YENI BULUNMU~~BAZI BELGELERIN I~I~INDA
KAMIL PA~A'NIN SIYASAL DURUMU
Ord. Prof. HIKMET BAYUR
Bu belgeler Kamil Pa~a'n~n evrak~~aras~nda o~lu Hilmi Kamil
Bayur'ca bulunmu~~baz~~not ve mektup müsveddeleri ile Y~ld~z'da
ç~kan ilginç baz~~ariza ve layihalard~r. Bizce bunlar~n en dikkate
de~er olanlar~~Kamil Pa~a'n~n perakende birtak~m notlar~d~r.
Bu notlar genel olarak devlet yönetimine ve hele müstebit,
otokrat bir padi~ah~n yönetimiyle Osmanl~~devletinin iç ve d~~~siyasas~na ~~~k tutan ve yol gösteren vecizelerdir. Bunlardaki dü~üncelerin
pek ço~u Kamil Pa~a'n~n Padi~aha ya do~rudan do~ruya, veya
mabeyin ba~katibi yoluyla sundu~u bugünedek bilinen yaz~larda bulunmaktad~r. Bu gibi yaz~lar~n bir kaç~~ a~a~~da görülecektir. Bulunm~yanlar~n da, ya henüz ele geçmemi~~belgelerde bulunduklar~~veya
Padi~ahla yap~lm~~~görü~melerde ileri sürülmü~~olduklar~~ dü~ünülebilir. Bunlar~n ~~~~~nda o evrede devlet makinesinin i~leyi~~biçimi
daha iyi sezilebilir.
Bu yaz~m~z~~Kamil Pa~a ve onunla ilgili Abdülhamit devrindeki
bir çok olay~~iyice belirten Ismail Hakk~~Uzunçar~~l~~arkada~~m~z~n
74 say~l~~Belleten'de (Nisan 1955) ç~km~~~olan "II. Abdülhamit
Devrinde Kamil Pa~a" ba~l~kl~~incelemesine bir zeyl olarak kaleme
ald~k.
* * *

A~a~~da görülecek vecize niteli~indeki dü~üncelerle onlar~n
kullan~ld~klar~~arIzalardan bir ikisini ele almadan önce Kamil Pa~a'n~n ki~ili~ini k~saca hat~rlatmak yerinde olur.
Osmanl~~Devletinin, Berlin antla~mas~yla (1878) birinci Genel
Sava~~n ba~lamas~~(1914) aras~ndaki otuz alt~~ y~ll~k evre içinde,
Girieteki çok uzun zamanlardan beri var olagelen müzmin huzursuzluk ayr~~tutulursa, içeride ayaklanmalar ve d~~ ar~dan gelen çarp~lar olmayan tek sadaret Kamil Pa~a'n~n 1885'den 1891'e giden
ilk sadaretidir. Bundan ba~ ka bu alt~~y~ll~k evrede Devletin d~~~itibar~~
ondan sonra uzaktan yak~ ndan görülemiyecek bir duruma geçmi~tir.
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Kamil Pa~a'n~ n öbür üç sadareti ise ya bir kaç hafta veya bir
kaç ay sürmü~, son a~ama kar~~~k ve tehlikeli anlarda ba~lam~~~ve
kendisi duruma egemen olmaya vakit bulamadan Padi~ah veya
Ittihat ve Terakki'ce dü~ürülmü~tür.
Bu konularla ilgili birkaç yönü k~saca hat~rlatmakla ba~l~yaca~~z :
— Kamil Pa~a henüz sadrazam olmadan önce iç, d~~~ve ekonomik sorunlarda nas~l bir yol tutulmas~n~~gerekli buldu~unu en çok
~u üç l'ayihada belirtmi~tir : a) aç~kta bulundu~u s~rada ~ 9 Cümadel
ula 1296 (11 /5 /1879); b) Maarif Naz~r~~iken 27 Ramazan 1298
(23/8/1881); c) Evkaf Naz~rh~~~s~ras~nda 24 Nisan ugg (6 /5 /1883)
günlü layihalar~nda 1. Do~al olarak da bu konulardaki istek ve dü~üncelerini sadareti s~ras~ nda Padi~aha sundu~u arlzalarda ayr~nt~l~~
olarak bildirmi~tir 2.
Burada birkaç örnek verece~iz :
Demin an~ lan ikinci Layihada çok dikkate de~er olan ~u cümle
(S. 87) ayr~ca büyük bir isabetli görü~ü kapsar ve yazar~n alt~~y~ll~k
sadareti boyunca yurdu iç ihtilallerden ve d~~~çarp~lardan nas~l
korudu~unu anlamaya yarar. O der ki :
"Elhas~ l Devlet-i aliyenin gavailden masun 3 olmas~~idare-i
mülkiyenin bir kat daha tanzimiyle teba-i ~ahane s~mflarm~n menafi-i devlete muvaf~ k bir yola sülük ettirmeye mütevakk~ f olup, bu da
ilk nazarda her ne kadar güç görülse bile ecnebilerin bir tak~m vesaitle
memalik-i ~ahane ahalisini kand~r~ p kendi maksatlar~na hizmet
ettirecek yola çevirmek kadar güç de~ildir".
Keza O, an~lan son iki layihas~ nda ve hele üçüncüsünde ekonomik i~ler, demir yollar~ , fabrika ve bankalar üzerinde durmakta,
plan dü~üncesini ileri sürmekte, yabanc~~sermaye konusunu ele
almakta ve isabatli görü~ler aç~klamaktad~ r. Daha Evkaf Naz~n
iken 1883 de 4 çiftçileri tefecilerin elinden kurtarmak için "kredi
fonsie" niteli~inde bankalar kurulmas~n~~istemi~tir.
Metinler için Bk. Hilmi Kâmil Bayur: "Sadrazam Kâmil Pa~a, Siyasi Hayat~~
(S. 79 v.d., 81 v.d., 91, v.d.)
Bunlar~n birço~u kendi Hat~rat~nda bulunur.
3 Pürüzlü durum ve dertlerden korunmu~.
4 Demin an~ lan üçüncü lâyihada (S. 92-93).
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Sadrazam olunca demiryolu yap~m~na h~z verdi~i gibi bir ba~lang~ç olmak üzere 26/8/189o'da Almanya ile kapitülâsyon esas~na
dayanmayan bir tecim antla~mas~~imzalam~~t~r. Do~al olarak bunun
hükümlerinin yürürlü~e girmesi öbür büyük devletlerin de ayn~~nitelikte bir antla~ma imzalamalar~na ba~l~yd~. Ancak bir ç~~~r aç~lm~~~
oldu.
Yine sadareti s~ras~nda Ziraat Bankas~n~~kurmu~tur. Bu konuda
padi~ah~n onay~na sunulan 5 Te~rinievvel ~~303 (~~7 Ekim 1887) günlü
mazbatan~n baz~~ k~s~mlar~~ Hilmi Kamil Bayur'un an~lan eserinde
vard~r (s. 167 v.d.). Gerçi Osmanl~'da tar~m kredisinin temeli Mithat
Pa~a taraf~ndan "Memleket Sand~klar~" adiyle 1863 y~l~nda yersel
kurulu~lar niteli~inde olu~turulmu~, daha sonra 1883'de Sait Pa~a'n~n
sadaretinde bunlar "Menafi Sand~klar~" biçimine sokulmu~~ise de
modern anlamda tar~m kredisi sa~layan Ziraat Bankas~~Kamil Pa~a
taraf~ndan 1888 y~l~nda kurulmu~tur. Ne gariptir ki bu banka için
yap~lan türlü kutlamalarda dikilen heykellerde, konulan levhalarda
onun ad~~ hiç an~lmamaktad~r.
Mali durumu da elden geldi~i ölçüde düzeltmi~tir. ~zmir Valili
~inden azledildikten sonra onun 31/7/19o7 günlü arizas~nda 5 :
"Devletin Düyun-u muntazama ve gayr-~~muntazamas~~birer suret-i
tesviyeye raptolunarak müzayaka-i maliyenin ~iddeti tahfif edilmi~ . .
denilmektedir.
2 — Kamil Pa~a 1885'de, ikisinde de Bulgar ço~unlu~u ya,~ ayan
Bulgaristan'la Rumeli-i ~arki'nin birle~mesinden birkaç gün sonra
Sadrazam olur. Birle~me olay~~üzerine o s~rada Sadrazam bulunan
Sait Pa~ a derhal ordu gönderilmesini ister. Evkaf Naz~r~~olan Kamil
Pa~ a ise "Edirne'de ne kadar asker var" diye sorunca Harbiye Naz~r~~
Gazi Osman Pa~a "7.000 ki~i" kar~~l~~~n~~verir; Kamil Pa~a da önce
bu say~y~~yeter dereceye ç~kard~ktan sonra i~e giri~ilmesini ileri sürer.
Padi~ah~n ise esasen bir çat~~ma istemedi~i az sonra anla~~lacakt~r.
Bu görü~~ayr~l~~~~yüzünden Sait Pa~ a azledilip yerine Kamil Pa~a
geçer ve az sonra S~ rbistan'la Bulgaristan aras~nda sava~~ç~kt~~~ndan
ve gerekti~i ölçüde asker de toplanm~~~oldu~undan Bab~ali, Rumeli-i
~arkiye girip eski durumu yerine getirmek isterse de Padi~ah bundan
çekinir ve raz~~olmaz.
5 Metin için Bk. ~smail Hakk~~ Uzunçar~~l~ : "II. Abdülhamit devrinde Kamil
Pa~a" Belleten C. XIX, Say~~74 (Nisan 1955) S. 221.

64

HIKMET BAYUR

I~ler bu ç~~~ra girince ancak diplomasi ile sonuç almaya çal~~mak
yolu kal~yordu. Sonda maddi kazanç olarak dokuz buca~~~ve yüz
kadar köyü olan K~rcaali ilçesi do~rudan do~ruya Osmanl~~yönetimine geri gelir ve sözde Osmanl~ya ba~~ml~~olan Bulgaristan Prensi,
Rumeli-i ~arki valisi atan~r.
3 — Ingilizler M~s~r'~~1882 de i~gal etmi~ler ve onlar~~oradan
ç~karmak için yap~lan bütün çabalar sonuçsuz kalm~~t~~6. I 885 de sadrazam olan Kamil Pa~a uzun görü~meler sonunda ~u anla~may~~elde eder
(22 /6 /1887): Ingilizler üç y~l sonra M~s~r'dan çekilecekler, ancak ileride bir zorunluk olur da Osmanl~~Hükümeti oraya asker gönderirse
Ingilizler de ayn~~ ~eyi yapacaklard~r. Ingiltere Kraliçesi bu anla~may~~tasdik ederse de önce bu i~i kabul edip hükümete onu imzalamak
yetkisini vermi~~olan Abdülhamit, Rus ve Frans~z Büyükelçilerinin
itirazlar~~sonucunda tasdikten kaç~n~r. Bu davran~~~Ingiltere Kraliçesi
Victoria'ya çok a~~r gelir.
Bu anla~ma Ingiltere'ye M~s~r'~~üç y~l sonra bo~altmak ko~uluyla
bu ülke d~~ar~dan bir sald~r~ya u~ramak veya orada karga~al~k ç~kmak gibi durumlar gerçekle~irse Osmanl~~ile bir türlü ortakl~k sa~l~yordu. Ancak ne ondan önceki be~~ y~l içinde (1882-1887) ne de
ondan sonra birinci Genel Sava~~n patlad~~~~1914 y~l~nadek Ingilizleri M~s~r'dan ç~karacak bir anla~maya var~lamam~~~oldu~una göre
Kamil Pa~a'n~n parlak bir ba~ar~~ elde etti~i ve Abdülhamid'in
a~~r~~kayg~~ve ku~kusu yüzünden bunun bo~a gitti~i kabul edilmelidir.
Osmanl~~ile anla~amayan Ingiltere i~gale itiraz eden ve güçlük
ç~karan Büyük devletlere tavizler vererek onlar~~bu i~e raz~~edecektir.
Böylece bu i~gal türlü ölçülerde 1882'den 1954'e dek sürecektir.
4 — 1887 y~l~nda geni~letilen ve "Do~u üç tarafl~~ ba~la~mas~" denilen Ingiltere - Avusturya - ~talya anla~mas~nda 7 Türkiye'den
kendileriyle i~birli~i yapmas~n~~istemek kayd~~ vard~r. Bu anla~ma
Almanya - Avusturya - Italya aras~ndaki Üçlü Ba~la~ma ile paralel
i~lemekteydi, daha do~rusu Ingiltere'nin Do~u ve Akdeniz sorunlannda bu ba~la~maya kat~lmaslyd~. Kamil Pa~a buna girilmesine
Bk. Hikmet Bayur Türk ~nk~lâp Tarihi C. I, K. I, S. 31 v.d. ve S. 57 v.d.
An~lan anla~ma iki kademede gerçekle~mi~tir. ~ngiltere-~ talya aras~nda
12/2/1887'de imzalanm~~, 23/3/1887 de de Avusturya buna kat~lm~~t~r. Bk. H. B.,
Türk ~nk~lâb~~Tarihi, C. I, K. I, S. 6o v.d.,
6

7
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e~ilimli olursa da Abdülhamit Rus ve Frans~z bask~siyle çekingen
durur ve i~~savsaklamalar yüzünden geri kal~r 8.
Bundan sonra Osmanl~~devleti bir devletler ba~la~mas~ na ancak
kendi direni~li istekleriyle 1914 de, Almanya zaten genel sava~a tutu~mu~ ken girebilecektir.
Devletin bu "Do~u üç tarafl~~ ba~la~mas~ na" girmemesi için
Abdülhamid'in ku~kular~n~ n nas~l tahrik edildi~ini, yani daha do~rusu ona yaranmak ve iç duygular~ na uymak için saray adamlar~n~n
ne gibi dü~ünceler ortaya att~klar~n~~gösteren bir belgeyi ileride
görece~iz. Bu, mabeyin kâtiplerinden Kadri Bey'in Y~ld~z evrak~~
aras~ nda bulunan bir layihas~d~r 9 .
Bütün bu olaylar gösterir ki Kamil Pa~a'n~ n Sadareti s~ras~nda
Devletin son y~llarda u~rad~~~~çarp~lar~ n zararlar~~elden gelebildi~i
ölçüde tamir edilmi~~veya edilmek imkan~~ sa~lanm~~ , dostlu~uyla
ba~la~~kl~~~~aran~ r bir duruma getirilmi~~ve ekonomik kapitülâsyonlar~n kald~r~lmas~~yolunda önemli bir ilk ad~m at~lm~~ t~r. Bunda
anlay~~l~~diplomatik tutumun etkisi oldu~u kadar içeride baysall~~~n
sa~lamlm~~~ve ekonomik kalk~nmaya giri~ilmi~~olmas~n~ n da etkisi
büyük olmu~ tur.
Kamil Pa~a'n~n ki~ili~inin bir özelli~i de cesur davran~~~~ve aç~k
sözlülü~üdür.
Halep valisi iken bir Ermeni ayaklanmas~n~ , sorumluluktan
kaç~ nmayarak ba~ar~~ile bast~rm~~t~. Davran~~~ n~~çok çetin bulan
Ingiltere Büyükelçili~inin s~zlanmas~~ve direnmesi üzerine azledilir
ve aç~kta kald~~~~süre boyunca kendisine ayl~k verilmez.
Aç~ k sözlülü~ünün bir örne~i Maarif Naz~ rl~~~~s~ras~ nda yazm~~~
oldu~u yukar~da an~lan 2 7 Ramazan 1 2 98 (23/8/ ~ 88~ ) günlü lâyi8/3 /1887), S. 95 (28 Mart
8 Bk. Kamil Pa~ a Hat~rat~ : S. 78 (16 Mart 1303-2
1303-9/4/1887), S. 112 (14 Te~rilliCVVel 1303-26/10/1888) S. 115 (1 Kanunuevvel
~~3o4-13/ ~~2/ ~~ 888), S. 43 (8 Kanunuevvel 304-20 / 2/1888) S. 46 (9 Kâ. evvel
1304-21/12/1888), S. 132 ( ~~3 Eylül 1305-25/9/1889), S. 144. (9 ~ubat ~~305-21/2/1890)
önce Osmanl~~toprak bütünlü~ünü
9 O evrede bu gibi antla~malarm esas~~
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Belirten C. XXXV, 5
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hada 1° Abdülhamid'in hiç ho~ una gitmiyecek ~u dü~ünceye çekinmeden yer vermi~~olmas~d~r :
"Rusya Devleti kendi memalikinin cesametine
ve zaman~n
hükmü 12 ile kabil-i telif" olmayan usul-ü hükümetinin vehametine 14 nazaran
dahili gailelerden azade 15 de~il ise de. . .".
~mledi~imiz söz Abdülhamit ve Çarl~k düzenleni aras~ndaki
benzeyi~~dolay~siyle Padi~ah~ n yönetimini de k~ namaya ve onun
sonunu da kötü gösterme~e var~yordu.
O s~rada Kamil Pa~a Maarif Naz~r~~olup iki yüz lira ayl~~~~vard~.
Bu layihan~n verili~inden üç buçuk ay sonra '6 7 Aral~k 1881'de
sicilindeki kayda göre "hasbel icap" azlolunur. ~ki gün sonra da
yüz lira ayl~ kla Nafia komisyonu üyesi yap~l~r.
Bir y~ l kadar bu durum böylece devam ettikten sonra 1882'de
Padi~ah~n k~zg~nl~~~~geçmi~~olacak ki Kamil Pa~a yine iki yüz lira
ayl~ kla Evkaf Nazmi ve bilinen ko~ullar alt~nda 25/9/1885'de Sadrazam olur.
A~a~~ daki görülecek vecizeler sadareti ve daha sonra ~zmir
Valili~i s~ras~nda yaz~lm~~t~r.
* *
Kamil Pa~a'n~n evrak~~aras~nda dü~üncelerini kapsayan perakende Notlara rastlanm~~t~ r. Bunlardan baz~lar~~ aynen a~a~~ya
aktar~ld~~(Belge ~~ ve 2 de örnekler vard~r):
— Devletin hal ve mevkiini hakkiyle takdir edebilmek için
Devletin haliyle hemhal olmal~d~r. Yoksa sayei ~ahanede kesbi saman 17 edenlerin hal a~ina 18 olmalar~~muhaldir ".
10 Hilmi Kamil Bayur. An~ lan eser: S. 84.
11 Büyüklü~üne.
12 Zaman~n emretti~i yol.
13 Uyu~amaz.
14 A~~rl~k, tehlike.
15 ~ç dertlerden yoksun.
15 Lâyiha elden ele geçmi~~ve sonunda bu gibi yönleri mimlemekte uzman
bir hafiyece görülmü~~olmal~d~ r. Üç buçuk ayl~k gecikme bundan do~mu~~san~labilir.
~u da var ki ileride birkaç kere görece~imiz gibi Abdülhamid'in cezaland~rmalar~~
suç sayd~~~~eylemlerden birkaç hafta veya birkaç ay sonra gerçekle~mektedir.
17 Mevki sahibi olan, zenginle~ en.
's Durumu bilir.
19
Olamaz.
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Menafi-i saltanat~~seniyyeyi mizac~~2° ~ahaneye tevfik etmek 21

hünerdir.
Hukuk ve menafi-i ~ahaneye hizmet etmek Efendimize hizmet
etmektir.
Mizac~~~ahaneye hizmet ise kendi menfaatimize hizmet demektir.
3 — ~evketlü Efendimiz fatin 22 ve zeki ve mahir, nikübed-di 23
ahvali fark ve temyize kadir ise de sureti mai~et 24 ve mua~ereti 25
hümayunlar~~icab~nca efkâr~~ ~ahaneleri erbab~~hiyel 26 ve desaisin 27
ilkaat~~28 acibe ile zat~~ hümayunlar~ nda ihdas ettikleri hissiyata
tabidir.
(K~rm~z~~ mühürlü aç~lm~~~bir büyük zarf üzerindeki Notlar:)
4 — Efkâr~~umumiyeyi yok hükmünde addetmek kabil
5 — ~ tirazlara Bâblâli hedef olacak yerde Mabeyni Hümayun
mesuliyete maruz olmu~ tur.
6 — Mahmilerin 29 seyyiat~~3° hamiye 31 raci 32 oluyor.
7 — Bir adam, tab'~~ve talihinin veya efalinin muktezas~~33 olsun,
halk~n menfuru oldukça onun hakk~ nda teveccüh göstermek talihine
i~tirak etmek oluyor.
8 — ~slâm~n inkisar~~halinden Ermeniler istifade ediyor.
9 — Bilâ beyyine 34 vicdanen hükmetmek ~er'an caiz de~ildir.
~~o — Hükümdar~ n Devairi Resmiye haricinde i~~görmesi usule
muvaf~k de~ildir.
Mabeyni Hümayunun do~rudan do~ruya süfera ile haberle~mesi
iyi de~ildir.
20 Tabiat, yaradd~~.
24 Uydurmak, uygun k~lmak.
22 Anlay~~l~.
23 Iyi ve kötü.
24 Ya~ama yolu, biçimi.
25 Ba~kalariyle geçinme biçimi.
2° Hileler.
27 Hileler.
28 Sözleri.
29 Korunanlar~n.
3° Kötülükleri.
31 Koruyana.
32 Geri tepiyor.
33 Gere~i.
34 Kesin kan~t olmadan.

68

HIKMET BAYUR

~~~~— Erbab-~~mesalihin Mabeyn-i Hümayun Komisyonlarmdan
~ikayetleri çok fazlad~r.
12 — Efendimiz iyilere serfiraz (ba~tac~) olacak yerde menfurlar~n 35 davet etti~i seyyiat~ n netaicine hedef oluyor.
(Izmir'de Vali bulundu~u s~ rada Not defterinden:)
~~ 3 — Biz Izmir'de bulundukça bir kimse tab'~~36 ~ahaneye
mugayir 37 rey ve mütalaa beyan~na cesaret edemiyece~inden Zat~~
~ahane teati-i efkardan 38 istifade edemiyecektir.
Süferadan al~ nacak reyler dahi, her sefir kendi devletinin menfaatine muvaf~ k rey itasiyle efkar~~~ahaneyi o cihete celbe çal~~aca~~ ndan,
faideden ziyade mazarrat~~ dai 36 olaca~~~ ~üphesizdir.
~~4 — Fenalar ahare fenal~ k isnadiyle setr-i hale çal~~~rlar.
~~5 — Tebdil-i Vükelâ husulti maksada kâfi
Tarik-i selâmet ikidir : Saray-~~Hümayunun telvisattan tecridi
veyahut idareyi Bab~ alrye b~rak~ p Padi~ah~ n kendi âleminde olmas~.
~~6 — Merkeziyet usulündeki mü~ külât mani-i umrand~r ".
17 — Devlete güçlük olmaz kavlince Padi~ahlar nazariyatta
her ~ eyi mümkün görürler. Fakat kabil-i icra olanla olm~yan~~bilmek
onlara ait de~ildir. Binaenaleyh icraata bizzat kar~~may~p iradat~~
seniyyelerinin infaz~n~~Vükelas~na b~rakmal~d~rlar.
