MESLEK KURULU~U VE FAAL~YET~~
ENVER KORAY
Türkiye'de I850 ile 1876 y~ llar~~ aras~nda hükümet çal~~malar~n~n
mürakabe edilebilmesi için millet temsilcilerinden olu~an bir parlamento
kurulmas~~ yolunda baz~~ ~ah~slarla baz~~kurulu~lar~n, hemen hepsi ba~ar~s~zl~kla sonuçlanm~~~bir tak~m faaliyetler içinde bulunduklar~~görülmektedir.
Ba~ar~s~zl~kla sonuçlanm~~~olmalanna ra~men bu faaliyetlerin, TürkOsmanl~~toplumunda meydana getirdi~i etkiler olumlu ~ekilde geli~erek,
1877 y~l~nda ilk Türk parlamentosunun kurulmas~nda önemli bir rol oynad~klar~~malumdur.
~~te bu çe~it faaliyetlerden birisi de "Meslek" veya "Meslekname" adl~~
kurulu~un çal~~maland~ r. Ne varlci uzun y~llar bu kurulu~~özellikle edebiyat tarihimiz bak~m~ ndan önemli yazarlar~n yurt d~~~nda 1867 y~l~nda kurduklar~~"Yeni Osmanl~lar" adl~~ kurulu~la ayn~~ te~ekkül olarak kabul edilmi~~ve yak~n zamanlara kadar böyle san~lm~~t~ r I. Son zamanlardaki ara~t~rmalar Meslek te~ekkülünün Yeni Osmanl~larla bir ili~kisinin bulunmad~~~n~, amaç ve çal~~ma tarzlar~n~n birbirinden çok farkl~~oldu~unu ortaya
koymu~tur. Bu yanl~~l~k "Yeni Osmanl~lar" ad~~verilen ve daha ziyade yazarlardan olu~an te~ekkül hakk~nda ilk defa geni~~ölçüde bilgi veren Ebuzziya Tevfik'in 2 1909 y~l~nda yay~nlad~~~~Yeni Tasvir-i Efick Gazetesi'nde
"Yeni Osmanl~lar~n sebeb-i zuhuru" adl~~yaz~~dizisinde anlatt~~~~olaylar~n,
belki kendisinin de içinde bulunmas~ndan dolay~~ hiçbir tenkide tabi tutulmadan do~ru kabul edilerek benimsemesinden ileri gelmi~tir3.
Konumuz olan Meslek kurulu~u son incelemelere ve ara~t~rmalara
göre 1867 y~l~~ A~ustosu'nda Paris'te kurulmu~~olan Yeni Osmanl~lar te~ekkülünden önce kurulmu~tur. Te~ekkülün ne zaman kuruldu~unu kesin
' Enver Koray: Yeni Osmanl~lar. Belleten, Say~~186.
Ebuzziya Tevfik bu kurulu~un tarihini anlat~rken kendisinin de-ki o zaman henüz
17 ya~lannda olmas~~laz~md~r- içinde bulundu~unu yazmakta ise de, bunun ne kadar gerçekçi oldu~unu gösteren bir emareye, ne kendi yaz~~dizisinde ne de ba~ka kaynakta rastlamak mümkün de~ildir.
2

' Bu kitap yak~n zamanlarda iki ayr~~yazar taraf~ndan (Ziyad Ebuzziya ve Semsettin
Kutlu) sadele~tirilerek bas~lm~~t~r.
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olarak tespit etmek mümkün olamamakta ise de, baz~~ kay~ tlardan 1865 y~l~ n~ n yaz ba~lar~ nda Istanbul'da kuruldu~unu söylemek mümkündür.
Ebuzziya'n~ n ifadesine göre te~ekkül, 1865 y~ l~~ Haziran~ 'nda Istanbul'da Belgrad Orman~ 'nda derne~in kurucusu ve ba~kan~~ oldu~u san~ lan
Sa~~r Ahmed Bey o~lu Mehmed Bey'in' arkada~lar~~ ile yapt~ klar~~ gizli bir
toplant~ da kurulmu~tur 5. Ebuzziya'n~ n bu iddias~~ ba~ka yazarlar taraf~ndan ba~ka kaynaklara dayan~larak verilen bilgilerle de teyid olunmaktadil- 6. Ancak Ebuzziya bu kurulu~u-tabii di~erleri de- Yeni Osmanl~ lar olarak kabul etmektedir.
Bir k~ r gezintisi, bir piknik ~eklinde yap~ lan bu toplant~da Sa~~r Ahmet Bey'in o~lu-toplant~ n~n bunun taraf~ ndan haz~rland~~~~anla~~lmaktad~ rMehmet Bey'den ba~ka yak~ n arkada~lar~~ Menapirzade Nuri, Kayazade
Re~at, Refik, Ayetullah Bey ile Nam~ k Kemal'in de bulundu~u anla~~lmaktad~ r'. Ancak Nam~k Kemal'in bu toplant~ya kat~ ld~~~~kesin olmakla
beraber demek çal~~malar~ na kat~ld~~~ n~~ gösteren ba~ka bir delil bulunmad~~~~gibi aksini gösteren beyanlar bulunmaktad~ r'. Sami Pa~azade Hasan
Bey "bu cemiyette Nam~k Kemal, Ziya Bey ve Suavi Efendi dahil de~ildi"' diye tasrih etti~i gibi Ziya Bey (Pa~a)'de Paris'te yay~nlanan 16 Haziran 1867 tarihli La Liberte Gazetesi'nde ç~ kan bir yaz~s~nda Yeni Osmanl~ lar~ n bu te~ekkül ile bir alakalar~ n~n bulunmad~~~ n~~ söyler'''.
Bir k~ r gezintisi mahiyetinde yap~ ld~~~~anla~~lan bu ilk toplant~da
gençlerin o günlerde en çok konu~ulan memleket meseleleri aras~ nda bulunan hükümet icraat~ n~ n murakabesi ve bu amaçla bir parlamento kurulmas~~ ve bunun için ne yolda hareket edilmesi gerekti~i hususlarm~n
görü~üldü~ü tahmin olunabilir.
4 Mehmet Bey, Sadrazam Mahmut Nedim Pa~a'n~ n a~abeyisi sa~~r Ahmet Bey'in o~lu ve Abdülmecit devri vezirlerinden Ba~dat ve ~am Valiliklerinde bulunmu~~olan Gürcü
Mehmet Necip Pa~a'n~ n torunu olup Avrupa'da ö~renim görmü~, ak~ll~~ve zeki bir ki~idir.
' Ebuzziya Tevfik: Yeni Osmanl~ lar. Sadele~tirilmi~~bas~ m. I.c.S. 82.
M. Cemal Kuntay da Ebuzziya'ya dayanarak olay~~ aynen vermektedir. N.K.I.,
Ibnülemin M. Kemal Inal: Son As~ r Türk ~airleri S. 942.
Ebuzziya Tevfik: Yeni Osmanl~ lar. I. 83, M.C. Kuntay: Nam~ k Kemal I. 18,
ibnülemin M. Kemal ~ nal: Sonas~ r Türk ~airleri s. 941.
Hadisat-~~ hukukiye ve tarihiyye mecmuas~. Say~~ 3, Say. 15. Hasan Bey'in Mektubu.
a.g.e. Ayn~~ sayfa.
1" Prof. Dr. Kaya Bilgegil: Yeni Osmanl~lar. S. 341.
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Ebuzziya'n~ n bu toplant~da kuruldu~unu belirtti~i " derne~in ad~~ da
bugüne kadar hemen bütün kaynaklarda Ebuzziya'ya uyularak Yeni Osmanl~lar olarak kabul edilmi~tir. Baz~~ yazarlar taraf~ ndan dernek ad~n~ n
"Ittifak-~~ Hamiyet" oldu~u ileri sürülmü~~ise de 12 son ara~t~rmalarla ortaya
ç~ kan resmi belgelerde kurulu~un "Meslek veya Meslekname" ad~yla an~ld~~~~anla~~ lm~~t~ r ". ~ttifak-~~ Hamiyet ad~ n~ n Nam~ k Kemal üslubu ile bir
yak~~t~rma, bir tamlama oldu~unu dü~ünmek mümkündür. Ancak te~ekkülün kurucusu ve ba~~~oldu~u kabul edilen Sa~~r Ahmet Bey o~lu
Mehmedin Hüseyin Vasfi Pa~a ile 1870 y~l~ nda Cenevre'de ç~ kard~ klar~~ ~nk~lâp Gazetesi'nin birinci say~s~ndaki "ke~f, el-zamir" adl~~ makalesinde
bahsetti~i "üss-i medeniyet" deyiminin derne~in gerçek ad~~ olup olmad~~~n~~ da dü~ünmek gerekir 14. Bu makalede Mehmet Bey" tesisine en ziyade
çal~~t~~~ m "Üss-i Medeniyet" nam iade-i hukuk cemiyeti ismini bütün vatanseverlerin bildi~i edepsizin h~yaneti ile peri~an olmas~~ üzerine." ".
Ebuzziya Tevfik derne~in ba~kan~ n~ n veya kurucusunun Menapirzade
Nuri Bey oldu~u veya öyle tan~nd~~~ n~~ söyler 16. Ebuzziya'n~n kendisinin
de aralar~ nda bulundu~unu belirtti~i bu kurulu~~hakk~nda anlatt~klar~ n~ n
pek ço~unun tarihi gerçeklere uymad~~~~dü~ünülürse onun dernek hakk~ ndaki bilgileri-hiç olmazsa bir k~sm~ n~-Rodos'ta sürgünde bulundu~u s~rada, dernek hakk~nda hükümet taraf~ ndan yapt~ r~lan soru~turma sonunda
Rodos'a sürgün edilen ve derne~in önde gelen üyelerinden olan ~stanbul'daki Çoban Çavu~~medresesi hocalar~ndan Veliyüddin Efendi'den
ö~renmi~~olabilece~ini dü~ünmek mümkündür.
Meslek kurulu~unun gerçek amac~ n~n ne oldu~u da kesin olarak tespit edilememi~~ise de, genellikle kurucular~ n memlekette bir devrim yaparak parlamenter bir sistem kurmak istedikleri üzerinde durulmu~tur '7. Bu
husus cemiyet hakk~nda hükümetçe yapt~r~lan soru~turma s~ ras~nda al~ nan
ifadelerden anla~~ld~~~~gibi kurucu oldu~u san~lan Ahmet Bey o~lu Mehmet Bey'in ~ nk~lâp Gazetesi'ndeld Ke~f el-zamir adl~~ yaz~s~nda da belirtil" Ebuzziya Tevfik: Yeni Osmanl~lar, Sadele~mi~~bas~m. Yay~nlayan: Ziyad Ebuzziya.
I. Cilt S. 82.
12

