter-i
mahsusa kayd edilecek ve
iktizada ibraz olunmak üzere evrak-~~
mütefenias~~dahi mahfûz bulunacakchr.
23 — Namzed olan zevkin isimleri ber minval-i muha~Ter ~ehir
Emaneti tarafindan her gazete vas~ tasile ilan olunaca~mdan bunlardan ba'de'l-Plan bir hafta zarf~nda red ettiklerini Emanet-i mü~arünileyhaya resmen beyan etmeyenler namzedli~i kabul etmi~~addoluna" Bu tarih beyannamenin Matbaa-i Amirede risale ~eklinde bas~ld~k! tarihtir.
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caklard~r ve istinkâf edenler taraf~ndan adem-i kabulü mü~'ir vürnd
edecek evrak dahi Emanet-i mü~arünileyha taraf~ndan ilân olunacakd~r.
No. 18
SADÂRETTEN MÂBEYN-~~HÜMAYUN BA~KÂT~ PL~~~NE
TEZKERE-~~MÂRUZA

Devletin Efendim Hazretleri,
Malûm-i Ali buyuruldu~u vechile geçende ne~r olunan ta'limat-i
muvakakate mucibince Meclis-i Umuminin bu seneye mahsus olmak
üzere Mart ibtidas~nda kü~ad~~ mukarrer bulundu~undan heyet-i mebusâna vilâyetden intihab olunan zevât peyderpey Dersaadete gelmekte ise de henüz arkas~~al~nmam~~~ve ezcümle Ba~dad ve Erzurum
gibi vilâyât-i baide mebusam daha vürüd etmeyüp Mart~n duhûlüne
ise iki gün kalm~~~oldu~una ve halbuki heyet-i mebusân~n huzûru
mültezem olan ekseriyyeti has~l olmaks~z~n Meclisin aç~lmas~~münasip
olam~yaca~~na binaen bilâd-i baideden vurüdu muntazar olan mebusân~n dahi ictima~na bir az zaman verilmi~~olmak için Meclis-i
mezkûr resm-i kü~ad~n~n bi-mennihi Taalâ ~ehr-i Rebiulevvelin dördüncü ve Mart~n yedinci pazartesi gününe te'hir edilmesi ve çiinki
bu Meclis veli-i ni'met-i bi-minnetimiz ~ehin~ah-i adalet-iktinah Efendimiz hazretlerinin tecdid-i esas-i devlet ve te'min-i hukuk-i saadethal-i millet hakk~nda bizzat ve bilhassa ihsan ve inayet buyurduklar~~
Kanun-i Esasinin muktazây-i mehasin-intimâs~ ndan olmak üzere
te~ekkül eyleyece~i cihetle erkân ve âzas~n~n vükelâ ve daiyân ve
baz~~ mütemeyyizân-~~ümerâ ve bendegân ile beraber huzur-i feyzne~ûr-i hazret-i Hilâfet-penahide iktibas-i envâr-i tevfikat etmeleri için
resm-i kü~ad~n Be~ikta~~Sahilsaray-i âlisinin divan-~~Hümayun mahallinde icras~~karin-i müsaade-i keremkâr-meade-i cenab-i padi~ahi
buyurulur ise keyfiyyetin ~imdiden ilân~~ile icray-i müteferriat~ na
ibtidar k~l~naca~~~beyanile tezkire-i senâveri terkim olundu Efendim.
25 Safer 94
(io Mart 1877)
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No. ~9
MÂBEYNDEN SADÂRETE IRADE-1 SEN~N/YEY1 MÜBELLiö
DERKENAR (NO. 18 E)

Ma'ruz-i çaker-i kemineleridir ki,
Ziver-i enmile-i tâzim olan i~bu tezkire-i samiye-i Sadaret-penahileri manzur-i ~evket-mevfur-i hazret-i ~ahane buyurulmu~~ve Meclis-i
mezkûrun ber vech-i istizan Mart~ n yedinci pazartesi günü kü~ad
edilmesi ve resm-i kü~ad~n Be~ikta~~Sahilsaray-i âlisinin Divan-~~
Hümayun mahallinde icras~~~eref-mutaallik buyurulan irade-i seniyye-i
cenab-~~Mülükâne mantuk-~~celilinden bulunmu~~olma~la ol babda
emr ü ferman hazret-i veliyyü'l-emrindir.
26 Safer 94
(L~~Mart 1877)
No. 20
SADÂRETTEN MÂBEYNE TEZKERE-1 MÂRUZA