~~8 — Balkan Konfederasyonu ihtiraz olunacak neticedir.
~~g — Ingiltere'nin Devlet-i Aliyye'den yüz çevirmesi asayi~-i
memleketi ihlâle kâfidir.
20 — Rusya'n~ n dostlu~unu muhafaza için Ingiltere ile Fransa'y~~elden b~ rakmamal~d~r.
2 — Girid'e verilecek muhtariyeti idare Arnavutluk ve Suriye
halk~ nda dahi ayn~~fikri uyand~ racak, Ermenilerde ise o fikir zaten
mevcuttur.
22 — Ingiltere'nin dostlu~unu muhafaza edip dü~ manl~~~ndan
sak~nmal~d~r.
Kendilerinden nefret edilenlerin.
Yarad~l~~, huy.
37 Ayk~r~.
38 Kar~~l~kl~~ fikir ileri sürülmesi.
39 Zarar getiren.
40 Bay~nd~rla~t~rmak, kalk~nma.
35

36
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Bu acayip milleti k~rm~ya gelmez. Bonapart gibi bir hükümdar~~
y~k~p menfas~nda bitirmi~tir.
23 — Öteden beri Rusya'n~n kar~~s~ nda bir metin sed hükmünde
olan Devlet-i Aliyye'nin zaaf veya sukutunu emel eden Rusya'dan
ba~ka bir Devlet var m~d~ r? Asla yoktur.
~~ te Devlet-i Aliyye'nin mevki-i tablisi budur. Binaenaleyh
Devlet-i Aliyye'nin umur-u mülkiye ve siyasiyesini idareye memur
olanlar bu hakikati bilirler ve ona göre meslek ittihaz ederlerse Saltanat-~~Seniyyenin kudret ve azametini ne dereceye kadar isal edebilecekleri edna mülâhaza ile malüm olur. Esbap mevcut, hüsn-ü
idare mefkuttur.
24 — Düvel-i saireye kar~~~Devlet-i Aliyye politikas~n~n hikmetine vak~f kimler vard~r?
25 — Memalik-i ~ahanenin her k~tas~n~ n bir Devletin matmah-~~nazar' 41 oldu~una ~üphe yoktur.
* *

Bu dü~ünceleri kapsayan birkaç belgeyi a~a~~ya koyuyoruz.
~lk olarak Kamil Pa~a'n~n "Devletin âtisini temin için usul-ü idarenin
tanzimi emeliyle Hakan-t sab~ka takdim k~l~ nan adza-i hususiyenin sureti"
ba~l~kl~~yaz~s~ndan birkaç parça alaca~~z 42 . Bu arizada devlet i~lerinin
yürütiilmesindeki yanl~~~tutumu ve bunu önlemenin yollar~n~~anlatan
ve padi~ah~~ k~zd~rd~~~~gibi saray adamlar~na Sadrazama kar~~~çabalar~nda geni~~bir sermaye te~ kil eden birçok parça bulunmaktad~r.
Ba~lang~çta ~u uyarma vard~r :
"Ahval-i dahiliyemizin tetkikat~na giri~ilince kuvve-i müfekkireyi i~gal eden bir çok esbap, istikbalimizi iyi bir surette göstermekte
olmasiyle hal-i haz~r~n iyili~ine itimat edilmiyerek âtiyi temin edecek
tedabire tevessül olunmas~~farizeden görünür".
. .. Efendimiz Hazretlerinin bulunduklar~~hal ve mevki-i
fevkalade cihetiyle "Elebdan sümme-1 edyan" 43 mantuk-u münifince 44
tab'an 45 evvela Zat-~~Akdes-i Hümayunlarm~ n tehlikeden muhafazas~~
Göz dikilen yer.
Kamil Pa~a Hat~rat~~S. 105-11 ~ . Al~nan parçalar~n bulunduklar~~sahifeler
ayr~ca gösterilecektir. Ariza 2 Haziran 1304 (14/8/1888) günlüdür.
42 önce bedenler sonra dinler.
44 Ulu sözüne göre.
42 Do~al olarak.
41
42
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kayd~ nda ihtiyata riayetle, gerçi umum bendegâmn akdem-i vezaif-i
ubudiyeti olan bu husus-u mühimme cümlece itina ve hizmet olunmakta ise de ba~kaca dahi istitla-i ahval için" tedabir-i lâzime
ittihaz~~arzu ve irade buyurulmu~~olup ~u kadar ki olbapta istihdam
buyurulan vesait-i mahsusenin" ~u halden istifade emeliyle bazen
bissuhule def'i mümkün olan umur-u cüz'iye 49 cesametlendirilerek ve bazen dahi hiç vücudü olmayan bir ~ey nazargâh-~~âliye
ayn-i hakikat mesabesinde arzedilerek böyle ~eylerin s~hhat ve adem-i
s~hhatine yak~n has~ l buyurmak için" tahkik ve istiknah~~ me~galesi
efkâr-~~ ~ahaneyi hayl~ca i~gal ve it'ab eyledikten ba~ka her türlü
ihtimale kar~~~tedabir-i ihtiyatiye ittihaz~~dahi külli külfete tevakkuf
edip binaberin 62 bu yolda olan me~guliyet-i daime ekseriya evkat-~~53
~ahaneyi izae " eyledi~i cihetle maham-i devlet-i aliyyeleriyle i~tigale " çok vakit b~ rakmamakta oldu~una ve halbuki Velinimet-i
himinnetimiz ~evketmeap Efendimiz Hazretlerinin yaln~ z maham-~~
saltanat-~~seniyyelerini de~il umur-u âdiyenin müfredat~ m" bile
bizzat tedkik buyurmak tab'~~hümayunlar~~iktizay-~~âlisinden bulundu~una binaen atabe-i 67 ulyaya arz olunan mesalihden 58 baz~lann~n
vaktinde ç~kar~lmamas~ ndan ve bir tak~m~n~ n dahi mütalâas~na
vakit bulunamayarak ili~üp kalmas~ndan dolay~~bu keyfiyet dahilen
ve haricen ho~nutsuzlu~a badi 59 olmaktad~r. Beynel-düvel münasebat-~~siyasiyenin karars~zl~~lyle beraber teb'a ve zirdestan-~~
Devlet-i Aliyeyi te~kil eden anas~r~n ekseni fesada meyyal ve etrafim~zda bulunan küçük hükümetler memleketlerinin t evsii6~~ f~rsat~na
didedüz-ü intizar " olduklar~~ ~u zamanda...."
Olan bitenleri ö~renmek için.
Saray adamlar~~ve hafiyeler anlam~nda.
88 Kolayl~kla.
4 ° Ufak i~leri.
50 Anlamak, kavramak için.
31 Yormak.
52 Dolay~siyle.
53 Vakitler.
54 Ziyan.
83 Devletin önemli i~leriyle me~gul olmaya.
38 Ayr~nt~lar~n~.
57 Kap~~ e~i~i.
58 I~lerden.
59 Sebep.
50 Eli alt~nda, Uyruk anlam~nda.
81 Büyütülmesi, geni~letilmesi.
55 Göz dikmi~~olarak beklemekte olduklar~.
88

47
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Bu a~~ r kmamaln yapt~ktan sonra sadrazam ~öyle bir yolun
tutulmas~m ileri sürer (S. ~~ o- ~ s ~ ) :
"Varidat ve masarifatm tevazününe sây ve hizmet eden heyet 63
hengisi ise muvazene haricinde bir masraf~n lüzumu yine o heyette
tezekkür ve tasdik olunmad~ kça vukuuna müsaade buyurulmamas~.
"Lüzümundan fazla birçok memurin ve müstahdemin maa~at~~
bütçeye bar 66 oldu~undan bir memuriyet münhal oldu~unda"
mümkün ise maa~~hazine-mande edilip ", de~il ise di~er memur
tayini hususu mensup oldu~u daire ile Bal:4W beyninde kararla~t~nlarak arzolunmad~kça ahar~ n tavassut ve istidas~~üzerine irade-i
seniye itas~ na müsaade buyurulmamas~.
"Rütbe ve ni~an-~~ zi~an gibi atayay-~~seniyenin tekessürü 67
itibar-~~âlisinin tenakusunu 68 mucip olma~la beraber mincihetin
bütçeye de tesir etmekte bulundu~undan 69 i~bu avat~f-~~seniyenin
eskisi gibi müstehak~na ve fevkalade ifay-~~hizmet edenlere hasrredilmesi", memurin hakk~nda Bâb~âlinin ~ükür ve ~ikayetinin nezd-i
hümayun-u ~ahanede mesmu' olmas~~n.
"Mesalih-i mühimme ve umur-u nafia hakk~nda Bab~allnin ba
mazbata vuku bulan maruzat üzerine ~ erefsanih olacak irade-i seniye
her ne merkezde ise vakit ve zamaniyle isdanna 72 müsaade-i seniye-i
Hazret-i Padi~ahl ~ayan buyurulmas~.
tC

"Makam-~~vekalet 93 öteden beri iradat-~~seniye-i sadirenin
vas~ta-i tebli~i oldu~undan umur-u idare-i mülkiye ve siyasiyeye
dair ~erefsadir olan iradat-~~seniyenin tebligat~ nda usulü kadimeye
riayete ferman buyurulmas~.
83 Heyet-i Vükelâ, yani Bakanlar Kurulu an~hyor.
"Yük.
85 Bo~ald~~~ncla.
88 Hazine için al~konulup.
82 Çogalmas~.
83 Azalmas~n~ .
o Abdülhamid'in murassa yani mücevherli ni~an dahi da~~tmas~~dolay~siyle
yaz~lm~~t~r.
7° Yaln~z bu gibilere verilmesi.
71 Bâb~âlinin iyi ve fena deyi~ine önem verilmesi.
22 Ç~kar~lmas~na.
23 Sadaret. Sadrazam~n Padi~ah~n vekili olmas~~dolay~siyle.
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"Umur-u ecnebiye ve politikaya ait mevad hangi devlete müteallik olursa olsun bir mecray~~resmiden geçip Devlet-i Aliyye ile
düvel-i mütehabbe 74 beyninde mevcut olan hukuk ve münasebat-~~
hasenenin muhafazas~~ ...."
Bu arizamn verilmesinden iki ay kadar sonra 24 Zilhicce ~ 3o6'da
(21 /8/1888) mabeyin ba~ kâtibi Süreyya Pa~a padi~ah~n buyru~u
üzerine sadrazam~~adeta sorguya çeker. Ba~ kâtibin Abdülhamid'e
verdi~i rapor Y~ld~z evrak~~aras~nda bulunmu~tur. Süreyya Pa~a'n~n
ba~lang~ çta "Velinimet Efendimiz baz~~maruzatta istimal olunan
tabirattan (
) endi~e buyuruyorlar" demesi ancak yukar~daki
arizaya veya henüz görmedi~imiz ayn~~ nitelikte bir belgeye im
olabilir.
Çok olas~d~r ki Padi~ah bu yüzden sadrazam~n kendisine ba~l~l~~~ndan ~üphe etmi~~olsun. Bu gibi ku~ kular üzerinde iki ay boyunca
saray adamlar~~da herhalde ellerinden geldi~i ölçüde i~lemi~~olacaklard~r.
Bu belge ayr~ca da M~s~r ve Üçlü veya Dörtlü ba~la~maya
kat~lmak sorunlar~n~n 1888 yaz~nda nas~ l bir durumda bulunduklar~n~~
ve sadrazam~n o s~radaki dü~üncelerini göstermesi bak~m~ ndan da
önemlidir.
Belgenin a~a~~daki ba~l~~~ndan anla~~laca~~~gibi Süreyya Pa~a
A, B ve C diye ay~rd~~~m~z k~s~mlar içinde yay~k bulunan bu konular~n tümünü Padi~aha topluca sunmaktad~r.
Bunlardan birinci k~s~m Mabeyin ba~kâtibinin Padi~ah ad~na
Sadrazama söylediklerini, aç~klad~~~~ku~kular~~ve bunlar dolay~siyle
istedi~i inancalar~~ (A); ikincisi Kamil Pa~a'n~n verdi~i kar~~l~klar~~
(B) ; üçüncüsü de ba~ kâtibin bunlar üzerine sadrazama söylediklerini (C) kapsar.
Abdülhamid'in, amcas~~ Abdülaziz ve a~abeyi V. Murad'~n
ba~lar~na gelenleri hiç akl~ndan ç~karmamas~~ do~al ise de ku~kular~~
bu a~ama ileri götürmesi yine de do~al say~lamaz ve onun görece~imiz
tutumunu bir hastal~ k olarak nitelendirmek gerekir.

74

Dost Devletler.
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Üzerinde durdu~umuz belge ~öyle bir ba~l~ k ta~~r :
"~~BU Z~LH~CCEN~N Y~RM~~DÖRÜNCÜ ÇAR~AMBA GÜNÜ SADRAZAM
PA~A KULLARINA VASITA-~~TEBL~~~OLDU~UM EMR-Ü FERMAN-I
HÜMAYUN-U HAZRET-i H~LAFETPENAH~LER~N~N HULÂSAS~YLE
PA~AY-~~MÜ~ARÜN~LEYH KULLARININ MARUZAT-I CEVAB~YES~~
ZABIT VARAKASIDIR'".

A. — Baskâtibin Sadrazama söyledikleri :
"Velinimet efendimiz baz~~maruzatta istimal olunan tabirattan
ve Girit hakk~nda ittihaz olunan tedabirin netayicinden endi~e
buyuruyorlar. Çünkü Girit hadisesini teskin için k~sm-~~küllisi redif
olmak üzere otuz tabur asker tertip olundu. Bu kuvvetle mevaki-i
muktaziye tutularak ahali-i islâmiye ile h~ ristiyanlardan muti 75 olan
ve arz-~~itaat edecek bulunanlar bittemin köylerine iade olunduktan
sonra hal-i ~akavette bulunanlar derdest edildikçe divan-~~harb-i
örfiye verilerek mücazat-~~kanuniyeleri icra olunur ve cezirece 76
emniyet ve asayi~~tamamiyle takarrür edinceye kadar bu hal devam
eder deniliyorsa da, asakir-i ~ahanenin kar~~s~nda bulunacak olanlar
bir devlet asakir-i muntazamas~~olmay~p e~k~yadan ibaret oldu~u
cihetle bunlar bir mahalde kuvve-i askeriye görünce suret-i itaatta
görünüp asker oradan gidince yine tarik-~~ ~akavete sülük 77 eder.
Bu hal ile cezirece ~uri~~78 bir çok vakit devam eyler. Di~er cihetten
hasat vakti taht-~~silaha al~nan efrad-~~redife i~~uzad~kça yese dü~erek
ve müzayaka-i maliyeden" dolay~~vakt-i zamaniyle maa~~dahi
alam~yarak oradaki asker beyninde bir itaatsizlik zuhur edebilir".
Burayadek Padi~ah~n ba~ kâtip yoluyla sadrazama söylettikleri
bir a~ama akla yak~n say~labilir. Ancak bunun arkas~~ i~in acayipli~ini
ve saçmal~~~n~~göstermektedir. Süreyya Pa~a ~öyle devam eder :
"Bu halden baz~~menviyat-~~muzirre 8° de vukua gelmek muhRuslar'~n Bo~azlar~~tutmak hakk~nda baz~~
temeldir. Mesela
hissediyoruz
diyerek Girit'te adem-i itaat halinde
tesebbüsatta bulunduklar~n~~
Itaat eden, buyru~a uyan.
Ada.
" E~kiyal~k yoluna sapar.
78 Kar~~~kl~k.
79 Para s~k~nt~s~ndan.
80 Zararl~~amaçlar.
75

76
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bulunacak askeri al~p bu tarafa bir donanma sevketmeleri ihtimalden baid"
de~ildir 82 . Ingilizler M~s~r meselesinin tesviyesi için müzakereye
~uru etme~e 83 birkaç defa meyl göstermek derecelerine getirilmi~,
hattâ geçenlerde Vamberi 84 gibi bir adam~n tavassutuna bile müracaat eylemi§ iken sonradan bu i~i mesküt b~rakmak tarikini ihtiyar
eylemeleri bu i~in arzular~~ve fhile tesviyesine ~evketmeab Efendimiz Hazretlerini mani-i münferit 85 bilerek, Cenab-~~Hak savn-~~ilahisinde masun ve
mahfuz buyursun 86, V elinimet-i biminnetimiz ~evketmeap efendimiz hazretlerinin asr-~~hümayunlar~ndan sonraya talik-i maslahat etme~~
e 87 ve Hüda
göstermesin o zaman~n hulülünü takri p eyleme~e sarf-~~mesai etmek niyetinde
bulunduklar~n~~gösteriyor 88. Ve kar~~m~zda bir devlet donanmas~~bulunmad~~~~halde ~akir Pa~a'n~n Girid'e iki torpito istimbotu istemesi
dahi garip görünüyor. Velinimet efendimiz zat-~~Minizin sadakat ve
ubudiyetlerinden emin olup ancak baz~~vukuat-~~cariye vukuat-~~salife
ile tatbik olununca 89 nefs-i hümayun-u mülükâneleri hakk~nda mucib-i endi~e
baz~~ahval görmektedirler. Binaenaleyh Girit hakk~nda ittihaz olunan
tedabirden mahsus ve muntazar olan netice nedir? Olbapta ve endi~e
buyurulan ahval hakk~nda zat-~~âlilerinden teminat-~~kaviyye talep
buyuruyorlar."
Uzak.
Hep biz imliyoruz.
83 Ba~lamaya.
84 Pe~te Üniversitesinde Turkoloji Enstitüsünü kurmu~~olan ünlü Türkolog
Profesör Wambery Armin.
81
82

Tek engel.
Tanr~~ilahi koruyuculu~u alt~nda korusun ve saklas~n.
87 I~i Abdülhamid'in padi~ah bulundu~u evreden sonraya b~rakmak.
88 O zaman~n gelmesini yak~nla~t~rmaya çal~~mak (yani Abdulhamid'i tahttan
indirtmek veya öldürtmek) niyetinde bulunduklar~n~~gösteriyor.
82 özet olarak deniliyor ki : M~s~r i~inin çözümlenmesini engelleyen tek
ki~inin Abdulhamid oldu~una inanan Ingilizler onu ya tahttan indirerek veya
öldurterek ortadan kald~rmak istiyorlar. Bunun için de uzun süre Girit'te bulundurulmaktan ho~lanmayan redif (askerlik görevini bitirdikten sonra sal~verilmi~~
ve gerekince yeniden silah alt~na al~nm~~~erler) taburlar~n~, Ruslar Bo~azlara sald~racaklar yalaniyle kand~r~p Ingiliz gemilerine bindirerek Istanbul'a getirtecekler
ve ~am'dan getirtilmi~~Arap taburlar~n~n Abdtilaziz'e kar~~~kullan~ld~klan gibi
bunlar~~da Abdülhamid'e kar~~~kullanacaklard~r. Bunlar~n komutan~~~akir Pa~a'n~n
—~üphesiz k~y~larda bulunan ayaklanm~~~köy ve kasabalar~~denizden dövebilmek
için— istedi~i sava~~gemilerinin de haz~rlanan bask~nda Padi~aha kar~~~kullan~lmas~ndan ayr~ca ku~kulan~lmaktad~r.
85

86
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"B. — Sadrazam Pa~a kullar~n~n maruzat-~~cevabiyesi"
"Girit hakk~ nda ittihaz olunan tedabirden hüsn-ü âsar görülme~e
ba~lad~. Onbe~~yirmi gün, nihayet bir mâha kadar emniyet-i tamme
husulü memuldür. O vakit otuz taburun onbe~i mahallerine iade
olunur ve cezirenin idare-i örfiye taht~nda bulundurulmas~ na hacet
kalm~yacak zaman~ n hulfflünde kadimen orada bulunan taburlardan
maadas~~dahi memleketlerine gönderilir. Bu halde bir müddet silah
alt~nda tutulacak efrad-~~redife yedi taburdan ibaret bulunaca~~ndan
bunlar~n masarifi cüziyattand~ r. Mamafih hiç redif toplamaks~z~n
Edirne ve Trablusgarp'tan be~- on tabur asakir-i nizamiye sevkiyle
dahi Girit i~ inin bitirilmesi, mümkünattan bulundu~u halde S~rplar'~n
tecavüzü ve Bulgarlar'~ n ilan-~~istiklali ve Italyan~ n Trablusgarp'a
taarruzu ~ayialar~~oralardan asker kald~r~lmas~na mani oldu.
"M~s~ r Meselesine gelince: Ingilizler öteden beri bizden bir
suret-i tasfiye teklifini bekliyorlar. Telâkki etti~im emr-ü irade-i
seniyeye imtisalen bir suret-i tasfiye müsveddesi arz-ü takdim eyledim.
Irade-i seniyyenin ~erefsüduruna muntaz~ r bulundu~um halde
Südan hududunda yeniden baz~~ i~ti~a~ at zuhuru i~in teahhurunu
mucip oldu. Ingilizler'in M~s~r hakk~ ndaki fikir ve niyeti orada
hükümet-i islâmiyenin temin-i bekas~~olup M~s~r'~ n Devlet-i aliyye'ye
merbutiyet-i haz~ ras~n~~tercih eylemektedirler. Ingilizler'in fikir ve
niyeti bu olmasa M~s~r'~~istimlâk etmelerine kim mani olabilirdi?
Mademki dört devletle müttefikdirler, 90 bizim adem-i muvafakatimiz
ve Frans~zlar'la Ruslar'~n itiraz~~hiç fayda vermezdi. Binaenaleyh
Ingilizler'in bu i~ e nefs-i hümayun-u mülükaneyi mani bilüp ona
kar~~~bir tak~m te~ebbüsat-~~hainanede bulunmay~~hat~rlar~na getirmeleri ve Girit'teki asakir-i ~ahaneyi aleyhimize istimal edebilmeleri
mümkün de~ildir.
"Politika bahsine gelince: Devlet-i aliyyenin meslek müttehaz~~91
hürriyet-i hareketini muhafaza etmek ~artiyle bitarafl~ k olup 92 geçen
90 Bunlar o evrede türlü anla~ malarla biribirine ba~l~~bulunan Almanya,
Avusturya, Italya ve ispanya'd~r. Bk. H. B. Türk Ink~lab~~Tarihi ikinci bask~, C.
I, K. I 1887 olaylar~ .
