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Dil ve Tarih - Co~rafya Fakültesi
Yeni ve Son Zamanlar Tarihi Doçenti

Bu konuyu ele al~ rken gayemiz, elde edebildi~imiz mali~mat
ve k~smen tan~ nmam~~~vesikalara dayanarak 93 me~rutiyetinin ilan~ n~, mahiyetini ve islahat tarihimizdeki önem ve yerini tesbit
etmektir.
Tarihimizde ~slahat devri bir bütün olarak mütalaa edilecek
olursa kademe kademe ula~~lan merhaleler arzetti~i görülür. Yeniçerilerin ortadan kald~ r~lmas~~ ve yerine ba~ka bir ordunun kurulmas~, birçok tecrübelerin verdi~i ac~~ neticelerden sonra ba~vurulmas~~ zaruri görülen radikal bir tedbirdi. Tekmil yenile~me hareketine mani olmakta olan bu u~ursuz engel ortadan kalkt~ ktan
sonrad~ r ki yenile~me~e do~ru daha çabuk ve güvenle ilerleme~e
ba~lanm~~t~ r. O zamandan beri geçen yar~m as~ r içinde elde edilen
baz~~ d~~~muyaffakiyetler yan~ nda dahilde memnuniyet verecek derecede bir ileri gidi~, bir olgunla~ma görülmemi~ti. 1839 Gülhane
Hatt~~ Hümayunu'nun tatbik~ n~, geriye bir hareket sekteye u~ratm~~~
oldu~u gibi, 1854 ve 1856 ~slahat Fermanlar~~ da ümit edilen neticeleri vermemi~ti. Bunun sebebini her ~eyden evvel çok iyi niyet
sahibi ve hakikaten çok hamiyetli olan Tanzimat ricalinin vücuda
getirmek istedikleri ~eylerin ya hiç tatbik edilmemesinde, yahut ta
derde deva te~kil edemiyecek derecede az bir k~sm~n~ n ancak
tatbikine muvaffak olunabilmesinde aramam~z icabeder. Yap~lan
bütün isla.hat projeleri ve programlar~, önemli maddeleri itibariyle
sadece ka~~t üzerinde kal~yordu. Çünkü evvela devletin muhtelit
bünyesi buna müsait de~ildi. Belki daha mühim olarak, bunlar~~
hakk~yle anlay~ p tatbik edecek elemanlar hemen hemen yok denecek kadar azd~. Tanzimat~ n karakteristik vas~flar~ ndan biri de
bunun devrimci bir mahiyet ta~~mamas~, yani mevcudu y~ kmaks~z~n,
eskisinin yerine de~il, yan~ na yenisinin konmak istenmesidir. As~rlardan beri al~~~ lm~~~, geni~~ kütlenin ta iliklerine kadar i~lemi~~
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olan~~ gözönünde dururken ondan ayr~l~ p yenisini benimsemek ise
gayet güç, hemen hemen imkans~z denecek bir i~tir. Halbuki ~slahat~n kök salabilmesi, devletin asrtle~mesi için onu anl~yacak
ve anlatack kütlenin geni~lemesi ve yay~lmas~~ ilk ~art idi. Bütün
bunlardan ba~ka senelerdenberi Imparatorlu~un hemen her kö~esinde zaman zaman ve üst üste ç~ kart~lan isyanlar devleti pek
büyük s~ k~nt~lara soktu~u gibi bu ayaklanmalar~n do~urmakta oldu~u ecnebt devletlerinin müdahaleleri, çok kere devletin ~eref ve
istiklaliyle telif kabul etmez bir hale gelmi~~bulunuyor, art~ k da~~lma ve sönme, mukadder ve önüne geçilemiyecek bir ~ekil alm~~~
gibi görünüyordu.
O zaman~n, bilhassa Avrupa fikirleriyle yak~ ndan ilgilenmi~~
bulunan, Ayd~n vatanperverleri, sonu kesin olarak büyük bir felaket olaca~~na inand~ klar~~ bu halin en büyük amilini mevcut devlet
sisteminde buluyorlar ve Yeniçeri belasm~n yokedilmesi için vaktiyle yap~lm~~~oldu~u gibi ~imdi de cezrt bir hareketle mevcut
sisteme bir son vermek, yani o zamana kadar ba~vurulan bütün
çarelerden farkl~~ olarak mevcudu y~k~ p yerine yenisini koymak ve
o vakit için mümkün göründü~ü nisbette ulusun mukadderat~ n~~
kendi eline teslim etmek suretiyle durumu kurtarabileceklerini ümit
ediyorlar, tekmil tanzimat hareketinin gayesi bat~~ kültürüne yakla~mak ve bunu mümkün mertebe kabul etmek oldu~una göre
ayn~~ âhenk içinde garb~n me~rutt devlet ~eklini kabul ederek mahvolman~n önüne geçebileceklerini zannediyorlard~. I~te bilhassa
son senelerinde fena idaresiyle devleti uçurumun ta kenar~na kadar getirmi~~olan Sultan Abdülâziz'in tahttan indirilmesi, yerine
V. Murad'~n geçirilmesi, Kanun-i Esasi'nin haz~ rlanmas~, II. Abdülhamid'in tahta geçirilmesi ve nihayet Kanun-i Esast'nin ilan~~ o
zamana kadar al~ nan ve fakat tatbiklerine muvaffak olunam~yan
noksan ve yar~m tedbirlere kesin olarak bir nihayet vermek maksadiyle mevcut sistemin y~ k~lmas~~ için ba~vurulan radikal tedb~ rlerdir
ve bunlar Osmanl~~ Imparatorlu~unda bütün ~slahat devrinin 1876
senesi içinde ula~~lan bir merhalesini te~kil eder.
**
Yeni Osmanl~lar ad~ yla tan~ nm~~~olup Sadrazam Ali Pa~a'n~ n s~ k~~
ve ezici idaresi alt~ nda hürriyet ve me~rutiyet çareleriyle devletin
çürüme~e yüz tutmu~~bünyesini tedavi ederek memlekette yeni bir
hayat ve nizam kurabileceklerini ümit eden seçkin zümrenin ba~~~
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say~ lan Midhat Pa~a, o güne kadar gördü~ü devlet hizmetlerinde
pek ziyade muvaffak olmu~, iktidar ve ehliyetini isbat etmi~~bir
~ahsiyetti. Midhat Pa~a'n~ n Tuna, Ni~~ve Ba~dat valilikleri, hakikaten memleket idarecilerine her zaman için örnek te~kil edecek kadar muvaffakiyetlerle doludur. Inkilab~n ilk safhas~ nda buna yard~ mc~~ olup programlar~ n~~ tatbik ederken en büyük rolü oymyan
Hüseyin Avni Pa~a, Midhat Pa~a'ya nazaran daha muhafazakâr
fikirli olmakla beraber kurtulu~un biricik çaresini ~slahat~~ hakkiyle
tatbik etmekte görenlerdendi. Hüseyin Avni Pa~a'n~n o güne kadar
gösterdi~i askerlik kabiliyeti, askerlik alan~ nda ba~ard~~~~ ~slahat
ve sa~lam karekteri bilinmektedir. Mütercim Rü~tü Pa~a'ya gelince
bu da karars~ z bir ~ahsiyet olmakla beraber ötedenberi yap~lmas~~
kendine b~ rak~lan büyük ~slahat i~lerini muvaffakiyetle ba~arm~~,
zekas~, tedbirlili~i ve tecrübesiyle sivrilmi~~bir zatt~. I~te karakterlerini k~ saca anlatma~a çal~~t~~~ m~z bu üç zat, 93 me~rutiyetinin
tahakkuku için ilk ad~ m~~ atan kimseler olmu~lard~r.
Sultan Abdülâziz'in son üç senesi zarf~ nda devletin ba~~na gelmedik felaket kalmam~~t~. Bir taraftan Rumeli'nin birçok yerlerinde
ç~ kan isyanlar~~ bast~ rmak üzere do~rudan do~ruya silah kuvvetine
ba~vurulaca~~~yerde ötedenberi memleketimiz hakk~ nda ne gibi
niyetier besledi~i Padi~ah ve hükümetçe gayet iyi bilinmesi
icabeden 1) Çarl~ k Rusya's~~ mümessili General Ignatiyerin tavsiyesiyle Avrupa devletlerinin mahalli konsoloslar~, Bab~ali ile âsi tebaas~~ aras~ ndaki anla~mazl~ klar~ n halline hakem tayin edilmi~ti.
Bunun ve buna benzer gev~ekliklerin neticesi olarak isyanlar yat~~aca~~~yerde bilâkis geni~liyor ve Rumeli'nin her taraf~ nda Türk
ve islam ahali ile h~ ristiyanlar aras~ nda kanl~~ hadiseler meydana
geliyordu. Böylece Mahmud Nedim Pa~a hükümeti bir yandan
bu hadiselere gereken önemi vermemekte israr ederek bütün
politikas~ nda Ignatiyenn direktiflerini hareketlerine esas al~ rken, öte yandan yapt~~~~istikrazlar, birçok suiistimallerin de
tesiriyle, senelerdenberi bozuk gitmekte olan maliyenin temamen
mahvolmas~na mâni olam~ yor ve nihayet Ignatiyef'in tavsiyesiyle
1) J. Giacometti, Mesuliyet, ~stanbul, 1294. Osmanl~~ Devleti'nin ink~ raz~ n~~
haz~ rlamak için Rusya'n ~ n çal~~ malar~~ hakk~ nda gayet mühim vesikalar ihtiva
eden bu kitab~~ Halil Pa~a ne~retmeden evvel, Rusya'da bu vesikalar~~ ele geçirir
geçirmez, hükümetine takdim etmi~ti. Bundan ba~ka S~ rbistan ve Bulgaristan'a
ak~ n ak~ n gelen Rus tahrikçileri her ~eyi if~a ediyorlard~ .
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"esham-~~ umumiye„ faiz ve senevi resülmal taksitlerinin yar~ya indirilmesini kararla~t~ rmakla hazinenin iflas~ n' ilan etmi~~oluyordu.
Gerek bu hadiseler ve gerekse Rus nüfuzunun art~ k aç~~a vurulmu~~
olan sistematik inhilal siyaseti efkar~ umumiyeyi galeyana getirmi~,
bu hale bir son verilmesi la.z~mgeldi~i, bunun da ancak hükümdar~ n de~i~mesiyle mümkün olaca~~~dillerde dola~m~ya ba~lam~~t~~2).
Böylece efkar~umumiyenin galeyan~~ kar~~s~ nda Sultan Abdülaziz,
her türlü mü~külât içinde bile Saraya para bulmas~ n~~ bilen ve
"esham-~~ umumiye faizlerinin kesilmesi üzerine gerek Avrvpa ve
gerekse memleket içinde devlete kar~~~büyük bir itimats~zl~ k ve
tela~~uyand~~~~pek nazik bir s~ rada Saray~n elindeki esham~~ bu
karardan müstesna tutarak yedi milyon liral~ k tam faizlerini Hazineden alup kendisine verecek kadar yararl~ k gösteren sevgili Sadrâzam' Mahmut Nedim Pa~a'y~~ve Ignatiyef'in meftunu olan ~eyhülislâm~~
Hasan Efendi'yi bir talebe nümayi~i 3) neticesinde feda etmek zorunda kald~; yerlerine Mütercim Rü~di Pa~a'y~~ Sadrazam ve Hayrullah Efendi'yi ~eyhülislam tayin etti; Mahmud Nedim Pa~a taraf~ ndan evvelce Bursa valili~i ile uzakla~t~ r~lm~~~olan Hüseyin Avni
Pa~a'y~~ geri getirterek Serasker ve Midhat Pa~a'y~~ da "Meclis-i
Ali„ üyesi s~fatiyle kabineye dahil etti 3). Bu suretle Abdülaziz,
memlekette cezrl bir idare de~i~mesini istiyenlerin ba~~nda bulunan
kimseleri istemiye istemiye kayna~an efkar~umumiyenin arzusunu
tatmin edebilirim ümidiyle i~~ba~~na getirmi~~bulunuyordu.
Abdülaziz daha evvel bir defa daha Mahmud Nedim Pa~a'y~~
feda etme~e mecbur kalm~~, Fakat ilk f~ rsatta onu tekrar i~~ba~~na
~etirerek yine ayn~~ yolda yürümesine müsaade etmi~ti. Bu hakikati
gözönunde bulundurarak i~lenen bütün fenal~ klar~n, yanl~~~idare ve
suiistimallerin Mahmud Nedim Pa~a'dan ç~ kt~~~ n~~ gören herkes,
as~ l fenal~ k kayna~~n~ n hükümdar~n ~ahs~nda bulunmas~~ laz~m geldi~ine, aksi taktirde Padi~ah~ n Mahmud Nedim Pa~a'ya müsamaha
etmemesi icabetti~ine, has~l~~ Mahmud Nedim Pa~a'n~ n yaln~z bir
vas~tadan ibaret olup her ~eyden bizzat Padi~ah~ n mes'ul oldu~una
kanaat getirmi~ti. Bu yüzden Abdülaziz'in bu son hareketi hiç
kimseye itimat a~~l~yamam~~~ve saltanat~ n de~i~ece~i ~ay~as~~ dola~Ali Haydar Midhat, Tabs~ rei ibret, Istanbul, 1325; s. 1054.
Talebei Ulüm nümayi~i veya Softalar K~ yam~~ hakk~ nda a~ag~ dak:
notlarda isimleri geçecek olan eserlerden ba~ka bak: Abdurrahman ~eref
Tarih Musahabeleri, ~stanbul, 1329; s. 192, 193 ve ha~iyeler.
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mas~ n~ n önüne geçilememi~ti. Saray içlerine bile sokulup Hükümdar~n kula~~na kadar giden bu ~ay~alara bir son vermek, umuml
tela§ ve kayna~may~~ yat~~t~ rmak çarelerini Midhat Pa~a'dan soran
Abdülaziz, bu vezirinin takdim etti~i ve içinde memleketin ~imdi
geçirmekte bulundu~u buhran~n ve ba~~ndan geçen felaketlerin
sebepleri say~ld~ ktan sonra biricik kurtulu~~çaresinin bütün tebaan~n hürriyet ve müsavatiyle "Vükelân~n mezuniyet ve mesuliyet„
esaslar~ na dayanan bir kanunun derhal yap~lmas~~ ve ilân~nda oldu~u,
aksi takdirde bu halin pi~manl~ k verici bir neticeye varaca~~~ihtar
~eklinde yaz~l~~ olan lay~haya 4) hemen hemen hiç ald~ rm~yarak
eskisi gibi keyfine göre hareketlerine devam etmi~tir. Islah kabul
etmez ve de~i~mez halleri bir kere daha belli olduktan sonra Abdülaziz, bilindi~i gibi ~eyhülislam Hayrullah Efendi'nin verdi~i bir
fetvaya 5) dayan~larak Hüseyin Avni Pa~a'n~n ald~~~~ s~ k~~ askeri
tedbirler sayesinde hiç kan dökülme~e yer verilmeden 1876 senesi
May~s~n~n 29-30 sal~~ gecesi, Vükela beyninde kararla~t~ r~ld~~~~
vakitten iki gün daha evvel, tahttan indirilmi~tir.
Yerine geçirilen V. Murad'~ n, tahta getirilmesi ile ba~l~~ olaylar~ n tesiriyle, ak~l hastal~~~na tutulmu~~olmas~, dü~ünülen Kanuni
Esasinin hemen ilân~ na ve me~rutt bir idarenin kurulmas~na engel
olmu~tur. Bununla beraber V. Murad'~ n üç ay kadar devam eden
saltanat~~ esnas~nda vükelâ aras~ nda Kanuni Esas! konusuna dair
birçok söyle~meler olmu~tur. Böyle bir konstitüsiyonun meydana
gelmesi davas~n~~ can ve ba~la ele alan ancak Midhat Pa~a'd~ r.
Midhat Pa~a tâ Tuna valili~i günlerindenberi 6 ) bu i~le me~gul
bulunmakta oldu~u gibi bir tak~m devlet ricali de daha önceden
bir Kanuni Esas! ve me~rutiyet idaresi tasarlamakta idiler 7 ).
Daha 1875 senesi birinci kânununda Midhat Pa~a, Ingiltere'nin
Istanbul sefirine memleketin kurtulmas~~ için biricik çarenin idare
usulünü de~i~tirmek oldu~unu, bunun için evvela bir Millet Meclisi
te~kil edilerek vükelân~ n bu meclise kar~~~mesul tutulmas~, ikincisi
Bu lây~ ha maalesef elimizde yoktur. Ancak Midhat Pa~a taraf ~ ndan
Sadrâzam Mehmed Rü~di Pa~a'ya bundan bahsederek yaz~ lan bir mektup elimizde bulunmaktad~ r; bak: Tabs~ rei ibret, s. 165 ha~iye.
Fetvan~ n fotokopisi, bak: M. Kemal, ibniilemin; Sultan Abdülaziz'e dair,
Türk Tarih Encümeni Mec. Sene 15, No. 9, s. 188.
Tabsirei ibret, e. 170.
