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ÖNSÖZ 

Türk siyasal hayatı ilgi~çtir. 

Birinci Meşrutiyet denilince akla Mithat Paşa, ikinci Meş

rutiyet denilince İttihat ve Terakki gelir, il. Abdülhamit,ı. 

Meşrutiyetin Padişahı olduğu gibi ıı. Meşrutiyetinde ilk Padi

şahıdır. 

Tanzimatın tarihi ve doğal bir sonucu alan meşrutiyet Genç 

Osmanlılarca devletin içinde bulunduğu sorunları çözecek tek 

çare olarak görülmüştür. 

Meşrutiyete, küçük bir aydın grubu dışında başta Padişah 

olmak üzere, ilmiye, askeriye ve diğer grublar karşı çıkmışlar

dır. Bu nedenle I. Meşrutiyet dönemi çok kısa sürmüştür. 

Bu çalışmamda bana, maddi ve manevi yardımlarını esirgeme

yen çok de~erli hocam Ptbf. D~.Cemil OKTAV Bey'e teşekkürlerimi 

bir borç bilirim. 

İstanbul, 1990 Zeki KAVA 
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BÖLÜH 1. GİRİŞ 

1 

1- I~. Abdijlham1i 1 1n Tah~a Çıkışı 

Sultan AbdUlaziz'in t~ttan indiril■eai üzerine 

rat padişah olunca, ~bdülhaııi~'te Veliahtlığa yükseldi. Yenj. 

padişah genç ve sağlıklı idi~.(-~u bakı11dan Abdiilhaııi t• in padi-

/·şah olaa ihti■ali zayıftı, fakat V. fturat 'ın geçirdiği ruh. 

(~_araıntılarının sebeaiyle tahtta kalaası iakansız hale geldi • 

1~ım~ üzerine Veliaht Aadiilhaııi t •• s·aı tanat yolu açıldı. 

V.Murat•ın iyileşmeyeceği anlaşılınca, heyet-i vukel~, 

o·nun tahttan· indirilmesine karar verdi. Abdülhamit' in kanun-u 

~sasi t·araftarı olup olmadığını anlamak için Mi that Paşa' yı · 

Musluoğlu köşküne gönderdiler 1. Mithat Paşa Şehzade Abdülhamit 

ile birçok defa buluşmuş, Abdülhamit, Meşrutiyetin hararetli 

bir taraftarı olarak görünmüştü. "Usul-i Meşrutiyet ve Meşverete 

dayanmayan bir hü~ümeti asla kkbul edemeyece~1ni 2 " stiyleyerek 

Mithat Paşe'nın arzusuna muvafakat gösteriyordu • 
. · .. · ··;i;: 

M_i that .Paş_a :ii.e· .veliaht arasında şu üç esas üzerinde inu-

tabıK ~alinmışti~ 

1. Abdülhamit Kanun-u Esasi'y1 ilan edecek 
2. Dev·let' işlerinde yalnı'z sorumlu danışmanların oyları r ., 

başvurulacak. 

3. _Sadulla~ bey Mabeyin başkitabetine ve Ziya ve Namık 

Kemal Beyl~r Mabeyin katipli§ine tayin olunacaklar 3 • 

' 
Mi.that Paşa, bu üç madd~den birincisi ile Anayasanın ilt 

nını, lk~ncisi ile hUkümetin sorumlulu§u üzerine dayanan bir m~-
1 

kanizmanın kurulmasını, Oçüncü•ü ile saray entrikalarını tinlem E~ 

istiyordu. 

1. Osman Nuri Ergin, Abdühamid-i Sanive Devri Saltanatı, 

İstanbul: 1327, s~99~ 

2. M.Celalettin, Mirat-ı Hakikat (Hazırlayan İsmet MiroGlu), 

İstanbul : Berakat Vayınevi, 1983, s.161. 

3. Osman ~uri Ergin, s.96 • 
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V. Murat•ın iyileşmeyeceği konusunda doktorlar rapor 

vermişti. 31 Ağustos 1876 tarihinde hazırlanan fetva □kundu4 • 
ve V.Murat•ın 93 saltanatı son bularak !!.Abdülhamit padişah 

oldu. 

2. II. AbdOlhamit'in İlk İcraatı 

II. Abdülhamit, padişah'olmadan önce Namık Kemal beyi 

.. Mabeyin Başkitabetine, Ziya Paşa'yıda Başmabey1nc1liğe getireceği 

konusunda Mithat Paşa'ya söz vermişti. Padişah bu sözünde durma

mış, tahta çıkışının ikinci gü~ü Mabeyin Başkatipliğine Damat 
' 

Mahmut Paşa'nın tavsiyesiyle Sait Beyi (sonraları sadrazam oldu), 

Mabeyin Müşirliğine Sait Paşa'yı tayin etti 5 • Bu tayinlerden daha 
önemlisi sadrazama danışmadan Redif'Paşa'yı seraskerliğe getirdı 6 • 

' 

Padişah tahta çıkması münasebetiyle Millete ilan etmesi 
t 

gereken hattın hazı~lanmasını Mithat Paşa'ya havale etti. Mithat 

Paşa hazırlandığı Metns şu anafikirleri koydu 7• 

"Osmanlı devleti~ Avrup•nın büyllk devletlerindendir. On

larla asrın terakkileri yolund~ yürümeye ve ahenk içinde yaşamaya 

mecburdur. Bu nedenle : 

1. Meşveret usulünü kab~l edecektir. 

2. Sarayin içindeki ve dı1ındaki memurların sayısı az~l

tılacak ve hanedanın daire masrafları azaltılacaktır. 
1 

3. Suçu sabit olmaksızın hiç bir memur yerinden atılma-

yacaktır. 

4. Başıbozuk asker teşkilatı kaldırılacaktır. 

5. Köle ve Cariye ticareti şeriata ve insaniyete aykırı 

bulunduğundan, saraydaki köleler ve cariyeler serbest bırakıla

cak, hariçten esir getirilmeyecek ve şahısların ellerinde bulunan 

esirlerinde muayyen bir müddet zarfında hürriyetlerine kavuştu

rulması sağlanacaktır." 

4. Osman Nuri Ergin, s.99 ve Ahmet Saip, Abdülhamit'in Evail-i 

Saltanatı, Kahire:1326, a.12. 

5. Ahmet Saip, s.20. 

6. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarih:c.VIII., Ankara: Türk Tarih 

Kurumu, 1962, s.2. 

7. Ahmet Saip, s.24-29 ve Karal, s.6. 
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Padişah, Mithat Paşa•nın kaleme aldığı hatt-ı hümayunda, 

çevresindekilerle müzakerede ' bulunduktan sonra bazı değişiklik

ler yaptı ve şu konuları metinden çıkardı. 

1~ Mithat Paşa'nın kaleme aldığı hatt-ı hUmayunda, sad

razamların, cundan sonra Başvekil Unvanını taşımasını yazmıştı. 
II. Abdülhamit bu ibareyi kaldırdı. 

2. II. Abdülhamit, me.rutiyetin ilan ve kabülüne dair 
olan ibareyi kaldırarak "kavanin ve nizamat-ı mevcudeye riayet 

olunmağa ve maksadı tebanın saadetini temin etmekten" ibaret 

olduğuna dair anlaşılmayan bir çümle koydu. 

3. Saray masrafların kısılması. 

4. Mithat Paşa'nın ya~dığı hatt-ı humayun daki 11 her cins 
ve mezhepten bütün tebanın birarada okuyacağı mektepler kurul-

1 

ması" ibaresini kaldırıp yerine 11 her sınıf tabanın ietidad-ı 
1 

fıtriyesi mertebesinde ulüm ve maariften müstefit olması" kay-

dını koydu. 

5. Medeni milletler i~in utanç vesilesi olan esir tica

reti ve istihdamın yasaklanm~sına dair olan ibareyide çıkarmış
a 

tır. 

3. İlan Edilen Hatt-ı Hµmeyun 9 

Sadrazam Mehmet Rüştü , Paşa'ya hitaben yazılan Hatt-ı 

Humayunun özü, 

11 0, ikinci Abdülhamit~ ilahi kaderle büyük kardeşi Sul

tan Murat'ın Hilafet ve Saltanat işlerini yerine ge~iremeyecek 

hale gelmesi ve yalnız köşesine çekilmesi üzerine, atalarının 

tahtına geçmiştir. Başveziri~i herkesçe bilinen meziyeti, sami-
' -

miyeti ve devlet işlerinde bilgisi yüzünden, bütün vezirler ve 

memurlarla beraber yerlerinde alıkoymuştur. Yaratana dayanmayı 

gaye bilerek biricik emeli, devlete kudret ve şevket kazandır 

mak ve bütün Osmanlı tebaaıni, hürriyet, huzur ve adalet nimet

lerine kavuşturmaktır." 

8. Osman Nuri Ergin, s.118-12□• 
1 

9. Osman Nuri Ergin, s.115-118 ve Ahmet Saip, s.33-36. 



-4-

Tam güvenle ummaktadır ki, "Vükeli" ve Memurlarda, bu ·:gaye ve 

emele ortak çıkacaklar, can ve gönülden yardımcı olacaklardır. 

Devleti saran buhran buhran ve karışıklık ki, herkesçe bilinen 

bit şe~dir binbir cepheli olsa da hepsinin birden üzerinde top

landı§ı bir mihrak noktası arzetmektedir: Devlet ve cemiyetin 

temeli mevkiindeki din ölçülerini ve bunlara bağlı kanunların 
' 

hakkıyla yerine getirilmemesi l ve keyfi, nefsani idare usulüne 

sapılmış alması ••• 

i 

Bir zamandan beri devletin mü1ki ve mali idaresine üşüşen 

nizamaızlıkların son haddine ulaşması, mali devlet itibarının 

halka emniyetsizlik duygusu v~recek dereceye düşmeai, ~ memlekette 

sanayi, ticaret, ziraat ve umrana her türlü kabiliyet varken 
bunlardan faydalanma yoluna gidilmemesi, hasılı yurdun imarı ve 
halkın hürriyetle beraber refah ve saadeti niyetiyle neye el 

atılmışsa yarım kalması, her türlü değişmelere uğraması ve gaye

sinden uzaklaşması, hep ölçülere rıavetsizliijinden ileri·gel

miştir. Bu yüzdendir ki, kanun ve nizamların halka emniyet aşı

layıcı şekilde ortaya konulması iç in gereken ilk şartlar, mu

kaddes şeriata uygun alarak eski ve yeni ölçüler manzumesini, 
nokta nokta çerçevelemek, bunların harf harf tatbikini borç 

bilmek ve devlet geliri ile gideri arasında muvazene kurup her 

türlü yersiz harcayıştan kaçınmaktır. 

Ayrıca: 

Memuriyetler ehline verilecek ••• Meşru sebeb almadan memur

lar cteğiştirilmeyecek •••• Keyf~ işten elçektirmeler sana erecek ••• 

Memur sınıfları için hususi meslek kolları teşkilatlandırılacak 

vezirlerden başlanarak büyük ve küçük bütün memurla~ derece 

derece sorumlu tutulacak ••• Avrupanın yükselmesi maarif yoluyla 

eğitim sayesinde olduğundan bunu da Osmanlı tebasının bütün top

luluklarında istidat bulunduğundan, irfan davası, asla zaman kay
bına tahammülü olmayan başlıca hayati iş bilinecek ve ona göre 

ele alınacak ••• Vilayetlerin idari ve mali ve inzibati iş usulü 
' 

tekleştirilip merkeze bağlanacak Aşar, hertürlü vergi, rüsum 
1 

vesaire gibi gelirler ve bunların tahsil usülleri hakkaniyet 

ve adalet çerçeijesinde yürütülecek ••• 
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Başta Bosna-Hersek hadiseleri ve Sırbistan isyanları 

bulunmak üzere Batı sınırlarımızı kavuran müzmin hastalığa te

sirli ça~e aranacak ve büyük devletlerle aramızdaki anlaşmalara 

tam riayetle dış münasebetlerimizde huzur ve rahatın artmasına 

çalışılacak ••• 22 Şevval ~293. 
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BÖLÜM 2. KANUN-U ESA~İ'NİN İLANI 

1. Mehmet Rüştll Paşa'nın Sadrazamlıktan İstifası ve 
Hithat Paşa•nın Sadrazam olmasi. 

II. Abdülhamit padişah olunca Mehmet Rüştü Paşa 1 yı sada
rette muhafaza etmiştir. Abdülhamit sadrazama "sizin reyiniz 

olmadıkça hiç bir şey icra etmeyeceğim" demişti. Gerçekte, Ab

dülhamit, Sadrazama güvenmiyor onun "iki yüzlü, mürai, kabili

yetsiz ve bütün hareketlerinde sahte 10
n olduğuna inan~yordu. 

Sadrazam güç işlerin üstesinden gelecek bir devlet adamı 

değildi. O tarihlerde Osmanlı devletinin Sırbistan ve Karadağla 

yapetığı savaş, Avrupa devletleriyle devam etmekte olan siyasi 

münasebetler, Kanun-u Esasi hazırlıkları güçlü bir sadrazama 

ihtiyaç göstermekteydi. 

Padişahın, tahta çıkm~sı münasebetiyle ilan edeceği hat

tın hazırlanmasını Mithat Paşa•ya havale etmesi, Seraskerlikten 

Abdülkerim Paşanın azledilip yerine Redif Paşa'yı getirmesi 

Kanun-u Esasi hazırlıklarını idare etmeye kalkışması sadrazamın 
sarayın gözünden düştüğünü gösteriyerdu 11 • 

; 

Rusya'nın savaş hazırlıklarına girişmesi, imparatorluğun, 

HRistiyan nüfusun çeğunlukta!~lduğu vilayetlerde yapılacak isla

hatı görüşmek üzere İstanbul'da devletlerarası bir konferansın 
; 

yapılacak elması Kanun-u Esaai'nin ilanı için faaliyetlerin iler-

lemesi gibi önemli serunları 1 ortaya çiktı. Bunun üzerine Mehmet 

Rüştü Paşa 2P Aralık 1876'da !iatifa etti 12 • 

II. Abdülhamit, Mithat Paşa'yı sevmediği halde "Hasbez

zaman ve bizzarure 13 " sadrazamlığa getirmişti. Devletin içinde 
' 

bulunduğu buhrandan ancak Mithat Paşa ile aşılabileceği konu-

sunda genel bir eğilim oluşmuştu. 

10. Abdurrahman Şeref, Tarih Musahabeleri, İstanbul:1339, s.197. 

11. lıaral, s.4. 