M. Cemal Kuntay: Nam~k Kemal I. S. 357.

I Prof. Dr. Kaya Bilgegil: Yeni Osmanl~lar. S. 356.

14 Prof. Dr. K. Bilgegil: a.g.e. S. 435.
IS Prof. Dr. K. Bilgegil: a.g.e. S. 435.
16 E. Tevfik: Yeni Osmanl~lar Tarihi I, S. 87.
17 E. Tefik: a.g.e. S. 82, A. ~eref: Tarih muhasebeleri. Sadele~tirilmi~~Bask~~ (E.Koray)
S. 136, M. Cemal Kuntay: N. Kemal I. çe~itli bölümler.
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mektedir. Bununla beraber demek kurucular~n~n esas amac~n~n o günkü
siyasi iktidar~~ olu~turan Ali ve Fuad Pa~alarla di~er hükümet ricalinin gerekirse öldürülerek kendi amaçlar~~ do~rultusunda bir sadrazam tayin ettirmek oldu~u, bu maksadla Veli Efendi çay~nndaki son toplant~da Mehmet
Bey'in amcas~~ Mahmut Nedim Pa~a'y~~ aday gösterdi~i, baz~lar~n~n da Ahmet Vefik Efendi'yi (Pa~a) ileri sürdükleri anla~~lmaktad~r 18.
Soru~tarma evrak~nda cemiyetin "fitne vü fesad" pe~inde ko~tu~u,
hükümet ricalini öldürmeyi kararla~t~rd~klan ~eklinde aç~klanm~~~ ise de
kimlerin öldürülece~i hakk~nda bir aç~klama yap~lmam~~t~ r.
O s~rada Istanbul'da ~ngiltere büyükelçisi olan Lord Lyon'~n Osmanl~~
hariciye naz~r~~ Keçecizade Fuad Pa~a'dan ald~~~~bilgiye dayanarak ~ngiltere hariciye naz~r~~ Lord Stanley'e gönderdi~i 13 Haziran 1867 tarihli resmi
yaz~da 3 Haziran 1867 tarihinde Istanbul'da gizli bir siyasi derne~in faaliyetinin ortaya ç~kar~ld~~~n~, bir k~s~m üyelerinin tutukland~~~n~, bunlar~n
kendisi ile beraber Ali Pa~a ve di~er hükümet üyelerini öldürmeyi planlad~klann~n tespit edildi~ini bildirmi~~19 olmas~~ demek kurucular~n~n gerçek
amaçlar~n~~ortaya koymaktad~r. Böyle kanl~~ bir i~e taraftar olmayan üyelere ba~ka alternatifleri olmad~~~~ileri sürülerek ititazIan önlenmi~tir. Kuruculann bu konuda ne derece ciddi oldulan, plan~n gerçekle~tirilmesi s~ ras~nda Istanbul'da galeyana gelen Müslüman halk~n gayri müslimlere kar~~~
bir tedhi~~hareketine giri~melerini önlemek için tedbirler almalanndan anla~~lmaktad~r'.
Kurucular~n plan~n tatbiki i~ini görü~mek üzere zaman zaman Çoban
Çavu~~medresesi ve di~er yerlerde toplanarak görü~meler yapt~ klar~, soru~turma evralundaki ifadelerden anla~~lmaktad~r 21. Bunlardan özellikle Çoban Çavu~~medresesindeki Hoca Veliyüddin Efendi'nin ikametgah~~ önemli
konular~n görü~üldü~ü yer olmu~tur. Hükümetin dü~ürülmesi için giri~ilecek suikast~n tertip ve tanzimi de burada görü~üldü~ü gibi bunu yapacak
fedailerin sa~lanmas~~ konusu da burada görü~ülmü~tür 22.
Kurucular derne~e fazla eleman sokmak için esas maksadlann~~ saklayarak gayelerinin medeniyet, umraniyet ve insaniyetle u~ra~mak oldu~unu
Abdurrahman ~eref: Tarih müsahabeleri. Sadele~tiren: E.Koray. S. 137.
Kaya Bilgegil: a.g.e. S. 352.
2° Kaya Bilgegil: a.g.e. S. 366.
21 Kaya Bilgegil: a.g.e. S, 357-358.
22 Kaya Bilgegil: a.g.e. S, 365.
18
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cemiyete yeni kaydettikleri üyelere söylemektedirler'. As~l maksadlann~~
ise sonradan güvenlerini sa~lad~klar~~ ki~ilere-ki bunlara kemal, mukbil ve
karin unvanlar~~ verilmi~ti- anlatmaya çal~~m~~lard~ r. Ba~lang~çta deme~e
üye kayd~~ yap~l~rken çok ketum davran~ld~~~, üyeler aras~ nda genel bir ili~ki kurulmas~ n~ n istenmedi~i, mason te~kilat~ nda oldu~u gibi alt~~ar yedi~er
ki~ilik gruplar olu~turuldu~u ve her grubun ba~~ na di~er gruplar~ n tan~m~yaca~~~güvendikleri ki~ ilerin getirildi~i görülmektedir'. Bu grupla~ ma ~talya'da XIX. yüzy~l ortalar~ nda Italyan birli~ini kurmak için te~ kil edilmi~~
olan Karbonari Cemiyeti'nin gizli örgütlenmesi esas al~narak yap~lm~~t~ r'.
Fakat ba~lang~ çta üye kayd~~ konusunda gizlili~e bu kadar önem veren kurucular~ n sonradan buna pek fazla gerek duymad~ klar~ , resmi belgelerdeki
sorguya çekilen san~ ldann ifadelerinden anla~~lmaktad~ r. Daha sonralar~~