Sir Henry Eliot'~ n «XIX th Century• mecmuas~ n~n ~ubat 1888 tarihinde
yaz~n~~~oldu~u bir makalesi; terciimesi bak: Tabs~ rei ibret, s. 326 - 328.
Belleten: C. VI, F. 4
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meclisin tamamen ulusal olmas~ n~~temin için cins ve mezhep ayr~l~~~~gözetilmemesi, üçüncüsü suiistimalleriyle vilâyetleri harab eden
valilere kontrol tayin edilmesi ve Imperatorlukta bir desantralizasyon tesisi ~artlar~ n~ n tahakkuk etmesi laz~mgeldi~ini söylemi~~ve
kendi tarafdarlar~n~ n bu gayeye ula~mak azminde olduklar~n~~ ilave
etmi~ti.
Midhat Pa~an~ n çoktanberi bunlar~~ tasarlamakta oldu~una göre
f~ rsat eline geçince bunlar~n tatbik suretleri üzerinde uzun
uzun dü~ünmü~, bütün hesaplar~n~~ yapm~~~ ve nas~l hareket
edece~ini evvelce tayin etmi~~olmas~, ~imdi fazla vakte ihtiyaç göstermeden harekete geçme~e haz~r bir durumda bulunmas~~ tabit olmak icabeder. Yap~lmakta olan ink~lab~n bilhassa Midhat Pa~a yan~nda en kuvvetli ~ahslyeti olup fakat Kanuni Esas! ve me~rutiyet
idaresine fazla taraftar görûnmiyen ve cülüs hatt~~ hümayununda
Midhat Pa~an~n bütün arzular~~ hilaf~na olarak Sadrâzam Rü~di Pa~a
ile birlikte Kanuni Esas! vc me~n~tiyetten bahsedilmesine engel
olan konservatif fikirli Hüseyin Avni Pa~an~ n Çerkes Hasan vak'as~na kurban gitmesinden sonra dü~ünûlenleri tatbik etmeyi her hangi
bir ~ekilde sekteye u~ratabilecek hiç bir mani ortada kalmam~~t~.
Ancak Padi~ah~n iyile~mesi imkans~z bir hastal~~a tutulmu~~olmas~~8),
iradeye ba~l~~ bütün i~lerle beraber saltanat de~i~mesinin esas gâyesi olan me~rutiyetin ilân~ n~~ geri b~ rakmakta oldu~undan ister
istemez yeniden hükümdar de~i~tirmek zarureti do~du. Bu durum
içinde 1876 senesi a~ustosunun otuzbirinci günü toplanan viikelâ
heyeti, 93 gün gibi k~ sa bir müddet evvel büyük ümitlerle tahta
getirilmi~~olan talisiz V. Murad'~~ tahttan indirerek yerine me~ru
Veliahd ~ehzade Abdülhamid'i geçirdi 9).
V. Murad'~ n yukarda siSylenen geçmez ak~l hastal~~~~gittikçe art~ yordu.
~yile~mesi için haftalarca beklendi~i halde henüz ecnebi devletler sefirlerinin
itimatnamelerini kabul edemerni~ti. Bir defa bahçede gezdirilirken kendini
havuza atm~~, bu ve buna benzer gayri tabii halleriyle hastal~~~~gizlenmez olmu~tu. Bütün müdavi tabipler ve Viyana'dan hususi olarak g6tirtilen doktorlar,
hastan~n iyile~mesi ümidi mevcut olmad~~~~kanaat~ nda birdiler. Doktor raporu,
bak: A. Midhat , Oss-i inkilap cilt 1, s. 437, No. 24.
Culus merasimi hakk~ nda etrafl~~ malümat, A. Midhat, Oss-i inkilap II,
s. 3-17.
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Il. Abdülhamid hükümdar olmadan tamamiyle me~rutiyetci görünüyordu 10). Cülüsunun haz~ rland~~~~günlerde Midhat Pa~a ile
Maslak çiftli~inde yapt~~~~mâruf mülakatlar~ n sonuncusunda 11)
bu fikirlerini gayet aç~ k olarak söylemi~~ve " usul-i me~rutiyet ve
me~verete mübteni olm~ yacak bir hükümeti kabul,, edemiyece~ini
ileri sürmü~tü. Bu önemli mülakatta Veliahd Abdülhamid ile Midhat
Pa~a aras~nda ~u üç esas~ n kararla~t~ r~ld~~~~anla~~l~yor: 1 - Kanuni
Esasinin ilan~, 2 - Devlet i~lerinde yaln~z mes'ul mü~avirler reylerinin al~ nmas~~ ve 3 - V. Murad günlerinde ayr~~ ayr~~ memurlukiarla
Saraya al~nm~~~olan Sadullah, Ziya ve Kemal Beylerin bundan
sonra da vazifelerinde b~ rak~lmalar~~ 12).
Veliahd~~ tahta geçirmek için onunla adeta pazarl~~a giri~en
Midhat Pa~a, anla~~ l~ yor ki bu üç maddenin biricisi ile Kanuni Esasinin hiç gecikmeden hemen ilân~ n~, ikincisi ile devlet i~lerinde
Padi~ah~ n keyfine göre hareketi yerine hükümetin mesuliyeti üzerine
dayanan bir mekanizma kurulmas~ n~~ ve üçüncüsü ile de Sarayda
belki çevrilebilecek entrikalarla Padi~ah~ n her hangi bir surette
sözünden dönmesini önlemek ve böylece her ihtimali daha ba~tan
sa~lama ba~lamak istiyordu.
Hükümdar olduktan sonra II. Abdülhamid'in bu vaitleri tutmad~~~n~, ~u halde Midhat Pa~a'n~ n bütün ~üphelerinde hakl~~ oldu~unu
görüyoruz. Filhakika Kanuni Esast ve me~rutiyetin hemen ilan
edilmesi i~ i kuvveden file gelmemi~tir. Padi~ah~ n emriyle Midhat
Pa~a'n~ n haz~ rlad~~~~culus Hatt~~ Hümayununda 13) Abdülhamid,
Do~rudan do~ruya temasta olmamakla beraber bütün ~ehzadelerin ayr~~
ayr~~ ruh haletlerini Midhat Pa~a tan~ yor ve Abdülhamid'in «ahlâkinda mevcut
müraili~e tamamiyle vak~ f » bulunuyordu; Ahmet Saip, Tarih-i Sulthn Murad
Han-i Hamis, s. 287 - 288.
Mahmud Celâleddin Pa~a, Mirat-i Hakikat, I, s. 168.
Maslak Çiftli~i mülfikatlar~~ ve burada kararla~t~ r~ lan noktalar hakk~ nda
maalesef elimizde vesika yoktur. Bu mülükatlara ait vesikalar ~ n Midhat Pa~an~ n
sonradan izmirde tevkifi üzerine «ileruda varis-i saltanat olan zata teslim olunmak üzere » ya Londraya gönderildi~i ve yahut ta imha edildi~i anla~~ l~ yor;
bak: Tabs~ re-i ibret, s. 394. Tarih-i Sultan Murad Han-i Hamis muharriri
Ahmed Saip bu hususta hakiki malümat olmad ~~~ na, rivayetlerin biribirine
uyrnad~~~ na i~aret ederek hakikata en yak ~ n olarak kabul etti~i ~ekilde mülakat~~ tasvir ediyor; bak : ayni eser, s. 302 vd.
A. Saip, Abdulhamid'in Evail-i Saltanat ~ , s. 18-22. Metin bak: A. Midhat
Uss-i inkilfip, II, s. 285.
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etraf~ ndakilerle de müzakere etmek suretiyle bir tak~m düzeltmeler
yapt~ : Midhat Pa~an~n kaleme ald~~~~hatt~~ humayunda mevcut
"usul-i me~veret, usul-i âdet-i mülkiyemize uygun oldu~undan
usul-i mezkarenin kabulünü ilan ederim„ cümlesini tamamiyle
kald~ rarak bunun müzakere edilmek üzere vükelâ meclisine havale
edilece~i kayd~ n~~ koydu; maliye ~slahat~~ ve tensikat~~ vâdeder yoldaki sözleri de~i~tirdi; medeniyete ayk~ r~~ esir ve halay~ k ticaretini meneden hükümleri büsbütün kald~ rd~~ 14) . Kanuni Esastyi
müzakere edilmek üzre bir meclise havale etmekle Abdülhamid,
Kanuni Esastnin hemen ilân~ ndan ve ayn~~ zamanda vükelân~ n
mes'uliyeti prensibinin tatbik~ ndan kaç~ nm~~~oluyordu. Bundan
ba~ka saltanat~ n~ n ikinci günü Sadullah, Ziya ve Nam~ k Kemal
Beyleri de saraydan uzakla~d~ rarak 15) daimi surette kontrol alt~ nda kalmak tehlikesini yok etmi~~bulnnuyordu.
Sab~ rs~zl~ kla beklenen ve eskidenberi al~~~lm~~tan çok daha
geç 16) ne~redilen bu Hatt~~ Hümayun, ~üphesiz Kanuni Esas! ve
Me~rutiyet taraftarlar~ n~~ hayal sukutuna u~-ratm~~t~ . O günlerde
Kanuni Esas! mücadelesi had bir safhaya girmi~~olup memleket
iki partiye ayr~ lm~~~bulunuyordu: Kanuni Esast ve Me~ rutiyet taraftarlar~~ ile istibdat ve halihaz~ r~~ muhafaza etmek taraftarlar~ . Birinciler ilan
olunan Hatt~~ Hümayundaki lastikli ve hiç bir kesinlik ifade etmiyen lisandan Padi~ah~ n ilerde takip edece~i hareket hatt~ n~~ seziyorlar ve asl~ nda hakl~~ davalar~ n~~ her vas~ ta ile müdafaa ve tatbik
etme~e çal~~~ yorlard~. O günlerin Istanbul bas~n~~ Kanuni Esas! ve
Me~rutiyet idaresi üzerinde kaleme al~ nan yaz~larla doludur 17).
A. Saip, Abdülhamid'in Evail-i Salthnat~ , s. 25-27.
Ayn~~ eser, s. 20.
C~iIiis hatt~~ hiimayunu mutat olarak tahta ç~ k~~~ n ikinci veya üçüncü
günü ne~ rolunurdu. Halbuki bu sefer culusun on ikinci günü ne~rolunmu~tur;
12 Eylul 1876 Cumartesi. Cüliis hatt~~ hümayununun metni bak: A. Midhat, üssi
Inkilâp, II, s. 281, No. 10. Bu hat ile Midhat Pa~an~ n mfisveddesi aras~ nda bir
mukayese, bak: essi ink~ lap, II, s. 171-176. Muhhrrir burada tamamiyle gayri
samimi olup talimatiyle eserini yazd~~~~Abdülhamid'e yaranmak gayesini
gütmekte oldu~u kolayca anla~~ lmaktad~ r.
Istanbul'un o zaman nam l~~ gazeteleri olan Vakit, Basiret, Hakikat,
Ermeni ve Rum gazetelerinde hemen her gün buna ait uzun yaz~ lar ç~ kard~ .
Bunlardan biri olmak üzere Vakit gazetesinin 15 Birinci Te~rin 1876 tarihli
nüshas~ nda me~ rutiyet-i idare ( beyan-i hakikat ) ba~l~~~~ile ç~ kan bir yaz~ n~ n
hülasas~~ bak: A. Saip, Evaili Saltanat s. 29-30.
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Vükelâ aras~ nda Midhat Pa~a'dan ba~ka tam manasiyle me~rutiyetci hiç
kimse yoktu. Sadrâzam Mehmet Rü~di Pa~a Kanuni EsasIye de~il,
sadece bir ~slahat yap~lmas~ na taraftar oldu~u gibi, Ahmed Vefik
Pa~a tamamen me~rutiyet aleyhinde, Safvet ve Edhem Pa~a'lar ise
tarafs~z idiler. Mabeyin Ba~kâtibi Said ve Mabeyin Mü~iri ~ngiliz
Said Pa~alar, asl~ nda me~rutiyet aleyhinde de~illerdi. Fakat bunlar,
yine Sarayda büyük nüfuz sahibi olan me~hur K~zlraa~as~~ Behram
A~a da dahil oldu~u halde her üçü birden hakikatte Abdulhamid'in,
Tophane Mü~iri Damat Mahmud Pa~a'n~n, Cemile Sultan'~n ve
çok geçmeden Dahiliye Naz~ r~~ olan Cevdet ve nihayet Serasker
Redif Pa~a'lar~ n emirleriyle hareket ediyorlar, bunlar~n aleti oluyorlard~. Hürriyet f~ rkasiyle en ziyade mücadele eden i~te Abdulhamid'in "ak~l kahyalar~„ mesabesinde olan bu üç Pa~a olmu~tur.
Resmi mahfiller böyle olmakla beraber ayd~n zümre aras~nda
en seçkin ~ahsiyetler Wlidhat Pa~a'n~n yard~mc~s~~ idiler : Nam~k
Kemal, Ziya, Reuf ve Ismail Beylerle bilâhare Vezir olan Hasan
Fehmi, ~akir, Sadullah, Köse Raif ve R~fat Pa~alar bunlar~n aras~nda bulunuyorlard~.
Me~rutiyet aleyhinde olan zümre içinde tekmil Saray halk~,
Saraya mensup vükelâ, geçen devirlerde memleketi soyma~a al~~m~~~olan dü~ük ahlakl~~ bir tak~m hükümet ricali ve ulemadan ba~ka ortal~~~~fesada vermekte büyük maharetler gösteren kimseler
de vard~~ ki bunlar aras~ nda bilhassa Kad~asker Muhiddin ve ~erif
Efendi'ler, Fad~l, Ramiz Pa~a'lar ve tüccarlar aras~nda büyük nüfuz
sahibi R~za Bey fena halleriyle göze çarp~yorlard~~ 18). Bunlar bütün
kuvvetleriyle Kanuni Esas! aleyhinde propaganda yapmakta olup
"Kanuni Esas! kâfir i~idir, Meclis-i Mebusana girecek olan H~ ristiyanlar ~er-i ~erife mugayir kanunlar koyacakt~r„ v.s, gibi as~ ls~z
ve bo~~sözlerle, hezeyanlarla efkar' umumiyeyi zehirleme~e çal~~~yorlard~.
**
Memlekette umumi durum bu merkezde iken evvela göründü~u
gibi olmayup her vas~taya müracaat ederek hükümdarl~~~n~n mutlak
haklar~ n~~ hiçbir veçhile feda etme~e veya her hangi bir ~ekilde
kay~t alt~ na sokma~a yana~mayan Abdülhamid'i, me~rutiyet idare18) A. Saip, Abdülhamid'in Evail-i Saltanat~ , s. 42: Oss-i inkilâp « Ha kikat • Gazetesi ve di~er matbuat.
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sini kurmak için bir yandan Midhat Pa~a, öte yandan siyasi durum
mütemadiyen a~~rla~an bir bask~~ alt~ nda tutuyordu. Hakikaten Midhat Pa~a her cins güçlü~e ve engele ra~men Kanuni Esas! ve me~rutiyetin ilân~n~~ bir an evvel tahakkuk ettirme~e gayret sarfediyordu.Bu maksatla haz~ rlad~~~~Kanuni Esas! layihas~ n~~ 19) gayri resmi
olarak Padi~aha sunmu~tu. Buna kar~~l~ k lâyihayi inceleye Abdülhamid, "bunun ahkâm-i ~âmilesinde usul ve istidad-i memlekete muvaf~ k olm~yan ~eyler" görerek "efkar~m~ z memlektin temin-i istikbaline kefalet edecek bir idare-i sahiha vaz'~ na masruf oldu~undan
bu babda ibraz olunacak mesai bais-i takdirimiz olur, kald~~ ki ittihaz
olunacak tanzimat-i cedidenin tabaam~z~ n ihtiyacat~n~ n hukuk-i hükümetle telifi dahi eaz-zi mekas~d~m~zd~ r. Binaberin lay~ ha-i mezküre
havas-si vükelâm~ z beyninde bittezekkür esas-i mezküre göre tadil
olunmak matlubumdur„ 20) diyerek bu hususta hiç de acele etmiyordu. Bu vaziyet kar~~s~ nda ;Midhat Pa~a daha cüretli bir ad~m
atarak memleketin üzerinde dola~makta olan tehlikeyi Padi~ah~ n
gözleri önüne tersim ediyor: Midhat Pa~a, husus! bir komisiyonda
kaleme al~nm~~~olup vükelâ meclisince müzakeresi zaman~~ gelmi~~
olan mezkür layihan~ n müsvedde halinde oldu~unu ve birçok yerlerinin de~i~me~e muhtaç oldu~unu itiraf etmekle beraber Padi~ah~ na ve devletine "olan ubudiyet ve sadakat-i âcizanenin kuvve-i
mübrime ve m~lcbiresile ~uras~ n~~ tekrare cesaret„ ediyor ve „bugünkü halimizin iki mahreci olup birisi bütün devletlere vâd ve
ilan olundu~u vechile idare-i dahiliyemizin islahiçün böyle bir ~ey
yapup konferans 21) te~ekkülünden evvel koymakt~ r ve bunun da
müddeti nihayet üç dört gün kalm~~t~ r. Di~eri devletlerin haz~ rlad~ klar~~teklifat~~ kabul edüp ilelebed onlar~ n vesayeti alt~nda ya~amakl~~~~ihtiyar etmektir„. Birincisi yap~ lmaz ise ikincisine katlanmaktan ba~ ka çare yoktur 22). Midhat Pa~ay~~ bu kadar a~~r ve ac~~
bir arize yazma~a sevkeden âmiller aras~ nda en önemlisi, ~üphesiz
devletin o zaman içinde bulundu~u iyile~tirilmesi imkans~ z gibi
görünen çok s~k~~~ k siyasi vaziyeti idi. Bosna ve Karada~~isyanlarile (Temmuz 1875, S~ rp ve Karada~~muharebeleri : Haziran 1876)
Metin bak : A. Midhat, Oss-i inkilap, II, s. 321.