12. Karal, s.5. 
13~ Mahmut Kemal İnal, Osmanlı İmparatorluöunda Sen Sadraz. 

Cilt.III., İstanbul:1955, s.343. 
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Mithat Paşainın sadrazamlığı memleket içinde ve dışında 

sevinçle karşılandı. Aydınlar onu devrin temsilcisi olarak kabul 

ettiler. İngiltere'nin İatanbul'daki büyükelçiai Sir Henry 

Elliot, ~Hürriyet ve Meşrutiyet Türkiye'sinin yetiştirdiği en 

büyük adam 14
n diye takdim ediytirdu. 

Bununla beraber Mithat Paşa'yı sevmeyenlerde vardı. 

Saraya intisabı olanlar hükümet adamları ve ulema içinde, mev

kilerini liyakatlarından ziyade padişahın teveccühüne borçlu 
olanlar bunların içinde id1. 

2. Kanun-u Esasi Hazırlık Çalışmaları ve İlanı 

' 1 

Padişah'ın emriyle Mithat Paşa•nın hazırladığı Cülus 

Hatt-ı Humayun•un da II.Abdüihamit bazı değişiklikler yapmış-

t 15 
ı • 

Cülus Hatt-ı Humayunu mutad olarak tahta çıkışın ikinci 

veya üçüncü günü ilan edildiği halde bu defa cülusun onikinci 

gunu neşrolunmuştur. Bu Hatt-ı Humayun meşrutiyet taraftarlarını 
! . 

hayal kırılığına uğratmıştı. Fakat bunlar mücadeleden vazgeçecek 
değildi. 

Vükela arasında Mithat paşa'dan başka gerçek meşrutiyet 

taraftarı yoktu. Sadrazam Mehmst Rüştü Paşa islahat taraftarıydı. 

Ahmet Vefik Paşa meşrutiyet aleyhindeydi. Ethem ve Saffet paşa

lar tarfsızdılar. Aydınlar arasında Namık Kemal, Ziya, Rauf, 

İsmail beyler, sonraları vezir olan Hasan Fehmi, Sadullah, Köse 

Raif, Rıfat paşa ve genç memurlar meşrutiyet taraftarıydı 16 • 

Umum saray halkı, saraya mensup vükela, bir takım hükü

met ricali, ulemadan başka kazasker Muhittin efendi, Kazasker 

Şerif e~endi, Ramiz ağa ve Rıza bey meşrutiyet aleyhindeyd1ler 17 

14. Ahmet Saip, s.64. 
15. Yukarıda Sayfa 3. 

16. Ahmet Saip, s.41 ve Bekir Sıtkı Baykal, 93 Meşrutiyeti, 

Bell., no: 21-22. Ankara~ TTK yayını, 1942. s.53. 

1?. Ahmet Saip, s.42. ve Bekir Sıtkı Baykal, 93 Meşrutiyet 
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Meşrutiyet aleyhinde olanların kullandı~ı lisan hemen 

hemen aynı idi. "Kanun-u Esasi kafir işidir. Meclis-i mebusana 

girecek Hristiyanlar şer'i şerife aykırı kanunlar çıkarır 1118 • 

Abdülhamit'in tahta çıkışında ilan edilen Hatt-ı Humayun-
' a göre Kanun-u Esasi ilanı kararlaştırılmışken, tatbikatı bir 

takım itirazlar yüzünden gecikmişti. II.Abdülhamit her yola baş

vurarak hükümdarlık haklarını i hiçbir şekilde feda etmeğe yanaş

mıyordu. Fakat meşrutiyet idaresini kurmak için bir yandan Mithat 

Paşa diğer yandan siyasi durum II. Abdülhamit'i baskı altında 
tutuyordu. 

Osmanlı devleti ya batılı devletlerin hristiyan tebanın 

haklarını korumak için yaptıkiarı baskılara boyun eğecek yad~ . ' 
Kanun-u Esasi'yi ilan edecekti. Mithat Paşa iç ve dış teklifle-

rin güzellikle savuşturulması'için Kanun-u Esasi ilanını tesir

li bir yol olarak görüyor ve 11 işte Osmanlı devleti meşrutiyet 

idaresini ve diğer meşrutiyet hükümetlerinin benimsedikleri idare 

tarzını kabul etti. İstediğiniz idari muhtariyetin iki üç vila

yete tahsis edilerek, bu vilayetler halkı açısından sağlanması 

istenilen emniyet, böyle sağlam bir meşrutiyet idaresinin sağ

layacağı emniyetten daha garantili olamaz. Osmanlı devleti, yapa-
' 

cağı icraatı muayyen bir bölg~ için değil her sınıf halkı kap-

sayacak şekilde yapar. 11 diye devletlere izahat verilmesini ve 

bununla herkesin faydalanacağı islahatın vaadini savunuyordu 19 • 

Mithat Paşa meşveret meclisinde bunları izah ederek Kanun-u Esasi 

konulmasını kabul ettirdi. 

Osmanlı devletinin o güne kadar olduau gibi tek elden 

yönetilmesini isteyenler, Kanun-u Esasi ilan edilmesinin ve 

Meclis-i Mebusan açılmasının, .Müslümanların hukuku bakımından 

iyi olmayacağını, bazı İslah hukukçuları da "Padişahımız, Peygam
berin halifesi ve Müslümanların önderidir, onun İslamiyete uygun 
emirleri, uyulması gereken emirlerdir, dayanacağımız elan 

İslamiyete bağlı kalmak farzdır. Eğer bir Millet Meclis'i olması 

18. Ahmet Saip, s.43. 

19. M.Celalettin, Mir'at-ı Hakikat, s.175. 



olması gerekirse, sadece müslümandan teşkili caizdir, yoksa 

müslüman olmayan tabanın öyle bir meclise kabülü ile devlet 

idaresini onların eline bırakmak caiz olmaz 1120 • Tarzında sözler 

yayıyorlardı. 

Ancak şura-yı devlet azalarından kazasker paye'li alim

lerden alan Seyfettin efendi meşrutiyet sisteminin meşruluğunu 

savundu ve muhalifleri suaturctu21 • 

Mithat Paşa, bUtün güçlüklere ve engellemelere rağmen 

Kanun-u Esasi ve Meşrutiyetin ilanını ,biran önce sağlamak için 

çalışıyordu. Bu maksatla hazırladğı Kanun-u Esasi , layihasını 

gayri resmi olarak padişaha sundu. II.Abdülhamit bu layihayı 
incelemiş ve Mithat Paşa'ya şu mektubu göndermişti22 • 

"Vezir-1 sadakte semirim Mithat Paşa, min gayri resim 
huzurumuza takdim , ettiğiniz Kanun-u Esasi layihası · manzurumuz 

oldu. Bunun ahkam-ı şamilesinde usul ve istidad-ı memlekete 

muvafık olmayan şeyler görülmüştür. Efkarımız memleketin temin-i 

istikbaline kifayet edecek bir idare-i saliha vazı'na masruf 

olduğundan bu babta ibraz olunacak mesai bais-i takdirimiz olur. 

Kaldıki ittihaz olunacak tanzimat-ı cedidede tebamızın ihtiya

catının hukuk-u hükümetle ~elifi daha aizzi maksadımızdır. Bina

berin layiha-ı mezkure göre tadil.olunmak matJubüm aldu~unu teb-
' liği selamımla beraber sadrazamımıza ifade ve işbu emrimizi dahi 

irade edesiniz. Herhalde hamiyet-i müsellemenizden memul ve işa

rımızın sadrazamımızla beynimizde mektum kalması matluptur." 

Bu arada Padişah, ~eşrutiyet hazırlıklarinı yalnız Mithat 
1 

Paşa'va maletmek istemiyor, bütün vükelayı hazırlık sorumluluğunE 

iştirak ettirmek için Sait Paşa'ya tercüme ettirdiği Fransız 
• V 23 Kanun-u Esasi'sini nazırlara dagıttırdı • 

20. M. Celalettin, Mir' at-;ı Hakikat s .1?5. 

21. M.Celalettin, Mir'at-~ Hakikat s.1?6. 
i 

22. Ahmet Bedevi Kuran, □~manlı İmparatarlu~un da İnkilap 
i • 

Hareketleri ve Milli Mücadele, Istanbul, 1956. s.95. 

23. Karal, a.218. 
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Bundan sonra Kanun~u Esasi'yi bu tasarılardan faydalan-
ı 

mak suretiyle hazırlamak için Server Paşa'nın başkanlığında, 
' 

onaltı mlllkiye memuru, ilmiyeden on zat, askerlerdin iki ferik' 

ten olma~ üzere yirmi sekiz kişilik komisyon kuruldu. Onaltı 

mülkiye memurundan llçU (nezaret müsteşarlarından) hristiyandı24 • 

' Kanun-u Esasi ve Meclis-i Umumi'nin vezayifi dahiliyesine 

dair yapılacak nizamat layih~larının tanzimine mahsus komisyon 
25 ' · 

.. azaları : Nafia Nazırı Server Paşa, Maarif Nazırı Cevdet Paşa, 

Namık Paşa, Sami Paşa, Kani Paşa, Seyfettin efendi, Hilmi efendi~ 

Ahmet Esat efendi, fetva emini Halil efendi, Şehremini Kadri 

beyefendi, mahkeme-i temyiz ~zasından Ramiz efendi, Evkaf müfet
tişliği müsteşarı Ömer efendi:, Üsküdar Hukuk mahkemesi reisi 

' 
yesarisade Hayrullah efendi, 'Meclis-i tetkikat azasından Ömer 

efendi, ferikandan iki zat, Hariciye müsteşarı Aleksandr efendi, 
• 1 

Adliye mllsteşarı Vahan efendi, Nafia müsteşarı Odiyan efendi, 

Altıncı daire reisi Kastaki Beyefendi, Maarif müsteşarı Ziya 

beyefendi Şuray-ı devlet azasından Ohannis efendi, mektebi sul

tanı Nazırı Sava Paşa, Borsa komiseri Abidin Bey'den oluşmakta

dır. 

24 Eylül 18?6 1 da Babıali'de ilk toplantısını yapan komis

yon Mithat Paşa'nın hazırladığı Kanun~u Esasi liyihası esas teş-. . 
kil etmek üzere memlekette Meclis-i Mebusan ve Ayan'dan teşekkül 

edecek bir Meclis-i Umumi kurulmasına karar verdi 26 • 

Komisyon kurulmasında her ne kadar acele edilmiş ise de 

çalışmaları ve Kanun-u Esasi tanzimi çok yavaş ilerliyordu. 
; 

Padişah her madde Uzerinde vezirlerden birçoklarının fikirleri-

ni sorup padişahın hükümdarlık haklarını sınırlayıp sınırlama

dıijını anlamak istiyordu. 

Abdlllhamit, Kanun-u Eaasl tasarısı komisyon tarafından 

hazırlanıp kendisine takdim edildi~in de, bu tasarıyı bazı mu-
! halif zevat'a gönderdi. ; 

24. Karal, ~.218. Osman Nuri trgin, s.165. 

_25. Bekir Sıtkı Baykal, Birin~i Meşrutiyete Dair Belgeler, 
' . 

Belleten, no.96 (1960), ss.602-605. 

26. Bekir Sıtkı Baykal, 93 Meşrutiyeti, s.56. 
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1 
i 

Rüştü Paşa "tasarının ; başlangıcında, hükümdarın vazife-

lerini belirten maddeler, padişahımızın kudret ve şanını hal-

kın gözünde düşürür. Padişah~n yetkisi sınırlandırılamaz". Ay
rıca sadrazamlığın kaldırılıp başvekalete çevrilmesinin ve bakan-

i 
ların başvekil tarafından seçilmesine itiraz ve eski sistemin 

devamının gereğine işaret ettı27 • 
i 
i 

Nihayet, Kanun-u Esasi hususi komisyon tarafından 140 

madde olarak hazırlandıktan sonra Meclisi VGkelada madde madde 
1 

görüşülüp, 119 madde olarak ~abul edilmiştir. Mithat paşa•ya 
1 

hitaben yazılmış 7 zilhicce 1293 tarihli irade-i seniye ile 
! 

padişah tarafından tasdik olunup yürürlüğe konulmuş ve 93 Kanu

nu · ·Esasi' si adını almıştır. i 

3. Kanun-u Esas1 1 yi İlan Eden, 

"Suret-i munifi hatt-ı humayun" 28 • 

Vezir-i maalisemirim Mithat Paşa, 

Devleti Aliyemizin bif zamanlardan beri kuvvetine arız 

olan tedenniyat gavaili hariciyeden ziyade dahilen idare umurda 

tarik-1 müstakimden inhiraf olunmasından ve tebanın hükümeti . 
matbualarından emniyetlerine · kefalet edecek eshabın maili inhi-

tat olmasından neş'et etmekte validi mecidim merhum Abdülmecit 
' ,. 

Han mukaddeme-! rslahat ve ahkamı mukaddese-! şer'i şerife·muva-

fık olarak umumun emniyeti can ve mal ve ırz ve namusunu mulin 

olmak üzere Tanzimat Hattını ! ilan etmiş idi. İşte bugüne kadar 

daire-i emniyette olarak yaşadığımız ve ol emniyete istinaden 

bervechi serbesti teati edilen efkar ve aranın semeresi olmak 

üzere bugün işbu Kanun-u Esa~i'yi vaz ~e ilana muvaffakiyetimiz 
1 

Tantimatı mezkurenin aşarı hayriyesi cümlesinden olmakla merhumu 

müserm ileyhin namını ve muvaffakiyetlerini işbu yevm~i mesutta 

bilhassa irat kendilerini muhyii devlet Unvanı ile yad ederim. 

