ÖMER'AL~~BEY'LE ~LG~L~~BAZI DEGERLEND~RMELER
(KARES~~MUTASARRIFI - KASTAMONU VAL~S~)*
NES~M~~YAZICI
G~R~~~
Ramazano~ullar~~ailesine mensup olan Ömer Ali
* Bey'in dedesi Bahr-i
Sefld Bo~az~~Komutanl~~~~ve Adana Mutasarr~fl~~~~gibi görevlerde bulunmu~~
Arif Pa~a,' babas~~Tarsus Kaymakaml~~~~yapm~~~olan Ahmed Pa~a'd~r. Ömer
Â11. Bey Adana'da 1 Ramazan 1259/25 Eylül 1843'te do~mu~, hususi
ö~retmenlerden çe~itli dersler alarak oldukça iyi bir ö~renim görmü~tür.
Onun ailesiyle ilgili yeterli bilgiye sahip de~ilsek de, evlenmi~~oldu~unu ve
e~inin muhtemelen kendisinin Dersim'deki mektupçulu~u s~ ras~nda vefat
etmi~~bulundu~unu dü~ünmekteyiz'.
Ömer 'Ali Bey, do~du~u ~ehirde 1279H/1862-63'te Tahrirât Kitâbeti
Refâkati'yle ba~lad~~~~devlet hizmetini, 21 Temmuz 1909'da Kastamonu Valisi olarak tamamlam~~ t~ r3. Bu arada o, Rumeli hariç olmak üzere Do~u ve
Bat~~ Anadolu, Suriye, Hicaz, Trablusgarb gibi dönemin Osmanl~~
co~rafyas~n~ n belli ba~l~~ bölgelerinde görev yapm~~, s~ ras~yla ~U hizmet
çizelgesini gerçekle~tirmi~tir: Adana Meclis-i ~dare-i Livâ Kitâbeti, ayn~~yerde
* Bu makale II. Kastamonu Kültür Sempozyumu (Kastamonu, 18-20 Eylül 2003)'na ayn~~
adla sunulan tebli~imizden geli~tirilmi~tir.
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osman', ~stanbul, 1311, c. III, s. 274.
2 Ömer Ali Bey ~ubat 1881 ile 8 Aral~ k 1885 aras~nda Dersim'de mektupçuluk yapm~~, bu
s~rada 1884 y~l~nda üç ay süre ile de vali vekilli~inde bulunmu~tur. ~~te bu devreye ait uzunca bir
~iirini "Dersim Mektupçus~~~ iken Kain Biraderim Hakk~~Bey'e 1296 (1881) Yazd~~~m Manzum
Mektup tur" kayd~yla a~a~~da k~saca tan~taca~~= Hat~ra Defteri (S. 24-25)'ne kaydetmi~tir. Ayn~~
defterdeki bir beyit ise; "Refikam Merhüme Lisan~ndan Kâin Biraderime Cevaben Yazm~~t~m,
Dersim'den 1299 (1883) "ifadesiyle kaydedilmi~tir. Buradan anla~~lan e~ini bu tarihten önce
kaybetmi~~oldu~udur. Hat~ra Defterfnde "Bahkesir'den Kain Biraderime Gönderdi~im Tasvirimin Alt~na Yazm~~t~m" ifadesiyle bir ba~ka beyit yer almakta ise de, burada kastedilenin eski
kay~ nbiraderi mi, yoksa yeni bir evlilik neticesinde sahip oldu~u kay~ nbiraderi mi oldu~unu anlamak mümkün olamamaktad~r. Hat~ra Defteri, s. 21, 24-25.
3-Sicill-i Ahval Defteri, c. II, s. 434-435; Ömer Ali Bey'in hayat~, büyük ölçüde bu kayna~a
dayan~larak, Mehmet Zeki Pakal~n taraf~ ndan (Sicill-i Osman' Zeyli, c. XIV, s. 2244-46. TTK
Kütüphanesi'ndeki yazma nüsha) da de~erlendirilmi~tir. Sicill-i Ahval Defterfndeki özgeçmi~in
iki kopyas~~Emekli Sand~~~~Ar~ivi, Mülkiye, 20192 numaral~~Ömer Ali Bey'e ait dosyada da bulunmaktad~r.
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Meclis-i ~dare-i Vilayet Kitâbeti, Mektupçu Kalemi Ba~müsevvidli~i,
Mümeyyizli~i, Trablusgarb Tahrir-i Nüfus Memuriyeti, ayn~~vilayetin Divan-~~
Temyiz Ba~kitabeti, Halep Meclis-i ~dare-i Vilayet Ba~kitabeti, Girit Vilayeti
Mektupçulu~u Vekaleti, Adana Meclis-i Temyiz Ba~tikabeti, ayn~~yerde Meclis-i ~dare. Ba~kitabeti, ~a~e Nezareti Ba~kitabeti, Dersim Vilayeti Mektupçulu~u (Vali Vekilli~i), Diyarbak~r Vilayeti Mektupçulu~u, Ayd~n Vilayeti
Mektupçulu~u, Halep Vilayeti Mektupçulu~u, Hicaz Vilayeti Mektupçulu~u,
Suriye Vilayeti Mektupçulu~u, Halep Vilayeti Mektupçulu~u, Cidde Vali Kaimmakaml~~~, Karesi Mutasarr~fl~~~, Tekirda~~Mutasarr~fl~~~, Bingazi Mutasarr~fl~~~, Kastamonu Valili~i4. Ömer Ali
* Bey'in bütün bu görevlerinde
ba~ar~l~~ oldu~una, Ba~bakanl~k Osmanl~~ Ar~ivi'ndeki Sicill-i Ahval Defteri/Dosyas~~tan~kl~k etmektedir. Bu durumun birkaç örne~i olarak ~unlar~~
hat~rlatma= yerinde olacakt~ r.
Dersim Valisi Fahri Pa~a onunla ilgili olarak; "Dirâyet ve fetânetini ve
kuvve-i kalemiyyesiyle beraber her suretle malumât ve ehliyet ve kifâyetini
tasdik ederim" derken, buradaki Vali Vekilli~i Meclis-i ~dare'nin 28 ~aban
1302/13 Haziran 1885 tarihli mazbatas~nda; "Umilr-~~me'müresini hüsn-i
idare ederek ho~nâdû-i umûmiyeyi kazanm~~... " oldu~u tarz~ nda
de~erlendirilmi~tir. Diyarbak~r Mektupçulu~u'ndaki çal~~malar~~ise; "Mâmâileyh zikrolunan mektupçulukta bulundu~u müddetçe ho~nûdû-i umûmi isticlâb ederek v~lkü-1 h~lisâli cümlenin teessür ve teessiifiinii m~ldb oldu~u ve
kendisi ashâb-~~diyânet ve istikâmetten olarak her vechile ~ayâ~l-~~lutuf ve
merhamet bulundu~u... " ifadeleriyle ortaya konmu~tur. Hicaz Vilayeti Mektupçulu~u göreviyle ilgili olarak da; "Erbâb-~~dirâyet ve istikâmetten olup iliy~~
hizmet eyledi~i ve Hicaz Vilâyeti Mektupçulu~u'nun suret-i
mükemmelede tanzim ve ~slall~na muvaffak olarak hasâil-i memd~ll~as~~hasebiyle umümun teveccühünü kazand~~~..." sözleriyle takdir edilmi~tir.
Gerçekten de önemli bir görev olan Mektupçuluk'ta kazand~~~~bu ba~ar~y~~
Ömer Ali
* Bey, müteakiben getirildi~i Mutasarr~ fl~k'ta da devam ettirmi~tir5.

4 Bu görevlerin ba~lang~ç ve biti~~tarihleri Ba~bakanl~ k Osmanl~~Ar~ivi'ndeki Sicill-i Ahval
Defteri ve Emekli Sand~~~~(20192) 'ndaki dosyas~ nda muntazam olarak kaydedilmi~~bulunmaktad~r.
5 Vilayet idaresinde önemli bir görevli olan mektupçular~n görevleri, nizamnâmelerde
aç~kça belirtildi~i gibi (Vilayet Nizamnamesi, Düstur, Tertip I, c. I, s. 609; ~dare-i Umümiye-i
Vilayet Nizamnâmesi, Fasl-~~Ftabl, Mektupçular~n Vazâifi, Düstur, Tertip I, c. I, s. 630), ta~radaki
pozisyonlar~~ ile ilgili olarak da ~u çal~~malara bak~labilir: Uygur Kocaba~o~lu-Ali Birinci,
"Osmanl~~Vilayet Gazete ve Matbaalar~~Üzerine Gözlemler", Kebikeç, Y~l 1, S. 2 (Ankara 1995),
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Rumca ve Ermenice bilen Ömer Ali Bey, Arapçay~~ konu~abilecek
düzeyde ö~renmi~, anadili Türkçede ise manzum ve mensur eserler
vermi~tir". Burada hedefimiz onun edebi yönünü de~erlendirmek olmad~~~ ndan ve asl~ nda bunu ba~aracak gücü de kendimizde
görmedi~imizden Cemal Bef ile Türkmen K~z~8 adl~~ iki roman~yla biri
kay~p," di~eri ise Bal~ kesir ~l Halk Kütüphanesi'nde bulunan hat~ra defterlerini zikretmekle yetinmek istiyoruzw. Ömer Ali Bey, kendisinin ~airli~iyle
olarak oldukça mütevazi ifadeler kulland~ysa da," her halde ona ait
~iirlerin de~erlendirilmesinin, konunun uzmanlar~na ait olaca~~nda ~üphe
yoktur.
Bizim kanaatimize göre Ömer 'Ali Bey, özellikle mutasarr~f olarak gitti~i
yerleri imar etmeye çal~~m~~t~r. Her ne kadar bu alanda yeterli çal~~malar
yap~lmadlysa da, elde bulunan bir k~s~m örnekler bile bize, böyle dü~ünme
s. 104-105; Ayr. bkz. Ali Birinci-~smail Kara, "Muktupçu, Mutasavv~f, Yazar, ~air Sad~k Vicdani",
Tarih ve Toplum, c. XIII, S. 78 (~stanbul May~s 1990), s. 35.
6 Muharrem Eren (Mutasarr~ f Ömer Ali Bey Bahkesir'i Yeniden In~a' ve rima
Eden, Hamidiye (~l Halk) Kritüphanesinin Kurucusu ve Sahibi), ~stanbul, 1993, s. 61-70) bir kaynak
göstermeden, Ömer Ali Bey'in Arapça, Farsça ve Frans~zcay~~bildi~ini belirtmektedir ki, biz de
bu dü~üncenin büyük ölçüde do~ru oldu~u kanaatindeyiz.
7 ~stanbul, Mihran Matbaas~, 1304.
~stanbul, Alem Matbaas~, 1307. Türkmen K~z~ , M. Kayahan Özgül (Pa~abey-zâde er
Öm
Ali Bey, Türkmen K~z~, Isparta, Tarihsiz) taraf~ ndan özlü bir de~erlendirme (s. 5-23) ile
yay~mlanm~~t~r. Yazara göre bu eser, ilk köy roman~m~zd~r. Onun de~erlendirmeleri ~u
cümlelerle son bulmaktad~r: "...~uurlu veya ~uursuz do~mu~~bütün basitli~ine ra~men, Türkmen
K~z~~tarih, edebiyat, folklor, hatta siyaset ad~na -~imdilik kayd~yla- pek çok ilkler ta~~yan bir romand~r ve Ömer AH Bey de daha fazla ihmâli hak etmeyen bir yazard~r".
" Bu bilgiyi ölümü üzerine Tasvir-i Efkâr (7 C. Ahir 1338/27 ~ubat 1336)'da yay~nlanan
bir makaleden ö~reniyoruz. Makalede o haurâta ait bir bölüm yer alm~~~bulunmaktad~ r.
Buradan anla~~lan bu ikincisinin klâsik bir haurât özelliklerine sahip oldu~udur.
'" Bu eserin bir ba~l~~~~yani ismi bulunmamakla birlikte ad~~geçen kütüphanede (Nr. 739),
Ömer Ali Bey'in Bahkesir'e Ait El Yaz~nas~~Hatniu ve ~iirleri olarak kaydedilmi~~olup k~saca
Hat~ra Defteri ~eklinde isirr~lendirilmi~tir. Eser klâsik haurât tarz~nda olmay~p, esas olarak Ömer
Ali Bey'in Bal~kesir'de görev yapu~~~dönem ve bilhassa da Ocak 1898 Depre~ni sonras~nda
yap~lan resmi yaz~~malarla, ona ait baz~~~iirleri ve di~er bir k~s~m bilgileri içermektedir.
11 Bal~kesir ~l Halk Kiltüphanesi'ndeki Hat~ra Defteri' nin ilk sayfas~ndalti ~u ifadeler bu
durumun en dikkat çekici kamud~ rlar: "~lmen, edeben, nesren, ~rren her türlü aczimi itiraf ile
iftihar ederim. Ahd-i ~ebâb içinde nesren, nazmen baz~~ufak tefek ~eyler de yazmam~~~de~ilim.
Bunlar~n hiçbirisi enzâr-~~âmmeye ~âyân-~~arz ~eyler olmad~~~~gibi de~ersizliklerinden n~i~i
hiçbirisi bir yere kay~ t edilmemi~tir. Bu deftere derc ve terkim eyledi~im birkaç parça mahsül-i
fikrim ise, hâ~â kendime bir mevc~~diyet vermek maksad~na mübteni olmay~p, ancak bu
k~ltirphâne: Mücerred, cümle-i âsâr-~~âcizânemden ve hasren ve k~smen gâliben kendi mahmdan
bulundu~u cihetle, Bahkesrrye âid baz~~muhâberât~, yâdigâr olarak yazd~~~m s~rada haur~mda
kalm~~~olan birkaç ~ey-i nâçizi de kay~ t ediverdim ki, vesile-i yâd olmak maksad~mdan ibarettir".

622

NES~M~~YAZICI

imkan~n~~vermektedirler. Nitekim Bal~ kesir'le ilgili olarak a~a~~da yeterli
bilgi verece~imiz gibi, Tekirda~'a ait iki güzel örne~i de bu vesile ile
hat~ rlamam~z yerinde olacakt~ r. Bunlar, günümüzde geni~letilmi~~hali ile
hala vilayet olarak kullan~lan bina ile bir abide/çe~mediri2.
Esas konumuza girmeden önce Ömer "Ali Bey'in ~ahsiyetiyle ilgili olarak
belirtmemizin yerinde olaca~~n~~ dü~ündü~ümüz bir di~er konu ise, son derece cömert ve yard~ m sever oldu~udur. Onun bu güzel özelli~inin ~ahitleri,
Bal~ kesir'de kurdu~u vak~f, Kastamonu'da k~sa görev süresine ra~men
yapt~ rmaya çal~~t~~~~abide/çe~me ve 25 ~ubat 1920'deki vefat~ndan önce,
bütün mal varl~~~n~~ K~z~la ba~~~lamas~~~eklinde kar~~m~za ç~kmaktad~ r.
Bu giri~ten sonra biz makalemizi, ba~l~~~ndan da anla~~laca~~~üzere, iki
bölüm halinde devam ettirmek istiyoruz. Bunlardan birincisi Ömer Ali Bey'
in ba~ar~l~~bir dönem geçirdi~i Karesi Mutasarr~fl~~~, di~eri ise son devlet
hizmeti olan ve bu çal~~maya ba~lamam~za imkân veren sempozyuma da ev
sahipli~i yapan Kastamonu'daki valili~idir. Bilindi~i gibi bu ikincisinde
Ömer Ali Bey ba~ar~l~~olamam~~~ve be~~ay~~ bulmayan bir sürenin sonunda
görevine son verilmi~tir.

KARES~~MUTASARRIFLI~I
Ömer Ali Bey'in Karesi Mutasarr~fl~~~~dönemi, esas olarak ona ait olup,
halen Bal~kesir ~l Halk Kütüphanesi'nde bulunan Hat~ra Defteri'ne dayan~larak, Muharrem Eren taraf~ndan incelenmi~~bulunmaktad~r. Yazar, MuVilayet binas~~ ile abide/çe~menin foto~raflar~~ Ek olarak verilmi~tir. Bu abidenin
üzerinde ~u ibare yer almaktad~r: 'Tekfurda~~~Mutasarr~ fi Ömer AH Beyin bir hat~ra-i k~ymetdâr~~olan bu âbide-i melharet hâfiza-i te~ldr-i ahalide ebediyyen menkü~~kalacakt~r. Sene 1324".
Bu vesile ile bir hususun düzeltilmesi gerekti~i dü~üncesindeyiz. Burada sözü edilen abidenin
Abide-i Hürriyet/Hürriyet Abidesi oldu~u konusunda, Hikmet Çevik (Tekirda~~
Tarihi
Ara~t~rmalar~, ~stanbul, 1949, s. 105; "Hürriyet Abidesi: Belediye bahçesindedir. Hiirriyetin ilan~~
münasebedyle an~ta benzer biçimde yap~lm~~, güzel bir çe~medir)>ten ba~lamak üzere genel bir
kanaat olu~mu~~bulunmaktad~r ki, bunun yanl~~~olmas~~gerekir. Ba~ta H. Çevik olmak üzere bu
abideyi, hiirriyetin ilan~ , yani Me~rutiyetle ilgilendirenler, k~sa metninin sonundaki 1324 senesini Rumi (14 Mart 1908-14 ~ubat 1909) olarak dü~ünmektedirler. Halbuki Ömer 'Ali Bey'in Tekirda~~Mutasarr~fl~~~~Rumi 7 ~ubat 1320-6 ~ubat 1322 tarihleri arasmdad~r. Yani Rumi 1324'te o
burada de~il, Bingazi'dedir. Bu bak~mdan buradaki tarihin Hicri 1324 (25 ~ubat 1906-13 ~ubat
1907) olarak dü~ünülmesi gerekmektedir. Bu takdirde de Me~rutiyet'in ilan~yla bir alakas~~ bulunmamaktad~r. Nitekim H. Çevik Tekirda~~mutasarr~flarm~~kronolojik s~ra içerisinde verirken
de (s. 200) hata etmi~~bulunmaktad~r. Re~it Pa~a (1907-1908), Ömer Ali Bey (1908), Re~it Bey
(1909), Hüseyin Hüsnü Bey (1909-1912).
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tasarr~ f Ömer Ali Bey (Bahkesir'i Yeniden ~nsâ ve imar Eden, Ha~nidiye (~l
Halk) Kütüphanesi'nin Kurucusu ve Sahibi) ismini verdi~i bu eserinde,
Bal~ kesir'de ya~amakta olmas~n~ n imkânlar~ m da kullanarak, onun sancak
merkezi ve ba~l~~bölgelere olan hizmetlerini de~erlendirmi~ tirm. Son olarak
haz~ rlad~~~m~z bir çal~~ mada da Ömer ~kli
: Bey, 29 Ocak 1898 Bal~kesir Depremi dolay~s~ yla ve bu deprem sonras~~çal~~malardaki, inkâr~~mümkün olmayan katk~lar~~nedeniyle, incelenmi~~bulunmaktad~r". ~imdi bunlarda ula~~lan
noktalar~, k~saca hat~rlayabiliriz.
Karesi Mutasarr~fl~~-~ , Ömer Ali Bey'in mutasarr~ f olarak ilk görevidir. O
bu s~ rada 53 ya~~ ndad~ r ve Bal~ kesir'de 12 Kas~ m 1896 ile 15 ~ubat 1905
aras~ nda sekiz seneden uzun bir süre hizmete devam etmi~tir. Ömer ;kil' Bey'
in Bal~ kesir'deki görev süresi içerisinde 29 Ocak 1898'de sancak merkezi
Bal~kesir ile Bigadiç Kazas~~ ve Kepsut Nahiyesi'yle bunlara ba~l~~ova köylerini
etkileyen çok ~iddetli bir deprem vuküa gelmi~tir. Öncü depremin oldukça
hafif olmas~, can kayb~n~ n büyümesini önlediyse de, binalarda çok yo~un bir
tahribât ~neydana gelmi~~ve yaralar~n sar~ lmas~~uzun ve yorucu çal~~malar~n
yap~lmas~ n~~gerektirmi~tir. Ömer Ali Bey'in ~ahsiyeti de özellikle bu s~ k~nt~l~~
dönemde belirginle~mi~tir.
Ocak 1898 depreminin akabinde merkezi yönetimce hiç vakit
geçirilmeden üç ki~ ilik bir komisyon (Hey'et-i Mahs(sa) olu~turulmu~, kendilerine yeterli maddi imkan sa~land~~~~gibi, çal~~malar~ n~~düzenleyen ve kolayl~ klar getiren bir yönerge ( Tâlimât) de haz~ rlanm~~t~ r. Deprem bölgesinde
gerekli doktor, mühendis ve teknisyenlerle de takviye edilen komisyon
üyeleri, Nisan ba~~ na kadar Bal~ kesir'de kalm~~ , bu dönemde Ömer Ali Bey'
le birlikte çok düzenli bir çal~~ma sergilemi~ lerdir. Geçici konutlar diyebilece~imiz barakalar~n yap~ m~~ bu tarihte bitmi~, bunun üzerine Bal~kesir'de
depremin izlerinin silinmesi ve tam olarak ifade etmek gerekirse ~ehrin yeniden in~as~~ Ömer A~~ Bey'in yönetimine b~ rak~lm~~15 , bundan sonra onun
ifadesine göre; "Bal~kesir ~ehr-i hitffi inan~lmaz surette" h~zl~~ ve verimli
çal~~malara ~ahit olmu~~ve k~ sa zamanda önemli mesafeler kat edilmi~tirm.
1993, 245 sayfa.
Ocak 1898 Bal~kesir Depremi ve Sonras~, Ankara, 2003. Bal~ kesir Depremi bundan önce
bir tebli~imizde de~erlendirilmi~ti; "Ocak 1898 Tarihli Bal~ kesir Depremi Olu~u ve Sonras~",
Tarih Boyunca Anadolu'da Afetler ve Deprem Semineri, ~stanbul, 2001, s. 151-196.
1f" 3 Nisan 1898 tarihli iradeden; "Mutasarr~ f-~~livân~n
esbâb-~~mâm~lriyet-i memlekete salf-~~makderet ve gayret eylemesi... ". irade, Hususi, Zilkâde 1315, 117.
1(3 Ömer Ali Bey'in Hat~ra Defterfnde kay~tl~~7 Kas~m 1898 tarihli lârhas~.
13 ~stanbul,
14
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Ömer Ali Bey deprem sonras~ndaki çal~~malar s~ras~nda daima en önde
bulunmu~ tur. Nitekim kendisi de yaralanm~~~oldu~u halde, çal~~malar~~hemen ba~latmas~~ve Fatma Kad~n Hamam~'n~n çöken kubbesi alt~nda kalan 27
kad~n~n kurtar~lmas~ n~ , bu vesile ile hat~ rlayabiliriz. K~~~ n pek so~uk bir devresinde meydana gelen bu deprem s~ras~nda en çok ihtiyaç duyulan maddelerden birinin yakacak olaca~~ n~~ tahmin etmek güç olmasa gerekdr. O, bu
s~k~nt~l~~ zamanda kendi kömürlü~ünü depremzedelere açmakta bir an bile
tereddüt etmemi~ tir. ~ehirde y~k~lan kamu binalar~~ ile cami, medrese, hamam, ~ad~rvan gibi dini ve sosyal içerikli binalar~n yap~m~nda, hem çal~~mas~~
ve hem de ~ahsi servetini bu hedeflere yönelik olarak cömertçe sarf etmesiyle
halka rehber olmu~ tur. Bu duruma en büyük örnek Hac~ ali Camii'ni, avlusunda on medrese odas~yla birlikte kendi paras~yla in~a ettirmesi, burada bir
de kütüphane kurdurmas~ d~ r ki, bunun üzerinde biraz durman~ n yararl~~
olaca~~n~~ dü~ünmekteyiz.
Deprem s~ras~nda Bal~kesir'deki dini yap~lar çok büyük çapta hasara
u~ram~~lard~ . Ramazan olmas~~ da dikkate al~ narak, vakit geçirilmeden baraka camiler ve o s~ rada burada ya~amakta olan Rum ve Ermeniler için birer
baraka kilise yap~lm~~t~. Bal~ kesir'in yeniden in~asma s~ ra geldi~inde ise
Ömer Ali Bey, Hac~ ali Camii'ni minaresi ile birlikte kendi paras~yla in~a ettirmi~, bunun avlust~na on odal~~ bir medrese yapt~rm~~, odalardan birine
koyd~~rdu~u dolap içerisine öncelikle ~ahsi kitaplar~ n~~ yerle~tirerek, bir
kütüphane olu~turmu~ tu. Müracaad üzerine 15 Eylül 1317/28 Eylül 1901'de
kütüphaneye dönemin padi~ah~ na nispetle Hamicliye Kütüphanesi isminin
verilmesi iradesi ç~ km~~t~. Bu kütüphane daha sonra Bal~ kesirlilerin verdikleri kitaplarla zenginle~ti~i gibi, zaman içerisinde Eski, Milli, Ye~illi ve Ali
~uüri Efendi kütüphanelerinin de kat~l~ m~yla daha da geli~mi~~ve
günümüzde hâl. Bal~kesir ~l Halk Kütüphanesi ismiyle hizmet vermeye devam eden, önemli bir müessese haline ula~m~~ t~ r". Ömer Ali Bey kendi
yapt~ rd~~~~bu kütüphane, cami ve medresenin hizmetlerinin devam~n~~
sa~lamak üzere bir de vak~f kurmu~tu18. Onun Bal~kesir'deki di~er birçok

17 Bu kütüphane ile ilgili olarak M. Eren'in kitab~ nda (s. 59, 75-98) geni~~bilgi bulunmaktad~ r. Biz de bir örnek olmak üzere Ömer Ali Bey'in önderli~ini takip ederek kütüphaneye
yap~lan ba~~~larla ilgili bir örne~i, Nâfia Mühendisi Abdurrahman Nâfiz Bey'in, Halil Edip'in
Frans~zca'dan tercüme etti~i Mesire-i Eda.] (~ stanbul, 1303) isimli kitab~ n~ , buraya
ba~~~lanmas~yla ilgi kayd~~makalemizin sonunda Ekler aras~ nda gösterdik.
18 13 Safer 1321/11 May~s 1903 tarihli Vakfiye Bal~kesir ~l Halk Kütüphanesi, Yazma Eserler Bölümü, Nr. 758'cle bulunmaktad~r. Ayr. bkz. M. Eren, A.g-.e., s. 78-85.
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dini yap~ya da maddi katk~da bulundu~unu bu vesileyle hat~rlamam~z yerinde olacakt~r.
Ömer Ali Bey'in Bal~kesir'in yeniden imar~ndaki çabalar~~ içerisinde,
dikkat çekici bir örnek olmak üzere, Za~nos Mehmed Pa~a Camii'nin
in~asm~~ gösterebiliriz. ~ehrin bu en büyük camii depremde büyük zarar
görmü~~ve y~k~larak tamamen yeniden yap~lmas~na karar verilmi~tir. Ömer
* Bey Sadaret'e gönderdi~i 7 Kas~m 1898 tarihli larhas~nda, bu alanda
Ali
kar~~la~t~~~~bürokratik engelleri ve kendi tekliflerini ortaya koymaktad~r. Ona
göre caminin, mektebi ve türbesiyle birlikte ke~if bedeli 5.000 lirad~r. Bu eserin imar ve ihyas~na bölge halk~~ büyük önem vermektedirler. Bunun için
nakdi yard~mdan ziyade iki harman mevsiminde halk~ n ayni yard~m ~eklinde
verecekleri zahirenin bedeli, kurban derileri, fazla kur~ unlarm~n sat~lmas~~ve
bedeni yard~mlar yeterli olacakt~ r. Fakat bunun için Vilayetin izni
al~namamakta ve yaz~~malar hala devam etmektedir'''.
Za~nos Mehmed Pa~a Camii ile ilgili olarak Ömer AS Bey'in ikinci raporu 11 A~ustos 1902 tarihlidir ve Evkaf Nezâreti'nin, onun bir k~s~m
çal~~malar~n~~tenkit etmesine cevap olarak kaleme al~nm~~t~ r". Buna göre;
~ehrin bu en büyük camiinin yeniden yap~m~~konusundaki yaz~~malar uzun
süre devam etmi~, bu s~ rada onun y~k~nt~lar~~~ehrin orta yerinde büyük tepeler olu~turmaya devam etmi~tir. Bu duruma hiç kimsenin raz~~olmamas~~gerekirdi. Öyle de olmu~tur ve Bal~ kesirliler, Ömer 'Ali Bey'in i~aretiyle bu
güzel mabedin in~as~nda adeta yar~~m~~lard~ r. ~u ifadeler ona aittir ve durumu bütün aç~kl~~~yla ortaya koymaktad~r: "Ötekilerde yap~ld~~~~gibi bunda
da bir ~evk ve gayret-i hayret-efzâ lzhanyla ulemâ ve sulahâ, a~niyâ ve fukarâ
ve pir ve bernâ ve hatta s~byân-~~mahdân (sünnet olmam~~~küçük çocuklar)
teberrüken ve teyemmünen elleriyle ta~m~~topra~~n~~ayiklayarak kimisi â
Gelibolu'dan ustalar celbiyle ve iki yüz lira sarfiyla minaresini, kimisi
yüzlerce lira sarf edip müzeyyen mermerden kap~lar~n~, lâmbalarm~, kimisi
pencerel erini, kimisi duvarlar~ nclan üçer be~er metre mahallerini in~â ettirmek ve kimisi demir potrellerini celp etmek veya bizzat çal~~mak suretiyle ve
eskisinden pek vâsi ve pek metin ve dil-ni~in bir vaziyet-i nazar-rübâda
in~âsma ba~lam~~lard~r". Ömer Ali Bey'in raporundan anla~~lan, 11 A~ustos
1902 tarihi itibar~yla Za~nos Mehmed Pa~a Camii'nin in~aat~nda birinci kat
pencerelerinin üstüne kadar ula~~ld~~~~ve zeminden be~~metre yüksekli~e
19
20

Hat~ra Defteri, s. 13-16.
Hat~ra Defteri, s. 16-18.
Belleten C. LXX, 40
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ç~k~lm~~~oldu~udur. Kalan k~s~m için 2.000 liraya ihtiyaç bulunmaktad~r.
Yaln~zca halk~n gayreti ile bu kadar~n~n yap~ld~~~~bir s~rada, Cami'nin kendi
vakf~ndan buraya katk~da bulunulmamas~~uygun de~ildir. Bu durumda
in~aat~~yava~lat~o davran~~lardan sak~nmak, tamamlanabilmesi için lüzum
eden ödene~in bir an önce gönderilmesine gayret göstermek gerekmektedir. Za~nos Mehmed Pa~a Camii, in~aat çal~~malar~n~n baz~~ s~k~nt~lara
ra~men,21 büyük bir ciddiyetle devam ettirilmesi sonunda 26 C. Evvel 1322/9
A~ustos 1904'te ibadete aç~lm~~ur22. Ömer Ali Bey, günümüzde Bal~kesir'in
simgesi haline gelmi~~bulunan Saat Kulesi dahil, çok say~da di~er abidevi
eserin de yapt~r~m' olmu~tur. Neticede "Bal~kesir bugünkü gün Anadolu-i
~âhânede misline az tesadüf olunan bir mâmûre-i lâtffe-i nazar-pirâ ~eklini
alm~~" t~r. Kendisine ait Hat~ra Defterfnde, onun imar faaliyetleri bir bütün

olarak gösterilmi~~bulunmaktad~r".
Ömer 'Ali Bey'in çal~~malar~~s~ras~nda, halk~~daima yan~na alma çabas~~
içerisinde oldu~una de~inilmi~ti. Nitekim onun Bal~kesir'deki görev devresinde bu durumun çok say~da örneklerini görmemiz mümkün olmaktad~r.
Osmanl~larda devletin yeti~emedi~i bir k~s~m hizmetin, halk~n da katk~lar~yla
gerçekle~tirildi~ini bilmekteyiz. Genel olarak vak~f kurumu yan~nda, Tanzimat'tan sonra gitgide artan oranlarda iâne uygulamalar~n~n gündeme gelmesi, bu durumun en dikkat çekici kan~ t~n~~ olu~turur24. II. Abdülhamid
(1876-1909) döneminde ise i~ne uygulamalar~n~n çok özel bir yeri bulunmaktad~r. Bu s~radaki iânelerle, bir taraftan belirli amaçlar için yard~mlar
toplanm~~, di~er taraftansa muhtemelen, ülke ahalisinin bütünlü~ünün temini hedeflenmi~tir. Ömer /bi Bey'in yönetiminde Bal~kesirliler bu iânelere
21 Konuyla ilgili bir k~s~m resmi yaz~~ma~un suretleri Ömer Ali Bey'in Hat~ra Defterfnde
bulunmaktad~r. Bkz. s. 19, 34, 41.
22 Bal~kesir için çok önemli olan bu olayla ilgili olarak dönemin ~airleri çok say~da ~iirler
yazm~~lard~r. Bunlar Ömer Ali Bey'in Hat~ra Defteri (s. 46-55)'inde yer ald~~~~gibi, di~er bir
k~s~m yarnlarda da yer alnu~lard~r. Bunlardan Muharrem Hasbi, Abdullah Esad ve Faik Efendilerin ~iirleri için bkz. M. Eren, Ag.e., s. 176-187; Ayr. bkz. M. Kayahan özgiiI, Helvac~-~âde Muharrem Hasbi Hayat~~ve Eserleri, Ankara, 1998, s. 38-41. Bahkesirli Hasan Basri Çantay'~n da
1904'te Ömer Ali Bey'in Za~nos Mehmed Pa~a Camii'ni in~a ve ihya ettirmesi üzerine elli beyitlik bir ~iir yazd~~~~ifade edilmekte ise de, bugüne kadar bu esere ula~mak mümkün ola~nam~~t~r.
Bkz. Nesimi Yaz~c~, "Hasan Basri (Çantay) ve Ses Gazetesi", Kurtulu~~Sava~~nda Gönen ve
Çevresi, Ankara, 1998, s. 59.
23 Ömer Ali Bey'in eserler vericili~ine güzel bir kan~ t olan bu listeye Ekler aras~nda yer
verdik.
24 ~âne için bkz. Abdülkadir Özcan, iâne, DIA., c. XIX, s. 228-232; Fatma Göçer, 1897 Osmanl~~Yunan Sava~~~Sonras~nda ~ehit Dul ve Yetimler ~çin Yap~lan iâne, Ankara, 2003,
Yarnlanmam~~~yüksek lisans tezi.
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büyük ilgi göstermi~ ler ve kurban derilerinin Hicaz Demiryolu ~ânesi için
toplanmas~ndaki ba~ar~lar~~ise, bütün Osmanl~~ülkesine örnek olarak takdim
edilmi~tir25.
Ömer Ali Bey'in, kendisinden sonrakilerin yeterli özeni göstermemeleri
dolay~s~yla, fazla geli~me imkân~~bulamam~~~bir faaliyeti de, gençlere sanat
ö~retilmesi yönündeki çok isabetli çabas~d~ r. O bu amaçla 1319/1903'te
Bal~kesir Çar~~s~~içerisinde "Ç~rak Mektebi" ni açm~~t~. Sabahlar~~i~lerine gelen ç~ raklar, önce burada ders görürler, sonra i~~yerlerine giderlerdi.
Hakk~nda fazla bilgimiz bulunmayan bu te~ebbüs, Ömer Ali Bey'in Tekirda~~
Mutasarr~fl~~~ 'na tayininden sonra, akim kalm~~t~r26.
Ömer Ali Bey'in Karesi Mutasarr~fl~~~ 'nda ortaya koydu~u çal~~malar,
dönemin yönetimi taraf~ndan takdir edilmi~tir. Nitekim ~u ifadeler onun bu
devresi ile ilgilidir ve ~ahsi sicil dosyas~ndan al~nm~~lard~r: "Umtlr-~~
me'mfiresinde mesâi-i reviyet-mendânesi me~h~ld olmas~~cihedyle taltif-i
âtiye müstehak... (10 ~evval 1315/4 Mart 1898); mesâf-i memdâhasma
mebni ~âyeste-i ât~ fet-i seniyye oldu~undan... (23 ~evval 1317/ 24 ~ubat
1900); hidemk-~~memchlha-i sadâkat-kkk~esine mebni... (11 Receb 1322/21
Eylül 1904); sen ki mir-i mü~ârun-ileyhsin mecb~ll ve mütehalhk oldu~un
~ime-i dirâyet ve ehliyet iktizasmca Karesi Mutasarr~ fl~~~na tayininden beri
mesâi-i hasene-i sâd~ kâne ve me'ser-i malcbâle-i reviyet-fnendâne nezd-i
meâli-vefd-i mülfikânemde malum ve rehin-i takdir olarak hakk~nda tezâyüdtaattufât-~~seniyye-i ~âhânemi istilzâm eyledi~ine binen... (17 Receb
vechile kemâl-i iffet
1322/27 Eylül 1904); ve vazife-i mevdûas~~n
ve istikâmet ve kavânin ve nizamât-~~mer'iyye ahkâm~na tevfikan hiisn-i ifâya
himmet ve inâyede beraber tahsilât ve temin-i asayi~~ve inzibat ve istirahat-i
ahaH emr-i ehemminde umür-~~nâfiada ikdâm-~~tim ve ibrâz-~~asâr-~~reviyyetle
25 Bkz. Nesimi Yaz~c~, Ocak 1898 Bal~kesir Depremi ve Sonras~, s. 69; Ayr. bkz. Nesimi
Yaz~c~, "Ömer 'Ali Bey", Diyanet Ayl~k Dergi, S. 152 (Ankara A~ustos 2003), s. 60-63.
26 Zafer-i Milli, 4 C. Evvel 1342'den nakleden M. Eren, A.g.e., s. 58-59. Bu te~ebbüsün, neticesinde Daru~~afaka'y~~do~uran giri~imle benzerli~i, dikkat çekicidir. Nitekim 30 Mart 1864'te
kurulan Cemiyet-i Tedrisiyye-i ~slamiyye, 1865-1873 aras~nda ç~raklar~~okuttuktan sonra, hizmetlerinin bir ileri merhalesi olarak günümüzde de Türk Milli E~itimi'ne katlular~m sürdüren
Daru~~afaka'r açm~~t~. Bkz. Nesimi Yaz~c~, "Tanzimat Döneminde Yetim Mallar~n~ n Korunmas~na Yönelik Yasal Düzenlemeler ve Baz~~Uygulamalar", XII. Vak~f Haftas~~Kitab~, Ankara,
1995, s. 51; Halis Ayhan-Hakk~~Mavi~, Dârü~~afaka, D~A., c. IX, s. 7-9. Bu sempozyuma ev sahipli~i yapan Kastamonu'da da Cemiyet-i ~lmiyye taraf~ndan 9 Ocak 1909 Cumartesi gününden
itibaren k~smen benzer bir çal~~man~n ba~lauld~~~~görülmektedir. Burada hedef; "Bilcümle esnaf ve ka::a ve ç~raklarm... zartlrât-1 diniyye ve vezâif-i insaniyelerini ö~zenmeleridir". Kastamonu, Nr. 1773, 18 Z. Hicce 1326/11 K. Sani 1909.
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pek çok müessesât-1 maliye-i emiriye ve hayriye ve ümraniyenin tesis ve
in~âsma muvaffak oldu~u... (1 ~ubat 1320/14 ~ubat 1905)"27. Karesi
Mutasarr~fl~~~ 'ndaki ba~ar~l~~çal~~malar~~ dolay~s~yla hak etti~i bu takdirlerin
neticesinde, ~u madalya ve ni~anlarla taltif edilmi~tir:
i ~ta Cinsi
2

~kinci rütbeden Ni~an-~~

1

Tesisât-~~Askeriye Madalyas~~

1

Yunan Muharebesi Madalyas~~

2

Birinci rütbeden Mecidi ni~an-~~zi-~ân~~ maa-~emse

1

Evlad-~~~ühedâ Madalyas~~

1

Alt~n Liyâkat Madalyas~~

2

Birinci rütbeden Osmani Ni~an-~~ zi-~ân~~ mama-~e~nse

1

Hicaz Demiryolu Madalyas~~

Osmani maa-~emse

Yabanc~lardan
1

Avusturya Devleti'nin üçüncü rütbeden Fransuva Jozef ni~an~~

2

~ talya Devleti'nin ikinci rütbeden Kron d'Itali ni~an~28

Ömer Âli Bey'in yukar~ da özetlemeye çal~~t~~~m~ z Karesi Mutasarr~fl~~~~
dönemi, bizim de~erlendirmelerimize göre, son derece de ba~ar~l~~geçmi~tir.
Bal~kesirliler kendisini çok sevmi~ , gösterdi~i hedefler do~rultusunda önemli
hizmetleri ba~arm~~lard~ r. Onun çal~~malar~ yla ilgili olarak dönemin ~airleri,
~üphesiz yaln~ zca kendilerinin de~il, Bal~ kesirlilerin de hislerine tercüman
olan övücü ~iirler yazm~~lard~ r. Bunlardan Helvac~ -zade Muharrem Hasbi'ye
ait iki de~i~ik ~iirden ald~~~m~ z iki beyti burada hat~ rlamam~z, meram~m~z~~
ifade aç~s~ ndan yeterli olacakt~r2".
Anlamaz kutsiyyet-i âmâlini ehl-i garaz
Behredâr olmaz ziya-y~~~emsten ehl-i âmâ
***

27 Sicill-i Ahva'l Defteri,
28 Hat~ra Defteri, s. 12.
29 Bkz.

c. II, s. 434-435; Hat~ra Defteri, s. 62.