Abdülhamid'in Midhat Pa~a'ya 9 Zülkâde 93 tarihli mektubu, bak :
Tabs~ re-i ibret, s. 328.
O zaman toplanmak üzere olan Istanbul Konferans~~ bak: Anot 23.
Midhat Pa~an~ n Mabeyin Ba~kitabetine 11 Zülkâde 93 tarihli arizesi
bak: Tabs~ re-i ibret, s. 329-330.
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ba~l~yan ~ark buhran~~ en hâd mertebesine va:m~~, Avrupan~n büyük devletleri bu karga~al~~a bir düzen vermek maksadiyle ~stanbulda bir konferans 23) toplama~a karar vermi~ler ve bunun toplanmas~na da üç dört gün gibi pek k~ sa bir zaman kalm~~t~. Konferansta bu buhran~n halli için ba~ta Rusya olmak üzere Avrupa devletleri, Osmanl~~ Devletinin hâkimiyet haklar~ ndan ve hattâ istiklalinden bir tak~m fedakarl~ klar yap~lmas~n~~ istiyecekleri anla~~l~yordu.
Hiç olmazsa Ingiltere ve Fransa gibi hürriyetsever garp devletlerinin
teveccühlerini kazanmak ve bu sayede mevcut buhrandan en az bir
zararla kurtulmak gayesiyle hükümetin iyi niyetlerini fiilen göstermek, biricik kurtulu~~vâdeden yol olarak görülüyordu: me~rutiyeti
ilan etmek; Avrupa devletlerine sizin istedi~iniz ~eyleri i~te biz,
de~il memleketin yaln~z bir k~sm~na, fakat her kö~esine ~amil olmak
üzere kendili~imizden yap~ yoruz demek; Kanuni Esastyi ilan etmek.
Bu suretle me~rutiyetin nihayet ilan~~ büyük bir siyasal tehlikenin tehdidi kar~~s~ nda ister istemez Padi~ahca da kararla~t~ktan
epeyce zaman daha evvel, "idare-i umumiye-i Saltanat-i Seniyye için
laz~ mgelen kanun-i esasi ile meclis-i umumtnin vazaif-i dahiliyesinde
viikela ve memurin için ittihaz olunacak kaide-i mesüliyete dair
yap~ lacak nizamat layihalarm~ n tanzim ve tedvini z~mn~ nda„ 24)~iira-yi
Devlet Reisi Midhat Pa~a'n~n ba~kanl~~~~alt~ nda bir komisyon 25)
Istanbul Süfera Konferans~~ diye tan~ nm~~~olan bu konferansta evvela
alt~~ Avrupa Devletinin murahhaslar~ , en k~ demlileri olmak dolayisiyle Rusya
Sefirinin evinde Bab~ tiliye yap~ lacak teklifleri kararla~t~ rmak ve tesbit etmek
maksadiyle 11 birinci kânun 1876 da toplanrn~~lar ve 22 birinci kanuna kadar
müzakerelerine devam etmi~lerdir. Ertesi 23. günü Osmanl~~ murahhaslar~ n~ n da
i~tirakiyle 20 Ikinci Kanun 1877 ye kadar devam eden konferans~ n as~ l içtimalar~ nda Avrupa devletleri murahhaslar~ n~n bütün ~ srar ve tehditlerine ra~men
)a~~ nda Midhat Pa~a bulunan Osmanl~~ hükumeti, tekmil haklar~ n~~ müdafaa etmi~~ve nihayet Konferans muvaffakiyetsizlikle neticelenerek da~~lm~~t~ r. Midhat
Pa~a'n~ n burada oynad~~~~rol pek büyüktür. Ayn~~ Konferansta Ingiliz murhhhas~~
Salisbury'n~ n Midhat Pa~a'ya yazd~~~~18 ikinci kanun 1877 tarihli son mektubundan anla~~l~ yor ki Osmanl~~ mukavemetinin ruhu Midhat Pa~a'd~ r. Di~er
Vükela ve rical onun arkas~ ndan yüriimektedirler. Salisbury'nin ad~~ geçen
mektubu ve Midhat Pa~anin cevab~ , « Tarih Vesikalar~~ • Say~~ 3 de taraf ~ mdan
ne~rolunrnu~tur. Konferans hakk~ nda daha etrafl~~ malümat da ayn~~ vesikan~ n
takdimi için orada yaz~ lan sat~ rlarda mevcuttur.
Vesika No. 2. Henüz ne~redilmemi~~olan bu vesikalar T. Tarih Kurumunun Tarih Belgeleri ad~ ndaki vesikalar serisinde « XIX. asr~ n ikinci yar~ s~ na ait vesikalar » namiyle ç~kar~ lacakt~ r; K~ s~ m 1.
Bu komisyonu te~kil eden zatlar bak: Vesika No. 3,4,5.
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te~kiline irade ç~ km~~t~~ (19 Ramazan 93). 24 Eylül 1876 da Bab~Mide ilk içtima~ n~~ yapan bu komsiyon, Midhat Pa~a'n~ n haz~ rlad~~~~
Kanuni Esast lay~has~~ esas te~ kil etmek üzere bir tak~m müzakerelerden sonra ilk icraat olarak memlekette Meclis-i Mebusan ve
Ayandan te~ekkül edecek bir "Meclis-i Umumt„ kurulmas~na 26) karar
vermi~~bulunuyordu. Yir.e ayn~~ komsiyon, bir esas nizamname
ne~retmi~, Meclis-i Umumt toplan~ ncaya kadar Kanuni Esas! lay~halar~~ ve di~er nizamat~~ peyderpey müzakere edece~ini tesbit
etmi~ti.
Bu komsiyonun te~ kilinde her ne kadar acele edilmi~se de 27)
çal~~malar~ , bilhassa Kanuni Esas! lay~ has~~ tanzimi i~i pek yava~~
ilerliyordu. Bunun sebebi, yukar~da da söylendi~i gibi, Padi~ah~ n
isteksiz ve mütereddid olmas~~ ve hemen her madde hakk~ nda vezirlerinden bir çoklar~ n~ n fikirlerini sorup bunlardan ayr~~ ayr~~ birer
lay~ ha istemesidir. Abdulhamid'in en ziyade Kanuni Esast'nin padi~ahl~ k haklar~ n~~ tahdid edip etmedi~i maddesinden ku~ kuland~~~~
anla~~l~ yor. O tarihlerde Padi~aha sunulan birçok lay~ halar aras~ nda
bilhassa Nam~ k Kemal Beyinki "hukuk-i ~ehin~ahilerine dokunuldu~u„ yolunda "dikkat-i mahsusa-i ~ahanelerini„ celbediyordu 28).
Mabeyin Ba~ kâtibi Said Pa~a'n~n kaleme ald~~~~ba~ ka bir Kanuni
Esas! lay~ has~~ 29) ise esas itibariyle Fransa Cumhuriyeti Kanuni
Esastsine dayanmas~~ dolay~siyle Midhat Pa~a'n~ nkinden pek farkl~~
de~ildi. Nihayet uzun müzakerelerden sonra Midhat Pa~a'n~n tanzim
etti~i kanun lay~ has~~ biraz tadilat ile kabul edilerek 93 Kanuni Esastsi
diye tan~d~~~ m~ z Kanuni Esas! meydana geldi.
Yukar~da da i~aret etti~imiz gibi Abdulhamid, daha ilk günlerindenberi Kanuni Esastyi kabulde hükümdarl~ k haklar~ na bir nokVesika No. 9, 10.
Vesika No. 1.
Nam~ k Kemal Bey taraf ~ ndan böyle bir lay ~ l~an~ n takdim edildi~i Oss~~
inkilap, cilt II, s. 198 de söyleniyorsa da ne derece de dogru oldu~unu kesin
olarak bilmiyoruz. Nam ~ k Kemal 12 Agustos 1294 tarihinde Midilliden A. Midhat
Efendiye yazd~~~~bir mektupta Ossi ink~ lap muharririni arizesi~~ in « yaln~
zo
ibaresini » alarak kendisini Kanuni Esasi aleyhtarl ~ g~~ ile itham etti~inden gayet
a~~r bir lisanla ~ikayet ve takbih ediyor; bak: mektubun metni, Hayat Ansiklopedisi, 21. 3256- 3257. yine bak: ihsan Sungu, Tanzimat, 5. 852. Anla~~ld~ g~ na
göre Nam~ k Kemal'in bu cümleyi ihtiva eden bir arizesi vard~ r, fakat hepsini
okumadan ne kasdetti~ini anlamak güçtür.
Metin bak: A. Midhat, Ossi inkilfip,
s. 333-335.
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sanl~ k gelir kaygusu ile tereddüt gösteriyor, bunun ilân~n~~ mütemadiyen tehir ediyor ve böylece günler, haftalar ve aylar geçti~i halde
tahta getirilmesinin ilk ~art~n~, me~rutiyetin ilân~ n~, hala yerine getirmiyordu. Lâkin vaziyetin pek mü~kül ve tehlikeli oldu~unu
görünce, ister istemez Midhat Pa~a'n~n ~srarlar~na boyun e~meye
mecbur oldu. Hele ~stanbul Konferans~ n~n toplanaca~~~günler yakla~t~kça Sadrâzam Rü~di, Ahmet Vefik, Edhem ve Safvet Pa~a'lar da
yegâne kurtulu~~çaresinin Midhat Pa~a'n~n arkas~ ndan gitmek olabilece~ine tamamiyle kanaat getiriyorlar ve Padi~ah~ , bu hususta
ikna etmeye muvaffak oluyorlard~. Abdulhamid, bu suretle nihayet
kati karar~ n~~ verdikten sonra en az~l~~ me~rutiyet muhaliflerinden
bir kaç ki~iyi de ~stanbuldan uzakla~t~ rmak 30) ve Kanuni Esastnin
tam taraftar~~ olmay~p "bir kere teklifat-i hariciye s~ ras~ nda böyle
bir ~ey gösterilmek mecburiyeti olmasayd~~ muvafakat~na ihtimal„ 31)
olmad~~~n~~ aç~ kca söyliyen ve umumiyetle hakk~ nda böyle tehlikeli
bir krizi muvaffakiyetle atlatacak bir iktidarda bulunmad~~~~kanaat~~
beslenen Mehmet Rü~di Pa~a'y~~ azlederek yerine 22 birinci kânun
1876 da Midhat Pa~ay~~ Sadrazam yapmak suretiyle Kanuni Esas!
lehine önemli bir ad~m atm~~~oluyor. Bununla beraber Padi~ah, Kanuni Esasinin ilân~ ndan evvel son bir meclisin içtima~n~~ emretti. Irade
ile Damad Mahmud Pa~a'n~n kona~~nda toplanan bu son meclis,
Kanuni Esasinin resmen ilân~na mani olmak veyahut hiç olmazsa
biraz daha geciktirmek maksadiyle Saray mensuplar~n~n yapm~~~
olduklar~~ hücumlar ve münaka~alar bak~m~ ndan çok enteresand~r.
O zaman Adliye Naz~r~~ olan Cevdet Pa~a en evvel ortaya ç~ karak
madem ki "makam-i mualla-yi Saltanata bir Padi~ah-i ak~l cülüs etmi~tir o halde Kanuni Esasinin ilân~na lüzum kalmam~~t~r„ sözleriyle Sadrazama hücum etti~inde, Midhat Pa~a, "Sultan Abdulaziz'
in hal'i idare-i mutlakaya mani olacak i~ bu Kanuni Esastyi ilan etmek gibi bir maksad-i mukaddeseden ileri geldi~inden e~er sair
Vükelâ dahi Mahmud ve Cevdet Pa~alar~n fikirlerini terviç ve
Kanuni Esasinin ilân~n~~ tastikde tereddüd ediyorlarsa Sadaretten
hemen istifa edece~ini„ 32) bildirerek ancak kat! ve tehditli bir
lisanla i~in bozulmas~na mani olabilmi~tir. Me~rutiyet taraftar~~ olm~yan baz~lar~~ Padi~ah~ n halk üzerindeki nüfuzunun sars~laca~inA. Saip, Abdülhamid'in Evail-i Saltanat~ , s. 42-43.
Mahmut Celaleddin Pa~a, Mirat-i Hakikat, II, s. 221.
Ali Haydar Mithat, Tabs~ rei ibret, s. 188 ha~iye,
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dan endi~e ederek Padi~ah hakk~ nda Kanuni Esastnin metninde
hiçbir kayd~n konmas~na raz~~ olm~yorlard~~ 33). Baz~~ kimseler ise
Midhat Pa~a'n~ n tasarlad~~~~~ekilde Sadaret makam~n~n "Ba~vekâlet„e
çevrilmesine ve böylece Ba~vekile di~er vekilleri intihap etmek
salahiyetini verme~e raz~~ de~illerdi. Çünki Midhat Pa~a'n~ n Ba~vekil s~fatiyle diktatör olaca~~ ndan korkuyorlard~. "~ ntihab-i vükelâ
selahiyetinin Ba~vekâlette bulundurulmak istenilmesi miham-i hal
ve akd-i umuru Ba~vekil olanlara verdirmek garezine mübtenidir.
Midhat Pa~a haris-i ikbal oldu~undan bu suretle Ba~ vekâlet mesnedine gelüp keyfimaye~a hareket etmek istiyor„ deniliyordu. Bu
müzakerelerde muhalifler daha birçok güçlükler ç~kar~yorlard~.
Nihayet bunlar, Kanuni Esastnin 31, 32 ve 34 üncü maddelerinden
sonra Padi~aha fevkalade bir salâhiyet veren 113 üncü maddeyi 34)
ilave ettirme~e muvaffak oldular. Midhat Pa~a bu maddenin konmamas~na ve sonra da ç~kar~lmas~ na çok çal~~t~ysa da elinden bir
~ey gelmedi. Sonunda Midhat Pa~a'n~n lay~has~~ bu tadilat ile kabul
olundu ve Kanuni Esastnin ilan günü tesbit edildi.
Kanuni Esastnin ilanma ancak ~imdi r~za gösterilmesine, söyledi~imiz gibi siyasal tazy~ k amil olmu~tu. Kanunun kendisi gibi ilan
merasiminin dahi mümkün oldu~u kadar bütün dünyaya tesirli
olacak bir ~ekilde icras~~ maksadiyle ilan günü olarak Istanbul
Konferans~n~ n ilk umumt içtima~ n~ n yap~laca~~~23 Birincikânun 1876
tarihi münasip görüldü. O gün hava müsait olmamas~na ra~men
merasim, pek parlak bir surette icra edildi. Mabeyin Ba~kâtibi
Said Pa~an~n öperek Sadrâzama verdi~i mâruf Hatt~~ Humayunu
Midhat Pa~a, Amedi-i Divan-i Hümayun Reisi Mahmud Beye okutmak suretiyle me~rutiyeti resmen ilan edince her tarafta ve her
s~n~f halkta hudutsuz bir sevinç uyand~. ~stanbulda bütün gece
«Lay~ han~ n mukadden~ esinde vazife-i hiikümdariyi tâdad eden mevad
Padi~ah~m~ z~ n ~sn~ n~~ enzsr-i nasda tahfif eder, Padi~ah~ n nüfuz ve iktidar~~
tahdit kabul etmez »; M. Celaleddin P~ . Mirat-i Hakikat, II, s. 221.
113. madde: Mülkün bir cihetinde ihtilal zuhur edece~ini müeyyid asar
ve emarat görüldü~ü halde hükümet-i seniyyenin o mahalle mahsus olmak
üzere muvakkaten idare-i örfiye ilân~ na hakk~~ vard~ r. Idare-i örfiye kavanin ve
nizamat~~mülkiyenin muvakkaten tadilinden ibaret olup idarei örfiye taht~ nda
bulunan mahallin sureti idaresi nizam-i mahsus ile tayin olunacakt~ r. Hükümetin
emniyetini iF~l~ l ettikleri idarei zab~tan~n tahkikat-i metnn~kasz üzerine onlar~~
memalik-i mahruse-i ~ahaneden ihrac ve tebid etmek munhas~ran Zati Hazreti
Padi~ahinin yed-i iktidar~ndachr.