27. M.Celalettin, Mir'at-ı Hakikat, s.2□3. 

28. A.Ş. Gözübüyük ve Suna Kili, Tilrk Anayasa Metinleri~ 
i 

Ankara, 1957, A.0.s. bf ya~ını. s.25 ve Ergin, s.167. 

ve Asımzade Hakkı, Türkiye'de Meclis-i Mebusan, ss.244-249. 
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Tanzimatın avanı tesisi zamanımızın istidat ve ilcaatına muva-

fık olsa idi şimdi neşrettiğimiz Kanun-u Esasi ahkanını merhum' 

u müşerun ileyhin ol vakit tesir ve jcra etmiş alacağına şüphe 

kılınmaz; lakin Cenabı Hak milletimizin temamii saadeti haline zamir 

alan böyle bir netice-i mesudeyi ahd-i saltanatımıza talik etmiş 

olduğundan buna delaletten dolayı Cenab-ı Hakka azim hamdü te

şekkürler ederim. Devleti Aliyemizin ahvali dahiliyesince bittabi 

vaki alan tagayyurat ve münasebeti hariciyesince husule gelen 

tevessüat cihetiyle şekli idare-1 hükümetin kifayetsizliai beda

het derecesine vardıaından v~ bizin aksay-ı maksudımız mülk ~e 
milletimizin serveti tabliye 

1

ve kabiliyeti fıtriyesinden şimdiye 
1 

kadar hakkıyla istifadeye mümanaat eden esbabın izalesiyle sunufu 

tebanın tariki terakkiyeti mdttehiden ve mUteavlnen ilerlemeleri 
kaziyei hayriyesinden ibaret bulunduğundan bu maksada vusul için 

1 

hükUmetçe bir kaide-i salime ~e muntazammenin ittihazı iktiza 
1 

edip bu dahi Kuvve-i hükümetin meşru ve makbul alan hukukunun 

muhafazası ile gayrı meşru hareket yani ferdi vahidin ve ~fradı 

vahidin ve efradı kalilenin tahakkümü müstebidaneainden neş'et 
1 • 

edecek hatiyat ve suistimalat~n men ve mahvına ve heyetimizi 

terkip eden akvamı muhtegifenin bir heyeti içtimaiyei medaniyeye 
liyık alan hak ve menfaat ki bümlesinin nimeti hürriyet ve ada-

.... 1 • 

let ve musavattan bila 1stisn~ mUstefil olmalarıdır. Iş bu !evai-

din temin ve takririne mUtevakkıf olup bu asırların mayuhtacı 

ileyh1 ise kavanın ve mısalihi umumiyenin kaidei meşvei meşveret 

ve meşrutiyete merbuyeti emri sabitül hayr olduaundan bir meclisi 

umuminin 1Gzumu teşkili ilanıi cUlusumuza dair olan hattımızda 

beyan kılınmıştı. 

Dl babtatanzimi iktiza eden Kanun-u Esasi mütehayyizanı 

vüzera ve sGduru Ülema ile sair rical ve memurini devleti aliye

m1zden mü~ekkep tayin edilen bir cemiyeti mahsusa da bilmüzakere 

terkip olunup meclisi vÜkelamızda dahi etrafı ile tetkik ve 

tasdik kılınmış olmakla ve mevaddı mllndericesi hilafeti kÜbrai 

islamiyet ve saltanatı seniyei osmaniyenin hukukuna ve osmanlı

ların hürriyet ve müsavatına ve vükela ve memurin mesuliyet ve 

salahiyetine ve meclisi umuminin hakkı vukufuna ve mehakimin 

istiklaline kamiline ve muvazanei maliyenin sıhhatine ve idarei 
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vilayitçu hukuku merkeziyeti muhafaza ile beraber tevsii .mezu

niyet usulünün ittihazına müteallik olup bunlar ise ahkam-ı 

şerişerife ve mülkimilletin bugünkü kabiliyet ve ihtiyacatına 

mutabık ve eh~asi emelimiz olan saadet ve terakkiyatı amme 

fikri hayrına müsait ve muva~ık bulunmakla ayni hakka ve im

dadı ruhaniyeti cenab-ı Peygamberiye istinaden işbu Kanun-u 

Esasi'yi kabul ve tasdik ile ! tarafımıza gtlnderdim. İlamaşallahü 
Teala memaliki Osmaniyenin h~r cihetinde dustDrul amel olmak 

1 

üzere ilanı ile bu günden it;baren icray-ı ahkamına mübaşeret 
1 . 

ve derunun da muharrer ve muharrer elan kavanin ve nizamatın 

bir an evvel tanzim ve itminanı zımnında tedabiri aeria ve mUes
sireye mübaderet eylemeniz k~tiyenm.atlubumuzdur. Cenab-ı Hak 

1 

mUlk ve milletimizin saadeti :haline çalışanların mesaisini maz
ı 

harı Tevfik buyura. fi? zilhicce sene 93(23/12/1876). 
1 

4. Kanun•u Esasinin HUkllmleri 

Kanun-u Esasi, "memal~ki Devleti Osmaniye" (madde 1-7), 

"tebai Devleti Osmaniyenin h~kuki umumiyesi" (madde 8-26), "vü

kel;yı devlet" (madde 27-38); "memurin" (madde 39~ij1), "Meclis-i 
1 

umumi" (madde 45-59), "heyetf ayan" (madde 60-64), "heyetime-

busan" (madde 65-ŞO), "mahakim" (madde 81-91), "divan-ı al~" 

(madde 96-10?), "vilayit" (madde 108-111), "mevadı şitta"(madde 

113-119) maniyle 12 fasıldan iibarettir. 

I. Padişah Hakları 

ı 

Osmanlı devleti toprakları bir bütün olup hiçbir zamanda 

ve hiçbir sebeple ayrılık kabul etme~ (Madde:1). Devletin baş

kenti İstanbul 1 dur(2). Osmanlı saltanatı Halifeliği de haiz 

olarak eskiden olduğu gibi, Osmanlı hanedanından büyük oğula 

aittir (3). Padişah, Halifeliği sebebiyle İslam dininin koru

yucusu ve bütün Osmanlı teba~nın hükümdar ve padişahıydır(4). 
Padişahın şahsı sorumlu değildir (5). Osmanlı hanedanının hukuki, 

1 
1 

şahsi mal ve mülkleri ve tahsisatları hayat boyunca umumun ke-

faletl altındadır (6). Vükelinın atanması, yerinden atılması 

rütbe ve nişan verilmesi imt(yazlı eyiletler için imtiyaz şart-
ı 

!arına uygu~ .·alarak tevcihler yapılması, para bastırılması, 
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para bastırılması, hutbelerde namının söylenmesi~ yabancı dev

letlerle muahadeler akdi, savaş ve barış ilanı, kara ve deniz 

kuvvetlerinin kumandası, kanun hükümlerinin yerine getirilmesi, 

idare d~irelerinin çalışmal~rıyla ilgili yönetmeliklerin düzen

lenmesi, kanun gereğince verilmiş cezaların hafifletilmesi veya 
1 

affedilmesi, Meclisi Umuminin taplantıya çağrılması ve dağıtıl-
• 1 

ması gerektiği halde yeni sTçim yapılmak şartıyla Mebuslar 

Meclisinin dağıtılması, Padişahın kutsal haklarındandır (7). 

' i 

II. Osmanlı Devleti Tebaasının Genel Hakları 

Osmanlı revletinin t~biiyetinde bulunan efradın tümüne 

Osmanlı denir (8). Osmanlıl~rın tümü şahsi hürriyetlerine malik 
1 

ve başkasının hürriyet haklarına tecavüz:·etmemekle ödevlidir(9). 
' 

Şahsi hürriyet her türlü taaruzdan masundur. Hiç kimse kanunun 

belirttiği sebep ve surette~ başka bir bahane ile cezalandırıl

maz (10). Devletin dini, dihi İslamdır, Osmanlı memleketlerinde 
1 

tanınan bütün dinler serbesttir, muhtelif cemaatlere verilmiş 

al~n mezhep imtiyazları devletin himayesindedir (11). Basın ka

nun dairesinde hürdür, Osmanlı tebaası kanuna aykırı halleri 

alakalı makamlara bildirmey~ ve memurlardan şikayete hakları 

vardır (14). Ôğretim serbesttir (15). Bütün okullar devletin 

murakabesi altındadır (16)., Osmanlıların tümü, din ve mezhep 
1 

halleri dışında hak ve vazife yönünden, kanun önünde eşittir(16). 

Devletin resmi dili Türkçedir (18). Memuriyetlere tayinde ehli

yet ve kabiliyet aranır (19). Vergi, özel nizamlara uygun alarak 

bütlln tebaa arasında herkesin kudreti nisbetine göre belirti-

lir (20). Mülkiyet güvenlikf altına alınmıştır (21}. Mesken taa

ruzdan masundur (22). Hiç kimse kanuna göre mensup olduğu mah

kemeden başka bir mahkemeye gitmeye zorlanamaz (23). Müsadere ve 

angarya ve cerime yasaktır (24). Kanun gereğince almadıkça hiç 
kimseden bir akçe alınamaz (25). İşkence ve daha başka eziyet 
kesin alarak yasaktır (26). 

II I. Devlet Vükelası' ( Yürütme Kuvveti 

Sadrazam ve Şeyhülislam, padişah tarafından tayin edil

diği gibi öteki vükela dahi Padişah iradesiyle tayin alunur(2?). 
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Vükeli Meclisi, Sadrazamın Başkanlı~ında toplanır, iç ve dış 

işlerin merciidir. Vükeladan her biri dairesine ait önemli 

işleri Sadrazama arze~er (28~29). Vükela devlet işlerinden so

rumludur,· sorumluluk Meclise karşıdır. Suçlu nazır Divanı Ali ye 

sevkalunur~ usulüne göre mahkeme olunur (31-32). Memuriyetlerinin 

dışında her . çeşit divada vükeianın sair efrattan asla farkı 
yoktur(33). Divanı Ali savcısı tarafından suçlu oldu~una karar 

verilen nazır, suçsuzluğu ispat oluncaya kadar nazırlıktan düşü

rülür (34). Vükeli ile Meclisi Mebusan arasında ihtilaf halinde 

Vükelanın değiştirilmesi veya
1
meclisin dağıtılması padişahın 

elindedir (35). Meclisin toplantı _halinde bulunmadığı hallerde, 

olağan üstü durumlarda, Kanunu Esasi hükümlerine aykırı bulunma

mak üzere heyeti vükeli tarafından geçici kanun mahiyetinde al

mak üzere kararlar verilir (36). Nazırlar iki mecliste de bulu-
i 

nabilirler. Soru alakalı vekilen huzurunda yapılır (37-38). 

IV. Memurlar 

' 
Memuriyetlere tiyin, u~ulüne gare ve ehliyet ile liyakat 

! 
esasına göre yapılır. Memurla~ kanunen azli mücip hareket ta

hakkuk etmedikçe veya kendisi çekilmedikçe veya devletçe zaruri 

sebep görülmedikçe azl ve tebdil olunamaz. Her memur vazifesin
den sorumludur. Memur, kanuna!aykırı emirler verilmesi haliride 

1 
imire itaat ederse sorumluluktan kurtulamaz (39, 40,41). 

i 
i 

V. Umumi Meclis 1 

1 

1 

Umumi Meclis, Ayan ve Mebusan adlarını taşıyap iki ayrı 
1 

heyettir. Bunlar Kasım başındij toplanırlar ve Mart başında kapa-
ı 

nırlar. Açılış ve kapanış Pad!şah iradesi ile olur. Padişah 

Meclisi Umumiyi vaktinden HncJ açıp kapıyabilir. Açılışta, 
geçen yılın ve~gelecek yılın faaliyetlerine dair bir nutuk aöy-

ı 

ler, umumi meclis üyeliğine s~çilen veya tayin edilenler yemin 

ederler 1 üyeler rey ve mütala~arından sorumlu de~ildir, üyeler-
i 

den biri hiyaneti ve KanunuuEaasi aleyhine hareketi veya irtikap 

maddelerinden biri ile suçlu ~utuluraa veya kanunen hapis ve 

nefy gibi bir ceza ile mahkum olursa üyeli§i düşer (42-48). 
1 

1 

Üyelerden her biri reyini bizzat kullanır, çekimserlik yoktur. 
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İki meclise birden aza olunamaz. İki mecliste de mürettep 

üyelerin yarısından bir fazla~ı bulunmadıkça söyleşme açılamaz. 

Meratip silsilesine uyµlarak şahsa müteallik hususlarda meclis

lerden birine dilekçe verilebilir (49-52). 

Veni konun tanzimi veya mevcut kanunlardan birinin değiş

tirilmesi, vükeli heyetine ve '. iyan ile mebusana aittir. Bunun 
1 

için sadrazam vasıtasıyla padişahtan izin istenir. İrade çık-

.. tığı takdirde alakalı dairelerin vereceği izahat üzerine kanun 

layıhasının tanzimi Devlet Şurasına havale olunur (53). Devlet 

Şurası tarafından tanzim olunan kanun tasarısı ilkin mebuslar 

sonra da ayan meclislerinde tetkik ve kabul olunur. Padişah 
; 

irade ederse yüxütülür (53-56~. Mebuslar ve ayan meclislerinde 
söyleşme Türkçe olur, reyler ~sulüne göre verilir (5?-59). 

VI. Ayan Meclisi 

Ayanın Reisi ve üyeleri, Mebuslar Meclisi üyelerinin üç

te birini aşmamak üzere, doğrijdan doğruya Padişah tarafından 

tayin olunur (60). Ayana seçilmek için umumun itimadını kazanmış 

almak devlet hizmetinde başari kazanmış, tanınmış ve kırk yaşın

dan ~şağı bulunmamak lazımdır ~(61). Ayan üyeliği hayat boyun-
i ca ve aylık tahsisat 10.000 kur~ştur (62-63). Ayan, Mebusandan 

verilen kanun ve bütçe tasarılarını tetkik ile bunlarda din 

esaslarına, padişah hukukuna, ı hürriyete ve memleketin iç güven-
i 

liğine ve vatanının savunma v~ muhafazasına ve umumi adaba halel 
i 

verir bir şey görür ise mütal~asının ilavesiyle ya katiyen red 

veyahut düzeltilmek üzere Meb~slar heyetine g~ri g~nderir. Ve 

kabul ettiği tasarıları tasdik ile sadaret makamına arzeder(64). 

VII. Mebuslar Meclisi l 

Elli bin erkek için bi~ mebus seçilir, seçim gizli yapı

lır, mebusluk ile memuriyet içtima edemez. Otuz yaşını ikmal 

etmiyen ve Türkçe bilmiyen ad~y olamaz, seçim dört yılda bir 
; 

yapılır, seçime Kasımdan en a~ dtirt ay önce başlanır, mebuslar-

dan her biri bütün Osmanlıların mebusu hükmündedir, seçmenler 
; 

ancak kendi vilayetlerindeki ~daylara rey verirler (65-72). 

Meclis dağıldığı tarihten itibaren engeç altı ay içinde yeni 

segimler yapılır, türlü sebeple vazife yapamıyacak mebuslar· ·yerine 
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! 
yenileri seçilir, mebuslardari her birine her yıl içtimai için 

20.000 kuruş maaş ve 5000 kuruş yolluk verilir (73-76). Mebus-
ı 

lar, başkanlık için üç aday gôsterirler, padişah bunlar arasın-

dan birini başkanlıija seçer. ~irinci ve ikinci başkan vekilli~i 

için aynı suretle seçim yapıliır, garüşmeler genel olarak açık

tır. Mebuslardan hiçbiri, ka~unen tesbit edilmiş hususlar dışın
da, meclisin ço§unluk kararı ~lmadıkça muhakeme edilemez (77-79). 