Devletlû Efendim Hazretleri,
MaMm-i ali buyuruldu~u üzere Kanun-~~Esasinin k~rküçüncü ve
k~rkdördüncü maddeleri hükmünce Meclis-i umuminin beher sene
Te~rin-i sant ibtidas~nda tecemmu' edip Mart ibtidas~nda kapanmas~~
ve devletce görünecek lüzum üzerine vaktinden evvel kü~âd ve
müddet-i muayyene-i ictima~n tenkis veya tezyid olunmas~~irade-i
seniyye-i hazret-i padi~ahiye mufavvez oldu~u misillû bu seneye
mahsus olarak tanzim ve ilan olunan ta'limat~n be~inci maddesinde
Meclis-i Umuminin Mart evâilinde aç~l~ p üç ay devam etmesi musarrah bulundu~una ve resm-i kü~ad Mart~n yedinci günü icra olundu~una binen Meclis-i mezke~rün ~imdiki ictima~~için muayyen olan
üç ay müddet i~bu Haz~ran~n yedinci ve ~ehr-i Cemaziyüssaniyenin
sekizinci sal~~günü munkazi olmak laz~mgelecek ana ise be~~alt~~
gün kadar zaman kald~~~ ndan ve egerçi bu seneye yeti~tirilebilen
kavan'in laphalan s~ras~~ile meclise gönderilip ve baz~s~n~n müzakerât~~hitam bulup baz~s~~henüz ikmal olunmam~~~ise de gavâil-i
haz~ra-i harbiyye Devlet-i Aliyyeyi bir tak~ m ahval ve muamelat-~~
fevkalade içinde bulundurmakta iken meclisin temdid-i müddet-i
inikad~~faide yerine mü~kilât verece~inden ve her hükümet-i me~rutada bu türlü ahval-i fevkalade mebusân meclislerinin devam~na
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mâni-i tabii oldu~undan zikr olunan sal~~günü Meclis-i Umuminin
ta'tili muvafik-~~emr u ferman-i Hümayun-i hazret-i Hilâfet-penahi
buyurulur ise iki heyetde k~raat olunmak üzre ~eref-sudûr olacak irade-i seniyyeyi havi re'sen bir k~ t'a tezkire-i âliyelerinin tastiri mütevakk~f-~~himem-i devletleridir Efendim.
No.

21

MÂBEYNDEN SADÂRETE ~RADE-~~SEN~YYEY~~
MÜBELL~~~HAM~~~(NO. 20 YE)

Macruz-~~çâker-i kemineleridir ki,
Reside-i dest-i tâzim olan i~bu tezkire-i sâmiye-i Sadaret-penahileri manzur-i meâli-mevfur-i Hazret-i Sehin~ahi buyurulmu~~ve
ber mucib-i istizân yevm-i mezkûrde Meclis-i Umuminin ta'tili ~erefsudür buyurulan emr ü ferman-i hümayun-i cenab-i padi~ahi iktizay-i
âlisinden olarak Meclis-i mezkûrün iki heyetinde k~raat olunmak
üzere irade-i seniyyeyi havi tezkire ba~kaca 29 savb-i sâmi-i Vekâletpenâhilerine irsâl k~l~nm~~~olma~la ol babda emr ü ferman hazret-i
veliyy ü'l- emrindir.
4 Cemaziyelah~ r 94
(16 Haziran 1877)
No.

22

SADÂRETTEN MABEYN-~~HÜMAYUN BA~KÂT~PL~~~NE

Ar~ ze-i mütekaddime-i âcizanemde beyan ve istizân olundu~u
üzere Meclis-i Umuminin sal~~günü ta't~ li emr ü ferman buyuruldu~u
halde ~eref-sad~ r olacak irade-i seniyyeyi iki heyete tebli~~için lüztim-i
tast~ ri gösterilen tezkire-i âliyyelerinin beyne'l-havâs cereyan eden
mütalâata tevfikan yap~ lan müsveddesi leffen irsâl-i savb-~~devletleri
k~l~ nma~la ol suretle veyahud irade buyurulacak tashihât ve ta'd~lât
ile isdâr ve tesyiri mütevakk~f-~~himem-i sâmiyeleridir Efendim.
2 Cemaziyelâh~r 94
(14 Haziran 1877)
29
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No. 23
MABEYN-~~RÜMAYUN BA~KÂT~PL~~~ NDEN SADÂRETE