91 Edindi~i meslek, tuttu~u yol.
ve az sonra görü92 Bundan anla~~lan Kamil Pa~a'n~ n da Padi~ahm ku~kular~~
~lan söylentiler
nda
Abdülhamit'ce
ürkütücü
say
~
lecek olan Kadri Bey'in arizas
dolay~siyle Do~u Üçlü Ba~la~masma girmek için 1887 y~l~nda yapt~~~~gibi hiç
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gece atebe-i ulyaya ~ifahen dahi arzeyledi~im veçhile Avrupa'n~ n
bugünkü hali uzun bir müddet daha devam edemeyip hal-i di~ere
tahavvül edece~inden o vakit dahi Devlet-i aliyyenin mümkün olabilirse
hal-i bitarafiyeyi muhafaza etmesi ve mümkün olmad~~~~halde menfaat ve selâmeti hangi cihette görürse o tarafla birle~mesi lazimedendir. E~er Bo~azlar muhkem ve donanmay-t hümayun mükemmel bulunursa
bir muharebe zuhurunda bitarafhk muhafaza olunabilir 93. Mamafih hal-i
haz~m di~er hale bir muharebe ile tahavvülü, suret-i sulhiyede
tahavvülünden Devlet-i aliyyece daha hay~rl~d~ r. Çünkü bir suret-i
sulhiye husulü, lâbüd 94 Rusya ile Avusturya'n~ n ittifakma mütevakk~f
olup bu iki devletin ittifak~~da Avusturya'n~n S~rbistan'~~istilâ etmesi
ve Rusya'n~ n Bulgaristan'a girmesiyle has~ l olur. öyle bir halin vukuunda ~ talya ve Yunan dahi birer taraf~~kapma~a kalk~~acaklar~ndan
Hüdanekerde 95 Rumeli bütün bütün elden ç~kar. Efendimiz Fransa
ile Rusya'y~~hüsn-ü suretle idare buyurmakta olduklar~ndan ve di~er
dört devlet de Bab~ alice idare olunmakta idü~ünden iki taraftan da
Devlet-i aliyye hakk~nda bir ~ikayet ve adem-i emniyet beyan olunmuyor. Bu meslekle mümkün oldu~u kadar hal-i haz~r muhafaza
olunabilir. Nefs-i hümayun'a ait endi~eye gelince hat~r-~~ ~ahaneye
gelen ~ eylerin hiç biri mümkünattan de~ildir. Çünkü Efendimiz
umum asakir-i ~ahanenin ba~kumandan~d~rlar ve asakir-i ~ahanelerinin emr-ü idaresi yed-i hümayunlar~ndad~ r ve asakir-i mülûkâne
Efendi~mize muti' ve cümlemizin menfaat ve saadet ve selâmetimiz
taraf-~~ ~ahanelerinden temin buyurulmu~tur. Hat~r-~~ ~ahanelerine
gelen ~eyi kim yapacak? Hakk~ mda beyan buyurulan teveccüh ve
emniyet-i ~ahanelerinden dolay~~betekrar arz-1 te~ ekkür ederim.
E~er Efendimiz benim taraf~ mdan arzolunacak teminata itimat
buyururlarsa nefs-i hümayunlar~nca asla endi~e olmad~~~n~~temin
ederim. E~er kullar~ ndan ziyade emniyet buyurduklar~~bendeleri
olup da an~n arzedece~i teminata daha ziyade itimat buyururlarsa
olmazsa o anda direnmekten vazgeçmi~tir. Bunda a~a~~da görece~imiz Almanya
Imparatorluk taht~na II. Wilhelm'in ç~km~~~olmas~n~n da etkisi bulunmu~~olabilir.
Hat~ratta görüldü~ü gibi Ingiltere de bir y~ l sonra bu dü~ünceye kat~lacakt~r (Hat~rat S. 132 Kâ~nil Pa~a'dan ba~kitabete), (25/9/1889).
93 Biz imliyoruz.
94 Ister istemez.
95 Tanr~~etmesin.
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Efendimizin husul-ü rahatlar~~için menfaatimi feda etme~e haz~r~m.
Zira Efendimizin emin ve müsterih olmalar~~her ~eyden akdemdir 96."
C. Ba~kâtip Süreyya Pa~a'n~n Sadrazama verdi~i kar~~l~klar~~Padi~ah
bildiri~i :
"Sadrazam Pa~a kullar~n~n i~bu maruzat~~üzerine mü~arünileyh
hakk~nda olan teveccüh ve emniyet-i ~ahanelerinin berkemal oldu~undan ve fakat baz~~vukuat netayici mucib-i endi~e olmakta bulundu~undan ve Fransa ve Rusya devletlerinin taraf-~~ e~ref-i mülükanelerinden ve di~er dört devletin Bab~ali canibinden idare olunmakta
bulunmas~~söziyle bir muharebe vukuunun tercih olunmas~~Velinimet
Efendimizle kendisinin fikir ve mütalaalan beyninde bir mübayenetin 97 vücudünü teyit edip, halbuki bu mübayenet-i efkann devam~~
menfaat-i devlete asla tevafuk edemiyece~inden bahisle ve olbapta
baz~~tafsilat ve delail serd ve ityaniyle 98 ~erefsanih 99 olan iradat-~~
seniye-i Hazret-i Hilâfetpenahileri ve bu baptaki mütalaat-~~seniye-i
mülükaneleri cumartesi gününe kadar ve mümkün olursa andan
evvel ka~~t üzerine konularak taraf~na bildirilece~inden cevab~n~~
tahriren arz ve i~'ar etmesi lüzumu ve Bo~azlar~n tahkimiyle baz~~
büyük toplar ve z~rhl~~kulelerle techizi maddesinin bugünkü Meclis-i
Vükelâda mevki-i müzakereye vaz'ile neticesinin arzolunmas~~hakhakk~ndaki emr-ü ferman-~~hümayun-u ~ehin~ahileri bertafsil sadr-~~
mü~arünileyh kullar~na tebli~~olundu~u maruzdur."
Süreyya Pa~a'n~n Kamil Pa~a'ya verdi~i kar~~l~ktan onun sadrazam~n sözlerini iyi anlamad~~~~beliriyor. Avrupa'n~n bugünkü
halinin daha uzun süremiyece~ini sezen Kamil Pa~a, Padi~ah~~tahttan
indirmek ve belki de öldürmek gibi bir haz~rl~~~~sezememi~~olmak ve
onu ku~kuland~racak yaz~lar~~kendisine sunmakla suçland~nlarak
sorguya çekildi~i bir görü~mede "Efendimiz Fransa ile Rusya'y~~
hüsn-ü suretle idare buyurmakta olduklar~ndan ve di~er dört devlet
de Bab~alice idare olunmakta idü~ünden...." demesi Padi~aha kar~~~
yat~~t~nc~~ve ok~ay~c~~bir sözden ba~ka bir ~ey de~ildi.
Sadrazam acun durumunun bir de~i~ me evresine girdi~ini söylerken bunun neye dayand~~~n~~aramak ilginçtir. Bizce i~~~u yönden
ele al~nabilir:
"3 En önde gelen.
97 Ayr~l~k. Padi~ahla Sadrazam~n ayr~~dü~üncelerde bulunduklar~~belirtiliyor.
98 Getirmek, ileri sürmek.
99 ~erefli biçimde hat~ra gelen.
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Bismark'~n temelli siyasas~, kendi ba~la~~~~~Avusturya ile Rusya'y~~
iyi geçindirmek, kendisi de Ingiltere ile iyi geçinip Fransa'y~~dayanaks~z b~rakmakt~ . Bunun için de Viyana hükümetinin, kendi ç~kar
alan~~yapt~~~~ S~rbistan'a türlü bak~ mdan egemen olmakla yetinip,
Bulgaristan'~~ele almaya çal~~mamas~~ve oras~n~~Rus bölgesi olarak
tan~mas~~gerekiyordu.
Alman ba~bakan~~Viyana'daki büyükelçisine gönderdi~i 13/9/
1886 günlü yönergedem bu yönü iyice belirtir.
" . Bana öyle geliyor ki, sade bar~~~bak~m~ndan de~il, hak
bak~m~ndan da Ruslar~n S~ rbistan i~lerine kar~~mamazlik siyasas~na
kar~~l~ k olarak Avusturya Bulgaristan i~lerine kar~~mamazl~ k siyasas~~
gütmeyi kabul edebilir ve bu yönü Rusya'ya kar~~~üstenebilir.
... Bulgaristan'da nüfuz meselesi Avusturya imparatorlu~u
için Avrupa bar~~~n~~tehlikeye dü~ürmeye de~ecek derecede önemli
de~ildir...."
Bu siyasa böylece gidedururken 15/6/1888 de Alman imparatorluk taht~na II. Wilhelm ç~ kar ve çarçabuk Bismark'la onun aras~nda anla~mazl~klar ba~lar. Yeni Imparator her konuda kendine
öz bir siyasa gütme~e ve çok geçmeden Ingiltere'ye de meydan
okumaya koyulacakt~ r. Sonda 18/3 /189o'da Bismark çekilmek zorunda
kalacakt~r.
Kamil Pa~a'n~ n Süreyya Pa~a ile olan yukardaki görü~mesi
II. Wilhelm'in tahta ç~kmas~ ndan iki ay bir hafta sonrad~r. Bu süre
içinde Alman ve ona paralel olarak da Avusturya siyasetinin de~i~mekte oldu~u Osmanl~~sadrazam~nca sezilmi~~olmal~d~r. Avusturya'n~n Bulgaristan'~~ele almaya kalk~~mas~na kar~~~ilk olarak Rusya'n~n
da S~rbistan'~~ele alarak onu Avusturya'ya kar~~~ k~~k~rtmas~, sonda
1914'de birinci genel sava~~ n patlamas~na yol açm~~t~r. I~in bu kadar
gecikmesinin ba~l~ca nedenlerinden biri de 1894'de Rusya taht~na
ç~kan II. Nikola'n~ n, veliaht iken, 1891 y~l~nda yapm~~~oldu~u Uzak
Do~u gezisinden beri gözünün o yönlere çevrilmi~~ve Japonya, Çin
ve Iran'~~içine alan bir imparatorluk kurmak hayaline kap~lm~~~
olmas~d~r. Bu ihtiras yüzünden Rusya Japonya ile çat~~acak ve hiç
beklemedi~i bir yenilgiye (~~go4-~ go5) u~rad~ ktan sonra gücünden
epey kaybetmi~~olarak gözünü yine Balkanlar'a ve Bo~azlar'a çevi~ oo Ayr~nt~ lar için Bk. H. B., Türk Ink~lâbl Tarihi C. I, K. I, S.

52 v.d.
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recektir. Böylelikle Bismark'~n korktu~u sonuç gecikmi~~olarak ortaya
ç~kacakt~r.
Kamil Pa~a'n~n mabeyin ba~kâtibine Osmanl~~Devletinin bitarafl~k siyasas~~ gütmek istedi~ini söylemesi yani 1887'de istenmi~~
Oldu~u gibi Do~u Üçlü Ba~la~mas~ na girmekten vazgeçmesi de bir
yandan Avrupa durumunda sezilmeye ba~lan~lan de~i~iklikten öbür
yandan da Padi~ah~n bu i~de daha çok ~ahs~m ilgilendiren ürkeklikten ileri gelmi~~olabilir.
Süreyya Pa~a, sadrazam~n "hal-i haz~r~n di~er hale bir muharebe
ile tahavvülü suret-i sulhiyede tahavvülünden Devlet-i aliyyece daha
hay~rl~d~r" yolundaki dü~üncesini hiç anlamam~~t~ r. Kamil Pa~a
diyor ki : Avrupa'n~ n bugünkü hali uzun süremez, de~i~ ecektir, e~er
bar~~~içinde de~i~ irse bu ancak Rusya ile Avusturya'n~ n bir anla~masiyle olur ve bunun sonucu da birinci devletin Bulgaristan'~,
ikincisinin de S~rbistan'~~almas~~ve i~e ba~kalar~n~n da kar~~masiyle
bütün Avrupa vilâyetlerinin elimizden ç~kmas~~olur. Ba~kâtip ise
bundan sadrazam~n sava~ç~~ve padi~ah~n bar~~ç~~ oldu~u hükmünü
ç~ karmakla adeta Abdülhamid'in bütün Rumeli elimizden sessiz
sedas~ z gitmesini istiyormu~~gibi bir anlay~~~ortaya atmaktad~r. Bu
yön yüksek saray adamlar~n~n anlay~~s~zl~ k derecesini gösterir.
Konumuz bak~m~ ndan üzerinde durulmas~~gereken bir yön de
Kamil Pa~a'n~ n daha 1888'de bir Avrupa genel sava~~n~n ne gibi
nedenlerden ve hangi ko~ullar alt~nda ç~kabilece~ini, olaydan yirmi
alt~~ y~l önce sezmi~~olmas~d~ r. Bu olay gerçekle~ ince de Osmanl~~
siyasas~n~n ne olmas~~gerekti~ini de tespit etmi~ tir. Onun bu dü~üncesiyle ~ 9~ 4'deki hükümetin tutumunu kar~~la~t~rmak ilginçtir.
A~a~~da ünlü hafiyelerden o s~ rada Mabeyin ikinci kâtibi
olan Kadri Bey'in 25 Eylül 1304 (7 Ekim 1888) günlü bir arizas~~
bulunmaktad~ r. Yazar iki amaç gütmektedir : Birincisi "Ittifak-1
Müselles" dedi~i ~ ngiltere-Avusturya-Italya aras~nda kurulu Ba~la~ maya, ki Almanya, Avusturya ve Italya'n~n aralar~ nda var olan
as~l Üçlü Ba~la~ ma ile paralel i~lemektedir, Osmanl~~Devletinin
girmesini önlemektir, bu konuda kulland~~~~ba~l~ca kan~t da Padi~ah~n
kesin egemenli~inin sars~laca~~, yani me~rutiyete do~ru gidilece~idir.
~kincisi Kamil Pa~a Hükümetini dü~ürmek ve bu ~imdilik olamazsa
onun üyeleri aras~ ndaki var sand~~~~birli~i ve anlay~~~~bozmak için
içlerine ayr~l~ klar yaratacak kimseleri sokmakt~r. Kadri Bey dü~ün-
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celerini Padi~ah~n buyru~u üzerine yazd~~~n~~belirttikten sonra
;öyle der :
"Ittifak-1 Müsellese duhul °°1 için imale-i efkâr-~~ ~ahanelerine 102 çal~~~ld~~~~arz olunmu~tur. Çok zevat~n efkâr~~bu merkezde
oldu~u inkâr olunamaz. E~er halk ikiye taksim olunsa ekseriyet
ittifaka inzimam~~°°3 tercih edenlerde olmas~~ dahi muhtemeldir.
Ancak bununla beraber neticenin hükümdarl~k nisbetiyle nazar-~~
itibara al~nmas~~ laz~m gelir ki itikad-~~ çakeranemce bu neticeye
nisbetle im'an-~~nazar edilirse 104 ~imdiki halde cari olan nüfuz ve
hâkimiyet-i mutlakan~n 1°5 bu ittifaka inzimamla beraber devam etmesi
emr-i müstahildir '°°. Çünkü labüd 107 birtak~m ~erait tek4f olunacakt~r
ki tahdid-i hâkimiyet edece~inden ba~ka mutlak~yet hukukuna da tecavüz
edebilir". I~ler bu neticenin istihrac~ndan sonra muvazene 102 edilirse
bitarafl~k eslem ve ahkem görülece~i bedihidir "°. Kald~~ ki bu
suretle kabul edilecek ~erait-i ittifakdan bir tak~m teferruat dahi
has~l olabilir ki nüfuz-u hükümdari-i ~ahanelerini tahdit m ile
beraber bir i~tirak-i manevi suretini kesbetmesi ve bir nazik mevki
de bulunulmas~~cay-~~mütalâa olacak, halbuki tahsin-i ittifak edenler "2 kendi maksatlar~nca bundan müstefid olacaklar~~ve bilhassa
Velinimetimiz Efendimiz mutazarr~r olaca~~~113 ve hâkimiyet-i mutlaka-i islâmiyenin tahdid-i hukuku erbab-~~din ve iman indinde
421 Girmek.
102 Padi~ah~n dü~üncesini o yola yöneltmek.
203 Kat~lmay~ .
284 Dikkatle bak~l~rsa.
105 Biz imliyoruz, Yazar mutlak~yet, yani otokrasi kalkacak ve bir türlü me~rutiyet gelecek diyor.
"8 imkâns~zd~r, olamaz.

107 Mutlaka, ister istemez.
288 Biz imliyoruz. Gerçektense devletin veya padi~ahin egemenli~ine dokunacak hükümler ileri sürülece~i sözü temelsizdir ve öyle bir istek görülmemi~tir.
Amaç Abdülhamid'i ürkütmektir. Sadrazam ise böyle bir ~ey olm~yaca~~n~~birkaç
arizas~nda bildirmektedir (Bk. Hat ~rat: 9/7/1887 ve 20/12/ I 888 günlü arizalara,
S. 95 ve 45). Saray adamlar~n~~k~~k~rtan Rus ve Frans~z Büyükelçileridir.
109 Tart~l~rsa.
4 " En do~ru ve sa~lam oldu~u apaç~kt~r.
242 S~n~rland~rmak.
112 Ba'~
la~may~~ övenler, be~enenler.
113
Yani me~rutiyet olursa sadrazam daha serbest kalacakt~r.
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kavaid-i diniye 114 görülerek hem reyleri, hem de menfaatleri
bu icab-~~dininin hilâfmda oldu~undan bu gaileye çare bulmak
zaruret-i umurdand~r. Kullar~ nca buna iki çare vard~r :
"Birisi tebdil-i heyettir. Yani nüfuz ve iktidar-~~padi~ahilerinin
devam ve bekas~n~~tekeffül ve temin eyleyecek kavaid-i sahiha taht~nda
dindarlardan ve zerperest I" olm~yan müstakimlerden bir heyet-i
cedide ne te~kil buyurulmas~d~r. Di~eri dahi heyet-i haz~ran~ n gidi~ini tadil edecek kadar tebeddülât m icras~d~r. ~imdiki heyet filhakika umumen müttehit olup aralar~nda ihtilâf gösterseler dahi
fiilen mevcut olmayarak taaddüd-ü manas~p oldu~unda vahdet-i
menafie mani olmad~~~~erbab-~~ukul indinde rehin-i subut olan
kazayadand~r 118. Ahyanen 119 hususat-~~mühimmede efkâr-~~ hümayun-u mülûkünrelerine kar~~~ittifak ve ittihad~~saklamayarak irae
etmekte bulunmalar~~da bunu müeyyit ve müspit 12° de~il midir?
"Bunlar~n ufak i~lerde gösterdikleri laklaka-i hafife ittihatlarma
dokunm~yaca~~~ve mans~plardan 121 dü~ürmiyece~i kendilerince malûm ve meczum oldu~undan ve bu derecede ittihat ve maddeten
ittifak husulünden sonra hal-i haz~rla beraber bunun bir vechle
bozulmas~~kabil olam~yaca~~ndan menfaat-i hususiye-i ~ahaneleri için
bunlardan gayret ve hizmet intizar olunamaz 122.
"Heyetin reisi 123 kindarl~ k ve haddini bilmezlikle ve ittihad~~124
adeta tecavüz suretinde te~kil eyleyüp yoksa kendisi hakikaten âciz
ve dahilen hattâ haricen mevki ve haysiyet eshab~ndan olmad~~~~
dahi a~ikâr ve barizdir. Fakat bununla beraber hal-i haz~rm ibkas~n~~
müstelzim 125 baz~~esbab bulundu~u takdirde ibkasiyle beraber
~eriata ayk~r~.
Alt~na tapar olmayan do~ru kimselerden.
lie Yeni hükümet anlam~nda.
117 De~i~iklikler.
118 Çapra~~k bir say, iyi anla~~lm~yor.
119 Vakit vakit, bazen.
120 Ispat eden.
121 Makam, mevki.
122 Biz imliyoruz. Mabeyin kâtibinin Padi~ah~n özel ç~karlar~n~~devletin
ç~karlar~ndan nas~l ay~rd~~~~ve birincisini üstün tuttu~unu aç~kca görülmektedir.
114

115

Sadrazam Kamil Pa~a.
Hükümet üyeleri aras~ndaki birlik an~llyor.
125 Yerinde b~rak~lmas~n~~gerektiren.
123

"e

Benan: C. XXXV, 6
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Heyetin ittifak ve ittihad~ na tefrika vermek üzere üç be~~zat ithal edilerek
tadil olunmas~ m lâzime-i maslahattan ve efkâr-~~hümayun ~ahanelerine tevfik-i hareket eden erbab-~~istikamet ve sadakatten ve salâbet-i diniye ve meziyet-i akliye erbab~ ndan intihap buyrulup memur
edildikleri halde gayret ve sadakatleri tesiriyle gaile-i ittifak 127 hüsn-ü
suretle mündefi 128 ve hukuk-u mukaddese-i ~ahanelerine gayri
muvaf~k olan birtak~m devahi-i 129 siyasiyenin zuhuru dahi mümteni 13° olaca~~~müsellemattand~r 131. Yoksa böyle olmazsa ittihattan
dolay~~Heyetin nihan olan muzmerat~~ ibraz etmesi 132 ve usanç
verinceye kadar Avrupa'dan her gün bir türlü havadis i~itilmesi
ve ilkaat-~~hafiye ve celliye 133 ile efkâr-~~umumiyeye peri~anl~k getirilmesi gibi ~eylerle kabul-ü ittifaka mecburiyet has~l ettirecekleri
ve ol halde dilhahlar~~veçhile 134 hareket edilmesi emr-i tabii olarak
böyle mukaddemat~n netayici ise güzel olm~yaca~~~bi-i~tibaht~r 135".
Hafiye Kadri Bey'in bu arizas~, o devredeki anlay~~~ve düzenin
çok aç~k bir tablosunu çizmekte oldu~u gibi I, 2, 3, 4, ~~4, 15, ~~
say~l~~vecizelerin tüm kapsam~~içine de girmektedir.
Ilk olarak Üçlü ba~la~ maya kat~lman~n gerekli olup olmad~~~~
konusu devletleraras~~ duruma ve Osmanl~~ ç~karlar~na göre de~il,
s~rf padi~ah~n istibdad~n~~ve dolay~siyle de saray adamlar~n~n önemini
ve devlet i~lerindeki yetkisini k~sabilece~i yönünden ele al~nmakta
ve Abdülhamid'e bu ba~la~ maya girmek isteyenlerin, yani ba~ta
Sadrazam~n amac~~ nüfuz ve iktidar~, ~eriata ayk~r~~olarak Senin
elinden almakt~r, ötesi lâfd~r denilerek onun bilinen ku~kular~~kabart~lmaya çal~~~lmaktad~r.
Ikinci olarak da hükümet makinesinin ülkeye sa~layaca~~~ç~karlar bak~m~ndan ele al~narak onun ahenkli ve kar~~l~kl~~güven içinde
Biz imliyoruz. Hükümet üyeleri aras~ndaki birli~i bozmak üzere.
Biz imliyoruz. Yazar bakanlar aras~ndaki birli~i bir gaile bir türlü bela
saymaktad~r.
128 ~yi
biçimde def ve ortadan kald~r~lm~~~olur.
122 Büyük y~k~m, felaket.
I" Olanaks~z, imkans~z.
131 Tap~~r~lm~~, kabul edilmi~~ ~eyler.
132 Gizli olan dü~üncelerini aç~klamas~ .
133 Gizli ve aç~k söylentilerle.
134 Diledikleri gibi.
126 ~üphesizdir.