ı 

Mebuslar Meclisi, kendisine havale olunacak kanun tasarıların 
•. 1 . . 

sByleşir, bunlardan maliye ve; Kanunu Esasi ile ilgili olan mad-

deleri red veya kabul eder ve~a de§iştirir, bütçe kanunun vü
kelinın huzuriyle görüşüldilkt~n sonra son şeklini alır (80). 

VIII. Mahkemeler 
1 

1 

Hakimler azlolunmazlai (81). Mahkemelerde gtlrllşmeler ale-

. nidir (62). Herkes mahkeme hu~urunda hukukunu savunmak için 

gerekli gard□~□ meşru vasıtal•ri kullanır (83). Bir mahkeme 
~ 1 

vaziFesi dahilinde olan davanfn görüşülmesind•n kaçınamaz, her 

dava ait oldu§u mahkemede göiülür, mahkemeler her türlü müda

haleden izadededir, şeri davalar şeriat mahkemelerinde, nizarni-
ı 

ye davaları nizamiye mahkemelerinde gôrülür. Normal mahkemele-

rin dışında ola~anüstü mahkemelet kurulamaz. Hakimlik ile maaş

lı devlet memuriy~ti imtizaç etmez, ceza hususlarında amme hu-
ı 

kukunu korumak için savcılar ~ulunacaktır (84-91). 

IX. Yüce Divan (Divan Ali) 

30 Uye ile kurulur, bunların onu Ayan, onu Devlet Şurası 

ve onu Temyiz Mahkemesi ve İs~inaf Mahkemesi Reisidir. Kura ile 

seçilirler. İrade ile Ayan dairesinde toplanırlar. VUce Divanın 

vazifesi vUkela ile Temyiz Re~si ve üyelerinin ve Padişah aley 

hinde harekete ve devleti teh~ikeye düşürecek teşebbüse girişen
leri muhakeme etmektir. DivaJın hükümleri istinaf edileme~t92-95). 

X. Maliye 

Vergi ancak kanun ile ~eabit edilir ve toplanır, devle

tin bUtçe kanunu gelir ve gideri gtisteren kanundur. BUtçe kanu-

nu Mecliste madde madde gHrUşOlUr, bUt 

takip eden günde meclise sunulur. Hze 

ju tasarısı açılışı 

Jnla belirtilmiş 
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almadıkça, bütçe dışında sarf~yat yapılmaz, Umumi Meclis taplan

t~ halinde değil ise olağanüstü sebepler dalayısıyle sarfiyat 

ya.pılmasına ihtiyaç görüldüğü' takdirde sorumluluk vükela heyetine 

ait bulunmak ve Umumi Meclisi~ açılışında orta dair bir kanun 

layihası veiilmek üzere o maa~afın yapılması için gerekli tah-
' 

sisatın Padişah iradesi ile tedarik edilmesi ve sarfı caizdir. 

Bütçe kanunu bir yıla mahsustur, kesin hesaplar kanunu tasarı-
' 

sının ilgili olduğu yılın hitamından itibaren en geç dört yıl 

·· sonra Umumi Meclise verilir. Devlet gelirlerinin toplanmasına 
ve sarfına memur olanların işlemlerini tetkik ve murakabe için 
bir Sayıştay teşkil olunacaktır. Sayıştayın an iki Uyesi ola~ 
caktır. Bunların memuriyeti hayat bayuncadır (96-107). 

XI. Vilayetler 

Vilayetlerin idaresi yetkilerin genişliği ve vazifelerin. 
1 

tefriki kaidesi üzerine kurulmuştur, vilayet, sancak ve kaza 
merkezlerinde alan idare meclisleriyle yılda bir defa vilayet 

merkezinde toplanan Meclis üy~lerinin seçimi özel bir kanunla 

genişletilecektir. Belediye i~leri, İstanbul'da v~ taşralarda 
seçim ile teşkil olunacak belediye meclisleri ile idare oluna
caktır (108-112). 

XII. Mevaddı Şetta 
1 

113 madde : Memleketin~ bir tarafında ihtilal çıkacağını 
gösteren haller gfirUldüğü tekbirde, hükümetin a yere mahsus 

i 

geçici almak üzere sıkıyfineti~ ilan etmiye hakkı vardır. 
i 

Hükümetin güvenliğini ~azdukları polisin sıhhatli .tahki-

katı üzerine sabit alanları O~manlı hudutları dışına çıkarıp 
1 

uzaklaştırmak sadece Padişahıh elindedir. 
1 

İlk öğretim mecburidir' ( 114). Kanunu Esasinin hiçbir mad

desi bile hiçbir sebep ve bah~ne ile tadil edilmez ve yürürlük

ten kaldırılamaz (115). Kanun~ Esasinin tadili mebuslar ve ayan 

meclislerinde üçte iki çoaun~uk ile yapılabilir (116). Bir kanun 
1 

maddesinin tefsiri, madde adl~ye ile ilgili ise Temyiz mahkeme-

sinde, mülkiye ile ilgili ise Devlet Şurasında, Kanunu Esasi ile 

ilgili ise Ayandan görüşülüp karara ba 117). 



1 

BÖLÜK 3. MECLİS-İ UMUMİ 

1. Meclis~i Umumi 1 yi 1 Açma Hazırlıkları 

Kanun-u Esasi 1 nin ilanıyla bütün problemler çtizülmüş de

ğildi, Asıl olan onun uygulanmasıydı. Mithat Paşa'nın bütün 

çabası Kanun-u Esasinin ilanından sonra Meclis-1 Umumi 1 nin top

lanmasıydı. 

1 

Kanun-u Esasi ilan edilmeden "İdare-i Umumiye-i Salta-
, 

nat-ı Seniyye için lazım geien Kanun-u Esasi ile Meclis-i Umu-

mi'nin vezayif-1 dahiliyesinde vükela ve memurin için it~ihaz 

olunacak kaide-i mesuliyete \dair yapılacak nizamat layihaları-
: 29 

nın tanzim ve tedvini için bir komisyon kurulmuştu • "Meclis-
' . 

i Umumi'nin bir an evvel teşekkülüne her taraftan intizar ol~n-

duğu cihetle" bu komisyonun !kurulmasında acelecilik gtlsteriliyar

du. Bu hususta saderetten m~beyin başkatipliğine ıu tezkere 
yazılmıştı 3°. 

i 
AtufetlU Efendim Hazretleri, 

İdare-i Umumiye-i Sa~tanat-ı Seniye için tesisi lazım 

gelen Kanun-u Esasi ile teşkili mukarrer olan Meclis-1 Umumi'

nin vezayif-i dahiliyesine ~e vükela ve memurin için ittihaz 
i ; 

olunacak kaids-i mesuliyete dair yapılacak nizamat layihaları-

nın tanzim ve tedvini zimnında matlubi ali olan sıfat ile mev-
suf dalyan ve bendeğandan mUrekkeb bir komisyon teşkili evvel 

ve ahir şerefsudQr olan irade-i saniye muktezay-ı celilinden 

bulunduğuna ve Meclis-1 Umumi'nin bir an evvel teşekkülü mad

desine her taraftan intizar ,olunduğuna binaen bu gbn Bab-ı 

alide akdolunan Meclis-1 Vükelada iş bu komisyon için hatıra

lara gelen zevatın esamisin~ havi pusula leffen arz ve takdim 
1 

kılınmış olmakla bunlardan ~angilerinin zikrolunan komisyon 

azalığına alınması ve riyasetinde hangi zatın bulunması hakkın

da her ne vech ile emr-i fe~man-i hümayün-1 Hazret-i Şehinşahi 
1 

mutaallik ve şerefsudur buyurulur ise muktezay-ı alisi üzre 
i 

hareket olunacağı beyanı ile tezkire-i senaveri terkim kılındı 
1 

efendim. 19 Ramazan 93 (8 E~im 1876). 
1 

Komisyon "en evvel mevkii fiil VP 

zım gelen madde" olarak "Meclia-i Umu 
: 

29. Yukarıda sayfa 10'da. 
' 1 

1 

1craya konulması la

ureti" teşkilinden 

JO. Bavkal, Birinci Mesrutivete Dair Bel □ eler. s.602. 
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' 

K □misyonda tartışılan konulardan birisi, Meclis-i Umu-
, 

mi'nin bütün azalarının seçimle veya tayinle teşkil edilmesi 

idi. Komisyon üyeleri ekseriyetle Meclisin kısmen seçimle kıs
ı 

men tayinle oluşması taraftarı olmakla birlikte, tamamen seçim-

le ve kısmı küllisinin inti~abla teşkil edilmesi taraftardm 
i 

vardı. Sonunda Meclis-i Umumi'nin kısmen seçim, kısmen tayinle 
□ luşmaaı kabul edild131 • 

"Uzun tartışmalardan 1is □nra İstanbulda teşkil olunacak 

Meclis-i Umumi'nin gereken nizamat-ı esasiye ve dahiliyesi 
1 • 

tetkik ve tanzim olunmakta ~ld~aundan anların husul ve takar-~. 

ruruna kadar bu seneye mahs~a olmak Ozere Meclis-i mezkur aza

sının sureti intihap ve tayinine dair bir muvakkat talimatname 
hazırlandı 11

32 • 

2. Meclis-1 Umumi'ni~ Suret-1 İntihabına ve Tayinine 
Dair Talimatı Muvakkate 

Bu defa itti fak-ı ara 1 ile verilen karar üzerine müteal-

lik ve şerefsudur buyurulan emrü irade-i seniyye-i Hazreti Pa
. ! 

dlşahı mantuk-i alisine tevfikan dersaadet 1 e te~kil olunacak 
1 • 

Meclis-i Umumi'nin iktiza ed~n nizamati esasiyye ve dahiliyyesi 
1 

bir taraftan tedkik ve tanzi~ olunmakta bulunduğundan anların 
' 

husül ve takarruruna kadar b~ .seneye mahsus olmak üzere Metlis-i 
1 . 

mezkur ~zasının suret-i intihab ve tayinine dair talimat-ı me
vakkatedir. ! 

Madde 1). 

Meclis-1 Umumi başka başka iki heyeti c~mi ~lup birisi 

sunuf-1 ahali tarafından usu+ü üzere intihab olunan vekiller

den mükerrebdir. Bunun vazaifi ahkam-ı şer-i şerife ve memle

ket ve milletin levazım-i hakikiyye-i rneşruasına tevfikan tanzim 

ve tesisi iktiza eden kivani~ ve nizamat layihalarını müzakere 

etmek ve devletin varidat ve :masarıfatı muvazeresini tedkik ve . ' 

cereyanına nezaret eylemek hJsuslarından ibaret olup azasının 
adedi bu senelik laikal yüzyirmi nefer olacaktır. Meclis-i Umumi' 

1 

nin bu heyetine Meclis-i Mebusan denilir, diğer tarafı Devletten 
' 1 

nasb olunan azadan rnürekkeb qlarak anın vazaifi esasiyesi dahi 

Meclis-1 Mebusanda müzakere ~le karar verilen maddeleri tekrar 

tedkik ile a babda yapılacak nizamat-i maı ,- ~sasında tahdit olunan 

31. Baykal, 93 Meşrutiyeti, ~.63. 

32. Baykal, Birinci Meşrutiyete Dair Belgeler, s.609. 
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şerayıta tevfikan bunları tasdik etmek veyahut red eylemek veya 

ta'dil ve tashih için yine Meclis-i Ayan tesmiye olunur. 

Mac;tde 2). 

Meclis-i Mebusana alınacak azanın sunuf-ı Teba-i Devleti 

Aliyye tarafından intihabı için lazım gelen nizamnameleri yapı
! 

lıp neşr olunacak ise de bu senelik vakit gecikmemek için muvak-

katen bir intihabiyle tahsisi :iktiza eylediğinde ve her vilayet 
1 

·· dahilinde bulunan merkez-i vilayet ve liva ve kazaların idare 

meclisleri azası zaten intihab-ı ahali ile mansub oldukları cihet

le merkezi saltanat•ta yapıla9ak Meclis-i Mebusan azasının iş bu 
mahalli idareler tarafından iritihabı bilvasıta ahali canibinden 

intihab olunmuş hükmünde buluriacağına binaen t~şralarca emr-i 

intihab bu senelik iş bu kaideye tevfik kılınacaktır. 

Madde 3) • · 
Meclis-i Mebusana intihab olunacak azanın her mucibi 

hatti humayun isir ve har~k~t~ cümlenin mevsuk ve mutemedi olmak 

için şahıs ve zatlarının beyn~-n-nas hüsn-i siret ve ahlak ile 

maruf ve muttasıf ve devletin ; ıisan-i resmisine vakıf olması ve 
• 1 • 

sinnen yirmibeş yaşından aşağ~ bulunmaması ve müddet-i amründe 
. . i 

hiç bir cinayetle ve politika ~unhası ile mahkum olmaması ve 
, 1 

memlekette az çok emlak sahib~ ~ulunmaaı şer-ayıt-ı e,aaiyyaden 
1 

omağla sunufi teba-1 devlet-i ~liyyeden bu evsafı cami alan her 
1 

şahsın Meclis-i Mebuaan azalığına intihab olunmağa salahiyeti 

vardır ve fakat azalığa intih~b olunacak zat bil-fiil muvazzaf 

memurin-i devletten olduğu ve !kendisi intihabı kabul ettiği halde 

terk-i memuriyyet lazun gel ur, / ve şurası ma' lum olma~ıdır ki her 

vilayetten intihab olunacak mebusan yalnız o vilayetin veyahut 

bir sınıf ahalinin mebusanı atmayıp memalik-i devlet-i Aliyyeumun 

ahalisinin mebus~nı olacaklardır. 