Bu babda ~eref-sachr olan ta'rifat ve iradât-~~isabet-ayat-i cenab-i
padi~aMye tatbikan yaz~lan tezkire-i âcizi esbâb~~ve müsvedde-i
mezküre iade k~hnch ol babda emr ü ferman hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Bende Said (imza)
6 Cemaziyelâh~r 94
(18 Haziran 1877)
No. 24
Veli-i ni'met-i
padi~ah-i ma'dalet-iktinâh efendimiz
hazrederinin ihsan-i mahsus-i hümayunlan olan Kanun-i Esasi mucibince beher sene ictima~~mukarrer bulunan Meclis-i Umumi vakt u
maslahat~n icabatmdan olmak üzre bu sene Mart~n yedinci günü
kü~ad olunmu~~ve tanzim ve ilan olunan ta'limat-~~mahsusamn be~inci
maddesi hükmünce ~imdiki ictima~n müddeti üç aya münhas~r olarak
müddet-i mezküre dahi Haziran~n yedisi ve ~ehr-i Cemaziyüssaniyenin
sekizi olan i~bu sal~~günü
kü~ad~nda irad buyurulan nutk-~~
hümayun-~~hazret-i padi~ahinin ~âmil oldu~u kavanin-i tâliyeden
bu sene yeti~tirilebilen lây~halann tedkikat ve müzakerât~nda iki
heyet erkân ve âzas~mn devam ve ihtimamlan ve ale'l-husus Devlet-i
Aliyye'ye gavâil-i
harbiyye ilcaat~ndan olan masarifât-~~fevkalâdenin idare ve tesviyesi için dâhilen taht-i mecburiyyette görünen
tedbir-i külliyye-i maliyye hakk~nda heyet-i vükelâ tarafindan vuku'bulan teklifât~n teshil ve tervici emrinde me~hüd olan mesâi-i müttefika-i hamiyyet-mendaneleri nezd-i âli-i Hazret-i Mülükânede karin-i
takdir oldu~unun kendülerine bilhassa tebli~~ve ifadesi ve çünki
nuhbe-i âmâl-i mâfi'l-bal-i cenab-i Sehin~ah'i Devlet-i Aliyyenin intizam-i hal ve idaresi ve sunüf-i tebaa-i osmaniyyenin temin ve terakki-i
refah ve âsâyi~i maddeleri olup Meclis-i Umuminin vazâyif-i müzakerelerine vakt-i müsaid olrruyan levâyihin gelecek ictima'da mevki-i
bahs ve tedkike konulmalan muka~Ter bulundu~unun dahi beyan
ve ilâvesi ve medeniyyet ve mâmuriyyetce muhtac oldu~umuz terakkiyât-i asriyyenin saye-i mahasin-vaye-i Hazret-i Sehin~ahide peyderpey fi'l ve vücüda gelmesi mücerred vazâyif-i hükümet ve tâbiiyyetin
bihakkm tfasma manüt olup zat-~~~evket-simat-i cenab-~~Mülükânenin
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müsellem-i enâm olan ikdamat-~~mahsusa-i ~ahaneleri her daire ve
idarece umur-i devletin temin-i hüsn-i cereyam ve vazâyif-i müterettibenin temâmi-i icras~~için delil-i tarik-i selâmet ve muvaffakiyyet
oldu~u gibi sunûf-i tebaa-i osmaniyyenin dahi kavanin-i müessese
ahkâm~na mutavaat ve imtisâl ile vatan ve memleketlerinin istihsal-i
saadet-i hali vazifesini icraya çal~~ma~~~levaz~m-i sahâbet ve müsâdakattan bilmelerinin müekkilleri olan ahaliye tefhimi z~mn~nda heyet-i
mebusane mahsusan tebli~-i vesaya olunmas~~irade-i seniyye-i cenab-i
Padi~ahi muktazay-i âlisinden olma~la ol babda.
No. 25
MÂBEYN-~~HÜMAYUN BA~KAT~PL~~~NDEN SADÂRETE
~RADE-~~SEN~YYEY~~MÜBELL1~~
TEZKERE