126

127
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i~lemesi istenilece~i yerde, naz~rlar aras~nda kar~~tl~klar ç~karacak
müfsitlerin kabineye sokulmas~~istenilmektedir, ta ki naz~ rlar padi~aha
kar~~~birlik durumunda olamas~nlar. Böyle olunca devlet i~leri kötü
yürür ve ç~ kmazlara saplamrsa vars~ n olsun, yeter ki padi~ ah huzur
içinde olsun. Kadri Bey'in bir naz~rl~~a atanmay~~dü~ünmü~~olmas~~
da olas~d~r.
Avrupa gazetelerinin Osmanl~'ya kar~~n veya kmay~c~~yaz~lar~n~n
da hükümetce yazd~r~ld~~~~sinsice anlat~ lmak istenilmektedir. Bu gibi
görü~~ve anlay~~ larla devlet eritilecektir.
*
* *
KAMIL PA~A'N~N AZL~~
Kamil Pa~a'n~n Hat~rat~ nda görüldü~ü gibi üzerinde en çok
durdu~u konulardan biri saray adamlar~n~n devlet i~lerine kar~~~p
onlar~~bozmalar~ndan ve M~s~ r sorununun sürüncemede b~rak~lmas~ndan do~acak tehlikelerdir. Bunun en belirli bir örne~i de 22
Temmuz ~~305 (3/8/1889) günlü arIzad~r (S. 49 v.d.). Sadrazam bu
gibi olaylar yüzünden s~ k s~k istifa etmek istedi~ini de aç~klamaktad~r.
Abdülhamit ise ona hem de~er verdi~inden hem de do~rulu~una
inand~~~ndan ondan ayr~ lmak istememekle birlikte onu her buyru~a
boyun e~er ve saray adamlariyle çat~~ maz bir duruma getirmek
ister. Bunun için de herkes gibi onu sat~n alabilece~ini san~p rumi
306 y~l~~sonlar~nda yani 1891 y~l~n~ n ilk iki ay~nda ba~mabeyinci
Hac~~Ali Bey yoluyla ona dile~ine göre ayr~ca hazine-i hassadan
(padi~ah~ n öz hazinesinden) ayl~ k ödemeyi veya gelir sa~layacak
mülk vermeyi önerir. Buna neden olarak da "Devlet-i aliyyeye müttefikan hizmet" edilmesi gösterilmektedir 136 Bu deyimin acayipli~i
de dikkate de~er; bundan padi~ahla sadrazam~ n iki ba~la~~k gibi
çal~~mas~~anlam~~ç~ kar ki amaç ancak: "bana her konuda uy ve biteviye kafa tutma" olabilir.
Kamil Pa~a kar~~l~~~ nda esasen devlet hazinesinden ald~~~~ayl~~~n 137 hakk~n~~ödeyemedi~ini söyleyerek bunu reddeder. Bunun
Hac~~
138 Bk. Hat~rat S. 157. Kamil Pa~a bu Hat~rat~ n yay~nland~~~~s~rada
Ali Bey'in (sonra Pa~a) hala sa~~oldu~unu ayr~ ca belirtmektedir.
erkek
137 Ayl~~~~750 alt~n lirad~r. Yirmi kadar odas~~ olan bir konakta kad~n
10-15 hizmetçi ve çok kalabal~k bir aile efrad~n~~beslemektedir.
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üzerine padi~ah bir k~zg~nl~k belirtmemekle birlikte ona kar~~~istiskal
anlam~na gelen davran~~larda bulunur ve Bal:Wall ile olan muamelelerinde bir de~i~iklik görülür. Bu olaydan bir iki ay sonra yani 1891
y~l~n~n Mart veya Nisan aylar~nda padi~ah, sadrazamla ba~ba~a bulundu~u bir s~rada, onu "avamnevazl~k" 138 ve "popularite" 139 aramakla suçland~r~r ve "bunun manas~~nedir anl~yam~yorum" der. Kamil
Pa~a'n~n kar~~l~ k olarak: avamnevazl~k bana ne fayda sa~lar, halk~~
ho~nut etmek Efendimize hay~rl~~dua kazand~rmak de~il midir, yarad~l~~~m ne ise ona göre davran~yorum, yoksa kalk~n r~zas~n~~kazanmak
için fazla bir ~ey yapt~~~m yoktur, hakk~mda bir dü~ünceniz varsa hemen yerine getiriniz, demesi üzerine Abdülhamit "O benim bilece~im ~eydir diyerek" sözü keser.
O s~rada baz~~gazetelerde Kamil Pa~a'n~n yapt~klar~~k~nanmaya
ba~lan~l~r ve o dahiliye naz~r~~yoluyla bunun nedenini sorunca yaz~lar~n saraydan gelen emirle yaz~ld~~~n~~ö'~renir. Bilindi~i gibi Mithat
Pa~ a için de, mahkemeye verilmesinden önce bu gibi kmay~c~~yaz~lar~~saray gazetelere yazd~rm~~t~ . Esasen bu gibi yaz~lar~n çok s~k~~bir
sansüre ra~men ç~kmas~~yukar~dan emredildi~ine kan~t idi.
Bu y~l~ n ( 8g ) haziran ay~nda halk üzerinde hafiyeler bask~s~n~n
ve saray adamlar~n~n devlet i~lerine verdikleri zararlar~n çok artm~~~olmas~~hele M~s~r sorununun çözümlenmesine padi~ahm engel olmakta
devam etmesi üzerine Kamil Pa~a 18 Haziran 1307 (3o/6 /1891) de
ona çok dokunakl~~hattâ kmay~c~~bir ariza sunar. (Hat~rat: 65 v.d.)
Ba~l~ca k~s~mlar~~ a~a~~dad~r:
Ba~ta parantez içine ~unlar konulmu~tur:
(Tab'~ 140 hümayun-u mülükânelerine giran 141 gelecek olsa
dahi hak-k~~ ~ahanelerinde teveccüh-ü umumiyi 142 ve hukuk-u mukaddese-i hazret-i hilâfetpenahiyi muhafazaten arz-~~hakayik-i ahval143
Halk~~ ok~amak, ho~~tutmak.
Halkça sevilmek.
140 Yarad~l~~~n~ za, huyunuza.
141 A~~r.
113 Padi~aha kar~~~halk~n sevgisini, ba~lant~s~n~~korumak. Böylelikle sadrazam
Padi~ aha : "Seni populaire yapmak istiyorum" diyerek kendisine suç olarak yap~~t~ rmak istenilen popularite aramak iddias~n~ n iyi bir eyleminin kötü anla~~ld~~~n~~
göstermek ister.
138
138

143

Gerçek durumu bildirmekle.
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ile ifay-~~fariza-i ubudiyet-i kemteraneme müsaade-i seniye-i ~ehriyarilerini istirham ederim) 144.
"Arz ve beyandan müsta~ni oldu~u üzere 145 dünyaca en ziyade
hasiyyet hissi haiz olanlar 146 asabi-ül mizac 147 addolunanlar olup
ezkiyay-i âlem 148 dahi ekseriya bunlard~ r. Velinimet-i biminnetimiz
~ evketsimat efendimiz hazretleri bu cümlenin serferaz-~~revnak taraz~ '49 ve kullar~~gibileri dahi a'cezi 150 olup, hissiyat ise me~hudat ve
mesmuat~n tesiratiyle 151 has~ l olarak neyine göre ya ruhu ferahyab 152
veyahut tab'~~naziki tazyik ile vücudü düçar-~~izt~rap eyler 153. ~~te
~ayan-~~tetkik olan bu nevi hissiyatt~r ki iras etti~i izt~rab-~~derunu
def' için insan çare taharrisine 155 ve ittihaz-~~tedabir-i ihtiyatiyeye
muhtaç ve mecbur olur. ~~bu hasiyyet-i tab'iyenin esrar~na vak~f
olanlar bunu celb-i menfaat yolunda istimale tasaddi ' 56 eylediklerinden, erbab-~~hiyel 157, insanda bu nevi hissiyat~~sania 155 ile husule
getirerek kendileri istifade ve halk~~~zrar ederler."
Bir türlü felsefe dersine benzeyen bu giri~~3 say~l~~vecizenin
bir tekrar~d~ r. Az sonra ariza ~öyle devam eder:
"~eref-i kurbiyet-i ~ahaneye nail olabilen 15° eshab-~~hiyel ve
desais, asla ehemmiyeti olmayan âdi bir ~eyi nazargâh-~~Miye gayet
cesim ve akibeti vahim bir ~ ekilde arzederek ve bazen asl-ü esas~~
olmayan ve vukuu gayr-~~ muhtemel olan ~eyleri ihtira eyleyerek 160
vücud-ü hümayun-u mülülânede endi~e ve izt~rab~~mucib hissiyat
144

vard~r.

Kulluk görevimi yerine getirmeme müsaadenizi dilerim. Parantez metinde

Herkesçe bilindi~i gibi.
Özgülük duygusu ta~~yanlar.
147 Sinirli huylu.
149 Dünyan~n zekileri.
149 Bu tak~m~ n en ulu ve parla~~.
150 En âcizi.
191 Görülen ve i~itilenlerin etkisiyle.
192 Ferahlatmak, açmak.
193 S~kar, rahats~z eder.
194 Do~urdu~u iç s~k~ntly~ .
159 Aramasma.
196 Giri~mek, te~ebbüs etmek.
197 Hilekârlar.
199 Hileli yoldan, yalan ile.
159 Padi~aha yak~nl~k ~erefine eri~enler, yani saray adamlar~.
160 Uydurmak.
145

140
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husule getirip, i~bu ~zt~rab~n def'ine çare olmak üzere eshab-~~hiyel
taraf~ndan gösterilen ve yahut arzolunan ahvalin s~ hhatine itimaden
taraf-~~ e~ref-i ~ahaneden ittihaz buyurulan tedabirin z~mn~nda 161
erbab-~~desais müstefid oluyor 162. Bir tak~m bendegan~n hizmet-i
devletten mahrum ve baz~~kimselerin dahi hizmetle ve yahut ikamete
memuriyetle öteye beriye teb'id edilmesi 163 merhamet-i seniyyeye
münafi "4 olduktan ba~ka, bervech-i maruz ihdas olunan hissiyat-~~
endi~enak~n cümle-i netayicinden olarak 165, bir ~eyhin zikr ve mukabele için akd-i cemiyet 166 etmesinin men'i ve ahalinin hitan veya
velime '67 cemiyetlerine müsaade olunmamas~~ ve bir kaç ahbab~ n
bir yere ictima~~ halinde bunun sui-zan taht~nda tutulmas~~ '68 gibi
ahvalin halk~ n hürriyet-i tabiiyesini ne derece tazyik edece~i vareste-i arz oldu~undan hak-ki hümayun-u cenab-~~ ~ehriyaride elzem
olan teveccüh-ü umuminin muhafazas~ na memur bir abd için bu hali
nazar-~~teemmülden dür etmemek '69 tabii olup 170, benaberin bu
halin devlete iras etmekte oldu~u mazarrat en ziyade haiz-i ehemmiyet olarak, çünkü desisekaran~n vücud-ü lazimel vücud-ü hümayunda beslemekte olduklar~~hissiyattan mütevellit endi~e, herhalde
insana bâdi-i tesliyet olmas~~laz~m gelen emniyeti bilkülliye mahvetti~inden 171, bu keyfiyet devletin menfaatine veya defi mazarrat~na
dair Bab~aliden vuku bulmakta olan maruzat~n kabulüne mani
olmakta olmas~~hasebiyle umur-u mülkiye ve siyasiyeye müteferri 172
Al~nan ölçemlerin iç yüzünde veya alt~nda.
Hilekârlar ç~karlan~yor, faydalan~yor.
163 Hafiye curnalleri üzerine i~den ç~kar~lan veya sürgüne gönderilmelde
uzakla~t~r~lan kimseler an~llyor. 9 say~l~~ vecize burada kullan~lm~~~bulunuyor.
164 Kar~~n, ayk~r~ .
162 Bu olaylar yukarda arzedildi~i gibi sizde (Padi~ahda) do~mas~na sebep
olunan kayg~l~~ve ku~kulu duygular~n sonuçlar~ndand~r.
166 Tanr~y~~ anmak ve yüksek sesle Kur'an okumak için toplanma.
167 Sünnet veya evlenme.
168 Ku~kulan~ p kötü gözle görülmesi.
168 Üzerinde durup dü~ünmekten geri kalmamak.
170 Burada Kamil Pa~a padi~aha "popularit&' sahibi olman~n gereksili~ini
anlatmak, 4-7 say~l~~vecizelerini kullanmakla birlikte Abdulhamit'ce kurulmu~~
ve Bab~ali d~~~nda saraydan yöneltilen, a~~rl~~~~da git gide artan bir düzeni aç~ktan
aç~~a k~namaktad~r.
171 Bu durumun devlete verdi~i zarar~n en önemlisi hilecilerin padi~ahda
yaratt~klar~~kayg~~dolay~siyle insana en büyük avunma sebebi olan güveni büsbütün
yok etti~inden.
172
ilgili anlam~nda kullan~lm~~.
161
162
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birtak~ m mesalih-i mühimme sektedar olmakla beraber M~s~r meselesinin müzakeresinde encümen-i hususinin dahi teslimgerdesi oldu~u
üzere Devlet-i Aliyye bugünkü gün vadi-i tehlikeye girmekte olup,
bu halin devam~~takdirde maazallah-~~taalâ yeniden bir devlet-i
islâmiye te~ ekkül ederek çok zaman mürur etmeksizin Devlet-i Osmaniye'nin hali di~erg-Cm 173 ve eslaf-~~izam-~~ ~ahanelerinin zaman-~~
saltanatlar~nda bunca ~an-~~muzafferiyetlere hizmet eden Türk
milleti elyevm Bulgaristan'da kalan ehl-i islam ile hemhal olaca~~~
edna mülahaza 174 ile anla~~laca~~ ndan fevkalade ehemmiyeti haiz
olan M~s~ r meselesi bir an nazar-~~dikkat-i ~ahanelerinden dur tutulmayarak olbapta olan maruzata itimat buyurulmas~n~~ ve i~tibah
buyuruldu~u takdirde derhal yeniden bir heyeti vükelâ te~kiliyle
Devlet-i aliyyelerinin temin-i istikbali hususunda izae-i vakit buyurulmamas~~175 . ..".
Ayr~ ca bir de "Türkçülük" duygusu veren bu arizada sadrazam
Abdülhamid'in yönetiminde tuttu~u yolu ba~tan ba~a k~namaktan
ba~ ka, onun psikolojisini inceleyerek psikopat oldu~u dü~üncesini
uyand~ ran bir dil kullanmaktad~r. Her halde bu ariza padi~aha
son a~ama a~~r gelmi~~olmal~d~r, hele ki bu yaz~~birkaç ay önce Hac~~
Bozuk, kötü.
En ufak bir bak~~la, bir dü~ünce ile.
~a
175 M~s~ r sorununun çözümlenmemesinden do~acak tehlikeleri Kamil Pa
daha birkaç arizas~nda belirtmi~ tir. Bu arada 22 Temmuz 1305 (3/8/1889) günlü
olan~ndan (Hat~rat S. 49-51) ~u parçay~~al~yoruz. Ba~ta yine saray adamlar~ ndan
s~zlan~ld~ktan sonra ~öyle denilmektedir. (S. 50) :
"Bu esnada me~hut olan baz~~emarelere nazaran Ingiltere'nin nüfuzu taht~nda
dâir olan (i~leyen) idare-i m~ sriyenin yava~~yava~~bir hükümet-i müstakile tav~r ve
mi~var~n~~almakta olmas~, Ingiltere devletinin bu revi~le (gidi~le) hükümet-i m~sriyeye müstakbelde kesb-i istiklal ettirerek M~s~r'~n taarruzattan masuniyetini
mutazamm~ n olan ve bizce red ve deri~~olunan mukavelenamenin Devlet-i Aliyye
hakk~ nda dahi cari olmak üzere M~s~ r hükümdariyle akt sadedinde bulunmas~~
mülâhazat~~ abd-i memlûk-ü ~ahanelerine bâdi-i endi~e ve izt~rab-~~azim olup,
maazallah-~~taalâ böyle bir halin vukuunda Hicaz ile Yemen k~ taat-~~mukaddesesi
taht-1 muhatarada (tehlikede) bulunaca~~~gibi M~s~r'~ n istiklali Bulgaristan'~n dahi
badehu Makedonya ile beraber kesb-i istiklal etmesini müstelzim ve o halde hasbel
muvazene (denklik dolay~ siyle) Rumeli'nin k~taat-~~sairesinin de di~er hükümetler
beyninde münkasim olmas~~ihtimali zihn-i kâs~ rca fevkalade mucib-i izdiyad-~~cur
ve eza olarak Bendegan-~~ ~ahaneden her kim bilâ~art M~s~r'~ n Ingiliz askerinden
tahliyesini mutazamm~n bir mukavele akdine Ingiltere hükümetini imaleye muktedir olursa kullar~~dahi ezcümle müte~ekkir ve minnettar olaca~~ mdan....".
173

174
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Ali Pa~a yoluyla yapt~rm~~~oldu~u para veya gelir sa~lanmas~~önerisine
verilmi~~olan olumsuz kar~~l~~a eklenmi~~yeni bir kafa tutma niteli~indeydi.
Padi~ah~ n tepkisi hemen kendini gösteremez, ancak 1891 y~l~n~n
Temmuz ve A~ustos aylar~~ Kamil Pa~a sadaretinin kemirilmesiyle
geçer. Bu yolda do~al olarak saray adamlar~~canla ba~la çal~~~rlar.
Kamil Pa~a'n~ n serasker Ali Saip Pa~a ile birlikte Padi~ah~~
tahttan indirmek i~ini düzenlemekte oldu~u sbylentisi ortaya ç~ kar~l~r. A~~r~~sel yüzünden saraya giden havagaz~~borular~n~ n bozulup
saray~n ~~~ks~z kalmas~~bu komplonun bir uygulanma denemesi gibi
görülür176 ve Abdülhamit birtak~ m korunma ölçemleri al~r. Be~ikta~'ta bir Sultan yal~s~ nda ç~kan yang~ n ve orada büyük bir kalabal~~~n
toplanmas~~ da ayn~~biçimde yorumlan~ r. Ali Saip Pa~a o s~ralarda
ölüp yerine Gazi Osman Pa~a geçince onun da Sadrazamla aras~n~n
iyi olmas~ ndan ötürü ayn~~söylentiler dola~t~r~l~r.
Bunlara bir de "Maksudiye han~m~ n bey'i" yani sat~l~~~~ i~i eklenir. Bu yolda ~ eriye mahkemelerinde uzun süren bir dava dolay~siyle
sadarete verilen bir dilekçe önce evkaf nezaretine, sonra da ~eyhülislaml~~a havale edilmi~ ti. Saray adamlar~~birtak~ m kelime oyunlariyle
bundan sadrazam~ n Abdülhamid'in yerine a~abeyi Sultan Murad'~~
yeniden tahta oturtmak için ~eyhülislâma yaz~~yazd~~~~anlam~n~~
ç~kart~ p padi~ah~~ ürkütürler. Onlara göre Maksut'la Murat ayn~~
anlama gelmekte, han ise herhangi bir bina olmay~p padi~ahlara
verilen "Han" unvan~~oldu~u "bey'i" de bir kimseyi padi~ah veya
halife olarak kabul etmek demek olan "bi'at" kelimesiyle ayn~~kökten
geldi~i için Kamil Pa~a'n~n ~eyhülislâma "Murat Hana biat'~"
önderdi~i ileri sürülür.
Kamil Pa~a'n~n Bat~l~~devletlerle iyi geçinmek üzere kurulmu~~
olan siyasetini be~enmiyen Rusya'dan da ona kar~~~destek sa~lan~l~r.
Sadrazamla en çok u~ra~anlar aras~ nda bir süre onun hükümetinde
maliye naz~rl~~~~yapm~~~olan Mahmut Celalettin Pa~a ve o~lu Münir
Bey177 de bulunuyordu. Bu kimse 5 A~ustos 1891 de Abdülhamid'ce
176 O evrede Istanbul'da elektrik yoktu ve hava gaz~~l'ambalar~~
kullan~l~rd~.
Gazhane de Ali Saip Pa~a'n~n buyru~u alt~ndayd~ . Bu konular için Bk. Hat~rat
S. 167 v.d.
177 Daha sonra Paris Büyükelçisi olacakt ~r. Ünlü hafiyelerden oldu
~u için
me~rutiyet olur olmaz azledilmi~tir.
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Rusya büyükelçisi Nelidof'a gönderilmi~, o da Kamil Pa~a hakk~nda
~unlar~~söylemi~tir 178 :
"Rusya'n~n devlet-i aliyyenin tamami-i istiklaline taraftar oldu~unu ve ~ngiliz siyaseti takip eden Kamil Pa~a'n~n maksat ve emeli
zat-~~ ~ehriyarilerini düvel-i mallimenin 179 hüküm ve nüfuzuna
kolayca tebaiyyet ettirmek oldu~undan bu arzusuna nail olmak
için devlet-i aliyye ile Rusya aras~nda s~k s~k hâdisat ve mü~kilât
ç~karma~a elhas~l iki dost devleti biribiriyle bozu~turmaya her kâr
sây etti~i '8° ve binaenaleyh, mü~arünileyh kullar~na 181 asla emniyeti
kalmad~~~n~~ve hem de Kamil Pa~a tuttu~u yanl~~~politikasiyle Devlet-i aliyyeyi bir vad-i hevinake 182 sevketmekte oldu~unu" söylemi~tir.
Bir sadrazam hakk~nda yabanc~~bir büyükelçinin dü~üncelerinin
sorulmas~, onun da hiç bir olay~~anmadan böyle genel nitelikte k~nay~c~~sözler söylemesi, bu i~in de sadrazam~n azli için hummal~~ çal~~malara koyunuldu~u s~ rada ve azilden iki üç hafta önce yap~lm~~~
olmas~~Osmanl~~devletinin son evrelerine özgü bir acayipliktir. Kamil Pa~a'n~ n her halde Salih Münir Bey'in bu raporundan haberi
olmam~~t~r ki bunu Hât~rat~nda anmaz.
Kamil Pa~a, Abdülhamid'in tahta ç~kma günü olan ~~g (3~ )
A~ustos gecesi bir sand~k fi~e~in korkunç bir gürültü ile patlamas~ndan
az sonra azlolunmu~tur. Kendisi Hat~rat~nda (S. 70) : "... yekdi~erini veliyeden endi~enak vakalardan vareste olmak için ikinci
gece hemen mühr-ü hümayun ald~r~l~p..." der. Resmi sicil defterine
göre 29 Muharrem 1309 da (4 Eylül 1891) azledilmi~tir. Yerine
Girit'te komutan ve vali vekili olan Mü~ir (Mare~al) Cevat Pa~a
atan~r.
Bu de~i~me üzerine devlet i~leri hep sarayda görülmeye ba~lar.
Yeni sadrazam kendisini görme~e gelen yabanc~~elçilere "Ben sade
bir askerim Sevketlû Efendimiz ne ferman buyururlarsa onun icras~na memurum" diyerek yeni durumu herkese aç~ kça belirtir.