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m~z~ kalar çal~n~p ~enlikler yap~ld~~~~gibi vilayetlerin hepsine de
me~rutiyetin ilan~~ telgrafla bildirilerek bu önemli olay~n gere~i gibi
kutlanmas~~ emrolundu 35). Di~er taraftan Hariciye Naz~ r~~Safvet
Pa~a, bir sirküler telgrafla 36) ecnebi devletler nezdindeki Osmanl~~
mümessillerine Kanuni Esasinin ilân~ n~~ bildirdi.
Böyle çok nazik bir anda yap~ lmas~ na ra~men Bab~alinin bu
nûmayi~li hareketi, hariçte ve içtima halinde bulunan konferansta
Osmanl~~ devlet adamlar~ n~ n ümid ettikleri tesiri icra edemedi. Kanuni Esasinin ilan~~ Paris ve Londra'da devlet adamlar~~ taraf~ndan
sempati ile kar~~ lanmakla beraber 37) bunun dahi di~er hatt~~ hümayunlar ve ~ slahat vaidleri gibi tatbik edilemiyece~i kanaat~ndan
ayr~lmay~ p Osmanl~~ Devletine kar~~~takip etmekte olduklar~~ siyaseti
de~i~tirmemi~lerdir. Bizzat konferansa gelince, murahhaslar Topkap~~ Saray~nda ilk içtimalar~n~~ akdettikleri s~rada Istanbul'un muhtelif yerlerinden at~ lan 101 pare top seslerini i~ittikleri zaman bir
müddet hayret içinde kald~lar. Osmanl~~ Ba~murahhas~~ Hariciye
Naz~ r~~ Safvet Pa~a, ayni zamanda Konferans~n reisi s~fatiyle, k~sa
bir hitabe ile i~itilmekte olan top seslerinin memlekette me~rutiyeti
ilan etmekte oldu~unu ve bu yeni idarenin "tekmil akvam-~~ muhtelife-i osmaniyenin hürriyeti ~ahsiyelerini mütekâfil bulundu~undan
bu ink~lab-i mühim kar~~ s~ nda„ art~ k Konferans~n içtima~na lüzum
kalmad~~~ n~~ izah etmesi üzerine, pek mahir bir surette haz~rlanm~~~
olan bu nümayi~~kar~~s~ nda murahhaslar~ n hayretleri büsbütün artarak salonda uzunca bir süküt ba~lad~ . Herkes biribirinin yüzüne bak~yordu. Nihayet Rusya murahhas~~ General Ignatiyef, bu kabil nümayi~lerle Konferans~ n çal~~mas~ na mani olunam~yaca~~ n~~ beyan ederek
ruznamedeki maddelerin müzakeresini teklif etti ve di~er arkada~lar~~ da bunu kabul ettiler. Bunun üzerine Türk murahhaslar~~ salonu
terk ettilerse de Konferans, evvelce kararla~t~ r~ld~~~~ ~ekilde mesaisine devam etti.
Konferansta uyanan bu gayri müsait havaya mukabil me~rutiyetin ilan~~ memlekette büyük bir sevinçle kar~~land~. Aralar~ nda
Bu hatt~~ humayun Salna~ nelerin ba~~ nda bas~ lm ~~t~ r; almanca tercümesi
bak: Schulthess' Europaeischer Geschichtskalender, XVII, 1876, s. 543.
O günlerde ç~ kan Osmanl~~ ve ecnebi bas~ nlar~ ndaki yaz~ lara dayanarak
me~rutiyetin ilan~~ gününün k~ sa bir tasviri bak: A. Saip, Abdülhamid'in Evail-i
Saltanat~ , s. 45 vd.
Bu telgraf~ n almanca metni bak: Schult. Eur. Gkldr., XVII, s. 544-545.
Hariciye Ar~ivi vesikalar~ .
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samimi bir kayna~ma oluyor gibi görünen her cins ve mezhepten
halk, me~rutiyetin babas~~ olarak tan~d~~~~Midhat Pa~a'n~ n kona~~na
giderek onu alk~~l~ yor, ~ükran ve minettarl~~~n~~ gösteriyordu. Rum,
Ermeni ve Musevt dini reisleri de Midhat Pa~a'y~~ ziyaretle te~ekkür
ediyorlar, Pa~a ise bunlara ziyaretlerini iade ediyordu.
93 Kanuni EsasIsini ve bunun mahiyetini tahlil etme~i sonraya
b~ rakarak ihtiva etti~i önemli esaslar~~ hülâsa etmekle iktifa edelim:
Kanuni Esast, "memaliki Devleti Osmaniye„ (Madde 1 - 7),
"tebaa-i Devleti Osmaniyenin hukuk-i umumiyesi„ (Madde 8 - 26),
"vükelâ-yi devlet„ (Madde 27 - 38), "memurin„ (Madde 39 - 41),
"meclis-i umumt„ (Madde 42 - 59), "heyet-i âyan,, (Madde 60 - 64),
"heyet-i mebusan„ (Madde 65 - 80), "mahakim„ (Madde 81 - 91),
"divan-~~ âli„ (Madde 92 - 95), "umur-u maliyet, (Madde 96 - 107),
"vilâyat„ (Madde 108 - 111), "mevad-di ~etta„ (Madde 113 - 119),
namiyle 12 fas~ ldan ibarettir. Esas maddeleri ~unlard~ r:
Osmanl~~ Devleti arazisi hiç bir sebeple ayr~l~ k kabul etmez (1)Devletin pay~taht~~ Istanbul'dur (2) - Osmanl~~ Saltanat~, Hilafeti haiz
olarak Osmanl~~ sülâlesinde büyük okula aittir (3) - Padi~ah, "hasbel Hilâfe din-i islam~ n hamisi ve bilcümle tebaa-i osmaniyenin hükümdar ve Pad~~ ah~d~ r„. (4) - Pad~~ah~ n ~ahsi gayri mesuldür (5) Vükelân~ n azil ve nasb~ , devlet memuriyetlerinin tevcihi, ecnebt
devletlerle muahede akd~, harp ve sulh ilan~, ordu ve donanma
kumandanl~~~~nizamnamelerin yap~lmas~, Meclis-i Umumtnin (heyeti
Mebusan ve Ayan) aç~ lmas~, tatili ve icab~ nda mebuslar~ n yeniden
seçilmesi ~artiyle feshi Pad~~ah~ n hukukundand~ r (7) - "Devlet-i Osmaniye tabiiyetinde bulunan efrad~n cümlesine her hangi din ve mezhepten olur ise olsun bilâistisna Osmanl~~ tâbir olunur„ (8) - Bütün
Osmanl~lar ~ahsi hürriyete sahiptirler (9-10) - "Devlet-i Osmaniyenin
dini Islam dinidir ; fakat bu halk~ n asâyi~ini bozmamak ~artiyle
Osmanl~~ ülkelerinde bilinen bütün dinlerin icras~~ serbesttir (11) "Osmanl~lar~ n kâffesi huzur-i kanunda ve ahval-i diniye ve mezhebiyeden mâda memleketin hukuk ve vezaifinde mütesavidir„ (17) Türkçe resmi dildir (18) - Herkes memur olabilir (19) - "Herkes usuten mutasarr~f oldu~u mal ve mülkten emindir„ (21) - Vükelâya
Sadn:lzam riyaset eder (27) - Vükelâ mesuldur (30) - Vükelâ-yi devlet kendi Nezaretine ait i~lerden mesul olup (31) - heyeti mebusan
kendisini muhakeme etmek üzere Divani Aliye sevk edebilir (31) Vükelâ ile Heyeti Mebusan aras~ nda bir ihtilâf ç~ kt~~~~taktirde
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Padi~ah, ya Heyeti Vükelay~~ de~i~tirir veya yeniden intihap yap~lmak
üzere Heyeti Mebusan~~ fesheder (35) - Vükelâ her iki heyetin de
müzakerelerine i~tirak edebilir (36) - Mebuslar, vükelay~~ istizah için
ça~~rabilirler (38) - Meclis-i Umumt, heyeti âyan ve Heyeti mebusan namiyle iki heyetten te~ekkül etmektedir (42) - Her senenin
I. ~ kinci te~rininde içtima ederek dört ay devam eder (43) - Her
içtima devresi bir nutk-i humayunla aç~l~ r (45) - Her iki heyet azalar~~ mutalaalar~n~~ beyan etmekte ve reylerini kullanmakta serbestirler (47) - Yeniden kanun tanzimi veya mevcut kanunlar~n tadili
teklifi vükelân~n hakk~~ oldu~u gibi Meclis-i Umum1 azas~n~n da bu
hususta salâhiyetleri vard~ r (53) - Teklifler evvela heyeti mebusan
ve sonra heyeti ayanda tetkik olunur ; yürürlü~e girmesi için iradei
seniyye ç~ kar (54) Heyeti Ayan reisi ve üyeleri en çok Heyeti Mebusan azas~ n~ n üçte bir mikdar~ n~~ geçmemek üzere do~rudan do~ruya Padi~ah taraf~ ndan tayin olunur (60) Heyeti Ayan â zal~ k~~
kayd~~ hayat ~artiledir (64) - Heyeti mebusan azas~~ elli bin erkek
nufusa bir ki~i olmak üzere gizli rey ile seçilir (65-66) - Âyan~ n her
biri kendi intihap dairesinin de~il, bütün Osmanl~ lar~n vekili
makam~ ndad~ r (71) - Müntehipler mebuslar~ n~~ mensup olduklar~~ vilayetlerden seçmek mecburiyetindedirler (72) - Meclis iradei seniyye
ile da~~ld~~~~takdirde nihayet alt~~ ay içinde tekrar toplanmak üzere
seçime ba~lan~ r (73) - Heyeti Mebusan~ n müzakereleri alentdir (78)Heyeti Mebusan riyaseti, ikinci ve üçüncü riyasetler için heyet
tarafndan her riyaset için üçer ~ah~s namzet ayr~l~ r ve Padi~ah
reisleri bunlar aras~ ndan tayin eder (72) - Heyeti Mebusan havale
olunan kanunlar~~ müzakere ile red, tadil veya kabul eder, Bütçeyi
ve kar~~l~ klar~n~~ vükelâ ile tetkik ve tayin eder (80) - Hakimler azledilemez (81) - Mahkemeler alentdir (82) - "Deavii ~eriye mahakimi
~eriyede ve deavii nizamiye mahakimi nizamiyede rüyet olunur„ (87) Teklifi devletin hiç biri bir kanun ile tâyin olunmad~ kça yaz ve
tevzi ve istihsal olunamaz (96) - Devletin varidat ve masarifat~~ bütçe
kanununa ba~l~d~ r (97) - Bir Divan~~ Muhasebat te~kil olunacak ve
bu divan senede bir Heyeti Mebusana, her üç ayda bir Padi~aha
mali durum hakk~ nda bir takrir verecektir (105) - "Vilayat~n usuli
idaresi tevsii mezuniyet ve tefriki vezaif kaidesi üzerine müesses
olup derecat~~ nizam~~ mahsus ile tayin k~l~nacakt~ r„ (108) - Hükümet ihtiyaç görürse örfi idare ilan edebilir ve "hükümetin emniyetini ihlal ettikleri idarei zabitenin tahkikati mevsukas~~ üzerine
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sabit olanlar~~memalik-i mahrusa-i ~ahaneden ihrac ve teb'id etmek
münhas~ ran Zat-~~ Hazret-i Padi~ahinin yed-i iktidar~ndad~r„ (113) Bütün Osmanl~lar için ilk tahsil mecburidir (114) - Kanuni Esas!
heyeti vükelâ veya iki meclisten birinin teklifi ile her iki meclisin
üçte iki ekseriyeti ve Padi~ah~ n tasdiki ile de~i~tirilebilir (116) - 39).

Lâkin Kanuni Esastnin ilânile bütün mesele halledimi~~
As~l mühim olan cihet, bunu tatbik etmek, hükümlerine göre te~kilât
yapmakt~. I~te bunu müdrik olan Midhat Pa~a'n~n budan sonraki
bütün gayretleri bu u~urda olmu~tur. Me~rutiyetin ilânile ümit edildi~i gibi Avrupa devletlerine ve Konferansa müessir olunamam~~,
aksine olarak siyasal durum, 20 ikinci kânun 1877 de Konferansta
son teklifler de reddolununca, alt~~ devlet sefirlerinin yerlerine
maslahatgiizarlar b~ rakarak lstanbulu terk etmeleri üzerine, çok
daha mü~külle~mi~, adeta bir ç~ kmaza girmi~ti. Bununla beraber
Midhat Pa~a'da bütün ümitlerin temamile k~ r~lm~~~olmad~~~~anla~~l~yor. Türkler'in Istanbul Konferans~ nda gösterdikleri mukavemet,
vatanlar~n~n ~erefi ve ulusal haysiyetleri u~runda her türlü fedakârl~~~~göze almak hususundaki metanetleri ve nihayet me~rutiyetin ilan~, bat~~ Avrupa'n~n hüriyetsever memleketlerinde, bilhassa
Ingiltere'de büsbütün tesirsiz kalmam~~~olup buralarda ~ark buhran~n~~ sulh yoluyle halletmenin hala imkân dahilinde oldu~u duygusu
beslenmekte idi. Bu vaziyetten istifade etmek ve ingiltere ile Farnsa
devlet adamlar~n~n hakiki niyetlerini ve fikirlerini anlamak maksadile Midhat Pa~a, istikraz aramak bahanesini ileri sürerek Maliye
Müste~ar~~ Odiyan Efendiyi Paris ve Londra'ya gönderdi. Odiyan
39) Tam metin bak: Düstur, birinci tertip, IV.; Matbaai Amirede bas~ lm~~~
Hatt~~ Humayun ve Kanuni Esasi»; Feliz Bamberg, Geschichte der Orientalischen
Angelegenheiten im Zeitraume des Pariser und Berliner Friedens, Berlin 1892, s.
48.3 de bu Kanuni Esasinin memleketin her hususta birbirine z~t unsurlardan
te~ekkül etmi~~biinyesine göre yap~ lmam~~~oldu~unu ileri sürerek bunun heyeti
umumiyesi itibariyle bir intihar hareketi oldu~u hükmünü veriyor. Paris ve Berlin muahedeleri aras~ ndaki zamana ait ~ark meseleleri hakk~nda alt~~ yüz küsur
sahifelik bir tarih yazan bu muharririn aleyhimize olmak üzere birçok tarafgirane fikirleri aras~ nda hususiyle bu noktai nazar~ n~~ büsbütün haks~ z bulmuyoruz; yani 93 Kanuni EsasIsinin, memleketin ba~ka ba~ka unsur ve geleneklerine
dayanan bünyesine birçok hususlarda uygun olmad~~~ n~~ biz de kabul ediyoruz.
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Efendinin buralardan göndermi~~oldu~u raporlar Midhat Pa~a için
hakikaten cesaret verecek mahiyette idiler 40 ).
Bir yandan harict i~lerin düzelmesi için Kanuni Esastnin hükümleri bir an evvel tatbik edilme~e çal~~~l~ rken di~er yandan da yine
Kanuni Esas.' mucibince te~kil edilecek Meclisi Mebusan~n intihab~~
için vilayetlere talimat gönderildi. Abdülhamid'in cülüsunu takibeden haftalarda Kanuni Esast ile birlikte "te~kili mukarrer olan
Meclisi Umumtnin vazaif-i dahiliyesine ve vükela ve memurin için
ittihaz olunacak kaide-i mesuliyete dair yap~lacak nizamat lâyihalann~n tanzim ve tedvini z~mn~nda„ istenen vas~flan haiz bulunan
ricaldan te~ekkill edecek bir komisyon kurulmas~~ için irade ç~kt~~~n~~ ve bu komisyonun ~urayi Devlet Reisi Midhat Pa~a'n~n riyasetinde topland~~~n~~ biraz evvel söylemi~tik (sahife 55 ). Filhakika
"Meclsi Umumtnin bir an evvel te~ekkülû maddesine her taraftan
intizar olundu~u cihetle„ bu komisyonun te~kilnde istical gösteriliyordu 41). komisyon bütün bu i~lerin müzakeresine "en evvel mevki-i fiil ve icraya konulmas~~ laz~m gelen madde„ olarak
"Meclisi Umumtnin suret-i te~kili „nden ba~lad~~ 42). Bu hususta bir
"karar al~nd~ktan sonra "iktiza eden aza= vilâyata i~ar ile intihap
ve celb olunacaklar~~ zamana kadar mesail-i sairenin dahi buraca komisyonda bir taraftan miizakeresile kararlar~~ verilmek mümkiin„idi.
Komisyonda uzun mübahase ve münaka~a mevzular~ndan birisi, Meclisi Umumtnin, bütün'azalan= intihap veya tayin ile te~kil
edilmesi meselesi idi. Komisyon azalan ekseriyetle Meclisin k~smen
inthapla ve k~smen tayin ile te~kiline taraftar olmakla beraber tamamen intihapla 43) ve "k~sm-i külltsinin intihabile„ te~kil edilmesi
taraftar~~ olanlar da yok de~ildi 44). Sonunda Meclisi Umumtnin
k~smen intihabt ve k~smen nasbt olmas~~ kabul edildi.