Ma'ruz-i çâker-i kemineleridir ki,
Meclis-i Umuminin bu seneki müddet-i kanuniyye-i ictimaiyyesi
~ehr-i cârinin sekizinci sal~~günü ink~za etti~inden meclis-i mezkûrün
ta'tiline irade-i seniyye-i cenab-~~Padi~ahi müteallik buyurulmu~tur.
Cümlenin malûmu oldu~u üzere veli-i nimet-i bi-minnetimiz Padi~ah-i
hakay~k-penâh efendimiz hazretlerinin taht-~~maali-baht-~~hümayunlar~nda culüs-~~feyz-me'nus-i padi~ahilerinde en evvel ibraz buyurduklar~~amâl-i aliyyü'l-eâli memâlik-i saltanat-i seniyelerinin mes'udiyyet-i
ahvâline ve sunfif-i tebaan~n tevhid-i hak ve menfaatma kefâlet
edecek bir hükümet-i muntazama te'sisi maddesi olup bu babda
zahir olan her türlü mü~kilât ve i'tirazât~~galebe-i ~kdamât-~~bâli~a-i
~ahaneleriyle izâle ve evvelce tertib olunan kanun lay~has~mn istifay-i
ihtiyacata adem-i kifayetinden nâ~i kariha-i isabet-sariha-i melik-dârilerinden olmak üzre Kanun-i Esasi ünvan~~taht~nda tertib k~l~nan
lây~han~n tedkikat~n~~yine kariha-i ~ahanelerinden olarak mütemeyyizân-~~vükelâ ve sudûr-i ulemâ ile ricâl-i devletten müntahab bir
cemiyyet-i mahsusaya havale buyurmu~lar idi. Cemiyyet-i mezkûre
âzas~n~n selâmet-i memleket ve devlet için vesile-i mahza olan i~bu
lây~hamn tedkik ve telakkisince izhar etmi~~olduklar~~hüsn-i taviyyet
ve usul-i siyasette gösterdikleri meleke ve kudret gibi ictima' eden
meb'usInin dahi nazar-~~dikkat ve temyizlerine muhavvel ve bidayet-i
te'sisât cihetiyle bir çok mevadd-i mühimme-i vâkifeyi muhtevi olan
kavanin ve nizamât~~hakkiyle tedkik ve bunlar~~bir taraftan usul-i
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umumiyye dairesinden gk~lmamakla beraber di~er taraftan ihtiyacat-~~memlekete tevfik eylemekde iktidar-i sarth ibraz eylemi§ olmalar~~memâlik-i mahrusamn usul-i me~rütiyyete kabiliyyeti hakk~nda
mine'l-kadim râsih olan efkar-~~isabet-asar-i mülk-dartlerinin isabetini
te'yid ve mebusin-i mumaileyhirnin gavâil-i haz~ra aras~nda devlet
ve memleketlerinin hukuk ve menafi-i me~ruas~m hissiyyât-i mümtaze-i vatan-perverane ile ve her birinin yekdi~erine takaddüm ve
müsabakatla muhafaza eylemeleri dahi kendulerinin sohbet ve muhabbet-i vataniyyelerini isbat eylemekle her biri suret-i mahsusada
teveccühât-i ülya-i ~ehriyariye mazhar olduklar~ ndan suret-i halin
mumaileyhime tebli~~ve teb~ir ve mesai-i vak~alar~ndan dolay~~Heyet-i
Ayan erkan~na dahi beyan-~~mahzuziyyet-i seniyye olunmas~~ve gelecek
sene dahi ~slah-~~idare-i umumiyyeye aid olmak üzere Heyet-i Mebusana birçok kavanin-i mühimme havale olunaca~~ndan gerek sene-i
merkumede ve gerek sinin âtiyede ictima' edecek mebusinin yine
memleketin saadet-i haline laz~ m olan esbab~~takdir edecek ve uhdelerine ihale olunan vazife-i mühimmeyi edaya liyakatlanm isbat
eyleyecek zevattan intihab ve tayin olunmalan müvekkillerinin
efkar-i vatan-perverânelerinden me'mul-i kavi-i ali oldu~unun dahi
ilave-i tebli~at k~l~nmas~~ ~eref-sunuh buyurulan irade-i isabet-ade-i
cenab-~~Tacdart iktizay-i celilinden bulunmu~~olma~la ol babda
emr ü ferman hazret-i veliyyül-emrindir.
6 Cemaziyelah~r 294
(18 Haziran 1877)
No.

26

MASEYN-I HÜMAYUN BA~RAT~PL~~~NDEN SADARETE
IRADE-~~SEN~YYEYI MÜBELL~~~TEZRERE

Ma'ruz-~~çaker-i kemineleridir ki,
Meclis-i Umuminin bugün hitam bulmu~~olan müddet-i ictimaiyyesinin elde olunan baz~~mevadd-~~mühimme müzakerat~n~n
ikmali z~ mmnda bugünden itibaren on gün daha temdidiyle an~n hitam~nda ta'til olunmas~~mütaalik buyurulan irade-i seniyye-i cenab-i
mülükâne iktizay-i âlisinden olma~la ol babda emr ü ferrnan hazret-i
veliyyü'l-emrindir.
8 Cemaz~yelah~r 94
(19 Haziran 1877)
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No. 27 3°
MECL~S-~~MAHSUS-I VÜKELA MAZBATASI