M. Kayahan özgü!, A.g.e., s. 40, 103.
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Yaz~ls~n Wel bâlâ-y~~bedâyi-hâne-i dehre
Okunsun nâm-~~pâk-i devletin tâ 'âhirü'd-devrân.
Bu ba~ar~~graf~~ine ra~men Ömer Ali Bey tevazuu hiçbir zaman elden
b~rakmam~~, ne yap~ld~~ ise bunda, kendisiyle birlikte çevresindeki
Bal~kesirlilerin, çok önemli katk~lar~mn bulundu~unu ifade etmekten geri
kalmam~~t~r. ~u sözler Sadâret'e gönderdi~i tezkiresinde yer almaktad~r;
'~~te âcizâne ~u memlekette sebk eden be~~senelik mesal-i afifâne ve fa'âlâne
yaln~z bendenize ait olmay~p erkan-~~livâ ve e~râf ve mütehayyizân ve me'murinin müttehiden ve ddden vuk~l bulan mesai-i muavenet-karileri hidemat-~~âciza'nemin ~erik-i gayr-~~mufar~k~d~r"".
Onun hayat felsefesini çok güzel gösterdi~ini dü~ündü~ümüz,
Bal~kesir'deki Kütüphane'si için yazd~~~~~u dörtlükle, bu bölümü bitirelim31.
Hüdâyâ! Eyle bu dâru'l-kitab~~feyz ile me~hün
Derünu ehl-i fazl~n ra~betinden kalmas~n hâli
Çal~~t~k sâye-i ~âhânede te'sis-i umrâna
(1316/1900)
~derler nâm~m hayr ile elbet yâd
KASTAMONU VAL~L~~~~
Ömer 'Ali Bey'in Kostamonu Valili~i 25 ~ubat 1324/9 Mart 1909 ile 8
Temmuz 1325/21 Temmuz 1909 aras~nda, yani toplam olarak dört ay~n biraz üzerindedir32. Bu görevin Karesi Mutasarnfl~~~~ile benze~en taraf~, her
ikisinin de onun mesleki kariyerinde ilk olmalar~d~r. Buna mukabil Kastamonu'daki valili~i, ilkli~inin yan~nda hem son valili~i ve hem de onun son
resmi görevi olmas~~dolay~s~yla farkl~l~k gösterir.
" Hat~ra Defteri, s. 10. Buradaki be~~sene sözü, yaz~ld~~~~tarih itibanylad~r.
31 Hat~ra Defteri, s. 20.
32 Bu tarihler Sicill-i Ahvâ1 Defteri' nde ve Emekli Sand~~~'ndaki dosyas~nda gösterilmi~~bulunmaktad~r. Yine buradaki kay~tlara göre onun Kastamonu'ya tayin iradesi 2 Safer 1327/9
~ubat 1324/22-23 ~ubat 1909, görevden al~nmas~yla ilgili Dahiliye Nezâreti'nin tezkiresi 22,
Hey'et-i Viikela karar~~23, iradenin tarihi ise 26 C. Ahir 1327/1 Temmuz 1325/13 Temmuz
1909'dur (Tayiniyle ilgili haber için bkz. Köro~lu, Nr. 11, 5 Safer 1327; bunun iradesinin tarihi
için ayr. bkz. Kastamonu, Nr. 1780, 9 Safer 1327). Dönemin bas~n~nda aç~kça belirtildi~ine göre
Ömer Ali Bey Kastamonu'ya 8 Mart Pazartesi günü gelerek ertesi günü göreve ba~lam~~, Sah
günü de Vilayeete mutat tören yap~lm~~t~r (Kastamonu, Nr. 1781, 16 Safer 1327; Serbaz, Nr. 1,
22 Safer 1327). Kastamonu'dan ayr~h~~~ise 22 Temmuz 1909 Per~embe günüdür (Kastamonu,
Nr. 1799, 4 Recep 1327; Kastamonu, Nr. 1800, 11 Recep 1327; Köro~lu, Nr. 32, 5 Recep 1327;
Ayr. bkz. ~ttihad, Nr. 51, 27 C: Ahir 1327/2 Temmuz 1325).
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Tayin edinilen bir görevde, k~ sa kalmak, ba~ar~l~~olunup olunmad~~~~konusunda hemen bir ~üphe içerisine girmek için yeterli de~ilse de, ki~inin
takdir edildi~inin göstergesi olamayaca~~~da aç~kt~r. Ömer :kri Bey de, uzun
y~llar mülki idarenin çe~itli kademelerinde ve ülkenin de~i~ ik yörelerinde
görevler yapt~ ktan sonra, bu alandaki üst nokta olarak kabul edilebilecek valili~e getirilmi~~ve fakat bu görevde çok az kalabilmi~ tir. Bunun nedenlerinin
olaca~~, oldu~u ~üphesizdir. ~imdi biz, onun Bal~ kesir'den sonraki durumunu köprü yaparak, ula~abildi~imiz kadar~yla, Kastamonu Valili~i'nde neden bu kadar az kald~~~~konusu üzerinde durabiliriz.
Ömer Ali Bey Bal~ kesir'den, Marmara denizinin kar~~~sahilindeki Tekirda~~Mutasarr~ll~~~ 'na tayin edilmi~, buradaki görevi 20 ~ubat 1905 ile 19
~ubat 1907 aras~nda iki sene sürmü~ tür. Onun Tekirda~'daki çal~~malar~n~,
bir bütün olarak ortaya koymak ve neticede yeterli kanaate sahip olabilmek
için, gereken ara~t~ rmalar~~ yapmam~~~olmam~ za ra~men, büyük bir
ba~ar~s~zl~~~ n~n söz konusu edilemeyece~ini söyleyebiliriz. Bunun kan~ t~~Tekirda~'da onun taraf~ndan yapt~ r~lm~~~olup varl~~~n~~ halen korumakta olan
Vilayet Binas~~ve diktirmi~~oldu~u abide/çe~me ile birlikte Sicill-i Ahval Defteri'nde yer alan ~u ifadelerdir; "Devam eden memuriyetinde temin-i asayi~-i
livâ ve tem~iyet-i umûr ve mesâlih-i ibâd emrinde ifâ-y~~hiisn-i hizmet ve reviyetle emvâl-i emirlyye tal~silâtn~ da ve asâkir-i ~âhânenin cem' ve sevkinde ve
asâr ve rusumât ihâlesinde ve tank bedelât-~~nakdiyesiyle iânâtn~~celb ve cem'
inde hidemât-~~memdûha ibrâz eyledi~i ve emâkin-i hayriye ve miriye
in~âsn~a m~~ vaffak oldu~u ve emvâl-i emiriye ile tekâüd ve mâz~llin
sand~klarn~~n tevkifât~ ndan zimmet ve ili~i~i olmad~~~~Tekfurda~~~Meclis-i
Idaresi'nin mazbatasn~ da ibrâz olundu~u ve mü~âr~n~-ileyhin berâet-i zimmet
ve hüsn-i hizmet ve reviyyet ve istikâmed vilâyetçe malum bulundu~u Edirne
Vilâyeti Meclisi'nin... (12 Temmuz 1324/25 Temmuz 1908)".
Ömer Ali Bey'in Bingazi Mutasarr~fl~~~~ise 12 Mart 1907 ile 22 Haziran
1908 aras~ndad~ r. Onun buradaki durumunu da, yeterli bir fikir edinecek
derecede ara~t~rm~~~olman~am~za ra~men, ba~ar~l~~ oldu~unu dü~ünmemizin
yerinde olaca~~~söylenebilir. Bizi bu ~ekilde dü~ ünmeye sevk eden iki
kan~t~m~z bulunmaktad~ r. Bunlardan birincisi, buradaki görev devresi ile
olarak, yörenin ~airlerinden be~inin Arapça olarak yazm~~~bulunduklar~~
ve daha sonra, kendisinin Bal~ kesir'de kurdu~u Kütüphane'ye b~ rakm~~~
oldu~u Hat~ra Defterfne kaydedilen ~iirlerdir. Onu öven bu ~iirler, ileti~im
imkanlar~n~n yeterince geli~memi~~oldu~u, geçmi~~dönem kültür hayat~m~z
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dü~ünüldü~ünde, ba~ar~s~n~n elle tutulur delilleri olarak de~erlendirilebilirler33. Bizim ikinci kamu= ise, Trablusgarb'~n kalk~nd~r~lmas~~ çabalar~~
çerçevesinde II. Abdülhamid'in, ilgililerden lây~halar istemesi üzerine, di~er
bir k~s~m mülki ve askeri görevli yan~nda Ömer Ali Bey'in haz~rlay~p Y~ld~z
Saray-~~Hümayünu Ba~kitâbet Dairesi'ne takdim etti~i 6 C. ASir 1326/5
Temmuz 1908 tarihli lârhas~d~r". Burada Ömer 'Ali Bey'in görev yapm~~~
oldu~u bölgenin problemlerini iyi bildi~i ve çe~itli çözüm önerileri ortaya
koydu~u aç~ kça görülmektedir. Bununla birlikte Bingazi'deki hizmet
dönemiyle ilgili olarak bizim dikkatimizi çeken bir hususu da, burada
hat~ rla~nam~zda yarar olaca~~n~~dü~ünmekteyiz. Sicill-i Ahvâ1 Defteri'ndeki
kayda nazaran," Ömer Ali Bey'in Bingazi'den ayr~lmas~n~n sebebi
rahatsal~~~d~r. Anla~~lan o ki, bu s~ rada 65 ya~~civarlar~nda bulunan Ömer
*
Ali
Bey hastal~~~~dolay~s~yla, görevine devam edemeyecek durumdad~r ve
ileride iyile~ti~i takdirde tekrar bir göreve getirilmek üzere, ~imdilik
vazifesine son verilmi~, kendisine 3.000 kuru~~emekli maa~~~tahsis edilmi~tir.
Ömer Ali Bey Bingazi Mutasarr~fl~~~ 'ndan sa~l~ k nedenleriyle
ayr~ld~ktan, yakla~~k sekiz ay sonra Kastamonu Valisi olarak tayin edilmi~tir.
Sicill-i Ahvd1 Defteri' nde onun Kastamonu'daki görevi ile ilgili ~U kay~tlar bulunmaktad~r; 2 Safer 1327/9 ~ubat 1324/22-23 ~ubat 1909 tarihli irade ile
17.500 kuru~~maa~la Vali tayin edilmi~, 23 R. Evvel 1327/1 Nisan 1325/14
Nisan 1909'da maa~~~12.500 kuru~a indirilmi~,36 26 C. "Ahir 1327/1 Temmuz
1325/14-15 Temmuz 1909 tarihinde; "Meclis-i Vükeld'ca müzakere
olundu~u cihetle mü~ârun-ileyhin tebdili lüzumuna binden yerine di~erinin
tayini hakk~nda" irade ç~ km~~t~r. Burada ayr~lma sebebi olarak "tebdili
33 Ebced hesab~yla 1325 tarihi dü~ürülen bu ~iirlerden birinin Bingazi'de Milfetti~ii'lA~âri'~-~eri'yye olarak görev yapmakta olan Ahmed Cihani isimli bir ki~iye ait oldu~unu
görmekteyiz. Ba~~k~sm~nda ise ~u kay~t yer almaktad~r: "Atilfedü Ömer Ali Beyefendi hazreti eri
Bingazi mutasarr~ fiyet-i..1âs~na ~eref-bah~~olduklar~nda kendilerine ~uarâ-y~~Arab taraf~ndan
ihdâ buyurulan e~'âr-~~belâ~at-âsâr cânib-i seniyyüg-cevânib-i atüfilerinden irsâl buyurulma~la
teberrü ken mecmua-i dil-gü~âlarma kayd edilmi~tir". Hat~ra Defteri, s. 63-64.
34 YEE, 14/251/126/9. Biz bu lây~hay~~daha önce bir çah~manuzda ("Lây~halar I~~~'~nda II.
Abdülhamid Döneminde Libya Üzerine Baz~~Gözlemler", II. Abdülhamid ve Dönemi Semineri
Bildirileri, ~stanbul, 1994, s. 47-84) de~erlendirmi~tik.
35 "Mü~kun-ileyhin âr~za-i vüc~~diyyesinden dolay~~i~e bakamayacak bir halde bulunmas~na
~nebni kesb-i ifâkat etti~inde sâye-i ihsân-vâye-i hazret-i hilüfet-penâhide ba~ka bir memuriyette
istihdam olunmak Üzere yerine di~er birinin tayini Meclis-i Mahsâs-i Viikelâ mazbatas~~üzerine
bfl-isti'zân... (9 Haziran 1908)". Sicill-i Ahvâl Defteri, c. II, s. 435. Emekli maa~~~tahsis tarihi 27
Kas~m 1908.
36 Maa~~ndaki bu dü~ü~, o s~radaki genel bir düzenleme "tensiküt" ile ilgilidir. Emekli
Sand~~~~Ar~ivi, MC:Ikiye 20192 numaral~~dosya elden.
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lüzumuna binâen" ~eklinde mu~lak bir ifadeye yer verilmi~tir. Sözü edilen
Meclis-i Vükelâ müzakere zab~tlar~, Ömer Ali Bey'in görevden al~nmas~~konusunu yeterli olarak aç~ kl~~a kavu~turmaktad~r ki, bunlara ileride ayr~ca
temas edilecektir.
Bu s~rada ülkedeki genel durumu belirlemekte de yarar bulunmaktad~r.
Çünkü bizim kanaatimize göre Ömer Ali Bey'in Kastamonu'daki görev
süresinin bu kadar k~sa olmas~ n~n, ülkenin içinde bulundu~u genel durumla
da önemli ölçüde ili~kisi bulunmaktad~r. Bilindi~i gibi asker-sivil bir grubun
devreye girmesiyle 23 Aral~k 1876'da ülkemizde I. Me~rutiyet ilan edilmi~, 20
Mart 1877'de Meclis-i Un~i~mi (Meclis-i Mebusân ve Âyân Meclisi) toplanm~~sa da, dönem sonunda 14 ~ubat 1878'de kapat~lm~~, bir daha
aç~lmamak suretiyle de Me~rutiyet yönetimine son verilmi~ti. Bunu takip
eden otuz senelik devrede II. Abdülhamid, bask~c~~bir yönetim olu~turmu~,
bas~ n~~ da s~ k~~biçimde kontrol alt~nda tutmu~tu". Neticede ülkenin içinde
bulundu~u gerçekten s~k~ nt~l~~durumdan kurtulabilmek için yine bir k~s~m
askerlerle, sivil kesimden de ~ttihat ve Terakki Cemiyeti'nin bask~lar~~sonucunda 24 Temmuz 1908'de II. Me~rutiyet ilan edilmi~ti. Bilindi~i gibi ~ttihat
ve Terakki Cemiyeti üyelerinin arzular~~ bununla s~n~ rl~~ de~ildi. Onlar
yönetime el koymak, bunun için de II. Abdülhamid'i tahttan indirmek istiyorlard~. Bütün bunlar ülkede, oldukça istikrars~z bir dönemin ya~anmas~ na
neden olmu~tur. Art~k kurulan hükümetler k~sa sürede yerlerini yenilerine
terk etmek durumunda kalmaktayd~lar. Nitekim Sait Pa~a (1-5 A~ustos
1908)'y~~Kâmil Pa~a (6 A~ustos 1908-14 ~ubat 1909), Hüseyin Hilmi Pa~a (14
~ubat-13 Nisan 1909) ve Ahmed Tevfik Pa~a (13 Nisan-5 May~s 1909), tekrar
Hüseyin Hilmi Pa~a (6 May~s-28 Aral~k 1909) hükümetleri takip etmi~tir. Bu
devrede ülke bir seçim dönemi geçirmi~~(seçimlerin yap~l~~~~Kas~m-Aral~ k
1908) ve 17 Aral~k'ta Meclis-i Mebusân aç~lm~~t~r. Fakat ~ttihat ve Terakki'ye
kar~~~muhalefet gittikçe artm~~, nihayet geli~meler ba~kentte büyük bir anar~i
do~urmu~, 31 Mart Vak'as~~diye bilinen (13 Nisan 1909) ba~kald~r~ya kadar
ula~m~~, isyan önemli ölçüde Hareket Ordusu'nun devreye girmesiyle
37 Orhan Kolo~lu, "II. Abdülhamicrin Bas~ n Kar~~s~ ndaki Açmaz~", Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, c. I, s. 82-84: Nesimi Yaz~c~, "Sadrâzam Kâmil Pa~a'n~n Yabanc~~
Bas~nla ilgili Baz~~Görü~leri", Prof Dr. Bekir Kütüko~lu'na Arma~an, ~stanbul, 1991, s. 413-434.
Genel bas~n tarihlerinde de Abdülhamid dönemi bas~m konusunda de~erlendirmeler bulunmaktad~r. Bkz. Server ~skit, Türkiye'de Matbuat ~dareleri ve Politikalar~. Ankara, 1943; M. Nuri
~nu~ur, Bas~n ve Yay~n Tarihi, ~stanbul, 1982; Enver Behnan ~apolyo, Türk Gazetecilik Tarihi ve
Her Yönü ~le Bas~n, Ankara, 1971; Alpay Kabacal~, Ba~lang~çtan Günümüze Türkiye'de Matbaa
Bas~n ve Yay~n. ~stanbul, 2000.
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basur~lm~~sa da, geli~en olaylar sonunda 27 Nisan'da II. Abdülhamid tahttan
indirilmi~tir38. Bütün bunlar~n yaln~zca ba~kenti etkileyen, ta~ran~n hayat~nda
hiçbir de~i~ikli~e neden olmayan olaylar olarak dü~ünülmemesinin
gerekece~i aç~kt~r. Ülkedeki di~er baz~~iç ve hatta 5 Ekim 1908'de Avusturya'n~n Bosna-Hersek'i ilhalu, ayn~~tarihte Bulgaristan'~n ba~~ms~zl~~~n~~ilan~,
Girit Meclisi'nin Yunanistan'a ba~lanma karar~~vermesi gibi bir k~s~m d~~~
geli~meler kamuoyunda endi~e, heyecan ve korku yaratm~~, dolay~s~yla istikrars~zl~~a neden olmu~tu. Asl~nda ülkede genel bir s~ k~nt~~hakimdi ve çok
de~i~ik faktörler bu karga~a ve istikrars~zl~~~~körüklemekteydiler. Bu vesile ile
ba~kent ve ta~ra bas~n~n durumunun da bu aç~dan de~erlendirilmesinde yarar bulunmaktad~r.
II. Abdülhamid'li y~llarda bas~n üzerinde, neden ve niçinleri ayr~~
tart~~malara konu olu~turacak, bask~lar oldu~u, sansür uyguland~~~~bilinmektedir'". Bu bask~lar, özellikle de gazetelerin içerikleriyle ilgiliydi. Yani neyin
yaz~l~ p, neyin yaz~lamayaca~~, bas~n hürriyetinin s~n~rlar~n~n nerelere kadar
uzand~~~~meselesi ile ilgili idi. Me~rutiyet ilan edildi~inde her türlü kay~ttan
âzâde bir matbuât ortaya ç~km~~t~40. Yeni dönemde sansür fiilen ortadan
38 II. Me~rutiyet döneminin genel bir de~erlendirilmesi için bkz. Bayram Kodaman, "II.
Me~rutiyet Dönemi (1908-1914)", Türkler, ~stanbul, 2002, c. XIII, s. 165-192; Hakk~ nda çok fazla
yaz~lm~~~ve ekseriyetle bir irtica hareketi olarak gösterilmi~~olan 31 Mart Vak'as~~ile ilgili olarak
bkz. Ali Birinci, "31 Mart Vak'as~'n~n Bir Yorumu", Türkler, c. XIII, s. 193-211; Ahmet Turan Alkan, "Ordu Siyaset ili~kisinin Tarihine Bir Derkenar: 31 Mart Vakas~~ve Sonuçlar~", Osmanl~,
, Ankara, 1999, c. II, s. 420-429; Zekeriya Türkmen, "Osmanl~~Ordusunun Siyasile~me Sürecinde
Önemli Bir Dönemeç: 31 Mart Ayaklanmas~", Cumhuriyetin 80. Y~l~na Arma~an, Ankara, 2004,
s. 369-411.
38 Abdülhamid'in bas~ndan faydalanma ve onu kontrol alt~ nda tutma konusundaki
dü~ünceleriyle, 1887'den itibaren gitgide artan oranda sansür uygulamas~, onun çok yak~n~nda
bulunmu~~olan Tahsin Pa~a taraf~ndan ortaya konmu~tur (Tahsin Pa~a, Sultan Abdülhamid
Tahsin Pa~a'n~n Y~ld~z Hat~ralar~, ~stanbul, 1990, s. 160-164, 381-382). Bu konuda ayr. bkz. Server ~sidt, Türkiyede Matbuat Rejimleri, ~stanbul, 1938, Tahlil ve Tarihçe, s. 49-74; Bahri Ula~,
"Türkiye'de Kitap ve Gazete Sansürü", Türk Kütüphaneciler Derne~i Bülteni, XV/1 (Ankara
1966), s. 28-34; Cevdet Kudret, Abdülhamit Döneminde Sansür, ~stanbul, 1972; Türker
Acaro~lu, "Sultan Abdülhamit II Döneminde D~~~Bas~n Yasaldamalar~", Ulusal Kültür, S. 5
(Ankara Temmuz 1979), s. 135-154; Orhan Kolo~lu, Abdülhamid Gerçe~i, ~stanbul, 1987, s.
409-414; Ayn~~Yazar, "II. Abdülhamit Sansürü", Tarih ve Toplum, S. 38 (~stanbul Ocak 1987), s.
14-18; Alpay Kabacah, Ba~lang~çtan Günümüze Türkiye'de Bas~n Sansürü, ~stanbul, 1990, s. 4882; Padi~ah~n sansürle ilgili dü~üncelerini gösteren bir iradesi için bkz. Ali Aky~ld~z, "II.
Abdülhamid'in Çal~~ma Sistemi, Yönetim Anlay~~~~ve Bâbl'ali'yle (Hükümet) ili~kileri", Osmanl~,
Ankara, 1999, c. II, s. 290, 295.
40 Ali Birinci bu alanda k~sa, fakat k~ymetli bir de~erlendirme yapm~~~bulunmaktad~r: "31
Mart Vak'as~ 'mn Bir Yorumu", s. 194-196; Ahmet Turan Alkan, ~kinci Me~rutiyet Devrinde Ordu
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kald~r~lm~~, her türlü fikir, duygu, öfke, kin, nefret ortal~~a saç~lm~~u. K~sa
zaman içerisinde gazete say~s~ nda bir patlama olmu~tu. ~üphesiz bunlar~ n
ço~u uzun ön~ürlü olamad~lar, hatta ancak birkaç say~~ç~kabilseler de, okuyucular~~üzerinde belirli oranlarda tesirli olmaktayd~lar. Çünkü o tarihte
toplum, yaz~l~~metinlerin do~rulu~una, büyük ölçüde inanmak e~iliminde
idi. Gazetelerin say~s~n~n artmas~, rekabeti de birlikte getirmi~ti. Dönemin
ifadesiyle "Alem-i matbuât bir sâhâ-i cidâle dönmü~tü... Gazeteler y~k~lmad~k
namus, dokunulmad~k haysiyet b~rakm~yordu... Merkezde ve ta~rada bi-tarall~k iddias~yla ç~kan gazetelerin daima bir taraf~~müdafaa ettikleri de
~ikayet mevzuu oluyordu". Bu konu bizzat bas~n taraf~ndan da çok aç~k ifadelerle ortaya konmakta idi. ~tdhad~n ilk say~s~nda yer alan ve gazetenin kendi
hedeflerini göstermeyi hedefleyen Hey'et-i Tahrir imzal~, Mesle~imiz ba~l~ kl~~
yaz~da;4° "Evet, müteessirâne itiraf etmeliyiz ki bu maksattan (okuyucunun
yönlendirilmeden ayd~nlaulmas~) en çok uzakla~an, halk~n gaflet ve teslimiyetinden en ziyade istifadeye kalk~~~an yine bir k~s~m matbuât olmu~tur" denilmekteydi. Bir di~er gazetede "Gazeteciler cidden dâü'l-kizbe (yalanc~l~k
hastal~~~na), dâü'l-garaza mübtela bi-çarelerden ibaret denilse sezâd~r. Art~k
öyle bir hale geldik ki, bir ~eyi i~itti~imiz zaman bir gazeteden mütere~~ah
(s~zm~~, ç~km~~) olup olmad~~~n~~tahkike mecburiyet hissediyoruz; Çünkü
öyle olmu~~ise inanmamak zaruri. ~imdi gazete denilince zihne bir nüsha-i
erâcif ve a~râz gelir. Yaz~k, pek yaz~k! Namuslu gazeteler azalm~~, garazkârhk
ço~alm~~, fesat artm~~... "12 Ömer Ali Bey, ülkeniizde bas~n~n i~te bu ~artlarda
çal~~t~~~~bir dönemde Kastamonu'ya vali olarak gitmi~ti.
Ömer Ali
* Bey'in Kastamonu'daki görev dönemini takip edebilece~imiz
bir k~s~m Ar~iv vesikas~~yan~nda, üç süreli yay~nla, bir hat~rât ve iki çal~~maya
ve Siyaset, ~stanbul, 2001, s. 97-98. Bayram Kodaman'~n makalesinde, bu s~rada hangi gazetenin
hangi siyasi olu~umu desteklemekte oldu~u gösterilmi~~bulunmaktad~r. Bkz. s. 177, 185-187.
41 Nr. 1, 6 C. Evvel 1327/30 Haziran 1325.
42 Gazeteler, Siper-i Sâika-i Hürriyet, Nr. 42, 15 R. Evvel 1327/6 Nisan 1909. Dönemin
bas~m ile ilgili ta~radan bir de~erlendirme olarak M. Ziyaeddin Demircio~lu'nun eserinde de
(Kastamonu'da Me~rutiyet Nas~l ~lân Olundu, Kastamonu, 1968, s. 22, 37) ~u ifadeleri bulmaktarz; "Istanbul'da matbuât âkmine her gün birer nam ve unvan ile yeni yeni gazeteler, haftal~k
risaleler iltihak ediyor. M~~harrirler ke~:M yaz~larla isdbdada ve taraftarlar~na laneder, küfürler
ya~d~r~yorlardr.. Memleketin dahili vaziyet' çok kar~~~k bir halde gidiyordu. ~hdras, tezvir o kadar ilerlemi~ti ki, eli kalem tutan her fert erbab-~~nam usa tecavüzden, iftiradan çekinmiyordu.
En kötü ve fena ta birler gazete sütunlarma geçiyordu". Il. Me~rutiyet'in ba~lar~nda bas~n~ n durumunun özlü bir de~erlendirmesi için bkz. M. Nuri ~nu~ur, Bas~n ve Yay~n Tarihi, ~stanbul,
1982, s. 305, 307, 317-318; K~~. Enver Behnan ~apolyo, Türk Gazetecilik Tarihi ve Her Yönü ~le
Bas~n, s. 170 vd; Server ~skit, Türkiyede Matbuat Rejimi eri, Tahlil ve Tarihçe, s. 75-125.
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sahibiz. Bunlardan Kastamonu gazetesi 1279/1872'den beri yay~nlanmakta
olan vilâyetin resmi gazetesidir. Katamonu'nun 2 Safer 1327/23 ~ubat 1909
tarihli 1779. say~s~ ndan 26 C. Ahir 1327/15 Temmuz 1327 tarihine kadar
olan 1798. say~lar~~ÖmerAli Bey'in görev dönemini içermektedir". Bu gazetenin olaylara bir ölçüde valinin noktai nazar~ ndan bakm~~~oldu~u
dü~ünülebilirse de, bu hususu fazla abartmamamn gerekece~i aç~kt~r". Bu
dönemde yay~ nlanmakta olan ikinci gazete Köro~lu'dur. 4 Aral~k 1324/17
Aral~ k 1908'de yay~nlanmaya ba~layan Köro~lu gazetesi ~ttihat ve Terakki
Cemiyeti 'nin yay~n organ~, dolay~s~yla geli~meleri Cemiyet aç~s~ndan
de~erlendiren bir süreli yarnd~r46. Önceleri Fazho~lu Mehmed Besim Bey'in
Mesul Müdürlü~ü'nde ç~ kan gazete, onun 14 Ocak 1909 tarihli be~inci
say~s~ ndan itibaren Meclis-i Mebusân'~ n birinci s~n~f mümeyyizli~ine tayini
üzerine,46 Maarif idaresi Ba~ kâtibi Hüseyin Hüsnü Bey'in yönetiminde
ne~redilmi~tir47. Ömer Ali Bey'in Kastamonu Valili~i döneminde burada
43 Kastamonu'nun bu dönemdeki say~ lan (1776, 1777, 1782, 1783, 1785, 1786, 1792 hariç)
Milli Kütüphanedeki koleksiyondan taranm~~t~r. Burada bulunmayan nüshalar~ n 1792 numaral~s~~haricindekilerin Kastamonu ~ l Halk Kütilphanesi'ndeld koleksiyonda da eksik olmas~ , dikkatimizi çekmi~tir.
44 Kastamonu Valisi S~rr~~Pa~a (valili~i Kas~ m 1881-Ocak 1883) vilâyetin resmi gazetesinde
yazd~~~~"Hak Söz Ac~d~r" ba~l~kl~~makalesinde (Kastamonu, Nr. 426, 11 C. Evvel 1299/1 Nisan
1882), vilâyet gazetelerinin fonksiyonlar~~üzerinde durmu~, onlar~n görevlerinin, vali ve
çevresinin yapt~klar~n~~iyi göstermek olmad~~~n~, çok aç~k bir biçimde ifade etmi~ti. S~rr~~
Pa~a'n~ n gerek bu ve gerekse Ankara valili~i s~ras~nda Ankara gazetesinde yay~ nlad~~~~
"Teceddüd" ba~l~ kl~~makalelerinin de~erlendirilmesi için bkz. Nesimi Yaz~c~ , "S~ rn Pa~a ve
Vilâyet Gazeteleri", ~ FD., c. XXXVI (Ankara 1997), s. 223-231; Ayr. bkz. Ziyaettin Demircio~lu,
Kastamonu Valileri 1881-1908, Kastamonu, 1973, s. 5-11; Aziz Demircio~lu, Yüz Y~ll~k Kastamonu Bas~m 1872-1972, Kastamonu, 1973, s. 12-13; Mustafa Eski, Kastamonu Valileri 1838-2000,
Ankara, 2000, s. 18. S~rr~~Pa~a'n~n Kastamonu'daki icraat~yla ilgili baz~~belgeler ona ait Mektubât-~~S~rr~~Pasa ( ~stanbul, 1316)'da yer almaktad~r.
43 ilerleyen zaman içerisinde Köro~lu'nda, Maarif Müdürü aleyhinde ne~ redilen makale
dolay~s~yla Mesul Müdür Nureddin Bey'in mahkum olmas~yla ilgili geni~~bilgi için bkz. M. Z.
Demircio~lu, A.g.e., s. 72-72.
46 Kastamonu,
Nr. 1780, 9 Safer 1327/1 Mart 1909.
47 Köro~lu gazetesinin bir koleksiyonu Kastamonu ~l Halk Kütüphanesi Süreli Yay~nlar
bölümünde bulunmaktad~r. Bu çal~~mamada oradan faydalan~lm~~t~r. Bu gazetenin k~sa tan~t~m
ve de~erlendirilmesi için bkz. Aziz Demircio~lu, Yüz Y~ll~k Kastamonu Bas~m 1872-1972, s. 2736. Ayr. bkz. Ömer Kemal A~ar, "Kastamonu Bas~n Tarihinden Köro~lu Gazetesi", Do~rusöz,
Nr. 6930, 1 Temmuz 1972; Hüsnü Bey için Aziz Demircio~lu, Milli E~itim Ba~kâtibi, Köro~lu
gazetesinin Müdür ve Ba~yazan ~eklinde nitelemelerde bulunmaktad~r. Kendisinin o s~rada
görevi, Serbaz'~n 4 numaral~~say~s~n~n ilavesinde Mekteb-i ~dadi Kâti'. ve Kozmo~rafya Muallimi, Menba-i Filyuzât Cemiyeti'nin Katibi, 13 numaral~~Serbaz'da ise Mekteb-i ~dadi muallimlerinden ~eklinde belirtilmektedir. M. Ziyaeddin Demircio~lu ise (A.g.e., s. 35) onun ~dadi'de Riyaziye muallimli~i yapt~~~n~, çok zeki ve gayretli bir ki~i oldu~unu, alan~nda baz~~eserleri bu-
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yay~nlanan üçüncü gazete ise, Serbaz ismini ta~~maktad~ r" ve Vilâyet Nâfia
Ba~kâtibi Giritli Ahmed Hayreddin Bey taraf~ndan ilk say~s~~1 Mart 1325/14
Mart 1909'da ç~kar~lm~~t~r. Sadece 13 say~~yay~ nlanabilen (son say~s~~12 C.
Evvel 1327/18 May~s 1325/31 May~s 1909 Pazartesi) bu gazete önceleri tarafs~z göründüyse de, Me~rutiyet taraftarlyd~~ve ilerleyen günlerde ~ttihat ve
Terakki Cemiyeti'ne yak~ n fikirleri gündeme getirmi~, Köro~lu ile her
bak~mdan dayan~~ma içerisinde bulunarak Ömer Ali Bey'in kar~~s~ nda yer
alm~~ t~r. Serbaz'~ n ilk say~s~nda yer alan mukaddime niteli~indeki "~lk Söz"
de, bu s~rada Kastamonu'da yay~nlanmak üzere olan Tenvir-i Elkâr isimli
dördüncü bir gazeteden daha bahsedilmekteyse de, bugüne kadar onun
hiçbir say~s~ na rastlamak mümkün olamam~~t~r.
Ömer Ali Bey'in Kastamonu Valili~i döneminin görgü ~ahidi olan M. Ziyaeddin Demircio~lu'nun hat~ ralar~ n~~ içeren eseri de, konumuz itibar~yla
önemli bir kaynak niteli~indedir". Kastamonu'da uzun y~llar yay~ nlanm~~~
olan Do~rusöz gazetesinin sahibi, yani meslekten gazeteci olan yazar kitab~ n~ n ba~~ nda; Abdülhamid (~stibdad) ve Me~rutiyet dönemlerinde
gördüklerini, i~ittiklerini yazma iste~ine, daha mektep s~ralar~ndan beri sahip oldu~unu, bu amaçla da olaylar~~günü gününe not edip, bunlarla ilgili
belge ve gazeteleri saklamaya çal~~t~~~n~~ifade ediyor. Fakat 1934'te evlerinde
ç~ kan bir yang~ n s~ ras~nda bunlar~ n önemli bir bölümü zayi olmu~tur. Bununla birlikte onun, kendisinde kalan "az bir vesika ile hâlâ haf~zas~nda
yerle~en bu ac~~ve tad~~günlerin hat~rat~~(n~) henüz levha-y~~hayalinden silinmemi~, a~~rdmam~~, çaln~mam~~, zayi olmam~~"ur ve olaylar "gözü(nün)mün
önünden bir sinema ~eridi gibi geçip canlanmakta", bunlar~~zaman zaman
arkada~lar~ na, yak~ n çevresine anlatmakta ve onlar~ n yazmas~~ yönünde
te~vikleriyle kar~~la~maktad~ r. "Onun bu hat~rât~~yazmak taki vazife ve
selâhiyed bütün gördü~ü ve i~itti~i vak'a ve hadiseleri bir hikayeci gibi
lundu~unu, daha sonra Kastamonu Mebusu seçildi~ini, Birinci Cihan Harbi sonras~nda ~stanbul
Medresesi Müdürü iken vefat etti~ini belirtiyor.
48 Serbaz gazetesinin (iki say~. eksi~iyle Nr. 7, 8) bir koleksiyonu Kastamonu ~l Halk
Kütüphanesi Süreli Yay~ nlar bölümünde bulunmaktad~r. Bu çal~~ma s~ras~nda oradan faydalan~ lm~~t~r. Bu vesile ile ara~t~rmalar~ m~z s~ras~nda ad~~geçen kütüphane görevlilerinden
gördü~ümüz yak~n ilgiye te~ekkür etmek isteriz. Serbaz'~n ç~ k~~~ n~n duyurulmas~~ve tebriki için
bkz. Köro~lu, Nr. 14, 12 Safer 1327/5 Mart 1909; k~sa de~erlendirilmesi Ömer Kemal A~ar,
"Kastamonu Bas~ n Tarihinden Serbaz Gazetesi", Do~rusöz, Nr. 6928, 6929, 19 May~s45 Haziran
1972; Aziz Demircio~lu; A.g.e., s. 37-43. Kastamonu'da bas~ n~ n, bu ve bunu takip eden
dönemdeki durumu için ayr. bkz. Cengiz Araç, Osmanl~~imparatorlu~u Döneminde Kastamonu'da Bas~n, Ankara, 1989, s. 1-14, Yay~nlanmanu~~Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Ktp.
4') Kastamonu'da Me~rutiyet Nas~l ilan Olund~~, Kastamonu, 1968.
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bItarafâne nakli ve hikaye edip e~has üzerindeki muhakemeyi okuyucular~m]] mahkeme-i vicdan~na tevdi etmekten ibarettir".
Ömer Al Bey'in Kastamonu'daki görev dönemini Mustafa Eski5° bir
ara~t~rmas~nda, özellikle vilâyet dahilinde ç~ kan üç gazeteye dayanarak, özlü
bir biçimde ve kendi de~erlendirmelerini olabildi~ince ortaya koymadan incelemi~tir. Yine ayn~~yazar bir ba~ka eserinde de Ömer Ali Bey'in Kastamonu
Valili~i'ni k~saca ortaya koymu~tur51.
Ömer "Ali Bey'in Kastamonu'daki valili~iyle ilgili özele inmeden önce bir
tespitin yap~lmas~nda yarar bulunmaktad~r ki o da; 33 y~la yak~n bir süre, belirli ölçüler içerisinde ülkeyi yönetmi~~olan II. Abdülhamid'in son zamanlar~ nda ve onun devrilmesini takip eden yak~ n dönemlerde, Osmanl~~
ülkesinde mülki yöneticilerin görevlerini yerine getirdikleri s~rada, son derece büyük güçlüklerle kar~~la~m~~~olduklar~d~r. Çünkü ülke, kelimenin tam
anlam~yla istikrars~zl~ k içerisindedir. Neticede Padi~ah'~ n iradesiyle tayin
edilmi~~olan valilerden, bir taraftan kurulu düzeni korumalar~, geçerli kanunlar~~uygulamalar~~istenmekte, di~er taraftan bir siyasi ak~m~n temsilcilerinin yo~un bask~lar~~ile kar~~la~maktad~rlar. Valiler yetkilerini kullanmakta
fiili güçlüklerle u~ra~mak durumundad~rlar. Sonuçta onlar önceki yönetim
taraf~ndan göreve getirildiklerinden yeni dönemde, yapt~klar~~hizmetlerden
ziyade, gelenlerle olan ili~kileri paralelinde de~erlendirilmeye tabi tutulmaktad~rlar.
II. Me~rutiyet ilan edildi~inde Kastamont~'da Fuat Bey vali (valili~i 24
Mart 1907-11 A~ustos 1908) bulunuyordu. Onun vilâyete ba~l~~Ta~köprü,
Boyabat ve Sinop gibi bir k~s~ m merkezleri içeren çal~~ma gezisinde
~ nebolu'ya geldi~inde, Me~rutiyet ilan~yla ilgili bilgiler Kastamonu'ya
ula~m~~t~. Bunun üzerine 30 Temmuz'da "halk~n i~tirakiyle Hükümet
önünde büyük ve muazzam bir toplant~~"yap~lm~~, Me~rutiyet'in ilan~~sevinç
gösterileriyle kutlanm~~t~. Bu s~rada Vali'nin muhalifleri kendisinin vilâyete
dönü~ünü engellemeye çal~~m~~lar, fakat buna muvaffak olamam~~lard~. Bununla birlikte o, çok geçmeden görevinden azledilerek, 11 A~ustos 1908
günü vilâyetten ayr~lmak mecburiyetinde kalm~~t~52. Bu arada Kastamonu'da
50 31 Mart Olay~n~n Kastamonu'daki Yank~lar], Ankara, 1991.
Valileri 1838-2000, s. 69-70.
52 II. Me~rutiyeee yak~n dönemlerde Kastamonu halk~n~n, hiç de~ilse bir k~sm~nda, valilerle ilgili olumsuz intibalar vard~ , yönetimlerinden memnuniyetsizlik söz konusuydu. Nitekim
f~ rsat buldu~unda halk, onlar~n de~i~tirilmesi için ellerinden geleni yapmaktan geri durmu51 Kastamonu
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9 A~ustos'ta ~ttihat ve Terakki Cemiyeti kurulmu~, geçici ba~kanl~~~na Malatya eski mutasarr~f~~Re~it Bey, kâtipli~ine ise Besim Bey seçilmi~lerdir. 17
A~ustos'ta Ittihat ve Terakki Cemiyefi'nin yay~n organ~~olarak ~ehrin ikinci
gazetesi Köro~lu yay~nlanmaya ba~lam~~, 20 A~ustos'ta ise Cemiyet
çal~~malar~n~~desteklemek üzere Ittihat Kulübü ismi alt~nda bir 'salon
aç~lm~~t~r. H~zla devam edilen çal~~malar sonucunda kazalarda da Cemiyet'in
~ubeleri aç~lm~~, seçimleri de bütünüyle ~ttihat ve Terak0 Cemiyeti'nin
gösterdi~i adaylar kazanm~~lard~r. Kastamonu'da ilmiyeye mensup hocalardan bir k~sm~~da Ittihat ve Terakki Cemiyeti içerisinde yer alm~~, burada bir
hey'et-i ilmiye olu~turmu~lard~. Öte yandan ulemâdan Müftü Haf~z Mehmed
Emin Efendi, Dusun-zâde Hilmi, Atabey Medresesi Müderrisi Mehmed
Efendi ile ileri gelenlerden Salim Efendi-zâde Nam~k ve Hac~~Tevfik efendilerin de içinde bulundu~u di~er bir grup taraf~ndan ise Cemiyet-i ~lmiye
ad~yla farkl~~bir dernek olu~turulmu~tu. Bunlar~n bir k~sm~, müracaatlar~na
ra~men Ittihat ve Terakki Cemiyeti'ne al~nmam~~lard~. Böylece halk
üzerinde etkili olan hocalar ve e~raf aras~nda, dolay~s~yla halk içinde de ikilik
ortaya ç~km~~t~53. Bu s~rada e~raf ve tüccardan baz~lar~~II. Abdülhamid'e taraftarken, menfi diye bilinen sürgünler, ordu mensubu subaylar ile yine bir
bölüm memurla, tüccar ve halktan bir k~sm~~ ~ttihatç~~çizgide yer almakta idi.
Böylece ayr~l~k derinle~iyorduTM.
Fuat Bey'i takiben Kastamonu'ya Erzurum Valisi Ali R~za Bey naklen
görevlendirildi~inde (valili~i 16 Eylül 1908-24 ~ubat 1909) o, halk~n
ho~nutlu~unu kazanan bir yönetim sergileyerek baz~~hizmetler yapm~~sa da,
yakla~~k be~~ay gibi k~sa bir sürenin sonunda Yanya Valili~i'ne tayini dolay~s~yla buradan ayr~lm~~ur".