bu gizlilik o kadar terkedilirki cemiyetin üye say~s~ n~~ art~ rmak için aç~ kca
propaganda yap~ lmaktan çekinilmez. Cemiyeti medrese ö~rencileri aras~nda yaymak ve onlar~~ da kendilerine katmak için özel elemanlar görevlendirilir 2'. Bir taraftan da cemiyete üye kayd~~ yap~l~ rken yeni üyelere cemiyetin, bozulan ~eriat nizam~n~ n yeniden düzenlenece~i, memlekette geni~~
ölçüde ~slahat yap~ laca~~~söylendi~i gibi deme~e pek çok ulema, vüzera ve
ümeran~ n da dahil oldu~u bildirilmek suretiyle propaganda yap~ld~~~~soru~turma mazbatas~ ndan anla~~lmaktad~ r. Ebuzziya Tevfik daha da ileri
giderek cemiyet mensuplar~~ aras~ nda vezirlerden ~irvanizade Rü~tü Pa~a,
zaptiye mü~iri yard~ m~c~s~~ Mustafa As~m Pa~a, ~stanbul merkez kumandan~~ Macar Ömer Naili Pa~a ile dernek d~~~ nda olmakla beraber demek çal~~malar~ n~~ uygun gören Keçecizade Fuad Pa~a, Abdurrahman Sami Pa~a,
Yusuf Kamil Pa~a, Mehmet Rü~tü Pa~a, ~eyhülislâm Bo~nak Refik Efendi
gibi devrim ünlü devlet adamlar~n~ n bulundu~unu söyler". Ancak soru~turma mazbatas~ nda bu ~öhretli ki~ilerin adlar~ ndan bahsedilmemesini
hükümetin olay~~ gere~inden fazla büyütmemek maksad~ndan ileri geldi~ini dü~ ünmek mümkündür. Çünkü daha önce bu gibi hareketlere te~ebbüs ederek yakalanm~~~olanlar hakk~ nda da ayn~~ ~ekilde dü~ünülmü~~
ve öyle hareket edilmi~ tir. Avrupa bas~ n~~ da durumu böyle yorumlam~~t~ r.
Bu ~öhretli ki~iler aras~ nda bulundu~u bildirilen Yusuf Kamil Pa~a ve Refik Efendi soru~ turma kurulu üyeleri aras~ nda bulunmaktad~ r 28.
" Kaya Bilgegil: a.g.e. S, 361.
24 E. Tevfik: a.g.e. Sadele~mi~~bas~m Cilt I, S, 84.
2' E. Tevfik: a.g.e. Sadele~mi~~bas~ m Cilt I, S, 84.
26
Kaya Bilgegil: a.g.e. S. 365.
27
Ebuzziya Tevfik: Yeni Osmanl~ lar tarihi I. Cilt S. 89.
28 Prof. Dr. Kaya Bilgegil: a.g.e. S. 395.
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Kurulu~u ve faaliyetlerini ~üphe ile kar~~layanlara güven vermek için
sivil ve asker bölümünden yüzbinleri bulan taraftan bulundu~u, zenginlerden büyük ölçüde para yard~m~~ gördü~ü, bu ~ekilde toplanm~~~yüzbinlerce liralan bulundu~u söylendi~i gibi baz~~ mevki makam dü~künü ki~ilere
de icraat~n sonunda önemli makamlara getirilecekleri söylenmektedir'.
Böyle önemli mevkilere getirilecek ki~ilerin adlann~~ ta~~yan listeler, yap~lacak icraattan sonra ele geçer endi~esiyle yak~lm~~t~r 30.
Sonradan Yeni Osmanl~lar ad~n~~ alan me~hur yazarlardan Ziya Pa~a,
Nam~k Kemal gibi ünlü ki~ilerle bunlara yard~m eden ve Yeni Osmanl~lar~n ba~kan~~ kabul edilen M~s~rl~~ Mustafa Faz~l Pa~a'n~n da dernek mensubu olduklar~~üyelere söylenmi~tir". M~s~rl~~ Mustafa Faz~l Pa~a'n~n bu kurulu~la bir ili~kisinin bulunup bulunmad~~~~hakk~nda kesin bir bilgi olmamakla beraber dernek kurucular~ndan Mehmet, Re~ad ve Nuri Beylerin
ileride görülece~i gibi Paris'te 1867 y~l~~ yaz~nda Faz~l Pa~a'n~n ba~kanl~~~nda kurulmu~~olan Yeni Osmanl~lar cemiyeti ile beraber faaliyette bulunmalar~~ bu ihtimali takviye eder mahiyettedir. Hükümet taraf~ndan yapt~r~lan soru~turma s~ras~nda baz~~ üyelerin ifadeleri de bu görü~ü takviye etmektedir".
Mustafa Faz~l Pa~a'n~n kendi amaçlar~~ do~rultusunda o s~rada istanburda hükümete muhalif birçok yazarlarla s~k~~ ili~kilerde bulundu~~, hatta
Veliahd Murad Efendi ile de temasta oldu~u bilindi~i gibi" Sa~~r Ahmed
Bey o~lu Mehmet Beyle de yak~nl~~~~bilinmektedir'''. Ancak derne~in
amac~n~~ te~kil eden millet meclisi kurma fikrinin Prens Mustafa Faz~l Pa~a'n~n Sultan Abdülaziz'e göndermi~~oldu~u ve bir iddiaya göre istanburda Courier D'orient Gazetesi idarehanesinde yaz~ld~~~~ileri sürülen"
me~hur mektubundan mülhem oldu~u yolundaki iddiaya » kat~lmak
mümkün görülmemektedir. Çünkü Meslek te~ekkülünün ideolojisi Suphi
Pa~a o~lu Ayetullah Bey taraf~ndan derne~in kuruldu~u tahmin olunan
29

30

a.g.e. S. 362-364.
a.g.e. S. 363.