Madde 4). 1 

Su senelik her vilayetten istenilecek azanın aded ve 

miktarı başkaca yapılan cedvelde gtlsterildi~i ve hile muayyen. 

oldu~undan bir vilayete mebut ~lan sancaklar dahilinde ne kadar 
1 

kaza var ise onların .ve merke~-i liva meclisleri ile merkezi 

vilayet idare meclislerinin iritihabi ahali ile mansup olan izası 

münferiden Meclis-i Mebusan için Müslim ve gayr-ı Müslim kaç 
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' 
nefer iza istenilmiş ise anın için dahili vilayette bulunan 

kazaların kaymakamları ile elviye mutasarıflarına melfuf suret 

mucibince birer mektüp yazılıp mealinde vilayetten mesela müs-
• i . 

lim şu kadar gayr-ı müsllm ş~ kadar aza istenilmiş aldu§undan 

bahisle bunların sureti intihabı ne veçhlle alaca§ı tarif alu-
, . 

nacaktır. Anın üzerine idare: meclisleri azay-1 müntehabesinin 

her biri vilayet dahilind~ elan ve hal ve · sıfatı üçüncü madde-
' 

nin tarifatına muvafık bulunan müalim ve gayr-ı müslim zevattan 

matbu! alan sınıf ve adade müsavi her kimleri münasip görürler 

ise memurun-i mülkiyyenin me~hali almayarak isimlerini bir 

varakaya tahfir ile zeylini ımza ve temhir edip bu varakayı 
. j ' 

bir zarf derununa vaz ile üz~rini mühürleyip kaymakama teslim 

edecek ve her kaza meclia-1 tdare azası tarafından bu veçhile 

başka başka zarf derununda m1mhuren kaymakama liva idare mec

lisi azaları cahibinden muta~arrıfa mühUrleri açılmayarak vali-i 
'. 1 

vilayete gtlnderilecektir. Ka~a ve liva meclislerinin evrakı bu 
i 

vechile merkezi vilayete gelip cem olduktan ve merkezi vilayet 

idare meclisi azasının dahi merkez-i iilayet olan kaza için bu 
1 • 

kaide üzere reyleri alındıktan sonra vali-1 vilayetin riyaseti 
1 

altında adedi onbeş kişiyi t~cavüz etmemek üzere erkan-ı vilayet

ten ve ulemadan ve milel-i mevcude ruesa-i ruhaniyyesinden mürek

keb bir tedkik meclisi akdiyle , arada evraki intihabiyyi za~fla-
i 

rının mühürleri küşad olunarak mecaliai idare tarafından intihab 

evrakına yazılmış olan zevat hakkındaki reyler ta'dad ile vila-
ı 

yetten istenilen azanın aınıf i ve adedine müsavi olmak üzere kaç 
' neferin hakkında ekseriyyeti ara hasıl al~uş ise onlar tercih 

olunarak ve şayed bazı isimde aranın müsavatı görülür ise onlar 

hakkında dahi kura çekilerek ~aayyün edecek zevata derhal beyan-ı 

Şuray-ı Devlette tedkik olunmak üzere başkaca takımı ile ve 

yapılacak cedveliyle vali-i vilayet canibinden Babıaliye gtlnde

rilecektir. 

Madde 5). 

Meclis-i Mebusanın Dersaadett~ bidayet-i teşekkülü Ka

nun-1 evvel ibtidası~da olmak l üzere mukarrer ise de bu senelik 

ibtiday-1 kGşadı Mart evailinde olup müddeti devamı dahi laakal 

üç av almak Uzere mukarrer bulunduğundan intihab olunacak aza

nın başka başka tahrirat-ı mahsüsa ile bu tarafa gtlnderilmeleri 
' 

ve her birinin kaç rey içinde ne miktar rey ile tercih 



-23-

olunduklarını milbeyyin yedlerine Tedkik Meclis-i azanın mühür

leri ile birer mazbata verilmesi iktiza eder. 

Madde 6). 

Meclis-i Mebusana Dersaadet•ten alınacak azanın intiha-
1 

bı için nefs-i şehir ile mü~akatı yirmi daireye taksim oluna-

rak her daireden aza intiha~ına vekil almak üzere ikişer zat 

istenilecektir. Binaenaleyh ~er dairede o dairenin mütemeyyi-
' 

zan-i ahalisinden mürekkeb b;irer komisyon teşkili ile o daire 

ahalisinden ·ve teba-i devleJ-i aliyyeden emlake mutasarrıf alan 

yirmibeş yaşını .mütecaviz bu~unan mezkOr ahali mahdleri itiba

riyle ayrı ayrı davet olunar~k Meclia-1 Mebuaan için aza inti-
i 

hab etmek üzere taraflarındaM ikişer vekil intihab edeceklerin-
den herkes işbu vekalete kim~ intihab edecek ise komisyonda tutu-

ı . 
lacak deftere kayd ~:clunup hi~amında her kimin isminde ekseri-

yet hasıl olmuş ise onlarda~ iki kişi vekalete tercih ve tayin 

olunacaktır. Yirmi daireden bu veçhile tayin olunan vekiller 
1 

devlet tarafından tahsis kılınacak bir mahalde içtima ederek 
i 

vilayetlerde Mecalia-i idarehin icra gdecekleri intihap usüluna 

tevfikan Meclis-! Mebuaana ıbtenilen azanın adedine müsevi ve 
< 

üçüncü maddede muarrer tarifata muvafık bulunmak üzere her bir 
! 

vekil dersaadet ahalisinden ~imleri tenzip ederse isimlerini 

bir varakaya tahrir ve zeylinl imza veya temhir edip ve bu · 
' 

varakayı bir zarf derununa v~z ile mDhürleyip bunlar tak~mı 

ile şehir emaneti tarafından : Şuray-ı Devlete gönderilecek ve 

merkezi vilayatta cari alan ~sul vechile evrak-ı merkume Şuray-ı 
Devlette bittetkik isimlerinde ekseriyet hasıl alan zevat tercih 

ile memuriyetleri ilan olunu~ yedlerine şahadetnam~ verilecektir. 

Madde?). 
... 1 

Meclis-i Mebusan azaa~nın her birine dersaadete yevmi 

vurutlarından itibaren şahri~e üçerbin kuruş verilece§i ve taş~ 

ralardan gelecek alanların avdet harcırahları tesviye olunacağı 
1 . 

gibi mahallerinden Oereaadet~ kadar meaarif-i sef~riyeleri için 

dahi üçerbin kuruş aylık hes~bı ile ve mesafe-i itibarıyla bir 
muvazzaf memura nizamen ne k~dar harcırah verilmesi lazım gelir~ 

i 
se ona tevfikan bilhe~ap ol miktar akça mahalleri mal sandık

ı 

!arından it~ kılınacaktır. Vij azay-ı matlubenin iki sülüsü Der-
, 

saadetde içtima ettikte Mecl~s-i Mebusan azay-ı bakiyenin vüru-
ı - • duna bırakılmayıp bilistizan sadır olacak Irade-i Seniye mucibince 
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meclisi mezkur hemen kuşad oıunacaktır. (10 şevval 93) 

(29 Ekim 1876). 

Bu yedi maddelik tali~atnameye gare Meclis-i Umumi, Mec

lis-i Ayan ve Meclis-i Mebusa~ olmak üzere iki ayrı heyetten 

teşekkül edecekti. Meclis-1 Mebusanın azası 11 Sunuf-i ahali tara

fından usulü üzere intihab olunan vekillerden" mürekkeb olacak-
ı . 

tı fakat seçim nizamnamesiniry yapılması zaman alacağından ve 
• 1 

meclisin bir an ance toplanabilmesi için bu yıla mahsus olarak, 

esasen halkın seçmiş olduğu vilayetlerdeki idare meclisleri 
1 

azaları tarafından mebusların seçimi "bil vasıta ahili tarafın-

dan seçilmiş hUkmünde olarakJ bu senelik işe başlamak için uygun 
görülüyordu 33 • Bu yıllık Meclis-i Mebusanın azası 12□ kişi katı~ 

1 

lacaktı ve her mebus üçbin k~ruş maaş ve maaşları oranında har-

cırah alacaklardı~ Mebusların asar ve harekatı cümlenin mevsuk 
\ 

ve mutemedi olmak için şahsi /ve zatlarının beynennas hüsn-ü siret 

ve ahlak ile maruf ve muttas~l olması devletin resmi lisanına va

kıf olması ve 25 yaşından az \ olmamaları, müddeti tlmründe cinaye~

le veya politika cünhasıyla ~ahkum olmamaları ve memlekette az 

çok emlaki bulunması lazımdı~4 • 
1 

Mebuslar bütün millet~ temsil edeceklerinden her vilaye
ı 

tin mevkii ve ehemmiyeti ve ~akribi nüfusuna gtire 120 Mebustan 
i 

70 1 1 müslim ve 50 1 si gayrı mUslim olacaktı. 
1 

3. Meclis-1 Heb 1 usan ~çln Dersaadet ve Vilayetlerden 

İntlhab olunacak a~anın adedini gösteren cetve135 • 

Edirne Vilayeti 

Tuna Vilayeti 

Selanik Vilayeti 

Sofya Vilayeti 

Bosna Vilayeti 

Hersek Vilayeti 

Manastır Vilayeti 

i 
i 

33. Baykal, 93 Meşrutiyeti, s~64. 

Müslim Ga~ri Müslim 

1 1 

3 3 

3 3 

2 2 

3 3 

15 15 

2 2 

2 2 

34. Baykal, 93 Meşrutiyeti, s~64. 

35. Baykal, Birinci Meşrutiyete Dair Belgeler, s.613. 



İşkodra Vilayeti 
Vanya Vilayeti 

Hlldavendigar Vilayeti 

Kastamonu Vilayeti 

Ankara Vilayeti 

Sivas Vilayeti 

Trabzon Vilayeti 

Erzurum Vilayeti 

Diyarbakır Vilayeti 
Aydın Vilayeti 

Adana Vilayeti 

Konya Vilayeti 
Halep Vilayeti 
Suriye Vilayeti 

Bağdat Vilayeti 
Bosna Vilayeti 

Cezayir-i Bahr-1 Selid V. 
Girit Vilayeti 
Hicaz Vilayeti 

Yemen Vilayeti 
Trablus-ı Garp Vilayeti 

Dersaadet Vilayeti 
Tunus Vilayeti 

Müslim 

2 

3 

21 

2 

2 

2 

2 

32 

2 

2 

2 

3 

41 

2 

2 

3 

l 

52 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

65 

5 

5 

□+10=80 

Umumi ekün : 130 

Gayri Müslim 
2 

21 

2 

o 
1 

l 

28 

l 

2 

l 

2 

31 

l 

1 

l 

3 

10 

1 

o 
3 

1 

o 
o 
o 

45 

5 

o 
50 

İstanbul Mebuslarının seçimi için ayrı bir beyanname neşredil

miştir. Bu beyannameye göre stanbul 20 daireye ayrılmış, her 

daireden biri_müalim di~eri gayrı müalim olmak üzere kırk ve

kil seçilmiştir. Bu vekiller 1

, beşi müalim ve beşide gayrı müs

lim olmak üzere 10 mebusu aebmiştir36 • 
. ' 

36. Baykal, Birinci Meşrutiyete Dair Belgeler, a.616-623. 
1 

Asımzade Hakkı, Türkiye 1 de Meclis-i Mebusan, s.21. 
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Fakat bu seçim adalete uygun değildi. Gerek İstanbul 

gerekse diğer vilayetlerde, azaların miktarı nüfus oranına gö-
' re değil, Avrupanın gözüne girmek için Hristiyan unusuruna ağır-

lık verildi. Çünkü azaların miktarı nüfusa göre değildi. İstanbul 

20 daireye ayrılmış her daireden biri müslim biri de gayrı müs

lim olmak üzere ikişer aza seçilmişti 37 • Bu eşitsizliği kısmen 
gidermek için 10 milslim mebus 1 daha ilave edilmiş ve toplam mebus 

sayısı 120'den 13 □ 'a çıktı. 

4. Mithat Paşanın Silrgün edilmesi 

Mithat Paşa, ilan olunan meşrutiyetin gösterişten ibaret 

olmadığını ispat için gereken!tedbirleri almaya çalışıyordu. 
! 

Bu ç·erçevede harb okuluna müslüman olmayan öğrencilerinde alın

masını sağlamak için padişaha bir arıza takdim etmişti. Siyasi 

sebeplerle bazı yerlere Hristiyan Valiler tayini çin irade çı
karmaya,, çalışıyordu. Padişah bu arızalara cevap vermedi 38 • 

Ziya ve Kemal beyler bir cemiyet kurarak millet askeri 

yazmaya başladılar. Bu gençle¼ Mithat Paşa'nın kona~ına gidip 

alkış tuttular. Bu sırada Kem~l bey'in tahttan indirme ve tahta 

çıkarma meselesinden kinaye olarak "Eşşey'u li yüsenna ile vekad 

yuselles" ~iki defa yapılan şeyin üçlenmesi gerekir." mısrasını 

okuması saraya aks~tmişti39 • 

Hükümdar sadrazama, Ziya Paşa ile Namık Kemal 1 1 İstan

buldan uzaklaştırmasını emretmiştir. Mithat Paşa Ziya Paşa'yı 

Suriye tayin etmiş, Namık Kemal İstanbul'dan gitmek istememiş 
• 40 sadrazamda musahama ile karşılaşmıştı • Maliye Bak~nı Galip 

Paşa'nın Yetersizliği ileri syrülerek Mithat Paşa tarafından 

nazırlıktan uzaklaştırmaya teşebbüs edilmesi, fakat hükümdar 

tarafından Ayan üyeliğine atanması sadrazamla Padişahın arasını 

iyice bozmuştu. Padişah sadrazamın tekliflerini bir bahane ile 

red veya cevapsız bırakmaya başlamıştı. 

i 
O sırada Mithat 

tahttan indirip yerine 

Paşa ile taraftarlarının Abdülhamit II.yi 

37. 
38. 

39. 

kardeşı veliaht Mehmet Reşat Efendiyi 

Ahmet Saip, s.148. 

Ahmet Saip, s.113. 

Mirat-ı Hakikat (İsmet 

1 

i 

Miroğlu) s.238. 

40. Recai GAlip □ Randan~ Umumi Amme Hukukumuzun Anahatları, 

İstanbul, İ.Ü. Yayınları, 1948.s.177. 
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getireceğine dair bazı şayialar dolaştığını ve gerekli tedbir

lerin alınmasının geciktirilmemesi konusunda Padişahı ikna et

meleri üzerine, Ahmet Mithat Paşa saraya getirilmiş, orada sad

razamlıktan azledilerek Anayasanın 113. maddesine dayanarak 

memleket.dışına çıkarma cezasına çarptırılmış ve İtalya'ya müte

veccihen İstanbul'dan uzaklaştırılmış ve İbrahim Ethem Paşa sad
razamlığa getirilmiştir41 • 

Mithat Paşa'nın uzaklaştırılması, hürriyet taraftarla

rına büyük etki yaptığı gibi 1 meşrutiyeti gtlz boyamak için yapıl-
ı 

mış bir hareket gibi gare Avrupalıları hayal kırıklığına uğra-
i 

tıyordu. Bu hareket Avrupa HQkümetlerinin Osmanlı devletine alan 

güvenini sarsıyordu. Fransa qumhurbaşkanı, "Sultana bu işi Tü~

kiye'nin en büyük. düşmanı taJaiye etmiştir~, İngiltere Kraliçesi 
! • 

"Türkler galiba intihar ediyQr", Avusturya imparatoru "Va Rabi 
1 
1 

bu Türkler ne kadar islahat ~abul etmez bir millettir" demişler-
42 · dir • Mithat Paşa'nın bu akibetinden en çak Ruslar sevinmişler 

ve bunu Tanrı'nın kendilerine bir lütfu saymışlardır. 