yordu. Enis Pa~a ve Fuat Bey'in valilikten ayr~lmalar~, büyük çapta onlar~n tepkilerine ba~l~~olarak geli~en olaylar sonucunda mümkün olmu~tu. Geni~~bilgi için bkz. M. Ziyaeddin Demircio~lu, Kastamonu'da Me~rutiyet Nas~l ~lân Olundu, s. 3-21; Mustafa Eski, Kastamonu Valileri
1838-2000, s. 45-67. Fuad Bey'in 31 Mart olaylar~~sonras~nda, görev döneminde Kastamonu'daki
bir k~s~m uygulamalar~~dolay~s~yla, ~ura-y~~Devlet Millkiye Dairesi'nin karar~~üzerine ç~kan irade
ile Divan-~~Harp'te muhakemesine karar verilmi~ti. O bu geli~meler üzerine M~s~r'a
gitmi~/kaçm~~, suçsuzlu~unu iddia etmi~ti. Bkz. ~ttihad, Nr. 70, 18 Receb 1327/22 Temmuz
1325; ~ttihad, Nr. 74, 22 Receb 1327/26 Temmuz 1325.
53 Geni~~bilgi için bkz. M. Ziyaeddin Demircio~lu, Ag.e., s. 23-35.
54 M. Eski, 31 Mart Olay~n~n Kastamonu'daki Yank~lan, s. 16.
55 Onun görev döneminin lusal~~~na dikkat çeken Kastamonu gazetesi (Nr.1780, 9 Safer
1327) hakk~nda ~u olumlu de~erlendirmelere yer vermektedir; "Devr-i inkilâba m üsâdif olmakla
beraber ittihaz buyurduklan tedâbir-i musibe ile bu müddet zarf~nda um~lr-~~idare-i vilâyetin
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Ömer Ali
* Bey 9 Mart-21 Temmuz 1909 tarihleri aras~nda fiilen Kastamonu Valili~i yapm~~t~r. Onun valili~i döneminde 31 Mart (13 Nisan) Vak'
as~~olmu~, ülkede s~k~nt~l~~bir belirsizlik dönemi ya~anm~~, nihayet 27 Nisan
1909'da II. Abdülhamid tahttan indirilmi~tir. Tabiat~yla bu olaylar~n
yans~malar~~Kastamonu'da da kuwede hissedilmi~tir ve kanaatimize göre
Ömer ki Bey'in görev süresinin bu kadar k~sa olmas~~da, dönemin
geli~meleriyle oldu~u kadar, baz~~ki~ilerin, içinde bulunulan durumdan
kendi aç~lar~ndan faydalanma istekleriyle do~rudan ilgilidir.
Ömer 'Ali Bey göreve ba~lad~~~nda, vilayet gazetesinin onun hakk~ndaki
s~ta'yi~ka'r ifadelerini bir kenara b~raksak bile, ileride kendisinin en büyük
muaralarm~n ba~~nda yer alacak olan Serbaz'~n Mesul Müdürü Giritli Ahmed Hayreddin Bey taraf~ndan dahi, büyük sevinç ve ümide kar~~land~~~n~~
ifade etmemiz gerekecektir. Nitekim Serbaz'~n ilk say~s~nda yer alan ~u nitelemeler ona aittir;57 "Nezâhet-i kakmiyyesi, nüftlz-~~nazar, isâbet-i fikriyyesi,
~erâfet-i milliyyemize zib-güzin olan a~m-i metin-i ecânib-pesendânesi kemâli iftihar ile istib~âr k~hnan vali-i cedid Ömer Ait Beyefendi hazrederi...
Bundan yirmi gün sonra 5 Nisan'da yay~nlanan Serbaz'da da Te~ekkür
ba~l~~~~alt~nda vali hakk~nda ~u olumlu ifadelere yer verilmi~tir;58 "Vilâyetin
ücrâ mahallerine kadar tâmim-i maârif emr-i mühimmini der-uhde ederek
te~elddil eden ve azâs~~günden güne tekessür eyleyen (Maarif Kulübü)'nün
hadd-i zât~nda hâiz oldu~u ehemmiyet-i azimeyi takdir buyuran zat-~~
cenâb-~~velâyet-penâhi mezkur kulüp azâs~~miyân~nda bulunmak
büyüklü~ünü izhar buyurdular. Terakki ve imâr-~~vatan hususundaki eflcâr-~~
âliye-i hamiyet-~iârilelinde muvafrak olmalar~n~~temenni ederek i~bu meyl-i
âli-i maâ~lf-perverilerinden dolay~~kenclilerine hâsseten arz-~~te~ekkürât eyleriz"59. Ayn~~gazetenin son sayfas~nda bir ba~ka konuda Ömer Ali Bey'le ilgili
~u ifadelere yer verilmi~tir; 'Allah raz~~olsun, var olsunlar, gi5 kte arad~~~=
yerde bulduk. Ve hüsn-i niyederinden eficâr-~~iktisat-perverânelerinden ve
hüsn-i tem~iyeti ve bâ-husus inzibat ve asayi~in idamesi yolunda mesai-i ciddiye ve mergiibeleri
". Mustafa Eski, Ag.e., s. 68.
56 "Ömer Ait Beyefendi hazretleri erbâtr~~kemâlât ve hasâfetten olup ~imdiye kadar bulunduklar~~bir hayli memuriyetlerde ibrâz-~~me'ser-i reviyyet ve fa"âliyet eylemi~~ecille-i ricâl-i
Devlet-i Aliyye'den bulunduklar~... ".Kastamonu, Nr. 1780, 9 Safer 1327.
57 Serbaz, Nr. 1, 22 Safer 1327/14 Mart 1909
58 Serbaz, Nr. 4, 14 R. Ewel 1327/5 Nisan 1909.
59 Maarif Kulübü Kastamonu'da Nilmüne Mekteb-i ~dad~si'nde her Cuma konferanslar
dilzenlemi~, bunlar~n metinleri, yap~lan katk~lar Kastamonu gazetesinde sürekli olarak
yay~nlanm~~t~r. örnek olarak bkz. Nr. 1780, 1781, 1784, 1787.
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icraüt-~~süibelerinden kat'iyyen emh~iz". Muhtemelen bu tarihte veya bir iki

gün sonras~nda yay~nlanan Serbaz'~n dördüncü say~s~n~n ilavesinde ise vali
hakk~nda daha da övücü nitelemelere yer verilmektedir; "Mukadderât-~~ezeliyyenin ün-~~tecellisi hulül edince ak~l ve fikre gelmeyen esbüb ve vesâit tal'
at-~~ iimü-y~~bürüz olur. Evet! Müsemmüs~n~~~~adi ve ulviyyetle pirâye-dür
' ~) ism-i hadi- ve emniyet-meüli muhioldu~una berüet-i istihlül olan (Ömer Al
timizde zebün-zed olur olmaz, gittikleri yerlerde b~rakt~klar~~ k~ymetli
mümürlyet-i yâdigürlara nazaran, ~ehrimizin de bir me~her-i meâti olaca~~na
bizce kanaat has~l olmu~tu. Safvet-i vicdan~, fikr-i cevvüli, ümül-i maürif-ni~ün~~
i~te bir suret-i bediada ve fi'len ulviyyetinin terciiman-~~kemüli olmaya
ba~lad~.
NC~k kal emindedir hemi~e
Hâl< k~demh~dedir dem -ü-dem
ümrün
~cüz-~~kef-i
dem-i Mesih-i Meryem".

Ömer Â11 Bey'in Kastamonu'daki görevine; bütün iyi niyeti, hizmet
yapma arzusu ve bunlar~n yan~nda uzun y~llar~n kendisine kazand~rd~~~~çok
k~ymetli bir tecrübe birikimi ile ba~lam~~~oldu~unu dü~ünmememiz için
hiçbir sebep bulunmamaktad~ r. Nitekim o daha görevinin ilk saatlerinde
çal~~ma esaslar~ n~~ ~u prensipleri ortaya koyarak aç~ klam~~t~;" Vali olarak
görevini, vatan ve milletin refah ve saadeüni temin edece~ine inand~~~~Kanun-~~Esasi çerçevesinde yapacak, vatanda~lar aras~nda âdil ve e~it davranmaya bütün gücüyle gayret edecekti. Bunun için küçük olsun büyük olsun,
her kimin bir arzusu veya söylemek istedi~i bir ~ey varsa, gece veya gündüz
oldu~una bakmadan, gerek Hükümet Kona~~'na ve gerekse kendisinin,
kap~s~~ay~r~ms~z bütün vatanda~lara aç~k olan evine gelmekten çekinmemeli,
söyleyeceklerinin bizzat vali taraf~ndan dinlenerek de~erlendirilmeye
çal~~~laca~~n~~bilmeliydiler.
Bey'e göre geneli ilgilendiren görevler iki yönlüydü. Birincisi
Ömer
Hükümet'e dü~en yönüydü ki, bu yürürlükteki kanunlara uygun olarak
halk~n her türlü hukukunu korumakt~. Halka dü~ense, kanunlara uymak,
devletine itaat etmekti. Kastamonulular zaten bu niteliklere eksiksiz sahip
(w) Serbaz, Nr. 1, 22 Safer 1327/14 Mart 1909; Ömer Ali Bey'in Kastamonu Valili~ine
ba~lamas~ n~~konu edinen 1782 say~ l~~ (15 Mart 1909) Kastamonu vilayet gazetesi Milli
Kütüphanedeki koleksiyon içerisinde bulunmamaktad~ r. Bkz. M. Eski, Kastamonu Valileri 18382000, s. 69.
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bulunmakta idiler. Bu sebeple Me~rutiyet Hükümeti'nin gösterdi~i
do~rultuda, birlik içerisinde çal~~malar yap~lacakt~. Böyle hay~rl~~isteklere
Yüce Tann'mn yard~m~ndan ~üphe edilmeyece~i de aç~kt~.
Serbaz'a göre Me~rutiyet'in ilan~ndan beri ilk defa olmak üzere bir vali,
halka emniyet, e~itlik ve hürriyet gibi çok önemli esaslar~~içeren konularda
görü~lerini ortaya koymakta ve bunlara ba~l~l~~~n~~ifade etmekte idi. Halk bu
durumdan büyük memnuniyet duydu~u gibi, Serbaz da bu samimi
dü~üncelere kat~lmaktaril ve Ömer Ali Bey'in ba~ar~s~n~~ içtenlikle temenni
etmekte idi.
Ömer Ali Bey'in Kastamonu'da k~sa ve ülkenin gerçekten çalkant~lar
içerisinde bulundu~u bir s~radaki görev devresinde gösterdi~i faaliyetler
içerisinde, e~itim ö~retimle ilgili baz~~çabalar~n~~tespit etmemiz mümkün
olmaktad~r. Nitekim Ömer 'Ali Bey, bu alandaki çal~~malar~~vilayetin en ücra
kö~elerine kadar yaymay~~hedeflemi~~olan Maarif Kulübü'nün üyeleri
aras~nda yer ald~~~~gibi, bu s~ rada Kastamonu'da örnek bir ilkoku162
yapt~rmak üzere dokuz ki~ilik bir idare heyeti ve k~rk yard~ msever üye taraf~ndan kurulan Menba-1 Füyüzât Cemlyednin de ba~kanl~~~n~~üstlenmi~tir.
Bu okul h~zla yürütülen çal~~malar~n sonunda Ömer Ali Bey'in de kat~ld~~~~
bir törenle aç~lm~~63, vali daha sonra da okula olan ilgisini devam ettirmi~tir64.
Ömer Ali Bey Kastamonu Valisi olarak göreve ba~lad~~~~gün, daha önce
seçimleri yap~lm~~~olan Meclis-i Umümi-i Vilayet de ilk toplant~s~n~~yapm~~t~.
Bunun için Hükümet önünde bir tören düzenlenmi~, burada Salim Efendizade Nam~k Bey bir konu~ma yapm~~, daha sonra dualarla çal~~malara
geçilmi~ti65. Meclis, vilayetin bay~nd~rl~k konulanyla ilgilenmi~, çe~itli kararlar alm~~t~. Serbaz'da bu hususlara geni~li~ine yer verilerek de~erlendirildi~i

61 «müs-nm-ikyhin bu beyanât-~~hâlisânesi gerçi hürriyet ve serbest, ile me~bü olan efkâr-~~
âliyesinin nât~ka-i kemâli oldu~una esnâ-y~~tebli~indeki vaz'-~~ahrârânesi berâet-i istihk7 ise de..."
Serbaim gösterilen say~s~.
62 Menba-i F~iyuzât Mektebi' nin gerçekten örnek bir ö~retim kurumu oldu~unu ve E~itim
Tarihi aç~s~ndan incelenmeye de~er bulundu~unu dü~ünmekteyiz. Bkz. Kastamonu, Nr. 1788,
13 R. Ahir 127/3 May~s 1909: Kasta~nonu, Nr. 1790, 27 R. Ahir 1327/18 May~s 1909; Kastamonu,
Nr. 1798, 26 C. At~k 1327/14 Temmuz 1909; K öro~lu, Nr. 29, 30, 20-27 C. "Ahir 1327/1-8 Temmuz 1909; Serbaz, Nr. 10, 22 R. /kilit- 1327/11 May~s 1909
63 Kastamonu, Nr. 1790, 27 R. Ahir 1327/18 May~s 1909.
64 Kastamonu, Nr. 1798, 26 C. Ahir 1327/14 Temmuz 1909.
66 Serbaz, Nr. 1, 22 Safer 1327/14 Mart 1909.
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görülmektedir. Bay~nd~ rl~ kla ilgili de~erlendirmelerin önemli bir bölümü,
muhtemelen vilayetin Nafia dairesinde görev yapan ve yaz~lar~n~~M. Y. imzas~yla yay~nlayan bir ki~iye aittir67. Onun muhtelif görü~leri aras~nda en
dikkati çekenlerinde birini ise Kastamonu merkezinden geçmekte olan dere
üzerine r~ht~m/duvar yap~lmas~~konusu olu~turmaktad~r. Buna göre r~ht~m
yap~lmas~~meselesi yeni bir konu olmay~p, esas olarak birkaç senelik bir evveliyata sahiptir. Geçmi~te gerçekle~tirilemeyen r~ht~m yap~m~n~n tekrar
gündeme getirilmesi yersizdir. Vilayetin bundan çok daha önemli problemleri bulunmaktad~ r. Yazara göre Kastamonu'nun bütün at~ klar~ n~ n
döküldü~ü ve çevreyi türlü bak~mlardan kirleten bu derenin kenar~na duvar
yapmak "cinnet"derecesinde bir israf, "ölüyü süslemek" gibi manas~z bir i~,
neticede bütünüyle hata idi. Bununla ilgili yap~lmas~~ gereken; ~ehrin
ba~lang~c~ ndan bitimine kadar iki taraf~ndan dereye paralel, ana la~~mlar~n
dö~enmesi, bu la~~mlar~n uygun yerlerine b~rak~lacak galerilerle zaman zaman temizliklerinin sa~lanmas~yd~. Böylece ~ehrin at~ klar~~kasaban~n d~~~ na
ç~kar~lm~~~olaca~~~gibi, her ~eyden önemlisi, temizlik konusu da esasl~~ bir
biçimde halledilmi~~olacakt~.
Serbaz yönetimi, M. Y. nin gazetenin iki ve üçüncü say~lar~nda
yay~nlad~~~~ve esas olarak ~ehir içinden geçmekte olan dere kenar~ na
r~ ht~m/duvar yap~lmas~~ konusu hakk~ndaki görü~lerine, dört numaral~~
say~s~nda katk~~ve de~erlendirmelerde bulunmu~tur. Buna göre; r~ht~m in~as~~
konusu önemli bir bay~nd~ rl~ k hizmeti olarak, bundan iki üç sene önce
gündeme getirilmi~~ve epeyce haz~ rl~k da yap~lm~~~ve fakat uygulamaya
geçirilememi~ti. ~imdi iki üç aydan beri bu konu tekrar ele al~ nm~~~bulunmaktad~ r. Gazete yönetiminin temennisi daha önemli hizmetler/ihtiyaçlar
varken bunun öne al~nmamas~, ehemmin mühimme tercih edilmesiydi.
Ömer Ali Bey de göreve ba~lad~~~nda bu temenni istikametinde tav~r
koymu~tu. Vali, yaln~zca Abdurrahman Pa~a (valili~i 1883-1891) taraf~ndan
yapt~r~ l~p, ~u s~ rada y~ k~ lmaya yüz tutmu~~olan Olukba~~~Semtindeki
66 M. Y., "Hâlâ m~~Nümayi~", Serbaz, Nr. 2 ve 3, 29 Safet, 7 R. Evvel 1327/21 Mart 1909, 28
Mart 1909; M. Y., "Nâfia Nezâreti'nin Nazar-~~Dikkatine", 2 Numaral~~ Serbaz'da; NâIla Komisyonu, Serbaz, Nr. 4, 14 R. Evvel 1327/5 Nisan 1909; Ayn~~ say~da Nâfia hizmetleri ve r~ ht~ m
in~as~yla ilgili Serbai~n geni~~de~erlendirmeleri bulunmaktad~r.
67 M. Y. rumuzunun kim taraf~ndan kullan~ld~~~n~~bilemiyoruz. Bununla birlikte olaylar~n
geli~mesi bu imzamn Nafia Kondoktörü Emin veya Serkondoktör Sedat Efendi'ye ait olabilece~ini dü~ündürmektedir. Çünkü her ikisinin de yollar~~Ömer Ali Bey'le kesin olarak ayr~lm~~,
ileride gösterilece~i üzere, devlet hizmetlerinin düzenli yürütülebilmesi amac~yla ve Hey'et-i
Tahkikiye'nin raporu do~rultusunda Kastamonu'dan uzakla~ur~lm~~lard~r.

ÖMER AL~~BEY'LE ILGILI BAZI DE~ERLEND~RMELER

643

r~ht~mm, olabilecek en az masrafla tamiri yolunda emir vermi~ti. Bu tamir
için bütçede yeterli ödenek yoksa, masraflar~~ kendi ~ahsi imkânlarlyla
kar~~layaca~~n~~ da bildirmi~ti. Durum gerekli makamlara, gönderilen
yaz~larla etrafl~ca izah edilmi~~bulunuyordu. Serbaz bu karar~~ büyük bir
memnuniyetle de~erlendirmekte idi. Ona ait ~u ifadeleri, ileride de
hat~rlarnam~z gerekece~inden, burada gösterebiliriz; "Evet Vali Beyefendi'
nin r~htnn hususundaki fikr-i musibleri hakikatle müterâdiftir ve maksad~m~z~n esas~~~~~ teyit ediyor... ve bütçe i~bu tamirat~ ]] icras~na müsait
de~ilse kise-i harniyederinden yapt~racaklann~~kemâl-i ihlâs ile beyan buyurdular. Bu beyanât-~~vâk~ fâne ve hâlisâne üzerine duam~z~n müstecâp
oldu~unu görerek geni~~bir nefes ald~k. Allah raz~~olsun, var olsunlar. Gökte
arad~~~m~z~~yerde bulduk. Ve hüsn-i niyetlerinden, efkâr-~~iktisat-perverânelerinden ve icraât-~~sâibelerinden kat'iyyen eminiz... ".
Ömer 'Ali Bey'in su ak~ tmak, bunun için hem kullan~~l~~ve hem de
gösteri~li yap~lar yapt~rmak konusunda güzel örnekler vermi~~oldu~unu,
Bal~kesir merkeziyle çevresinde oldu~u kadar, Tekirda~'daki uygulamalar~~
dolay~s~yla da bilmekteyiz. Nitekim onun Karesi Mutasarr~ f~~ olarak
Bal~kesir'de görev yapt~~~~s~ rada Gönen'e uzak mesafelerden su getirtti~ini,
burada ve Band~ rma'da bugün hâlâ güzelli~ini koruyan bir ~ad~rvan ve
çe~meler yapt~ rd~~~n~ , ~ad~ rvanlara çok önem verilerek bu hedef
do~rultusunda vak~flar kurulmu~~olan Bal~kesir merkezinde ise, birden çok
~ad~ rvanlar in~a ettirdi~ini görüyoruz68. Tekirda~'da da onun taraf~ ndan
kendi paras~yla yapt~r~lan an~ t/çe~meye yukar~da temas etmi~tik. Ömer Ali
Bey, Kastamonu'daki görev süresinin lusal~~~na ra~men, burada da ayn~~yolu
takip etmi~~ve ~ahsi servetiyle bir an~ t/çe~me yapt~ rm~~t~ r. Hükümet binas~ n~ n önündeki meydanda bugün hâlâ varl~~~ n~~koruyarak ~ehri
süslemekte olan bu çe~me, Kastamonu ta~~yla yapt~r~lm~~, süslemeleri ve
. 1325/1327ibareleri, tan~nm~~~hattat Mustafa
üzerindeki Yâdigâr, Ömer Al
Nâmi Efendi taraf~ndan gerçekle~tirilmi~tir69.
" Bkz. Ömer Ali Bey'in Bal~ kesir'de yapt~~~~bay~nd~rl~ k hizmetlerini gösteren liste. Ekler
aras~nda verildi.
69 Mustafa Nâmi Efendi (1868-1914) Kastamonu'nun yeti~tirdi~i de~erli hat sanatç~lar~ndan biridir. Hayat~~hakk~nda bkz. ~smail Hakk~n Uzunçar~~l~, Kastamonu Me~a'hiri, s.
86-89; Aç~ksöz, Nr. 501, 7 Haziran 1922. Bu bilgilere ula~mam~z~~sa~layan Mustafa Bekta~o~lu'na
te~ekkürlerimizi sunar~z. Bu eserle ilgili olarak II. Kastamonu Kültür Sempozyumu (18-20 Eylül
2003) program~~içerisinde Hakk~~Acun taraf~ ndan "Kastamonu Hükümet Kona~~~Çe~mesi"
ba~l~ kl~~bir bildiri sunulmas~~öngörülmü~se de, bildiri sahibinin o s~rada bir ba~ka programa
kat~lmas~~ ve daha sonra da metni haz~rlama f~rsat~n~~ bulamamas~~ dolay~s~yla, kendisinin
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Buraya kadar Ömer Ali Bey'le ilgili aleyhte bir de~erlendirme ile
kar~~la~mam~~~bulunuyoruz. Serbaz'~n ifadelerini yukar~da gördük. 5 Nisan
itibar~yla Vali'yi içtenlikle desteklemektedir. 11 Nisan 1909 tarihli Serbaz'da
da Ömer Ali Bey'i incitecek hiçbir kayda yer verilmemi~tir. Yani ülke geneli
yan~nda, Kastamonu özelinde de ne olduysa 31 Mart/13 Nisan 1909'dan
sonra olmu~, Ömer 'Ali Bey de Ittihat ve Terakki Cemiyeti'nin Kastamonu'
daki yay~n organ~~Köro~lu ve onun yak~n~ndaki Serbaz gazetesinin boy hedefi haline gelmi~tir. Bu tarihten sonra söz konusu iki gazete, gerek kendi
denedikteni haberler ve bunlara dayal~~yorumlar~, gerekse farkl~~ba~kent gazetelerinde, hatta yabanc~~dildeki bas~nda ç~kan haberleri, bunlara daha
önce görev yapt~~~~Bal~kesir ve Tekirda~'dan kendilerine ula~an malzemeyi
de ekleyerek, Ömer 'Ali Bey'i y~pratma yolunda planl~~ve yer yer son derece
de seviyesiz bir biçimde kullanm~~lard~r.
Dönemin haberle~me ~artlar~~içerisinde Istanbul'da ortaya ç~kan 31
Mart Vak'as~'mn, telgraf haberle~mesi hariç tutulursa, Kastamonu'da halka
intikalinin, en az üç dört günlük bir süreyi gerektirece~i aç~kt~r. Çünkü bu
dönemde ~stanbul postas~~~nebolu üzerinden haftada ancak iki defa gelmekteydi. Telgraf haberle~mesi ise, olaylar~n duyulmas~~üzerine Ittihat ve Terakki
Cemiyeti'nin kontrolüne geçmi~ti70. Önce ~stanbulla muhabereye k~sa süre
ara verilmi~, geli~meler Selanik'ten ö~renilmi~ti. Daha sonra Istanbul'daki
çal~~mas~ndan faydalanma in~kân~m~z olamam~~t~r. Kastamonu vilayet gazetesinin, Ömer Ali
Bey'in ~ehirden ayr~lmas~yla ilgili haberini de içeren say~s~nda (Nr. 1799, 4 Recep 1327/21 Temmuz 1909) bu Çe~me ile ilgili ~u bilgiler verilmektedir: "Çe~me in~as~: Merkez-i Vilayet Hükümet