Nihayet uzun "mübahase ve müzakere„ lerden sonra müttefikan "Dersaadette te~kil olunacak Meclisi Umuminin iktiza eden
Hariciye Ar~ivi vesikalar~~ aras~ nda: Mission d'Odian Effendi h Paris et
Londres; Odiyan Efendinin misiyonu hakk~nda k~saca bak: Tabs~ rei ibret, s.
192, 193.
Vesika No. 2, 19 Ramazan 93, 8 birinci te~rin 1876.
Vesika No. 6; 26 Ramazan 93, 15 birinci te~rin 1876 tarihli
komisyon mazbatas~.
Vesika No. 15.
Vesika No. 13, 14, 15, rey pusulalar~.

64

BEKIR SITKI BAYKAL

nizamat-~~ esasiye ve dahiliyesi bir taraftan tetkik ve tanzim olunmakta bulundu~undan anlar~ n husul ve tekarrübüne kadar bu
seneye mahsus olmak üzere meclis-i mezkür azas~ n~ n suret-i intihap ve tayinine dair "bir muvakkat talimat kaleme al~ nd~~45). Hükümlerinin hemen yürürlü~e konulmas~~ kararla~t~ r~lan ve bu hususta
irade istihsal olunan 46) yedi maddelik bu talimatnameye göre
Meclisi Umumi, birinin ad~~ Meclisi Ayan ve ötekinin ad~~Meclisi
Mebusan olmak üzere ayr~~ ayr~~ iki heyetten te~ekkül edecekti.
Meclisi Mebusan~ n azas~~ "sunuf-i ahali taraf~ ndan usulü üzere
intihab olunan vekillerden„ mürekkep olacakt~ ; fakat intihap nizamat~n~n yap~lmas~~ zamana muhtaç oldu~undan Meclisin mümkün oldu~u kadar çabuk toplanabilmesi için bu seneye mahsus olmak üzere
esasen ahalinin intihab etmi~~oldu~u vilâyetlerdeki idare Meclisleri azalan taraf~ ndan mebuslar~ n intihab~~ "bilvas~ta ahali taraf~ndan intihap
olunmu~~hükmünde olarak,, bu senelik i~e ba~lamak için muvaf~ k
görülüyordu. Hükümet merkezinde ise buna uygun bir usul ile seçim
yapt~ r~lacakt~ . Bu senelik Meclisi Mebusan~n azas~~ 120 ki~i olacak
ve bunlardan her birine içtima devresinin devam~~müddetince üçer
bin kuru~~maa~~ve maa~lar~~ nisbetinde kanuni harc~ rah verikcekti.
Yaln~ z kendi intihap dairelerinin de~il, bütün milletin vekili olacak
olan mebuslar~ n " âsar ve harekat~~ cümlenin mevsuk ve mutemedi olmak için ~ahsi ve zatlar~n~ n beynennas hüsn-i siret ve ahlak ile mâruf
ve muttas~f olmas~~ ve devletin lisan-i resmisine vak~f olmas~~ ve
sinnen yirmi be~~ya~~ndan a~a~~~bulunmamas~~ ve müddet-i ömründe
hiç bir cinayetle veya politika cünhasile mahküm olmu~~olmamas~~ ve
memlekette az çok emlak sahibi bulunmas~ ,, laz~md~. Bütün "sunuf-i
teba ve ahali,, yi temsil edeceklerine göre her vilayetin mevki ve
ehemmiyetine ve takribt nüfusunun miktar~ na göre bu 120 mebustan yetmi~i müslim ve ellisi gayri müslim olacakt~~ 47).
Komisyonun listesinde gösterilen 70 müslim mebusa, bilahire
irade ile yap~ ld~~~~ar~ivdeki vesikalardan anla~~lan 10 müslim meVesika No. 10 ,Meclisi Umuminin sureti intiliab~ na ve tüyinine dair
tülimat~~ muvakkate ; bu muvakkat tiilimat Takvimi Vakayi, tertibi evvel, N.
1844 de ve yine Karakoç Serkis, Tabsiyeli Kavanin, cilt, Il S. 34 36 da negrolunmu~~tur.
Vesike. No. 8 ve 9.
Her viliiyetten ç~ kar~ lacak müslim ve gayri müslim mebuslar~ n say~ lar~~
bak: Vesika No. 11, Meclisi Mebusan için Dersaadet ve vilayetlerden intihap olunacak i~~.an~ n adedini gösteren cetvel.
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bus daha ilave edilmi~~ve bu suretle mebuslar~ n adedi 120 den
130 a ç~kar~lm~~t~r 48). Bundan da Mecliste devletin esas~n~~ te~kil
eden islam unsurun daha büyük bir ekseriyetini temin etmi~~olmak
gayesi güdülmü~~olsa gerektir.
Ayn~~ zamanda Istanbul mebuslar~ n~ n seçimi için ayr~ca 23 maddelik bir beyanname tanzim edilerek ne~redildi 49). Buna göre nefsi
~ehir ve mülhakat~~ yirmi intihap dairesine taksim olunacak 50) ve
1877 senesi mart~n~n yedisine (19 mart) tesadüf eden sal~~ günü
(27 Safer 93) ilk içtima~n~~ yapacak olan Meclisi Mebusana "yaln~z
bu seneye mahsus olmak üzere Dersaadet ve mülhakat~ndan be~i
müslim ve be~i gayri müslim olarak on mebus intihap edilecekti.
Haz~rl~ klar~~ bu derece ilerleyen Meclisi Umumtnin aç~l~~~n~, bütün bu i~lerin esas ruhu ve muharriki olan Midhat Pa~a, maalesef
görememi~tir. Istanbul Sefirler Konferans~n~n da~~lmas~~ üzerine Sadrazam~ n, ilan edilen me~rutiyetin Avrupal~lar~ n a~~zlar~ n~~ kapatmak
için "s~rf bir nümayi~ten ibaret olmad~~~n~~gerek harice ve gerekse
dahildeki h~ ristiyanlara kar~~~fiilen isbat etme~e yar~yacak her tedbiri almakta oldu~unu görüyoruz. Bu meyanda Harbiye Mektebine
gayri müslim talebenin de kabulünü temin edecek bir irade istihsali
için Padi~aha ariza takdim ediyor ve ayn~~ veçhile baz~~ siyasi gayelerle birkaç yere h~ristiyan valiler tayin edilmesi için irade istihsaline çal~~~yordu. Abdülhamid ise, etraf~na toplam~§ oldu~u Midhat
Pa~a dü~manlar~n~n da telkinleri ile, bu ve buna benzer arizeleri
cevaps~z b~ rak~yordu. Esasen Midhat Pa~a aleyhinde birçok entrikalar 51) dönüyor, Padi~aha s~ k s~ k jurnallar verilerek onun
Osmanl~~ Hanedan~ n~~ y~ kmak, Cumhuriyet tesis ederek kendisinin
devlet reisi olmak emelinde oldu~u ileri sürülüyordu. Abdulhamid,
me~rutiyetin ilân~ndan sonra Midhat Pa~a lehinde cereyan eden
bütün nümayi~leri ve hadiseleri büyük bir dikkatle takibetmi~~ve
Bak: Vesika 11 e ha~iye ve No. 15, 16.
Vesika No. 17. Heyeti Mebusan~ n birinci senei içtimaiyesi için Dersaadet ve mülhakat~ nda intihap olunacak mebuslar~ n sureti intihab~ na dair beyanname.
Vesika No 10, madde 6; bu dairelerin ayr~~ ayr~~ isimlerini ihtiva eden
defter bak: K. Serkis, Tah~iyeli Kavanin, cilt 11, s. 43 - 59.
Midhat Pa~a aleyhinde çevrilen entr~ kalar ve onun memleket d~~~ na ç~kar~ lmas~ na sebep olan hadiseler hakk~ nd bak :Mahmut Celaleddin Pa~a, Mirati
Hakikat, cilt 1 ,S. 265 vd. ; ba~ka bir görü~.
Benden: C. VI, F: 5
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Midhat Pa~an~ n gerek dahilde ve gerekse memleket haricinde kazand~~~~ ~öhretten, onun Nam~ k Kemal ve Ziya Beyler gibi hükümdar taraf~ ndan daima ~üpheli nazarlarla bak~ lan kimselerle temas
halinde olmas~ ndan ku~kulanma~a ba~lam~~t~ . Bununla beraber
Midhat Pa~a, her halde me~ guliyetinin çoklu~undan olsa gerek,
aleyhinde çevrilen entrikalardan ve kendisine haz~ rlanmakta olan
elim âkibetten habersiz olarak, Padi~aha arizelerini kabul ettirmek
için mütemadiyen israr ediyor ve bu ho~a gitmeyen hareketleriyle
hükümdar~ n~ n büsbütün ~üphelerini artt~ r~yordu. Bu s~ rada Saraya
yaranmak maksadiyle bir tak~ m yolsuz hareketlerde bulunan Maliye Naz~ r] Galip Pa~ay~~ Sadrazam~ n "arzu-yi ~ahane„ hilaf~na olarak kabineden uzakla~t~ rmas~, fakat buna ra~men Padi~ah~ n ona
tekrar yüksek ve ehemmiyetli bir memuriyet vermek istemesi, Abdulhamid ile Sadrazam~ n ötedenberi serin olan aras~ n~~ daha fazla
açma~a sebep oldu. Midhat Pa~a daha birkaç takrir ile yine eski
taleplerini tekrar edip fakat mütemadiyen sükütla mukabele görünce nihayet mâruf olan 30 ikinci kânun 1877 tarihli son takririni Padi~aha takdim etti 52). Bunda son derece cüretle ve gayet
a~~r lisanla me~ rutiyeti ilan etmekten maksad~n ne oldu~unu ve
me~rutt bir hükümdar~ n vazifelerini Padi~aha bir defa daha hat~ rlatmakla 53) Midhat Pa~a'n~n art~ k her ~eyi göze alm~~~oldu~unu
görüyoruz. Filhakika epeyi zamandan beri tasarlad~~~~plan~~ tatbik
etmenin, yâni Midhat Pa~a gibi hükümdar~ n ~ahsiyetini gölgede
b~ rakan tehlikeli bir Sadrazam~~ uzakla~t~ rma zaman~ n~n geldi~ine
ikna edilen 54) Abdulhamid, ad~~ geçen takriri verdikten sonra
Metin bak: A. H. Midhat, Tabsirei ibaret. S. 394-396.
»Evvel Zat-i Mülükânelerine ait olan vazife-i hükümdaranenizi mutlaka
bilmelisiniz. Zira bilciimle harekat ~ n~ zdan millet nazar~ nda mesul olacaks~ n~ z.
Bununçün vükela-yi devlet ve memurin-i hükümet icra-yi vezaifinden emin olmal~d~ r ki dörtyüz seneden beri milletimizi denaete al~~t~ r~ p devleti duçar-i tedennt
eden müdahinlikten yakay~~ s~ y~ ral~ m . . . . Milletimizin menafiine muz~ r olan
en ufak hususta bile size itaat etmekte mâzurum. Çünki mesuliyetim a~~rd~ r
ve hem vicdan~ mdan korkar~ m . . . . Henüz deh~ etli zelzelelerden mahv ve
ink~ raz derecesini savu~turan bina-yi devleti tamire çal~~t~~~ m~ z s~ rada siz adeta
y~ kmak istiyorsunuz . . . .»
Bu son takrir !araya geldi~i gün Damat Mahmut Pa~an~ n talimat~~ üzerine zevcesi Cemile Sultan saraya giderek karde~i Abdülhamid ile görü~rtil~.
Sadrazam~ n kendisi ve Hanedan~~ için ne büyük bir tehlike oldu~unu tesirli bir
lisanla hükümdara tasvir etmi~tir. Ayn~~ gece Sarayda Damat Mahmut, Redif,
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art~ k ne Sadarete ve ne de Saraya u~ram~yan Midhat Pa~a'y~, hiç
bir ~ey sezdirmeden birçok defalar haberler göndererek Saraya
getirtmek istiyordu. Beyhude yere yapt~~~~bu te~ebbüslerden sonra
nihayet Ba~mabeyinci Sait Pa~ay~~ 5 ~ubat 1878 günü Sadrâzam
nezdine göndererek selâmlariyle birlikte bütün takrirlerini kabul
etti~ini tebli~~ettirdi. Bunun üzerine aleyhine al~ nan tertibata vak~f
olm~yan Sadrâzam, Sait Pa~a'n~ n ikna edici sözlerine kanarak beraberinde Saraya gitme~e raz~~ oldu. Burada Sadrâzama mahsus
odada bir müddet bekledikten sonra yan~ na gelen Ingiliz Sait Pa~a, Sadaret mühürünü teslim etmesini ve iradei seniyye mucibince
hemen Dolmabahçe Saray~~ önünde istim üzere duran Izzeddin vapuruna binmesini tebli~~etti. Midhat Pa~a, dü~ürüldü~ü tuza~~n
ancak ~imdi fark~na var~yordu. Bu kadar tahkir edici bir muamele
kar~~s~nda bile metanetini hiç bozm~ yarak emre itaat etti 55).
49 günlük bir Sadaretten sonra böylece Midhat Pa~a'n~n lay~k
olm~yan bir tarzda memleketten uzakla~t~ r~lmas~~ yaln~z me~rutiyet
için de~il, bütün Türk tarihi için büyük bir faciad~ r diyebiliriz. Çünki çok muhtemeldir ki Midhat Pa~a mevkiinde kalm~~~olsayd~~
memleket belki de 93 harbinin facialar~ ndan hiç olmazsa k~smen
korunmu~~kalabilecekti.
Kendi ~ srariyle Kanuni Esastye ilave edilen 113 üncü maddeye dayanarak Abdulhamid, Mithat Pa~a'y~~ memleket harici edip
Sadaret mühürünü ayn~~ günün ak~am~~ ~ürayi Devlet Reisi Edhem
Pa~a'ya verirken 56), Midhat Pa~a'n~ n hürriyetperverler nezdindeki
~öhretini büyük bir tehlike olarak saymakta, bu hadise üzerine Istanbul'da bir isyan~ n ba~~göstermesinden korkmaktad~r. Bu ihtimali
göz önünde tutan Padi~ah, Izzeddin vapurunun süvarisine 24 saat
Çekmece önünde demirli beklemesini ve bu müddetin bitmesine
kadar Saraydan bir haber gelmezse kendisine verilmi~~olan zarf~~ açarak ondaki tâlimata göre hareket etmesini emrediyordu. Fakat korkulan isyandan eser görünmedi~inden yeni bir haber alam~yan izCevdet, Ingilz Sait ve Çerkes Nusret Pa~alar Padi~ah~ n iradesile bir meclis akdederek Midhat Pa~a'yi tevkif ve memleket d~~~ na sürmek için planlar haz~ rlad~ lar.
Bak: Ahmet Saip, Abdülhamid'in Evaili Saltanat~ , 5. 119, 120.
Uzunca tafsilat bak: Mahmut Celaleddin Pa~a, Mirati hakikat, cilt 1,
e. 266-280.
Sadaretin Edhem Pa~aya tevcihi hakk~ nda hatt~~ Hümayun bak: Ahmed
Midhat, üssi Inkilap, cilt II, S. 385 vd.
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zeddin vapuru süvarisi, ertesi günü zarf~~ aç~ nca Emanetini Brindizi'ye b~ rakmakla muvazzaf oldu~unu ö~reniyor ve bu vazifesini ifa
etmek için Marmaran~n mai sular~ n~~ yara yara hedefine do~ru ilerlerken, babas~n~ n yokolmasiyle yetim, hatta üvey babaya kalan
henüz do~mu~~me~rutiyet çocu~unun be~i~i Istanbul, üzerine kâbus
çökmü~~bu tezatlar diyar~, tantanal~~ saraylar~~ ve ah~ap kulubelelerile, geni~~caddeleri ve dar sokaklariyle, Tanr~ya yak~nla~mak
ister gibi göklere yükselen minareleri, mütevazi mescitleri ve lo~~
medreseleriyle, bir ke~meke~i and~ ran mütenevvi ve muammal~~
hayatiyle ufuklarda kayboluyordu.
Hiç bir tarafta fiili bir tepgi görünmemekle beraber Midhat
Pa~a'n~n bu suretle nefyedilmesi ~üphesiz ki memleketteki hüriyet
taraftarlar~ na çok büyük bir tesir yapt~~~~gibi esasen me~rutiyeti
de ~imdiye kadarki tanzimat hareketleri ~eklinde samimi olmay~p
s~ rf Avrupal~lar~n gözlerini boyamak kasdiyle yap~lm~~~bir nümay~~~addeden ecnebileri, hayal inkisar~ na dü~ürüyordu. Avrupa bas~ n~~ ötedenberi Midhat Pa~a hakk~nda takdirkâr lisan kullanm~~t~.