! 
Abdülhamit, Mithat Paşa 1 yı sürdükten sonra, Meclis-i 

Mebusanın bir an anc- toplan~asını istiyordu. Seçilen mebuslar 
1 

peyderpey İstanbul'a gelmeye ] başlamışlardı. Seçim için gerekli 
1 

emirler Kanun-i Esasi ilanından çok ance verilmiş ve umumi Mec-

lisin Mart başlarında toplan~cağı duyurulmuştu. Seçimler zama-
ı ,• , 

nında yapılmış, fakat saz ko~usu tarihte açılış için gerekli 

üçte iki çoğunluk sağlanamad~ğı için 20 Mart 1877 tarihine bıra-
: 43 

kılmıştı. Bu konudaki tezkere şudur :. 
i 
i 

Sadaretten Mabeyn-i Humayun Başkatipliğine Tezkere-i 
1 

Maruza. 
! 

Devletlü Efendim Hazrijtleri, 
1 , 

Malum-i Ali Buyuruldu~u vechile geçende neşrolunan ta-

limat-ı muvakkate mucibince Meclis-i Umumi'nin bu seneye mahsus 
olmak üzere Mart ibtidasında : kÜşadı mukarrer bulunduğundan he

yet-i mebusana vilayetten intihab olunan zevat peyderpey Der

saadete gelmekte ise de henüz arkası alınmamış ve ezcümle Bağdad 

ve Erzurum gibi vilayat-ı baide mebusanı dahi vurut etmeyip, 
1 
! 

41. Recai Galip Okandan, s.118-179. 

42. Ahmet Saip, s.125. 

43. BayKal, · Birinci Meşrutiyete Dair Belgeler, s.623. 
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Mart'ın duhulüne ise iki gün kalmış olduğuna ve halbuki Heyet-i 

Mebusanın huzuru mUltezem olan ekseriyeti hasıl olmaksızın Mec

lisin açılması münasip olamayacağına binaen bilid-i baideden vu-
' rudu muntazar olan mebusanın pahi ictimaına biraz zaman verilmiş 

olmak için Meclis-i Mezkur re~mi kGşadının bi .mennihi teala şehri 
1 

Rebiülevvel'in dördüncü ve Martın yedinci Pazartesi gününe tehir 

edilmesi ve ünkü bu Meclis velinimet-i biminnetimiz şehinşahi 

Adalete-iktinah Efendimiz Haz~etlerinin tecdid-i esas-i devlet 

.. ve temini hukuku saadethal-i millet hakkında bizzat ve bilhassa 

ihsan ve inanıyet buyurdukları Kanun-u Esasi'nin Muktazay-ı Meha

sin-intimasından olmak üzere Teşekkül eyeleyeceği cihetle erkan 

ve azasının vükela ve daiyan ve bazı mütemeyyizan-ı ümera ve ben

de§an ile beraber huzur-iteynneşuri Hazreti hilafet perahide ikti

bası envar-i etmeleri için resmi kuşadın Beşiktaş sahil sarayı 

alisinin divan-ı Hümayun mahallinde icrası karin-ı müsade-i ke

remkar made-i cenab-ı Padişahi buyurulur ise keyfiyetin şimdiden 

ilanı ile icray-ı müteferriatına ibtidar kılınacağı beyanıyla 

Tezkire-i senaveri terkim olundu efendim. 25 sefer 94. (10 Mart 

1876). 

Seçimden bir gün önce İstanbul gazeteleri, Padişah tara

fından tayin edilen ayan üyelerinin adlarını yayınladılar. 40 
' . 

kadar olması gereken üyelerden 26 1 sı tayin edilmişti. Bunlardan 

21'1 Müslüman, di~erleri ise ~~şka din ve mezhepten alan ki~se

lerdi. Ayan Başkanlığına Server Paşa tayin edildi. 
1 

1 

! 

5. Meclis-i Umumi'nin ~çılışı 

Umumi Meclis 20 Mart lB??'de Dolmabahçe Sarayında törenle 

açıldı. Divan denilen yerde t~ht kurulmuştu. Tahtın sağında 

kabine üyeleri, milel-1 müttehide-i Osmaniye ruhani Reisleri 
1 

Devlet şurası ve Adliye Erkanı yer almışlardı. Tahtın sal 

tarafında, Şeyhül İslam, Kazarkerler, vesair İlmiye Erkanı, 

arkalarında ferikle yer aldı.!Bunların hizasında önlerinde 

başlarında İran elçisi olmak üzere yabancı devlet elçileri 

bulunuyordu. 
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Belli saatte, Teşrifat nazırı Kamil bey, Padişahı bu

lundukları adadan alarak tahtın hizasına getirdiler. Abdulha

mit'in yanında şehzade Kemale~tin ve veliaht Reşat Efendi 

vardı. Padişah meclisi açış nutkunu Sait Paşa•ya veriyor a'da 

okuduktan.sonra tö~en sana eriyar44 • 
; 

1 

1 

Abdülhamit il.nutkunda ilk defa toplanan mec~isi iç-
ı 

maktan memnun olduğunu devletin esasının adalet olduğunu, 

Osmanlı tebasının Din ve MezhJp bakımından hür olduğunu belir

tiyor. Bunlardan başka memlek~t kanunlarının umumun reyine da

yanmasını lüzumlu gördüm ve Kcinun-u Esasi 1 yi ilan ettim. Kanun

u Esasiyi kurmaktan maksadımı~ ahaliyi yalnız idareye iştirak 
1 

ettirmekten ibaret değildir. Aynı zamanda memleketimizin ida-
' 

resinin ıslahına, k~tülükleriri ve istibdat idaresinin yek edil-
memesine de bu usulün tem ami~ alacağına inanıyorum. Kanun-u 

Esasi, kavimler arasın da birlik ve kardeşlik esasını hazır

layacak ve halka refah sağlayijcaktır. 

Meclise verilen mesajd~ ise "Bu seneki ictimaınızda 

meclisinizin nizamat-ı dahiliyesini ve intihap kanunnamesini 

ve vilayat ve idare-i nevahi kanun-ı umumisi ve devair-i 
i 

belediye kanunu ve usul-i muhijkemat-ı medeniye ile mehakimin 

teşkilatı ve hükkamın suret-i terakki ve tekaOtleri ve umum 

memurinin vezaifi ve hakk-ı tekaüt kanunnameleri ve matbuat· 
' 1 

ve divan-ı muhasebat kanunlar~yla sene-i sabıkanın bütçe ka-

nun layihaları liecelil-müzakere meclisinize havale alunaca

§ından işbu kanunların itası ~ezdimizde matlub-ı katidir." 

deniliyordu45 • 

Açılıştan sonra, Ayan ve Mebuslar meclisi, eski darül

funun binasında kendilerine a~rılan yerde çalışmaya başladılar. 

Ayan toplantıları gizli, Mebuslar Meclisi toplantıları açıktı. 

Mebuslar çalışmalara başlamadan tlnce "Padişahıma, Vatanıma, 

Kanun-u Esasi hükümlerine bana verilmiş olan vazifeye saygı 
' 46 gösterip aksine hareket etmekten sakınacağıma yemin ederim • 

şeklinde yemin ettiler • 

. Mebuslar savundukları fikirleri kuvvetlendirmek için, men-
' 

sub oldukları killtUre göre kavnak gösteriyorlardı. Müslüman 

44. Ahmet Saip, ss.152-155. E~gin, ss.197-198. 

45. Basiret (22 Mart 18??), no.2044. 

45. Asımzade Hakkı, Türkiye•d~ Meclia-i Mebuaan, a.259. 
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mebuslar, Kur'an dan İslam Ta;ihinden, Rumlar eski Yunan 

filozoflarının fikirlerini tekrarlamakta idiler. Ortak amaç 

imparatorluğu kurtarmaktı47 • Yaşlı mebuslar tecrübeye, genç 

mebuslar bilgiye önem veriyorlardı. Kudüs Mebusu şöyle diyor

du. "Şimdiki halde ihtiyarlar~mızın çoğu eski fikirlidir. 

Mebusluk heyetine başkanlık edecek istidadde değildir. Genç

lerin çoğu belki h~psi Kanun-~ Esasi taraftarıdır. Bu sebeple 

riyasetler yaşlı aza yerine e~ iktidarlı azanın namzetliğini 
·· teklif ederimii 48 • 

1 
1 

6. Mebuslar Meclisinin ' çalışmaları 

i 
• • 1 

Çalışmalar 20 Mart I tan :28 Haziran 1877' ye kadar sürdü. 
İlk ictima da 115 Milletvekil~ bulundu. Bunların 46 1 sı Hris

; 

tiyan ve Musevi, 69'u Müslüma~ idi. Bu toplantıda iki reis 

vekili, dört katip, üç müdür, ,arzuhaller in incelenmesi için 
49 

1 

beş komisyon kuruldu • Daha ~cnra meclis dahiliye nizamnamesi 

görüşülmeye başlandı. Bundan ~cnra hükümdarın Meclisi açış 

nutkuna verilecek cevap görüşqldU. 
i 

Hükümet tarafından get~rilen kanun tasarıları incelene-

rek karara bağlandı. Karadağ~in toprak istekleri büyük devlet 

temsilcileri tarafından tesbit edilmiş elan esaslar ve Rusya' 

nın Osmanlı devletine savaş a~ması konusundaki tebliğler in~ 
1 

celenmiştir. Kanun ve nizamlara gelince, meclisin iç nizamna-
50 1 . mesi, vilayetler teşkilatı , : ıstanbul Belediyesi Kanunu~ basın 

kanunu51 , sıkıyöneti~ ve bütçJ kanunu görüşüldü.· 

Karadağ•ın toprak istekleri ve İstanbul konferansı karar

ları reddedildi. Rusya•nın Osmanlı devletine, Hristı'yanlara zulüm 
i 

yaptığı bahanesiyle savaş açtığına dair tebliğ 25 N~san 1877 1 de 
1 

okunduğu vakit rneclis'te büyük bir heyecan meydana geldi ve 

mebuslar konuşmalarında Rusya 1 nın haksız olduğunu ana fikir-
, 

lerle belirttiler. Hasan Fehmi Efendi (İstanbul), "Efendilerim, 

eskiden olduğu gibi □ amanlı devletinin ve belki bütün medeni 

dünyanın en kuvvetli düşmanı olan Rusya, Osmanlıların canlarından 
' aziz bildikleri mukaddes vatan topraklarına saldırmak istemiştir. 
1 

Haksız ilan edilen ·bu savaşa karşı mukabeleden insanlıkla mede-
52 ' 

niyetle uzlaşmaz" • 

47. Karal, s.234. 
48. Hakkı Tarık Us, Meclia-1 Mebusan,(1293-187?) s.26. 
49. Ahmet Saip, s.157. 
50. Ahmet Saip, a.198. 
51. Ahmet-Saip, s.201. 
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Manan efendi (Halep), "biz Ermeni ve Hristiyan olduğumuz 

münasebetle ilan ederimki Rusya'nın himayesine muhtaç değiliz. 

Rusyanın öne sürdüğü himayeyi katiyyen kabul etmeyiz ve ona 
muhtaç· değiliz. Biz hiç bir zaman Müslüman arkadaşlarımızdan 
ayrılmadık, ayrılamayızn 53 ~ 

Nufel bey (Suriye), 1 "Tarih ispat ederki Hristiyanlar 

hükümetten rahat görmüşlerdir. Hem de bazı cihetlerde İslamlar

dan bile ziya de rahat görmüşlerdir. Rusya için himaye sözü 
1 

siperdir, bunun arkasında gizli olan emeli ise memleketlerini 

genişletmek ve nüfusunu arttırmaktır. Rusya•nın himayesi mana-
, .,S4 

sızdır. Bizi ateş tutmak için maşa gibi kullanmak istiyor • 
! 

Nakkaş Efendi (Suri~e) "Rusya devleti, Hristiyanları 

himaye edeceijim derken, ev~ela kendi Hristiyanlarını himaye 
etsiqde sonra sairlerini dbşünsün. Biz onların himayelerini 

~ 55 istemiyorufz. Bizden uzak geçin ey Ruslar" • 
i 

Bu konuşmalardan anlaşıldığı gibi bütün mebuslar Osman-

lılara bağlıydılar. Mebus seçimleri kanunu görüşülürken, hükü

met tasarısında "Müslüman halk, Müslüman olmayan halk" deyimi 
1 

kullanılmıştı. "Kanun-u Es~si bütün Osmanlıları birbirinden 
i 56 

ayırmaz" diyerek bu ayırıma karşı çıkıldı" • 

Meclis muntazam bir surette oturumlarını yaparak vazi

fesini yapmakla meşgulken ?3 Nisan 1877 tarihinde Rusya Osman

lı devletine harp ilan etti. Meclis normal çalışmalarına devam 

ederek bu seneye mahsus olmak üzere 19 Mart 1 tan itibaren üç 

ay devam etmesi kararlaştırılmış olan birinci ictima devre

sinin sonu gelmek üzere idi. "Devletçe görülecek lüzum üzerine 

vaktinden evvel kuşad veya müddet-i Muayyen-i ictimaın tenkisi 

veya tezyid olunması" iradeye mütevakkıf olmakla evvela meclis

in tam vaktinde kapanması kararlaştırılmış ve bu hususta ira-

de de çıkmıştı57 • Buna gtlre meclis 19 Haziranda tatile girecekti 

fakat" elde bulunan bazı m~vad-ı mUhimme müzekaratının ikmali 
zimnında", "Meclis-! Mebusijnın kabul ettıaı, Meclis-i Ayanın 

53. Hakkı Tarık Us, s.1?2. 
54. Hakkı Tarık Us, s.1?4.: 
55. Hakkı Tarık Us, a.1?4. ! 

56. Ahmet Saip, s.198. i 

57. Baykal, 93 Meşrutiyeti~ s.76. ve Baykal, 1.Meşrutiye 
Belgeler, s.624.(Vesika 20). 
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reddettiği bütçeyi tamamla~Bk için" yeni bir irade çıktı. Bu 
konuda yazılan irade şudur• • 

"Meclis-i Umumi'nin .bu gün hitam bulmuş olan müddeti 
1 

' 

ictimalyesinin elde bulunan bazı mevaddı mühimme müzekkeratı-

nın ikmalı zimnında bugünden itibaren 10 gün daha temdidiyle 

onun hitamında tatil alunmijsı müteallik buyurulan irade-i 

seniyye-i cenab-ı mülükane iktizay-ı celisinden olmakla olbab

da emri ferman Padişahındır". 