Dairesinin pf~gih~ndaki niha-i vesia ve batçe-i lâtifeye vali-i vilayet atufeth, Ömer Alt Beyefendi
baz~-etleri tarafindan her masraf~~kise-i hami>yet ve fütiivvederinden tesviye olunmak suretiyle
kesme ta~tan dört kö~eli bir Çe~me in~asma bezl-i inâyet buyurulmu~tur. Çe~menin tarz-~~in~as~~
un-ikyhin bu baptaki hhnemât-~~aliyye-i hay~r-perpek lâdf ve nazar-A bâ oldu~u cihetle
' ~-~~~ükran eyleriz". Ayr. bkz. M. Ziyaeddin Deverâne ve me'ser-i celfle-i ömr-i ihsanilerine beyaz
mircio~lu, Kastamonu'da Me~rutiyet Nas~l ~lân Olundu, s. 57. Bu an~t/çe~menin resmi Ekler

aras~nda verilmi~tir.
70 Postahanede mektup ve telgraflar~~kontrol etmek üzere Ittihat ve Terakki mensuplar~ndan, Askeri Rii~tiye'de muallim, K~z~l Sultan isimli kitab~n müterchni ruzba~~~Adil ve ~smail
Hakk~~beyler görevlendirilmi~ti. M. Z. Demircio~lu, A.g.e., s. 41-42, 50. Olaylar yat~~t~~~nda Kastamonu'nun baz~~k~ymet bilir, hür fikirli gençleri taraf~ndan telgrafhane görevlilerine. 14-27 Nisan 1909 tarihleri aras~ndaki özverili çah~malar~~dolay~s~yla, ~ehrin güzel bahçelerinden birinde
bir ilk bahar ziyafeti verilmi~, nöbetle~e görev yapmalar~~dolay~s~yla hepsi bir anda Telgrafhâne'yi b~rakamad~klar~ndan, bu ziyafet iki gün devam etmi~tir. Serbaz, Nr. 12, 7 C. Evvel
1327/26 May~s 1325. K~z~l Sultan'~n ilk iki formas~n~n Abdülhamid'in tahttan indirili~inin 14.
gününde piyasada bulundu~u ve k~sa tan~t~m~~için bkz. Serbaz, Nr. 10, 22 R. Ah& 1325/11 May~s
1909.
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vaziyet, tamam~~ ~ttihat ve Terakki Cemiyeti üyesi olarak seçilmi~~bulunan
Kastamonu mebuslar~ na sorulmu~tu. Nihayet 16 Nisan Cuma günü ~stanbul
postas~~Kastamonu'ya ula~m~~, halk durumdan haberdar olabilmi~ti7°.
Bunun üzerine geli~meleri kendileri aç~s~ndan yönlendirmek isteyen ve
önemli ölçüde de yönlendiren ~ttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Kastamonu
~ubesi yöneticileri, Askeri Kulübü" veya Müftülük Dairesi'nde bir toplant~~
düzenlediler. Bu toplant~da Vali Ömer Ali Bey, Erkân-~~Harp Kaymakam~~
Rag~ p Bey," Miiftü Haf~z Mehmed Emin Efendi, Cemiyet-i ~lmiyye mensupe~raf ve di~er baz~~ileri gelen ki~iler bulunmu~lard~. Salon d~~~ nda da
Kastamonu halk~~ toplanm~~t~. ~ttihat ve Terakki Cemiyeti mensuplar~~
* Bey ise, Istanbul'daki olaygeli~melerden endi~e duymaktayd~lar. Ömer Ali
lardan tela~lan~ lmamas~~ gerekti~ini, Padi~ah'~ n Me~rutiyet'i koruyaca~~~
görü~ünü ileri sürmekteydi. Böylece iki tutum ortaya ç~km~~t~~ve tabianyla bu
iki tutumu belirginle~tiren dü~ünceler aras~ nda da aç~ k bir fark bulunmaktayd~. Durumun bir kere de mebuslardan sorulmas~, o zamana kadar herkesin i~i ve gücüyle me~gul olmas~~kararla~t~ r~lm~~t~ 71. Fakat toplant~~ da~~ld~~~~
71 Bu aradaki di~er baz~~ geli~melerse, bizi do~rudan ilgilendirmediklerinden, üzerinde
durulmam~~ur. Geni~~bilgi için bkz. M. Z. Demircio~lu, A.g.e., s. 39 vd.; M. Eski, A.g.e., s. 17 vd.
72 Askeri kulüpler, birer meslek kulübü olarak kurulmu~~olmalar~ na ra~men, k~sa sürede
~ ttihat ve Terakki Cemiyen'ne mensup zabitlerin topland~~~~birer mahfel halini alm~~t~. Bkz.
Ahmet Turan Alkan, A.g.e., s. 72-73, d. not. 139; Kastamonu'daki Askeri Kulübü de ayn~~vaziyette idi. M. Eski, A.g.e., s. 18.
73 Rag~ p Bey'in 31 Mart Vakas~~ sonras~nda Kastamonu'da ~ ttihat ve Terakki Cemiyeti'nin
en faal destekleyicilerinden biri, belki de birincisi oldu~unu ve olaylar~~ yönlendirdi~ini, en
az~ ndan hepsinin içinde bulundu~unu görmekteyiz. Geni~~bilgi için Mustafa Eski'nin 31 Mart
Olay~n~n Kastamonu'daki Yank~lar~~ (s. 40 v. dd.) adl~~eserine balulabilir. Bununla birlikte olaylar~n yau~mas~ ndan hemen sonra Rag~ p Bey Ba~dat'a tayin edilerek Kastamonu'dan ayr~lm~~ur.
Bkz. Serbaz, Nr. 4, 9, 12, 14 R. Evvel 1327/5 Nisan 1325; 15 R. ikhir 1327/4 May~s 1909; 7 C. Evvel 1327/ 26 May~s 1909. Fakat Ar~iv belgelerinde Yanya'ya tayini de söz konusu edilmektedir
(Ve Erkan-] Harbiye Kaymakam] Rag~p Bey'le ~stinâf Müddei-i Um~lmisi Hami Efendi'nin evvelce Yanya Vilâyeti'ne tahvil-i mem~lriyet ettikleri... ; 23 C. Ahir 1327/11 Temmuz 1909 tarihli
Meclis-i Vükela mazbatas~ ndan. BOA. MV. Nu: 129-59). Bu durumda Kastamonu'dan Ba~dat'a
tayin edilerek ayr~ld~~~, fakat Istanbul'da tayininin Yanya'ya çevrilmi~~oldu~unu dü~ünebiliriz.
74 Durum Kastamonu mebuslar~ ndan sorulmu~, al~nan cevap de~erlendirildikten sonra
ayn~~gün Sadrazam Tevfik Pa~a'ya ~u telgraf çekilmi~tir.
"Sadâret-i Uz~nâ'ya
~dâre-i me~r~la-i me~r~ltann~~ muhtel oldu~una dair buraca ~uyii bulan erâcilin
hakikat oldu~u ve ~er'-i ~erif'in muhafazas~yla idare-i Me~rutiyet'in devam~na bir kat daha itinâ
olunaca~~~Meclis-i Mebusân'm beyannâmesiyle mebusumuz ~ükrü Bey'den ve ~smail Mahir
Efendi'den al~nan telgrafnâmelerle istib~ar edilme~le ~nnünn~n memnuniyet ve te~ekkiirât~n~~
mucip olmu~~ve buraca lehül-hamd ~nuhill-i asayi~~bir hal olmad~~~~ve ~ayet bir taraftan hilâf-~~
vaki beyanâtta bulun ulursa sahil] nazanyla bak~lmamas~~maa't-te~ekkür arz olunur ferman.
3 Nisan 1325/16 Nisan 1909
Ermeni Papaz] Nersisyan"
Rum Papaz: Yorgi
Mtifti-i Kastamonu Emin
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s~ rada baz~~ ki~iler dua edilecek diyerek toplulu~u Namazgâh'a do~ru sevk
ettiler. Burada "~~sill-i kadimesi üzere" II. Abdülhamid'e dua edildi,
"Padi~ah~m çok ya~a" diye ba~~r~ld~. ileride bu olay "Kastamonl~ 'da irtica
te~ebbüsü" ~eklinde nitelendirilecekti75.
Bu s~ rada Ömer Ali Bey'in, Müftü M. Emin Efendi'ye i~nzalatt~~~~ve
sükünet tavsiye eden bir telgraf~ n kazalara gönderilmesi söz konusudur. Öte
yandan Mahmud ~evket Pa~a'n~ n ba~~ nda bulundu~u Hareket Ordusu
~stanbul'a do~ru yola ç~ km~~, Ittihat ve Terakki Cemiyeti mensuplar~, ülke
genelinde Abdülhamid'in devrilmesi için azami çaba göstermeye devam etmektedirler. Kastamonu'da dikkat çeken bir önemli husus da vilâyet gazetesi
Kastamonu'nun da, hiç de~ilse bir dönem, Ittihat ve Terakki Cemiyeti'nin
faaliyetlerine geni~~~ekilde sayfalar~ n~~ açm~~~olmas~d~r. Yani Kastamonu gazetesi, hiçbir ~ekilde, hâlâ iktidarda bulunan II. Abdülhamid'in yan~ nda bir gazete gibi yay~ n yapmamaktad~ r7".
Bu arada 27 Nisan 1909'da II. Abdülhamid tahttan indirilmi~, yerine V.
Mehmed Re~ad Osmanl~~ taht~ na oturmu~tur. Bununla ilgili telgraf haberi
ayn~~gün ak~am Kastamonu'ya ula~m~~t~ r. Ittihat ve Terakki Cemiyeti'nin
baz~~üyeleri kutlamada bulunmak için Hükümet'e gitmi~ler, Vali Ömer 'Ali
Bey'le konu~mu~lard~ r. Ayn~~ak~am iâdei ziyaret için Ittihat ve Terakki Cemiyeti'nin idare merkezine gelen Vali, burada irticâlen bir konu~ma yaparak
Me~rutiyet ve yeni Padi~ah'~~ övmü~tür. Durum ertesi günü Ömer 'Ali Bey'in
~smail Hami Dani~mend, Sadr-~-a'zam Tevfik Pa~a'n~n Dosyas~ndaki Resmi ve Hususi Vesikalara Göre: 31 Mart Vak'as~ , ~stanbul, 1961, s. 92. Bu telgraf~n ~ kdam'~ n ertesi günkü say~s~nda
yay~ nland~~~~görülmektedir. Bkz. Sina Ak~in, ~eriatç~~Bir Ayaklanma 31 Mart Olay~ , Ankara,
1994, s. 120-121.
75 Köro~lu, Nr. 25, 15 C. Evvel 1327/ 3 Haziran 1909. "Filhakika burada m~llhakata da
te~miline filen tevessül olunmu~~kuvvetli bir tertib-i irticai var idi... Fakat kuvvetli ve tesirli olmakla beraber "Kastamonu Al~alisi" tabiri istimal olunamayacak derecede mahdut bir daireye
~nfinhas~r idi". Bu münasebetle 31 Mart Vak'as~~sonras~ nda, ülkenin ~uras~ nda veya buras~nda irtica tehlikesiyle ilgili çok say~da ihbarm söz konusu edildi~ini ifade etmemiz yerinde olacakt~ r.
Bu konuda özellikle Ittihat ve Terakki yanl~s~~bas~ na ~öylece bir göz atmak yeterli kanaat verebilecektir. Örnek olarak bkz. Çanakkale'de ~rticaiyyün, Siper-i Sâika-i Hürriyet, Nr. 51-27, 17 R.
Ahir 1327/24 Nisan 1325; Erzurtun'da Hareket-i ~rticaiyye, Siper-i Sâika-i Hürriyet, Nr. 64-40, 30
R. Ahir 1327/7 May~s 1325; Abdülhamid'in tahttan indirilmesinden itibaren, Cemiyet-i Mukaddese ~eklinde nitelenen ~ ttihad ve Terakki Cemiyeti muhaliflerinin "miirteci"diye isimlendirildilderi ve "irtica" kelimesinin de muhalefetle e~~anlaml~~ kullan~ld~~~~hk. bkz. ~. H. Dani~mend,
A.g.e.., s. 13. ~rticâ ve mürteci kelimelerinin 31 Mart sonras~ nda Türk siyasi hayat~na girmesi hk.
bkz. AT. Alkan, A.g.e., s. 141.
76 Örnek. Nr. 1787, 6 Nisan 1325. Burada gazetenin yay~ n~ na da, bir süre için bile olsa,
~ ttihatç~lar taraf~ndan el konulup konulmad~~~~gündeme gelmektedir.
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de yer ald~~~~ve tabii olarak günün mana ve önemini ifade eden bir konu~ma
yapt~~~~törenlerle halka duyurulmu~tur. Burada Hac~~Mümin Efendi taraf~ndan bir dua yap~lm~~, halk buna âminlerle kat~ld~~~~gibi, yine "us~ll-i
kadimesi üzere"üç defa "Ya~as~n Sultan Mehmed-i Hâmis"diye ba~~nlm~~t~r.
Bundan sonra Vali ve beraberindekiler önce F~rka Dairesi'ne, ikinci olarak
da Ittihat ve Terakki Cemiyeti'ne gitmi~ler, Vali buralarda da Me~rutiyet
yönetimi ile ~ttihat ve Terakki Cemiyeti'nin çal~~malar~n~~öven konu~malar
yapm~~t~r. Bu arada Kastamonu ahalisi ad~na yeni Padi~ah'a, Ömer 'Ali Bey
ba~ta olmak üzere mülki ve askeri erkânla, e~raf ve Rum ve Ermenilerin din
büyüklerinin imzalad~~~~bir tebrik telgraf~~çekilmi~tir". 20 May~s'ta da
ba~kanl~~~n~~Erkân-~~Harp Kaymakam~~Rag~p Bey'in yapt~~~, baz~~~eyhler ve
memurlarla, Rum, Ermeni toplulu~u ileri gelenlerinden olu~turulan bir heyet Kastamonu ahalisi ad~na, yeni padi~ah~~tebrik etmek, Hareket Ordusu
ileri gelenlerine te~ekkürlerini:iletmek, gazileri ve ~ehitlerin mezarlar~n~~ziyaret etmek üzere ~stanbuFa gitmi~tir. Köro~lu ve Kastamonu gazeteleri bu
ziyaretleri bütün teferruât~yla okuyucular~na duyurmu~lard~r".
Yukar~da sözü edilen Askeri Kulübü veya Müftülük Dairesi'ndeki toplant~~sonras~nda Namazgâh'taki durum; bunu i~itenlerden baz~~ki~iler, bu
arada ~ttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Kastamonu'daki en faal üyelerinden
olan ~stinaf Müddei-i Umümisi Hâmi Bey ile yine Cemiyet'e taraftar bir
grup ulemâ ve e~raf taraf~ndan, bu cahil güruhun arkas~nda bir kuvvet var
zanmyla telgrafla ~stanbul'a bildirilmi~tir. Konuyla ilgili Ar~iv vesikalar~nda
bu ~ikayet ve Hey'et-i Tahkikiye meselesiyle ilgili baz~~bilgiler bulunmaktad~r".
Bizim tespit edebildi~imiz bu konudaki ilk belge Dahiliye Nezâreti'nden
Sadâret'e gönderilmi~~olan 18 May~s 1909 tarihli tezkiredir ve burada Kastamonu Belediye Reisi'nin Vali Ömer Ali Bey'in "irticâ meyyal oldu~una dair
baz~~ifadât~~hâvi telgraf~... " n~n ili~ikte takdim edildi~inden bahsedilmekte77 Kastamonu, Nr. 1788, 13 R. ikhir 1327/3 May~s 1909. Bu son geli~meler vilâyetin üç gazetesine dayamlarak Mustafa Eski (A.g.e., s. 45-48) taraf~ndan özetlenmi~~bulunmaktad~r.
78 Geni~~bilgi için bkz. M. Eski, A.g.e., s. 57-70. Ba~kent bas~n~nda da Kastamonu heyetinin
ziyaretleri ile ilgili baz~~kay~tlar görüldü~ü gibi (Siper-i Mika-i Hürriyet, Nr. 72-49, 8 C. Evvel
1327/15 May~s 1325; Nr. 81-57, 17 C. Evvel 1327/ 24 May~s 1325) bu s~rada benzer giri~imler
ülkenin farkl~~yöreleri için de söz konusu olmu~tu. örnek olarak bkz. Bursa'dan Gelen Heyet,
Siper-i Sâika-i Hürriyet, Nr. 52-28, 18 R. Al~ir 1327/25 Nisan 1325; Sö~öt Heyet-i Mahsüsasi, Siper-i Sâika-i Hürriyet, N. 79-55, 15 C. Evvel 1327/22 May~s 1325; Eski~ehir Heyet-i Mahsüsasi, Siper-i Sâika-i Hürriyet, Nr. 87-63, 23 C. Evvel 1327/30 May~s 1325.
78 Bu belgeler BOA. DH. MU!: Nu: 5-3/37 belge grubu içerisinde bulunmaktad~r.
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dir. Bununla birlikte Nezâret'in de~erlendirmesi; Vali'nin afif ve müstakim
bir zat oldu~u, irticai fikirleri bulunmas~n~n mümkün olamayaca~~, ~u s~rada
orada tahkikat yapman~n güçlü~ü ve zaten her ihbar üzerine i~lem
yap~lmas~ n~n do~ru bulunamayaca~~, bu nedenle ~imdilik sabredilmek veya
buradan bir memurun gönderilmesi veyahut da durumun do~rudan kendisinden sorulmas~~ hususlar~ndan, hangisinin yap~lmas~ n~ n gerekti~inin
aç~klanmas~~yönündeydi.
~kinci belgemiz Hareket Ordusu Kumandan~~Mahmud ~evket Pa~a'n~n
Dahiliye Nezâreti'ne gönderdi~i 30 May~s 1909 tarihli yaz~s~d~ r. Burada
Nezâret'in Kastamonu Valisi ve Mektupçusu ile ilgili olarak gönderdi~i 25
May~s tarihli tezkirenin; "Vali hakk~nda irticâiyyüna mensup olmak iddias~yla
muhbirler taraf~ndan ke~ide edilmi~~olan telgrafnâmelerin Kastamonu
Mevki' Kumandanl~~~ 'na bi'l-havâle bir hey'et-i askeriye marifetiyle mahallince tahkikât-~~âdilâne icras~yla mücib-i itham olacak delil-i subâtiyeye destres olundu~u halde evrak~n~n teferruât~yla Divan-~~Harb-i Örfl'ye havalesi ve
ihbârât~n kizbi tebeyyün etti~i halde muhbirler hakk~nda ibreten li's-sâirin
mücâzât-~~ ~edide tertip edilmesi
ifade edilmektedir. Bunun

üzerine Dahiliye Nezâreti'nden Hareket Ordusu Kumandanl~~~ 'na, cevap
olarak gönderilmi~~bulunan tezkirede, Kastamonu Valisi'nin tahrirat ve telgraf~n~n ekte gönderilmi~~oldu~u belirtildikten sonra Nezâret'in görü~ü Vali'
nin; "elkâr-~~irticâiyyeye meyyal oldu~u hakk~ndaki ihbârât bir tak~m erbâb-~~
garaz~n âsâr-~~tezvirât~ndan ibaret bulunmu~~ve ewelce de bildirildi~i vechile
~imdiye kadar bulundu~u hizmetlerde m~kib-i muâheze bir hal ve hareketi
mü~âhede edilmemi~~olmas~na nazaran hakk~nda tahkikât icrâs~na mahal
görülememektedir" ~eklinde ortaya konmu~tur. Mahmut ~evket Pa~a'n~n 4

Haziran 1909 tarihiyle Dahiliye Nezâreti'ne gönderdi~i yaz~da ise; 2 Haziran
tarihli tezkireleri üzerine "Kastamonu Valisi hakk~nda cihet-i Askeriye'den
Yine Sadâret'e gönderilen
icap edenlere tebli~at ifâ
30 Haziran 1909 tarihli tezkirede; Kastamonu Müddei-i Umümisi'nin Ömer
AS Bey'in, Nâfia kondoktörleri Emin ve Sedat efendilerle, kendi çal~~mas~na
s~k~ nt~~ ç~ karmas~~ve di~er baz~~uygulamalar~n~~bildirdi~i, bu hususlarda Kastamonu ile gerekli yaz~~malarm yap~ld~~~~bildirilmektedir. Ayr~ca ~u s~ rada
Hey'et-i Tahkikiye orada bulundu~undan, çal~~malar~n~~ tamamlamas~ n~n
beklenmesi gerekti~i ifade edilmektedir.
Divan-~~ Harp kuruldu~unda öncelik irticâ meselesinde olmakla birlikte,
Ömer Ali Bey'in hem bu ve hem de di~er baz~~konulardaki tutum ve uygu-
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lamalarm~~incelemek üzere, dört ki~ilik geni~~kapsaml~~bir Hey'et-i Tahkikiye
Kastamonu'ya gönderilmi~tir80. 23 Haziran-4 Temmuz 1909 aras~nda iki
hafta süreyle Kastamonu'da çal~~arak,'" gerekli tahkikat' yapan heyet üyeleri,
haz~ rlad~ klar~~raporu ilgili makamlara ula~urm~~lard~r. Bundan sonra e~raf,
ulemâ ve halktan bir k~s~ m ki~iler ~stanbul'da Divan-~~Harp taraf~ndan mahkeme edilmi~lerdir82. Neticede Salim Efendi-zâde Nam~k Bey üç-dört ay kadar Bekira~a Bölü~ü'nde hapsedilmi~, sonunda beraat ederek Kastamonu'ya
dönmü~türm. Görüldü~ü gibi bu geli~melerde Ömer Ali Bey'in ~ttihat ve Terakki Cemiyeti'nin yan~nda yer almad~~~~kesin olmakla birlikte, Cemiyet'le
çok aç~k bir mücadeleye girmesi de söz konusu de~ildir. Bununla birlikte
Hey'et-i Tahkikiye'nin Kastamonu'dan ayr~lmas~ ndan sonra ~ ttihat ve Te-

80 Bu soru~turma komisyonu, Mülkiye Memurlar~~Komisyonu üyesi Nail Bey, Dersaadet
Bidayet Mahkemesi Ba~kan~~ Ali R~za Bey, Miralay Abbas Bey ve Kaymakam Sait Bey'den
olu~makta idi. M. Eski, 31 Mart Olay~n~n Kastamon~~ 'daki Yank~lar], s. 55. Siper-i
Hürriyet in muhabiri Yanyal~~Midhat, bu s~ rada gazetesi ad~ na ç~ kt~~~~yurt içi seyahatinde Kastamonu'ya da u~ram~~ur. Belediyenin bir hayvan sat~ n alamam~~~olmas~~dolay~s~yla çöp arabas~n~n iki ki~i taraf~ndan çekildi~i, köylülerin çoluk çocuklar~n~~doyuramayacak derecede
s~k~nt~da bulunduklar~~gibi tespitlerini ifade eden yazar, Hey'et-i Tahkikiye'nin çal~~malar~ ndan
da bahsetmekte ve "burada erk.ân-~~hükümet böyle bir asâr-~~irticâclan bi-haber olduklar~n~~beyan ediyorlar" (Nr. 79-103, 11 C. Ahir 1327/16 Haziran 1325) demektedir. Ömer Ali Bey Dahiliye Nezareti'ne gönderdi~i 16 C. Ahir 1327/21 Haziran 1325/4-5 Temmuz 1909 tarihli tezkiresinde Hey'et-i Tahkiltiye'yi kendisinin istedi~ini, ayr~ca muar~zlar~~aras~nda Belediye Ba~kan~'n~n
da bulundu~unu ifade etmektedir. Buradan anla~~ lan Kastamonu'dalti durumun ba~kentteki
makamlara, birden çok kanaldan
81 M. Eski (A.g.e., s. 56), M. Z. Demircio~lu'na dayanarak (Kastamon~~'da Me~rutiyet Nas~l
~lân Olundu, s. 61) ve muhtemelen onun Haziran yerine Temmuz ~eklinde kaydetti~ini
dü~ünerek Hey'et-i Tahkikiye'nin Kastamonu'dan ayr~l~~~n~~25 Haziran 1325/8 Temmuz 1909
olarak gösteriyorsa da, Ömer Ali Bey Dahiliye Nezareti'ne gönderdi~i 16 C. Ahir 1327/ 21 Haziran 1325 tarihli tezkiresinde Heyetin ayn~~ gün yani 4/5 Temmuzda ayr~ld~~~n~~belirtmi~tir
(BOA. DH. MU~: Nu: 5-3/37 eki). Köro~lu'nun yay~n~nda gün ismi Pazar olarak belirtildi~inden
*
1327/8 Temmuz 1909) bunun 4 Temmuz oldu~u kesinle~mektedir.
(Nr. 30, 20 C. Ahir
82 Kastamonu Vilayet Mektupçusu Ahmed R~fat b. Mustafa ile Meclis-i ~dare azas~ ndan Ziya
efendilerin Divan-~~Harb-i Umümi'de bilgilerine ba~~vurulmak üzere ~stanbul'a gittikleri hk.
BOA. DH. MU~: Nu: 12-2/26.
83 M. Z. Demircio~lu, A.g.e., s. 56-62. Konuyla ilgili olarak olaylar~ n ~ahidi Demircio~lu'nun ifadesini tam olarak buraya al~ yoruz. Askeri Kulüp/Müftülük Dairesi'ndeki toplant~~
sonras~ nda "Bu cihetten Kastamonu ~ttihat ve Terakki Cemiyetrnin harekât~~mutaass~p birkaç
~ahs~n taass~~p damarlann~~galeyana getirmi~~ve bunu i~itenler (Müddeium~nni Hâmi ve memleketin ~ttihat ve Terakkiye mensup ulemâ ve tüccarlardan miirekkep bir heyet) bu cahil
gür~~hun arkas~nda bir kuvvet var zan~nyla Istanbul'a H~lkümet'e miiracaatla memlekette bir
hortlak irtica oldu~unu telgrafla yazm~~lard~ ". Ayr. bkz. M. Eski, A.g.e., s. 55-57. Hami Bey'in
~ ttihat ve Terakki Cemiyeti'yle yak~n ili~kisi Köro~lu (Nr. 30, 20 C. Ahir 1327/25 Haziran
1325/8 Temmuz 1909) 'nda "en fa'â1 ve g-ayiir aza... " ~eklinde ifadelendirilmektedir.
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rakki Cemiyeti'nin mücadelesinde öncelikli hedef Vali Ömer Ali Bey
olmu~tur.
~imdi ba~ta Serbaz olmak üzere ~ttihat ve Terakki Cemiyeti'nin yay~n
organ~~Köro~lu gazetesinin 31 Mart/13 Nisan (1909) sonras~nda Vali Ömer
Ali
»
Bey'le ilgili, daha do~ru ifadesiyle onun aleyhindeki yay~nlar~ na gelebiliriz. Önceki say~lar~nda Ömer Ali Bey hakk~nda sitayi~kâr ifadekre yer vermi~~
olan Serbaz gazetesi 20 Nisan 1909 tarihli alt~ nc~~say~s~nda8.4 ~stanbul'daki
olaylara geni~~yer ay~ rm~~, üçüncü ve dördüncü sayfalar~ nda ise iki sütun
üzerine Hayreddin Bey imzal~~ "Kastamonu Ahalisine"ba~l~kl~~ makalesinde
de olaylar~~bölge aç~s~ndan de~erlendirmi~, ~ttihat ve Terakki Cemiyeti'nin
çal~~malar~n~~ anlatm~~ t~ r. Serbaz'~ n yedi ve sekiz numaral~~say~lar~ na
ula~amad~~~m~z~~ ifade etmi~tik. Dolay~s~yla bu say~lar~ n içeri~iyle ilgili bir
de~erlendirme yapma imkân~na sahip bulunmamaktay~z". Fakat 4 May~s
1909'da ç~kan Serbaz'~ n dokuzuncu say~s~nda yine Hayreddin Bey imzas~yla
"Valiler"ba~l~kl~~ çok geni~~bir makalenin yay~nlanm~~~oldu~unu görmekteyiz.
Makalede esas olarak devr-i sâblk/devr-i istibdattaki valilerin olumsuzluklar~~
söz konusu edilmektedir. Asl~nda bu makalede Ömer Ali Bey'in ismi
geçmemekle birlikte, onun hedef al~nd~~~~aç~kt~r. Nitekim bir sonraki say~da
yer alan "Aç~k Mektup Kastamonu Valisi Beyefendiye!"ba~l~kl~~ yaz~da bu durum bizzat Hayreddin Bey taraf~ndan aç~klanm~~~bulunmaktad~r. Bu makalelerden yapaca~~m~z birkaç örnek al~nt~, hem içerilderi ve hem de üsluplar~~
hakk~nda yeterli kanaat sahibi olmam~z~~sa~layacakt~r.
Önceki dönemin valileri müstebit ve iktidars~zd~lar. Me~rutiyet'in
ilan~ndan sonraki sekiz ayl~k süre içerisinde göreve getirilen valilerse, iki üçü
haricinde, evvelkilerin ayn~s~yd~lar. Halbuki yeni hükümete yeni hâdimler,
valiler ve di~er memurlar gerekliydi. Bu durumda yeni ~artlara uyamayanlar~n kendiliklerinden görevlerini b~rakmalar~~beklenmekteydi. Ömer Ali
Bey, dolayl~~olarak da olsa, ikinci makalede önce istibdat heykeli ~eklinde nitelenmi~, daha sonra da ~ahsi meselelerini, devlet i~leriyle kar~~t~rmakla itham edilmi~ti. Çünkü o, bizzat Hayreddin Bey'le ilgili bir konuda usulsüzlük
yapm~~, evrakta tahrifatta bulunmu~tu. Bu durum Hayreddin Bey'in büyük
tepkisine neden olmu~tu. O, Vali'nin i~leminde haks~zl~~~n~~uzun uzun an-

Nr. 6, 29 R. Evvel 1327.
Serbaz, Nr. 9, 15 R. iffiir 1327/ 4 May~s 1909'claki "Valiler" ba~l~kl~~makalenin ba~~ nda,
bir önceki say~da "~ehzadeler" ba~l~ kh bir makale yay~nlad~~~~kaydedilmi~tir.
86 Serbaz, Nr. 10, 22 R. Ahir 1327/ 11 May~s 1909.
84

85
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latmaktayd~ . Fakat bu arada Hayreddin Bey'in kendi anlat~m~ nda da baz~~tutars~zl~klar ortaya ç~ kmaktayd~ . Nitekim Serbaz'~ n dördüncü say~s~ nda genel
olarak Vali'yi ve bilhassa da r~ht~m yap~m~~ konusundaki tutumunu, net
biçimde destekler ve överken, hatta; "Allah raz~~olsun. Var olsunlar, gökte
arad~~~m~z~~yerde bulduk " ~eklinde abart~l~~say~labilecek ifadeler kullan~rken,
aradan geçen otuz be~~günün sonunda, ayn~~ r~humlar meselesi dolay~s~yla
kendisinin Vali'nin dü~manl~~~n~~çekmi~~oldu~unu söyleyebilmekteydi.
Hayreddin Bey makalesinin devam~nda Ömer Ali Bey'e kar~~~olumsuz
tutumunun bir di~er sebebi olarak 31 Mart Vak'as~ 'n~n hemen akabindeki
geli~meleri göstermektedir87. Fakat anla~~ lan Hayreddin Bey, bu tenkitlerle
h~z~ n~~ alamam~~~olmal~~ki, Ömer ;kil Bey'in ailesine kadar uzanmakta ve;
"Sergerdelik, derebeylik etmi~~bir aileden yeti~ti~iniz cihede kan~n~z kurumadan fikr-i tahakküm, fikr-i istibdad, fikr-i tegallüp dahi sizden gidemez"
diyerek, onun buradaki davran~~lar~n~n, ailesinden kal~ t~msal olarak geçmi~~
oldu~unu iddia etmektedir.
Serbaz'~n Ömer Âli
*
Bey'i y~pratmaya yönelik yay~ n~~son say~s~ na kadar
devam etmi~ tir. Nitekim on üçüncü say~s~ nda önce, Köro~lu gazetesinin Mesul Müdürü Hüsnü imzas~yla "Kastamonu Valisi Ömer A.1
' I Beyefen diye Aç~k
Mektup" ba~l~kl~~ bir yaz~, onu takiben de "Serbaz" ba~l~~~yla gazetenin
de~erlendirmeleri yer alm~~t~ r. Hayreddin Bey gibi bir devlet memuru, idadi
ö~retmeni olan Hüsnü Bey de Ömer Ali Bey'e kar~~d~r. O, Hayreddin Bey'in
aksine, Ömer 'Ali Bey'in Kastamonu'ya uygun bir vali olmad~~~ n~~ daha
geldi~i gün anlam~~t~r. Yaz~s~n~ n devam~ nda Vali'nin, özellikle de 31 Mart
sonras~ ndaki tutumlar~n~~tasvip etmedi~ini ö~reniyoruz. Serbaz'~ n Hüsnü
Bey'in makalesinin hemen arkas~ nda yer alan ekinde Vali ile ilgili yaz~lanlar
hakaret boyutunu da a~m~~t~ r. Bu arada gazete/yazar, Vali'nin durumunu,
Hüsnü Bey gibi ilk günden anlad~~~ n~~belirterek, kendisiyle bir defa daha
ters dü~mü~, ba~tan beyaz dedi~ine ~imdi siyah demekte hiçbir sak~ nca
görmemi~tir.
Serbaz'~ n bu ekinde bir de Ömer Ali Bey'in daha önce Mutasarr~f olarak
görev yapt~~~~Tekirda~'dan gönderilen mektuptan söz edilmektedir. Gazete
burada yaz~lanlar~n bir k~sm~na Serbaz ba~l~kl~~ek içerisinde yer vermi~, bir
k~sm~ n~~ise, son üç say~s~ nda yer alan ve bu üçüncü bölümüne, ilgisi do87 "Bununla beraber Nisan~ n birinci gününden dördüncü Pazar gününe kadar yani istibdad~n avdetine yüzde yüz kani oldu~unuz bu eyyâm-~~meskükede alâ-melei'n-nâs ald~~~n~z vaziyet-i
".
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lars~yla Ekler aras~nda yer verdi~imiz Mizah k~sm~ na b~ rakm~~t~ r. Burada
Ömer Ali Bey'in Ermenice ö~ renmesi bile, onun hafiyeli~i ile
ili~kilendirilmi~~bulunmaktad~r.
Mizah ba~l~~~~alt~nda iki ki~i konu~turulmakta; Ömer Ali Bey'in Tekirda~~Mutasarr~fl~~~~s~ ras~nda rak~~ dü~künü oldu~u, ölen k~z~na benzedi~i
bahanesiyle genç k~zlarla a~~ r~~ me~gul oldu~u, alayc~~ bir üslupla anlat~lmaktad~ r. Nihayet bu bölüm Vali'nin Hükümet Kona~~'n~n bahçesine
kendi paras~yla yapt~ rd~~~~amt/çe~menin karikatürize edilip Yâdigâr isminin
Hâtira-i ~rticâ'ya çevrilmesiyle bitiyor.
Kastamonu'daki di~er gazete Köro~itinun Ittihat ve Terakki Cemiyeti'
nin yay~ n organ~~ oldu~u ve ~dadi'de ö~retmenlik yapan Hüsnü Bey taraf~ndan yarnland~~~n~~belirtmi~, burada yer alan "Tebyin-i Hakikat" ba~l~kl~~
makaleye de at~fta bulunmu~tuk88. Bu makalede Kastamonu'dan gönderilen
bir telgraf üzerine Osmanlischer Lloyd gazetesinde yay~ nlanan yaz~n~n,
~ttihad gazetesinde ç~kmas~~ve bununla ilgili olarak Kastamonu gazetesinde89
baz~~ de~erlendirmeler yap~lm~~~olmas~~ dolay~s~yla, 31 Mart Vak'as~~ sonras~nda vilâyette geli~en olaylar ele almmaktad~ r. Köro~lu böylece eksik bilgileri tamamlamay~, yanl~~l~klar~~ise düzeltmeyi hedeflemektedir.
Hakk~ nda fazla bilgi sahibi olmamakla birlikte, bu dönemde ~stanbul'da
Frans~zca-Almanca yay~nland~~~ n~~ve ba~kentteki Türkçe bas~n~ n da kendisinden yer yer al~nt~lar yapt~~~ n~~ belirledi~imiz Osmanlischer Lloyd gazetesi," ileride de görülece~i üzere Kastamonu'daki olaylarla yak~ ndan ilgi-

Nr. 25, 15 C. Evvel 1327/3 Haziran 1909.
Burada sözü edilen Kastamonu gazetesinin 1792 numaral~~say~s~d~r. Çünkü Küro~lu'nda
"...dünkü gün intisâr eden Kastamonu gazetesi... " denilmektedir ki, bunun 13 C. Evvel 1327/2
Haziran 1909'da ç~ km~~~say~~olmas~~gerekir. Maamafih Kastamont~'nun bu say~s~n~n yay~ n tarihi
gazetede, kanaatimizce yanl~~~biçimde ve birbiriyle uyumsuz olarak 9 C. Evvel 1327/20 May~s
88