~imdi ise onun gördü~ü muamele, Osmanl~~ hükümetine kar~~~beslenen itimad~~ derin surette sars~yordu. Birçok devlet adamlar~~ ve
bizzat hükümdarlar, bu haberi al~ nca teessüfleri ile birlikte Türkler hakk~ ndaki kanaatlar~ n~~ aç~~a vuruyorlar& Fransa Cumhuriyeti Reisi Thires, "Sultana bu i~i, Türkiyenin en büyük dü~man~~
tevsiye etmi~tir„ diye ba~~rd~~~~gibi ~ ngiltere K~ raliçesi Viktorya:
"Türkler galiba intihara haz~ rlan~yorlar„ ve nihayet Avusturya Imparatoru Franz Joseph: "Ya Rab! Bu Türkler ne kadar ~slahat
kabul etmez bir millettir„ demi~lerdir 57).
Midhat Pa~a'n~ n bu âkibetinden en çok sevinen, muhakkak ki
onun yoklu~unu emellerine en ziyade uygun addeden Rusya olmu~tur. Hakikaten Ruslar, Midhat Pa~a'n~ n Osmanl~~ hükümeti ba~~ndan ayr~ lmas~~ hadisesini Tanr~ n~n kendilerine bir lûtfu saym~~lard~ r.
Her ne olursa olsun vaziyetin, Midhat Pa~a'n~ n sürgüne gönderilmesi ile neticelenecek bir inki~af göstermesi, bütün iyi niyetlerine ve büyüklü~üne ra~men onda siyasi hassasiyetin noksan
oldu~unu bize göstermektedir. Hakikaten büyük i~ler görecek bir
57) Avrupa bas~ n~ ndan naklen bak: Ahmed Saip, Abdülhamid'in Evaili
Saltanat~ , s. 125.
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inkilâp adam~~olmak vasf~~ muhakkak ki onda tam de~ildir. E~er
tam bir siyasi adam olsayd~, Machiavelli prensiplerine uyma~a bile
lüzum kalmaks~z~ n, gayesine ula~ mak için kendine tehlikeli olabilecek as~ l niyetlerini son dakikaya kadar saklar, hedefe varmak için
her vas~tay~~ me~rû adderek her ~eyden evvel kendi mevkiini kuvvetlendirdikten, muvaffakiyetinden tamamen emin olacak bir duruma
girdikten sonra harekete geçerdi. Osmanl~~ tarihinde saati saat~na
uym~yacak kadar ~tt~ rats~z karakterli hükümdarlar~~ idare etmesini,
kendine ba~lamas~n~~ ve neticede muvaffak olmas~ n~~ bilen Sadrizamlar yok de~ildir. Köprülü Ahmet Pa~a ile IV. Mehmed aras~ndaki münasebetler bunun canl~~ bir misali olarak gösterilebilir.
Yukar~ da bahsi geçen son takririni yazmakla Midhat Pa~a, her
halde ileriyi görür bir siyaset adam~~ gibi de~il, sa~lam seciyeli,
merd ve hatta saf denebilecek bir adam gibi hareket etmi~tir.
Vak~ a o, birinci derecede Kanuni Esasiye dayanmak, bütün icraat~ nda bundan kuvvet ve salâhiyet almak istiyordu. Fakat birinci derecede hükümdar ~n ~ahs~ na dayanarak, onun itimad~n~~kazanarak i~~görmekten istinkâf edecek zaman henüz gelmemi~ti. I~te Midhat Pa~a'n~ n
her halde bu ciheti takdir edemedi~i anla~~l~ yor. Ancak bu hükmü
verirken Midhat Pa~a'n~ n içinde bulundu~u ~artlar~, ödevinin a~~rl~~~n~~ ve müstâceliyetini göz önünde tutmam~z icabeder. Ba~ka bir
çare bulamam~~~olmas~~ çok mümkündür. Lâkin muhakkak olan
bir ~ey varsa o da Pa~a'n~ n kendisine haz~ rlanan tuza~~n fark~na
varmam~~~oldu~udur ki hakiki bir siyasi= hiç olmazsa bunu sezmesi ve icabeden mukabil tedbirleri alma~a çal~~mas~~ gayet tabiidir. Midhat Pa~a'n~n böyle bir tuza~a, affedilip ta Avrupa'dan dönünce ikinci bir defa daha dü~mü~~olmas~~ keyfiyeti de yukar~daki
hükmümüzü k~smen olsun desteklemektedir.
Türkiye'de me~rutiyetin ilân~n~~ Debidour 58), Malet 59),
Seignobos 60) ve Felix Bamberg 61) gibi bir tak~m garp müverrihleri, s~rf Avrupa'n~ n tazyiki alt~nda vukua gelmi~~bir hadise
olarak telâkki etmi~ler ve Türklerin bunda samimi olmad~klar~n~~
Debidour, Histoire diplomatique de l'Europe, II, s. 490-500;
Lavisse et Rambaud, Histoire Gen&ale, XII, s. 465.
Seignobos, Histoire Politique de l'Europe Contemporaine. II, s, 885;
Feliz Bamberg, Geschichte der Orientalischen Angelegenheiten..., s. 479480. Daha ziyade Rus müdahalesine mani olmak maksadiyle di~er Avrupa
devletlerinin himayesinin temin edilmek istendi~ini ileri sürer.
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ileri sürmü~ lerdir. Halbuki bu, esas itibariyle do~
ru olmaktan çok uzakt~ r 62).Hele böyle bir isnad, Midhat Pa~a için bahis mevzuu bile olamaz. Onun samimili~ine en ufak derecede bile ~ üphe etmek kabil de
~ildir, hattâ onun bu samimili~i "âdeta sâfiyet derecesine„ 63) varm~~t~ r. Midhat Pa~ a'n~ n tâ Tuna vülili~inden beri me~
ruti bir idare
tasavvur etmekte oldu~unu bildi~imiz gibi, vâlilikleri vesair devlet
vazifelerinde ne kadar liberal ve demokrat esaslar dahilinde hareket
etti~i de gün gibi a~ikârd~ r. Esasen o, gerek memleket içinde ve
gerekse hariçte temin etti~i bütün ~öhretini, bütün hürriyetsever
ve iyi niyet sahibi kalplere i~lemi~~olup hakk~ nda beslenen bütün
sevgiyi hep bu hususiyetine borçlu de~il midir? Bütün bunlardan
sarf~ nazar etsek bile onun hükümdara yazd~~~~
30 Ikinci kânun tarihli
takriri, me~ rutiyete samimi olarak ve bütün mevcudiyetiyle ba
~l~~ bulunmasayd~ , her tehlikeyi ve felâketi göze alarak kaleme almas
~na
imkân var m~yd~ ? Ayn~~ takrirde bir hüld~ mdara kar
~~~misli belki
de bütün dünyada hiç görülmemi~~derecede ne kadar cüretli ve
samimi bir lisan kullan~yor ? :
"Me~rutiyeti yaz ve ilândan murad~m~ z istibdad
~~ ref ve Zat~ahanenizi vezaifinizde ikaz, vükelâ-yi devletin vezaifini tâyin ve~~
milletimizin meyan~ nda müsavat-~~ kâmileyi temin edip el birli
~iyle
ve gerçekten mülkün ~slâh~ na çal~~ makt~r.
Otuz senedenberi ne~redilip te icra olunm~yan Hatt-~~
Hümayunlar gibi ~imdiki Hatt-~~Hümayun-~~Mülükâneleri buhran~~ haz~ r~n indifa~ ndan sonra bile hükümsüz kalm~yacakt~
r. Zira Kanuni Esastyi
ilândan murad~m~z yaln~ z mesele-i ~arkiyenin hüsn-i tesviyesine medar olmak ve Avrupalular~n aleyhimize aç~lan a~~ zlar~n~~
kapamak
için niimayi~ten ibaret bir hiyle de~ildir...
Vükelâ-yi devlet ve memurin-i hükümet icra-yi vazifeden emin olmal~d~ r ki dört yüz seneden beru milletimizi dalâlete al~~t~r~ p devleti düçar-~~ tedenni eden
müdahinlikten yakay~~ s~y~ral~ m... Milletimizin menafiine muz
~r olan
en ufak hususta Size itaat etmekte mâzurum. Çünki mesuliyetim
a~~rd~ r. Hem vicdan~ mdan korkar~ m, hem de vatan
~ n saadet ve
selâmetini temin için vicdan~ mla müteahhidim. Fakat korkar~m ki
bu efkâr ve efalden dolay~~ ileruda devlet bendenizi müttehem ve
mesul tutsun... Ne çare ki en ziyade korktu~um bilâhire vicdan~Bu iddian~ n cerhi: Yusuf Akçura, zaman~ rn~
z Avrupa siyasi tarihi, cilt.
VI, s. 472-474.
Yusuf Akçura, ayn~~ eser, cilt VI, s. 258.
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m~ n bendenizi mahcup edip mesul tutmasiyle milletimin tân-u tevbihine ug-ramakt~ r. I~te bu deh~ettir ki Zat-~~ ~ahanelerini tasdi için
bendeaize cüret veriyor...
Padi~ah~ m ! Osmanlular kendu kendular~ n~~ ~slah ve idare iktidar~ n~~ haiz olmal~d~ rlar. Usul-i me~ veretle idare olunan bir millette
nizam nedir bilir misiniz ?... Bir vezir de hem vicdan~~ ve hem milleti nezdinde kendini mesul bilmelidir. Ümid ve iftihar ederim ki
vicdan~m~ n bendenizi mesul tutabilece~i bir harekette bulunmad~m ;
fakat milletin bendenizi mesul tutmalar~na çal~~malar~ n~~ isterim,
hem bu hale fah~ rlenurum... „
Midhat Pa~a'n~ n kaleminden ç~ km~~~olan bu cümleler, ba~ka
hiç bir delil olmasa bile, onun me~rutiyete ne derecede ba~l~~ oldu~unu isbata kâfidir. Bütün hareketlerinde vicdan~n~ n bu kadar kayd~~
alt~ nda bulunan, bu kadar derin bir mesuliyet hissi ta~~ yan bir adam~n iyi niyetinden ~ üphe edilmesine imkân ve ihtimal yoktur. Me~rutiyet ve Kanuni Esasi i~ inde tam mânasiyle samimi oldu~unu
göstermesi itibariyle vicdan~n~ n derinliklerinden kopup gelen bu
sözlerden daha kuvvetli bürhanlar olabilir mi?.
Abdulhamid ile kendi ~ahsiyetini gölgede b~ rakan Sadrazam~~
aras~ ndaki mücadele, genç ve haris bir hükümdar~n olgun bir
Ba~vekilinin vesayeti alt~ ndan kendini kurtar~ p hükümdarl~ k salâhiyetinin tam zevkini ilk hevesli günlerinde almak mücadelesi olmak bak~m~ ndan, tarihte ilk defa görülmü~~bir ~ey de~ildir. Bunu
bir çok misalleri aras~ ndan biz yaln~z en yak~ nlar~ ndan biri olan genç
Alman Imparatoru Il. Wilhelm ile Bismarck aras~ ndaki mücadeleyi
alabiliriz. ~üphesiz ki Imparator, 1890 senesinde Bismarck'~~ uzakla~t~ rmak ve onun prensiplerinden ayr~ lmakla memleketini birinci
umumi harp felaketine sürüklemek yolunu tutmu~tur. Abdulhamid
de, Midhat Pa~a'y~~ uzakla~t~ rmakla her halde büyük bir felaketin,
93 harbinin haz~ rlanmas~ na çok yard~m etmi~tir. Aradaki fark,
bu felaketin Almanyan~ n ba~~ na ancak bir rubu as~ r kadar zaman
sonra gelmi~ ken Abdulhamid'in devletinin üzerine hemen birkaç
ay sonra çökmü~~olmas~d~ r. Bundan ba~ ka iki hükümdar~n akibetleri
aras~ nda da dikkate de~er bir benzerlik görüyoruz: Taliin ne kadar
garip bir tecellisidir ki biribirinin ~ahsan pek dostu olan bu iki
hükümdardan Abdulhamid, milletinin arzusu ile taht~ n~~ b~ rakmak
mecburiyetinde kald~ ktan sonra memleketinin mukadderat~~ henüz
taayyün etmeden birinci dünya harbinin karanl~ k günlerinde vefat
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etti~i gibi, yine milletinin arzusu ile tac~ n~~ ve hatta memleketini
terketmek zorunda kald~ ktan sonra II. Wilhelm, memleketinin halen
geçirmekte oldu~u ikinci dünya harbinin büyük imtihan günlerinde
istikbalin nas~ l olaca~~~henüz belli de~ilken dünyaya gözlerini
kapam~~t~ r.
* *

Abdulhamid, Midhat Pa~a'y~~ memleket d~~~ na sürdükten sonra
bundan sadece memlekete zararl~~ baz~~ hareketlerde bulundu~u
hakk~nda jurnallar verilmi~~ve hakk~ nda ne~riyat yap~ lm~~~olan
Midhat Pa~a'n~ n ~ahs~ n~~ kasdetti~ini göstermek maksadiyle Meclisi
Mebusan~ n bir an evvel toplanmas~ n~~ istiyordu. Filhakika seçim,
daha Midhat Pa~a'n~ n Sadâreti zaman~ nda mümkün oldu~u kadar
çabuk icra edilmi~~ve her taraftan "peyder pey„ devlet merkezine
mebuslar gelme~e ba~lam~~t~~ 64). Ayn~~ zamanda Ayan Heyeti te~kil edildi ve Mebusan Heyeti Reisli~ine "vükelay~~ kudemadan„
Ahmet Vefik Efendi tayin olundu ve keyfiyet gazetelerle ilan
edildi. Meclisin aç~ l~~~töreni evvela Ayasofyada Padi~ahlara
mahsus dairede yap~laca~~~kararla~t~ r~ lm~~t~ . Fakat Abdulhamid,
böyle kalabal~ k bir günde Istanbul taraf~ na geçmek istemedi~i ve
aç~ l~~~merasiminin Padi~ah~ n huzurunda icra edilmesi matlup oldu~u cihetle devlet erkan~ , vükelâ ve baz~~ sivrilmi~~ümeran~ n burada
"iktibas-i envar-i tevfikat eylemeleri için„ Be~ikta~~Sahilsaray~ n~ n
Divan~~ Hümayun mahallinde 65) yap~lmas~~ münasip görüldü 66).
Ilk Osmanl~~ Meclisi Mebusan~ n~ n aç~ laca~~~gün yakla~t~ kça Istanbul, bu mebuslar~~ görmek merak~~ saikasiyle Avrupa'dan gelen
birçok kimselerle doluyordu. Bu ziyaretciler aras~ nda tabii olarak
bütün dünyan~ n belli ba~l~~ gazete muhabirleri de bulunuyordu.
Ayn~~ muhabirlerin her gün Istanbul'dan memleketlerine gönderdikleri
Vesika No. 18.
Dolmabahçe Saray~ n~ n Muayede Slonu.
«... Çünkü bu meclis veli nimet-i bîminnetimiz ~ehin~ab-~~ asalet-iktinah
Efendimiz Hazetleainin esas-1 devlet ve temin-i hukuk-~~ saadethal-i millet hakk~ nda bizzat ve bilhassa ihsan ve inayet buyurduklar~~kanun-i esasinin mukteza-yi
mehasin intimasinden olmak üzere te~ekkül eyleyeceti cihetle erkân ve âzas~ n~ n
viikela ve daiyan ve baz~~ mütemeyyizan-i ümera ve bendegân ile beraber huzur-i
feyiznu~ ur-i Hazret-i Hilafetpenahide iktibas-i envar-i tevfikat eylemeleri için
resm-i kü~ad~ n Be~ikta~~Sahilsaray-~~ âlisinde Divan~~ Hümayun mahallinde
icras~ ....; Vesika No. 18.

93 ME~RUTIYET!

73

haberlerle Osmanl~~ pay~ taht~ nda olup bitenler hakk~nda bütün
dünya ayd~nlan~yordu.
Böyle bir hava içinde nihayet aylardanberi sab~ rs~zl~kla beklenen 19 Mart Pazartesi günü geldi. Bütün resmi* daireler tatildi.
Sabah~ n saat be~inden itibaren halk bu büyük hadiseyi görmek
için Be~ikta~~Saray~ na do~ru ak~ n ak~ n gidiyor, saray~ n etraf~ nda
müthi~~bir kalabal~ k kalinde toplan~yordu. Vükelâ, devlet ricali,
askeri ümera, ulema, sefirler ve sefaretler erkan~, ecnebi muhbirler Saray~ n salonunda kendilerine ayr~ lan yerlere yerle~iyorlard~.