3° a.g.e. S. 369.
32

a.g.e. S. 359.

33

Enver Koray: Yeni Osmanl~lar. Belleten 186. say~ .

" ~ bnülemin M. Kemal mal: Abdülhamid-i saninin notlan. Türk Tarih Encümeni
mecmuas~~ S. 91-92.
E. Koray: Yeni Osmanl~lar. Belleten 186. Say~ .

36 Kaya Bilgegil: a.g.e. S. 358.
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1865 y~l~nda haz~rland~~~ 37 dikkate al~n~ rsa, ilk defa I867'de Paris'te La Liberte Gazetesi'nde 24 Mart tarihinde yay~nlanan ve bir Türkçe kopyas~~
Sultan Abdülazize sunulan Mustafa Faz~l Pa~a'n~n me~hur mektubunun
Meslek te~ekkülünün amaçlar~ na örnek al~nmas~n~~ dü~ünmek pek
mümkün görünmemektedir.
Tahminlere göre dernek mensuplar~n~n 1867 y~l~~ Haziran'~ n birinci
günü ~stanbul'da Veli Efendi çay~r~nda yapt~klar~~ toplant~da padi~ah~n
Meclis-i Vükelay~~ (bakanlar kurulunu) ziyaret edece~i 5 Haziran Çar~amba günü aralar~ nda silahl~~ fedailerin de bulunaca~~~büyük bir kalabal~ k
halinde Ayasofya Camii önünde toplan~larak buradan Bâb-~~ Ali'ye gidilece~i, toplant~~ halinde bulunan bakanlar kurulu bas~larak Ali, Fuad,
Mütercim Rü~tü Pa~alar öldürülerek, meclis da~~ t~lacak, ulemadan olu~acak bir heyet padi~aha giderek bir millet meclisi kurulmas~n~~ öngören bir
Kanun-~~ Esasi (anayasa) ilan ettirilecek ve eski hükümetten bo~alacak yerlere de kendilerinin haz~rlad~klar~~ listede yaz~l~~ ki~iler tayin ettirilece~i gibi
biraz fazla hayalci bir plan üzerinde görü~ülmü~tür 38.
Veli Efendi çay~r~ nda yap~lan bu toplant~~ Meslek kurulu~ unun son
toplant~s~~ oldu~u anla~~lmaktad~r. Çünkü bu toplant~ da Bâb-~~ Ali bask~n~~
görü~ülürken vezirlerden baz~lar~n~ n öldürülmesi ve sadrazaml~~a Mehmet
Bey'in amcas~~ Mahmut Nedim Pa~a'n~n getirilmesinin dü~ünüldü~ünü
ö~renen Suphi Pa~a o~lu Ayetullah Bey buna ~iddetle itiraz etmi~~ve karara engel olamay~ nca oradakileri ~iddetle tenkit ederek toplant~y~~ terketmi~,
durumu babas~~ Suphi Pa~a'ya anlatm~~t~r. Pa~a, Sadrazam Ali Pa~a ile
aras~~ pek iyi olmad~~~ ndan Mehmet Rü~tü Pa~a arac~l~~~~ile Ali Pa~a'ya
haber göndermi~tir 39 .
Ancak soru~turma mazbatas~ ndaki ifadelerden olay~n tutuklamalara
ba~lanmadan önce hükümet taraf~ndan böyle bir te~ekkülün faaliyetinden
~üphe edildi~i ve bu maksadla gizli soru~turma ve ara~t~ rmalara giri~ildi~i
anla~~lmaktad~r'. Devrin tan~nm~~~hekimlerinden Salih Efendi'nin ad~n~n
dernek mensuplar~~ aras~ nda geçmesinden duydu~u endi~e üzerine Ali Pa~a'ya giderek kendisinin böyle bir dernekten haberi bile olmad~~~n~~ söyledi~inde Pa~a'n~ n "Merak etmeyiniz, biz orada kimlerin bulundu~unu çokEbuzziya Tevfik: Yeni Osmanl~ lar tarihi I. Cilt S. 83-84.
Kaya Bilgegil: a.g.e. S. 401.
39 Abdurrahman Adil: Hadisat-~~ Hukukiye ve tarihiye Mec. Say~ : 3. S. 16 Sami Pa~a
o~lu Hasan Bey'in makalesi.
Kaya Bilgegil: a.g.e. S. 402.
38
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tan biliyoruz" demesi de bu hükmü do~rular mahiyette oldu~u gibi çok
vesveseli ve tedbirli olan Ali Pa~a'n~n bu s~rada Bâb-~~ Ali'ye bir bölük muhaf~z askerle gidip gelmesi de bu fikri do~rular mahiyettedir'. Belçika'da
yay~mlanmakta olan Nord Gazetesi de bu hususa dikkati çekmektedir 42.
Yukar~da da de~indi~imiz gibi olay~n ortaya ç~kar~lmas~~ Gazette d'Augusburg'~n 14 Haziran 1867 tarihli ~stanbul ç~k~~l~~ bir haberinde Hüseyin
Daim Pa~a'n~ n Manast~r'da bir askeri birlikte görevli olan o~lunun" babas~na yazd~~~~mektubun postahanede aç~lmas~~ üzerine kendi ile beraber
yakalanan bir arkada~~n~n sorgulanmas~~ neticesi olmu~tur".
Bütün bunlar~ n do~ru olabilece~ini kabul etsek dahi meselenin bütün
teferruat~~ ile hükümetçe ö~renilmesinin Suphi Pa~a'n~n o~lu Ayetullah
Bey'in ihbar~~ ile oldu~unu mevcut delillere göre kabul etmek gerekir.
Derne~in haz~ rlad~~~~Komplo hakk~nda yap~lan soru~turma gizli tutuldu~undan yerli bas~ na hiçbir ~ey duyurulmam~~t~ r. Fakat Avrupa bas~n~~
soru~turmalar~n ilk haftas~ ndan itibaren ~stanbul ç~k~~l~~ ajans haberlerine
dayanarak olay hakk~ nda geni~~bir yay~ na ba~lam~~t~r. ~lk havadis Paris'teki La Liberte Gazetesi'nin 8 Haziran 1867 tarihli bask~s~nda
görülmü~tür". Di~er Avrupa gazeteleri haberi "~stanbul'da bir ink~lâp te~ebbüsü, Osmanl~~ imparatorlu~u'nda parlamenter idare kurulmas~~ yolunda çal~~malar" ba~l~ klan ile vermelerine mukabil bir k~s~ m gazeteler de
olay~~ hükümete kar~~~bir komplo, bir suikasd te~ebbüsü olarak vermi~lerdir. Baz~~ gazeteler ise olayda M~s~ rl~~ Prens Mustafa Faz~l Pa~a'n~ n da dahil oldu~unu yazm~~lard~r. Osmanl~~ tarihi ile yak~ndan ilgilenmi~~olan
Frans~z tarihçesi Leon Cahun de bu yay~ nlara kat~lm~~t~r".
Özellikle Frans~z gazetelerinin sütunlarmda geni~~yer verdikleri olay~~
ba~lar~ nda Ziya Bey'in (Pa~a) bulundu~u Yeni Osmanl~lar~ n orgazine etti~i ileri sürülmesi üzerine Ziya Bey 16 Haziran 1867 tarihli La Liberte
Gazetesi'nde yay~nlanan bir mektubunda bunu ~iddetle reddetmi~~ve Yeni
Osmanl~lar~n böyle kanl~~ eylemleri asla uygun bulmad~~~n~~ aç~ klam~~t~r'.
A. Adil: Hadisat-~~ Hukukiye ve tarihiye Mecmuas~. S. 3, S. 15 ve müteakib.