89

1325/4 Haziran 1909 ~eklinde gösterilmi~tir.
)() ~smet Giritli, "Türkiye'de Frans~zca ve ~ ngilizce Dilinde Yay~ nlanan Gazeteler", Türkiye'
de Yabanc~~Dilde Bas~n, ~stanbul, 1985, s. 133; Korkmaz Alemdar, ~stanbul (1875-1964)
Türkiye'de Yay~nlanan Frans~zca Bir Gazetenin Tarihi, Ankara, 1980, s. 223. Gerek ba~ kent ve
gerekse Kastamonu'daki gazeteler, Kastamonu'nun 31 Mart sonras~~ile ilgili de~erlendirmeleri,
hemen daima bu gazetedeki yay~ nlar üzerine ve onunla ba~lant~l~~olarak yapm~~lard~ r. Nitekim
s~ rf ~ ttihad gazetesinde ondan naklen çok say~ da yaz~~yay~ nlanm~~t~r. Bu yaz~lar~n Kastamonu'
dan kaynakland~~~ n~~ ~u ifadeler aç~ kça göstermekle birlikte (Kastamont~ 'dan O. Lloyd'a telgraila bildiriliyor, Nr. 2; O. Lloyd muhabir-i mahsusundan, Nr. 34; O. Lloyd Kastamonu m~~habiri yaz~yor, Nr. 39; O. Lloyd'un Kastamonu muhabir-i mahsust~ndan, Nr. 41), kim taraf~ ndan
gönderildi~i bilinmemektedir. Biz bu gazetenin ilgilendi~imiz dönemini içeren bir koleksiyonu
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lenmi~tir. Nitekim 27 May~s 1909 tarihli ~ttihad'dag° "Kastamonu'dan O.
Lloyd'a telgrafla bildiriliyor" kayd~~ ile oldukça geni~~bir makale
yay~ nlanm~~ t~r. Makalede Erkan-~~Harp Kaymakam~~Rag~ p Bey'in ba~ka bir
yere tayin edilmesi sebebiyle, ~ehirden ayr~l~~~~ s~ ras~nda, Kumandan hariç
Vali ve di~er ileri gelenlerle, halk~n kat~ld~~~~ve Hükümet önünde yap~lan
tören söz konusu edilmekte, bu arada onun son geli~ melerdeki rolü ortaya
konmaktad~r92.
Buna göre; Rag~p Bey'in 31 Mart sonras~~Kastamonu'daki geli~melerde
çok önemli rolü vard~. Onun sayesinde ~ehir ikinci bir Adana olmaktan kurtulmu~tu93. Çünkü "Nisan 13. (16 olmal~ ) günü t~pk~~Dersaadet'te oldu~u
aramam~za ra~men bulamad~k. O. Lloy'un müstakil bir çal~~maya konu edinilmesinin, enteresan sonuçlara ula~mak imkan~~verece~ini dü~ünmekteyiz.
9° Nr. 2, 8 C. Evvel 1327/14 May~s 1325. Makalede Rag~p Bey'in isminin ilk iki defas~ nda
Galip Bey ~eklinde kaydedilmi~~olmas~, ya dizgiden veya telgraf h'aberle~mesinden kaynaklanan
bir hata olsa gerektir. Nitekim bu duruma Kastamonu gazetesi de dikkat çekmi~tir. Nr. 1792, 9
C. Evvel 1327/20 May~s 1325.
92 Rag~p Bey'in Ba~dat'ta görev yapmak üzere hangi tarihte Kastamonu'dan ayr~lm~~~
oldu~unun tespiti, bizi ciddi s~k~ nt~ya dü~ürmü~tür. Çünkü 12 numaral~~ Serbaz'da (7 C. Evvel
1327/13 May~s 1325/26 May~s 1909 Çar~amba) onunla ilgili arka arkaya iki haber yer almaktad~r. Birincisinde Köro~lu'nun bir hafta önceki say~s~na atfen, Sultan Mehmed Re~ad'~~tebrik
etmek üzere Rag~p Bey'in ba~kanl~~~ ndaki Kastamonu heyetinin ~ nebolu'da kar~~lan~~~ndan ve
burada geçenlerden bahsedilmekte, ikincisinde ise 7 May~s 1325/20 May~s 1909 Per~embe, yani
söz konusu heyetin Kastamonu'dan hareket etti~i gün Rag~p Bey'in yeni görevi dolay~s~yla buradan ayr~ld~~~~söz konusu edilmektedir. Köro~lu'nun öteki say~lar~ nda da Rag~p Bey'in
ba~kanl~~~ndaki heyetin Istanbul'daki ziyaretleri detayl~~olarak anlat~ lmaktad~r. Bizim anlad~~~ m~za göre Rag~p Bey heyetin ba~~~olarak Kastamonu'dan ayr~l~ rken, ayn~~zamanda yeni
görev yerine de gitmeyi hedefliyordu. Nitekim bu durum O. Lloyd'dan tercüme edilerek
~ttihad'da yay~nlanan bir makalede de (Nr. 2, 8 C. Evvel 1327/14 May~s 1325) aç~kça ortaya
konmu~tur. Bu nedenle o, gerek yol boyunca ve gerekse Istanbul'da bütün ziyaretlerini. Padi~ah
da dahil olmak üzere, heyet ba~kam olarak yapm~~, dönü~te ise heyetten ayr~lm~~, yeni görev yerine gitmi~tir. Nitekim heyetin dönü~ünde art~ k kendisinden hiç bahsedilmemektedir. Bununla
birlikte onun Ba~dat olan yeni görev yerinin Istanbul'da de~i~tirildi~i ve Yanya'ya gönderildi~i
Ar~iv vesikalar~ndan ö~renilmektedir.
93 31 Mart Vak'as~ 'mn ertesi günü ç~ kan ve iki dönem halinde devam eden Adana olaylar~ nda, Ermeniler Müslüman Türk ahaliye hücum etmi~, kad~n/erkek, genç/ya~l~~ay~r~ m~~yapmadan onlar~~öldürmü~ler, buna kar~~l~k olarak da Müslüman halk devlet kuvvetlerinin himayesinde Ermenilere cevap vermi~lerdi. Hiç ho~~olmayan bu geli~me dönemin yerli ve yabanc~~
bas~ n~nda geni~~yer tutmu~tur. Özlü bilgi için bkz. Mehmed Asaf, 1909 Adana Ermeni Olaylar~~
ve An~lar~m, Ankara, 1982; Saylahi Sonyel, "~ ngiliz Belgelerine Göre Adana'da Vuku Bulan
Türk-Ermeni Olaylar~", TTK Belleten, c. L.1, S. 201 (Ankara 1987), s. 1240-1290; Mehmet Seyitdanho~lu, "Takvim-i Vekayi'de Ermenilerle ilgili Haberler (1908-1915)"; TTK Belleten, c. LV. S.
214 (Ankara 1991), s. 801-825 vd.; Sina Ak~in, ~eriatç~~Bir Ayaklanma 31 Mart Olay~, s. 121, 154,
176-177; ~smail Hami Dani~mend, 31 Mart Vak'as~, s. 123 vd; Ayn~~yazar, ~zahh Osmanl~~Tarihi
Kronolojisi, ~stanbul, 1972, c. IV, s. 373-374. Istanbul'da Hürriyet ~ehitleri Abidesi ve Adana
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gibi halk bir fikr-i irticâ ile k~yam ve mahalli müftüsünden ~ttihat ve Terakki
Kulübü azasm~n ~slâmiyet ve ~erfatm hasm~~oldu~unu ve katilleri caiz oldu~u
yolunda bir fetva istihsal eylemi~ti". ~rtican~n ba~~~Nam~k Bey'di. "Mahalli
komutan~~mütereddit ve irticâiyyfina mütemâyil göründü~ünden" durum
çok s~k~nt~llyd~~ki, "Kaymakam Rag~p Bey, Vali ve Kumandan Pa~a nezdine
giderek e~er serian tedbir-i mükemmele ittihaz ederek katl-i âm~n önünü
almad~ldar~, bir miting akdiyle Müftü'nün ewelce verdi~i fetvay~~geriye
ald~rtarak halk~n Ittihat ve Terakki Cemiyeti'ne mütâbaat~~vücûb tahtmda
oldu~u yolunda bir ikinci fetvaistihsal etmedikleri takdirde kendilerini elindeki rovelverle kad edece~ini makam-~~tehditte söylemi~tir94. Bundan ba~ka
evk nir ile askerlerin komiteye muâvenetle
bütün kazalara bi-telgraf
Kulübün evâmirine mütâbaat göstermesi lüzumu ihtar ettirilmi~tir. Bunlar~n
cümlesi hemen bir saat zarf~nda icrâ ve reside-i hüsn-i hitâm olmu~tur. E~er
birkaç dakika daha bilâ-tedbir mürûr etmi~~olsayd~, seller gibi kan akaca~~~
~üpheden vâreste idi".
Kastamonu, "~âyân-~~Hayret Tasniât-~~Bed-hâhâne" ba~l~~~yla O. Lloyd'
un yazd~klar~n~~naldettikten sonra, burada ifade edilenlerin tamam~n~n uydurma oldu~unu bildirmekte ve 31 Mart sonras~nda ~ehirdeki geli~meleri
özetlemektedir. Ona göre bu devrede, Kastamonu'daki farkl~~din ve etnik
kökenlere mensup vatanda~lar aras~nda, hiçbir gerginlik söz konusu olmam~~t~r. ~ttihad da bir yabanc~~gazetede yay~nlanan makaleyi, herhangi bir
ara~t~rma yapma gere~ini duymadan ne~retmekle hata yapm~~t~r. S~rf bir
ki~iyi methetmek u~runa bütün Kastamonululara iftirada bulunmu~tur. Onlar bunlar~~asla hak etmemi~lerdir.

olaylar~~dolay~s~yla Kastamonu'da yard~m topland~~~~ve Ömer Ali Bey'in 540 kuru~la en büyük
yard~m~~yapt~~~, bkz. Kastamonu, Nr. 1791, 5 C. Evvel 1327/25 May~s 1909; K &o~lu, Nr. 23, 7
May~s 1325. Ömer Alt Bey 31 Mart ~ehitleri için Set~az gazetesi sahibi Hayreddin Bey'in Nasrullah Kad~~Camii'nde 23 Nisan 1909'da okuttu~u mevliitte de bulunmu~~ve tören sonunda kendisini tebrik etmi~ti. Bkz. Kastamonu, Nr. 1788, 13 R. Ahir 1327/3 May~s 1909; K üroglu, Nr. 20, 20
Nisan 1325/29 R. Evvel 1327.
94 Kastamonu Müftüsü Mehmed Emin Efendi'nin vilâyete ba~l~~liva ve kazalara gönderdi~i
telgraf' (fetvas~) hadisenin oldu~u günün de~il, iki gün sonras~n~n tarihi ta~~maktad~r (18 Nisan
1909) ve metni ~u ~ekildedir; 'Vatan~n müdafaa& için bilumum ~slâm ve H~ristiyan va-

tanda~lar~m~z~n ittihad~~farizad~r. Burada ciimlemiz müttehiden hareket ediyoruz. Cemiyetkrin
hareketleri me~rudur. Emirlerine kaat ediniz. Ewelce vukû bulan tebligat~m~z~n yanl~~~telakki
edilmi~~oldugu al~nan telgrafnâmelerden anla~~lmagla tashih-i keyfiyete musâraat olunur". Kastamonu, Nr. 1787, 28 R. Evvel 1327/6 Nisan 1325.
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Kdro~lu'nun de~erlendirmelerine gelince; yaz~ n~n ba~~nda, vilayet gazetesinin bir k~s~m de~erlendirmelerine kaul~nmad~~~ , çok aç~ k ve oldukça da
sert ifadelerle ortaya konmaktad~ r. Burada özetle 16 Nisan Cuma günü, yani
Istanbul'daki olaylar~ n Kastamonu'da ilk defa duyuldu~unda Askeri
Kulübü/Müftülük Dairesi'nde yap~lan toplant~ da Vali Ömer A~~Bey ile
~ttihat ve Terakki Cemiyeti mensuplar~~aras~nda ortaya ç~ kan görü~~ayr~l~~~~
dile getirilmekte ve tabiat~yla geli~meler Cemiyet noktai nazar~ ndan
de~erlendirilmektedir. Köro~lu'na göre Kastamonu'da ciddi olaylar~n olmamas~nda en büyük pay Rag~ p Bey'e ait olmakla birlikte onun "silaha
m~lracaat etmesi maddesi dahi külliyen esass~zd~r".
Bu yaz~da Ömer Ali Bey'in ismi aç~k olarak geçmemekte, ona olan tenkitler dolayl~~biçimde yap~lmaktad~r. Köro~lu 30. say~s~nda da ayn~~ yolu takip
ediyor ve bu defa da Osmanlischer Lloyd'un, Kastamonu gazetesinin tekzibiyle ilgili yaz~s~n~ n, Terciiman-~~Hakikat' teki çevirisini (Kastamonu'da
~rticâiyyün) ne~rediyor"5. Buna göre "Kastamonu Valisi Ömer dili Bey, yeni
Türkiye'nin muhtaç oldu~u memurinden de~ildir". Onun yönetim anlay~~~~
XIX. yüzy~ l ortalar~ nda görülen derebeylerinin benzeridir. Nitekim Serbaz
gazetesinin yay~n~ n~~haks~z olarak durdurmu~tur. Nâfia Kondoktörü Emin
Bey'le ve Müddei-i Umf~mi Hâmi Bey'le ilgili uygulamalar~~ kanunlara uymamaktad~r. Vali'nin ya~~~70-80 oldu~undan, duyma ve i~itme organlar~,
görevini sürdür~nesine imkan vermemektedir.
Köro~lu ayn~~say~n~ n devam~nda, Kastamonu gazetesinden konuyla ilgili
bir yorumun al~nt~s~m yaparak"", ona cevap veriyor. Kastamonu'yu görevini
yapmamakla itham ederek; "Yar~m çankh ve bütün ha~niyetli köylülerimizin
paras~yla ç~kan ~u zavall~~gazete, acaba daha ne vakte kadar a~râz-~~~ahsiye ve
medâyih-i kâzibeye mâkes-i i~fâl olmak hizmet-i mâldisesinde devam edecektir?!... " diyerek sat~rlar~ na son vermektedir.
Köro~lu, Vali Ömer Ali
*
Bey'le mücadelesine, onun Kastamonu'dan
ayr~lmas~ndan sonra da 33. say~s~nda Karesi Jandarma Kumandan~~Ahmed'in
bir mektubunu yay~ nlayarak devam etmi~ tir97. Söz konusu ki~i Ömer ;kli Bey'

95 20 C. Ahir 1327/ 8 Temmuz 1909. Biz Terciiman-~~Hakikat'~n bu say~s~ n~~ göremedik.
Bununla birlikte ayn~~makalenin ~ttihad'daki çevirisine sahibiz. Nr. 34, 10 C. Ahir 1327/15 Haziran 1325.
w Bu yaz~~Kastamonu, Nr. 1797, 19 C., Ahir 1327/7 Temmuz 1909'da yay~nlanm~~t~r.
97 12 Recep 1327/29 Temmuz 1909. Bilhassa bu say~daki yay~n~~ dikkate alan Ömer Kemal
A~ar durumu; "Dü~enin dostu olmad~~~~bir kere daha tecelli ediyordu" ~eklinde
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in Karesi Mutasarr~fl~~~~s~ras~nda birçok uygunsuz davran~~ta bulundu~unu
belirterek, kendisinin sanca~~n asayi~ini düzeltmek üzere Jandarma Kumandan~~ olarak tayininden sonra, durumu düzeltti~ini ve fakat; "hidemât-~~
âcizânemden münfail olup kendi harekât-~~ni-becâ ve müstebidânelerini icra
edemeyen o hâin Ömer Ali... " taraf~ndan ~ikayet edildi~ini bildirmektedir.
Mektubun devam~nda Ömer 'Ali Bey için bir defa daha "Ömer Ali hâlni"ve
"müstebit Ömer Ali" ifadelerini kullanmakta, Meclis-i Mebusân'da bulunan
Karesi mebuslar~~vas~ tas~yla kendisini ~ikayet etti~ini bildirmektedir.
Bütün bu ve ba~kent bas~ n~ndaki bir k~s~m yay~nlara Ömer 'Ali Bey yer
yer vilâyet gazetesi vas~tas~yla cevap vermeye çal~~m~~t~ r. Nitekim 13 numaral~~
Serbaz'da Tekirda~'dan gönderildi~i söz konusu edilen mektuba kar~~l~ k
olmak üzere, "Red ve Tekzib-i Erâcif" ba~l~kl~~bir giri~ten sonra, Müslüman,
gayri müslim "Tekirda~'~n~ n en mümtaz, en muteber esrâf ve
m ü tehayyizân~~n d an " dört ki~inin imzalad~~~~bir mektup Kastamonu'da
yay~ nlanm~~t~r98. Ayn~~~ekilde Osmanlischer Lloyd'un 27 May~s 1909 tarihli
~ttihad'da çevirisi yay~ nlanan makalesi üzerine Kastamonu'nun k~sa
de~erlendirmesi 2 Haziran'da, bütün bunlar~~ele alan Köro~lu'nun "Tebyin-i
Hakikat" ba~l~ kl~~ makalesi ise bir sonraki gün yani 3 Haziran'da
yay~ nlanm~~ t~ r". O. Lloyd'un bizim 28 Haziran 1909 tarihli ~ttihad'da
görebildi~imiz Tercürnan-~~Hakikat'te "Kastamonu 'da ~rticâiyyûn"ba~l~~~ yla
tercümesi ç~ kan makalesinin Kastamonu gazetesindeki özlü de~erlendirmesi
7 Temmuz, Köro~lu'ndaki geni~~de~erlendirmesi ise 8 Temmuz'da
yay~ nlanm~~ url". Son olarak da Kastamonu gazetesinin 23 Haziran 1909 tarihli say~s~ndawl; Serbaz'~ n müdürü ve muharriri Hayreddin Bey'le ilgili olarak da, isminin Niyazi Bey'in hat~ ralarmda geçti~i kaydedilerek, onun taraf~ndan eski vali Fuat Bey'e yaz~ lan bir mektup ve bunun de~erlendirilmesi
yay~ nlanm~~, böylece onun göründü~ü gibi olmad~~~~aç~ klanmaya
çal~~~lm~~t~r. Buradaki k~sa de~erlendirme ~u beyitle sona ermektedir:
~nsan ona derler ki garazdan ola sâlim
Nefsinde dahi eyleye icrâ-y~~adalet.

de~erlendirmi~tir. "Kastamonu Bas~n Tarihinden Köro~lu Gazetesi", Do~rusöz, Nr. 6930, 1
Temmuz 1972.
98 Nr. 1794, 28 C. Evvel 1327/ 16 Haziran 1325.
00
~ttihad'~n 2, Kastamonu'nun 1792, Köro~lu'nun 25 numarah niishalar~.
~ss ~ttihad'~n 34, Kastamonu'nun 1797, K öro~lu'nun 30 numaral~~nüshalar~.
~s~~Nr. 1790, 5 C. Ahir 1327/10 Haziran 1325. Bu yaz~~dört sütunu doldurmaktad~r.
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Bas~ ndaki bu kar~~l~ kl~~yaz~~malarda, kendi ~ahs~yla ilgili tenkit ve karalamalar~n, haddi iyice a~t~~~ n~~ dü~ünen Ömer Ali Bey, kendi maiyetinde memur olarak çal~~an iki gazetecinin, Serbaz gazetesi Mest~l Müdürü Ahmed
Hayreddin ile Köro~lu gazetesinin Mesul Müdürü Hüsnü beylerin durumlar~n~~resmi makamlara iletmi~, yap~lan yaz~~malar neticesinde konu mahkemeye intikal etmi~tir1"2. Köro~lu'nun konuyla ilgili haberine göre Hüsnü
Bey'le ilgili dava, "Tebyh~-i Hakikat"ba~l~~~yla yay~nlad~~~~makale dolay~s~yla
aç~lm~~, "tahkir ve iftira" davas~d~ r. A. Hayreddin Bey'le ilgili ~ikayetin de
ayn~~ yönde oldu~unu bilmekteyiz1"3. Ömer Ali Bey ayr~ ca da Serbaz'~ n
yürürlükteki bas~ n kanununa ayk~r~~olarak ne~redilmekte bulundu~unu Dahiliye Nezareti'ne bildirmi~~ve oradan gelen emir üzerine bas~m~ n durdurulmas~~talimat~n~~Vilayet Matbaas~~Müdüriyeti'ne vermi~tir".
Serbaz gazetesinin Vilayet Matbaas~ 'nda bas~ m~ na son verilmesi ve
yay~ nlar~~ dolay~s~yla mahkemeye verilmesinin ~stanbul bas~ n~ nda da yank~~
buldu~u görülmektedir. Bizim inceleme f~rsat~n~~ buldu~umuz ~ tihat ve Terakki yanl~s~~Siper-i Sâika-i Hürriyet ve ~ ttihad gazetelerinde uygulama dolay~s~yla Ömer Ali Bey, ~iddetle tenkit edilmi~tirm5. Konunun resmi yönüyle
ilgili olarak ise, ~u bilgilere sahibiz".
102 Geni~~bilgi için bkz. M. Z. Demircio~lu, A.g.e., s. 58-59, 62-63; A. Demircio~lu, A.g.e., s.
30-32, 42-43. Serbaz' ~n Vilayet Matbaas~ 'nda bas~mma 13. say~s~ n~n ne~rinin ertesi günü, yani 1
Haziran 1909'da son verilmi~ tir. Durumun mahalli mahkemeye intikalinin 20 Haziran civar~nda
olmas~~ mümkündür.
")3 Bu mahkeme ile ilgili olarak bkz. Köro~lu, Nr. 32, 33, 5-12 Recep 1327/22-29 Temmuz
1909. Mahkemeye delil olarak Serbaz gazetesinin 13 numaral~~ nüshas~ n~ n verilmi~~oldu~unu
BOA. DH.MU~: Nu: 5-3/37'deki nüshas~ ndan da ö'grenmemiz mümkün olmaktad~ r.
"H Burada sözü edilen, gazete ç~ karman~n ~ekil ~artlar~ n~~ düzenleyen Matbuat Kanunu'
nun 3 ve 4. maddeleri olmal~ d~ r. M. Z. Demircio~lu, Kastamonl~ 'da Me~rutiyet Nas~l ilan
Olundu, s. 58-59; A. Demircio~l~~ , A.g.e., s. 42-43. Serbaz'~ n Vilayet Matbaas~ 'nda bas~ mm~ n
durdurulmas~~ Köro~lu gazetesi taraf~ ndan ~iddetle k~ nand~~~~gibi, Hayreddin Bey de Ömer Ali
Bey'in bu uygulamas~~aleyhine hem mahkemeye müracaat etmi~~ (Gazeteci ~le Bir Valinin Muhakemesi, Siper-i Saika-i Hürriyet, Nr. 85-61, 20 C. Evvel 1327/28 May~s 1325) hem de kendi
hakl~l~~~~yönünde ba~kent bas~ n~ ndan yard~ m istemi~tir. Bkz. Gazete Tatili, Siper-i Saika-i
Hürriyet, N~-. 78-54, 14 C. Evvel 1327/ 21 May~s 1325; ~ttihad, Nr. 39, 15 C. Âhir 1327/20 Haziran 1325. ilerleyen y~llarda Vali Emin Bey (valili~i 8.2.1912-19.9.1912), ~ ttihat ve Terakki kar~~ t~~
yay~nlar yapan Zafer gazetesinin Vilayet Matbaas~ 'nda bas~m~ n~~ durdurmu~tur Bkz. M. Z. Demircio~lu, Kastamont~ 'da Me~rutiyet Nas~l ilan Olundu, s. 87-89).
1°5 Örnek olarak bkz. Gazete Tatili, Siper-i Saika-i Hürriyet, Nr. 54-78, 14 C. Evvel 1327/21
May~s 1325; Gazeteci ~le Bir Valinin Muhakemesi, Aym gazete, Nr. 61-85, 20 C. Evvel 1327/ 28
May~s 1325; ~ttihad, Nr. 34, 10 C. Âhir 1327/15 Haziran 1325; Ayn~~gazete, N~-. 39, 15 C. Ahir

1327/20 Haziran 1325.
BOA. DH. MU~: N~~: 5-3/37'nin ekleri.
Belleten C. LXX, 42
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Dahiliye Nezâreti'nin Hareket Ordusu Kumandanl~~~ 'na gönderilen 3
Haziran tarihli tezkiresinde, muhtemelen 31 May~ s 1909'da ç~kan son say~s~~
kastedilerek; "Bir nüshas~~melfuf olan Serbaz gazetesinin mütâlaas~ndan
müstebâ~l olaca~~~üzere mü~ârun-ileyhh~~(Ömer Ali Bey) namus ve haysiyetini muhil olarak ne~riyâtta bulunmas~na i~mâz edilmesi muhafaza-i
hükümet nakta-i nazarmdan m~~vaf~k-~~maslahat olamayaca~n~dan mezk~lr
gazete hakk~nda Matbuât Nizamnâmesi ahkâm~n~n tatbiki hakk~nda
mütâlaalarm~n"bildirilmesi istenmi~, bunun üzerine ertesi günün tarihini
ta~~yan bir yaz~yla an~lan kanun hükümlerine göre mahalli mahkemede dava
aç~lmas~ n~ n uygun olaca~~~cevab~~ al~nm~~t~rm. Daha sonra durum 14
Haziran 1909 tarihli tezkire ile Adliye Nezâreti'ne bu ~ekilde bildirilmi~tir.
Biz bu davan~ n safahat~n~~tam olarak bilememekteyiz. Zaten dava
ba~lad~~~ nda Ömer Ali Bey de Kastamonu'dan ayr~lm~~~bulunmakta idi. Bununla birlikte Köro~lu'nda yay~nland~~~~için Hüsnü Bey'in 27 Temmuz 1909
tarihli savunmas~n~n içeri~ini ö~renmekteyiz. Buradan anla~~ld~~~~kadar~yla,
mahkemeye kan~t olarak 13 numaral~~Serbaz ile 25 numaral~~Köro~lu verilmi~tir. ifadesinde tahkir ve iftira isnatlar~ m reddeden Hüsnü Bey, Ömer
Ali
* Bey için; "Hiç yoktan icad-~~müftereyâta muktedir oldu~u, irticâa olan
meyil ve hizmeti hâlâ efkâr-~~um~~miyede zâil olmad~~~, eyyâm-~~b~~hrandaki
mesâi-i irticâiyesine sedd-i mümânaat çeken me~rutiyet-perverân aleyhinde
~~ iifûz-~~hükümeti kulland~~~, vilâyetin resmi gazetesi ile setr-i hakikate
çal~~t~~~, mekteb-i istibdattan yeti~mi~~oldu~u, çok gururlu oldu~undan kimsenin uyar~sma tahammül edemedi~i... "iddialar~nda bulunmu~tur.
Ömer 'Ali Bey'in, muhtemelen Haziran ba~lar~ ndaki giri~imi üzerine
ba~layan muhakeme 29 Temmuz 1909'da sona erdi~inde; Hüsnü Bey suçsuz
bulunarak beraat etmi~, Hayreddin Bey ise; "On üç numaral~~Serbaz gazetesinde muharrer makâlâtla Vali-i mü~ârun-ileyh hakk~nda hetk-i namus ve
kesr-i itibar~n~~mucib surette zemde bulundu~u mezkür gazete muhteviyât~yla anla~~ld~~~ndan Matbuât Nizamnâmesi'nin ikinci maddesi muci107 Matbuât-~~Dahiliye Müdür Muâvini Re~ad imzas~yla Adliye Nezâretine gönderilecek
yaz~ya esas olmak üzere haz~ rlanan bilgi notunda mahkemenin Matbuât Kanunu'nun 18 ve 20.
maddelerine dayan~larak aç~lmas~~ lüzumu belirtilmi~tir. Md. 18 "Bir zat veyalmt bir hey'etin
mahsC~sa beyamyla hetk-i namusl~nu veya kesr-i itibar~m milcip olacak azviyyâta zem ve
efâl-i mahsüsa beyân olunmayarak yaln~z tahkir ve tezyif ve ~etm yolunda irâd olunan tâbirata
kadh itlâk olunur". Md. 20 "Mem~lrin ve hademe-i Devlet-i Aliyye aleyhinde zem vuktiunda on
günden on mâha kadar hapis ile veyahut bir alt~ndan k~rk alt~na kadar cezâ-y~~nakdi ahz ile
hüküm olunur". Bu s~rada geçerli olan Matbuât Kanunu'nun metni için bl~z. Düstur, Tertip II,
c. I, s. 395-403; Server ~slöt, Türkiyede Matbuat Rejimleri, s. 707-717.
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bince... üç alt~n" para cezas~na çarpur~lm~~, yine ayn~~ kanunun 28. maddesine göre mahkeme karar~n~n Kastamonu ve Köro~lu gazetelerinde ilan~~
ücretini de ödemeye mahkum edilmi~tir".
31 Mart (13 Nisan) sonras~nda Kastamonu'da geli~en olaylar~~iyi
de~erlendirebilmek için, devletin resmi belgelerindeki yans~malar~na da
bakman~n gere~i aç~kt~r. Böylelikle Sicill-i Ahval Dosyas~ '~nda "tebdili
lüzumuna binâen" ~eklinde kaydedilmi~~bulunan Ömer Ali Bey'in Kastamonu Valili~i'nden ahnmas~yla ilgili Hey'et-i Vükelâ karar~n~n arkas~ndaki
neden ve niçinler de aç~kl~~a kavu~mu~~olacakt~r. Ba~ta yukar~da sözü edilen
Hey'et-i Tahkikiye/Mahsüsa'n~n raporunun farkl~~kurum ve kurulu~lar taraf~ndan de~erlendirilmesiyle, bunun üzerine gerçekle~tirilen i~lemlerle
olarak Ba~bakanl~k Osmanl~~Ar~ivi'inde, oldukça kabar~k bir belge grubu
bulunmaktad~r". Bunlar~~özlü biçimde ~öylece gösterebiliriz.
Hey'et-i Tahkikiye'nin raporu Dahiliye Nezareti'nin tezkiresiyle birlikte
gönderildi~i Meclis-i Vükelâ'n~n 23 C. Ahir 1327/28 Haziran 1325/12
Temmuz 1909 tarihli toplant~s~nda görü~ülmü~tür. Raporu özetleyen söz
konusu tezkire ve bunun üzerine verilen karar~~içeren Hey'et-i Vükelâ mazbatas~mn önemli bölümleri ~u ~ekilde gösterilebilir; "Vali-i mü~ârt~n-ileyhin
erbâb-~~irdcâdan oldu~una ve müteferriât~na dair ihbarâtu~~as~l ve esas~~olmay~p ancak ~ahs~na kar~~~tehdidâtta bulunmas~ndan dolay~~Kondoktör
Emin Efendi'yi tevkif ettirmi~~oldu~una ve kendisi müsinn ve kulaklar~~
i~itmez bir halde olmakla beraber memurin-i vilâyet ve ilmerâ-y~~askeriye

108 Köro~lu, Nr. 63, 14 Safer 1328/24 ~ubat 1910. Bu ilan 34 sat~r tuttu~undan, Hayreddin
Bey sat~r~~100 paradan her iki gazeteye 105'er kuru~~ödemi~tir ki, bu ödeme Kastamonu Bas~n
Tarihi'nde uygulanan ilk para cezas~n~~olu~turmaktad~r. Aziz Demircio~lu, A.g.e., s. 32, 42-43;
Aziz Demircio~lu, "Kastamonu Bas~n Tarihi Hakk~nda Notlar", Türk Tarihinde ve Kültüründe
Kastamonu Tebli~ler, Ankara, 1989, s. 154-155. Bizim kanaatimize göre burada sözü edilen 2
de~il, "Adâb-~~umiunlyeye mugâyir ve muhill-i ahlâk ve makâlât ve tesavir nesrolundug-u takdirde
mes'ul olacak kimseden iki Osmanl~~alun~ndan on alt~na kadar
11. madde ahkâm~na
cezâ-y~~nakdi al~n~r" hükmünü içeren 20. madde olmal~d~r. ilan ücretinin al~nmasyla ilgili
esaslar ise 12. madde ile düzenlenmi~tir; "~lâm-~~mezk ûrun masârif-i tab'iyesi mahkümun-aleyh
taraf~ndan tediye olunmak üzere di~er bir veyahut birkaç gazeteye dahi dercine
h~lk~nolunabilir".
w9 Konuyla ilgili Ba~bakanl~k Ar~ivi Genel Müdürlü~ü Osmanl~~Ar~ivi Daire Ba~kanl~~~~koleksiyonlar~~içinde bulunan ve taraf~m~zdan tespit edilip de~erlendirilen belgeler ~unlard~r.
Tamam~~ayn~~konuda olduklar~ndan burada bunlar~n topluca künyelerini verecek, gerekti~inde
tekrar gösterece~iz. BOA. MV. Nu: 129-59; MV. Nu: 132-34; DH. MU~: Nu: 12-2/26; DH~. MU~:
Nu: 5-3/37. Bu vesileyle her zaman oldu~u gibi bu defa da yak~ n destek ve yard~m~n~~ gördü~üm
say~n Necati Akta~~ve ar~iv görevlilerine te~ekkür ederim.
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beyninde mevcut olan tezat ve ihdlaf gayr-~~kâbil-i izâle bir derecede olarak
bâde-ez-in orada ifâ-y~~vazifeye mt~vaffak olmas~~mü~kil bulundu~una binen
mü~ârun-ileyhin azil ve tebdili ve ihtilafât-~~mütehaddisenin avâmil-i
müessiresinden olan Erkân-~~Harbiye Kâymakam~~Rag~p Bey evvelce ba~ka
mahalle tahvil-i memuriyet etti~inden o kabilden bulunan Kastamonu Redif
Miralay~~Arif Bey ile ~stinâf Müddei-i Um~Imisi Hâmi ve Maarif Müdürü Tahir Rü~tü ve Nâfia Serkondoktörü Emin ve muhalif-i usül olarak adam tevkif
etmesinden dolay~~taht-~~muhakemeye al~nan Polis Müdürü ~zzet ve Tevkifhâne Müdürü Mustafa efendilerin dahi temin-i süktIn-~~mahalli için di~er
mahallere tahvil-i memuriyetleri lüzt~mu Hey'et-i Tahkikiye'nin raporunda
gösterildi~inden... ve sûret-i
münasip ve muktezâ-y~~maslahata muvaf~k
olarak... " gere~inin yerine getirilmesine karar verilmi~tirm.
~ttihat ve Terakki Cemiyeti'nin yay~ n organ~~ olarak Kastamonu'da
yay~nlanan Köro~lu gazetesinin sahib-i imtiyaz~~ve Ömer Ali Bey'in kesin olarak kar~~s~ nda bulunan Hüsnü Bey'in mahkemeye verdi~i ifadesinde yer alan
de~erlendirmesine göre; ~~~~ "Yüzlerce zevât-~~mutebere taraf~ndan Hey'et-i
Tahkikiye'ye verilen ifadâtla ten vir ve tavzih edilmi~... " olan tahkikat raporunu esas alan Hey'et-i Vükelâ'n~n karar~n~ , k~saca ~öyle tahlil edebiliriz.
Ömer Ali Bey'in irtica ile hiçbir alakas~~tespit edilememi~tir. Zaten Kastamonu'da irtica diye bir ~ey de bulunmamaktad~r. Bununla birlikte Vali ya~l~d~r
ve kulaklar~~da duymamaktad~ r. Ayr~ca vilâyetteki sivil memurlar ve askeri
110 Bu karar Meclis-i Vükelâ'n~ n bir ba~ka toplant~s~nda esasta ayn~~olmakla birlikte, ifade
farkl~l~ klar~yla ~u ~ekilde geçmi~tir: "Bu mesele hakk~nda memurin-i mülkiye ve askeriyeden
mürekkeben mahalline gönderilen Hey'et-i Tahkikiye'nin netice-i tahkikau mutazamm~n
lây~has~nda gösterildi~i vechile gerek Vali'nin ve gerek memurin-i sâirenin irtica müteallik ef'â1
ve âsâr~~anlas~lamay~p ancak aralar~nda mütehaddes ihtilafât dolay~s~yla un~ür-~~hükümeti sekteden vikâyeten Vali-i müsârun-ileyhin ve ~uubât-~~ m~~htelifeye mensup di~er memurin-i
mâlâmenin tebdilleri lâz~m gelerek icâbât~~icrâ olunmu~... ". 9 ~aban 1327/13 A~ustos 1325/26
A~ustos 1909. BOA. MV. Nu: 132/34. Dahiliye Nezâreti'nden Harbiye Nezâreti'ne gönderilen
21 ~aban 1327 tarihli tezkerede; "Dersaadet hadise-i irticâiyesinin Kastamonu'da suyClunu
~nüteâkip vuküa gelen irticâ ve isdbdat sâyiât~~vesâire üzerine memurin-i mülkiye ve askeriyeden
mürekkeben mahalline gönderilen Hey'et-i Tahkikiye'nin netice-i tahkikaurn havi lây~has~nda
gerek Vali'nin gerek memurin-i sâirenin irticâa müteallik ef'â1 ve âsâr~~anla~~lamay~p ancak aralar~nda mütehaddes ihtilâfât dolay~s~yla um~"~r-~~hükümeti sekteden vikâyeten
müsârun-ileyhin ve su~lbât-~~m~~htelifeye mensup di~er memurin-i mâl~nnenin tebdilleri... "BAO. DH. MU~:
Nu: 5-3/37. Hey'et-i Tahkikiye'nin çal~~mas~yla ilgili olarak Birinci Ordu Kumandanl~~~ 'n~ n,
soru~turman~n yeterince titiz yap~lmad~~~~yolundaki baz~~ itirazlar~~ da kabul görmemi~~ve;
"Mazbata-i mütekaddemenin Meclis-i Ali-i Vükelâ-y~~fehimânede harfiyyen kabul buyuruldu~n..."ifade edilmi~tir. Ayn~~belge grubu eki.
Köro~lu, Nr. 33, 12 Receb 1327/ 16 Temmuz 1909.
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personelin bir k~sm~~ aras~ nda, kamu hizmetinin yerine getirilmesini aksatacak, telafisi imkans~z bir sürtü~me ve ayr~l~ k ortaya ç~ km~~~bulunmaktad~ r.
Bu durumda Ömer Ali Bey'in bundan sonra Kastamonu'da verimli görev
yapmas~~mümkün de~ildir. Bu sebeple onun görevden al~nmas~, yerine yeni
bir valinin tayini gereklidir.
Kastamonu'daki ihtilaf~ n ortaya ç~ kmas~ nda etkin rolü bulunan Rag~ p
Bey, zaten daha önceden ba~ ka bir yere tayin edilmi~ ti. Onunla ayn~~ durumda bulunan di~er bir k~s~m memurun da Kastamonu'dan ba~ka yerlere
tayin edilmeleri gerekmektedir112.
Nafia Kondoktörü Emin Efendi, Ömer Ali Bey taraf~ ndan tevkif ettirilmi~ti. Bu tevkifte görev yapan Polis ve Tevkifl~âne müdürleri de ba~ka yerlere tayin edilmelidirler.
Kanaatimce Emin Bey konusunu, özlü biçimde de olsa, aç~ klamakta yarar bulunmaktad~ r. Emin Bey, Ittihat ve Terakki Cemiyeti'nin en faal
üyelerinden biridir. Dolay~s~ yla da Ömer 'Ali Bey'in kar~~s~nda yer alm~~t~ r.
Taraftarlar~mn ba~kent ve Kastamonu bas~ n~ nda ortaya koyduklar~~ görü~e
göre Emin Bey, Nâfia personelinin birikmi~~maa~lar~ n~ n ödenmesi için Vali'
ye evraklar~~götürmü~, ona hiçbir ~ekilde hakarette bulunmam~~, tehdit de
etmemi~tir'''. Fakat dönemin ~ahidi M. Z. Demircio~lu'nun114 da ifade
etti~ine göre olay böyle geli~memi~ tir. Vali'nin makam~ na giden Emin Bey,
yüksek sesle maa~~bordrolar~ n~ n imzalanmas~ n~, ba~kalar~n~ n duymamas~ na
özen göstererek ve kula~~na do~ru e~ilerek; "~stibdat y~k~ld~, sen de istifa et,
namusw~la çekil" demi~ti. Bunu iki defa tekrarlamas~~ üzerine sinirlenen
Ömer Ali Bey, bu davran~~~~vilayet makam~ n~ n tahkiri ve ayn~~ zamanda da
kendisine hakaret olarak de~erlendirmi~~ve Emin Bey'in tevkif~ni istemi~tir.
Polis Müdürü taraf~ ndan Tevkifl~âne'ye götürülen Emin Bey, kesinle~mi~~bir
cezas~~ bulunmad~~~ ndan bir iki saat kadar Tevkifhane Müdürü taraf~ ndan
kendi makam odas~ nda tutulmu~, savc~ n~ n müdahalesiyle de serbest
b~rak~lm~~t~ r. Tabiatlyla bu olay Ömer 'Ali Bey'in aleyhinde kullan~lm~~, onun
~stibdat döneminin adam~~ oldu~u yaz~lm~~, söylenmi~tir.
~ura-y~~Devlet Mülkiye Dairesi'nin 13 Muharrem 1328/25 Ocak 1910
tarihli karar~ nda ise bu olay~ n anla~~lmasm~~kolayla~t~ racak ~u kay~ tlar bu112

Konuyla ilgili belgelerden bu hususlar~ n harflyyen uyguland~ldar~~tespit edilmektedir.
L/oy'dan nakleden ~ttihad (Nr. 34) ve ondan naldeden Köro~lu (Nr.