128 Ismail Hakk~~Uzunçar~~l~ : "II. Abdülhamit devrinde Kamil Pa~a" Belleten C. XIX, Say~~74 (Nisan 1955) S. 209.
128 Ingiltere, Almanya, Avusturya ve Italya aras~nda var olan turhi anla~malar dolay~siyle bunlar~n te~kil ettikleri tak~m.
18° Biteviye çal~~t~~~ .
1" Kamil Pa~a.
182 Korkunç, tehlikeli.
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Kamil Pa~a'n~n ortada bir ~ ey yokken birdenbire de~i~mesi
merak do~urmu~ tur. Bunun üzerine Almanya büyükelçisi Radowitz saraya gidip padi~ah~~görür ve sadrazam~n de~i~mesinin elbette
bir nedeni olaca~~n~, e~er Kamil Pa~a'n~ n azli bir ihanet üzerine
ise kendisinde Almanya'n~n en büyük ni~an~~olan "Aigle noir" ni~an~~
bulundu~undan imparatorun bunu geri almas~~gerekti~ini söyler.
Abdülhamit de kar~~l~ k olarak : "Kamil Pa~a devlete sadakatle
hizmet eyledi, bundan memnunum, kendisinin azli mücerret bir
adet-i kadimeye binaen vaki oldu" der.
Bu "eski âdetin" ne olabilece~i merak edilecek bir yöndür. Bu
konuda akla ~u gelmektedir. III. Ahmet, Patrona Halil ayaklanmas~~
sonucunda tahttan indirildi~i s~ rada (1730) yerine geçen karde~i
II. Mustafa'n~n o~lu I. Mahmud'a ~u ö~ütlerde bulunmu~tu : 183
"Vezirine teslim olma ve daima ahvalini tecessüs eyle; be~~on
sene birini vezaretle müstakil istihdam etme ve sözlerine itimat etme,
merhametli ve sahavetli 184 ol, lakin tasarrufu elden b~ rakma; ele
itimat eyleme, i~te pederinizin 185 ahvali ve i~te benim ahvalim.
Bunlar size iyi bir pend-W86 nasihat olsun, i~lerini bizzat kendin
gör ve ihtiyar, umur görmü~, dindar insanlara tevdi eyle; s~rr~n~~
asla her adama ve hatta evlâd~ na dahi zinhar if~a etme; ben ve
evlâtlar~ m sana emanet bulunuyoruz, ho~ca gözet...".
Kendi güvenini ilgilendiren konularla pek duygulu ve dikkatli
olan ve hemen bütün hanedan üyeleri gibi soyunun tarihini iyi bilen
Abdülharnid'in, III. Ahmet'ce ye~enine verilen bu ö~ütleri daima
akhnda tutmu~~olmas~ na ve "bunu adet-i kadim" saymas~na inanmak
gerekir. Kamil Pa~a'n~ n sadareti alt~nc~~ y~l~na girerken de~erini ve
dürüstlü~ünü — ki Kamil Pa~a'n~n bu s~fat~n~~kimse inkâr etmemi~tir —
takdir etti~i bu veziri "müstakil istihdam" etmemek için ona kendi
cebinden ayl~k veya gelir getiren bir mülkü kabul ettirerek "istiklâlini" hiçe indirerek yine kullanmay~~dü~ünmü~~olabilir. Vezir buna
yana~may~nca ve ba~~ms~zl~~~n~~saraya kar~~~korumak çabalar~~içinde
padi~aha ro Haziran 1307 (30/6/1891) günlü a~~r arizas~m gönderince
onun keskili Abdülhamid'ce kararla~t~r~lm~~~bulunur.
1" Destan i Salih Efendi ve Abdi Tarihine göre Münir Aktepe "Patrona
Isyan~" S. 156 dan al~nm~~t~r.
1" Eli aç~k, cömert.
1" IL Mustafa da 1703 de bir ayaklanma sonucunda tahttan indirilmi~ti.

188

o~üt.
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Art~k ondan sonra "müstakil vezir" kavram~~ortadan kalkacakt~r.
Her sadrazam Cevat Pa~a gibi bu yönü gülünç biçimde yerli yabanc~~
her gelene aç~klamayacaksa da gerçek durum bütün i~lerin sarayca
görülüp sadrazamlar~n durumunun silikle~mesi olacakt~r.
Bu tutumla devlette sars~nt~lar gecikmiyecektir. 1894 ilkbahar~nda
Mu~~ve Bitlis bölgelerinde ve hele Siirt vilâyetinde Sason'da Çetin
bir Ermeni ayaklanmas~~ ba~lar. Komiteciler ayaklananlar~~Müs1ümanlar'a alabildi~ine zulm ve i~kence etmeye k~~k~rt~rlar. Amaç hükümetin ve Müslüman halk~n kar~~~ölçemlerinin çetin ve a~~r olmas~n~~
sa~lamakt~r. Böylelikle Avrupa'da "Türkler H~ristiyanlar~~toptan
öldürüyorlar" feryad~n~~kopararak Büyük Devletlerin i~e kar~~malar~n~n elde edilece~i umulmu~tu.
Saray ve bir kukla durumuna dü~mü~~olan Bab~ali ayaklanma
olaca~~n~~önceden sezmemi~~olduklar~~gibi Ermeni Komitelerinin
tuza~~na dü~üp Çetin i~lemlerde bulunurlar. Bu i~lemler de Avrupa'ya
alabildi~ine ~i~irilmi~~olarak duyurulur. Ayaklanma Istanbul'a da
yay~l~r ve Büyük Devletlerin a~~r bask~lar~~ba~lar. 1894 ilkbahar~nda
"Ermeni pat~rt~lar~" diye adland~r~lan bu olaylar~~yay~lmaya ba~lad~ktan sonra Abdülhamit, alt~~y~ll~k sadareti bu gibi olaylarla kar~~la~~lmadan geçmi~~olan Kamil Pa~a'n~n de~erini takdir etti~inden,
yoksa onu yeniden sadarete getirmek zorunlu~unda kalaca~~n~~dü~ündü~ünden mi bilinemez kendisini önceden taltifte bulunmay~~uygun
görür ve 300 lira olan mazuliyet (aç~kta kalma) ayl~~~n~~31 A~ustos
~~894'de 400 liraya yükseltir.
Esasen o s~ ralarda (1894 yaz~) Abdülhamit Kamil Pa~a'y~~saraya
ça~~rt~p onunla dan~~malarda bulunmaya ba~lam~~t~ . Ermeni ayaklanmas~~ve Sason olay~~üzerine ça~~rtt~~~~eski sadrazam~na ~unlar~~
söyler 187 : "Isyan eden Sason Ermeniler'inin hareket-i gaddaranelerini arzettiler. Ussat~n 188 darb ve tenkili hakk~nda dördüncü ordu
kumandanl~~~na bir telgraf yaz~lmas~n~~emrettim, me~er ba~katip
pa~a ~edidülmeal bir telgraf yazm~~ . Bunun icras~~Ingiltere'nin müdahalesini davet etti. Ben vurulsun dediysem katl-iam edilsin demedim."
Bu olay sarayla Bab~alinin kar~~l~kl~~durumlar~n~~bir kez daha
belirtmektedir. Devleti sarsacak olan bir olayda Saray Bab~alinin,
yani as~l sorumlu olan sadrazamla dahiliye ve harbiye naz~rlar~n~n
1"
188

Hat~rat S. ~80.
Ayaklanm~~~olanlar~n, âsilerin.
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haber ve ilgisi olmadan do~rudan do~ruya Erzincan'daki ordu komutan~ na buyruklar yolluyor ve bunlar~ n sonuncunda Bat~l~~Büyük
Devletlerin içi~lerimize kar~~malar~na yol aç~l~yor.
Sadrazam Cevat ve 8 Haziran ~ 895'de onun yerine geçen Sait
Pa~alar bir ~ey yapamay~ nca Abdülhamit Kamil Pa~a'n~n dü~üncesini sordurtur. Verdi~i kar~~l~~~n ba~~k~sm~~Bab~allyi ve sadrazamlar~~
birer gölge durumuna getirmenin sonucunu belirtmesi bak~m~ndan
önemlidir 189 .
"Zaman-~~memuriyetimde hukuk-u saltanat-~~seniye ve menafi-i devleti
vikaye için âtiyi dü~ünerek ve ~evketmeap efendimizi gücendirece~ini derpi~~
etmiyerek sadakatle art-~~hizmet ettim. Baz~~hususlarda gücendilerse de sonradan yine itilâf has~l oldu. ~imdikiler ise velinimet-i biminnetimiz efendimizi
gücendirmiyelim diyerek mesele hâl-i haz~r~~buldu."
Az sonra Kamil Pa~a ikinci kez sadrazam olacak (2 Ekim 1895).
Iki gün sonra padi~ aha verdi~i a~a~~da üzerinde duraca~~m~ z arizada
sorumlu ve yetkili bir hükümet kurulmas~n~, naz~rlar~ n sadrazamca
seçilmesini ve hükümetin, saraydan i~lere kar~~~lmadan çal~~abilmesini
ister (Hât~ rat S. 109). Çok geçmeden azledilir, türlü maceral~~olaylardan sonra Izmir valili~ine atan~ r. Bu konuyu az daha ayr~nt~l~~olarak
ileride ele alaca~~z.

AÇIKTA BULUNDU~U SIRALARDA
Kamil Pa~a sadrazam oldu~u veya aç~kta bulundu~u zamanlarda
daima hafiyeler onun arkas~n~~ b~rakmam~~~ve saray adamlar~~ her
i~lemini padi~aha kötü gösteredurmu~lard~r. Bundan kendi Hat~rat~nda oldu~u gibi Hilmi Kamil Bayur'un "Sadrazam Kamil Pa~aSiyasi Hayat~" adl~~eserinde ve Ismail Hakk~~Uzunçar~~l~'mn an~lan
makalesinde pek çok örnek vard~ r.
Yay~nlanmam~~~ve yaln~z kendisinin de~il o~ullar~mn da en do~al
davran~~lar~~dolay~siyle ku~kular~~üzerlerine çekip k~ nanmakta oldu~unu gösteren bir belge de a~a~~dad~ r. Olay Kamil Pa~a'n~n ilk iki
sadareti aras~nda 1893 y~l~nda olmu~tur. Onun 13 A~ustos 1309
(25/8/1893) günlü arizas~ mn sureti a~a~~dad~ r: (Belge 3)
189 Y~ld~z evrak~na göre : Bk. Ismail Hakk~~Uzunçar~~l~ : An~lan makale
Belleten C. XIX. Say~~74 (Nisan 1955) S. 227.
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"Kullar~~s~k s~k adaya gitmekte oldu~um ve mahdum-u kemteri
bir çok zevat~~nezdine cemeylemekte ve bu ise halk~n nazar-~~dikkatini
celpetmekte oldu~u vas~l-~~sem'i hümayun olmas~na mebni 19° had-di
maruf ve me~ruu tecavüz eylememesi z~mn~nda kendisine tenbihat ve
nasayih-i19' lâzimenin ifas~~muktezay-~~emr-ü ferman-~~cenab-~~
hilâfetpenahilerinden oldu~u kurenay-~~hazret-i ~ehriyarilerinden Arifi
Bey kullar~~taraf~ndan ba tezkere-i hususiye tebli~~olundu. ~~bu tebli~den kalb-i hazin-i hakiranemde has~ l olan teessür-ü elimi geçi~tirmek için arz-~~hakikat-i hale mübaderette teenni eylemi§ isem de
mümkün olam~yarak e~kriz-i telehhüf oldu~um halde i~bu ariza-i
übeydanemin tahririne iptidar eyledim. Etibban~n rey ve tasvibi
üzerine Heybeli adada yaz~~geçirmekte olan mahdum-u kemteri
Ha~met 192 kullar~~ s~hhatce iyi bir halde olmay~ p her ne kadar tedavisine itina olunmakta ise de kendisine bakmakta olan etibba bu
k~~~~Rodos gibi havas~~mutedil bir yerde geçirmesi lüzumunu beyan
etmekte olduklar~ na ve bundan üç sene mukaddem yine o halde Beyrut'a gönderilmi~~olan di~er mahdum 193 kölelerini bir daha görmek
nasip olmad~~~ na nazaran bu kölelerinden dahi olveçhile müfarakat-~~
ebediye endi~esi kullar~n~~ dilhun ederek berhayat iken kendisini
mümkün mertebe görmek arzusiyle beraber, bilnefs kullar~~dahi
mide hastal~~~ ndan muztarip oldu~um cihetle aras~na ç~k~p me~i ve
hareket ve teneffüs edilmesini etibba tavsiye eylediklerinden ~u geçen
be~~mah zarf~ nda mezkür adaya dört defa gidüp gelmi~~idim. ~~te
s~k s~ k azimet-i âcizanem bundan ibaret olup mahdum kölelerinin bir
çok zevat~~nezdine cemetmekte oldu~u bahsine gelince bundan bir
buçuk mâh mukaddem iki biraderi ile bir kaympederi 194 ve bir de
amcalar~n~n damad~~gibi akrabadan bir iki ki~ i bir tatil günü kendisini
görme~e gidüp Çamliman~~denilen sahil-i bahrda taam ederek herkes kendi yerine avdet eylemi§ oldu~u tahkik olundu~undan bunda na
me~ru bir ~ey olmad~~~~gibi her Cuma ve Pazar günleri memurin ve
ahaliden istek idenler ahbaplariyle seyr yerlerine ç~k~p saye-i ~ahanede
zevk-ü safa eylemekte olduklar~~halde öyle ehl-i ~rz üç karde~in iki üç
akrabalariyle bir sahilde oturup taam ve bir kaç saat aram etmeleri
Padi~ah~n kula~~na varmas~~dolay~siyle.
nasihatlar.
199 Yazar~n babas~.
199 Kâmil Pa~a'n~n büyük o~lu Suphi Bey.
194 Temyiz mahkemesi üyesi Ismail Hakk~~Bey.

190

191 CO~iitler
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örfen dahi hilaf-~~adet olmad~~~ndan halk~n nazar-~~dikkatini celbeden
keyfiyet oldu~u bilinememi~tir. Bu sanialar~~tertip edenlerin maksad~~
kullar~nca anla~~lmayacak bir ~ey olmay~p hak-ki ubeydanemde cereyandan hali
kalmayan takibat-~~bedhahane büyük bir hizmet ise de bu hizmetin zat-~~akdes-i
~ehnYarilerine olmad~~~~ ~i~phesizdir. Her ne hal ise zaptiye naz~r~~beyefendi kullar~n~n veya âherin i~vasiyle bu abd-i keminelerinden emniyet-i ~ahaneleri münselip oldu~u takdirde mukaddema dahi arz
Olundu~u veçhile rahat-~~kalb-i hümayunlar~~ind-i ubeydanemde
ehem oldu~undan kullar~~ evlad-~~kemteranemden mucib-i endi~e
hangileri ise onlarla beraber bir tarafa çekilip ziraatle i~tigal ve o
yolda esbab-~~mai~ et-i acizanemi istihsal eylemeye müsaade-i...."
Imledi~imiz k~s~mda Kamil Pa~a bu mektupla padi~ah~~bir kere
daha hafiye ve saray adamlar~ na kar~~~2 say~l~~vecize gere~ince uyarmaktad~r. Bu mektup ayn~~zamanda ileri gelenlerin ve hele Kamil
Pa~a gibi sarayda çok dü~man kazanm~~~kimselerin soysoplar~n~n da
nas~l bask~~alt~nda tutulduklar~n~~gösterir.

IKINCI SADARET
Kamil Pa~a 1895 de ikinci kez sadrazam olur olmaz 23 Te~rini
evvel 131 ~~ (4 Kas~m 1895) de Pacli~aha sundu~u bir arizada '95
bu saray adamlar~~ i~ini yeniden ele alm~~t~r. O s~rada patlak vermi~~
olan Ermeni ayaklanmalar~~yüzünden Büyük Devletlerin her an
Devletin içi~lerini ele almak tehlikesi varken Frans~z ve Ingiliz büyükelçilerinin görü~lerini de ileri sürerek Padi~aha ~unlar~~yazm~~t~ r :
"Bu sefirler tarafindan âmmenin adem-i memnuniyetine sebep
addolunan ahvalin ba~l~cas~~umuma kar~~~mesul olacak bir heyet-i
hükümetin adem-i vucudiyle güya idare-i mesalih 196 saray-~~hümayuna naklolunarak Zat-~~Sevketsimat-~~Hazret-i Hilâfetpenahilerinin
müfredat-~~umur ile i~tigal buyurduklar~~ve revi~-i halden 197 istifade
emelinde bulunan baz~~mukarribin 198 ilkaat-~~mahsusalariyle efkar-1
hümayunlar~n~~istedikleri yola imale ile ~iraze-i intizam-~~idareyi
Hat~rat S. ~ go v.d.
I~lerin yönetimi.
197 Bu gidi~den.
198 Yak~nlar, yani saray adamlar~ .
195

198
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ihla1199 eylediklerinden bu halden tevellüt eden mesuliyet enzar-~~
nasda 200 mesuliyetten masun 2" olmas~~ laz~m gelen Zat-~~Akdes-i
~ahanelerine isnat edilmekte oldu~u... .".
Bunun arkas~ndan as~l amaca geçilerek ~unlar yaz~lm~~t~r: "...
Devlet-i aliyyelerinin ve Zat-~~ ~evketsimat-~~Hazret-i Padi~ahilerinin beka ve s~yaneti 2°2 için en ziyade itimad-~~ ~ahanelerini haiz
bendegandan makam-~~vekâlette 2°3 bulunacak olan kimseye mesuliyeti nisbetinde mezuniyet itasiyle ve bunun taraf~ndan dahi, birlikte
i~leyecek olan zevat~n intihabiyle bir heyet-i vükelâ te~kil olunup
irade-i seniye-i mülükâneleri taht~ nda hareketle memalik-i sairede
oldu~u gibi umur ve mesalih-i devleti idare etmesi ve bunun adem-i
muvaffak~yeti halinde hizmet-i sadaretin emniyet-i ~ahanelerini
haiz di~er bendelerine ihalesi lüzumu Mösyö Kambon 2" tarafindan
tasrih k~l~nm~~t~r. ~u halde maksad-~~asil' usul-ü kadime-i mer'iyenin
yani valid-i macid 2°5 ve eslaf-~~izam-~~~ehriyariyle zaman~nda cereyan
eden usul-ü idarenin meriyeti kaziyesinden ibaret bulunmu~~oldu~undan umumun kabul ve tahsinine mazhar olacak bendegândan
bir heyeti vükelâ te~kil k~l~nd~~~~ve idare-i umur-u hükümetle atebe-i
ulyay-~~mülükanelerine arz ve istizan olunan" mesalihin iradat-~~
seniyeleri az gün içinde ihsan buyuruldu~u
Sonda sadrazam böylelikle "hem bar-~~giran-1207 me~guliyet-i
seniye-i mülükaneleri tahfif k~l~nm~~~ve hem de çark-~~idare-i devlet
mihver-i tabiisinde deveran ederek gerek buraca ve gerekse Avrupa'ca
efkar-~~umumiyeyi temin ile itirazat ve müdahalat-~~ecnebiyenin
önünü alma~a medar olmu~~olaca~~~mütalaa olunmu~~ise de olbabta..." der.
Kamil Pa~a'n~n bu iste~i padi~ah~n yetkilerini geni~~ölçüde
k~smaya var~yordu ve Mithat Pa~a'n~n Me~rutiyete varan yolu üzerinde önemli bir ad~m say~labilirdi. Ancak Mithat Pa~a bu i~e giri~ti~i
199 Yönetimin düzenini sa~layan a~~~bozmak.
200 Halk~n gözünde.
2" Korunulmu~.
202 Devam~~ve korunulmas~ .
202 Sadarette.
2" Fransa Büyükelçisi Pierre Paul Cambon.
202 Ulu baba. Sultan Abdülmecit and~ yor.
206 izin istenen.
207 A~~r yük.
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s~rada ordu ve donanmay~~ellerinde tutan bir serasker ve bir kaptanpa~aya dayan~ yordu ve iki padi~ah~~tahttan indirmi~~olan bir örgütün
ba~~~say~l~yordu. Kamil Pa~a ise bunu tek ba~~ na ve dayanaca~~~hiç
bir örgüt yok iken yap~yordu. Istedi~ini elde etseydi yaln~zca bir
k~s~m ayd~n halk efkarl~-un i~i ö~renince mutlu olacaklar~ na ve tinsel
bak~ mdan kendisini destekleyeceklerine güvenebilirdi. Bu destek
ise o evrede gerçek bir güç sa~layamazd~ . Dolay~siyle bu yapt~~~~
çok cüretkarane bir davran~~t~. ~u da var ki bu iste~i yerine getirilmedikçe devlet i~lerini düzene sokmak olanaks~zd~. O, bu dü~ünce
ile büyük bir tehlikeyi göze alm~~t~.
* *
IZMIR VALILI~I
Kamil Pa~a'n~n Izmir valili~i ile ilgili birçok belge Ismail Hakk~~
Uzunçar~~l~'mn an~ lan makalesinde bulunmaktad~r. Biteviye hafiyelerin jurnalleriyle Abdülhamid'in ku~kusu beslenmi~~ve artt~r~lm~~,
yeniden sadarete getirilir korkusiyle Sadrazam Avlonya'll Ferit Pa~a
ona kar~~~ölçemler aladurmu~, e~k~yay~~kovalamakla görevli jandarmaya Kamil Pa~a hidivlik ilan edecek diye e~kiyan~nkine e~~tüfek
verdirilmemi~~v.s. O, ise kâh yap~ lan sorulara kar~~l~ k olarak, kâh
kendili~inden yol gösterici birkaç arIzay~~ padi~aha sunmu~tur. Bunlar~ n birini az sonra ele alaca~~z.
Bir ara kendisine ~akir Pa~ a yoluyla sadarete getirilece~i bildirilmi~~ise de sonra bundan vazgeçilmi~ tir. Bu olay üzerinde duraca~~z. Makedonya ayaklanmas~~ ~~go3'de ba~lam~~~ve gitgide daha
kanl~~ve korkunç bir ç~~~ ra girmi~ tir. Sadaret önerisi bu durumla
ilgilidir. Nas~ l ki 1895'de ikinci kez sadrazam yap~l~~~~ da Ermeni
ayaklanmalar~~yüzündendi.
Kamil Pa~a kendisine bu öneride bulunmu~~olan ~akir Pa~a'ya
ne söyledi~i bilinemez; ancak onun ikinci sadareti s~ras~nda saray~n
devlet i~lerine kar~~ madan kendisinin seçece~i naz~rlarla i~~görmesi
yolundaki iste~i tekrarlad~~~n~~ kabul etmek en do~rusudur. Onun,
görü~~ve isteklerini bir iki sat~rl~k vecize biçiminde yo~unla~t~r~p
sonra kullanmak görene~i oldu~una bak~l~rsa padi~ah ad~na kendisine
sadareti öneren ~akir Pa~a'ya Izmir'de iken not defterine yazd~~~~
13, 15 ve 17 say~l~~vecizeler uyar~nca kar~~l~ k vermi~~olmas~~ ve bu
yüzden Abdülhamid'in onu yeniden i~ba~~ na getirmekten vazgeçmesi
en do~rusudur. Bu vecizeler yukar~da bulunmaktad~ r.