28 Haziran 1877 Perşembe günü Meclis-i Mebusan Reis 

Ahmet Vefik Paşa 1 nın şu konuşmasıyla ilk devre toplantıların~ 

san verdi 59 • "Bugünkü meclisimiz, Meclis-i ihtitamdır. Geçen 

hafta temdid edilen müddet dahi hitam buldu. Sonradan gelen 
1 

layihalar da encümenlerde kıraat olunmuştu. Bugün, mademki 
1 

müddetimiz hitam buldu, evrakımızı muhafazaya me'mur tayin 

ettik. Veni meb'usan intih~b olununcaya kadar, biz meb'usuz •. Ce 

nab-ı Hak vazı-ı Kanun-u Eşasi velini'met-i bi-minnetimiz, 

Padişahımız efendimiz hazr~tlerini tul-i ömr ile muammer etsin. 

İcab ettiği surette yeniden içtimaımız kolaydır. 

Cenab-ı Hak aaakir-~ Osmaniyyeyi mazhar-i muvaffakiyet 

buyursun, meclisimiz hitam buldu. 

Bu sene derdest bul~nan bunca gavailden kendilerine düşen 

hisse-i eşgal ile iştigalden maada hey 1 et-i Mebusanın kendi 
1 

nizamname-i dahilileri ve Oersaadet ve vilayat-1 şahane 

devair-i belediyye kanunları ve teşkil-i vilayet kanunu ve 

matbuat kanunu ve intihab-i meb'usan kanunu ve idare-i urfiyye 

Kanunu .ve büdce ve kavaim-i nadiyye nizamları gibi sekiz, an 

parça kavaninin emr-i tedkiklerini dahi icra edip bitirmiş 

alması pek büyük hidemattan ma'dud olup hele müzakerat-i 

vakianın usÜl ve nizamına muvafık bir suret-i edibane-vü ihtira

karanede cereyan etmiş olması hatta Avrupa gazeteljri tarafından 

da kemal-i tahsin-il sitayiş ile ilan edilmiş bir keyfiyet ol

duğuna ve heyet-i Mebusa'nın ilk senesinde gösterdiği şu eser-1 

iktidar-i millet-1 muazzam~-1 □ smaniyyenin istidad-ı mahsus-1 

terakki perveriisine delilet eder mevaddan bulunduğuna mebni 

halkımızın şu istidad-1 ka~ şinasanesinden sinin-i itıya için 

58. Baykal, Birinci Meşrutiyete Dair Belgeler, s.628. 

59. Hakkı Tarık Us, Meclis~i Mebusan, s.400. 
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dahi pek büyük hüsn-i Hidmetlere intizar edilmek beca ve seza-

dır. 11 

7. Meclia-1 Umumi'nin İkinci Devresi 

İkinci ictima devresi için seçim, birinci devredeki 

usulle yapılmak zorunda kalında. Kanun-u Esasi 1 n1n 42. ve 43. 

maddesine gare Meclis-1 Umumi her sene teşrini"sani başında 

açılacak ve Mart ~başında kapanacaktı. Mebüsların seçimine de 
1 -

teşrini saniden 4 ay evvel ba1 lanacaktı. Meclis ilk ictima 

devresinde 11 İntihab~ı Mebusan~ kanunu da tadilen kabul etmiş

ti. Fakat devletin içinde bulundu~u durum kanunun uygulanma-
ı 

sına elverişli değildi. Bu şartlar alt~nda encümen-i meşveret 
l . 

Meclia-1 Umumi'nin açılmasının ertelenmesinin dc~ru olmayaca-
ğını bu neden bir sefer mahsus olmak üzere yapılan talimat-ı 

1 

muvakkate gare seçimlerin yapılmasınij kar~r verdi. Bu defa 

toplantı Kanun-u Esasiye uygun olarak teşrin-i saniden Mart•a 

kadar alacaktı. Bu usul bir sefere mahsus alacak ve gelecek 

senenin intihapları Kanun-u U~umi'sine tevfikan yapılacaktı 60 • 
i 

"Kanun-u Esasi hükmüne~ Meclis-i Umumi'nin vakti kGşadı 

takarrup etmesine mebn-i intihab-ı mebusanın suret-i icrasına 
dair cereyan 'eden müzakeratı havi encümen-i meşveretten kale

me alınan mazbata leffen arz ya takdim kılınmakla ber mucib~i 

karar ifay-ı muktezay-ı maslahata ibtidar olunması hakkında 
i 

her ne vechile emr-ü ferman-i~ •• Müteallik ve şerefsudur buyu-
' 

rulur ise mantGk-i infaz edil~ceği beyanıyla". Mabeyn-i Huma-
' yGn Başkatipliğinden sadarete i irade-i seniyeyi mübelliğ tez-

61 . 
kere • 11 gelecek senenin intihapları Kanun-u Umumi'sine tevfik 

olunmak üzere bu senelik dahi mebusanın mazbata-i maruza da 

beyan olunan surete tevfikan davet ve cemi şerefsadır alan 

emru ferman-i meali ünvanı cihan bani mantuk-i münifiden alarak 

mezkur mazbata savb-i aami-i asafilerine iade kılınmış olmakla 

ol babda emr-ü ferman hazreti veiyyül emiindir 11 • 

Heyet-i Mebusan~n ikinci sene-i ictimaiyyesinde Dese

adet ve mülhakatından intihab l olunacak mebusların suret-1 

intihab-ı ise62 • "Dersaadet ve Mülhakatı bersabık yirmi daire-i 

intihap addolunarak - İzmit ile
1

Kaza-i Erbaa sancakları dahi 

60. Baykal, Birinci Meşrutiyete Dair Belgeler, s.63□• 

61. Baykal, Birinci Meşrutiyete Dair Belgel_er, s. 630. 
r. r-ı o _ ~ . ı .. - ı n : _ J: - - .! AA - _ - •• .L. .! •• - .L - n. - .! - n - , - -~ , ,.. -, ... 



doğrudan doğruya Dersaadet'ten idare olunduğu cihetle bunlardan 

her biri dahi bir daire-i fahsusa, zikrolunan yirmi daireden 

madut olacak ve işbu iki s~ncağın usulu intihabı ayrıca 
• 1 

beyanname ile mukaddeme mahallerine tebliğ olunduğu .. ·vechile 

icra kılınacaktır". 

Böylece seçim işleri bitinceye kadar meclisin kanunen 

ictima etmesi gereken t~ştini seni başı gelip ~eçmiş ve me

busların ancak üçte ikisi toplanabilmişti. Bu miktar ise mec

lisin açılabilmesi için yeterli olduğundan törenle Dolmabahçe 

sarayında 13 Aralık 1877 1 de açıldı ve 13 Şubat 1878'e kadar 

devam etti. Ayan meclisi 3a üyeden, Mebuslar Meclisi 56'sı 
; 

Müslüman 46'sı Hristiyan 96 ' mebustan kurulmuştu. 

24 Nisan 18?7 1 de fi~len başlayan Osmanlı Rus savaşında 

Osmanlı orduları gerek Anapolu cephesinde gerekse Balkanlarda 

mağlub olmuştu. Ruslar Balkanları aşıp Edirne üzerine yürüyün

ce Osmanlı hükümeti sulh yapmaya karar verip Avrupa devletle-
; 

rinin aracılığına başvurmuş nihayet barış için görüşmelere 

başlanmıştı. 

i 
Bu dönemde meclis k~nun tasarılarını inceleme işini bir 

kenara bırakıp hükümetin icratını ve harbin sevk ve idaresini 

görüşmeye başladı. Padişahın açış nutkuna verilecek cevabın 
. ' 

metni hazırlanmadan önce z~ptiye nazırının Mecliste casus bu

lundurduğu meselesi üzerinde duruldu ve bu durum Milletvekil

lerince nefretle karşılandi ve bunun incelenmesi için komisyon 

kuruldu63 • i 
i 
! 
1 

Bundan sonra Mersin ' vapuru olayı görüşüldü. Bu vapur 

harp araçları ile yDklü olduğu halde Rus gemileri tarafından 
i 

yakalanıp götürülmüştü. Osmanlı donanması Rus donanmasından 

güçlü olmasına rağmen bu □~ayın meydana gelmesi Bahriye Nazı
' 64 

rının acizliğidir deniliyordu • 

Padişahın açış nutkuna verilecek cevapta hükümetin 

idaresinden memnun olunmadığının açıklanmasına karar verildi. 

Fakat sorumlu olan yalnız :vükela değil hünkarın kendisi ve adam

larıydı 65. 

"İdarede alanların ehli:iet ve kifayetsizlikleri şayan-ı 

63. Karal, Osmanlı Tarihi,: s.238. 

64. Karal, Osmanlı Tarihi,: s.2.39. 

65. Eroin. s.338. 



takbihtir. Eğer bunlar umu~u dipl □matikiye ve aske~iyemize 

daha münasip bir surette i~are etmiş olaydılar, memleket bugün 

içinde bulunduğu hal-i felaket-! iştimale giriftar almazdı 6G. 
1 
1 

Mebuslar görüldüğü ~ibi açık almamakla beraber padişahı 

sorumlu tutmakta idiler. Abdülhamitte bunu hissediyordu. Bu 
1 

sorumluluk korkusuyla, ~us~arın Edirne'ye girmelerini müteakip 
saderet-i başvekalete tahv~l ederek bu makama Ahmet Vefik 

i 
Paşa'yı getirdi. Ahmet Vefik Paşa bu makama getirilmeden 

üç şart ileri sürmüştü. Saderetin başvekalete tahvili kabine 
1 • . • 

sorumluluğunun kabulü, Damat Mahmut Paşa'nın Tophane müşirli-

ğinden ve Sait Paşa'nın d~hiliye nezaretinden alınması ve bu 
; 

nezaretin uhdesine verilmesi ve Umumi meselel~r hakkında vuku 

bulacak maruzatına Padişa~ tarafından olunması hususlarıydı67 • 

Ahmet Vefik Paşa bu değişikliğin mecliste savunmaya 

kalkınca şiddetli itirazlar aldı. Kudüs mebusu bu değişikliğin 

Kanun•u Esasi'nin 27,28,29, 115 ve 113 1 Uncü maddelerini ihlal 

ettiğini belirtti ve şiddetli tartışmalar oldu. Venişehirli 

zade Ahmet Efendi vükela taraftarlarına bağırarak "Siz daima 
1 

Kanun-u Esasi'ye riayetka~ olduğunuzdan bahsediyorsunuz, öyle 
' 

ise bizim hürriyetimize saygı gösteriniz. Riayet ediniz. Burada 

□ nu biz muhafaza ediyoruz; siz tecaviz ediyarsunuz 68 • 

8. Meclis 1 1n Kapatılması 
i 
i 

Meclis'in bu ştdde~li karşı koyuşları Padişahı endişe-

lendirdi. Rus Kuvvetleri ~eşilköy'e ilerlemekteydi. Bu durumda 

ne yapılacağını kararlaştırmak için Vıldız'da 43 kişilik olağan
üstü bir meclis toplandı. ;Ayan ve Mebusan meclisi reisleri, 

69 
ikişer üye, vükela, ulema ve komutanlar toplantıya katıldı • 

Toplantıda astarcı~ar kethüdası Ahmet Efendi "Padişah 

huzurunda böyle toplantı yaparak işlerimize çare düşünülmesi 

zamanında gerekti. Savaş bakımından durumumuzun müsait olduğu 

güzel günler geçirildi. İş bu dereceye geldikten sonra ne 

denilir 070 • 

66. Ergin, s.338. 

67. Mirat-ı Hakikat, s.548. 

68. Ergin, s.241. 

69. Karal, s.240. 
1 

70. Mir'at-ı Hakikat, a.558. 
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Padişah Salt Paşa'ya hltaben, "Şu herife cevap ver, he

yet işitsin" dedi. Sait Paşa ravaşın başlamasının safhalarını 

anlattı. Sonra Padişah şöyle ~edi. 11 Ben milletimin ve devleti

min hukukunu zayi etmedim. Benim başıma gelen hadiseler, ecda

dımdan hiç bir Padişah zamanıpda olmamıştır. Devletimin çökme

sinden en çok felakete uğrayacak ve en çok haklarını kaybede-
ı 

cek. Benim bu adamın geçmiş hadiselerden dem vurarak şu meclis-
' . 71 

te makamıma karşı söylediği ~pzleri asla kabul etmem 11 • 

•• 11 Ben artık sultan Mahmud'un yolundan gitmeye mecbur alacağım 1172 • 
Bu sözler meşrutiyetin sonu oldu. 

i 
i 

Bir gün sonra, yani 14 : Şubat 18?8'de Mebuslar Meclisi 

toplantısında Abdülhamit II'nin Meclisin kapanmasına dair ira
desi okundu. 

; 
1 

9. Heclis-1 Mebusan•ın 1 Feshine Dair Hazbata73 • 
' 

1 

Malum-u ali buyurulduğu üzere Meclis-i Umumi'nin veza-
, 

yifi asliyesi kavanin layilar~nın tetkik ve müzakeresinden 
1 

ibaret olarak bunun tamamı-ic~reyenı ise ahval ve ezmine-i 

adiyede vükelay-ı devletle he~et-i ayan ve mebusan beyninde 

taati-i efkar ve ara ile hasıl almak emr-i tabii bulunduğu ve 

mahaza devlet-i aliyenin uğradığı politika buhranı bugünkü 

günde her türlü hii ve hareketi fevkalade bir şekle koyup e~

kat-i adiyede kabili icra alan muamelatı ifa eylemek mümkün 

alamıyacağı ve alelhusus Meclıs-i Umum-i devam ettikçe her 

gün ve belki her saat zuhura gelen vukuatın gerek palitikaca 

ve gerek idare-i dahiliyece b~ynel vükela ittihaz olunan karar

larını heyet-i Mebusan ve Aya~a tebliğ eylemek lazım gelerek 

buna ise vakt-u maslahat müsait alamadıktan kat-ı nazar böyle 

fevkalede ahval içinde müştereklerimiz alan devletlerle cere-
1 

yan etmekte bulunan muhaberat · netayicinin vakt-ü zamanı 
! 

gelmeksizin Mecli~-i Umumi ariı aleminin hiç bir tarafında 

caiz almadığı ve bu cümle ile : beraber meclisin şimdiki ictimaı 
1 

müddetinin hitamına bir ay kalarak Edirne'de henüz mübaşeret 

olunan m□kalemat-ı sulhiyenin ı itmamı için andan ziyadE zaman 
1 
1 

iktiza ve Kanun-u Esasi hükmünce zat-ı şevket-simat-i hazreti . 