113 Osmanlischer

30).

111

s. 56_57.
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lunmaktad~r: Polis Müdürü (Mehmed) ~zzet Bey ifadesinde Ömer Ali Bey'in
kendisine gelen Emin Efendi'nin; "... istifanâmesini verip hemen i~ten
çekilmesi lüzum unu ve devamda ~ srar eder ise hâl-i galeyanda bulunan ahali
taraf~ndan bir fenahk ç~kar~laca~~n~~ve ~nebolu ahalisinin yollarda bekleyerek geçirmemek azminde bulundu~unu ve fakat istifa ederek gider ise vapura kadar teslim olunaca~~n~~ihtar yolunda bir tak~ m tehdidatta bulundu~undan bahisle hemen hakk~nda tahkikat icra ve tevkif edilmesi için
emir verilmesi üzerine... " Polis Müdürü, durumu Emin Efendi'den de
sormu~~ve aynca Vali'den yaz~l~~emir istemi~ tir. Bunun üzerine Vali, Hapishâne Müdürü'ne gönderdi~i yaz~da Emin Efendi'nin müdüriyete mahsus
odada al~konulmas~n~~bildirmi~ tir. O da burada bir veya bir buçuk saat tutulmu~tur. Bu anlat~mlan olay~n geli~imine uygun bulan ~ürâ-y~~Devlet karannda; "Hürriyet-i ~ahsiyenin taarruzdan masuniyetini temin eden ahka~n-~~
kan uniye icab~nca mü~art~n-ileyh Al~~Bey'in Emin Efendi'yi idareten tevkif
etmeye hakk~~olamayaca~~~der-kar ise de Vali-i mü~arun-ileyh taraf~ndan Polis Müdüriyed'ne yaz~lar~~tezkirede Emin Efendi'nin hafiyyen vukü bulan
tehdidinde]] dolay~~Bab-~~Ali'ye arz ve istizan olunan muamelenin neticesine
de~in milma-ileyhin taht-~~nezarette bulundurulmas~~muharrer olup fi'l-hakika m~lma-ileyh bir iki saat Hapishane Müdürü'nün odas~nda bulunduktan
sonra cihet-i Adliye'den vukû bulan tebli~at üzerine tahliye edilmesine ve
esasen gerek bu madde gerek hus~lsat-~~sâire hakk~nda tahkikat icras~~için
Dersaadeeten izam lahnan memürin taraf~ndan yaz~lm~~~olan ve bil-celb
mütalaa olunan raporda Vali-i mü~art~n-ileyhh] azil ve tebdiliyle iktifa edilmesi beyan olunarak makam-~~icraca da o vechile icab~~ifâ k~hnm~~~ve Vali-i
lall~k taraf~ndan yazdan 22 ~aban sene 327 tarihli tahriratta dahi mü~arunileyh AH Bey'in Emin Efendi'ye husumet-i ~ahsiyesi olmad~~~~ve mülna-ileyh
hakk~ndaki muamelesi vazife-i memuriyeti ilcaat~ ndan miinbais ve zaruri bulundu~u ityan edilmi~~ve Müdder-i Umümili~in salifü'z-zikr mütalaa-namesi
de i~'ar-~~vilayeti mileyyed bulunmu~~oldu~una binaen mü~arun-ileyh Ali
Bey'in i~bu maddeden dolay~~taht-~~muhakemeye al~nmas~ na mahal
olmad~~~..." sonucuna vanld~~~~belirtilmi~ tir. Bununla birlikte Polis ve
Hapishâne müdürleri bu olaydan dolay~~mahkemeye verilmi~lerdir.
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SONUÇ
Ömer 'Ali Bey, II. Me~rutiyet döneminde, 31 Mart Vak'as~~(13 Nisan
1909) ve geli~en olaylar sonucunda II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesini
de içeren bir zaman diliminde, dört ay~n az üzerinde bir süre Kastamonu Valili~i'nde bulunmu~ tur. Bu devre ba~kent için oldu~u kadar, ülkenin ta~ras~~
için de çok s~ k~nt~l~~bir dönemdir. Bu nedenle hangi vilayet ve vali söz konusu edilirse edilsin, bu süreci büyük zorluklarla kat etmi~~bulunmas~~
do~ald~r. Nispeten ilerlemi~~olan ya~~ n~n verdi~i baz~~olumsuzluklara ra~men
Ömer Ali Bey, uzun idare hayat~n~ n tecrübelerine sahiptir. Fakat Kastamonu'da o, bu tecrübelerini ortaya koyacak yeterli imkanlar~~bulamam~~, uygulamalar yapamam~~ t~ r. Bu sonuçta; ba~kentteki olaylar~ n buradaki
yans~ malar~~ kadar, içinde bulunulan durumdan, kendi görü~ünde
olmayanlar~~bertaraf etme, hiç de~ilse onlara olabildi~ince zarar verme, ~ahsi
bir tak~m kazançlar temin etme hedefine yönelik olarak istifade etmeye
çal~~anlar~ n da katk~lar~~bulundu~u ~üphesizdir.
Ömer 'Ali Bey, Kastamonu'ya geli~inde, büyük ümitlerle kar~~lanm~~t~ r.
Bu s~ rada var olan üç süreli yay~ndan Kastamonu'nun, vilayet gazetesi olmas~~
dolay~s~yla, Vali hakk~ nda olumlu ifadeler kullanm~~~bulunmas~ n~~ bir tarafa
b~ raksak bile, tarafs~z bir gazete oldu~u iddias~ nda bulunmakla birlikte,
~ttihat ve Terakki Cemiyeti'nin paralelinde yay~ n yapt~~~~aç~ k olan Serbaz da
onun hakk~ nda ba~lang~çta çok sitayi~kar ifadeler kullanm~~t~ r. Önceleri
Köro~lu da Vali ile ilgili olumsuz bir de~erlendirmede bulunmam~~t~r.
Ülkemiz insanlar~ n~n yaz~l~~bilgiye büyük önem atfetmeye devam ettikleri XX. yüzy~l ba~lar~ nda, sahip olduklar~~fikirleri yaymak veya tasvip etmedikleri görü~lerle mücadele etmek istediklerinde, gazete ve dergileri en etkin vas~ talar olarak görmü~~olmalar~~ do~ald~ r. Nitekim süreli yay~ nlar
üzerindeki bask~lar~ n kalku~~~II. Me~rutiyet'in ba~lar~ ndan itibaren, gerek
ba~kent ve gerekse ta~rada, her görü~ü savunan çok say~da gazete ve dergilerin ortaya ç~kmas~~da bu fikri desteklemektedir. Bununla birlikte bunlar~n
büyük bir k~sm~n~ n ön~ürlerinin, ~u veya bu sebeple, pek k~sa sürmü~~oldu~u
bilinmektedir. Kastamonu'da da resmi vilayet gazetesinin d~~~ nda ilk iki gazetenin bu s~ rada ç~ km~~, bir üçüncüsünün de te~ebbüs a~amas~ nda kalm~~~
oldu~unu bilmekteyiz.
Genel de~erlendirmelerin isabet yüzdesini dü~ürece~i gerçe~inden hareketle, yaln~zca Ömer Ali Bey'in görev yapt~~~~dönem itibar~yla Kastamonu'
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daki bas~ n ele al~ nacak olursa, ba~ar~l~~ bir s~ nav verilmemi~~oldu~unu
söylememiz gerekir. Asl~ nda bas~n~ n i~levi konusunda, do~ru olan~ n bilindi~ini, her üç gazetenin de~i~ik say~~ve sütunlar~~aras~ ndan seçilecek muhtelif örneklerle kan~ tlamak hiç de zor de~ildir"5. Fakat ortaya konan ilkelerin, uygulamada yeterince gözetilmedi~i de aç~ kt~r. Vilayetin resmi gazetesi
Kastamonu'nun kendine özgü bir durumu olaca~~, yani do~rudan Vali'nin
olmamakla birlikte idarenin yan~ nda yer alaca~~~aç~ kt~ r. Köro~lu'nun ise
~ttihat ve Terakki Cemiyeti'nin yay~n organ~~olmas~~dolay~s~yla, geli~meleri
bu aç~dan de~erlendirmesi do~al görülebilir. Onun do~rular~~Ittihat ve Terakki'nin do~rular~d~r. Yani kamuoyu Köro~lu'nun projektörü ile ancak
belli yönlerde ayd~ nlat~lm~~t~ r. Bu durum, en az~ ndan ayd~nlatma cihaz~=
arkas~n~ n karanl~kta kald~~~ mn da aç~k kan~ t~n~~olu~turur.
Geçmi~te Osmanl~~bas~ n~ nda geçerli bir yöntemin, yani do~rudan
yaz~lamayan baz~~ konular~ n, önce yabanc~~bir gazetede Türkçe haricinde
yay~nlanmas~ n~n sa~lanmas~n~n, sonra da tercüme olarak ulusal bas~ nda yer
almas~~uygulamas~n~ n, bu s~rada da geçerlili~ini korudu~unu görmekteyiz.
Nitekim Köro~lu'nun Ömer Ali Bey'le ilgilendirilebilecek iki makalesi
"Tebyin-i Hakikat" ve "Kastamonu'da ~rticâiyyûn" bu türdendir. Dikkat
çeken bir husus da Köro~lu ve Seffiaz'~n Ömer Ali Bey'e kar~~~mücadelede
bir i~birli~i içerisine girmi~~olmalar~d~r. Nitekim Ömer
Bey'e do~rudan
bir itham söz konusu ise, bunun yay~n organ~~Serbaz olmu~, Köro~lu'nun sorumlusu olarak Hüsnü Bey "Kastamonu Valisi Ömer ;iri Beyefendi'ye Aç~k
Mektup" u, kendinin ba~~ nda bulundu~u gazetede de~il, Serbaz'da
yaymlam~~ur. Asl~ nda iki gazetenin daha da s~k~~ bir i~birli~i içerisinde bulunmu~~olduklar~ n~~ dü~ünebiliriz. Bunun kan~ t~~ Serbaz'~ n Vilayet Matbaas~ 'nda bas~m~na son verildi~inde Köro~lu'nun, bu uygulamay~~k~namas~~
yan~ nda, Serbaz abonelerine bundan sonra Köro~lu'nun verilece~inin Hayreddin Bey taraf~ndan duyurulmu~~olmas~d~r".
matbuât, tercüman-1 ell:ar-1 millet, hadim-i
Örnek; "Cümlece malt~mdur ki
Matbuâtin vazifesi menali-i t~m~lmiyeye hizmettir". Köro~lu, Nr. 33, 12 Receb
1327/ 29 Temmuz 1325; "Nüfüz-1 nazar-1 matbuât her ~eyi görür, tedkik eder, tahlil eyler, inceliklerini seçer; terciiman-1 millet olan lisan-1 matbuât dahi bu tedkikat-1 mû~ikâfânesini enzar-1
milletin bi-husus alakadarânin pi~gah-i ibret ve dikkatine arz eder... Matb~ lâta gülzâr-1 medeniyyetin bir hezar-1 na~me-pirast denilse sezachr. Hakikatte de öyle de~il mi ya, matbuâti susmu~~bir
mt~hitin bir harabe-zar-1 fenâdan ne fark~~ olabilir?... Bugün bir milletin vas~ ta-i ne~r-i efkar:,
medeniyetin, asayi~~ve intizamin muhterem bir hâdim-i terakkisi, muhte~em bir muhafazakandir. Cihan-1 medeniyette lezzet hayat-1 matbuatla kâimdir. Bir milletin hürriyet ve terakkisi
Usar-lindan, matbuâundan ba~lar... ". Serbaz, Nr. 2, 29 Safer 1327/8 Mart 1325.
116 Köro~lu,
Nr. 25, 15 C. Evvel 1325/3 Haziran 1909.
115
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Kastamonu bas~m içerisinde çe~idi aç~lardan en fazla tenkide maruz kalabilecek gazete Serbaz'd~r. Çünkü Ömer 'Ali Bey olay~ndaki tutumu dikkate
al~nd~~~nda, bir gazetenin bu kadar k~sa sürede bu derece farkl~~iki tutum
belirlemi~~olmas~n~, gazetecilik ilkeleri aç~s~ndan aç~klamak oldukça güçtür.
Gazete ve gazetecinin de zaman içerisinde, de~i~en ve geli~en süreç paralelinde, elde edece~i yeni bilgiler do~rultusunda, farkl~~de~erlendirmelere sahip olabilmesi do~ald~ r. Bununla birlikte Hayreddin Bey'in Ömer Ali Bey
konusundaki tutum de~i~ikli~inde etkili olan~n, bilgi ve belgeden ziyade,
Vali'nin onunla ilgili bir uygulamas~yla, 31 Mart (13 Nisan) sonras~ndaki
geli~meler kar~~s~ndaki pozisyon farkl~l~klar~~olmal~d~r. Ayr~ca Hayreddin
Bey'in yaz~lar~~tenkit s~n~r~n~ n çok üzerinde, Vali'nin ki~ilik haklar~n~~
zedeleyecek niteliktedir. Hatta o do~rudan söyleyemediklerini, mizah k~l~f~~
alt~nda yazmakta ve gazetesini bir karalama vas~tas~~olarak kullanmaktad~r.
Ömer Ali Bey hakk~ndaki yay~nlar~~dolay~s~yla, II. Me~rutiyet döneminde
bir ta~ra merkezi olarak Kastamonu'daki gazetelerle ilgili de~erlendirmeler
içerisinde, burada sözü edilen iki gazetenin de, yani Köro~lu ve Serbaz'~n
yöneticilerinin valiye ba~l~~birer memur olduklar~n~ n dikkaderden uzak tutulmamas~~gerekece~i aç~kt~r. Bu durum bile onlar~ n gazetecilik mesle~ini
ne oranda tarafs~z yapm~~~olduklar~n~n, sorgulanmas~m gerektirir niteliktedir.
31 Mart (13 Nisan) Vak'as~ 'mn duyulmas~~üzerine, Askeri Kulübü/
Müftülük Dairesi'nde yap~ lan toplant~~sonrasmdaki durumla ilgili olarak
yap~lan ~ikayetler üzerine, Kastamonu'ya bir soru~ turma komisyonunun
gönderilmi~~oldu~unu biliyoruz. Burada söz konusu edilen "irticân~n
hordamas~" d~r. Fakat olaylar~~anlatan kaynaklar~m~z~n hiç birisinde, ne kelime ve ne de terim anlam~~olarak irticây~~ça~r~~t~ran bir geli~me bulunmamaktad~r. Toplant~~sonras~nda NamazgaWa gidilerek burada dua edilmi~,
ayr~ca belirli düzeni içerisinde "Padi~ah~m çok ya~a" ~eklinde ba~~r~lm~~ur.
Bunlar~n irtica ile hiçbir ili~kisi bulunmayan s~radan uygulamalar oldu~unu
izaha çal~~mak, sözün israf~~olaca~~ndan buna giri~meyece~iz. Fakat ~u kadar~n~~tek bir örnek olarak verebiliriz ki, o da aradan bir ay geçmeden, yeni
padi~ah için yap~ lan törenlerde de bu uygulamalar "usül-i kadimesi üzere"
yerine getirilmi~~ve ~ttihatç~lar taraf~ ndan da kesinlikle irticâ ile
ili~kilendirilmemi~tir117 . Bu konu ile ilgili olarak Ömer Ali Bey'e isnat edilen,
117 Çok de~i~ik münasebederle topluca dua edilmesinin gerek dönemin Kastamonu'sunda
ve gerekse ta~ramn di~er bölgeleriyle ba~kentte o kadar fazla örne~i bulunmaktad~r ki, buna tek
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yukar~daki toplant~~ s~ ras~nda; "~evket-medb efendimiz taht-~~dlilerinde baki
kald~kça iki-mâ~âallah Me~rutiyet'in muhafa edilece~ine! Ve ~stanbul hadisesinden dolay~~tela~~gösterilmesi muvâf~k-~~saddkat olamayaca~n~ al... ”118
cümlelerini kulland~~~~ve ayr~ca Müftü Mehmed Emin Efendi'nin
imzas~yla." mülhakâta sükünet tavsiye eden telgraflar çektirdi~idir. Bunlar~n
da suç olarak nitelenmesi mümkün de~ildir. Nitekim 23 Haziran'dan
itibaren ba~ta Cemiyet-i ~lmiye mensuplar~~olmak üzere çok say~da ki~inin
ifadesine ba~~vuran Hey'et-i Tahkikiye ve müteakiben ~stanbul'da Divân-~~
Harp' te devam eden mahkemeler neticesinde, hiçbir suçlu tespit
edilememi~, yaln~zca e~raftan Salim Efendi-zâde Nam~ k Bey dört be~~ay süre
ile Bekira~a Bölü~ü'nde tutuklu kalm~~t~r. Bu soru~ turma ve muhakemenin,
yeni dönemin kendine özgü ~artlar~ na ra~men, böyle neticelenmi~~olmas~~
dikkat çekicidir.
Kanaatimizce burada istenen Ömer kli Bey'in Ittihat ve Terakki Cemiyeti'ne taraftar olmamas~n~n suç say~lmas~n~n gerekti~i ve baz~ lar~ n~ n
di~erleri taraf~ndan, sahip olduklar~~ ve eyleme dönü~ türdükleti
ba~kalar~~ taraf~ ndan kendilerine atfedilen dü~üncelerden dolay~~ cezaland~ r~lmalar~d~ r. Bütün bunlara ra~men ne Kastamonu ahalisine irticâ lekesi sürülebilmi~~ve ne de Ömer Âti Bey'in suçlanmas~~söz konusu olmu~tur.
Sonuçta Ömer Ali Bey'in, bu kadar spekülasyona ra~men hâlâ Kastamonu'
da kalmas~~ mümkün de~ildi. Böyle de olmu~, bütün bunlardan sonra devlet
i~lerinin uyumlu bir biçimde yürütülmesi mümkün olamayaca~~ndan "Udeez-in orada ifâ-y~~vazifeye muvalfak olmas~~mü~kil oldu~una binden... umûr-~~
hükümeti sekteden vikâyeten tebdili lüzümuna binden... " ~eklinde ifadesini
bulan Meclis-i Vükelâ karar~yla buradaki görevinden al~nm~~t~r12". Bununla
ve anlaml~~bir örnek olmak üzere, TBMM. nin de ayn~~ ~ekilde dualarla aç~lm~~~oldu~unu
hat~rlannalda yetiniyoruz.
118 Bu ifade resmi belgelerde ve dönemin bas~n~nda yer almaktad~r. Bkz. Köro~lu, Nr. 25,
15 C. Evvel 1327/ 21 May~s 1325.
119 Müftü Mehmed Emin Efendi kendi halinde, ilimle me~gul bir ki~i olarak tan~nmaktad~r. Son olaylar kendisini çok etkilemi~, bir ay kadar süren bir rahats~zl~ k döneminden sonra
Hey'et-i Tahkikiye Kastamonu'da bulundu~u s~rada 27 Haziran 1909'da vefat etmi~tir. Cenaze
törenine çok kalabal~k bir cemaatle birlikte Hey'et üyeleri de kat~lm~~lard~r. Kastamonu, Nr.
1796, 12 C. Ahir 1327/30 Haziran 1909; ~ttihad, Nr. 41, 17 C. ikhir 1327/22 Haziran 1325; M. Z.
Demircio~lu, Kastan~ on~~ 'da Me~rutiyet Nas~l ~lân Ol~~ndu, s. 60-61.
1 " Ömer A~~ Bey'den sonra Kastamonu'ya Bitlis Valisi Mehmed Hüsnü Bey tayin
edilmi~tir. A~ustos 1909-Eylül 1910 aras~nda yakla~~ k on üç ay burada görev yapan M. Hüsnü
Bey, Ittihat ve Terakki Cemiyeti'nin görü~lerini benimsemi~~bir idareci olarak, her ne kadar
Kastamonulular~n ~ans~ na kula~~~onun da a~~r i~itmekte olmas~na ra~men, ba~ar~l~~hizmetler
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birlikte o, zaten ya~an~n da ilerlemi~~olmas~~dolay~s~yla görevinden al~ n~rken,
kar~~s~nda yer alanlar~n tamam~~da Kastamonu'nun d~~~ nda yeni görev yerlerine gönderilmi~lerdir.
31 Mart Vak'as~~sonras~ndaki geli~meler dikkatle incelendi~inde, Kastamonu'da me~rutiyet kar~~ t~~hiç kimsenin bulunmad~~~~görülmektedir. Bununla birlikte bizim kanaatimize göre 31 Vak'as~~sonras~nda Kastamonu'da,
ola~an d~~~~baz~~geli~meler söz konusu olmu~tur. Bunlara örnek olmak üzere
genelde ~ttihat ve Terakki Cemiyeti mensuplar~~ve özelde Kaymakam Rag~p
Bey, ~stinaf Müddei-i Umümisi Hami Bey gibi baz~lar~ n~ n davran~~~ve uygulamalar~n~~gösterebiliriz. Nitekim Telgrafhane'ye ~ttihat ve Terakki Cemiyeti
mensuplar~nca el konulmu~~ve haberle~me hürriyeti aç~kça ihlal edilmi~tir.
Bu konudaki ihlâle muhalif gazetelerin ~ehir dahilinde da~~t~lmas~na mani
olunmas~n~~da eklememiz gerekecektir121. Rag~p Bey'in dunumu ise bilhassa
dikkat çekicidir. Bu genç subay~ n rolünün, görünenden oldukça derinlerde
oldu~unu dü~ünmekteyiz. Bizim kanaatimize göre, ~ttihat ve Terakki'nin en
ate~li taraftarlar~ndan biri olan Rag~ p Bey'in, Vali ve Kumandan'~~ silahla
tehdit etmi~~olmas~ , Köro~lu'nun inkar~na ra~men, mümkün görünmektedir. Nitekim böyle bir durum o günlerin ~artlar~~içerisinde fazla yad~ rganacak bir uygulama ve tek örnek de de~ildir122. Bizi Rag~p Bey'le ilgili olarak
böyle dü~ünmeye sevk eden en önemli etken, kendisinin Hey'et-i
Tahkikiye'nin geli~i bile beklenilmeden, Ba~dat'a nakledilmi~~olmas~d~ r°23.
Bilindi~i gibi Rag~p Bey, 20 May~s'ta yeni padi~ah~~tebrik için giden Kastamonu heyetinin ba~~nda yer alm~~, bir daha da geri dönmemi~tir. Kastamonu'daki geli~meleri inceleyen Hey'et-i Tahkikiye raporunda da onunla ilgili

yapm~~t~r. Bkz. M. Z. Demircio~lu, A.g.e., s. 63-68; M. Eski, Kastamonu Valileri 1838-2000, s. 7172; Hüsnü Bey'in göreve ba~lamak üzere bir gün önce Kastamonu'ya geldi~i hk. Köro~lu, Nr.
34, 19 Receb 1327/5 A~ustos 1909; Tayini için ayr. bltz. Siper-i Sâika-i Hürriyet, Nr. 97-122, 30 C.
Ahir 1327/5 Temmuz 1325.
121 M. Eski, 31 Mart Olay~n~n Kstamonu'daki Yank~lar], s. 28, 36
122 Küçük subaylar~n pa~alara sadakat yemini ettirmeleri, genç bir zabit olan Selim S~rr~~
(Tarcan) '~n Harem iskelesinde yüksek rütbeliler taraf~ndan bando m~z~ka ile kar~~lanmas~, bir
üste~menin Langaza kasabas~~savc~s~n~~görevinden koymas~~ve Bal~ kesir'de e~rafin istibdat
yanl~lanmn listesini yapmas~~ üzerine, listede ismi bulunan birinin Selanik'te genç bir subay
olan o~luna durumu bildirmesiyle ald~klar~~cevab~~gösteren örnekler için bkz. Ahmet Turan
Alkan, ~kinci Me~rutiyet Devrinde Ordu ve Siyaset, s. 98-101. Bal~kesir konusu, dönemin Karesi
Mutasarr~f~~Mehmet Ali Ayni (Canl~~Tarihler Profesör Mehmet Ali Ayni Hat~ralar~ , ~stanbul,
Tarihsiz, s. 53-56) 'nin eserinde etrafl~ca anlat~lm~~~bulunmaktad~r.
123 Bu tayinin daha sonra Yanya ~eklinde de~i~tirilmi~~oldu~unu ar~iv vesikalar~~teyit etmektedirler.
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olarak; "ihtilâfât-~~mütehaddisenin avâmil-i müessiresinden olan" ifadesi yer
alm~~t~r.
Ömer AS Bey'in Kastamonu Valili~i ve bu s~rada ba~kent ~stanbul'da ortaya ç~ kan 31 Mart Vak'as~'yla takip eden dönemde buradaki belli ba~l~~
geli~meleri, böylece gösterdi~imizi dü~ünmekteyiz. Ömer 1i Bey'in bundan
sonraki hayat~~ hakk~ nda bizim elimizde fazla bir bilgi bulunmamaktad~ r.
Zaten bundan sonras~~da bu çal~~mam~z~ n s~ n~ rlar~~ d~~ar~s~ ndad~ r. Bununla
birlikte ~u kadar~ n~~ ilave edebiliriz; Ömer kli Bey Divan-~~Harb-i Örfi'deki
davada suçsuz bulunarak beraat etmi~, müracaat~~üzerine 45 sene 8 ay 15
günlük devlet hizmetinin sonucu olarak kendisine 3535 kuru~~emekli maa~~~
ba~lanm~~t~r124. Onun, hayat~ n~n geri kalan k~sm~ n~~ ~stanbul'da geçirdi~ini
dü~ünmekteyiz. Nitekim 25 ~ubat 1920'de burada vefat etmi~, geçmi~~hizmetleri ve bütün mal varl~~~ n~~K~z~lay'a ba~~~lam~~~olmas~~dikkate al~ narak,
dönemin padi~ah~ n~n iradesiyle Fatih Camii haziresine defnedilmi~tir.

124 Bu konudaki belgeler Emekli Sand~~~~Ar~ivi, Mülkiye 20192 numaral~~dosyas~ nda bulunmaktad~r.
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EKLER

Ek-I ilgili gazetelerden yap~lan nakiller
a-Serbaz, Nr. 9, 15 R. Al~n 1327/22 Nisan 1325/4 May~s 1909 Çar~amba