Salonun garp taraf~ na, yüzü do~uya çevrilmi~~olmak üzere o günlük Topkap~~ Saray~ ndan buraya getirilmi~~olan Padi~ah~ n Irandan
gelme altun taht~~ konulmu~tu. Taht~n sa~~taraf~ nda vükelâ, Meclisi Ayan azalan, bunlar~ n arkas~nda Osmanl~~ camias~n~ n din! reisleri, ~ûrayi Devlete ve Adliyeye mensup zatlar duruyorlard~. Sol
tarafta ~eyhülislam, ~erif Hüseyin Pa~a, Kad~askerler, arkalar~nda
askeri' ümera yer alm~~lard~. Bunlar~ n yan~ nda o zamanki ecnebi
Sefirleri ve Elçileri bulunuyorlard~. Bu zatlar~ n her biri resmi davetli olup büyük üniforma ta~~ makta idiler. Taht~ n kar~~s~ nda
Meclisi Ayan azalan 67) ile o zamana kadar Istanbul'a gelmi~~bulunan mebuslar bulunuyordu. Arka safta Hassa Hademesi bir yar~m
daire ~eklinde dizilmi~lerdi 68).
Merasim vakti (saat iki buçuk) gelince taht~ n üzerindeki örtü
kald~ r~ ld~. Saray Ba~te~rifatc~s~~ Kamil Beyin açt~~~~Padi~aha mahsus odan~ n kap~s~ ndan ç~ kan Abdulhamid, Hassa Hademesinin alk~~lariyle kalabal~~~n aras~ ndan geçerek taht~ na oturdu; üniforma üzerine siyah bir pelerin alm~~, sa~~elinde aç~ l~~~nutkunu tutuyor ve
sol elini k~l~nc~ na dayam~~t~. Taht~ n sol taraf~ nda büyük üniforma
giymi~~veliahd Re~ad ve ~ehzade Kemaleddin Efendiler yer alm~~lard~. Bütün salonu derin bir süküt kaplam~~t~. Padi~ah elindeki
ka~~d~~ Sadrâzama verdi. Edhem Pa~a bunu öptükten sonra Mabeyin
Ayan azalar~ n~ n isimleri bak: Hakk~~ Tar~ k Us, Meclis-i Mebusan 12931877, Istanbul 1940, s. 2.
Hakk~~ Tar~ k Us, ayn~~ eser, s. 4-6. O zamanki heyet-i vükela, erkân ve
rütbe sahipleri, sefir!erin ve eiçilerin isimleri verilmektedir; yine 8 mart 1293
tarihli Vakit. Basiret ve Hakikat gazeteleri, ayn~~ tarihli bütün Istanbul gazetelerinde bu merasime dair oldukca etrafl~~ yaz~ lar vard~ r. Yine bak: Ahmed
Midhat, üssi Inkilap, cilt II, s. 218 vd. Mahmud Celaleddin Pa~a, Mirat-i
Hakikat, cilt I, s. 272, 273.
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Ba~kâtibi Said Pa~a'ya uzatt~. Ba~kâtip de öptükten sonra yüksek
sesle Padi~ah~n bu aç~~~nutkunu okuma~a ba~lad~. Nutuk bitince
at~lma& ba~lanan 101 pare top sesleri, Meclisin kü~ad~ n~~ ilan ediyordu. Okunmas~~ yar~m saat kadar devam eden bu uzun nutkun
içinde o zamana kadar ne~redilen Hatt~~ Hümayunlardan fazla bir ~ey
yoktu 69). Burada uzun bir tarihi mukaddemeden sonra son zamanlarda devletin u~rad~~~~felaketten, maliyeain peri~anl~~~ ndan ve hali
haz~rdaki elim vaziyet kar~~s~ nda devleti inkirazdan kurtarmak maksadiyle Kanuni Esastyi ilan etmek mecburiyetinde kal~ nd~~~ndan
bahsediliyor ve nihayet bu seneki içtimada Meclisin yapaca~~~i~ler
tayin 70) edildikten sonra S~ rbistan ve Karada~~meselelerine ve
~stanbul Sefirler Konferans~ na temas ediliyor ve bu konferans~n
bir i~~göremeden da~~lmas~~ teessüf le kaydediliyor ve nihayet
"~nâmafi her zamanda maksad~m~z hukuk-~~istiklalimizin muhafazas~~
mesle~inde devama mâtuf oldu~undan harekat-~~ atiyemizde dahi
yine bu meslek nokta-i nazar ittihaz olunacakt~r„ diye sona eriyor.
Nutuk okunurken ayakta durdu~u halde pek meyus, s~ k~lmakta
ve sab~ rs~zlanmakta olup hiç etrafa bakmaks~z~ n mütemadiyen
önündeki mebuslar~~ çat~k ka~la süzen ve eliyle s~ k s~ k sakal~ n~~
ok~ayan Abdulhamid 71), okuma bitince ecnebi hükümdarlar~nca
yap~lmas~~ bir teamül haline gelmi~~oldu~u ~ekilde mebuslara ho~~
geldiniz diye hiç bir iltifatta bulunmaks~z~n ve k~sa bir selâmdan
ba~ka hiç bir hareket yapmaks~z~n hemen salonu b~rakarak odas~na çekiliyor ve böylece merasim bitmi~~oluyordu. 72).
Nutkun metni bak: Hakk~~ Tar~k Us, Meclis-i Mebusan, s. 7-10. Ahmed
Midhat, Ossi Inkilap, II, s. 389 vd.
« Bu seneki içtima~ n~zda meelisinizin nizamat-~~ dahiliyesini ve intihap
kanunnamesini ve vilâyat ve idare-i nevahi kanun-~~ umumisi ve devair-i belediye
kanunu ve usul-i muhakemat-~~ medeniye ile mehakimin te~kilat~~ ve hükkam~n
suret-i terakki ve tekaütleri ve umum memurinin vezaifi ve hakk-~~ tekaüt kanunnameleri ve matbuat ve divan-~~ muhasebat kanunlariyle sene-i sab~kan~n
bütçe kanun lay~ halar~~ lieeelil-müzakere rneelisinize havale olunaca~~ ndan i~bu
kanunlar~n s~rasiyle müzakere ve mütalaas~~ ve kararlar~n~ n itas~~ nezdimizde
matlub-~~ katidir».
Times, Le Temps, Figaro gazetelerinin muhbirlerine güre bu gazetelerden ve bilhassa 22 mart tarihli Le Temps dan naklen, Ahmed Saip, Abdul
hamid'in Evaili Saltanat~, S. 155.
Merasimi gösteren temsili bir resim bak, H. Tar~k Us. s. 8-9
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Padi~ah~ n bu aç~l~~~nutkuna usulü üzere Meclisi Ayan Reisi
Server Pa~a ve Meclisi Mebusan Reisi Ahmed Vefik Efendi (çok geçmeden Pa~a), gerek muteber Ayar~ m ve gerekse Meclisi Mebusan~ n
cevaplar~ n~~ göndermi~lerdir 73).
Meclisi Mebusan~ n ilk içtima~ , ertesi 20 mart 1877 sal~~ günü
bu maksatla haz~ rlanan Naf~ a ve Ticaret Nezareti divanhanesinde
yap~lm~~t~r. Mecliste i~e evvelâ tahlif resmi ile ba~lanm~~~ve sonra
nizamname mucibince Meclise iki reis vekili, dört kâtip ve üç müdür intihap olunmu~ tur. Bu ilk içtimada Osmanl~~ Imparatorlu~u
dahilinde ya~ayan 10 cins milletten mebuslann adedi, 69 u müslüman ve 46 s~~ h~ ristiyan ve musevi olmak üzere 115 ki~ iden ibaretti.
93 Meclisi Mebusan~~ namiyle mâruf olan bu meclis, memleketin en buhranl~~ zamanlar~nda iki içtima devresi ya~am~~t~ r. Bu içtimalar~ nda, memlekette ilk defa olmas~na ra~men hayli bir olgunluk gösterip ümitleri hilâf~ na Avrupal~~ mü~ahitlerin ve ecnebi
gazete muhabirlerinin hayranl~ k ve takdirlerini kazanm~~~74) ve birçok
meseleler hakk~ nda kararlar vermi~~75), hülâsa de~erli bir faaliyet
göstermi~~olan Meclisin müzakere safhalar~ n~~ ayr~~ ayr~~ tâkip edemiyece~iz 76) ve zaruri olarak ancak elimizdeki vesikalar~n müsadesi nisbetinde birkaç söz daha söylemekle iktifa edece~iz.
Bu cevaplar~~ 24 mart 1877 tarihinde Sadrazamla birlikte Server Pa~a
ve Ahmet Vefik Efendi Mabeyne getirerek kendilerini kabul eden Padi~al~a
takdim etmi~lerdir. Metinleri bak: Hakk~~ Tar~ k Us, Meclisi Mebusan, s. 13-19;
Ahmed Midhat, Ossi Inkilap, II, s. 400 vd. ,407 vd.
Meclisi Mebusan Reisi Ahmet Vefik Pa~an~ n kapan~~~nutku, H. Tar~ k
Us, Meclisi Mebusan, s. 400 ; yine Avrupa gazetelerinden naklen: Ahmet Saip
Abdülhamid'in Evaili saltanat~ , s. 169-171.
Bu içtima devresinde meclisin tetkik etti~ i kanunlar hakk~ nda oldukça
etrafl~~ mâlumat bak: Ahmet Midhat, Ossi inkilap, II, s. 219-248.
Bu ~nüzakereler çok enteresan ve heyecanl~~ rnevzular üzerinde cereyan
etmi~~olmakla beraber biz burada bunlara giri~emiyece~iz. Çünkü elimizdeki
malzeme bu de~erli mevzuu hakkile i~leme~e kafi gelecek derecede zengin de~ildir. 1939 senesinde Tanzimat~ n yüzüncü y~ l dönümü münasebetile ne~redilecek
olan eser için bu 93 Me~rutiyeti mevzuunu seçip Istanbul'da Ba~velcalet Ar~ivinde tetkikat yaparken elime geçen ve ~imdi burada istifade etti~im vesikalar~ n kifayetsizli~i üzerine Meclisi Mebusan~ n zab~ tlar~ n~~ o zamnki gazetelerden
arama~a ba~lam~~~ve bir müddet çal~~m~~t~ m. Müzakere safhalar~ n~~ hakkile
takip edebilmek için bu zab~ tlar~ n tamam~ na ihtiyaç vard~ r. Halbuki bunlar~~
toplamak uzun zamana ve büyük zahmetlere mutevakk ~ f bir i~dir. O günlerde
say~ n Hakk~~ Tar~ k Us'un bu i~e himmet etti~ini ve bütün zab~ tlar~~ mumkün
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Meclis muntazam bir surette celselerini akdederek kendisine
verilen vazifeleri yapmakla me~gulken devletin siyasi durumu gittikce vehamet kesbetmi~~ve 23 nisan 1877 tarihinde Rusyan~ n
Osmanl~~ devletine kar~~~harp ilân etmesile senelerden beri devam
edegelen buhran nihayet patlak vermi~ti. Meclis normal çal~~malar~na devam ederek bu seneye mahsus olmak üzere 19 marttan
itibaren üç ay devam etmesi kararla~t~r~lm~~~olan birinci içtima
devresinin sonu gelmek üzere idi. " Devletçe görülecek lüzum
üzerine vaktinden evvel kü~ad veya müddet-i muayyen-i içtima~ n
tenkisi veya tezyid olunmas~~ „ iradeye mütevakk~f 77 ) olmakla
evvela Meclisin tam vakt~ nda kapanmas~~ kararla~t~ r~ lm~~~ve bu
hususta irade de ç~ km~~t~~ 78 ). Meclis-i Umuminin son içtima~ nda
ve her iki heyetinde Padi~ah~ n bir tezkiresi okunacakt~. Bu tezkerede Padi~ah, " nazar-~~ dikkat ve temyizlerine muhavvel ve bidayet-i tesisat cihetiyle birçok mevad-di mühimme-i vak~fay~~ muhtevi olan kavanin ve nizamat~~ ve bunlar~~ bir taraftan usul-i umumiyye dairesinden ç~ k~ lmamakla beraber di~er taraftan ihtiyacat-~~
memlekete tevfik eylemekte iktidar-~~ sahih ibraz eylemi§ olmalar~~
memalik-i Mahrusan~ n usul-i me~rutiyete kabiliyeti hakk~ nda
minel-kadim rasih olan efkâr-~~ isabat-asar-~~ Mülükânelerinin isabetini teyid,, ve mebuslar~ n hal-i haz~ rdaki gaileler aras~ nda " devlet
ve memleketlerinin menafi-i me~ruas~ n~~ hissiyat-~~ mümtaze-i vatanperverane ile ve her birinin yekdikerine tekaddüm eden ve müsabakatla muhafaza eylemeleri kendilerinin hamiyyet ve muhabbet-i
„ gerek Meclis-i Mebusanda
vataniyelerini isbat eylemekle
ve gerekse Meclis-i Ayanda sarfettikleri mesaiden dolay~~ âzalar~~
oldugu kadar noksans~ z olarak ne~r edece~ini i~idince büyük bir sevinç duyarak etüdümü onlar~ n ne~rinden sonras~ na tehir etmi~tim. Bu eserin birinci cildi
1940 senesinde ç~ kt~~ ve biz bunu ~ükranla kar~~ larken vâd buyurduklar~~ di~er
iki cilt için de himmetlerini esirgemeyecegi umidini besliyoruz. Bu birinci cilt
k~ymetli ilaveler, tashihler ve tavzihlerle beraber yaln~ z birinci içtima devresini
ihtiva etmektedir. Bu cilt i~lense bile diger ciltler de elimize geçmeden ilk
Meclisi Mebus~~~ m~ z~ n faaliyeti hakk~ nda bu güne kadar yap~ lm~~Irdan farkl~~
tam bir etüt yapmak imkan~~ yoktur. Yeni hiç bir ~ey ilave etmeden mevcudu
tekralamak ise ~üphesiz makas~ d~ m~ zdan uzakt~ r. ~u halde ~imdilik bu de~erli
rnevzua giri~mekten vaz geçerek elimizdeki henüz ç~ kmam~~~vesikalara da dayanarak Meclis hakk~ nda daha bir kaç söz söylemekte iktifa etmek meburiyetinde kal~ yoruz.
Vesika No. 20.
Vesika No. 21,22.
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takdir ve bundan memnun oldu~unu söyledikten sonra gelecek
içtima devresinde umumt idarenin ~slah~na ait olmak üzere mebuslar
heyetine birçok mühim kanunlar havale edilece~ini ve bu sebepten
gerek gelecek sene ve gerekse ilerki seneler için yap~lacak seçimlerde yine " memleketin saadet-haline laz~ m olan esbab~~ taktir
edecek „ ve kendilerine havale olunacak mühim vazifeleri yapma~a
" liyakatlar~n~~ isbat edecek „ kimselerin intihap edilmesini, muntehiplerin " efkar-~~ vatanperveranelerinden „ bekledi~ini ilave ediyor 79 ). Padi~ah~n verdi~i talimat üzerine Mabeyin Ba~katibi taraf~ndan yaz~lan bu tezkire 80 ) ile evvelce her iki heyette okunmak
üzere Sadrazam~n " baz~~havas „ ile müzakeresi neticesinde yazm~~~
oldu~u tezkere müsveddesi 81 ) aras~nda hayli büyük farklar görüyoruz. Bu müsveddede daha ziyade Meclis azalarm~n bilhassa
mal! meseleler üzerinde çal~~malar~na en fazla göze çarpar derecede ehemiyet verilmi~~olmas~na mukabil Abdülhamid'in haz~rlatt~~~~
tezkire, birinci derecede her ~eyin ba~~~ve me~rutiyetin yarat~c~s~~
kendisi oldu~u, bütün i~lerin kendi iste~i ile yap~lm~~~oldu~u intiba~n~~ b~rakmakta ve as~ l bu cihetlere önem verilmek istendi~i
görülmektedir. Abdülhamid'in me~rutiyeti ne gibi ~artlar alt~nda
ilan etti~i ve Meclisi hangi amillerin tesiriyle toplama~a mecbur
kald~~~, arzusu hilaf~na hükümdarl~k hak ve salahiyetlerini tahdid
etmekte olan Meclisin önüne nas~l bir ruh haleti içinde ç~kt~~~~
yukardanberi vermi~~oldu~umuz izahattan bilindikten sonra bahs
etti~imiz vesikan~ n sat~rlar~~ aras~nda bütün bunlara kar~~~samimt
olm~yan haris bir hükümdar~n kendi ~ahs~n~~ön safhaya atmakta oldu~unu seziyoruz. Hakikaten Abdüihamid, Meclisin verdi~i kararlar~n
hiç birini tasvibe ve böylece bunlar~ n kanuniyet kesbetmesine
yana~m~yordu 82 ).
Bu suretle Meclisin tatili 19 Haziran sal~~ günü olarak kararla~m~~ken "elde olunan baz~~mevad-di mühimme müzakerat~n~n ikmali
z~mn~ nda„ ayn~~ günden itibaren on gün daha uzat~lmas~~ için yeni
bir irade ç~kt~~ 83). Bu uzat~lman~n sebebi, daha evvel Meclisi MeVesika No. 25.
Vesika No. 23.
Vesika No. 24.
Bak: Schulthess' Europaeiseher Gesehichtskalender, cilt 18, 1877, s. 409.
Vesika Ns. 26.