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Daha genel olarak denilebilir ki Izmir'de not defterine yaz~lan
vecizeler hep devletin gitgide çökmesiyle ilgili olup bunlara çare
arayan ve gösteren vecizelerdir.
Rusya ve öbür Büyük Devletlerin tutumuyla ilgili bulunan
20-25 say~l~~vecizeler Makedonya ayaklanmas~~ s~ras~nda durumu
so~uk kanl~l~kla incelemeye ça~~ ran ve yol gösteren yaz~lard~ r. Bunlar
Rusya siyasas~~ve Rumeli durumuyle ilgili g ~ubat 1319 (22/2/1 go4)
günlü arizas~ nda genellikle kullan~lm~~t~r".
Ismail Hakk~~Uzunçar~~h an~lan yaz~s~nda Kamil Pa~a'n~n
Makedonya sorunu ve Devletin içinde bulundu~u türlü güçlüklerle
ilgili dört ariza veya l'ayihas~n~~ alm~~t~r (S. 231-239). Bunlardan
S. 235 de bulunan ~~7 Haziran ~~32o (30/6/1 go4) günlü olan~~üzerinde
duraca~~z.
Bu arizada Kamil Pa~a devletin mali durumunun bozuklu~unu
ele alarak bunun Büyük Devletlerin iç i~lerimize kar~~malar~na yol
açaca~~n~~yazar. Bu uyart~ dan sonra alt~~ay geçmeden 7 Ocak ~~905
de Makedonya'da ~slahat i~inde önayak olmay~~Ingiltere veya ba~ka
bir büyük devlete kapt~ rmak istemeyen Avusturya ve Rusya bir
mali ~slahat projesi teklif ederler. Buna göre Selanik, Manast~r ve
Üsküp vilâyetlerinde mali yönetim Osmanl~~Bankas~na geçecektir.
de Büyük Devlet
Sonda uzun tart~~ malardan sonra 5 Aral~k 1905
donanmalar~~Limnos adas~n~~ i~gal ederler (Almanya ayral) ve Abdülhamit Makedonya'da bu devletlerin mali denetimini kabul
eder 2°9.
Yine Ismail Hakk~~Uzunçar~~lf n~n an~lan yaz~s~ nda bulunan
(S. 235-239) Kamil Pa~a'n~n 30 May~ s 1321 (12/6/1905) günlü uzun
bir layihas~ nda Makedonya sorununda tutulmas~~gereken yol, Ingiltere'yi kazanman~ n gereksili~i ve yollar~ , bu elde edilirse ayaklanm~~~
olan Yemen'de de rahat edilece~i ayr~nt~l~~olarak anlat~lmaktad~ r.
BALKAN SAVA~INDAN ÖNCE
Kamil Pa~a evrak~~aras~nda bulunan a~a~~daki belge ilginçtir.
O, tarihsizdir ve bitirilmemi~ e benzer. Tarihi olmamas~~muameleye
konulmam~~~ve bir tasar~~yahut özel bir not durumunda kalm~~~oldu208
209

Bk. Ismail Hakk~~Uzunçar~~l~, an~lan yaz~~(S. 231-233).
H. B. Türk ~nk~lâbl Tarihi C. I. K. 2, S. 197 v.d.
Belleten C. XXXV, 7

98

HIKMET BAYUR

~unu gösterir, çünkü Kamil Pa~a, muameleye konmu~~bütün evrak~n~n yan~nda al~ koydu& müsveddelerini tarihlemi~ tir. Esasen bu
belgenin kapsam~~da bunu göstermektedir. Belgenin Sait Pa~a Hükümetinin 16 Temmuz 1912 de istifasiyle Gazi Ahmet Muhtar Pa~a
Hükümetinin alt~~gün sonra .ayn~~ay~n 22'sinde kurulmas~~aras~nda
yaz~lm~~~oldu~u anla~~l~yor.
Durum ayr~nt~l~~ olarak T. Ink~lab~~Tarihimizin C. II, K. I,
S. 277 v.d.'~nda belirtilmektedir, ve özetle ~öyledir :
Devlet 29 Eylül ~ g~~ 'den beri ~talya ile sava~maktad~r, Arnavutlar ayaklanm~~, onlara kar~~~gönderilen askerin bir k~sm~~ da~~lm~~~
veya onlardan yana olmu~, Rumeli'deki ordularda disiplin kalmay~p
terhissiz çözülmeler ba~lam~~ , kendilerine "Halaskar" yani kurtar~c~~
ad~n~~veren bir tak~m subaylar erleriyle da~lara ç~km~~~ve Sait Pa~a'n~n ba~kanl~k etti~i Ittihat ve Terakki hükümeti çekilmek zorunlu~unda kalm~~t~r. Yeni hükümetin kurulmas~~ise bu kar~~~k durum
yüzünden alt~~gün gecikmi~tir. Genel istek Kamil Pa~a'n~ n sadarete
gelmesi olmakla birlikte onu kendine dü~man bilen, örgütleri kuvvetli bulunan ve tehditlerini esirgemeyen Ittihat ve Terakkiden
çekinildi~inden, istifa eden Sadrazam Sait Pa~a'n~ n da Padi~aha
Gazi Ahmet Muhtar Pa~a için sal~k verdi~inden bu son kimse sadrazam yap~lm~~t~r Belki de, a~a~~daki belgede görülece~i gibi Kamil
Pa~a, Sadareti : "~dare-i umur-u hükümete hiçbir taraftan müdahale olunmamak ~artiyle" kabul etmi~~oldu~unu aç~kça belirtmi~~
olmas~, olay~n bu biçimde geli~mesini etkilemi~tir.
Her ne ise, and~~~m~z belge ~unu gösteriyor ki Sait Pa~a hükümetinin çekilmesi ve Gazi A. Muhtar Pa~a hükümetinin kurulmas~~
aras~nda geçen alt~~günlük süre içinde Kamil Pa~a'n~n sadareti için
irade ç~km~~~sonra o ilân~ndan önce iptal edilip Gazi A. Muhtar
Pa~a hakk~nda bir irade ilan edilmi~tir.
Bundan sonra olaylar ~öyle geli~ir : Yeni sadrazam 5 A~ustos'ta
Meclisi da~~t~r, 15 Ekim'de U~i'de Italya ile bar~~~imzalan~r, iki gün
sonra Balkan sava~~~ba~lar, ayn~~ ay~n 23 ünde K~rkkilise (K~rklareli)
bozgunu ve Komanova yenilgisi olur, 29 Ekim'de Lüleburgaz vuru~mas~nda ordunun bir kanad~~bozulup Çatalca'ya do~ru genel
çekilme ba~lar, ay~n 30 unda ordu darmada~~n~k biçimde geriler ve
ayn~~ gün Kamil Pa~a Sadrazam olur.
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A~a~~ daki belge bu son olayla de~il, ondan üç buçuk ay önce,
16 ve 22 Temmuz aras~nda Kamil Pa~a'n~n sadareti hakk~nda ç~k~p
hemen geri al~ nan iradeyle ilgilidir. O bitirilmemi~~olarak bir tasar~~
halinde kalm~~t~ r. Önemi hem bilinmeyen irade olay~n~~ortaya koymas~nda, hem de o s~ rada Kamil Pa~a'n~ n hele me~ rutiyet ve hürriyet konular~ ndaki görü~lerini aç~klamas~ndad~r.
Belge ~öyledir (B. 4) :
"Ba irade-i seniye bu defaki mans~b-~~âcizanem tariften müsta~ni
Oldu~u üzere sadarete memuriyetimin dördüncü defas~d~r. Tesadüfat-~~garibedendir ki her defas~nda Sait Pa~ a Hazretlerine halef2"
oldum. Bu tesadüfün adem-i tekerrürünü temenni ederim, çünkü
mü~arünileyhin selefli~ini 211 pek de u~urlu addetmiyorum. ~u
asr~n rub-u evveli 2" tarihini mütalaa edenlerin mali~mu oldu~u
veçhile Sait Pa~ a Hazretlerine her halef oldu~umda devleti mü~külat-~~azime içinde buldum. Def'i gavaile masruf olan mesai-i acizaneme ra~men zaman-~~istibdatta birtak~ m entrikalara hedef olarak
dil~ikiste ve ma~mum 2" bir halde munfas~l oldu~um gibi defa-i
ahirede de bir manevra eseriyle münfailen istifaya mecbur olmu~~
idim 214. ~imdi de devlet envai mü~ külât ile beraber bir de ~talya ile
muharebe halinde bulunuyor. Si-ni âcizanem seksene karip olup
bundan yirmi sene evvelki kuvvete malik olmad~~~ m halde arzuy-u
umumi ve irade-i seniye-i Hazret-i Padi~ahiye binaen selâmet-i
vatan için idare-i umur-u hükümete hiçbir taraftan müdahale olunmamak ~ artiyle hizmet-i sadareti deruhte edi~im bir fedakarl~kt~r.
Rüfekay-~~âcizanemin de ayn~~fedakarl~ k ile hizmet ve muavenet
edecekleri ümidindeyim. Biavn-i Hüda 2" husul-ü muvaffak~yet
hükümet-i me~ rutamn hakkiyle teessüsüne mütevakk~ft~r. Me~rutiyetin giyabi istibdad~ n huzuru demektir. ~ stibdada itaat ise ayn~~
esarettir. Taht-~~esarette nimet-i hürriyetten mahrum olan ahalinin
tabii olan âh-ü enin-i ~ ikayeti her ne kadar bask~~alt~na al~nsa yine
" Ardil.
~incelli~'i.
212 Ilk dörtte biri.
213 Gönlü k~r~ k ve kederli.
lâbl Tarihi C. I., K. II
214 13 ~ubat ~ gog. Aynnt~ lar için Bk. H. B. T. Ink~
S. 164 v.d.
215 Tanr~'n~n yard~miyle.
2
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baz~~menfezlerden te~ errüh ederek harice intikal ve Avrupa gazetelerine sermaye-i makal olur 2". Bu keyfiyet-i hal Avrupa efkar-1
umumiyesince Hükümet-i seniye aleyhinde bir fena itikat has~l
ederek âtiyi vahim göstermektedir. Tehlikeyi dâi 2" olan bu hali
~slah ile Avrupa efkar-1 umumiyesini lehimize imale için hükümet-i
me~rutan~ n cemi' ~ eraiti ile tesisi mutlak-ül bizum hükmündedir.
Avrupa efkar-~~umumiyesi idare-i hükümetin aleyhinde oldu~u kadar
ahali-i osmaniyenin lehindedir. Bu halden tevellüt edecek netayici
teemmül etmelidir.
"Devletler kendi memleketleri ahalisinin efkar-1 umumiyesini
nazar-~~mütalâaya almaya mecburdurlar".
Kamil Pa~a bu yaz~s~ nda her ne kadar "sin-ni âcizanem seksene
karip olup bundan yirmi sene evvelki kuvvete malik olmad~~~m
halde..." demekte ise de olaylar kuvvetinin pek de azalmad~~~n~~
göstermi~tir.
Lüleburgaz yenilgisi üzerine harbiye naz~r~~ ve ba~komutan
vekili Naz~m Pa~a ile genel karargâh Çatalca'da bile tutunamamak
korkusuyla :
"Her~ey bitti çabuk bar~~~yap~ n derken" Kamil Pa~a dayanmak
gerekti~i noktas~~üzerinde direnmi~ tir. Bu yolda gelip giden telleri
ele alan Balkan sava~~n~ n tarihcisi kurmay yarbay Nihat durumu
~öyle de~erlendirmektedir 2" :
"Bu iki telgraf~ n yekdi~eriyle mukayesesi ne kadar mucib-i
ibrettir. Içlerinde asker azas~~kalmam~~~olan bir Heyet-i Vükelâ;
askeri bir Heyet-i Aliyye olan Ba~kumandanl~ k vekaleti karargah~na
nispet harbin mahiyetini, siyasetle münasebetini ne kadar iyi anlam~~t~ r : Sadrazam harbi haz~r~n bir y~ pranma harbi oldu~unu, sebat
ve mukavemetin as~l bulundu~unu, bu yap~ lmazsa siyaseten harbe
nihayet vermek demek, memleketin hükmü idam~n~~ imzalamak
demek olaca~~n~~ gayet vaz~ h surette gösteriyordu. Heyeti Aliyyei
askeriye ise ~ imdiye kadarki muharebelerde ademi muvaffak~yet
has~l oldu~undan art~ k hiç bir ümit kalmam~~~oldu~una, adeta teslimi silahtan ba~ ka çare kalmad~~~ na kani bulunuyordu ve hattâ
Öyle bir düzende yerli gazetecilerin bir ~ey yazam~yacaklar~~dolay~siyle.
Davet eden, ça~~ran.
212 Kurmay Yarbay Nihat: "1328-1329 Balkan Harbi, Trakya Seferi" C.
III. S. 503.
218
217
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"Siz böyle ~eyleri bilemezsiniz" manas~ nda Sadrazama ders vermeye
kalk~yordu,
"Ileride görece~iz ki Ba~kumandanl~ k ile Sadaret sonuna kadar
böyle dü~ünmü~lerdi, sadaret "Mutlaka Çatalca'da sebat edip muvaffak olmal~s~mz" derken karargah~~umumi "Hay~r yapamay~z"
demekte ~srar eylemi§ ve bu muhaberat esnas~nda Çatalca muharebesi kendili~inden olup biterek Sadrazam~n fikrini tasdik eylemi~ti".
Kurmay yarbay Nihat eserinin daha ilerisinde (S. 561) Ba~kumandanl~ k vekâletinin bir sürü eksiklikler üzerinde durarak ve
ordunun Çatalca'da tutunamamas~~ihtimalini öne sürerek "...
ordumuz büsbütün da~~lmadan evvel Devletce harbe nihayet verilmesi ahval ve ~eraiti haz~ra taht~nda en salim bir hareket olmak
üzere görülmektedir..." diyen tezkeresi üzerine ~unlar~~yazar :
"Fakat Sadrazam Kamil Pa~a art~k te~ebbüsü ~ahsiyi ele almaya
karar vermi~ti ki ne yapt~~~n~~24/25 Te~rinievvel (16/17 Kas~m)
gecesi treni mahsusla Had~ mköyüne gelen topçu mirilivas~~(tu~general) Ibrahim Pa~a'n~n getirdi~i ~u sadaret tezkeresi ve mazbata bize
göstermektedir".
Kurmay Yarbay Nihat bu tezkere ve mazbata ile Naz~m Pa~a
ve karargâhtaki komutanlar~n kar~~l~klar~n~n metinlerini vermektedir
(S. 561-565). özet olarak yap~lan ~udur :
Sadrazam Istanbul'da bulunan tan~nm~~~emekli ve görevli
yüksek rütbeli otuza yak~n, mare~aldan binba~~ya dek, subay~~Vükelâ
ile birlikte toplay~p onlara siyasal durumu anlatm~~, Naz~m Pa~a
ile telle~meleri göstermi~, tart~~malar sonunda ortaya ç~kan dü~ünceleri kapsayan mazbatay~~da genel karargâha yollam~~t~r.
Toplant~ya ça~r~lan subaylar~n büyük ço~unlu~u var güçle
savunmaya devam edilmesinden yana olup bu i~i ba~ar~ya ula~t~racak
birçok ölçemi de s~ralam~~lard~r. Yaln~z be~~ki~i savunman~n imkans~z
veya faydas~z oldu~unu söylemi~tin Kurmay Yarbay Nihat ~unu
da belirtir (S. 564) : "kandan Mahmut ~evket Pa~a ile ferik (tümgeneral) Hüseyin Hüsnü Pa~a dahi haz~r iken ~evket Pa~a imzalamadan savu~mu~~ve Hüsnü Pa~a rahats~zl~~~na binaen gitmi~tir".
Bilindi~i gibi az sonra Bab~all bask~n~~üzerine Mahmut ~evket
Pa~a Sadrazam olacakt~r. Hüseyin Hüsnü Pa~a ise 31 Mart olay~~
üzerine Selânik'ten Istanbul'a gelen "Hareket ordusunun" ilk komutan~yd~.
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O s~rada her eli silah tutan~n cepheye gitmesi dü~üncesi de
belirmi~tir. Sadrazam~n Genel Karargâha çekti~i 24 Te~rinievvel
(16 Kas~ m) günlü tel bunu gösterir (Nihat, S. 567) :
"~ark ordusundan birçok efrad~ n her ne sebebe mebni ise âr-~~
firari irtikâp etmeleri (kaçmalar~) Memaliki Osmaniyenin her taraf~nda oldu~u gibi buraca dahi arnik bir teessürü mucip olarak ellibin
ki~ilik bir içtima aktedilmi~~ve bunlar meydan~~harbe gelmek istemi~lerse de lüzum görülmeyerek yaln~ z takviyei maneviyat için elli
natuk alimin izam~~takarrur etmi~tir. Nereye gönderelim?".
Özet olarak Çatalca'da dü~man~n durdurulmas~nda Kâmil
Pa~a'n~n azm, sebat ve kavray~~~n~n büyük etkisi olmu~~oldu~u Genelkurmayca bu i~le görevlendirilen ve dosyalar üzerinde çal~~an bir
Kurmay tarihci taraf~ndan belirtilmektedir.
Kamil Pa~a'n~n iki ay kadar süren son sadareti Ink~lap Tarihimizin C. II., K. II ve IV ünde ayr~nt~l~~olarak vard~r. Üzerinde
durm~yaca~~z. Yaln~z Bab~ali bask~n~n~~ ele alaca~~z.
23 Ocak 1913 günü aldat~lm~~~olup olay s~ras~nda öldürülecek
olan harbiye naz~r~~Naz~m Pa~a'n~n da kapal~~onayiyle Wab~alryi
basan Ittihatglar bu eylemlerini yerinde göstermek için Kâmil Pa~a
Edirne'yi Bulgar'a veriyordu ve Enes-Midye hatt~n~~kabul ediyordu,
yalamn~~ortaya atm~~lard~~ve birçok yazar hattâ Harp Tarihi Dairesi
ad~ na yazan bir tarihci bugünedek bilerek bilmiyerek bunu tekrarlaya durmu~lard~r. Bunun gerçekle hiçbir ilgisi olmay~p Kâmil
Pa~a Hükümeti Büyük Devletlere verilmek üzere haz~rlad~~~~notada
Edirne'nin bu devletlerin korunmas~~alt~nda Müslüman bir valinin
yönetiminde özgür, ba~~ms~z ve yans~z bir kent durumuna, getirilmesi
istenilmi~tir.
Ittihatç~lar ise yalanlar~n~~tutturabilmek için bu nota tasar~s~n~~
saklay~p kendilerinin verdikleri kar~~l~kta Edirne'nin ikiye bölünüp
Meriç'in Bat~s~nda kalan k~sm~n~n Bulgar'da Do~udaki k~sm~n~n da
Osmanl~'da kalmas~n~~önermi~lerdir.
Bunlar ayr~nt~l~~olarak T. Ink~lâp Tarihi adl~~eserimizde, anlat~lm~~t~r. Büyük Devletlere verilecek nota tasar~s~n~n metniyle fotokopisi 117 say~l~~Belleten'de yazd~~~= "Yeni bulunan bir belge
dolay~siyle" ba~l~kl~~ yaz~da (S. 03-114) bulunmaktad~r. Bu yaz~m~zda Ittihatç~lar i~ba~~na geçtikten sonra verdikleri notan~n metni
de vard~r.
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Bu bask~n olay~n~ n tepkilerini, Mithat Serto~lu'nun Belleten'de 2°9 ç~kan "Balkan Sava~~~ sonlar~ nda Edirne'nin kurtar~lmas~~
hususunda hemen te~ ebbüse geçilmesi için Atatürk'ün harbiye nezaretini uyar~~~ na dair bilinmeyen bir belge" ba~l~kl~~yaz~s~n~n ~~~~~nda,
bask~ndan önceki Ittihatç~~çabalariyle birarada incelemek ilginçtir.
Bask~n haz~rl~klar~n~~en iyi anlatan Talat Bey'in Viyana'da bulunan Babanzade Hakk~, Cavit ve Hüseyin Cahid (Yalç~n)a gönderdi~i
günlü mektuptur 220. Ona göre Ittihat
~~Ocak 1328 (14 Ocak 1913)
ve Terakkiden olan ba~l~ca kurmaylarla bir toplant~~yap~l~r. Bunlar
aras~ nda Fethi (Okyar) de vard~ r. Bilindi~i gibi kendisi o s~rada
Bolay~ r'daki "Bahr-i Sefid Bo~az~~Kuvay-~~Mürettebesi"nde kurmay
ba~kan~~ve Mustafa Kemal de harekat ~ubesine bakan kurmayd~r.
Fethi daha ya~l~~ ve i~te eski oldu~undan önde görünmekte ise de
dürtücü kuvvet Mustafa Kemal'dir 221 ve Talat'~n and~~~~Ittihatç~~
kurmaylarla yap~lan toplant~da var~lan karar daha önce Bolarr'da
Fethi ile Mustafa Kemal aras~ nda kararla~t~r~lm~~~olana uymaktad~r.
Buna göre ba~ar~l~~bir sald~r~~yap~lamazd~~ ve Kamil Pa~a Hükümetinin bar~~~yapmas~n~~beklemek, ne yap~ lacaksa ondan sonra yapmak gerekiyordu.
Dolarsiyle bu karara ra~men yap~lan bask~n olay~~Fethi ile
Mustafa Kemal'i ~a~~rt~r. Onlar da do~al olarak "Kamil Pa~a Edirne'yi veriyordu, onu kurtarmak için ortaya at~ld~k" yalan~na inanm~~lard~. Bu inan~~~içinde olarak, Mithat Serto~lu'nun yay~nlad~~~~yaz~y~~
yazm~~lard~r. Bu, yaz~~ayn~~zamanda sadrazam olan harbiye naz~ r~~
Mahmut ~evket Pa~a'ya gönderilmi~~iki imzal~~ve Kânunusani
günlü mektuptur 222.
1328 (4 ~ubat 1913)
C. XXXII, Say~~128, Ekim 1968, S. 459 v.d.
° Metin Cavit Bey Hat~ratlann~ n 174 say~l~s~nda bulunur. Tanin 24 ~ubat
1944. Sureti için Bk. H. B., T. Ink~lab~~Tarihi C. IV. S. 277 v.d.
221 Murat Serto~lu'nun yay~mlad~~~~belge, kendisinin belirtti~i gibi onun
el yaz~siyledir ve üslûp da onundur.
222 Bu mektup bask~ndan yirmi be~~gün ve yeni hükümetin Büyük Devletlere
verdi~i, Edirne'nin ikiye bölünmesini, Meriç'in sa~~nda kalan k~sm~n Bulgarlar'a
verilip soldakinin bizde kalmas~n~~öneren notas~ndan (30 Ocak 1913) be~~gün sonra
yaz~lm~~t~r. Do~al olarak iki yazar Kamil Pa~a'n~n Edirne'yi Bulgar'a b~rakmay~p
Büyük Devletlerin korunmas~~ alt~nda bir Müslüman Valice yönetilecek bir kent
olmas~n~~önerdi~ini bilmiyorlard~.