Valiler
Geçen hafta (~~tikâ) refikimizden iktiblsen 7 numaral~~nüsham~zda derc
etti~imiz (Sehzadeler) makalesi zirine mütalaam~z~~serd etmi~~idik. Bugün
de ~U bendi re'sen yazmaya selâmet-i mülk-ü millet nam~ na bir mecburiyet
hissettik.
Devr-i sab~ kta valilerin ne suretle tayin edilmekte olduklar~n~~bilmeyen
hemen yok gibidir. Valilikler müzâyedede idi. Fazla pey sürenin üzerine
kal~ rd~. iktidar, liyakat, iffet, malumat,-tedbir, fazilet istikâmet matlup de~il
idi. Yaln~z para aran~l~ yordu. Kesesine güvenen bir ferman-~~ hümâyün (!)
al~rd~. Memâlik-i Osmaniye'nin bir k~sm~ na mâlik olurdu. Bu müstebit, iktidars~ z valilerin yüzünden bu mülk-ü milletin çekti~i mesâib ve belayâ
hükümdar-~~ gaddar-~~ mahlüdan gördü~ü izmihlal ve peri~ani kadar tahammül-fersad~ r.
Bunlar, ~stanbul'dan ç~ kunnyd~lar o Zillullahi fi'l-arz'~n (!) sâye-i
mehabet-nümünu kesilirlerdi. Bir ailenin sönmesi, hukuk-~~ ibad~ n, hukuk-~~
hazinenin zayi: olmas~ , iki mübarek (!) dudaklar~n~n k~m~ldanmas~ na vâbeste
idi. Makam-~~resmileri vücud-~~pür-südlanyla (!) müzeyyen olur olmaz makarr-~~adl-u insaf olmas~~laz~ m gelen o makam-~~muhterem bütün zillet ve
meskenetlerin, bütün fesat ve mel'anetlerin, bütün ahlaks~zl~ klar~n cevetan~maz. Maksad~,
langahl olurdu. Bir vali bir padi~ah-~~sâni idi! Bab-~~
kanunen mâ-fevki olan Dahiliye veya Sadâret' ten is'af olunmad~~ m~~
müzeyyen çanta içinde sabah ak~am arkas~nda gidip gelen (~ifre) ye
müracaatla do~rudan do~ruya Mabeyn'e beyan-~~hal eder, Sadaret'e ve Dahileye'ye kar~~~galebe eyler idi. Bi-çare millet bu sanadid-i istibdattan neler
çekmemi~~idi?
10 Temmuz ~erefli ink~lab~m~ z~~ müteakip nazar-~~ millet vilâyetlerde
umumi de~ilse de mühim bir tebeddül-i vulât beklerdi. Bu inüzar bo~a ç~ kt~.
Daha garibi ~udur ki hasbe'l-icap (!) aç~lan baz~~vilayet valiliklerine devr-i
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sab~k adamlar~~yerle~ tiriliyor Mâbeyn mensübini ihtiyar olunuyor idi. Kabinede bulunan zevk eski arkada~lar~n~~ bir türlü unutam~yor s~ras~~geldikçe
taltiften geri durmuyordu. Sekiz ayl~ k bir zaman zarf~nda tahvil ve tebdil
olunan vilayetler valileri meydanda. Bildi~imiz iki üç muhterem validen
ba~ka hangi birisi mücessem-i istibdat de~ildir? Gözümüzle gördü~ümüzü,
kula~~m~zla i~itti~imizi burada uzun uzad~ya yazacak de~iliz. Öyle valiler biliriz ki suret-i Hak'tan görünüyorlar. ~ltifadar~m ibzal ederler. Maiyederinden
tebessüm-i tesrir-karânelerini diri~~etmezler (!) Lakin tebessümler ard~nda
öyle zehirler saklanm~~t~r ki ufac~k bir f~rsat onlar~~tesmime kafidir. Zahiren
milletin efkar ve amalini ok~arlar, efkar-~~münevvere kar~~s~nda hürriyet-perverdirler. Fakat maazallah nesim-i zafer taraflarma do~ru esd mi o vakit ne
olduklar~n~~anlars~mz! Senelerce al~~dklar~~tarz-~~idare ve ahlaki de~i~tirmek
tabiidir ki güçtür. i~lerine gelmez. Her zaman azamet ve vekara ma~lup. Gurur ve enâniyetlerini daima g~c~rdatan bir ~ey vard~r ki o da makam yâveri
nam~yla maiyetlerine verilen zabiti sabah ak~am arabalar~~arkas~nda hizmetçi
gibi gezdirmeleridir. Dü~ ünmüyorlar ki bu zabitin vazifesi valinin hükümette
bulundu~u müddetçe evamirini ahz ve telakki etmek icap edenlere tebli~~eylemektir. Birinci Ferik ~zzet Fuat Pa~a hazretleri askeri üniformas~~alt~nda
bulunan böyle memurlar~n, vükelân~n vülât~n arabalar~~arkas~nda ko~malar~,
hizmetçi gibi istihdam edilmeleri askerlik silk-i mukaddesine hakaret oldu~u
hakk~ ndaki bir makalesi üzerine nüzzar ve vükelâ yâverlerini kendi arabalar~na, kendi yanlar~na oturtmaya ba~lam~~lar idi. Bunu kendi gözümüzle
gördük. Vilayetlerde ise >4N/er her sabah valinin hususi kona~~ na gider.
Kona~~ n mesafesine göre birkaç süvari jandarma da tayin olunur. Sabah
ak~am bir azametle vali pa~a veya bey gedüne-süvar-~~vakar olarak gidip gelir.
~~~bu kadarla bitmez. Hükümet avlusunda yaz~ n hararetli güne~i, k~~~ n
deh~etli so~uklar~~karlar~~alt~nda bir de nöbetçi neferi bekler. Valinin gelece~i semte nazar-~~tecessüsünü atfetmi~~duruyor. Pa~a veyahut beyin bir iki
sat~r yukar~da yazd~~~= ketibe-i muhtasaras~m görür görmez ko~ar selama
duracak neferâta te~rif-i âllyi (!) söyler bi-çare neferât pür tela~, ellerinde silahlar~~aceleten ko~ar mevki-i mahsusunda ahz-~~mevki-i ihtiram ederler.
Nöbetçi zabiti ba~ta oldu~u halde selam dur kumandas~~verilir. Vali pa~a veya
bey azamet ve gururla a~~rla~an elini bir ahestegi-i garip ile kald~rarak yar~m
yamalak bir temenna eder geçer.
~imdi Allah için söyleyiniz. Bu nümayi~lere Me~rutiyet tahammül eder
mi? Me~rutiyetin mana-y~~ tamm~na vak~f bir vali bunlara meydan verir mi?
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~lân-~~ hürriyeti müteâkip Edirne'de bulunuyorduk. A~~ k-~~ hiirriyet ve
me~rutiyet olan vali-i âlisinde gördü~ümüz sadelik ve fa'âliyet Allah millete
ba~~~las~ n sayhas~ m kalbimizden ihtiyars~ z kopartm~~~idik. Valiler böyle olmal~. Fakat do~rusunu da söyleyelim. Bu babta valilerden ziyade alay kumandanlar~~muâhaze edilmelidir. ~nsan tab'an âlâyi~ e meyyâldir. Bir vali tayin olundu~u vilâyetin adâuna tebaiyyet edebilir. Vaz' olunan bir kaideyi -bihusus ki kendi zatma bir tâzimden ibaret ise- durup dururken bozamaz. Valileri sabah ak~am bir müfreze ile hükümet kap~s~ nda selamlamak kanunu
olmasa gerek. Buna dair askeri nizamnâmelerinde bir kay~t yoktur. Zira olsa
idi Enis Pa~a'n~ n zaman~ nda da bunun mer'iyyü'l-icra olmas~~laz~m gelirdi.
Halbuki Enis Pa~ a'ya böyle bir nümayi~~gösterilmiyordu. Buradan
müfârakatla yerine vekaleten tayin olunan Ferik R~za Pa~a merhumun
gününde bu kaide burada vaz' olunmu~ tur. O vaktin jandarma kumandan~~
Pa~a merhuma bir cernilede bulunmak istemi~, böyle bir ~ey yapm~~, Vali
ma~aallah devam etmekte bulunmu~ tur. Demek ki bu kadar neferât~ n bilâlüzum her gün angarya beklemeleri bir jandarma kumandan~n~ n keyfine
emrine tabi imi~ . Öyle ise bu selam müfrezesinin suret-i ikâmesine bittabi
vâk~ f olmayan yeni alay beyimiz bu hakikate vâk~f olur olmaz icab~ n~ n icras~ na müsâraat ederler. Neferâta ac~ mal~. O vatan evlatlar~ n~ n vazifesi
büyüktür, ulvidir. Valilerin keyfine hizmet için millet onlar~~beslemiyor. Biz
me~rutiyet-i hakikiyeyi ~imdi idrak ettik. Manas~ n~ n bütün vuzühuyla onu
der-â~ü~~ettik. Fazla ~eyleri fazla görürüz.
Bunda azamete dokunur bir ~ey yoktur. Valilerin kadr-u k~ymeti bu
cemilelerle ne artar ne de eksilir. Ve bu i~ ten hükümet kazan~ r. Zira naf~ le
yere bu kadar neferât i~ten al~ konamazlar. Yaz~ kur, günaht~ r. Yeni gelen gazetelerde okuduk. Biat resmi behininin musâfaha suretiyle vuki~~buldu~unu
a~layarak takdis ederek okuduk! Hazret-i Padi~ah tebeas~yla musâfaha ederlerse, gayet sade bir suretle Cuma namaz~ na giderlerse art~ k ilerisini
dü~ünmek. Me~ rutiyet idare (si)nin sadeli~e ne kadar a~~ k oldu~unu anlamal~ . Esasen din-i mübinimiz bizi debdebe ve dârâttan bi-lüzum ~eylerden
nümayi~lerden âlâyi~ lerden isrâfâttan men' ediyor. (Sade güzel) tabiri ne
kadar manidârd~ r. Hazret-i Peygamber (S.A.V.) hazretlerinin sadeliklerini
göz önüne getirelim de tuttu~umuz râh-~~sakimden vazgeçelim. Biraz da hakikate hizmet edelim. Haysiyet-i hükümet, fazilet-i ~ahsiyye bu gibi avânz-~~bimanadan müberrâd~r. ~imdi söze devam edelim.
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Valiler daima kanun-~ikenâne evâmir-i âliye (!) itâs~ na meclûpturlar.
Sözleri vezir sözleridir geriye al~namaz. Lâ-yuhticlirler evrak-~~ resmiye
üzerindeki acib garib havaleleri mahz-~~ hakikattir (!) yanl~~~havaleleri
gösterilse (havale etmi~~bulundum der-kedar yaz~ls~ n) sözüyle bi-çare daireler naf~le me~gul oluyorlar. Vali bu, bir dedi~i iki olmaz. Yazd~~~n~~geriye almaz. Me~rudyetin manas~n~~anlamayan anlamak istemeyen bu zevât re's-i
karda bulundukça milletin vatan~n vay haline!
Bütün felsefeleri, hikmetleri, tedbirleri (!) inzibat ve âsâyi~e mâtuftur.
Aman s~z~ld~~ç~kmas~ n! Fakat bu cümle alt~ ndaki maksatlar~~istirahat-~~ahâliyi
temin de~ildir. iktidars~zl~ k idaresizlik ile zât-~~âli-i Ur-âgehilerinin (!) tavsif
edilmelerine meydan verilmemek gibi ham fikre mebnidir. Memuriyetlerinin muhafazas~d~ r. Yani ebediyen sönen Y~ld~z politikas~d~ r. i~lerine kimseyi
kar~~t~ rmak istemezler. Hakikati anlamak cihetine gitmezler. ~timat ettikleri
kendi mukarribleri vard~r. E~ri do~ru ne söylerlerse ona inan~ rlar. Vali bulunduklar~~vilâyetlerde ~ayet halk iki f~ rka ise mutlaka kuvvedisine mil olurlar. F~ rka-i kalilenin ezilmesine mânen maddeten muâvenette bulunurlar.
Çünkü mevkilerinin muhafazas~ n~~kuvve-i gâlibede görürler. Tabasbus,
tekâpü, riyadan ho~lan~ rlar. Elfâz-~~ihtirâmiye kelimât-~~tabasbus-kârâneyi
alet-i maksat ittihaz edenler daima nezdlerinde d-y~~kabul bulurlar. Sabahlara kadar vasfolunsalar uykular~~ gelmez vasfolundukça keyifleri gelir.
iltifatlar yol al~ r. Matlaplar tervic olunur.
Temellük göstermeyenler, daima hakikati söyleyenler, vatan ve millet
için cidden çal~~ anlar veyahut çal~~ maya haz~ rlananlar indlerinde hiçbir
k~ymeti hâiz de~ildirler. Günden güne nefretlerini kazan~rlar. Ufac~k bir hatalar~~izmihlallerini mü' ciptir. Hele erkân-~~vilâyet de fikirlerine uygun ise
Allahümmahfeznâ! Sabahtan ak~ama kadar lâf-u güzâf. Meclis-i idarenin in'
ikâd~~ günleri i~~günleri de~il müsâhabet günleridir. Bi-çare kâtip okur.
Dinleyen kim. Katip hem kârI, hem hüküm sahibidir. Yazaca~~~karar vicdan~ na, hamiyetine, mürüvvetine, iktidar~na ba~l~d~ r. Hakiki ve basit olarak
yaz~lan ~u sat~rlar~~okuyan devr-i sâb~ k valilerinden bahis olunuyor zannetmesin! Hâl-i haz~ r valilerimiz de böyledir. Müstesnalar~~ pek enderdir. Yukar~ da dedik ya! Kabine hep mültezimlerini re's-i kira geçirdi. i~imiz eski tas
eski hamam. Vilâyetlerin ahvâli hep bu derekededir. Ey mebusân-~~ kirâm!
Nazar-~~dikkati ta~ ralara atfediniz. Islahata oradan ba~lapmz. Sizden eminiz!
Zaten ink~lâb-~~tam ve ciddi hâz~nm~zda tâ kâtiplerden ba~lamlarak valilere
kadar tensikât-~~ ciddiye husüle getirilecektir. Bu mülk ba~ka türlü ~slah
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olunmaz. Ba~ka türlü terakki etmez. Yeni hükümete yeni hadimler laz~md~r.
Hikâyelerle dedim ki dedimlerle gâip edilecek vaktimiz yoktur.
~u günler imtihan günleridir. Me~rutiyet; ciddiyet, sür'at ve icraat-1 kat'
iyyeye a~~ kur. Vatan ve millet ise zaten bunlara muhtaçur. Gönül arzu eder ki
kendilerinde istidad-~~Me~rutiyet görmeyenler, tarz-~~idare-i sab~kalarm~~
de~i~ tirmek liyakatinde olmayanlar vehim, tereddüt, zaaf-~~ kalp hastal~ klanyla malül olanlar vatan ve milletlerinin selâmetleri için olmasa bile
k~ ymetli, mühim gördükleri kendi onurlar~ n~~muhafazaten i~ten çekilip
mevkilerini erbab~na terk etsinler. Millet alicenapt~n Bu hareketlerini hüsn-i
niyetlerine atfeder de onlardan hürmetini kald~rmaz ve illa dünyada da ahirette de hüsran!
Hayreddin

b-Serbaz, Nr. 10, 22 R. Ahir 1327/29 Nisan 1325/11 May~ s 1909,

Çar~amba.

Aç~k Mektup: Kastamonu Valisi Beyefendiye
Milletine, vatan~na bi-husus nimetiyle perverde oldu~u ve bulundu~u
memlekete ve muhterem ahalisine fi-sebilillah hizmet etmek isteyen bir
dima~, bir fikir, bir kalem sahibi hamiyyeten menfaat-i ~ahsiyesini, memuriyetini, hatta, evlad-u iyâlini feda ederek öylece i~e giri~in Hiçbir ~ey
dü~ünmez, gözü arkada kalmaz, hiçbir cihete ba~l~~bulunmaz. Geçen haftaki
gazetemizi tezyin eden -Valiler- ser-levhal~~bend-i mahsüsu müftehiren ve
~ât~ren yazd~~~ m esnada hüviyet-i maneviyeniz gözümün önüne tecessüm
ederek ne gibi darabât~n~ za hedef olaca~~m: kestirmi~~idim. Ben bile bile i~e
giri~ tim! Zira vatana hizmet etmek isterim. Heyakil-i istibdad birer birer
y~k~lmadan bu mubarek topra~~ n, bu saf ve hamiyetli milletin terakki edemeyece~ini kat'iyyen bilenlerdenim. Binen-aleyh ha~nelat-~~muntazaran~za
savlet-i hamiyetle, Me~rütiyet-i mukaddesemizin verdi~i salahiyetle adaletin
bah~~etti~i cesaretle mukâbele edece~imi kestirdim de öylece meydan-:
mübarezeye auld~m. Elhamdülillah ~imdi keyfi tevkifler, keyfi tekdirler, keyfi
tebidler, keyfi muameleler yoktur. Büyük bal~klar~ n küçükleri yuttu~u zaman-1 menhüs da geçti. ~imdi adalet, müsavât, hürriyet ferman-fermad~n Bu
hakaika vak~ f olan ehl-i kalem ve vicdan âmiriyet perdesi arkas~nda oynan~lan
rolleri enzar-~~umfimiyeye arz etmekten hiçbir vakit hirasan olamaz.
Belleten C. LXX, 43
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Su ufac~ k mukaddimeyi bast ettikten sonra bahsetti~imiz fikr-i garaz ve
kin ile vukû bulan nizam-~ iken bir muâmelenizi âleme ve bilhassa Meclis-i
Mebüsan~m~z~ n muhterem aza-y~~ kirâm~ na arz etmek isterim. Tki her fedakarl~ kta örnek olan hamiyetli, pâk-kalp Kastamonu ahalimizle bed-baht
memleketimizin nas~l bir vali-i zi-~an~n (!) taht-~~idaresinde bulundu~unu
onlarla beraber âlem-i medeniyet ve insaniyet ö~rensin.
Vali Beyefendi! Malum-~~ âlinizdir ki muâmelat-~~ resmiye hiçbir vakit
hususiye olamaz. Hususât-~~resmiye (ye)de ~ahsiyet giremez. ~~~
bazike-i
ba~ka garaz yine ba~kad~ r. Memleket bizden, siz de dahil oldu~unuz halde,
biz millet hizmetkarlar~ndan i~~bekler i~! Bu hakikat nazar-gah-~~agahinizden
(!) dür olmamak laz~m gelirken Naf~a Nezâret-i celilesinin Naf~ a Komisyonu'
na muhavvel 22 Nisan sene 325 tarihli telgrafnâmesinin cevap yaz~lmak
üzere muhteviyat~n~ n Komisyonca müzakeresini ve o gün biraz rahats~z bulunmakl~~~n~z cihetiyle Hükümeti te~ rif buyurmayaca~~n~zdan Komisyonun
Defterdar Bey'in taht-~~ riyasetinde olarak te~ kilini irade buyurmu~sunuz.
(Nafia evâmirine muhalif bir komisyon te~ kili) mir-i mü~ârun-ileyh hasbe'lvazife beni nezdlerine celp ederek i~i atlatt~lar. Komisyon günü olmamas~ndan o gün, rûz-~~h~z~ra müsadif olmas~ndan Komisyon te~ekkül etmedi.
Komisyon Katibi s~fat~ yla ber-mutâd ve ale'l-usf~ l bu bapta icap eden der-kenar taraf~mdan yaz~ld~ . Bundan tevellüt edebilecek mes'ûliyet s~rf bana ait
olaca~~ndan vazifemin verdi~i selâhiyet dairesinde imzalad~ m, takdim ettim.
23 Nisan sene 325 tarihinde yaz~lar~~ bu der-kenar~~havi telgrafnâme-i
mebhûsu 26 Nisan sene 325 tarihinde ve garip bir ~ekil ve k~yafette oldu~u
halde Ser-mühendisli~e havale buyurdunuz. Ahz-~~intikama ne çabuk
ba~lad~n~z! Acüllü~ünüzü, hususât-~~saireye münhas~ r zannediyordum. Bununla beraber te~ekkür ederim ki Valiler bendinde tâdât olunan hakikatlerin ne kadar vaki olduklar~n~~günü gününe ispat ettiniz. Ekme~ime bal
sürdünüz. Ne ise o makale zirindeki Hayreddin imzas~n~~kendinize târiz
zannetti~iniz ve bu bâbda sabit kadem kald~~~n~z r~ht~mlar meselesinden
beri nazar-~~gayz ve garaz~n~z~~ celp etti~i için o hakikat-perest imzay~~evrak-~~
resmiyede bile gör nek istemedi~inize delalet eden hareket-i valc~ a-i emniyetber-endâzeniz min-külli'l-vücûh kâideten, idâreten, maslahatan memuriyetten sezavar-~~tenkit ve takbihtir. Muâmelât~mzda görünen ahval delâletiyle
umûr-~~nâfiaya pek vukufsuz oldu~unuzu müsaadenizle arz ettikten sonra
hangi bir selahiyetle hangi kaide-i kanuniyeye ve insaniyeye müsteniden imzam taht~ ndaki o der-kenar~~ makas ile mahv ederek ve pek biçimsiz ecir-
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bücür bir ~ ekil alan o telgrafnâmeye ka~~ t ekleterek Ba~ mühendislik
vekâletine havale buyurdunuz? O vekalete ki Cide'den gelen bir telgrafnâmeyi vezirâne bir ifade ile (!) (Ba~mühendis yoktur serian Nâfia Komisyonuna) diye havale buyurmalda Hükümet Kona~~~içinde mevcut bir dairenin vekilini bizce malum esbâbdan dolay~~unutmu~~idiniz.
Vali Beyefendi! Yazd~~~ m o der-kenar imzam~~havi olmak hasebiyle
ho~unuza gitmemi~~idiyse onu mahvetmekle resmi bir muâmeleyi yok etmekle burûdet ve hiddetinizi gösterecek de~ildiniz. Zat-~~alinize has ifadelerle ya Ser-mühendislik vekaletine veya tekrar Komisyon'a havale etmeniz
laz~m idi. Tki mesrüdatim~n s~ hhat veya adem-i s~ hhati, o i~e olan derece-i
vukûf ve ~tula~m teayyün etmi~~olsun. Yoksa' öyle sal-dide ve keyfi bir fikir ile
bir der-kenar imha edilemez. Bir pire için yorgamn~~yakan her halde ah~n~ r.
Fakat bu i~~buna da benzemez. Zira bu yorgan hususi de~il umumidir. Onu
yakan~ n hesap vermesi laz~ m. Eski devirlerin geçti~ini ne vakit der-hat~r buyuracaks~mz? Devr-i menhüs-~~istibdad~n en deh~etli zamanlar~ nda bile bir
vali binlerce ahalinin vekili olan bir belediye reisine hürmet ve tazim etti~i
halde zat-~~âliniz bilmem hangi bir his ve salâhiyete kap~larak hakimiyet-i milletin hüküm-fermâ oldu~u ~u devr-i muazzez-i Me~ rutiyetimizde millet vekili
olan bir kaza, ismiyle söyleyeyim, Ta~köprü kazas~~Kaimmakam~n~~ ve ale'lhus~ls Beledi Reisini, makam-~~resminizde baz~~erkan-~~ vilayet de haz~r
oldu~u halde kalemin zikrinden teeddüp ve haya etti~i galiz; bir valinin
de~il, cahil bir ferdin bile a~z~na yak~~mayan kelimat-~~ma'ye~be ile tahkir ettiniz. Ak sakall~~sizin gibi bir pir-i fâni olan o reisin fart-~~ye's ile döktü~ü o
mazlum ya~lar emin olunuz ki yere dü~memi~ tir. Sizden dava etmek için tabahhur ederek âsumana suûd eylemi~ tir. Millet bu muâmele-i nâzikânenizi
bir vakit unutmaz tarihi bir vak'a s~ras~na geçmi~ tir. O pir-i sal-horde istibdad~n~z~ , tehdidinizi dü~ ünerek mukabelede bulunmad~. Fakat ben de~il
~ifahi fiili taarruzlar~ n~ za, remz ve imâ ile olsun hiçbir bârid muâmelenize
tahammül edemem. Vazifece kusurum vuküunda her türlü ihtârât ve
muahazat~ mza mutiim. Mâ-fevka hürmet nedir bilirim. Fakat hududu tecavüz edilmemek ~art~ yla! Yoksa öyle garazla, kinle ali~de muâmelat ile saye-i
millette me~rutiyetin hürriyetin manas~n~~anlayan bir insan hiçbir vakit kanunen mahfuz olan nefis ve haysiyetine taarruz ettiremez. Sahte vekarlardan,
kem mana azametlerden tehdidat-~~cebinâneden asla korkmam.
Memurum, muharririm; vazifem daima çal~~ mak; mebâhis-i vatan-perverâne ve hamiyet-kârane ile daima halk~~ittihada, sa'y ve gayrete, teali ve
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tekâmüle sâlik olmak için uyand~rmak; daima halk~~ müdafaa etmek; sadeli~e,
hakikate, adalete, müsâvâta, uhuvvete meftün-~~ ezeli olan Me~ rutiyet-i
mukaddesemize hidemât-~~ can-siperânede bulunmak; gözümüzün kabih
gördü~ü ~eylerden fâri olup daima güzel ~eylere nâfi i~lere çal~~mak
lüzumunu sevgili ahalimize anlatmakt~ r. Bundan hariç bir ~ey elimizden
gelmez. Hakk~m~ z', milletin hakk~n~~ayak alt~na çi~netemem, keyfe alet olamam. Bunun içindir ki hareket-i vâk~an~z~~~iddetle protesto ederim ve bugün
sizden davac~y~ m. Zira haysiyet-i memuriyetime ve dolay~s~yla ~ahsiyetime taarruz ettiniz, memuriyetinizin verdi~i ne~ve-i gurura ma~lup olarak bugün
bir der-kenar~~ y~ rtar, resmi bir Nâfia dairesinde vekil bulunan bir
mühendisin vücudunu unutur iseniz yar~ n daha büyük ve millete rahneler
açar i~ler de yapars~n~ z. Hem de biz yanl~~~havalelerinizi tashih ettirmekle
vakit geçirecek de~iliz. Hakân-~~mahlü da böyle yapard~. Her i~in fili oldu~u
halde daima maiyetine atf-~~cürüm etmek isterdi. Bugün ehemmiyetsiz bir
der-kenar~~ mahvetmeye cesaret ederseniz yar~n mühim bir vesikay~~ ortadan
kald~rmayaca~~n~ z ne malum? S~fat-~~memuriyetinizi sü-i istimâl ettiniz. Bervech-i mesrüd bir der-kenar~~mahvetti~inizden dolay~~zât-~~âlinizi itham ederim. Bununla beraber Nisamn birinci gününden dördüncü Pazar gününe
kadar yani istibdad~ n avdetine yüzde yüz kani oldu~unuz bu eyyâm-~~
me~ kükede alt-melei'n-nâs ald~~~ n~ z vaziyet-i istibdât-kâri ile, sima-y~~
me~ 'umunu biraz göstermeye ba~lam~~~olan o day~l~~~n~ n hande-i mel'anetnümâsma aldanarak ona has tabirât-~~res'miye-i malüme ile (~lâmâ~âallah
Kan~ln-~~Esashniz bakidir...) gibi köhne-eda söyledi~iniz beylik sözlerle, mahiyet-i vicdan~mz~~tasdik ettirdi~iniz gibi müteâkiben i~ in tahmininizin haricinden ç~ kt~~~ n~~hissedince yeis ile istifaya kalk~~ man~zla da zaaf-~~kalbinizi,
fütürunuzu, liyâkat ve iktidar~n~z~~bela~an-mâ-bela~a ibla~~buyurdunuz! O
günden beri memleket vücudunuzu zâit görür. Fakat milletin ulüvv-i cenâb~~
sinninize -ba~ ka bir faziletinize de~il- hürmet etti. Sergerdelik, derebeylik
etmi~~bir aileden yeti~ti~iniz cihetle kan~n~ z kurumadan fikr-i tehakküm, fikri istibdad, fikr-i te~allüb dahi sizden gidemez. Siz ancak murassâ ni~anlarla
sine-i sadâkat-definenizi (!) tezyin eden heykel-i istibdad veli-nimetiniz
Hamid-i Sâni'ye hizmet edebilirsiniz. Fikren ahlaken hür yaraulm~~; ilmen,
fazlan hürriyet-i h~ lluyyesini tenvir buyurmu~~olan serbest ve âli-cenâb muhibb-i millet, vatan-perver, sevgili sevimli padi~ah~m~za lay~ k vekil olamazs~mz. Bunca feryatlara kar~~~hâlâ vaz'-~~istibdadkârinizi bozmayarak biçare yaveri, süvarileri önünüzde arkan~zda ko~ turuyor. Hükümet önünde
selam müfrezesini yoruyorsunuz.
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Me~rutiyete, hürriyete olan derece-i vuk~lf ve muhabbetiniz için bundan
adil ~ahit mi laz~ m? Bununla beraber bu nümayi~ler, ömrünüz oldukça memuriyetinizin bu son parlak (!) günlerini size ihtar edece~inden bir dereceye
kadar sizi mazur görüyoruz. Milletin böyle bir sözü bir sözüne uymaz
mütereddit, ahval-i s~ hhiyesi, kuvve-i samias~~hizmet-i vataniyeye kat'iyyen elvermez enkaz-~~istibdad~~beslemeye tahammülü yoktur.
Pek mütecasirâne ve tabir-i sahif-i mâhüdunuz mücibince perde
birünâne gördü~ünüz -ve f~ krinizde bulunanlar nazar~nda ayn~~ suretle
telakki edilerek- bu hay~ r-hahane ve hak-perestâne beyanat~n men~ei harekat-I istibdad-kârane ve hod-serânenizdir. Bunlar~~ yazan kalem vicdan~ndan ba~ka, vatan~ na milletine hay~ r-hahl~ ktan ba~ ka bir kuvvetin taht-~~
tesirinde de~ildir. Bu kalem bütün mevcudiyet-i maddiye ve maneviyesini
Me~ rutiyet-i Mukaddesemizin, Kant-~ n-~~Esasimizin yani adaletin himayesine
tevdi eylemi~ tir.
Binen-aleyh bu kuvâ-y~~mukaddeseye ve hakikata müsteniden ve kaza ve
kadere mütevekkilen bi-pervayane hizmet ediyor. Kin, garaz, nefsâniyet
gütmüyor. Hat~ ra gönüle bakm~yor, ilk nüsham~ zdaki mukaddeme mucibince meslek-i rast-güsunu bi-inâyetillahi Teala sâye-i millet ve Me~rutiyette
can-fedâkârâne takip edecektir.
Hakay~ k-1 me~ rühaya uzanan cülüs-~~ ~ ehriyariyi müteakip memuriyetinizden çekilmenizi beklerdik. Heyhat! Öyle bir hareket-i fedakarânede bulunmad~n~ z. Zunni muâmelattan, kinayelerden müteessir olmad~n~z! Öyle ise
ben bu aç~ k mektupla size ac~~ve fakat millete, memlekete tad~~bir tebli~de
bulunaca~~ m. Millet sayesinde servetiniz var. Sinniz kemâldedir. Millete de
bâde-mâ hizmet edemezsiniz. O halde vicdan~ n~za, iman~n~ za, hamiyetinize
ve onurunuza müracaat ederek na-hak yere i~gal etti~iniz makam~~ehline
terk ediniz. Biz sizi güzel güzel te~yi ederiz. Selâmetleriz. Çünkü maksad~ m~z
saft~r, pakur. ~ahs~n~zla u~ra~m~yoruz. Muamelât~mza itiraz~m~ z var.
Girdi~-i zamandan ibret al~ mz. Bu, kimseye yar olmaz. Vatan, millet fa'al
malumatl~~ memurlara muhtaçt~ r. Vilayedmiz ise cidden gayretkâr hür yarat~l~~ h bir valiye arz-~~ ihtiyaç ediyor. Binen-aleyh lutfen makam~n~zdan
çekilmek suretiyle olsun büyüklük gösteriniz. Bunu selâmet-i memleket
nam~ na bütün kuvvetimle beyan eyler ve ayn~~ zamanda bu mes'ele-yi
naz~ kaneyi Sadaret-i Uzma ve Dahiliye Nezâret-i celfiesinin nazar-kar-1
âgehisine arz eylerim.
Hayredclin
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c-Serbaz, Nr. 13, 12 C. Evvel 1327/18 May~s 1325/21 May~ s 1909, Pazar-

Kastamonu Valisi Ömer ;Mi Beyefendiye Aç~k Mektup
Vali Beyefendi! Daha ilk vürüdunuzda suretten istidlal-i siret eden
erbab-~~feraset ve fetânet üzerinde ho~~bir tesir has~ l edememi~~idiniz. Ale'lhusus ilk resmi ziyaretler esnas~nda ~ecaat-i müstebidânenizi anlat~rken muallimleri nas~ l vapura bindirip a~~rd~~~n~ za dair olan itirafin~z:
"~nnemâ yl~'raf~l ze'l-fadli z~lve!"düstür-~~ sahihine göre bir muallimin
k~ymet-i ilmiyesinin takdiri ile sizin aran~ zda pek baid bir nisbet hisseden
baz~~zürefâ-y~~haz~rine:
(Secâat... ) m~sra-1 me~ hurunu hat~rlatt~ rm~~~idi. Bununla beraber bir
tak~ m zoraki evzâ ve akval ile erbab-~~hamiyet ve ciddiyeti i~fâle kalk~~t~n~ z.
Halbuki el-cinsi~~ile'l-cinsi yemilü kaide-i tabiiyyesi hakikaten ve fiilen sizi as~l
mücânis oldu~unuz tarafa çekip götürüyordu. Aldat~yorum zannetti~iniz
erbab-~~hamiyet ise "âyinesi i~tir ki~inin lâfa bak~ lmazrhikmetine vak~f bulunduklar~~için mahiyet ve mesle~inizi bütün hakâikiyle ke~f ve takdir etmekte gecikmediler. Fakat hükümet-i me~rütan~ n her cüz'-i sahihine sadakat ve itaatte bir sebat-~~ahenine malik olan o erbab-~~ciddiyet, makam~ n~za
izafetle size hürmetten hatta lede'l-icap muâvenetten geri durmad~.
Vaktâki 31 Mart ate~ inin muhrip ~irareleri buraya da deh~et-endaz-~~ tehdid oldu. Vatan~~ bu mühlik yang~ ndan kurtarmaya hayat ve mevcudiyetini
vakfeden fedakaran-~~hürriyete kar~~~istiskaller gösterdiniz, sizden talep olunan sebat ve hamiyet yerine intâc-~~ ~ ikak ve nifak edecek surette ibzâl-i telkinât buyurdunuz. Her ne ise bunlar~~size uzun uzad~ ya hat~rlatmak istemeyiz. ~üphe yoktur ki adalet bu haurau subüt-~~kanuni ile nazar-~~ intibah~n~za
vaz' edecektir. Nihayet Hareket Ordusundan gelen telgrafnâmelerin meel-i
celâdeti ile buradaki kitle-i ittihad-~~hürriyetin metaneti size ilki-y~~tesir edebildi de ~stanbul facias~n~ n tetimmesi olmak üzere burada haz~rlanan hile,
bi-hamdillah me~ime-i te~ebbüste iken bo~-uldu kald~.
Vali Beyefendi hazretleri! Maske arkas~nda oynad~~~ n~ z oyunlar bu dereceyi bulmu~~iken maksad-~~yegânesi selâmet-i vatandan ibaret olan erbab-~~
hamiyet onun husülünü görmekten mütevellit ne~ve-i saâdet ve meserret
aras~ nda sizin o ahval ve ef alinizi hemen meydan-~~ tedkike çekmek te-
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nezzülünde bulunmad~ lar. Hatta hiç meslek ve mahiyetinize münasebeti olmayan bir tak~ m merdâne ve hürriyet-perverâne mukaddes yaz~lara vaz'-~~
imza hakk~ ndaki ~itab-~~ ~nezbühânenizi de tebessilm-i ali-cenabane ile kabul
ettiler.
Vel-has~l ahvâlinizi maske alt~ nda saklad~ kça -bütün künh ve f~ traun~zla
sizi tammakla beraber- enzar-~~âmmeye sizi te~hir etmek istemedik.
Bizi sükfita sevk eden sebep, uluvv-i cenâba mukârin bir hiss-i nezâhet
idi. Yoksa mütelevvin ve mütebeddil mesle~inizin nukat-~~ miitezaddesine
medar-~~teminat ittihaz etti~iniz "Böyle yaparsam alça~~m, ~unu i~lersem namussuzum"yolundaki sad~ k yeminlerinize! aldanacak kadar bizi saf-dil zannettinizse hakikaten fazlaca saf-dillik ettiniz.
Vali Beyefendi! Mademki maskeyi ç~ kararak mahiyet-i sahihan~z~~ saha-i
fi'liyyata va'z ettiniz ~imdi aç~k konu~al~m:
Yukar~dan beri tasvir etti~imiz ahvalde muhalif-i hakikat bir nokta varsa
söyleyiniz! Yine size soruyoruz (Falan ve hempâlarm~n) ibare-i tezyifiyesiyle
mahv ve kah~ rlar~~ için makâmâta müracaat etti~iniz zevkin -koltu~unuz
alt~ nda haz~ rlanan bir tehlike-i müdhi~enin önünü can-fedâyâne mesai ile
almaktan ba~ka- ne kabahatleri varsa söyleyiniz de biz de anlayal~ m. Hem
bunu yaln~z biz de~il, vatan~ n bütün erbab-~~vicdan~~ sizden soruyor!
Mekteb-i ~dadl Muallimlerinden
Hüsnü

-SERBAZ- (Ayn~~Say~ )
Cibilliyet-i tabiiye hiçbir vakit icra-y~~tesir etmekten geri kalamaz. Bazen
bu, bir zaman-~~ muvakkat için yald~zl~~ y~ ld~zl~~ bir setire-i i~fal alt~ nda
müessiriyetinden mahrum kalabilir. Fakat ufac~ k, hatta zerre kadar bir f~rsat
onun uyu~mu~~deh~et-i katilânesini yine uyu~mu~~velakin yeniden can
bulmu~~bir y~lan~n zehirinden ziyade icra-y~~ fil ve amel ettirir.
iyilik bilmemek, hakikati takdir etmemek, kadir-na-~inas olmak, iyili~e
mukabil kemlik etmek, anlamamazl~~a gelmek, tebessüm-i kâzib alt~nda kin
beslemek, sözlerinin eri olmamak, iktidar-~~ resmisini âlet-i garaz olarak
istimal etmek, aldatmak, tav~ana kaç, taz~ya kovala demek, iki yüzlü de~il
bilmem kaç yüzlü olmak, cesaret ve hamiyeti meydan-~~ i~falatta göstermek,
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gizliden gizliye ocak söndürmeye çal~~mak, beyaz~~siyah göstermeye çal~~mak,
yaln~z küçükleri de~il, sinnen mevkien mâ-fevIderini bile fikr-i intikam ile aldatmaya koyulmak, desâiste tilki hunharhkta kurt ile meydan-~~müsabakaya
ç~kmak istidad~nda bulunmak herkese müyesser olan mezâyâdan de~ildir.
Hilkat bunlar~~pek ender olarak verir.
S~rf hakâik ile mâli olan bâlâdaki mektup bunlar~~bize derhal hat~r ettirdi. Bu evs.f~~hâiz olmak hakikaten bir büyüklüktür. Biz Abdülhamid'e verilen büyük unvan~yla Arapçada mukabili olan A'1i aras~ nda bir fark
görmüyoruz.
(Müsemmâ bi'n-nakiz) olan bu tesadüf pek gariptir. O halde iki rû-siyah~n adedi ço~al~yor. Evet! Mektubun ba~lang~c~~pek hakimânedir. Suret-i
âyine-i sirettir. Sehrimizden evvel bu suretin mâkesi olan ~nebolu bunu ad
için bir fâl-~~hayr görmemi~~idi. Arabac~lar üzerinde bile öyle bir tesir hâs~l