Malüm-~~Mi buyuruldu~u üzere Kanun-~~Esasinin k~rk üçüncü
ve yetmi~birinci maddeleri hükmünce Meclis-i Umuminin beher
sene Te~rin-i sâni ibtidas~nda tecemmü' ederek Mart ibtidas~nda kapanmas~~ve mebuslar~n intihab-i umumisine Te~rin-i saniden lâakal
dört mah mukaddem ba~lamlmas~~mukarrer oldu~una ve Te~rin-i
saniye ise ikibuçuk ay kadar zaman kald~~~na binaen icab-~~maslâhat
mevki-i müzakereye konuldu. Çünkü bu hususta evvel-be-evvel
yap~lacak ~ey intihab-~~ mebusân maddesi olup egerçi buna dair
Meclis-i Umuminin ta'dilen kabul eyledi~i kanun lâh~yas~~elde ise de
an~n ahkâm-i münderecesinin tamamen icras~~nevâhi daireleri te~kilât~n~~havi tanzim olunan di~er kanun lâyihas~n~n mevki-i icraya
konulmas~na mütevakk~f bulundu~u misillû zikr olunan intihab
kanunu mucibince May~sta nüfus defterlerinin tanzimine bed'
olunup Haziran nihayetine kadar ikmâl edilmek ve Temmuz ibtidas~nda intihaba ~uru' ve mübâ~eret k~l~nmak raz~m gelur iken kanun-~~
mezkûr lâyihas~~Meclis-i Umumiden Haziran evas~t~nda ç~km~~~ve
binen aleyh intihaba esas olan defâtirin tanzimine vakt u zaman
kalmam~~~olmasiyle beraber nevâhi daireleri te~kilât~n~ n gavâil-i
haz~ra-i harbiyye aras~nda vücuda getirilmesi mümkün olam~yaca~~ndan ve bu kanunlar~n ~imdi icraat~na ~uru' olunamamak ma'zeretiyle
Kanun-i Esasinin en büyük bir eseri olan Meclis-i Umuminin te'hir-i
kü~ad~~ ise tecviz olunam~yaca~~ndan ictima-i sâb~kta müttehaz olan
talimat-1 mahsusan~n intihab-i mebusâna dair hükmünü bu defal~k
dahi esas ittihaz etmek zaruret-i vakt i~~maslâhattan görünmü~~
olma~la yine an~n mer'iyyü'l-icra tutulmas~~ve fakat Kanun-i Esasi
mucibince Meclisin Te~rin-i saniden bed' ile Mart ibtidas~na kadar
dört mal~~müddet-i devam~~mukarrer olmas~na mebni vakt-~~kü~ad
ve müddet-i devam~n ana tevf~k edilmesi z~mn~nda ~imdiden vülât-i
vilâyâta icray-i tebligat olunmas~~müttehiden tezekkür k~l~nd~~ise de
kat~ be-i ahvâlde emr ü ferman hazret-i veliyyü'l-emr Efendimizindir.
14 ~aban 94
(24 A~ustos 1877)
Mahmud Celâleddin
Esseyid Halil
~brahim Edhem
Kadri
Ahmed Cevdet
Server
Esseyyid Mehmed As~ m Esseyyid Ahmed Hamdi Mehmed Kâni
Esseyyid Abdullah Esseyyid Ahmed Kemal
Mehmed Hur~id
Muhammed Tahi Münif Ohams Miç
Esseyyid Mustafa
Esseyyid Mahmud Celâleddin 31
30 Bu vesika Karakoç Serkis, Tah~iyeli Kavanin, cilt II, s. 6o'da ne~ redilmi~tir.
31 Bütün bu isimler mühürdür.
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No. 28 32
SADÂRETTEN MÂBEYNE TEZKERE-~~MÂRUZA

Devletin Efendim Hazretieri,
Kanun-i Esasi hükmünce Meclis-i Umuminin vakt-i kü~ad~~
takarrüb etmesine mebni intihab-i mebusân~n suret-i icras~na dair
cereyan eden müzakerât~~havi encümen-i me~veretten kaleme al~nan
mazbata leffen arz ve takdim lul~nma~la ber mucib-i karar ifay-i
muktazay-i maslâhata ibtidar olunmas~~haklunda her ne vechile
emr ü ferman-i hümayun-i Hazret-i ~ehriyari mütaallik ve ~erefsudnr buyurulur ise mantuk-i münifi infaz edilece~i beyanile tezkire-i
senâveri terkim k~l~nd~~Efendim.
14 ~aban 94
(24 A~ustos 1877)
NO. 29 33
MÂBEYN-~~HÜMAYUN BA~KÂTIPL~~~NDEN SADÂRETE ~RADE-~~
SEN~YYEY~~MÜBELL~~~TEZKERE
Ma'ruz-~~çâker-i kemineleridir ki,
Reside-i dest-i ta'zim olan i~bu tezlcire-i sâmiye-i Sadâret-penâhileriyle melfûf mazbata manzur-i âli-i Hazret-i ~ehriyari buyurulmu~~
ve gelecek senenin intihablar~~kanun-i umumisine tevfik olunmak
üzere bu senelik dahi mebusân~ n mazbata-i ma'ruzada beyan olunan
surete tevfikan da'vet ve cem'i ~eref-sad~r olan emr ü ferman-i maaliünvan-i cenab-i Cihan-bâni mantuk-i münifiden olarak mezknr mazbata savb-i sami-i asafilerine iade k~l~nnu~~olma~la ol babda emrü
ferman hazret-i veliyyü'l-emrindir.
15 ~aban 94
(25 A~ustos 1877)
32
33

Bu iki vesika Karakoç Serkis, Tah~iyeli Kavanln, cilt II, s. 61 de ç~km~~t~r.
Bk. No. 26.
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NO. 30
HEYET-~~r~,IEBUSÂNIN ~K~NC~~SENE-~~ ~CT~MA~YYES~NDE DERSAADET VE
MÜLHAKATINDAN ~NT~HAB OLUNACAK MEBUSLARIN SURET-~~
~NT~HABINA DA~R BEYANNÂME 34