42 K. Bilgegil: a.g.e. S. 402.
41 Hüseyin Daim Pa~a ~~ 83g'daki Kuleli olay~nda bulunmu~~birisi idi.
14 K. Bilgegil: a.g.e. S. 402.
K. Bilgegil: a.g.e. S. 309.
K. Bilgegil: a.g.e. S. 322.
K. Bilgegil: a.g.e. S. 340.
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Nord Gazetesi'ne göre cemiyetin ba~~~Ziya Beydi 48.
Avrupa gazetelerinde geni~~yer verilen olaya Türkçe gazetelerde ancak
iki ay sonra temas edilmi~tir. Bunun, soru~turman~n güven içinde yap~lmas~ndan ileri geldi~ini dü~ünmek mümkündür. Bununla beraber Istanbul'da Frans~zca olarak yay~nlanan Courier D'orient Gazetesi olay~n ortaya ç~kar~lmas~ndan k~sa bir süre sonra olay üzerinde durdu~u gibi
hükümet himayesinde oldu~u bilinen Istanbul'daki La Turquie Gazetesi
de olay~~ basit bir zab~ta haberi ~eklinde k~saca sütunlar~na geçirmi~tir. Istanbul'daki gazetelerden olay~~ ilk defa soru~turma kurulunun suçlular
hakk~nda verdi~i cezalar~~yazmak suretiyle "Ruzname-i Ayine-i Vatan" 5
A~ustos tarihli say~s~nda vermi~tir. Daha sonra da "Ruzname-i Ceride-i
Havadis" 6 A~ustos tarihli ve 711 say~l~~ nushas~nda resmi ilan ~eklinde
vermi~tir 49 .
Meslek mensuplar~n~n 3 Haziran 1867 de ba~lad~~~~san~lan tutuklamalar~~ ve soru~turmalar~n~n A~ustos ba~lar~na kadar devam etti~i ve 6 A~ustos'ta resmi gazete olan Takvim-i Vekayi de suçlulara verilen cezalar aç~klanm~~t~r.
Yakalanan dernek mensuplar~n~ n iki ay kadar devam eden sorgulamalann~~müteakip haklar~nda suçluluk derecelerine göre çe~itli hapis ve
sürgün cezalar~~verilmi~tir. Yaln~z Mehmet, Nuri ve Re~ad Beyler yakalanamad~klanndan haklar~nda g~yabi karar verilmi~tir. Olayda birinci derecede suçlu bulunan bu üç eleba~~~hakk~nda 15 sene Akkâ Kalesi'nde
sürgün cezas~~verilmi~tir. ~kinci derecede suçlu bulunanlara on sene K~br~s'a sürgün cezas~~verildi~i gibi üçüncü ve dördüncü derecede suçlu bulunanlara da Rodos adas~nda sekiz ve dörder sene hapis karar~~verilmi~tirs°.
Te~ekkülün kurucular~~ olan Mehmet, Nuri ve Re~ad Beylerin, demek
faaliyetlerinin haber al~narak tutuklamalann ba~lamas~~ üzerine bir süre Istanbul'da sakland~ktan sonra Avrupa'ya kaçt~klar~~ görülmektedir. Ancak
bunlar~n beraber mi kaçt~klar~~ yoksa ayr~~ ayr~~ m~~ gittikleri ve hangi yoldan
gittikleri "hakk~ nda bir bilgimiz olmamakla beraber daha önce Mustafa Faz~l Pa~a'n~n ça~~rmas~~ üzerine Paris'e giden, Nam~ k Kemal, Ziya Bey, Ali
Suavi ve Agah Efendi'nin olu~turduklar~~ toplulu~a kat~ld~klar~~ Mehmet
Bey'in 1870 y~l~nda Cenevre'de yay~nlad~~~~ ~nk~lâp Gazetesi'ndeki yaz~s~n" Ziya Beyin reddiyesi muhtemeldirki bu yaz~~ dolay~s~yla yaz~lm~~t~r.
49 Prof. Dr. Faruk Akün: Nam~k Kemal'in mektuplan. S. 98.
'" K. Bilgegil: a.g.e. S.: 405-407 F. Akün: Nam~k Kemal'in mektuplar~. S. 98.
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dan anla~~lmaktad~ r'. Üç arkada~~ n Paris'teki masraflar~~ daha önce gelenler gibi Faz~l Pa~a taraf~ndan kar~~lanmaktad~r.
Sonradan gelenlerin de kat1H1 I ,~yla olu~an bir grup kendilerine Yeni
Osmanl~lar ad~n~~ vermi~lerdir. Evvela Londra'da Muhbir ad~ nda bir gazete yay~nlarlar. Ali Suavi'nin ba~~ nda bulundu~u bu gazeteden sonra da
Hürriyet Gazetesi'ni ç~karmaya ba~larlar.
Mehmet Bey amac~n~n bas~n yolu ile gerçekle~mesine imkan görmediginden arkada~lar~ndan ayr~larak Isviçre'ye geçer ve orada Hüseyin Vasfi
Pa~a ile beraber ink~lap ad~nda yeni bir gazete ne~rine ba~lar. Ink~lâp, oldukça ölçülü muhalefet yapan ve padi~ahdan ziyade devrin hükümetine
ve özellikle onun ba~~ndaki Ali Pa~a'y~~ hedef alan Hürriyet Gazetesi'nden
çok daha a~~r yaz~ lanyla padi~ah~~ da kar~~s~na almakta ve hatta böyle bas~n yolu ile maksada varman~n mümkün olamayaca~~n~~ dü~ünerek t~pk~~
Meslek Kurulu~unun Istanbul'da uygulamay~~ dü~ündü~ü ancak faaliyetlerinin haber al~nmas~~ üzerine ba~ar~ya ula~am~yan eylemci faaliyeti paralelinde i~ler yapmay~~ dü~ünür'.
Meslek Kurulu~unun ba~ta gelen di~er iki eleman, olan Re~ad ve
Nuri Beyter Paris'te kalarak Yeni Osmanl~ lar ile beraber muhalefet hareketine devam ederler
Bunlardan Re~ad Bey, Hürriyet Gazetesi'nin ilk
say~s~ndan be~inci say~s~na kadar gazetenin sorumlu müdürlü~ünü yapar". 187o Frans~z-Alman sava~~~ s~ras~nda Frans~z ordusunda gönüllü olarak sava~mak için Fransa hükümetine ba~~vunnu~tur. Fakat sava~a kat~l~p
kat~lmad~~~~pek belli de~ildir".
1871 de Ali Pa~a'n~ n ölümünden sonra sadrazam olan Mahmut Nedim Pa~a zaman~nda ç~kar~lan genel af üzerine di~er muhaliflerin ço~u gibi Istanbul'a dönmü~tür. Ancak 1872 de Nam~ k Kemal ile bareber ç~kard~klar~~ ibret Gazetesi'nde hükümet aleyhindeki yaz~lar~~ dolay~s~yle iki üç
ay sonra gazeteleri kapat~lm~~~ve kendisi de arkada~lar~~ gibi tayin edildi~i
Bilecik kaymakaml~~~ na gitmi~tir. Ayn~~ emirle Nam~ k Kemal Gelibolu
mutasamfl~~~ na, Nuri Bey de Ankara mektubculu~una tayin edilmi~lerdir.
'' Prof. Dr. Kaya Bilgegil: a.g.e. S. 435.
'2 Enver Koray: Sultan Abdülaziz'e kar~~~giri~ilen bir suikasd olay~. Belleten ~ gg. Say~.