219
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Fethi ve Mustafa Kemal Beyler 4 ~ubat 1913 gününde siyasal
durumu ~öyle görmektedirler 223 :
"Muhas~min 224 Edirne'yi vermemek iddias~nda bulunan Osmanl~~
notas~na kar~~~muhasamay~~ilan eylemekle cevap verdiler. Osmanl~lar cihetinde ~~o Kânunusani 328 (23 Ocak 1913) darbe-i hükümetini ika edenler tecziye edilmedikten ba~ ka mühim memuriyetlere
geçirilmesinden Osmanl~~kabinesinin darbe-i mezkiireyi vucude getiren hareket-i fikriyeyi takdir eyledi~i ve nümayi~cilerle tevhid-i fikir
ve mesai eyleyece~ini i~rab eyliyor."
Burada Fethi ve Mustafa Kemal Beyler Mahmut ~evket Pa~a'ya:
mademki bask~nc~lar~~cezaland~raca~~n yerde mühim mevkilere getirdin ve onlarla i~birli~i yapt~n bask~ndan sonrumlusun, diyor ve
~öyle devam ediyorlar :
"Osmanl~~efkar-1 umumiyesi sak~t kabinenin iltizam-~~meskenetle
Edirne'yi dü~mana vermeye raz~~oldu~una ve yeni kabinenin namus-u
milli ve askeriyi iade ederek henüz dü~ man elinde bulunan 225 Edirne'nin Osmanl~~ordusunun hareket-i taarruziyesiyle tahlis olunaca~~na
mutmaindir. Vilâyatta hükümetin te~uikatiyle harbin idamesi lehinde
tezahürat uyand~r~lm~~t~r."
imledi~imiz k~s~mda yazarlar sava~~n uzat~lmas~~ için yap~lan
gösterilerin halktan gelme olmad~~~n~~imledikten sonra 4 ~ubat 1913
günündeki askerlik durumuna geçerek ~unlar~~yazmaktad~rlar.
"~~o Kânunusani 328 (23 Ocak 1913)
denberi 226 vaziyet-i askeriyece bir tebeddül-ü mühim yoktur. ~zmir ve Band~rma cihetlerindeki sevkulccey~~ihtiyatlar~n~n vapurlara irkâp haz~rl~klar~~ yap~l~yor. Anadolu'dan ba~ ka celbedilecek kuvvet yoktur. Efrad-~~milletten eli silah tutan yüzbinlerce ki~iden istifade edilece~ine dair bir
hareket me~hut de~ildir."
Bunun arkas~ndan yazarlar durumun tart~~~lmas~na geçip bundan
ç~kartt~klar~~sonucu ~öyle belirtirler :
"Milletin ve efkar~~umumiyenin aldat~lmamas~~ve kabinenin,
kendi iddias~n~~tekzip eylememesi için, dü~man ordusunun faik~yeti
Murat Serto~lu, an~lan yaz~~S. 467.
Dü~manlar.
"Ku~atmas~~alt~nda bulunan" anlam~nda yaz~lm~~~olmal~d~r; yahut da
"bulunmayan" olmal~d~r.
226 Yani on iki günden beri.
223
224
225
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adediye ve sevkulcey~ iyesini kat'î ve azimli bir hareketi taarruziyye
ile telâfiye karar verdi~ine hükmetmek laz~ m gelir. Filvaki bundan
ba~ka türlü karar verilemez".
Bunu dedikten sonra iki yazar askerlik bak~m~ndan yap~labilecekler üzerinde dururlar.
Mustafa Kemal bunlar~~yazarken Kamil Pa~a hükümetinin
Edirne ile ilgili karar~~üzerinde aldat~lm~~~oldu~u gibi, yeni hükümetin kararlar~~üzeride de aldat~lm~~~bulunuyordu. Çünkü Mahmut
~evket Pa~a'n~n dü~üncelerini ve Istanbul'da tasarlananlar~n içyüzünü
bilmiyordu. Yeni hükümet ne "eli silah tutan yüzbinlerce ki~iden
istifade"yi, ne de "Milletin ve efkar' umumiyenin aldat~lmas~~ ve
kabinenin kendi iddias~n~~tekzip eylememesi" gibi namus ve ~eref
duygular~n~ n zorunlu k~ld~~~~ dü~ünce ve eylemlere ba~lanmay~p
yaln~ zca öz durumunu berkitmek için kendi adamlar~n~~önemli yerlere yerle~tirmeye bak~ yordu. Fethi ve Mustafa Kemal Beyler, Mahmut ~evket Pa~a'n~ n günü gününe tuttu~u notlarda belirtti~i "fikriyat~" bilselerdi ona büsbütün kar~~ n olurlard~. Yeni Sadrazam
~öyle yazmaktad~r 2" :
"~~o Kânunusani 328 (23 Ocak 1913) günü saat 8'de (2o'de)
Sadarete tayin olundum. O gece sabaha kadar uyudum. Ilk gün
kabine te~kili ve asayi~in iadesiyle u~ra~t~ m. O günden itibaren her
gün kabine topland~. Naz~rlar~ n büyük k~sm~~ harp taraftar~~ idi.
Enver Bey ve genç subaylar da böyle dü~ünüyorlard~ . Ben askeri ve
siyasi vaziyetimize nazaran harbi münasip görmüyordum. Harbe
karar verilirse istifa edece~imi söyledim. Onun üzerine hükümette
itidal fikri has~l oldu. Nihayet 17 Kânunusani 328 (3o Ocak 1913)
günü ö~leden sonra saat iki buçukta Devletlerin notas~na cevap
verildi".
~ unu da belirtmek gerekir ki ne sava~~~sürdürmek isteyen hükümet üyeleri, ne de Enver gibi Ittihatç~~subaylar, Fethi ve Mustafa
Kemal'in dü~ündükleri "Efrad~~Milletten eli silah tutan yüzbinlerce
ki~iden istifade" etmek ölçemini ak~llar~ na bile getirmiyorlard~~ ve
bu yolda hiç bir ~ey yapmam~~lard~. Onlar yaln~ zca eldeki kuvvetlerle bir süre dayanarak yapt~klar~~bask~n~n s~ rf erki kapmak için
olmad~~~ na halk~~inand~ rmak istiyorlard~.
n günü gününe tuttu~u
227 Bk. "Hayat" dergisinde Mahmut ~evket Pa~a'n~
notlara (I Ocak 1965 v.d.)

o6

HIKMET BAYUR

Bunlar~, zaman~n en büyük uz ki~ isinin Bâbffili bask~n~~üzerindeki
görü~ünü hat~rlatmak için and~k.
Bilindi~i gibi çok ge~ meden Bulgarlar'~ n Edirne'yi sald~r~~ile
almalar~~üzerine Ittihat ve Terekki hükümeti panik içinde Edirne
ile birlikte hemen bütün Trakya'y~~ Bulgara b~rak~ p Enes-Midye
çizgisini s~n~ r olarak kabul edecektir. (Londra bar~~~antla~mas~~
30/5/1913).
Bunun arkas~ ndan Osmanl~'dan al~nan topraklar~n payla~~lmas~nda anla~amayan Balkanl~lar aralar~nda sava~a tutu~urlar, Bulgaristan ezilir, Osmanl~~hükümeti de Edirne'yi kolayca geri al~r ve
Istanbul antla~ masiyle (29/9/1913) Do~u Trakya bizde kal~r.
KAMIL PA~ A'NIN SIYASAL FELSEFES~~
Siyasal ya~ant~s~~ boyunca Kâmil Pa~a'n~n esas felsefesi me~ru
olmayan kimse, kurul ve kuvvetleri devlet i~lerine kar~~t~rmamak,
Padi~ah~ n müdahalesini de Tanzimat ilkeleri içinde tutmak ve ba~~ms~z olarak i~~görmek olmu~tur. Bu dü~ünce ve inançla davrand~~~~
için ilk iki sadaretinde Abdülhamit ile saray adamlar~n~, üçüncüsünde
Ittihat ve Terakki'yi ve dördüncüsünde Itilâf ve Hürriyeti kar~~s~nda
bulmu~tur.
Bu son iki tak~m~ n biteviye can s~k~c~~ve saçma müdahalelerinden
usand~~~~için onlar~ n ileri gelenlerine yüz vermez olmu~~ve böylelikle
onlar ve yazarlar~~her vesile ile ona kar~~ n konu~mu~~ve yazm~~lard~r.
E~er O, Abdülhamit ve saray adamlar~na, ikbal ve ç~kar dü~üncesiyle uyarak i~~görme~e raz~~olsayd~, 1893 y~l~ ndan, yani sadaretten
çekili~inden iki buçuk y~ l kadar sonra ba~lay~p ta me~rutiyete dek
hiç arkas~~ al~ namayan iç ayaklanma ve d~~~müdahalelerin güçsüz
bir kukla sadrazam olarak seyircisi olurdu.
Ayn~~dü~üncelerle ittihatç~ lara uyarak yerinde kalsayd~~Hüseyin
Hilmi, ~brahim Hakk~~ ve Sait Pa~ a'lar gibi binbir yanl~~~ölçem
yüzünden devletin yine iç ayaklanmalar ve d~~~müdahaleler içinde
erimesine sorunlu bir seyirci olarak kal~rd~.
~tilâfç~ lara gelince, onlar~ n da hiç bir de~eri olmad~~~ndan
kendilerine yüz vermesi ve saçma sapan isteklerine göre i~~görmesi
dü~ünülemezdi.
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Bu anlay~~, görü~~ve ko~ullar içinde o, alt~~ y~ll~k ilk sadaretinde
Osmanl~~Devletinin bir kazaya u~rat~lmadan nas~l yöneltilmesi
gerekti~inin örne~ini vererek ve ilkelerinden fedakarl~k etmeyerek
i~~görmü~, manen eli aya~~~ba~lanmasm diye Abdülhamid'in ihsanlar~n~~kabul etmeyerek Padi~ah~n ku~kular~n~~üzerine çekmi~~ve bu
yüzden sadaretten uzakla~t~r~lm~~t~ r. Yeniden i~ba~~na geçtikçe de
hep ayn~~ ilkelere uyarak i~~görmek istedi~inden çekilmek zorunlu~unda kalm~~~veya ona daima en tehlikeli zamanlarda ba~vuruldu~undan durumu düzeltilmesine vakit b~rak~lmadan dü~ürülmü~tür.
Z~RAAT BANKASININ KURULU~U
Yukar~da Kamil Pa~a'n~ n Ziraat Bankas~n~n kurucusu oldu~unu
belirtmi~tik. Onun önem verdi~i her konu için yapt~~~~gibi bu i~de de
çok direndi~i görülür. Hilmi Kamil Bayur'un an~lan eserinde (S.
91-93) bulunan 24 Nisan 1299 (6/5/1883) günlü yaz~s~nda bu sorun
üzerinde birtak~ m incelemeler ve mali hesaplar yapm~~~oldu~u
görülmektedir. Ayn~~ y~lda onun bu konu üzerinde henüz yay~nlanmam~~~iki yaz~s~~daha evrak~~ aras~nda bulunmu~tur.
1883 y~l~ nda kendisi Evkaf Naz~r~d~ r. Sadrazam Sait Pa~a ise
Mithat Pa~a'ca kurulmu~~olup zamanla i~lemez bir duruma gelmi~~
olan "memleket sand~klar~m", "menafi sand~klar~" ad~~alt~nda yeni
bir biçime sokmaya kararl~d~ r. Gerek Hilmi K. Bayur'un eserinde
bulunan demin and~~~m~z yaz~dan, gerekse a~a~~da görece~imiz iki
belgeden anla~~lan ~udur ki Kamil Pa~a o s~rada do~rudan do~ruya
ça~da~~anlamiyle bir Ziraat Bankas~~kurulmas~n~~istemi~~ve var~lan
sonuca bak~l~ rsa buna Sadrazamla Meclisi Vükelay~~ raz~~edememi~tir.
A~a~~ da görülecek ilk belge bir Ziraat Bankas~~nizamnamesi
tasla~~d~ r. Bunu belki ogün Meclisi Vükelâda bahis konusu eylemek
üzere görene~inde oldu~u gibi ileride temiz etmek üzere ilk eline
geçen ka~~da yazm~~t~ r. Akkâ mutasarr~f~n~ n bir mektubunu kapsayan
O ka~~t sayesinde yaz~n~ n azçok tarihi anla~~lmaktad~r. Mektup
(Belge 4 ve 5) 30 Temmuz 1299 (11/8/1883) tarihli oldu~una göre
Kamil Pa~a tasla~~n~n A~ustosun ikinci yar~s~ nda yaz~ld~~~~anla~~lmaktad~r. Kendisi konuyu çok incelemi~~ve üzerinde uzun dü~ünmü~~
oldu~u için böyle ivedilikle bir taslak haz~rlam~~~olmas~~do~al say~labilir.
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Belge a~a~~dad~ r (B. 5 ve 6) :
"Birinci madde:
"Tevsi-i ziraat vas~ tasiyle ahalinin servetini artt~ rmak maksad~~
na mebni Memaliki ~ahanede bir Z~ RAAT BANKASI kü~adiyle
zürra ahaliye yüzde alt~~faiz ile akça ikraz olunacakt~r.
"~kinci madde:
"Baz~~vilâyatta ahalinin mahsulât~ ndan senevi yüzde bir al~ narak
te~ kil olunan sermayeden tertip olunan Menafi Sand~klar~n~n idareleri ahali taraf~ ndan müntehap komisyonlara havale k~l~nm~~~ise de
i~bu komisyon azalar~n~n muamelât~~sarrafiyyeye k~ lleti vukuflar~ndan
na~ i mevcut olan sermayeyi hakkiyle idare edemedikleri cihetle
muhtacin-i zürra bu te~ ebbüsten lay~ kiyle istifade edememi~~ve ikraz
olunan akçalar~n bir k~sm~~mümteniül-husul hükmüne girmi~~oldu~undan badema bu sermaye Bank-~~ Osmani vas~ tasiyle idare ve
ikraz olunmak üzere hususiyyet-i mevkiiyyesi olan Hicaz ve Yemen
Vilâyetleri müstesna tutularak sair Vilâyat-~~ ~ahanede gelecek ~~3oo
sene-i maliyesinden itibaren ~~304 senesi nihayetine de~in be~~sene
müddet mahsulâttan canibi miri için al~nan ö~ürden maada yüzde
bir dahi Ziraat Bankas~~sermayesi için al~ nup Bank-~~Osmaniye
teslim olunacak ve bu sermaye daima ahalinin mal~~olaca~~~gibi
i~ bu sermayenin ahali-i zürraa ikraz~ndan has~ l olacak . .. nin mecmuu re'sülmale ilave k~ l~nacak ve Bank-~~Osmani bu sermayeyi Devlet-i Aliyyenin himayesi taht~ nda emaneten idare ve canibi hükümetten i~bu Nizamname hükmüne muvaf~ k olarak kendisine verilecek
talimat ve mukavelename mucibince ahaliye iade edip yaln~z
mezld~ r sermayenin senevi bali~~olaca~~~miktardan yüzde yar~m
komisyon alacakt~ r.
"Üçüncü madde:
"Marüzzikir Menafi Sand~klar~ nda nakden ve seneden mevcut
olan mebali~in muhasebeleri mahalleri meclislerinde bilreviye her
ne miktara bali~~olursa mebali~-i mezld~re defteriyle maan bâsenet
Bank-~~Osmaniye teslim k~l~ nacak ve Bank idaresi i~bu mebali~in
nukudunu hemen ve senedata merbut olanlar~~ ~ürutu asliyyelerine
tevfikan miatlar~~hulülünde istihsal ve Hükümet marifetiyle Ziraat
Bankas~~sermayesine ilave edecektir.
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"Dördüncü madde:
"Zikrolunan a~ar-~~ ~er'iyyenin hükümet mua~~irleri "8 taraf~ndan
hini ta'~ir ve istihsalinde Ziraat Bankas~~sermayesi için umum mahsulat-~~ ö~riyyeden yüzde bir yani on kile zahire verenden aynen bir
kile zahire ve on kuru~~bedeli ö~ür verenden bir kuru~~al~nacakt~r.
"Be~inci madde:
"Mezkiar be~~sene zarf~nda baz~~ kazalarda duçar~~kaht-ü gala
olacak olursa kah~t senesi o misillû kazalar~n mahsulat~ndan Ziraat
Bankas~~için bir ~ey almmay~ p o senenin mürettebi senin-i muayyeneyi
teakup eden di~er bir sene mahsulât~ ndan istihsal olunacakt~r.
"Alt~nc~~madde:
"Her kazada berveçhi muharrer mua~~irler vas~tasiyle istihsal
olunacak yüzde bir mahsulât~ n miktar~~aynen ve nakden her kaça
bali~~olursa o kazan~n Meclis-i Idaresinde bittetkik her s~n~f mahsulât~n bedelât ve nakdin al~ nan mikdarlar~~mübeyyin iki nusha
olarak icmal defteri tanzim ve ziri Heyet-i Meclis taraf~ndan temhir
olunarak bunun bir nushas~~Merkez-i Kazada h~fz ve di~er nushas~~
o kazan~n merbut oldu~u Mutasarr~fl~~ a gönderilip Mutasarr~fl~k
merkezinde dahi mahsusen tutulacak deftere ayniyle kaydolunduktan
ve Meclis-i Idare-i Livada mezkûr defterin asliyle kayd~~tatbik olunarak kayd~ n ziri Heyet-i Meclis taraf~ ndan temhir ve as~l defterin
zirine dahi "kaydolunmu~ tur" ibaresi bittahrir Meclisi ~dare mühürü
ile keza temhirden sonra Merkez-i Vilayete takdim olunacakt~r.
"Yedinci madde:
"Bu veçhile kazayay-i mülhikadan gönderilecek defterler Merkez-i Vilayete vürut ettikçe muhasebe-i vilâyette mahsusen tutulacak
deftere kaydolunup hitam~nda aynen al~nan mahsulât~ n her kalemi
yekün ve bedelen istifa olunan akçan~n miktarlar~~cemedilerek cümlesinin bali~~olaca~~~yekûnlar yaz~~ile ~ erholunduktan sonra Meclis-i
~ dare-yi Vilâyette karz defteriyle bittatbik i~bu icmalin ziri Meclis-i
mezkür heyeti taraf~ ndan temhir k~lmacakt~r."
Ikinci belgenin ba~~k~sm~~bulunamam~~t~ r. Içinde: "Gelecek
1300 senesi Mart~ ndan itibaren" sözünün bulunmas~ndan onun
228 Toprak ürünlerinin ö~ rünü (onda birini) hükümet ad~na toplamakla
görevli olanlar.
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1883-1884 y~llar~ ndan birinde 13 Mart 1884 den önce yaz~ld~~~~anla~~l~r. Sonunda "muhat-~~ilm-i
vekiletpenahileri buyruldukta"
denilmesinden Padi~ah~ n vekili olan Sadrazam Sait Pa~a'ya hitabedildi~i belli olur.
Belgede "menafi sand~klar~n~ n" iyi i~lemedikleri anlat~lmakta,
bir Ziraat Bankas~n~n kurulmas~, bu yap~l~ncaya dek de i~in Osmanl~~
Bankas~ nca görülmesi ileri sürülmektedir. Amac~ n yerli bir bankan~n
kurulmas~~oldu~u ba~ ta bulunan "... bu sermayenin memleketçe
tedarik ve istihzar~~evli ve her türlü mahzurdan salim ve müberra
olaca~~ ndan...." denilmesinden anla~~l~r.
Belge a~a~~dad~r (B. 7 ve 8) :
".. bu sermayenin memleketçe tedarik ve istihzar~~ evli ve her
türlü mahzurdan salim ve müberra 229 olaca~~ndan ve e~erçi bu
maksada hizmet etmek üzere mukaddema baz~~viliyetlerde Menafi
Sand~klar~~tesisiyle ahalinin mahsulât~ ndan birkaç sene müddet
için yüzde bir al~ narak mezkûr Sand~ klara sermaye ittihaz edilmi~~
ve baz~~mahallerde i~ bu yüzde bir elyevm al~ nmakta bulunmu~~ise de
Vilâyetlerde bu sermayelerin ikraz ve idaresine memur olan ümena,
muamelât~~sarrafiyyeye i~ina olmad~klar~~gibi güya sermayeyi çürüt2" Kamil Pa~a'n~n yabanc~~sermaye ile ilgili görü~ü Maarif Naz~r~~ bulundu~u
s~rada yazd~~~~27 Ramazan 1298 (23/8/1881) günlü layihada vard~r (Bak. H. K.
Bayur, S. 90 ve 92). Do~al olarak bu görü~~Kapitülasyonlar evresine aittir.
Lay~hada genel olarak yabanc~~sermaye için ~öyle denilmi~tir :
"Memaliki ~ahanenin vasat ve cesametine k~yasen ahalinin serveti kalil oldu~undan vilâyetlerde naf~a i~lerinden de~erli bir ~ey yapmak yahut cesimce maden
veya fabrika i~letmek için Avrupa'dan sermaye celbine olan ihtiyaç inkâr edilemez
ise de bu halde de Memaliki ~ahanede ecnebi alakas~~artt~kça ecnebi nüfuzu tezayüt ve bunun artmas~~nisbetinde Devletin nüfuzu tenakus eyleyece~inden ecnebi
sermayeleri pek zaruri olan ahvalde ac~~ bir ilaç gibi kullan~lmal~d~ r".
24 Nisan ~ 299'da (6/5/1883) Evkaf Naz~r~~iken yazd~~~~bir lay~hada demiryollar~n~n gereksili~i üzerinde durarak ~öyle der (Ayn~~eser, S. 92) :
"Bunun in~as~~ise ecnebi sermayesine muhtaç olaca~~~~üpheden ani olup bu
hususta, yani Memaliki ~ahanede ecnebi alakas~n~ n tezayüdü bahsmda, baz~~mahzur mütalaa olunsa da ~ömendöfer in~as~~halinde ahalice olacak istifadeden ba~ka
Devletçe has~ l olacak kuvvet, melhuz mahzura galip gelece~i ve bunda dü~ünülen
mahzur, bütçe aç~~~n~n devam~nda görülen muhataraya nispetle pek dün kalaca~~~
cihetle mahalline göre ecnebi sermayesinin münasip ~eraitle istimali tecviz olunabilir".
Bu yaz~lar o s~rada yabanc~~sermayeye kar~~~bir ak~n~n bulundu~unu da gösterir.