~~bu binikiyüz doksan dört senesi Zilkadesinin yedisine ve Te~rin-i
sani ibtidas~na müsad~f olan sal~~günü ictima~~mukarrer olan Heyet-i
Mebusan için ber sab~k Dersaadet ve miilhakat~ndan be~i müslim ve
be~ i gayri-müslim olarak intihab olunacak mebuslann suret-i intihab~na dair beyanname.
— Dersaadet ve mülhakat~~ber sab~k yirmi daire-i intihab addolunarak ~zmid ile Kaza-i Erbaa sancaklar~~dahi do~rudan do~ruya
Dersaadet'den idare olundu~u cihetle bunlardan her biri dahi bir
daire-i mahsusa olarak zikr olunan yirmi daireden ma'dud olacak
ve i~bu iki sanca~~n usul-i intihab~~ayr~ca beyannâme ile mukaddemâ
mahallerine tebli~~olundu~u vechile icra k~l~nacakd~ r 35.
NO. 31
SADÂRETTEN MÂBEYN-~~HÜMAYUN BA~KÂT~PL~~~NE
TEZKERE-~~MÂRUZA

Devletlû Efendim Hazretleri,
Kanun-~~Esasi hükmünce Meclis-i Umuminin beher sene Te~rin-i
sani ibtidas~nda kü~ad olunup Mart ibtidas~nda kapanmas~~mukarrer
olmas~na ve geçende ~ayan buyurulan müsaade-i seniyye üzerine
Dersaadet ve vilâyâtca mebusân intihablar~~bi'l-icra ~imdiye kadar
tecemmü' eden mebuslar bu sene dahi meriyyet-i cereyan~~iktizay-i
halden görünen ta'limat-~~muvakkatenin yedinci maddesinde muharrer oldu~u üzere heyet-i umumiyyenin sülüsân~~mikdanna bâli~~
olup Meclisin mebde-i vakt-i kü~ad~~olan Te~rin-i sani dahi hitame
takarrüb eylemesine binaen saye-i tevfik-vâye-i Hazret-i Mülükânede
Bu beyannâme Karakoç Serkis, Tah~iyeli Kavanin, cilt II, s. 62'de ne~redilmi~tir.
Beyannâmenin di~er maddeleri 16 (24?) Zilhicce 94 tarihli beyannâmenin
(bk. No. 17) ayn~ d~r.
34
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Meclis-i mezkûrün ictima-i sab~ kada ittihaz olunan usul-i te~rifatiyye
üzere Be~ikta~~Sahilsaray-i âlisinin Divan-~~Hümayun mahallinde
kang~~gün resm-i kü~adinin icras~~muvafik-i emru ferman-i isabetünvan-i cenab-i Cihanbâni buyurulur ise muktazay-i münifine tevfik-i hareket olunaca~~~ifadesiyle tezkire-i senâveri terkim k~l~nd~~
Efendim.
26 Zilkade 94
(2 Ekim 1877)
No. 32
MABEYN-~~HüMAYUN BA~KÂTIPL~~~NDEN SADÂRETE
~RADE-1 SENIYYEY1 MüBELLI6 TEZKERE

Mâruz-~~çâker-i kemineleridir ki,
Hame-piray-i tâzim olan i~ bu tezkere-i sâmiye-i vekâlet penah~ leri
manzur-i hümayun-~~Hazret-i Padi~ahi buyurulmu~~ve Meclis-i
mezkûrün ~ehr-i Kânun-i evvelin birinci pencu~ enbih günü usul-i te~rifatiyye-i müttehazesi üzere Be~ikta~~Sahilsaray-i âlisinin Divan-~~Hümayun mahallinde resm-i kü~ad~ n~n icras~~mütaallik buyurulan
irade-i seniyye-i cenab-~~Mülükâne mantuk-i münifiden bulunmu~~
olmakla ol babda emr ü ferman hazret-i veliyyül'I-emrindir.
27 Zilkade 94
(3 Ekim 1877)
No. 33
SADÂRETTEN MÂBEYNE TEZKERE-~~MÂRUZA

Devletlû Efendim Hazretleri,
Sayan buyurulan müsaade-i seniyye-i Hazret-i ~ehin~ahi iktizay-i
âfisi üzere bi-mennih-i taâlâ ~ehr-i ~erif-i cârinin birinci pencu~enbih
günü Meclis-i Umuminin mukarrer olan resm-i kü~adma mütaallik
tertibât-~~müttehazeyi havi Te~rifat Nâzaretinden tanzim ve i'tâ
k~hnan müzekkere 36 manzûr-i hümayun-i cenab-i Padi~ahi buyurulmak için leffen arz ve takdim olundu~u beyanile tezkere-i senâveri
terkim k~l~nd~~Efendim.
2 Zilhicce 94
(8 Ekim 1877)
38

Bk. No.