etmi~~ki kendisi gelmeden ~eâmet-i ~öhreti geldi. (Biz bundan i~~beklemeyiz)
diyen arabac~lar~n kulaklar~~ ç~nlas~n! Hakikaten geldi~i günde biz de pek
me~'ûm bir ~ey gördük onun ilavesiyle ~u mektubun münderecât~n~~itmam
edece~iz. Te~rifleri gününde resm-i ho~-âmedi biter bitmez ilk valili~inin ilk
ferman~n~~bir saat evvel dinlemek, resm-i behinini görmek i~tiyâk~yla ertesi
günü saat iki buçukta feman k~ raatini mü~'ir tezkireler yazd~ rd~. Ashâb-~~
merâtip üniformas~n~~lâbis ni~anlar~m hâmil olacak idi. Tabii Beyefendi de
murassâ ni~anlar~~ mü~a'~a> üniformalar~yla arz-~~endam edecek idi. Aceleten
elbise-i resmiyelerini hâmil sand~~~~gece açm~~lar. Bir de ne görsünler.
Me~er bir dirayet-i mahsûsa eseri olarak (!) elbisesinin bulundu~u bu
sand~kta baz~~mayi ilaçlarla kolonya ve sair kokular da konmu~. Yolda bunlar~~
hâmil ~i~eler k~r~lm~~~rütbe-i bâlâ üniformas~n~n s~ rmalar~~sahibinin televvünahlak~ndan ni~an verir bir reng-i bukelamun kesp etmi~, k~l~c~ n~n mevzû
oldu~u yer de bilinememi~~k~l~ç da meydan da yok! Ertesi günkü debdebe ve
dârâta pek mühim bir mani te~kil eden bu hal-i gayr-~~ muterakk~p Beyin
manzûme-i âdâbiyesini tahrik etmi~! Hiddet etmi~~ça~~rm~~~ba~~rm~~~ve derakeb icap edenlere bir tezkere göndererek yar~nki resmin siyah redingodarla
icra edilmesini emretmi~! Ashâb-~~ merâtibe tebli~-i keyfiyet edilmi~. Fakat
vaktin darl~~~~gülünç bir hali intac etti. Gözümüzle gördük. Ashâb-~~
merâtibin kimisi ünifomal~~kimisi sivil olarak Hükümete gelmeye ba~lad~ .
Üniformahlar~n baz~s~~evlerine avdet ediyor, baz~s~~da Hükümette soyunuyor
idi. Uzatmayal~ m. Vakt-i muayyen geldi. Ferman okundu. Toplar at~ld~. Fakat
herkeste bir me'yûsiyet, bir can s~ k~nt~s~, bir hayret, bir teaccüp hüküm
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sürüyordu. Bu ne acûl adam. Per~embe günün (d)e i~i b~ raksa idi ne olurdu
gibi sözler de i~itiliyordu.
~~te Vali Beyefendimizin i~e mübâ~eretleri böyle oldu. Bu zat~n burada
hiçbir i~e muvaffak olamayacaklar~n~~çok duramayacaklar~ n~~ahvâl-i
me~d~hadan tefe'ülen bir iki zata söylemi~~idik, fakat kendisinin bizi hayretler esefler içinde b~ rakan bu derece dün-ayar bir cevher oldu~unu kat'iyyen
tahmin edememi~~idik.
~u sat~rlar~~karalarken Tekirda~'~ndan ald~~~m~z bir mektup kalemimizi
yormakla beraber kârilerimizi ikaz edece~inden çâr-nâ-çâr âticleki sat~rlar~~
yazma~a katland~ k. Mektup uzuncad~r. Kârflerimiz baz~~ f~ karât~n~~burada
baz~lar~ n~~ da Mizah k~sm~nda okuyacaklard~ r Sahib-i mektup (Serbaz)
hakk~ndaki fikir ve mütâlaasm~~ve te~eldcürünü yazd~ktan sonra diyor ki: (O
aç~k mektubun uzda Ömer Ali Bey'in ahval ve hareket-i müstebidânesi o kadar tasvir edilmi~tir ki tarif edemem. Zira kendisi Abdülhamid'in bendegan~ndan me~hur Fehim 'in ser-hafiyesi idi. Almanya imparatoru veya Sefirinin ~srar~~üzerine Fehim Bursa'ya teb'id edildi~i günü Ömer 2£1.'1Bey dahi
Tekirda~'~ndan o gece tahtel-h~ fz Dersaadet'e götürülmü~~idi. Burada bulundu~u zaman her s~n~ f ahaliye kar~~~gösterdi~i ~iddet-i zulüm ve gadri tâclat
edemeyiz. Zaten mahût her nereye gittiyse ayn~~muâmeleyi icrada hiç kusur
etmemi~~idi. Bi-gayr-~~hakk~n keyfi hapisler, tekdirler defâatk vaki olmu~tur.
Fakat o devr-i menhûsda kimseye a~~z açt~rmaya meydan b~rak~l~r m~~
)
Görülüyor ya! Vali Beyefendi hazrederinin ahlak-~~fâz~lalar~~kendilerini hay~r
ile yâd ettiriyor! Can yakt~~~n~~hatta mektupçu iken daha ziyade can yakmak
için Ermenice'yi tahsile ba~lay~p hatta tek tük ö~rendi~ini de i~itmi~~idik.
Daha bildiklerimizi teeddüben ve hürmeten aç~k mektubumuzda yazmam~~~
idik. Kendisine hiçbir surede garaz ve kinimiz olmad~~~ndan meseleyi umumiyet itibar~yla yürütmü~~idik. Fakat o günden sonra ~ayân-~~hürmet ve tâzim
baz~~zevât hakk~nda hafi ve celi yürüttü~ü fena mütalâalar yazd~~~~yalan
yaz~lar kendi mahiyetini daha ziyade i~âaya bizi mecbur b~ rakm~~t~r. Kusur
kabahat hata kendisinindir. Redâet hilkatindedir. Ve eminiz ki bu yaz~lar~~
vakar ve haysiyet-i zatiye-i harikas~yla (!) okudu~u zaman nam-~~dilârâm~~gazete bu suretle sahifelerine geçti~i için sevinecektir. Hâ! Haur~m~za geldi.
Bir gün bizi gazeteci s~fat~yla yanlar~na ça~~r~p gûyâ kendisince târiz telâkki
edilen ve hakikatte kendisine kat'iyen cihet-i taalluku olmad~~~~bizce muhakkak olan bir meselenin netice-i müzakeresinde (bu müzakere kendi tabirleridir) bize hitaben:
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(Bak o~lum istersen benim ismimi aç~k olarak yaz~n, beni tezyif edin,
ben öyle ~eylere ald~rmam) buyurmu~~idiler. Bunu bittabi hakikat olarak kabul etmemi~~idik. Fakat bu mübare~in gösterdi~i evzâ ve harekât hiçbir
tezyiften luzarmayacak kadar kal~n bir g~~ave ile simas~n~n mestur oldu~unu
ispat etmi~tir. Bunun için sarf edilen mürekkebe ac~r~z. Ne çare ki hem bu
emr-i acibini ifa etmek, hem de böyle yadigarlar~n hüviyet-i zatiye ve meslekiyesini milletin enzar-~~ intibah~ na vaz' eylemek bizim için bir vazife
oldu~undan bu i~renç vasf~n~~i~renerek yaz~yoruz.
Gazetemizin ~erefine nakisa getiren bu hal-i ~ztirariyi munsif ve vicdanl~~
karilerimiz etmek istedi~imiz hizmetin ulviyyetine ba~~~larlar demekle
sözümüzü itmâm eder ve koca bir memleket halk~n~~fikren, kâlen, kalemen
yoran, i~lerin mihver-i lay~k~nda adem-i cereyân~na tesir-i azimi görünen, ezher-cihet Me~rutiyet memuru olmas~na fitrauyla terbiye-i istibdâdiyesi kat'iyyen mani olan Vali Beyefendi'nin bir saat evvel kald~ r~lmas~yla umûr-~~
mühimme-i vilayeti emin, metin fa'al bir yed-i iktidar ve hamiyete tevdii tekrar kabinemizden ve vükela-y~~milletimizden kemâl-i sûzi~~ve hararet ile temenni eyleriz.

-M~ZAH-Y~ne sende bir ~eyler var. Nazar~n yine keskin ne ke~fettin bakal~m?
-Ne ke~fedece~im, i~~her taraftan patlak veriyor. Me~er biz bu dünyaya
uzun kulakl~~geldik öyle gidece~iz.
-Mutlaka havadisin mühim ve müessirdir.
Birader biz sabahtan ak~ama kadar çal~~~yoruz. Bazen çak~ r bir keyif
olal~ m deriz. Bizim Apostol'un meyhanesine gider birkaç tane çakar~z. Derken muazzibin biri gelir. Meyhane kapanacak vakit geldi der. Biz hemen
yar~m keyif olarak oradan ç~kar evimize geliriz. Param~zla e~lenemeyiz.
-Bundan ne ç~ kar? Bu muazzib dedi~iniz adama te~ekkür etmelisin ki
senin akl~n~, vakar~n~, paran~~muhafaza ediyor.
Ne tuhafs~n be. Dinle bakal~m söz nereye gelecek.
-Pek iyi devam et!
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Halbuki bizim terbiyemize, memleketimizin ~slah~ na, devletimizin terakkisine hizmet için tayin olunan baz~~büyük memurlar mesela Valimiz gibi
suret-i Hak'tan görünenler bizden ziyade içerler dünyan~ n zevkini sürerler
de a~z~ n~~ aç~ p bunlara bir ~ey diyen yok. Me~rutiyetimizin ilan~~~~~müteakip
~stanbul pa~alarm~ n beylerinin yani Y~ld~ z böceklerinin tercüme-i ahvlini
okuduk. Hep ala mezeler, nadide içkiler, müstesna k~zlarla mâl-a-mal. Tekirda~'~~ karpuzlar~~ me~hur, rak~s~~ da naml~~ olmal~d~ r ki bizim Beyefendi
orada mutasarr~ f iken gece gündüz zevk ve safa ile me~gul imi~. Hey gidi
dünya hey!
Can~ m orada böyle imi~~burada böyle de~il ya! Biz burada içti~ini
görmedik.
Rica ederim. Sözümü kesme bozu~uruz. Sonra benim gibi güzel havadis
bulur getirir bir aptal bulamazs~ n. Burada korkusundan de~il ba~ka ~eyler
dü~ ünmekten vakit bulup da içmedi. Her ne ise ne demi~~idim hey gidi
dünya hey! ~nsanlar hep bir k~ ratta de~ilmi~! ~u mal~f~dlar ki i~itti~ime göre
mallar~~ l~ aciz olunacak ve kendileri birer kaleye gönderilecektir. Onlar aç~ k
olarak zevk ve sefalarm~~ icra ediyorlarm~~~bunlara kimsenin diyece~i yok.
Herifler zevk sahibi imi~ler. Fakat bizim bey böyle yap~n~yormu~! Peder
namma bâkire k~zlar~ n yanlar~ ndan sabahlara kadar ayr~lm~yormu~! Pederlik
maskesi alt~ nda
~~te ben buna inanamam. Bu nas~ l ~ey! Buna vicdan laz~ m. Yoksa Sulukule mahsulü mü...?
-Ahrnakl~~~ n s~ ras~~ de~il. Dinle de adam ol. Evet! Peder beyefendi hazretleri (!) gözüne kestirdi~i k~ zlar~~ ölmü~~k~z~ na benzetiyormu~~da kemâl-i
terahhum ve ~efkatinden ve merhüme kerimesine olan fart-~~ muhabbetinden
yanlarmdan bir türlü ayr~ lmak istemiyormu~. Anlars~ n ya! ~imdi i~in içindeki
f~r~lda~~~gördün mü? Bizim bildi~imiz bir insan ancak bir insana az çok benzeyebilir! Acaba Beyefendinin merhüme kerimesinin saç~~ kadar simalar~~ da
var(m~y)m~~~ki her güzel k~ za benzetiliyor. Bunu anlamak isterim.
Bunun için ilm-i simaya vak~f olanlar~~ bir kongreye davet ederim. Meseleyi hal edene ~u -Serbaz- unvan-~~ cesaret-efzas~yla meydan-~~hakikat ve ulviyete bil.-ihtiraz pay-enclaz olan gazetenin bir seneli~ini nkizane olarak takdim edece~im.
Dellala haber verdik ~ni?
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-Ulan gebe~! Bu i~~dellal~ n a~z~ na dü~er mi? Dellal~ n sesi gazetenin varaca~~~yerlere kadar gidebilir mi? Beni bu kadar ~eyi dü~ünmeyecek derecede millahazas~z m~~san~rs~ n! Yok ben mülâhazas~zl~ kta Beyefendi ile hiçbir
vakit beraber olamam! Dü~ünmeden bir i~~yapamam. Ben icap edenlere haber gönderdim. Bir hafta müsaade istediler. Gelecek haftada i~~hallolunur.
~n~aallah o güne kalmaz i~~olur biter. ~ntizar iyi ~ey de~ildir. Bekleyen de
beklenilen de ate~ler içinde kal~ r. Bereket versin ki (Küllii âtin karib) sözü
bize ümit veriyor. Yoksa i~~fena.
-Kuzum bu fas~l bitti. ~imdi ben de sana bir muamma verece~im halledersen te~yi arabas~n~ n paras~~benden. Gördün mü yine karma çal~~~yorum
köfte-hor!
-Vallahi keyfim geldi! Gözüm telde! Hani o mübarek gün? Söyle bakay~m.
Pek so~uktur, kabre benzer zevki yok, nef i, s~f~ r
Hariciyle dahili banisinin timsâlidir.
-Vay köfte-hor vay!
-U..la...n... i~itirse seni sürgüne gönderir. Öyle te~bih olur mu? Bununla
beraber ne güzel beyitli muammâ! Pek Ma! Bunun cevab~~böyle kafiyeli
mafiyeli mi olacak? Bak benim ~airli~im yok! Ha11a1-1 gavam~z-~~meâni olan
fikir ve irfan~m~ n kuvve-i mü~gil-gil~ayisiyle i~i anlad~m. Muammar hallettim.
Epeyce parlak söz söylermi~im de~il mi? Ne çare ki te~ehhür etmek istemiyorum. ~öhret afettir derler. Bunun için böyle görünüyorum. Lakin s~ras~~geldi
mi böyle ~ayan-~~ aferin dirayetler gösteriyorum. Sak~n Bey i~itmesin beni ak~l
kahyal~~~na tayin eder. Ben buna muyafakat edemem. Hiç ben öylelerin ak~l
kahyal~~~ na tenezzül eder miyim? Sözü uzatt~m. Bizim arabac~~Hasan A~a'ya
pey ver. Sana emniyetim yok! ~~te muammân~z~n halli:
Milleti aldatmaya alet garib bir çe~medir
Kim zemini milletin, ablysa beylik mal~d~ r
Öyle bir çe~me ki bozdu bahçenin ~irinli~in
Nezd-i Ali'de fakat ulviyyetin timsalidir.
~~te imâleli zihafi~~ bir cevab-~~ manzum hezar-meal! Bununla beraber
maksat ~iir müsabakas~~olmay~p muammâ halli oldu~u için bu kusurlar~~muamma* halli hususundaki dirayetime ba~lars~n de~il mi? Ben de ~imdi bir ~ey
soraca~~ m. Çe~menin bânisi ile mühendisi ~nalüm fakat paras~yla ismi
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meçhul! Bir rivayete göre hükümetin masarif-i tamiriyesinden yap~lm~~~di~er
rivayete göre kise-i tunran-perveriden. Do~rusu bu olacak! Lakin isim? Güzel
bir isim bul bakal~m!
-Hay hay: :kbide-i ~stibdat, Hât~ ra-i irtica, Yadigar-~~ ~eamet, Eser-i Âli-i
Tehakkiim, Ber-güzar-~~Kâzib, Külah-~~ Heykel-i ~~fal. Al sana alt~~isim!
-Hepsi güzel! Fakat bir tane laz~m. Kur'a çekelim.
Pek ala i~te ben alt~~ka~~t yazd~m. Ç~kar fesini!
-~~te... Elini uzat bir tane al.
-Ald~ m...!
-Ne ç~kt~~bakal~m!
-Hah hah! Eee ~imdi bakal~m! Hât~ra-i irtica, en güzeli de~il mi?
Pek güzel, pek münasip var ol. Elin dert görmesin!
-Te~ekkür ederim. Lakin ben resm-i kü~ad~ n~~ görmeden, ismini, tarihini
hâk ettirmeden, sabah ak~am geçtikçe ana nükte-endaz-~~azamet ve gurur
olmadan memlekete veda-han ve reh-nümâ-y~~ esef ve hüsran olursam
eme~ime ac~r~m.
Sen sa~~ol birder. Allah ba~ka keder vermesin. Gitti~in yerde bir daha
yapur~ rs~ n! Yer beylik, su beylik, resmi yapan mühendis beylik olduktan
sonra gerisi ne? Allah millete devlete zeval vermesin. Erbab-~~vicdan~~ da
do~ru yoldan ay~ rmasm. Yoksa böyle ucuz ucuz hayrât her vakit yap~l~ r. Maamâfih hikayesini ede ede bitiremedi~in di~er asar~n da böyle ise ahirette verecek hesap ve cevap çok! Belki de dünyada soran olur. Adalet-i ezeliye
ihmal etmez imhâl eyler. Acaba geceleri ne vicdan azaplanyla geçiriyorsun!
Hüdâ alim dü~ünmem bile! Zaman~ n verdi~i f~ rsat~~hilsn-i istimâlden
ba~ka bir i~~görmedim. Mes'üliyet bana de~il zamana aittir.
Pek güzel buyurdunuz. Maa-mafih zaman sebats~zd~r. Dün verdi~i f~rsat~~
bugün geri al~r. Dün el üstünde tuttu~unu bugün haziz-i mezellete atar!
Onu hüsn-i idare etmeyen daima menküb ve mahküm olur. ~~te benim de
size cevab~m bu.
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d-Köro~lu, Nr. 30, 20 C. Ahir 1327/25 Haziran 1325/8 Temmuz 1909
Muktebesât: Kastarr~onu'da ~rticâiy>reu~~
Osmanlischer Lloyd muhabiri yaz~yor:
Vilâyet gazetesinin tekzibât~~hilâfinda olarak Kastamonu Valisi Ömer Ali
*
Bey, yeni Türkiye'nin muhtaç oldu~u memurinden de~ildir. Ömer Ali Bey
XIX. asr~n evâs~t~nda baz~~vilâyetlerde keyfe mâ't-tefak idare-i hükümet eden
derebeylerine benzer. Hareket-i indiyyesinin en birinci nümûnesi baz~~
ef âlini tenkid eden Serbaz gazetesini tatil etmesidir. Di~er bir misal daha
kendisiyle arkada~lar~n~ n maa~~n~~istedi~i için NâT~a Müfetti~i (Kondoktörü)
Emin Efendi'yi tevkif etti. Vali hiçbir sebebe müstenit olmaks~z~ n mümâileyhin maa~~n~~vermekten istinkâf ediyordu. Ömer A~~Bey Emin Efendi'nin
sebeb-i tevkifi olmak üzere güyâ kendisini tehdit etti~ini söylüyordu. Fakat
itham~n icra edilen istintâk neticesinde bir saniadan ibaret oldu~u tezâhür
etmi~~ve müddei-i umûmi bil-sebep kimsenin tevkifi muvâfik olamayaca~~ndan Emin Efendi'nin sebilini tahliye etmi~tir. Lakin bu hal Vali Beyefendi'nin ho~una gitmedi~inden ve yapacak bir ~ey de bulamad~~~ ndan hemen Emin Bey'i Kastamonu'dan neyf etti (!).
Müddei-i Umümi Hâmi Bey'in dahi Istanbul'a ça~~r~lmas~~Vali'nin eser-i
intikam~d~r. Hâmi Bey'le Emin Efendi'nin Ittihat ve Terakki Cemiyeti'nin en
fa'al ve gayûr azas~ndan oldu~unu zikredersek bu hareketin esbâb~~ tezâhür
etmi~~olur. Vali ~üreka-y~~ indiyesi ile ahaliyi tazyik ederek Dersaâdet'ten
gelmi~~olan Hey'et-i Tahkikiye huzurunda kendisi aleyhinde söz söylemeye
cesaret edecekleri haps ve nefy etmeye muktedir oldu~unu göstermek istiyor.
Bunlardan mâadâ Vali zaten 70-80 ya~~nda bir ihtiyar olup kuvve-i sâmia
ve bâsiras~na art~k idare-i umûr edemeyecek derecede zaaf târi olmu~tur. Pek
geri kalm~~~olan Kastamonu Vilâyetini tarik-i tekemmüle sevk için buraya
genç, fa'al, cidden me~rutiyet-perver bir vali göndermek laz~md~r.
Harekât-~~ irticâ-kârâne hakk~nda tahkikat icra etmek üzere
Dersaâdet'ten ~ehrimize gönderilmi~~olan Hey'et-i Tahkikiye yaln~z menâfi-i
hükümeti nazar-~~dikkate alarak ve e~hâsa her kim olursa olsun ehemmiyet
vermeyerek müsebbipleri bulacakt~r. E~er bu surette hareket edilmeyecek
olursa irticân~ n bu vilâyette pek ziyade kökle~ece~ini görmek tehlikesine
maruz olaca~~z.
Tercüman-~~Hakikat
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e-Köro~lu, Nr. 33, 12 Recep 1327/16 Temmuz 1325/29 Temmuz 1909

Valinin Davas~~
Gazetemiz Müdür ve Muharriri Hüsnü Efendi aleyhinde Vali-i sâb~k
Ömer ;ili' Bey taraf~ndan iftira ve tahkir davas~~ikame edildi~inden Temmuz'
un 14'üne müsâdif Sal~~günü davan~ n rü'yet edilece~ini ve neticeyi de
kârilerimize bildirece~imizi geçenki nüsham~zda yazm~~~idik. Dava her ne
kadar neticelenemeyerek esbâb-~~ kanuniyeden dolay~~yevm-i âhara tâlik
edilmi~~ise de vadimizden half etmi~~olmamak için Müdürümüzün bu babta
Mahkemeye verdi~i müdafaa-nâmeyi ber-vech-i d derc ediyoruz:
Vali-i sâb~k Ömer ;Mi Bey taraf~ndan hakk-~~âcizanemde mahkeme-i aliyyelerine iftira ve tahkir davas~~ikâme edildi~ini taraf~ma tebli~~olunan fi 4
Temmuz sene 325 tarihli ve 442 numaral~~ celp müzekkeresi meelinden anlad~m. Devr-i istibdatta valililer, mu~ber olduklar~~kimseleri hiçbir mahkemei adalete müracaata lüzum görmeksizin, keyif ve arzular~~vechile hapis ve tevkif ve nefy ve ta~rib suretiyle cezaland~ r~r ve bundan dolay~~bir güne suâle
mâruz bulunmazlar idi. Bugün ~u dava, enzâr-~~millete kanunun keyfe galebesini arz ediyor ki bu da s~ rf Me~rutiyet-i mukaddesemizin semerât-~~
nâfias~ndan olma~la bize bugünleri gösteren Cenab-~~ Hakk'a arz-~~
te~ekkürât-~~bi-gâyât ederim; Zira bu hal, millet için bir nimettir, her nimet
~ükrü müstelzimdir.
Reis Beyefendi! Ömer 'Ali Bey kendisine iftira ve tahkirât icra
edildi~inden bahis ediyor. Halbuki ne gibi mevâdd isnad~yla iftira eyledi~im
ve ne maksat üzerine ne gibi elfâz-~~tahldriyye istimliyle tahkirâtta bulundu~um tasrih olunmuyor; Çünkü bendeniz Ömer Ali Bey'e iftira etmedi~im gibi kendisini tahkir de eylemedim. Ömer "Ali Bey'in taraftârân-~~
Me~rutiyet aleyhine makâmât-~~âliyeye yazd~~~~telgrafnâmelerin, bilhassa Dahiliye Nezâret-i celilesine fi 22 Nisan sene 325 ve fi 4 May~s sene 325 tarihiyle
yazd~~~n~~ i~itti~im ~ifreli telgrafnâmelerinin celp ve k~ raati kendisinin
hürriyet-perverân hakk~ndaki fikrinin derece-i ~iddetini irâe ve ispata kâfklir
zannederim. Hiç bu kadar icad-~~müftereyâta muktedir olan Ömer 'Ali Bey'in
aleyhimde iddia eyledi~i i~bu iftira davas~~acaba müdür-i mes'ülü bulundu~um (Köro~lu) gazetesinin 25 numaral~~nüshas~nda ve "Tebyin-i Hakikat" ser-levhas~~ alt~nda yaz~lan makaleden mi iktibas olunmu~tur?!. E~er
böyle ise bu, cidden ~ayan-~~isti~râbd~r.
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Hükkam-~~ Kiram! Cümlece malumdur ki lisan-~~matbuât, tercüman-~~
efkar-~~millet, hâdim-i teli-i ümmettir. Biz o makaleyi, ser-levhas~ndan da
anla~~laca~~~vechile, resmi olan vilayet gazetesinin resmiyetiyle gayr-~~
mütenasip ve s~rf bir maksad-~~hususiye mebni yazd~~~~bir makalenin efkar-~~
âmmede has~l etti~i tesirâta tercüman olmak üzere yazd~k. Makalemizde makale sahibini tayin etmedik. Mezkur makale müddeinin arzuhaline merbut
(Köro~lu) ceridesinde mündericfir.
Bunun neresinde ~ahsiyâta giri~ilmi~~ve kime taarruz olunmu~tur? Makalemizin bir cümlesinde: "Yaln~z i~in tahkikât-~~resmiye dairesine girdi~ini
i~itti~imiz için onu te~vf~~ve i~gal etmi~~olmamak his ve vazife-perverânesiyle
baz~~cihetl eri biraz hafif geçmeye ve tafsilâttan tevakkf etmeye lüzum
gördük" denilmi~ti. Art~k o tahkikat-1 resmiye yap~lm~~~ve hafif geçilen cihetler yüzlerce zevat-~~mûtebere taraf~ndan Hey'et-i Tahkikiye'ye verilen ifadada
tenvir ve tavzih edilmi~~oldu~undan e~er ispat edilen mevaddan dolay~~tahkir ve iftira davas~na k~yam etmesi laz~m gelirse ~uhûd-~~mûmâ-ileyhimin
kâffesi hakk~nda Mahkeme-i Aliyyelerine müracaat eylemesi iktiza eder. Bunun böyle olmas~~laz~m gelece~i Hey'et-i Tahkikiye'ye verilen evrakm celp ve
mütalaas~ndan müsteban buyurulur. Hal bu merkezde bulunmu~~ve Ömer
/kil Bey'in irtica olan meyil ve hizmeti hala efkar-~~umûmiyeden zil olmam~~~iken s~rf âmal-i mahsusaya mübteni olarak vilayetin resmi gazetesiyle
setr-i hakikate çal~~~lmas~~ve bilhassa istihkar-~~hayat edercesine beldemizin
muhafaza-i asayi~ine mesai-i mü~ekkel-i ber-enclazanesi sebk ederek
umûmun mazhar-~~teveccüh ve sitayi~i olan ve bir iki nüsha evvel yine o resmi
gazete ile lisan-~~Vilayetten takdir edilen bir zat~n tahkir edilmesine kar~~~
tercüman-~~efkar-~~umumiye olan gazetemizin tavzih-i hakikatten i~maz eylemesi gayr-~~kâbil-i afv bir hamiyetsizlik olur idi. Binaen-aleyh "Tebyin-i Hakikarmakalesiyle gazetemiz uhdesine müterettib bir vazife-i mukaddeseyi ifa
etmi~~olma~la bundan -velev ki mevhfun olsun- bir iftira davas~~icad~~yine hayal-i muhaldir. Acaba Ömer 'Ali Bey tevehhüm etti~i iftira ve tahkir davas~n~~
(Serbaz) gazetesinin 13 numaral~~nüshas~nda ne~rolunan aç~k mektuptan m~~
ç~kar~yor? Bendeniz o mektubu yazd~ktan sonra da tekrar tekrar okudum.
Onda öyle iftiraya, tahkire müteallik bir ~ey yoktur. Mezkur mektup dahi
müddeinin arzuhaline melfüf (Serbaz) gazetesinde mündericdir.
Hükkam-~~Kiram! Matbuât~n vazifesi menâfi-i umumiyeye hizmettir.
Ömer Ali Bey, eyyam-~~ buhrandaki mesal-i irticâiyesine set ve mümânaat
çeken me~rutiyet-perverân aleyhine nüfûz-~~hükümetten bi'l-istifade hücum
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etti. Bu hücumu bâlâda arz etti~im telgraf-nâmelerinin celp ve k~ raatiyle
maddeten dahi sabit olur. Bendeniz, sevk-i hamiyetle kendilerini ikaz için o
aç~ k mektubu yazd~m. Çünkü kendileri mekteb-i istibdâttan yeti~mi~, taazzuma al~~m~~~oldu~undan kimsenin ihtarât-~~ hay~ r-hâhânesini dinlemez idi.
Me~rutiyet-i idare ise millete bu hakk~~ bah~~etmi~tir. Emsali hemen her gün,
gazetede görülmektedir. Erbab~~ bu gibi ihtârât-~~ hay~ r-hâhâneden
mütenebbih, bu suretle millet de müstefit olmu~~olur. "Bir i~ten maksat ne
ise hüküm ona göredir!" Ben de Ömer 'A' li Bey'in millet menâfiine sarf etmeye mecbur ve memur oldu~u nüfûz-~~ vilâyeti, Me~rutiyet hâdimlerinin
aleyhine sarf ve israf eyledi~ini gördüm. Kendisinin israf etti~i bu kuvvet ise
milletindir. Bendeniz de efrâd-~~milletten biriyim. Bir hakk-~~ mü~â~n izâas~ na
göz göre sükut etmek millete en büyük ihanettir ki me~rutiyet-i idare, bilhassa hamiyet-i Osmaniye buna mütehammil de~ildir. Bendeniz vazife-i vataniye ve milliyemi ifa ettim. Vazife ise muceb-i suâl olamaz. Kald~~ ki gerek
"Tebyin-i Hakikat" makalesinde, gerek 'Aç~k Mektub"umda iddia olundu~u
vechile ne Ömer Ali Bey'in aleyhine, ne de bir ~ahs-~~muayyen-i âhara iftira,
zem, tahkiri mutazamm~n bir tek kelime bile yoktur. Binen-aleyh, ahvâl-i
mesrikleye göre icap eden muamelenin icras~ n~~ Mahkeme-i Aliyyelerinin
müsellem olan adalet ve hakkaniyetine terk ve tevdi eylerim. Ol-babta emr-u
irade hazret-i men-lehü'l-emrindir.
Ek-II BOA. DH.MU~: N~~: 5-3/37.
Kastamonu Vilâyeti Mektubi Kalemi Aded 384
Dahiliye Nezâret-i Celilesi Huzur-~~ Fehâmet-Mevfûr-~~Samisine
Martiz-~~ Çâker-i Kemineleridir ki
Baz~~esbâb-~~ihtirâsiye ve ahlâk-~~ redie sâikas~yla hakk-~~çâkerânemde ihtirâ ve i~ te edilen müftereyât ve azviyyât-~~mü'limeden dolay~~vaki olan talep
ve istidâ-y~~ bendegânem üzerine izâm huyundan Hey'et-i Tahkikiye ikmâl-i
tedkikât etmi~~olmal~ d~ r ki bugün Dersaadet'e avdet eyledikleri gibi
müftereyât-~~ vâk~an~ n mürettiplerinden ~stinâf Müdde-i Umümisi dahi bu
kadar mânlzât-~~ubeydâneme kar~~~acipdir ki yine memuriyeti ba~~na geldi.
E~erçi irtica ve ifsâd gibi, din-ü devlet ve vatan~ ma ihanet gibi, bir hey'eti istibdâdiye tertibi ve avene-i fesâdiye ve irticâiye tedarik ve te~kili gibi fikren
vaz'an hâlen bir hareket ve fi'liyyât-~~ çâkerânem me~hüd ve mesbet veya
Belleten C. LXX, 44
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mahsus ise akâid-i ~slâmiyemle hamiyet ve muhabbet-i Osmaniyemle namus
ve haysiyet-i zâtiyemle selâmet ve selâset-i vicdaniyemle idama kadar en a~~r
cezaya her an her dakika muti ve müheyyay~m.
~ayet
muâheze böyle bir halim yo~ise ~stinâf Müddei-i Umûmisi
Redif miralay~~Beledi Reisi misillû müftereyât-~~vâk~a-i hayat-sûzi icad ve ihtirâ
edenlerin ve ~unu bunu tehdit ve ifâ1 ile bühtannâme tertip ve bilir bilmez
tahtim eden ve ettirenlerin sür'at-i tecziyesini talep ve istid'â etmekle
beraber Me~rutiyet-i mübeccelemizin âsâr-~~âdile-i fi'liyyesine kemâl-i
tehâlükle intizar ederim.
Kastamonu'da bir vakitten beri devam eden bu ~~mar~ kl~~~n bu tecavüzün bu ifâlâtin e~erçi serian önü al~nmaz ve bir tak~m erbâb-~~fesat buradan kald~ r~lmaz ve ahlâk-~~ ahali üstünde k~smen bir terbiye-i intihabiye
gösterilmez ve kudret-i kabiliyet ve adalet ve mehâbet-i hükümet vakit ve zaman~nda irâe edilmez ise me~rutiyet-i idare ve hükümet-i siyasiye itibar~yla
bu memlekete en maharetlilerimizden, en liyakatlilerimizden, en diplomat
bildi~imiz genç veya mücerrep kâr-â~inâlar~m~zdan valili~e her kim gelirse
gelsin birkaç ay sonra görülecek netice yine bu ~irret bu hal, yine bu fesad bu
makâl, yine bu tecavüz bu ef âldir.
Gerek geçmi~lerim gerek kendim bu devlet bu millet sayesinde envâ-~~
terakkiyât ile muazzezen ve muhteremen merzuk oldu~umuz gibi bak~yye-i
hayat-~~ çâkerânem dahi kemâ-kân o sayede ve gayet kanaatkâr bir surette
erninül-intiâ~~bulundu~u için maruzât-~~vâk~a-i kemterânem aslâ ve kat'â
nefs-i çâkerâneme tealluk etmeyip ancak muhafaza-i ~eref-i hükümet ve
tedvir-i umûr-~~devlet ve intizam ve inzibat-~~memlekete ve usul-i Me~rutiyet
ve adalete ve hakk-~~hürriyet ve selamete ait ve râcidir.
Ashab-~~hall-ü akd ne kadar metin olursa olsun bir tak~m erbâb-~~âmâl-i
fesat-ârân~n envâ-~~ e~kâl-i hay-huy-i fitne-cûsundan mali, mülki, idari, zati
muhafaza-i vakar ve namus kayd~na dü~erek tesirât-~~dahiliye ve hariciye itibar~yla umûrun temin-i hüsn-i tedviri ve hele en ziyade muhtac-~~~slah ve tersi
ve tersin olan hutûb-i nâf~a ve maarifi sektedâr olmaktan asla hali kalm~yor.
Buralar~~ise devletçe ~âyân-~~teemmül ve tedkik-i amiktir. Her halde emr-u
ferman hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fi 16 Cemâziye'l-âhir seen 327 ve ~l 21 Haziran sene 325
Kastamonu Valisi Bende
(Ömer Ali Mühür)
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Ek-ili Ömer Ali Bey'in 12 A~ustos 1901 Tarihi itibar~yla Yapt~klar~~
(Hat~ra Defteri, s. 7-8).
Sâye-i hazret-i hilâfet-penahide memurin ve e~râf-~~ahalinin inzimâm-~~
muâvenetiyle merkez-i livâ ve mülhakâtta te'sis ve in~aat~ na muvaffak
oldu~um mebâni.

ADET

SURET-I
~N~ASI

1

Müceddeden

Band~ rma'da nâm-~~ Hazret-i Hilâfet-penâhiye
mensup Hamidiye Mekteb-i ~btidaisi

1

46

Band~ rma'da nâm-~~ Hazret-i Hilâfet-penâhiye
mermer çe~me

7
1

,,

ESÂM~SI

Band~rma'da nâm-~~Hazret-i Hilâfet-pehâhiye ufak
çe~me

64

Band~ rma'da Haydar Çavu~~Mekteb-i ~btidaisi
(alt~nda ma~azalar~~dahi maa~âta kar~~l~ kt~r)

46

Gönen ~ehrine iki saatlik mesafeden su isâlesi

1

44

Gönen'de nâm-~~Hazret-i Padi~ahiye cesim çe~me

24

Tamiren

1

Müceddeden

.-

1

Gönen'de Valide Sultan, Defterdar ~brahim Pa~a
ve zevât-~~ sâire nâm~ na mensup olarak çe~me,
~adr~van, hamam
Bal~ kesir'de Hastahane'ye irâd Hamam
Bal~kesir'de Belediye Meydan~ 'nda ~adr~van

1

64

Bal~ kesir'de di~er ~adr~van

1

46

Bal~kesir'de Mahkeme-i ~er'iyye

1

46

Bal~kesir'de Hac~~Ali Câmi-i ~erifi bir minaresi

1

66

Bal~ kesir'de Hoca Sinan Câm-i ~erifi

1

46

Bal~ kesir'de ~eyh Lutfullah Cami-i ~erifi

1

Tamiren

1

Bal~ kesir'de Okçu Kara Câmi-i ~erifi
Bal~kesir'de Kasaplar Câmi-i ~erifi

1

64

1

Müceddeden

Bal~ kesir'de Emin A~a Câmi-i ~erifi
Bal~ kesir'de Hamidiye Caddesi
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46
1Bal
~kesir'de Hamam Caddesi
"
1Bal
~kesir'de Mektupçu Caddesi
1

Tamiren

1

46

1

Müceddeden

Bal~ kesir'de K~~la-i Hümayün (Tecdid derecesinde)
Bal~ kesir'de Hükümet Kona~~~(Tecdid derecesinde)
Bal~kesir'de Hükümet Meydan~~(Kü~âd)
Bal~kesir'de K~~la-i Hümayün Caddesi

1

1Bal
"
~ kesir'de ~brahim Pa~a Câmi-i ~erifi (~ki
~erefeli minaresi)
1

1

64

"

1„

64
1

46

Bal~ kesir'de Yirmi be~~metre irtifâ~nda Saat Kulesi
Bal~ kesir'de Debboy-~~Hümayün
Bal~kesir'de Cephanelik
Bal~ kesir'de Za~nos Pa~a Câmi-i ~erifi
Bal~kesir'de Za~nos Pa~a Türbesi

1Bal
~ kesir'de maarif irâd~~Lonca yerindedir
1
1

1
1

44

Band~rma'da sütün-~~mefharet

46

Band~ rma'da Rihtim 180 metre

”

S~nd~rg~'da köprü

"

Bal~kesir'de 350 adam al~r Hapishane

1

64

1

66

Band~rma'da ~adr~van
Band~ rma'da Hükümet Kona~~~
Ayval~k'ta Hamidiye Câ.mi-i ~erifi

1

~trnam ve
Kü~âd

1

Müceddeden

1

44

Balya'da Karakolhane

46

St~s~~~l~k'ta Telgrafhane kü~âd~~

1
1
2

46
64

Balya'da Telgrafhane kü~âd~~

Bal~ kesir'de Kütüphane ve mütâlâahane. Kütüb-i
nefise ile memlüdur
Güngörmez, Karadere köprüleri gibi urnür-~~
nâfiaya ait lehü'l-hamd otuz kadar köprü in~a
edilmi~~ve birçok ~ose yollar ihdas k~l~ nm~~t~r
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Bu kadar in~aatm milyonlara bâli~~olan kâffe-i masârifi mahalleri ahalisi
taraf~ ndan ve hele Bal~ kesir in~aat~= ak~llara hayret veren masârif-i külliyesi
Bal~ kesir ahali-i hamiyet-mendân~~ cânibinden kemâl-i mefl~aretle nakden ve
aynen tesviye ve ha edildi~ini delâlet-i âcizânemden nâsi fart-~~ miibahât ile
kayd eyledim.
Fi 30 Temmuz 1317(12 A~ustos 1901)
Karesi Mutasarr~fi
Ömer Au
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Kurdu~u Ktittiphaneye ba~~~ lanan bir kitab~ n ka
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Nesimi Yaz~c~~
Ek-VI

Ömer Ali Bey 1898'de (Malt~mât, VII/164/883)

Ne simi Yaz~c~~
Ek-VII-VIII

Ömer Ali Bey'in Band~ nna'da Haydar Çavu~~Camii önünde yapt~ rd~~~~~ad~ rvan

Ömer Ali Bey'in Tekirda~'da yapt~ rd~~~~Hükümet binas~~ sonradan geni~letilmi~tir.

Nesimi Yaz~c~~
Ek-IX-X

'..

--,„

O~ner Ali Bey'in Tekirda~'da yapt~ rd~~~~abideiçe~~ne

Ömer Ali Bey'in Kastamonu'da yapt~ rd~~~~abideke~~ne (Yâdigk Qes~nesi)