" Kaya Bilgegil: a.g.e. S. 435-436.
Enver Koray: Yeni Osmanl~lar. Belleten Say~: 186.
M.C. Kuntay: Nam~k Kemal I. S. 382.
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1876 da Kanun-~~ Esasi (anayasa) ve onu müteakip me~rutiyetin ilan~~
üzerine Istanbul'a gelmi~lerse de Abdülhamid II. amcas~~ Abdülaziz devrinde muhalefet hareketlerine kar~~anlar~ n hemen hepsini bir yolunu bularak bir daha geri gelmemek üzere Istanbul'dan uzakla~t~ rm~~~ve bu arada
Re~ad Bey de uzun y~llar Mersin ve Kudüs mutasarr~fl~ klar~nda kalarak
Pa~a unvan~n~~ alm~~t~r".
Mahmut Nedim Pa~a'n~ n siyasi suçlular için ç~ kard~~~~genel af üzerine Nuri Bey de yurda dönmü~~ve yukar~da anlatt~~~m~z gibi Nam~k Kemal ile ç~kard~~~~ibret Gazetesi yaz~~ kurulunda iken Ankara mektupçulu~una tayin olunarak Istanbul'dan uzakla~t~r~lm~~t~r. 1876'da Abdülaziz'in
tahttan indirilmesinden sonra bütün sürgünlerle beraber sürgünde bulundu~u Akkâ'dan Istanbul'a gelmi~~ve süt karde~i olan Abdülhamid II. in
padi~ah olmas~~ üzerine de Y~ ld~z saray~ nda görevlendirilmi~~ayn~~ zamanda
reji komiserli~i görevinde bulunmu~~ve 1936 y~ l~nda ölmü~tür'.
Meslek te~ekkülünün as~l kurucusu ve ba~kan~~ oldu~u kabul edilen
Sa~~r Ahmet Bey o~lu Mehmet Bey Istanbul'dan kaçt~ktan sonra 1867'de
Paris'te kurulan Yeni Osmanl~lar toplulu~una kat~lm~~~ise de bu kurulu~un çal~~malar~n~~ çok pasif ve yetersiz bularak bir süre sonra oradan ayr~larak I870 de Hüseyin Vasfi Pa~a ile beraber ~sviçre'nin Cenevre ~ehrinde
ink~lap ad~nda yeni bir gazete ç~karmaya ba~lam~~t~ r. Bundan önce de yine orada ~ttihad adl~~ Rumca, Ermenice ve Arapça makaleleri ihtiva eden
ayr~~ bir gazete ç~karm~~~olan Mehmet Bey asl~nda böyle yay~n yolu ile
dü~ündü~ü fikirlerin gerçekle~mesinin mümkün olamayaca~~na bu sebeple
harekete geçmek gerekti~ine inanmaktad~ r. Bu hususu ink~lap Gazetesi'ndeki "Ke~f el-Zamir" adl~~ makalesinde ~öyle anlatmaktad~ r: "ben milletin hukuk ve hürriyetini iade ettirmeye bizim melun sultan~n (Sultan
Abdülaziz) mahvinden ba~ka çare tasavvur edemedi~imden füruattan (aynnt~dan) bildi~im ne~riyat hususu da âciz kalemimin ianesine (yard~ m~na)
zamanlar ihtiyaç görmedi~imden yaz~~ ile u~ra~may~p fiilen ink~lap yapmak üzere ki öteden beri oldu~u gibi halen (~imdi) de istikbalen (gelecekte) dahi maksudum (amac~m) d~ r. Istanbul'a girip malum olan te~ebbüsü
ettim. Ne yaz~k ki Reis-i Cemiyetin (cemiyet ba~kan~n~n) tam icra zamam~nda dönekli~i ve Agah Efendi'nin ihbar-~~ s~r etmesi (i~i aç~klamas~)
zamanki te~ebbüsü muvafrakiyetsiz b~rakt~. Zarar~~ yok. Beklemek kaybetmek de~ildir" 58
a.g.e. S. 383.
M.C. Kuntay: Nam~k Kemal. I. Cilt. S. 390.
58 Prof. Dr. Kaya Bilgegil: Yeni Osmanl~ lar. S. 335.
56
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Görüldü~ü gibi Mehmet Bey öyle yay~ n yolu ile amaçlar~ n~ n gerçekle~ece~ine inanmamakta ve sonueun ancak bir eylemle elde edilece~ine
inanmaktad~ r. Bu emelinin gerçekle~mesi için 1868 senesi May~s veya Haziran ba~lar~ nda gizlice Istanbul'a giderek Sultan Abdülaziz'e bir suikast
giri~iminde bulunursa da adlar~ n~~ söyledi~i Agah Efendi ve cemiyet ba~kan~~ M~s~ rl~~ Prens Mustafa Faz~ l Pa~a'n~ n dönekli~i yüzünden sonuç alamam~~t~ r'.
Türk tarih literatüründe ~imdiye kadar hemen hiç temas edilmemi~~
olan bu olay hakk~ nda yaln~ z Ebuzziya Tevf~ k'in Yeni Osmanl~ lar tarihinde k~sa bir dipnotu ile bahsedilen olay~ n kahraman~~ da Mehmet Bey de~il
Hüseyin Vasfi Pa~a'd~ r'. Her ne kadar Ebuzziya Mehmet Bey'in ayn~~ tarihlerde Istanbul'a geldi~inden bahsederse de bunu Meslek te~ekkülünü
hükümete haber verdi~i kabul edilen Suphi Pa~a o~lu Ayetullah Bey'den
intikam almak gibi basit bir sebebe ba~lar'''. Hükümet taraf~ ndan yapt~ r~lan soru~turma sonunda 15 y~ l sürgün cezas~ na çarpt~ r~ lan bir kimsenin
bu kadar basit bir olay için o kadar büyük bir tehlikeyi göze almas~~
dü~ünülemeyece~ine göre kendisinin de ifade etti~i gibi çok daha önemli
bir i~~için Istanbul'a gelmi~~olmas~~ laz~ md~ r. Ancak Yeni Osmanl~ lar ve
bu devir olaylar~~ hakk~ nda yaz~ lan kitap ve makalelerde bu olaydan hiç
bahsedilmeyi~i çok dikkat çekicidir. Özellikle Türk bas~ n~ nda olay~~ 4.0 sene
sonra kitab~ nda küçük bir dipnotu ile aç~ klayan fakat kahraman~ n' da de~i~ik bir ki~i olarak gösteren Ebuzziya'n~ n acaba bunda gizlemek istedi~i
bir amaç m~~ vard~ r? Yoksa yanl~~~bir bilgi hatas~~ m~~ yapmaktad~ r? Bunu
~imdilik kesin olarak tayin ve tespit etmek mümkün olamamaktad~ r. Esasen Ebuzziya'n~ n kitab~ nda küçük bir dipnotu olarak anlatt~~~~olay da pek
inand~ r~ c~~ de~ildir. Ona göre olay "Hüseyin Vasfi Pa~a Altuncu Kostaki
adl~~ bir Rumla kiralad~ klar~~ romorkörü içinde padi~ah~ n bulundu~u saltanat kay~~~~üzerine bindirerek padi~ah~~ bo~maya karar verirler. Fakat karar~~ uygulamaya vakit bulamadan yakalan~ rlar. Hüseyin Vasfi Pa~a zaptiyede (emniyette) tutuklu bulundu~u s~ rada kaçm~~~ve Kostaki de K~ br~s'a
sürülmü~tür" 62. Ancak Mehmet Bey'in kendisi bu gizli ~stanbul seyahatini
tamamen ba~ka bir amaçla yapt~~~ n~~ söyledi~ine ve dediklerinin do~ru oldu~una inand~ racak ~ahitler gösterdi~ine göre olay~~ gerçek d~~~~ saymak