33.
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No. 34
MikBEYN-~~HÜMAYUN BA~KÂT~PL~~~NDEN SADÂILETE
HAMI~, (NO. 33e)
~RADE-~~SEN~YYEY~~MÜBELLi~~

Mâruz-~~çâker-i kemineleridir ki,
Reside-i dest-i tâzim olan i~bu tezkere-i sâmiye-i Sadaret-penâhileriyle müzekkere-i mâruza manzur-i maali-mevfur-i Hazret-i ~ehriyari buyurularak savb-i âli-i âsafânelerine iade k~l~nm~~~olma~la
ol babda emr ü ferman hazret-i veliyyül'I-emrindir.
3 Zilhicce 94
(9 Ekim 1877)
No. 35
MECL~S-~~UMUM~~RESM-~~KÜ~ADI HAKKINDA OLACAK
TE~RIFAT-~~HÜMAYUN

Meclis-i Umuminin resm-i kü~ad~~Be~ikta~~Sahilsaray-i hümayununun Divan Yerinde icra olunacakt~r.
Taht-~~Hümayun mu'tad olan mahall-i âliye konulup kurenay-i
~ahâne muayede resimlerinde bulunduklar~~ gibi haz~r olacaklard~r.
Taht-~~Hümayunun sa~~tarafinda zat-~~Mi-i Sadaret-penâhi ve
alt taraf~nda s~rasiyle vükelây-i devlet bulunacaklard~r. Zat-~~vekaletpenâhinin arkas~nda Rum patrik~~efendi ve an~n alt tarafinda s~rasiyle
sair rüesay-i ruhâniyye bulunacakt~r.
Taht-~~Hümayunun sol cânibinde s~ rasiyle sudûr-i izâm ve bi'lfiil ~stanbul kad~s~~ve anlann arkas~nda ferikan-~~kirâm bulunacakt~r.
Taht-~~Hümayunun kar~usunda Heyet-i Ayan ile Heyet-i Mebusan iki kol olarak sa~~taraf~nda Ayan ve sol taraf~nda Mebusan dizileceklerdir.
Ststray-~~Devlet âzas~ ndan ve mahakim reislerinden rütbe-i mü~ iriyi haiz bulunanlar vükelâ tarafinda rütbe-i bâlân~ n fevkinde
bulunacaklard~r.
Sûray-~~Devlet âzas~~ vükelân~n arka taraf~nda bulunacakd~r.
Muayede-i Hümayun resm-i âlisinde oldu~u gibi hademe-i
hassa elbise-i resmiyyeleri ile mahallerinde bulunacaklard~r.
Vükelâ ve Meclis-i Ayan âzas~~rütbelerine mahsus üniforma ile
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ve Meclis-i Mebusan âzas~~siyah elbise ile bulunup içlerinde ni~an~~
olanlar ni~anlanm ta'lik edecekdir.
Divan-~~Hümayunun haz~r oldu~unu Te~rifât nâ'z~n hakipay-i
~ahaneye arz edip zat-~~Hazret-i ~ahanenin Taht-~~Hümayun-i
~ehin~ahilerini te~riflerinde hademe-i hassa taraf~ndan resm-i alk~~~
icra olunacakt~r.
Ba'dehu taraf-~~ ~ahaneden bir nutk-i hümayun irad buyurulacakt~r. Hitanunda Nakib Efendi taraf~ndan hafiyyen bir dua olunacakt~r.
Ve o esnada verilecek i~aret üzerine donanmay-i hümayundan
toplar endahtiyle ve i~aret sancaklan ke~idesiyle armalar donad~l~p
resm-i kü~ad ilân k~l~nacakt~r.
Sair devletlerde oldu~u misillû nezd-i ~ahanede bulunan süferay-i ecnebiyyenin da'vetleri resm-i rehin-i tensib-i Mi buyurulur ise
med'û olacak süferaya bir mahall-i mahsus tayin buyurulup fakat
Zat-~~Hazret-i Mülükâne ile mülâkatlan icab etmeyece~inden Harbiyye
nâz~n devletlil Pa~a hazretleri vas~tasiyle kenduleri taltif buyurulmak
emr ü ferman-~~hümayuna manûtdur.
No. 36
MECL~S-~~UMUM~N~N FESH~NE DAIR MAZBATA