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busan~ n kabul etmi~~oldu~u, fakat Meclisi Aya=
*
reddetti~i bütçeyi tamamlamakt~~ 84). Gerçekten on gün sonra, yani 28 Haziran
1877 per~embe günü, elli alt~nc~~ celsesini akdederek birinci içtima
devresine Meclisi Mebusan Reisi Ahmet Vefik Pa~an~n k~sa bir
nutku ile nihayet veriliyordu 85).
**I*

Ikinci içtima devresi için seçim, aynen birinci devredeki usul
ile yap~lmak zorunda kal~ nd~. Kanuni Esastnin k~ rk üçüncü ve yetmi~~birinci maddeleri mucibince Meclisi Umumt her sene ikinci
te~rin ba~~nda aç~lacak ve mart ba~~nda kapanacak ve mebuslann
intihab~na da ikinci te~rinden en az dört ay evvel ba~lanacakt~.
Gerçi Meclis, geçen içtima devresinde "intihab-~~ mebusan„ kanununu
tâdilen kabul etmi~ti. Fakat bu kanunun hakkile tatbik edilebilmesi,
nevahi daireleri te~kilat~~ kanunu layihas~n~n yürürlü~e konulmas~na
ba~l~~ idi. Intihap kanununa göre may~s ay~ nda nüfus defterlerinin
tanzimine ba~lanacak ve Haziran sonuna kadar bu i~~bitirildikten
sonra Temmuz ba~~nda seçime giri~ilecekti. Halbuki bu kanun Meclisten ancak Haziran ortalar~nda ç~ kt~~~ndan intihabata esas olacak
defterlerin tanzimine vakit kalmam~~t~. Buna ilaveten nevahi daireleri te~kilât~n~~ hali haz~ rdaki harp gaileleri icinde meydana getirmenin de imkan~~ yoktu. Bütün bu vaziyeti gözönünde bulundurarak i~in gere~ini müzakere eden Encümeni Me~veret, "Kanuni Esastnin en büyük bir eseri olan Meclisi Umumtnin„ aç~lmas~n~~ tehir
etmek caiz olm~yaca~~ndan geçen içtima devresi için bir defaya
mahsus olmak üzere yap~lan talimat~n mebuslar seçimine mûteallik
hükmünün bu defa da tatbikine karar verdi. Yaln~z bu kerre
içtima devresi, ilk defaki gibi marttan hazirana kadar de~il, Kanuni
EsasIye uykun olarak ikinci te~ rinden marta kadar dört ay olacakt~~
86). Ancak bu usul yaln~ z bu seferlik cari olacak ve "gelecek senenin intihaplar~~ kanuni umumisine tevfikan„ yap~lacakt~~ 87).
Hakk~~ Tar~ k Us, Meclisi Mebusan, I, s. 390.
Kapan~~~nutku bak: H. T. US, ayn~~ eser, s. 400.
Bak: 14 ~aban 1294, 24 a~ustos 1877 tarihli meclisi mahsus-1 viikela
mazbatas~, vesika No. 27.
Vesika No. 28-29; heyeti mebusan~ n ikinci sene-i içtimaiyesinde Dersaadet ve mulhakat~ ndan intihap olunacak mebuslar~ n suret-i intihab~ na dair beyanname: vesika No. 30.
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Böylece intihap i~leri bitinceye kadar Meclisin Kanunen içtima
etmesi laz~mgeldi~i ikinci te~rinin ba~~~gelmi~~geçmi~~ve bu ayda
bitmi~~olmas~ na ra~men mebuslar~n ancak üçte ikisi 88) toplanabilmi~ti. Bu miktar ise meclisin aç~labilmesi için kâfi oldu~undan aç~l~~~
günü istizan olunmu~~89) ve bu da 13 birinci kânun 1877 olarak
tesbit edilmi~ti 90). Bu seferki aç~l~~~töreni de, birincisinde yap~ld~~~~
gibi Be~iktas Sahilsaray~n~ n (Dolmabahçe Saray~) Divan~~ Hümayun
mahallinde (Muayede Salonu) ayn~~ te~rifat usulü ve Padi~ah~n yap~lmas~~laz~mgelen ve fakat fevkalade bir politika buhran~n~n bütün bunlar~~tehire u~ratt~~~na i~aret eden bir kü~at nutku 91) ile yap~lm~~t~ r 92).
Meclisin bu ikinci içtima devresi 13 ~ubat 1878 e kadar devam etmi~~ve kanuni müddetinden bir ay kadar evvel tatil olunmu~tur. içtimalar~~ esnas~ nda Meclisi Mebusan büyük bir faaliyet
göstermi~~93), hatta 31 birinci kânun günü içtima~nda hükümetin,
hususiyle Damad Mahmud Pa~a'n~ n harbi sevk ve idareye fazla
müdahale etmesine kar~~~protestoda bulunmu~~94), son günlerinde
çok daha serbest münaka~alara sahne olmu~~ve nihayet 6 ~ubatta
hükümetin siyasetini aç~ ktan aç~~a ~iddetle tenkit etmi~tir 95).
Meclisin böyle vaktinden evvel feshi için ileri sürülen mucip
sebepleri biliyoruz. Bilindi~i gibi Osmanl~~ devleti uzun zamandanberi büyük bir siyasi buhran içinde idi. 24 Nisan 1877 de fiilen ba~l~yan Osmanl~~ - Rus harbinin ilk safhalar~nda elde edilen baz~~ münferit
muvaffakiyetlerden sarf ~nazar, umumiyetle Osmanl~~ ordular~~ gerek
Balkanlarda ve gerekse Anadolu cephesinde ma~lup olmu~tu.
Pilevne'yi büyük gayretler sarfiyle dü~ürme~e muvaffak olan Ruslar, Balkanlar~~ a~arak Edirne üzerine yürüdükleri zaman Osmanl~~
kükümeti sulh yapma~a karar vererek 1856 Paris muahedesini
Vesika No. 31.
Vesika No. 31.
Vesika No. 32.
Bu nutkun bir hülasas~~ bak: Schulthess' Europaeischer Geschklndr.,
cilt 18, 1877 s. 419-420.
Vesika No. 33,34: Meclisi Umurninin resmi kii~ad~~ hakk~ nda olacak
te~rifat-~~ Hiimayun: vesika No. 35.
Bu içtimalar~ ndaki müzakereler hakk~ nda tam mâlumat ancak say~ n
Hakk~~ Tar~ k Us'un yukarda bahsi geçen eserinin ikinci cildi ç~ kt~ktan sonra
elde edilebilecek ve ondan sonra ciddi bir etüt yapmak imkan~~ bas~ t olacakt~ r
Schulthess' Geschklndr. , cilt 18, 1877. s. 423.
«•
•
« • 19, 1878, s. 495.
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imza etmi~~olan devletlerin tavassutuna müracaat etmi~, bundan
bir netice ç~ kmay~ nca buhran~ n ta ba~~ndanberi Türkiye'ye kar~~~
dostça bir siyaset takip etmekte olan Ingiltere'nin münferit tavassutuna ba~~vurmak zorunda kalm~~~ve nihayet bir mütareke
ve musalaha akdetmek için Edirne'de müzakerelere giri~mi~ti 96).
Siyasi durum bu merkezde iken gerek bu müzakerelerin ve gerekse
vükelâ beyninde verilen kararlar~n usulen Mebuslar ve Ayan Heyetine bildirilmesi laz~mgeldi~i ileri sürülüyordu. Halbuki halen içinde bulunulan fevkalade hallerde bunlar~ n vakit ve zaman~~ gelmeden Meclise arz~~ "âlemin hiç bir taraf~ nda caiz„ de~ildir deniliyordu. Binaenaleyh esasen Meclisin içtima müddetini uzatmak veya
Meclisi vaktinden evvel tatil etmek Kanuni Esast mucibince Padi~ahin selahiyetinden oldu~undan Meclisin muvakkaten tatili ittifakla
tensib olunuyordu 97). Ancak bu mazbatada Meclisin muvakkaten tatil edilmesinin münasip olaca~~~sarahatla söylenmekte olmas~ na
mukabil Abdulhamid, 13 ~ubat tarihli fesih iradesinde "fevkalade bir
politika buhran~„ içinde normal mesaiye imkân yokken bile vazifelerini yapma~a gayret eden Meclisi Mebusan ve Âyandan memnundur ve her iki heyeti de taktir etmektedir; fakat "kald~~ ki bugünkü günde ahval-i umumiyenin kesbeyledi~i ~ekil ve suret her
devlet-i me~rutada meri-yül cereyan olan usul ve teamül ile dahi
karin-i vusuk oldu~u üzere Meclisi Umumtnin temami-i cereyan~~
vazifesine müsait olmad~~~ndan... Heyeti Ayan ve Mebusan~ n mücerret ahval-i haz~ ra-i fevkalade muktezas~ nca bugünden itibaren
tatili„ ni, gelecek senelerin içtimalar~~ hususunda hiç bir kay~t koymadan emretmektedir 98).
I~te ancak iki k~sa devre içtima edebilen ilk Osmanl~~ Meclisi
Mebusan~n~ n akibeti L. Bundan sonra Abdülhamid, kendisine bir defa
zorla kabul ettirilmi~~olan Ilih~rutiyet ve M3c/is sözlerini art~ k
i~itmek bile istememi~, bu kelimeleri a~~za alanlar~~ ~iddetle takip
etmi~~ve böylece istibdat idaresine bütün ~eametile ba~lam~~t~ r,
Bu hususta bak: B. S. Baykal, 93 harbi esnas~ nda muhtelif tavassut
ve sulh ~ay~ a ve te~ebbüsleri, Belleten, Say~~ 19, S. 366 vd.
Meclis-i Umuminin feshine dair 10 safer94, 13 ~ubat 1877 tarihli mazbata
bak: vesika No. 36.
Mabeyin Ba~kâtipliginden Sadarete irade-i seniyyeyi mübellik tezkere.
bak: vesika No. 36.
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ta' ki otuz sene sonra kendisine yine zorla me~rutiyet kabul ettirilinciye kadar..
Meclisin da~~t~lmas~~ üzerine umulmad~ k bir vaziyet kar~~s~ nda
kalan baz~~ mebuslar, kendilerini Abdülhamid'in memurlar~~ taraf~ndan takip edilmek tehlikesine mâruz görüyorlar ve ba~lar~n~n çaresine bakmak zaruretini duyuyorlard~~ 99).
**
Bu suretle 93 me~rutiyetinin ve Meclisi Mebusan~n~n olu~unu, elde
edebildi~imiz malümat ve vesikalara göre mümkün oldu~u kadar
toplu bir ~ekilde mütalaa etme~e çal~~t~ ktan sonra bu olay~ n ~slahat tarihimizdeki yerini tesbit etme~e çal~~al~ m:
*

Bir bütün olarak mütalaa etmemiz en do~ru olacak olan
~slahat tarihimizi, bir tak~m safhalara ay~ rmak i~imizi kolayla~t~ racak' gibi ayn~~ zamanda mevzu da buna çok müsait oldu~undan
suni bir taksim yapm~~~olmak mevkiine dü~meyiz. Islahat~ n ba~lang~c~ n~~ daha eski zamanlarda aramam~z icabederse de, Osmanl~~
tarihinde ilk defa olarak ciddi surette Avrup'ay~~ örnek alarak ~slahat
yapmak te~ebbüslerini ancak XVIII. asr~n birinci yar~s~nda III. Ahmet
devrinde görüyoruz. Sonra asr~ n sonlar~ na do~ru III. Selim hükümdar olunca Avrupa örnekine göre ~slahat yap~lmaka daha
fazla bir önem ve h~ z veriliyor. Ancak Il. Mahmut devri de dahil
oldu~u halde yap~lan bütün bu ~slahat te~ebbüslerinde en ziyade
göze çarpan cihet askeri ve k~smen de içtimai sahalardaki ~slahat
olmu~tur. 1826 tarihinde bunca senelerdenberi her türlü ~slahata
en büyük engel te~kil eden bir unsurun, Yeniçerilerin, ortadan
kald~r~lmas~~ ile devlet bünyesinin her sahas~ nda daha serbest bir
~ekilde ~slahat yap~lmak imkan~~ meydana gelmi~~oluyordu; hakikaten de gerek dahili hadiseler ve gerekse harici olaylar esasl~~ surette ~ slahat yapmak lüzumunu günden güne daha zaruri k~l~yordu.
~~te devletin sars~lm~~~temellerine muhkem bir destek te~kil edecek
derecede kuvvetli bir ~ahsiyet sahibi olan II. Mahmud zaman~ ndaki
cereyanlar, nihayet onun ebediyete göçmesinden pek az bir zaman
sonra, 3 - ikincite~ rin - 1839, tarihinde Gülhane meydan~ nda Tanzimat~n ;Yan~ na müncer oldu. Her ne kadar memlekette elin kuvvetli
olan muhalefet ve bundan daha küçük bir engel olm~yan bilgisizlik,
99) Schulthess, Eurup, GeschtkIndr. , cilt 19, 1878, s. 459.
Benden: C. VI, F: 6
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hakikaten i~e yarar elemanlar~ n noksanl~~~~ kar~~s~ nda bu ~slahat
hakkiyle tatbik edilmemi~se de bundan sonra devletin bilhassa
harici itibar~~ nisbeten yükselmi~~ve Ingiltere ile Fransa gibi o
zaman~n en büyük iki devleti ile müttefik olarak Rusya'ya kar~~~
yap~lan muzaffer K~ r~m Harbinin neticesinde 1856 Paris muahede siyle Osmanl~~ Imparatorlu~u, resmen Avrupa'n~ n medeni devletleri
ailesine girmi~tir. ~üphesiz devleti nmemleket dahilinde Gülhane Hatt~Hümayununun tamamen tatbiki taahhüdünü üzerine almas~~ mukabilinde. Fakat bütün bunlar ve bundan sonraki ~slahat hareketleri
devletin bünyesini bir türlü sa~lamla~t~ ram~yor, aksine olarak daha
büyük bir süratle inhilal gününün yakla~t~~~~zannolunuyordu. Bu
vaziyet kar~~s~ nda, her sahada al~ nan tedbirlerde Avrupa örnek
ittihaz edildi~ine göre devlet ~eklinde de Avrupa'y~~ nümune almak,
yani me~ruti bir devlet ~ekli kurmak ihtiyac~~ günden güne daha
fazla derecede duyuluyordu. I~te yaz~m~z~n ilk k~s~mlar~nda izah
etmi~~oldu~umuz gibi Abdülaziz'in hal'i, bundan sonraki hadiseler
ve nihayet me~rutiyetin ilan~, esas fikir itibariyle bu ihtiyac~ n patlak vermesi, bu ihtiyac~~ en derin bir surette duyan zümrenin verdi~i nihai karar~ n fiiliyat sahas~ na konmas~d~ r diyebiliriz. 93 me~rutiyetini biz her ~eyden evvel son kurtulu~~çaresi olmak üzere
bulunmu~, devlet ~eklini de Avrupal~la~t~rmak te~ebbüsü olarak
anlamally~z. Vak~a bu te~ebbüs akamete u~ram~~t~ r, fakat esas
fikir ve gayenin bu oldu~unu söylersek hata etmi~~olmay~z.
~u halde diyebiliriz ki 93 me~rutiyeti, ~slahat tarihimizde III.
Selim'in cülüsu, Yeniçerilerin ilgas~, Tanzimat'~ n ilan~~ gibi bir
merhaledir. Islahat tarihimiz içinde Tanzimat, bir tak~m hususiyetleriyle muayyen ve ayn~~ ruh haletini ta~~yan kendi ba~~na
bir devre oldu~una göre 93 me~rutiyeti bu dev~enin sonunu ve
hattâ az çok revolusyoner mahiyeti itibariyle yeni bir devrenin ba~~n~~ te~kil etmektedir. Gülhane Hatt~, Padi~aha ikna suretiyle kabul
ettirilmi~ken Me~rutiyette ikna mümkün olmay~ nca zora ba~~vurulmu~, metod itibariyle Tanzimat, yukar~dan a~a~~~bir ~slahat hareketi oldu~u halde Me~rutiyet, bir Hükümet darbesi neticesinde,
aksine olarak a~a~~dan yukar~ ya bir mücadelenin neticesi olarak
kabul ettirilmi~tir. Filhakika Tanzimat devrini bir istibdat devri takip
ediyor. Fakat 93 Me~rutiyetiyle ba~l~yan yeni bir cereyan, bu sefer
Tanzimat devrindekinin aksine olarak yukar~dan a~a~~~de~il a~a~~dan yukar~ya, milletten hükümdara ve hükümete kar~~, bu istibdat ile
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mücadele ediyor, tü ki 1908 de zaferi elde edinciye kadar. Böylece
Me~rutiyet, 93 ten beri uzun ve çetin bir mücadeleden sonra ancak
1908 de tahakkuk ettirilebiliyor ki, bu Me~rutiyet devri de yaln~z
Osmanl~~ ~slahat tarihinin de~il ayn~~ zamanda Osmanl~~Devletinin de
tarih sahifelerini, büyük dünya sars~nt~lar~n~n a~~r ve ezici darbeleri alt~nda, kap~yan son devir olmu~tur.