Enver Koray: Sultan Abdülaziz'e kar~~~giri~ilen bir suikasd olay~ . Belleten say~ . 199.
`" Ebuzziya Tevfik. Yeni Osmanl~lar. II. C. S. 32-34.
Ebuzziya Tevfik. a.g.e. Cilt I. S. 250.
a.g.e. I. Cilt. S. 32.
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pek mümkün görünmüyor. Mehmet Bey ink~lap Gazetisi'nin birinci say~s~ndaki "Ke~f el-zamir" adl~~ makalesinde "tesisine en ziyade çal~~t~~~ m"
"Üss-i Medeniyet" nam iade-i hukuk cemiyeti aç~ laca~~~muhakkak olan
adalet mahkemesinde cezas~~ görülmek üzere ismi bilcümle hamiyetkaran~ n
mazbutu olan edebsizin h~yaneti ile" peri~an olmas~~ üzerine ileride millete hizmete yeni bir f~ rsat bulurum emeli ile ihtiyar-~~ diyar-~~ gurbet ederek
Paris'e gelmi~tim. Paris'e geldi~imde "Yeni Osmanl~lar" namiyle bir cemiyet te~ekkül etti. Ben de içinde idim. Çünkü hay~rl~~ bir maksada çal~~t~~~~
gerek reisinin ve gerek Agah Efendi ile Rifat Bey'den ba~ka sair azas~ n~ n
hamiyetkarl~ k ve fedakarl~klan müsbet idi.
Duhulümden (giri~imden) birkaç ay sonra azas~ ndan Suavi Efendi'nin
(Ali Suavi) idaresi alt~ nda "Muhbir" nam~yla bir gazete ç~ kt~. Bir sene devam etti. Böyle az bir müddette meziffir gazetenin pek çok faydal~~ tesiri
oldu. Ad~~ geçenin bu hizmetine hamiyetli olanlar arz-~~ ~ükraniyet (te~ekkür) ederler. Ben milletin hukuk ve hürriyetini iade ettirmeye bizim
melun sultan~n (Sultan Abdülaziz) mahv~ ndan ba~ka çare tasavvur edemedi~imden ve füruattan (ayr~ nt~) bildi~im ne~riyat hususu da âciz kalemimin ianesine (yard~ m~ na) o zamanlar ihtiyaç görmedi~imden yaz~~ ile u~ra~may~p fiilen (eylem olarak) bir ink~ lap yapmak üzere -ki öteden beri oldu~u gibi halen (bugün) de istikbalen (gelecekte) de maksudum (amac~ md~r)- ~stanbul'a girip malum olan te~ebbüsü ettim..." 64
Görüldü~ü gibi gerçek bir ihtilalc~~ olan Mehmet Bey memlekette yapmay~~ dü~ündü~ü ink~lab~~ gerçekle~tirmek için hakk~ nda sürgün karar~~ bulunmas~na ra~men ~stanbul'a gizlice gidip sultana suikasd tasarl~yacak kadar gözü pek ve atakt~ r. Bu gibi i~lerin öyle kalemle veya söz ile yap~laca~~na inanmamaktad~ r. Nam~ k Kemal Londra'dan babas~na yazd~~~~ bir
rnektupda ink~lap Gazetisi'nden bahsederken bunu ç~karanlar~ n bu i~de
çok ciddi olduklar~ n~, uygulamay~~ dü~ündükleri bir planlar~~ bulundu~unu,
bir harekete geçeceklerine inand~~~ n~~ söylemektedir "Hüseyin Pa~a ile
Mehmet Bey'in Avrupa'da muhalefet f~ rkalar~~ üzerinde bulduklar~~ itibar
ise hadden ziyadedir. E~er bunlar güzel kullan~ l~ rlarsa hakikaten istifade
olunur. Yok efendilerimiz yine gaflet uykusundan ba~~kald~rmaz da herif" Suphi Pa~a'n~ n o~lu Ayetullah Bey'i kasdediyor. Üss-i Medeniyet dedi~i Meslek kurulu~udur.
" Prof. Dr. Kaya Bilgegil: a.g.e. S. 435-436.
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leri kendi hallerine b~ rak~ rlarsa görürsünüzki her taraf için büyük muhat ~ralar (tehlikeler) mukarrerdir".
Nam~ k Kemal'in Londra'da tan~~t~~~~ve kendisinden faydaland~~~~Fanton'~ n 1870 Haziran~'nda ~sviçre'den kendisine yazd~~~~mektupda "~nk~lâb~~
ç~ karanlar~ n çok tehlikeli bir proje pe~ inde olduklar~ n~, bu konuda çok
tedbirli olmas~ n~, kendisinden haber almadan bu tehlikeli i~e bula~mamas~ n~" tenbih etmektedir".
Fanton'~n bir süre sonra Nam~ k Kemal'e ~nk~lâp yazarlar~~ hakk~ nda
yazd~~~~mektupta "onlar~ n yanl~~~yolda olduklar~ n~, haklar~nda yap~lacak
bir~ey bulunmad~~~ n~, hareketlerinin uygun görülemeyece~ini,dü~ündükleri
projeyi evvelce uygun bulmas~ na ra~men sonraki tutumlar~ n~~ be~enmedi~ini, bu konunun kendisinden ba~kas~ n~ n bilmemesi" gerekti~ini söylemektedir 67. Bu mektuptan Nam~ k Kemal'in ~nk~lâp yazarlar~~ ile yak~ n bir
ili~ki içinde bulundu~u da anla~~lmaktad~ r. Ancak Nam~ k Kemal'in Mehmet Bey ile yak~ n ili~kisi oldu~u bilinmesine mukabil Hüseyin Vasf~~ Pa~a
ile nerede ve nas~ l tan~~t~ klar~~ pek iyi bilinmemekle beraber bunun Hüseyin Vasfi Pa~a'n~ n Paris'teki Mekteb-i Osmani müdürlü~ünü yapt~~~ " s~rada ba~lad~~~ n~~ dü~ünmek mümkündür.
~ stanbul'da 1865 y~l~nda kuruldu~u tahmin olunan Meslek adl~~ kurulu~la veliahd Murat Efendi'nin bir ili~kisi bulunup bulunmad~~~~pek malum olmamakla beraber Hüseyin Vasfi Pa~a'n~ n kendisi ile temasta oldu~u Nam~k Kemal'in yukar~da belirtilen babas~na yazd~~~~mektuptan anla~~ld~~~~kadar Vasfi Pa~a'n~ n Atina'da Albert Tomas takma ad~yla bulundu~u s~ rada veliahd Murad Efendi'ye yaz~ld~~~~ifade tarz~ ndan anla~~lan tarihsiz mektuptaki sözlerden anla~~lmaktad~ r'''.
Meslek kurulu~unun ba~~~say~lan Mehmet Bey'in Hüseyin Vasfi Pa~a
ile Cenevre'de ç~ kard~klar~~ ~nk~lâp Gazetesi'ndeki sert tenkidleri,
o zamana kadar memleket içinde ve d~~~ nda yay~ nlanan muhalefet gazetelerinin yaz~lar~ ndan çok sert ve ac~ mas~z olmas~~ kadar ba~ka bir özellik de
göstermektedir. Ba~da "Yeni Osmanl~lar"~ n Londra'da ç~ kard~~~~Hürriyet
" 5 Haziran 1870 tarihli mektupdan, Prof. Dr. F. Akün: Nam~ k Kemal'in mektuplar~.
333, Kuntay: Nam~ k Kemal I. S. 94.
6" F. Abdullah Tansel: Nam~ k Kemal'in Avrupa mektuplar~ . S. 206. F. Akün: a.g.e.:
S. 334.
67
Prof. Dr. F. Akün: Nam~ k Kemal'in mektuplar~. S. 334.
68 Enver Koray: Sultan Abdülaziz'e kar~~~bir suikasd te~ ebbüsü. Belleten 199. say~~ I.
a.g.e. S. 199.