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memek garaz~na binaen muhtacin-i zürra~~ b~rak~p eshab~~iktidara
akça ikraz etmek yolunu tuttuklar~~cihetle hem zürraa iane etmek
maksad~~husule gelmcmi~~ve hem de yine idare-i maslahat olunam~yarak sermayenin birço~u telef ve heder olmu~~oldu~undan bu hale
bedel zikrolunan yüzde bir mahsul gelecek ~~300 senesi Mart~ndan
itibaren be~~sene müddet için sene besene Bank~~Osmaniye emaneten
teslim olunarak ve Menafi Sand~klar~nda nakden ve seneden mevcut
olan mebali~~dahi ona ilave k~l~narak emri idaresi mezkür Banka
havale k~l~nm~~~olsa Bank Idaresi, ~ubesi olm~yan vilâyetlere icab~na
göre ~ubeler açarak Canibi Hükümeti Seniyyeden kendisine verilecek
talimat mucibince mezkür sermayeden muhtacin-i zürraa akça
ikraz etmek umurunu ifa edebilir ve bu i~i, ötedenberi sayesinde
iktisab~~servet ve saman eyledi~i Memalik-i ~ahane için meccanen
göremezse has~l olacak sermayenin mikdar~na göre senevi yüzde
yar~m kadar bir komisyon dahi verilir. Bu suretle istihzar olunacak
sermaye varidat-~~ö~riyyenin mikdar~na nisbetle senevi be~er yüzbin
liradan be~~senede iki milyon be~yüzbin liraya bali~~olursa ve ~imdiki
Menafi Sand~klar~n~n ilave olunacak mevcudundan dahi bir be~yüzbin lira has~l olursa yekünu üç milyon liraya reside olaca~~ndan
bu sermayeden evvel emirde zürra ahalinin yüz kuru~dan bin kuru~a
kadar muhtaç olanlar~na ve mezkûr sermaye i~liyecek faizinin inzimamiyle iki misline bali~~oldukta kezalik zürradan tevsi-i ziraat
için iki bin kuru~a kadar ihtiyac~~olanlara ve hakeza ilerde sermaye
kat kat tezayüd ettikçe üç bin ve daha ziyade akçaya muhtaç olan
eshab~~ ziraata ikraz olunur.
Bu takdirde birinci seneden ahaliye akça ikraz~na bed' olunarak be~inci sene nihayetinde la-akal üçyüz bin ki~iye akça idane (ödünç) edilmi~~bulunaca~~ndan ahali selmcilerin (tefecilerin) gadrinden kurtulup
bundan on seneye kadar yedi, sekiz milyon liran~n ziraat ve felâhata
sarfolunmas~~servet-i ahalinin tezayüdüne ve bu servet nisbetinde
varidat~~Devletin terakkisine ne derece hizmet edece~i ve bu minval
üzere serveti memleketin tezayüdü Ticaret ve Senayiin terakkisine
de medar olaca~~~vareste-i beyan oldu~undan suveri maruza Meclis-i
Alice esasen kabul buyuruldu~u takdirde sermaye ittihaz yüzde bir
mahsul ahaliden ne yolda istifa olunup Banka nas~l teslim olunaca~~na ve Bankdan ahaliye ne veçhile ikraz olunup al~nacak senet
ve ~art-~~idane mucibince bir medyun ifay-~~deyn etmedi~i ve iki sene
kendisine mühlet verilerek yene deyninin ifas~nda ihmal eyledi~' i takdir-
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de Ilini istidanede (ödünç alma) terhin eylemi§ olaca~~~tarla ve yahut
mülkünün mahalli Meclis marifetiyle bilmüzayede takarrur edecek
bedeliyle teferrü~üne kariyyesi ahalisinden tarla veya mülke ihtiyac~~
olanlar~n hakk~~rüchaniyeti olmak üzere ne vechile füruht olunaca~~na ve Ticaret Nezaret-i Celilesinde sene besene Bank ile muhasebe görülüp hulasa-i muamelât gazetelerle ilan olunarak ahalinin
i~bu sermayesi Devletçe taht-~~teminde bulundurulaca~~na ve teferrüat-~~sairesine dair bir Nizamname Layihas~~dahi tesvid ve arzolunaca'~'~~ ve balada beyan k~l~nan Te~kil-i Nevahi Nizamnamesinde
kaza kaymakamlar~na kadar tayini vezaif olundu~u misillû o yolda
Vali ve Mutasarr~flara dahi terettüp eden vezaif ilave k~l~naca~~~
muhat-~~ilm-i Sili vekâletpenahileri buyuruldukta olbapta".
ZIRAAT BANKASI KONUSUNU DA IÇINE ALAN BIR
HÜKÜMET PROGRAMI
Kamil Pa~a Sadrazam olduktan sonra Ziraat Bankas~n~~kurmak
i~ine giri~ecektir. Bu konu sosyal ve ekonomik kalk~nma amac~n~~
güden bir hükümet program~~ içinde ele al~nm~~t~r. Program bir
Encümeni Vükelâ mazbatasiyle Padi~aha sunulmu~tur. Onun baz~~
k~s~mlar~~Hilmi K. Bayur'un an~lan eserinde vard~r (S. 167 v.d.).
Ilginçli~i dolay~siyle a~a~~ya tümünü koyduk. Orada ele al~nan
konular~n ço~u, zamanla gerek Kamil Pa~a'n~n, gerekse ondan sonra
gelenlerin evresinde gerçekle~tirilmi~tir. Mazbata 29 Muharrem
305 ve 5 Te~rinievvel 1303 (~~7 Ekim 1887) tarihlidir. Sadrazamdan
ba~ka onu Adliye Naz~r~~Cevdet (tarihci), Hariciye Naz~r~~ Sait 230,
Ticaret ve Nafia Naz~r~~Zihni, Maarif Naz~r~~Münif Pa~a ve Beylerle
~uray~~Devlet Reisi Arifi Pa~a imzalam~~t~r.
Bundan on ay sonra Ziraat Bankas~~kurulur 231. Tekrar ediyoruz,
bu Bankan~n ba~~nda bulunanlarca, yaln~z Mithat Pa~a'n~n kurucu
olarak gösterilmesi ve Kamil Pa~a'n~ n hiç andmamas~~haks~zl~k ve
takdirsizliktir.

23°

Sadrazam Küçük Sait Pa~a ile kar~~t~r~lmamal~d~r.
Onun nizamnamesi 19 Zilhicce 2305 ve 15 A~ustos 1304 tarihlidir
(27/8/1888) Bk. Dustur I. terip, C. 6 (1939 bask~s~), S 136, No. 37.
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Kamil Pa~a'n~n dü~t~ neelerini o anda eline dü~en her hangi
t
bir ka~~ da yazd~~~n~~ gösteren bir zarf. Onun her iki yan~~ ve hatta
iç kapa~~~yaz~yla doludur. Yukar~ da görülen yeeizeler bu ve buna
benzer ka~~tlardan derlenmi~tir. Zarf~n frans~zca
yaz~ lm~~~yüzü görulmektedir.
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B. 2 — B. I'de görülen zarf~n arkas~. Mührün kime veya
nereye ait oldu~u anlasilamann~ur.
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P...B. 2a. — B. I'de görülen zarf~n iç kapa~~. Kamil Pa~a burada Devlet i~lerine
biteviye kar~~~p onlar~~bozan ve Padi~alun kuruntu ve i~killerini
k~~k~ rtan bir kaç saray adam~n~n ad~n~~s~ralam~~ur.
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ENCUMEN-I HUSUSI MAZBATASI
Umur-u adliye ve inzibatiyenin istikmal-i nizamat ve memurin-i
mülkiyenin intihabat~ na müteallik baz~~mütalaat~~havi arz ve takdim
olunmu~~olan 21 Muharrem ~~3o5 tarihli mazbata-i acizanemiz üzerine
~ erefmüteallik buyurulan iradat-~~ hikmet gayat-~~ cenab-~~padi~ahi
cümle-i cemilesinden oldu~u üzere memalik-i ~ahanenin muhtaç
oldu~u asar-~~ naf~an~ n teessüs ve tezayüdü esbab ve tedabiri, içtimaat-~~adide-i bendegânemizde biletraf mütalaa ve hazine-i devleti
vikaye ile ahalinin servet ve saadet-i halinin muhafazas~~ esbab~~
bittezekkür arz-~~ atebe-i ulya k~l~ nmas~~evvelce ~ erefsadir olan emr-ü
ferman-~~hümayun hazret-i mülükâne mantuk-u münifi veçhile icra
k~l~nan tebligata cevaben Naf~ a Nezaretinden varid olan tezkere-i
mufassala dahi nihade-i mevkii müzakere olundu.
Devlet ve memleketçe faidebah~~olacak asar-~~ naf~a ahalinin
teksiri nüfusiyle tezyid-i servetine taallûk eden vesait ve imalat olup
ahalinin ve bahusus ehl-i islam~ n adem-i tezayüdü nüfusu, hizmet-i
askeriye, iskat-~~cenin, fakr-u ihtiyaç ve usul-ü h~fz-~ss~ hhate adem-i
malümat gibi esbaptan na~ idir. Hizmet-i askeriye lâbüd oldu~undan
bundan tenasüle terettüp eden tenakus zaruri olup ~u kadar ki vakt-i
sulhte asakir-i redife kendi hanelerinde mukim olduklar~~misillû
silah alt~ nda bulunan efrad-~~nizamiyenin dahi talim vakitlerinin
gayr~~zamanda lüzumundan fazla olan k~sm~n~ n memalik-i sairede
oldu~u gibi mezunen bilmünavebe hanelerine b~rak~labilece~inden
bu suretle hem tenasülce olan tenakus tahfif ve hem de idare-i askeriyece tasarruf edilmi~~olur. Iskat-~~cenin madde-i fazihasm~n vukuuna
sebep olanlar hakk~ nda ceza kanunname-i hümayununda a~~r cezalar tayin k~l~nm~~~oldu~u halde bunun icraat~ na hükümetçe pek de
itina olunmamakta oldu~undan memalik-i ~ahanede iskat-~~ cenin
kesirülvuku olup ba~l~ ca sebebi dahi ahalinin fakr-u ihtiyac~~ ise de
buna vas~ ta olanlar taife-i fesattan olmalariyle memurin-i mülkiye
canibinden tenbihat-~~ mütevaliye ile icray~~ tehdidat ve cevami-i
~ erifede kürsü vaizleri taraf~ndan ifay~~nasayih ve telkinat edildi~i
surette bu tedbirin tesiriyle i~bu cinayetin hayl~ca önü al~naca~~~derkard~ r. Fakr-ü ihtiyac~n indifa~~husul-ü servete menut olup bu hususa
taalük eden vesait ise müteaddit olmakla beraber tebaa-i ~ahanenin her ~ eyden evvel a'zam ihtiyac~~huzur ve emniyetle hükümet-i
seniyyenin himaye ve adaletine nailiyeti ve erbab-1 ~ekavetin tasallut
Belleten C. XXXV, 8
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ve taaddisinden masuniyeti kaziyesi idü~ünden bu emr-i ehemmin
temini memurin-i mülkiyenin mükellefiyet ve mes'uliyetine bilhavale
icraat~n~n bir nizam-~~mahsus ile kontrol alt~na al~
nmasiyle husulpezir olur. H~ fz~~ s~ hhat madde-i mutena bihas~ na gelince saye-i
~ahanede bu husus için hulâsa ve tertip edilmi~~kitaplar oldu
~undan
bu usul ve mak~mat~ n Uffe-i mekâtib-i rü~ tiyede hassaten tedrisiyle
beraber daha ziyade inti~ar~~için zikrolunan kitaplardan lüzumu
kadar nüshalar~n~ n vilâyatta karye imamlar~na var~ ncaya kadar
meccanen tevzii ve s~ hhat-i umumiyenin muhafazas~na dair olan
nizamat~ n hakkiyle icraat~ na itina ile vilâyatta belediye tabiblerinin
teksiri husul-ü maksad~~teshil eder. Ahalinin tezyid-i servete hizmet
edecek esbab~ n ba~l~cas~~Ziraat Bankalar~~olup çünki her yerde oldu
~u
gibi memalik-i ~ahanede dahi arazinin k~ymeti akçenin faiz nisbetinde
ve faiz ise beynelahali yüzde yirmiden k~ rka kadar cereyan etmekte
bulundu~undan senevi bin kuru~~irat veren bir tarla üç dört senelik
irad~ na mukabil bir bedel ile al~n~ p sat~ lmakta ve bu suretle ahali-i
kuran~ n serveti yerine fakr-ü meskeneti artmakta olup halbuki bir
vilâyette Ziraat Bankas~~kü~adiyle senevi yüzde alt~~faiz ve itfay~~
deyn için yüzde üç al~ nmak üzere ahaliye akçe ikraz olunacak olsa
arazinin k~ymeti kariben hayl~dan hayl~~terakki edece~i ve binaenaleyh üç bin kuru~~deyni olan bir köylü senevi bin kuru~~irat veren
tarlas~n~~ ~imdiki gibi ifay~~deyn için üç bin kuru~a satma~a mecbur
olmaktan ise senevi faiz olarak yüz seksen ve resülmale mahsuben
doksan kuru~~ifa etmek üzere muhtaç oldu~u üç bin kuru~u Bankadan
alup tedricen tesviye-i deyn ederek senevi bin kuru~~irad~ ndan mahrum olm~ yaca~~~derkard~ r. i~bu Bankalar~ n tesisi ecnebi sermayesine
muhtaç oldu~undan bunda bir gûna mahzur olup olmad~~~~bahsine
gelince, ahali bu bankalardan suhuletle akçe istikraz edüp uhde-i
tasarruflarmda bulunan arazi ve emlâki fera~-~~bilvefa 232 ile terhin
edecekleri cihetle medyunlardan birtak~m~~badehu ifay~~deyne muktedir olamayarak hasbelmukavele sat~ lacak arazi ve emlâklerinin
ecnebi tasarrufuna geçmesi mülahazas~~bâdi-i emirde varid-i ezhan
ise de indettetkik i~bu Bankalar~ n tesisinde ecanibin memalik-i ~ahanede arazi almak hususunda olan ra~bet ve menfaatleri tazyik edilmi~~olaca~~~nümayan olur. Çünki halkla arzolunan edilleye göre
~imdiki halde üç dört bin kuru~~de~eri olan arazinin marüzzikir
232
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bankalar~n te~ kilinden sonra k~ymeti pek çok terakki edece~inden
~u ucuzlu~u hengam~ nda suhuletle teferru~~olunan arazinin badehu
daha ziyade paha ile i~tiras~~hususunda ecnebilerin ra~betine noksan
gelece~i âzade-i arz ve beyand~r. Bu vas~ ta ile arazi ve emlâkin k~ymeti her ne mertebe eder ise k~ymet nisbetinde al~ nmakta olan emlak
vergisi dahi o derece tezayüd eder. Vilayat-~~~ahanede Menafi Sand~klar~n~ n tesisi Ziraat Bankas~~makam~ nda ahaliye sermaye tedariki
emeline mebni idü~'iinden e~erçi hasbelmuzayaka bu sand~klar~n
nukud-u mevcudesinden bir k~sm~~küllisi hazine-i celile için istikraz
olunmas~ndan dolay~~ahali bu sand~ klardan henüz hakkiyle istifadeye
ba~lamam~~~ise de bu maksad-~~mühime mebni ahalinin has~lat-~~
ü~ riyesinden senevi al~ nmakta olan yüzde birden has~l olan sermayenin mevzuu lehinde istimali dahi lüzum-u kat'i taht~nda olmasiyle badema i~bu menafi sand~klar~n~ n dahi her vilâyette Ziraat
Bankas~~tarz~ nda tesisi ve idaresinin o fen ve marifete vak~f erbab-~~
emniyete havalesiyle muamelât~n~ n ana göre tayini husul-ü matlab~~
temine kâfi olur.
Ziraatin tezyidiyle enva~mn teksir ve ~slah~~hususuna gelindikte
bu dahi bozuk tohumlar~ n tebdiliyle beraber tohumu olm~yanlara
tavizen tohum verilmekle has~l olaca~~ ndan her vilâyette tohumu
olm~yanlara veya olup da bozulmu~~olanlara ita olunmak ve esman~~
Menafi Sand~ klar~ ndan tavizen verilmek üzere sa~lam tohum celp
ve tedarik olunarak zürraa itasiyle esman~n~n has~l olacak zahair
esman~ ndan istifa olunmas~~ve vilâyatta arazinin ziraat müfetti~leri
taraf~ndan ke~if ve tahkik olunacak kuvve-i inbatiyesine göre ahalinin
menfaatini mucip daha ne gibi mahsulât yeti~tirmek kabil ise bahas~~
Menafi Sand~klar~ ndan tesviye olunmak üzere tohumlar~~celbolunarak
meccanen zürraa tevzi ve ita ve suret-i zer'i irae ve talim ile has~l
olacak tecrübeye göre o misüllü mahsulât~ n teksirine ve bu veçhile
vilâyatta enva~~mezruat~ n tezyidine bezl-i mesai ve ikdam edilmesi
laz~m gelir.
Iskay~~arazi maddesi dahi memalik-i mahrusa-i ~ahanece teksir-i ziraat ve tezyid-i servet ve mamuriyetin ba~l~ca esbab~ ndan
olup bu da baz~~enhare 233 hendek açmak ve yüksek araziye makineler
olduvas~tasiyle su ç~karmak gibi ameliyat ve icraata mütevakk~f
233
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~undan nerelerde ne gibi ameliyata lüzum oldu~u Naf~a Nezaretince
ke~if ve tahkik olunarak yap~ lacak layihalar üzerine ~erait-i münasebe
ile talib-i taharrisi veya vesait-i saire icras~~esbab~na te~ebbüs olunmak
iktiza eder.
A~ ayir-i seyyarenin iskan' meselesi de mamuriyet ve servet-i
memleketi mucip esbap cümlesinden ise de bu husus ayr~ca mütalâaya n~uhtaç oldu~undan an~n da iktizas~~ber tafsil bilmüzakere
neticesinin arz-~~huzur-u ali k~lmaca~~~derkard~r.
Esbab-~~servetten biri de hayvanat~n telefden vikayesiyle
beraber ecnas~mn ~slah~~maddesi olup Fransa etibbay~~ me~huresinden Mösyö Pastör'ün hayvanat için ke~fetmi~~oldu~u bir nevi
telkih ameliyat~ mn Avrupa'ca fevaid ve muhassenat~~tecrübe olunmu~~
oldu~u ve saye-i seniye-i mülkdaride bu i~~için mahsusen ve memuren Paris'e izam olunan mirliva (•..) 234 pa~a ile refakatinde bulunan
di~er tabipler ameliyat-~~mezkûreyi taallüm etmi~~olduklar~~cihetle
ameliyat-~~mezkûrenin memalik-i ~ahanece dahi baytarlara ve belediye tabiplerin e talim ettirilerek tamim-i fevaidine müsaraat olunmas~~ ve Naf~ a Nezaretinin salifülbeyan tezkeresinde gösterildi~i
veçhile ekser mahallerde zuhur eden hayvan hastal~~~n~n tedavisiyle
men'i sirayeti için memalik-i ~ahanenin vüs'ati nisbetinde baytar
istihdam~~muktazi oldu~u halde elyevm sekiz vilayette birer nefer
baytar müstahdem olup sair vilayatta baytar bulunmad~~~ndan
memalik-i ~ahanenin ihtiyac~~nisbetinde baytar tedariki için mekteb-i t~ bbiye-i mülkiyede fenn-i baytariye mahsusen bir s~n~f kü~at
edilmesi lazimeden görünmü~tür. Hayvanat cinsinin ~slah~na gelince
bunun için vilayatta haralar tesisi laz~m gelirse de bu suret vakte
ve masrafa muhtaç olup hal-i haz~ r-~~mali ise buna müsait olmad~~~ndan saye-i kudretvaye-i hazret-i ~ehin~ahide ileride anlar~n da s~rasiyle tesisi çaresine bak~lmak üzere ~imdilik yaln~z esb 235 ve s~~~r~n
~slah-~~ecnas~~z~mm~ nda vilâyatça lüzumu kadar dam~zl~k tedarik
olunarak ve cins hayvan~n ~slah~ nda olan fevaid ve muhassenat
ahaliye tefhim edilerek bu suretle ~slah-~~ecnasa itina ve ikdam olunmas~~husul-ü maksada kâfi görünür.
~o~e yollar~ n tezayüdü servet ve mamuriyete olan hizmeti
müsta~ni-i arz ve izah olup saye-i muvaffak~ yetvaye-i cenab-~~cihan235
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banide doksan yedi senesinden üç yüz iki senesine kadar amele-i
mükellefe istihdam~~hakk~ nda mevzu olan usule tevfikan yedi bin
iki yüz altm~~~yedi kilometre ~ose yol ve on bir bin dokuz yüz otuz
sekiz köprü ile imalât-~~saire-i s~naiye vücude gelmi~~ve germi-i in~aat
için bir taraftan tedabir-i lâzime ittihaz ve icra olunmakta bulunmu~~
oldu~u Naf~ a Nezaretinin marüzzikir tezkeresinden istinbat olunup
bu bapta ittihaz olunan usul ~ose imalât~ nca husul-ü metalibe kâfi
görünmü~~oldu~undan badema dahi nizam mevzuu dairesinde
derece-i ehemmiyeti itibariyle lüzumu olan yollar~n ameliyat ve
in~aat~ na devam ve itina olunmas~~ve demiryollara gelince bunlar~n
umran-~~memleket ve izdiyad-~~servete etti~i hizmet vesait-i sairenin
hiç birine makis olmayarak ehemmiyet-i fevkalâdesi müsellem oldu~undan demiryollar~n memalik-i ~ahanede teksiri doksan sekiz
senesinde baz~~müsaadat ve teshilât iraesiyle beraber bâ irade-i
seniyye mahsusen bir mukavele ve ~artnâme layihalar~~tanzim edilmi~~ve Mersin'den Adana'ya kadar altm~~~yedi kilometrelik bir
demiryol yap~larak i~leme~e ba~lam~~~oldu~u gibi geçende Anadolu
ile kararhatt~~için zuhur eden mösyö Erlanger ve mösyö
la~t~r~lan ~erait veçhile in~as~ na irade-i seniyye-i hazret-i hilâfetpenahl
~ erefmüteallik buyurularak müba~eret olundu~u halde en ziyade
ihtiyaç olan hatt~~asil vücude gelmi~~olaca~~~gibi bu misüllft sair
sermayedaran için dahi numune-i imtisal olarak cihat-~~sairece kol
kol demiryollar tesisine talipler zuhuru kaviyyen memuldür.
Batakl~klar~ n tathiri, baz~~enhar~ n (nehirlerin) seyr-i sefaine
salih olacak bir hale getirilmesi, liman ve r~ht~m in~as~, numune
çiftli~i tesisi, ormanlar~ n muhafaza ve teksiri, meadinin mucib-i
istifade bir yolda i~letilmesi, hiref ve sanayiin ihya ve tevsii maddeleri
dahi cümle-i âsar-~~nafiadan olup bunlar dahi ba~kaca mütalaa
olunarak olbapta tanzim olunacak layiha-i ubeydanemiz arz-~~huzur-u
fili /al~naca~~~ber mevad-~~maruza-i saire hakk~nda her ne veçhile
irade-i isabetade-i hazret-i padi~ahi ~ erefmüteallik buyurulursa mukteziyat-~~kaziyesi infaz edilece~i muhat-~~ilm-ü Mi buyuruldukta
kat~be-i ahvalde emr-ü ferman hazret-i veliyülemr efendimizindir.