Malüm-u Mi buyuruldu~u üzere Meclis-i Umuminin vazâyif-i
asliyyesi kavanin lây~halar~mn tedkik ve müzakeresinden ibaret olarak
bunun tamami-i cereyam ise ahvâl ve ezmine-i âdiyede vükelây-i
devletle heyet-i âyan ve mebusan beyninde taati-i efkâr ve âra ile
has~l olmak emr-i tabii bulundu~u ve ma'haza Devlet-i Aliyyenin
u~rad~~~~politika buhran~~bugünkü günde her türlü hal ve hareketi
fevkalade bir ~ekle koyup evkat-i âdiyede kabil-i icra olan muamelât~~
ifa eylemek mümkün olam~yaca~~~ve ale'l-husus Meclis-i Umumi
devam ettikçe her gün ve belki her saat zuhûra gelen vukuât~n gerek
politikaca ve gerek idare-i dahiliyyece beyne'l-vükelâ ittihaz olunan
kararlar~n~~heyet-i mebusan ve âyana tebli~~eylemek lâz~mgelerek
buna ise vakt-u maslâhat müsaid olamad~ktan kat'-~~nazar böyle
fevkalade ahvâl içinde mli~ tereklerimiz olan devletlerle cereyan
etmekte bulunan muhaberât netâyicinin vakt ü zaman~~gelmeksizin
Meclis-i Umumiye arz~~âlemin hiçbir taraf~nda caiz olmad~~~~ve bu
cümle ile beraber Meclisin ~imdiki ictima~~müddetinin hitam~na bir
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ay kalarak Edirne'de henüz mübâ~ eret olunan mükâlemat-i sulhiyyenin itmâm~~için andan ziyade zaman iktiza edece~i ve Kanun-i
Esasi hükmünce zat-~~ ~evket-simat-i Hazret-i Padi~ahi Meclis-i Umuminin vaktinden evvel kü~ad~~ ve zaman-~~ictiman~n temdid veya
tenkisi hukuk-i âliyesini haiz bulunduklar~~mülâbesatiyle Meclis-i
haz~ra ve esbâb-i ma'ruza muktaz~yamezkûrun mücerred
lindan olmak üzere muvakkaten tatili big-ittihad tezekkûr ve tensib
olundu ise de icray-i icab~~manût-~~irade-i seniyye-i Cenab-~~ ~ehin~ahi olma~la ol babda ve kat~ be-i umurda emr ü ferman hazret-i
veliyyü'l-emr Efendimizindir.
~~o Safer 95
(13 ~ubat 1878)
Mehmed Rauf
Esseyyid Halil
Esseyyid Ahmed Vefik
Muhammed Nam~ k Esseyyid Mehmed Said Memduh Rü~di
Ohanis Miç37
Abdullah Subhi
Mehmed Kâni

NO. 37
MÂBEYN-~~HÜMAYUN BA~KÂT~PL~~iNDEN SAD.A.RETE
iRADE-~~SEN~YYEYI MüBELL~~~TEZKERE

Maruz-1 çâker-i kemineleridir ki,
Meclis-i Umuminin müddet-i ictima~~Kanun-i Esasi hükmünce
Mart ibtidas~ nda munkazi olmak tabii bulunup Meclis-i mezkûrun
kü~adinde i'lan buyurulan nutk-~~hümayun-~~Hazret-i ~ehin~ahl
meal-i âlisinden dahi müstebân oldu~u vechile veliyy-i ni'met-i
bi-minnetimiz zat-~~ ~ evket-simat Efendimiz hazretleri bizzat ve bilhassa te'sis buyurduklar~~usul-i me~veret iktizas~nca devlet-i âliyyelerinin fevkalade bir politika buhran~~içinde bulundu~u halde dahi
islahat-~~dahiliyyece terakk~yyât-~~maddiyyesi arzusuna delil-i âleni ve
fi'li olmak üzere Heyet-i Ayan ve Mebusan~ n ifay-i vazâife devamlann~~ferman buyurmu~~olduklar~ na ve Meclis-i Umumi dahi yine
hüsn-i icray-i me'muriyyet ve ibraz-~~asar-~~musâdakat ve hamiyyete
37

Bütün bu isimler mühürdürler.
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gayret eyledi~ine binaen ~u mesai-i cemile nezd-i dakay~k-vefd-i âlide
bâis-i kemal-i takdir ve memnuniyyet olmu~tur. Kald~~ki bugünkü
günde ahval-i umumiyyemizin kesb eyledi~i ~ekil ve suret her devlet-i
me~rütada mer'iyyü'l-cereyan olan usul ve taamül ile dahi karin-i
vusük oldu~u üzere Meclis-i Umuminin tamami-i cereyan-~~vazâifine
müsaid olmad~~~ndan ve Kanun-~~Esas~~mantukunca Meclis-i mezkürün icabât-~~zamaniyyeye göre müddet-i ictima~n~n temdid veya
tenk~si hukuk-~~mukaddese-i ~ehriyari cümlesinden bulunmu~~oldu~undan Heyet-i Ayan ve Mebusamn mücerred ahval-i haz~ra-i
fevkalade muktazas~nca bugünden i'tibaren ta'tili ve hususât-i vak~ada
gösterdi~i mesai-i hamiyyet-mendâne ve meham-perverânenin müstelzem oldu~u takdir-i âlinin iki heyet rüesa ve azas~na tebli~i emr ü
ferman-i Hazret-i ~ehin~ahi iktizay-i celilinden olma~la ol babda
emr ü ferman hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Bende Lebib
~~o Safer 95
(13 ~ubat 1878)