MESLEK KURULU~U VE FAALIYETI

1165

gazetesi olmak üzere bütün muhaliflerin hedef ald ~ klar~~ Bâb-~~ Ali ve özellikle Ali Pa~a oldu~u halde ~ nk~ lâb~~ ç~karanlar padi~ah Sultan Abdülaziz'i
hedef alm~~lard~ r. Mehmet Bey'in ~nk~ rap Gazetesi'nin birinci say~s~ ndaki
Ke~f el-zamir adl~~ yaz~s~ nda Sultan Abdülaziz hakk~ nda "bir hükümetin
mahv~~ zaman~~ gelince Cenab-~~ Hak evvela reisinin akl~ n~~ al~ r. Onun için
padi~ah-1 zaman (Sultan Aziz) ç~ ld~ rd~. ~~i gücü pehlivan güre~ tirmek, zuhuri kolu oynatmak, koç ve horoz dövü~türmek, Osmanl~~ ni~an~ n~~
dövü~ ken keçilerin ve zuhuri kolu maskaralar~ n~ n boynuna ve boynuzuna
takmak, bir tak~ m hainler elinde zulüm ve fesat aleti olmak için memleket] mahvetmektedir. Milletin kan~ n~~ emmektedir. Hilafeti sak~ t ve hal'i vacip..." 7° gibi çok a~~r ve halk~~ padi~aha kar~~~ayakland~r~ r mahiyette bir
yaz~~ hüviyetindedir. Bu iki ihtilalcinin padi~ah~~ da hedef almalar~~ Yeni
Osmanl~ lar grubundaki hükümet muhalifi yazarlar taraf~ ndan uygun
görülmemi~~ve Hürriyet Gazetesi'nde bu yüzden tenkit bile edilmi~lerdir.
1850 ile 1876 y~llar~~ aras~ nda aç~ k ve gizli olarak hükümete kar~~~meydana gelen muhalefet hareketlerinin amac~~ genellikle hükümet icraat~ n~~
kontrol edecek ve halk temsilcilerinden olu~acak bir parlamento kurulmas~~
olmu~tur. Ne varki Mehmet Bey'in dedi~i gibi yay~n yolu ile böyle bir
amac~~ gerçekle~tirmek mümkün de~ildi. Bas~ n~ n elbette bu amac~ n gerçekle~mesinde bir halkoyu meydana getirmek bak~m~ ndan önemli bir rolü olmu~ tur. Ancak bu bir haz~ rlay~c~~ olmaktan öteye gidememi~ti. Bunu
gören Mehmet Bey I 871'de amcas~~ Mahmut Nedim Pa~a'n~ n sadrazaml~~~~
s~ ras~ nda siyasi suçlular hakk~ nda ç~ kar~lm~~~olan genel afdan faydalanarak
Istanbul'a dönmü~~fakat o kadar arzulad~~~~parlamenter sistemin kuruldu~unu göremeden 1874 y~l~nda yakaland~~~~bir hastal~ k sonunda Istanbul'da ölmü~tür.
ihtilal arkada~~~Hüseyin Vasfi Pa~a da büyük bir ihtimal ile ayn~~ aftan yararlanarak memlekete gelmi~~ve 1877-1878 Osmanl~-Rus Sava~~'na
kat~lm~~~ve gösterdi~i yararl~l~ klardan dolay~~ korgeneralli~e kadar yükselmi~~ise de Abdülhamid'in, amcas~~ zaman~ nda muhalefet hareketlerine kar~~m~~~olan bütün muhalifier gibi bir görevle Istanbul'dan uzakla~t~ r~ lm~~~
ve Urfa Redif tümeni kumandan~~ olarak orda 1878 y~l~nda ölmü~tür'.
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71 E. Koray, Sultan Abdülaziz'e kar~~~giri~ilen bir Suikast te~ebbüsü, Belleten rog. saYi•