Padişahi Meclis-i Umumi 1 nin vaktinden evvel kÜşadı ve zaman-ı 

71. 
72. 

73. 

1 

Mir'at-ı H~kikat, s.558. : 
1 

Mir'at-ı Hakikat, s.559~ 1 

i 

Baykal, Birinci Meşrutiyete Dair Belgeler, s.634. 



ictimanın temdit veya tenkisi Hukuk-u iliyesini haiz bulunduk-. ! 

ları mülibesatiyle Meclis-i Mezkur•un mücerred ahvili hazı
ı 

ra ve eabab-i miruza muktazıy~tından olmak üzere muvakkaten 

tatili bil-ittihad tezekkGr ve tensib olundu ise de icray-ı 
• 1 

icabı manut-ı irade-i seniyye~i cenab-ı şehinşahi olmakla 

ol babta ve katıbe-i umurda e~rü ferman hazret-i veliyyül-emr 

efendimizindir. 

· Mazbata gtirüldüğü ibi! meclisin muvakkaten tatil edilmeg . i 

sinin münasip olacağı açıklıkla saylenmiş olmasına rağmen, 

gelecek senelerin ictimaı için hiç bir kayıt konmadan Meclis-
, 

in tatilini emretmektir. Btiyl~ce !.Meşrutiyet dtinemi 13 Şubat 
! 

1878 tarihinde sana ermiştir. 

10. II. Abdillhamit, Meşrutiyet ve Sonuç 

i 

II. Abdülhamit, tahta çıkışında ilan ettiği Hatt-ı 

Humayunda açıkça Kanun-u Esasi'yi ilan edeceğini belirtmekten 

kaçınmış, fakat bir Meclis-1 Umumi'nin kurulacağını vadetmiş

tir. Padişah kurulması hakkınpa düşüncelerini şöyle ifade 

etmiştir. 

"Vükelayı çağırdın. Mutlak idare de mesuliyet hep Padi

şaha raci. Bir şeyi hükümet i~1 yaparsa ne ili, fena yapar-

sa bütün mesuliyeti Padişaha ~aci. Vükela önlerine baktılar. 
Ser bir Meclis-i Adil istiyorum. □ zaman bütün meclis azası 
gibi vükelada Padişaha sadakat yemini edeceklerinden idare-i 

umur ederler ve Padişaha da meauliyet kalmaz. Mesulü vükela 

olur dedim~ 74 • 

II. Abdülhamit Padişah olduğunda, Balkanlardaki teba 

isyan halindeydi. Sırbistan ve Karadğ'la savaş yapılıyordu. 

Büyükdevletler Hristiyan teba'nın lehinde ıslahat yapılması 

için baskı yapıyordu. Sultan ~bdülaziz'in ve V.Murat'ın peş

peşe taht'tan indirilmeleri, ~altanatın değerini düşürmüştü. 

Bu şartlar altında Padişah meşrutiyet taraftarı olarak göründü. 

II. Abdülhamit sorumluluktan korkuyordu. Bu nedenle 

meclis huzurunda sorumlu yeni bir hükümet sistemi kurulmasına 

rıza gösteriyordu. 

Saray halkı, şeyhülislamdan başlayarak ulema sını fı 
; 

askeriye, devletin vergi hakkinı iltizam usulü ile satın alan 

?4. Karal, s.216. 



mültezimler, Galata bankerle~!, lıllarca Osmanlı İmparatorlu

aunda ıslahat yapılmasını isteyen bUyük devletler Meşrutiyede 

karşıydılar75 • Çünkü Hristiybn teba'nın Milletvekilleri Meclis-i 
Umumi'de bulunurken, büyük devletler onların hakkını savu

namazlardı. 

Meşrutiyetin Osmanlı ~mparatorluaunun yapısına uygun 
1 

olmadı§ı görüşünü savunanlar~a vardı. Bismarek Abrillhamit'e 

gönderdiai mesajda "Siz iyi ettiniz parlamentoyu bertaraf et-
ı 

tiniz, çünkü bir devlet ulus~l bir birlik içinde olmayınca 
1 

76 parlementosu yarar deai1, zarar getirir" demiştir • 

i 

Görüldüa □ gibi meşrut~yet idaresi, çeşitli yönlerden 
1 

devleti kemirmekte olanların; sonu demek ti. Memleket içinde 

ve dışında keyfi idareden fa.ydalanan ve geleceklerini keyfi ida
i 

re üzerine kurmuş olanlar me~rutiyet idaresinden endişe duy-

muşlardır. 

1 

II. Abdülhamit, sorumluluktan kurtulmak için meşrutiye-

tin kurulmasına muvafakat et,mişti. Meclisin hareketlerinden 

özellikle Osmanlı-Rus harbinin sevk ve idaresinden kenidisini 

sorumlu tutmakta olduaunu h~ssettirmesi üzerine onu kapatmıştır77 • 

II. Abdülhamit gerek tahta çıkarken, gerekse Kanun-u 

Esasiyi ilan eden Hatt-ı Hu~ayunlarda Meşrutiyet taraftarı 
1 

gözükmüş, fakat davranışlarda samimi olmamıştır. 
i 

Hükümdarlık hakların~n sınırlanmasını kabul etmemiş, 

Meclis karşısında sorumlu kabine ~±stemini benimsememiştir. 

uvükeli'nın nüfuzunu kırıp ~akiki nüfuzu şahsında toplamıştır. 
Vükeli arasında birlik olma~aaı için bunların 6~alarının daima 

açık olmasına, ordu ve donanmanın başında bulunanların kendi

sine sadık olmalarına" dikk~t etmiştir78 • 

75. Karal, s.242-243. 
76. İlhan F.Akın, Siyasi Tarih, İstanbul: Fakülteler Matbaası, 

1983. s.139. 

??. Karal, s.242. 

78. Yusuf Hikmet Bayur, TUrk İnkilap Tarihi Cilt.1, İstanbul, 

T.T.K. yayınları, 1940. s.9. 



Hükümdar, Meclis-i Mebusanı hoş karşılamamış, başkan

lığına meşrutiyet aleyhtarı alan Ahmet Vefik Paşa'yı getirmiş

tir. Anayasanın ilanı ve Meclis-i U~umi'nin açılmasına rağmen 

müstebit zihniyette en ufak ~ir değişme almamıştır79 • Mebuslar 

tarafından, hükümet işlerine yöneltilen eleştirilere en ufak 

tahammül gösterilmemiştir. Bu durum nazırlarla, Mebusan Meclisi 
' 

arasında bir ahenksizlik meydana gel~1ştir. 

II. Abdülhamit, Abdülaziz'in akıbetine uğramak endişe

siyle, kendisini mevkiine getirenleri yavaş yavaş hükümet iş

lerinden uzaklaştırmış zaman+a bütün yetkileri elinde topla

mıştır. 

Birinci Meşrutiyet, Osmanlı İmaparatorluğunun mevcut 

sınırlar içinde varlığını koruyup, devam ettirmeyi amaçlamış-
ı 

tır. Bunun için d~ , mezhep 1 farkı gözetmeksizin bütün teba 

için ortak vatan anlayışı 11, eşit siyasal haklar sağlamak, 

Osmanlı hanedanının temsil ettiği devlet idaresine parlamenter 

sistemi ile halkın katılımın temin etmek istemiştir. 

Meşrutiyet idaresinin ideolojisi Dsmanlılıktı. Mebusla

rın büyük çoğunluğu Osmanlı lebasının din ve mezhep farkı 
gözetilmeksizin birarada yaşayacağına inanıyorlardı. Fakat 

vatan Kanun-u Es~si değerleri Jaygın değildi. 

Kanun-u Esasi resmen yürürlülükten kaldırılmadı. Fakat 

hükümlerine riayet edilmediği gibi ana aykırı olanlar tatbik 

edildi. Basına sansür konuldu, toplantı hürriyeti yok edildi. 

Bunun sonucu olarak şahsın tabii hürriyetleri ve güvenliği 

kalmadı. Bütün yetkiler Padi~ahın şahsında toplandı. Birinci 

Meşrutiyet dönemi 13 Şubat 1a?a tarihinde sana erdi ve 1908 

tarihine kadar Kanun-u Esasi ve Meşrutiyet kelimeleri II.Ab

dülhamit tarafından duyulmak istenmedi. 

79. Okandan, s.184. 
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MUKAODİME 

Fıkra-ı itiye, Mısır',da münteşir El Miktam gazetisinin 
i 

5 October (Ekim) teşrinevvel~ 1906 tarihinde çıkan 5327 numara-

lı nüshasında görülmüştür. 

"Bugün, OsmanlLların .ileri gelenlerinden olup İstanbulda 

sakin bir zatla görüştük. Aramızda Meclis-i Mebusana dair bir 
1 

.. mübahese cereyan eyledi". Bu zad dedi ki: 

"Osmanlı Meclis-1 Metiusanın iadesi m□mkün değildir.Meme-

lik-i Osmaniye'de 

yetçe olan Avrupa 

sakin olan ~halinin mezhepce, meşrepce,cinsi-

1 
Meclis-i Mezkurun iadesine hiçbir vakit razı 

l 

' 4- olmayacağı bedihidir. Garmüyo~muiunuz? Padişahımız ne vakit bir 
1 

islaha teşebbüs . veyahut devlete millete nafi bir işe mübaşeret etse 

hemen karşısına geçen, mümeneat edenler kimdir? Avrupa devlet-

leri değilmidir? İşte yüzde üç kemerin ilavesi meselesi gtizü-
' 

müzün tinünde. Bakınız Avrupa devletleri nasıl mani oluyorlar? 

Bu zat, ya pek yanlış bir yola sapmış yahut İstanbul-

da yani padişah hazretlerinin, pençesi altında bulunan bir şehir

de sakin bulunması hasebiyle hakikati bildiği halde mahzen 

korkusundan btiyle stiylemekte bulunmuştur. Bununla beraber Osmari-
' 

lıların bazısı ve Mısırlı · ihv~nımızın takriben hepsi bu fikirde 

bulunduklarını mea-t-teessüf gtirüp anladık. Hakikat ·ise bu gibi 

ifadate efkar-ı vahiye•y~.!büsbütün muhaliftir. Sultan Abdülhamid 

hazretleri hiçbir vakit devlete millete nafi bir islaha teşebbüs 
i 
1 

etmemiş ve e.tMe~, Bir mektep açarsa ona mukabil bütün mekteple-

rin programını mahv, derslerini lağveder, Şuray-ı devleti tesis 
i 

ederse, elifi gtirse direk zan~eden bir takım ipsiz sapsızlara 
1 

! 
yemlik olmak niyetiyle tesis eder. Padişahımızın her bir teşeb-

1 

5- büsü hep böyle makasıd-ı şahsfyeye mebnidir. Bazı küte binan, hicP 
1 

demiryclunu, zat-ı şahanenin islahı istediğine, sevdiğine bir del' 

olmak üzere ileri sürüyorlar. · vakıan demiryolları bu asırda,bi 
1 

' 
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memleketin, bir devletin hayat damarlarıdır. Lakin bir hicaz 

demiryolunu terndid etmekle koskoca bir devletin muhtel olan 

ahvali islah edilmiş, çığırından çıkmış olan deruni yola ge

tirilmiş olamaz. Asıl islah kanun-u esasiyi iade etmektir. 

İşte o kanun, devleti, milletiihya eder. Her türlü islahı yapar. 

Memleketimizde muhtelifel cins ve-1 mezhep akvamın bulu

nuşu kanun-u esasi'nin iadesine hiç bir vakit mani olamayacağı, 

devletlerinde bu gibi sırf dahili bir meseleyi müdahele edeme-
i 

yecekleri pekr aşikar ve tabiidir. Meclis-i Mebusanımızın ka-

panmasında hiç bir devletin d~hli yoktur. Bu meclise Sultan 

Abdülhamid hazretlerinin mahz-i irade-i şahsiyesiyle kapandı. 
' 

Çünkü çevireceği fırıldakları, dHndUreceği dolaplara, entrikalara, 

müstebidane hüküm sürmesine, ~:a~aliyi bir koyun sürüsü gibi güt-

6- mesine mani olacaktır. Padişahımız bHyle bir engeli yolu üzerin-
i 
' den kaldırmayı, rnağfurun leh Mlthat Paşa'ya verdiği vid-i daklka
ı 

' sından itibaren kararlaştırdı. i Bu kararını kuvveden fiile çıkar-
ı 
1 

maya muvaffak oldu. Vüzeradan bşzı hamiyetli, vatanperver, ğayur 
r 

' 
' 

zevat vüsatat ve himmetiyle Sultan Abdülhamid-i sani hazretleri 
' bundan □ tuz sene evvel ümmete, ! devlete kanun-u esasi'yi ita 

eylemiş idi. Bu kanun mucibine~ Meclis-1 Umumi iki meclise 
l 

münkasımdır:Biris¼ azası hükpmet tarafından tayin olunan 

Ayan, diğeri de azası ahali tarafından intihap olufnan mebusan 
i 

meclisleridir. Bu meclis-i Umuri iki sene tecemmü etti. Birinci 

sene toplanışındaki ictimalarıh adedi takriben yirmiye, ikinci 
' 

sene toplanışındaki ictimaların adedi de anbeş on altıya ba

liğdir. İkinci toplanış henüz oitmemiş idi ki, bir gün bağteten 
i 

(ansızın) bir ilan-ı resmi neşredilerek meclis-i umuminin 
1 ~ 
1 

kapandığı ilan olundu. □ vakitten yirmi sekiz, yirmi dokuz sene 

yani rübu asırdan ziyade bir mµddet geçti. Bu müddet zarfında 

7- neler oldu, neler bitti? Padişahımız istibdadını mezalimini 

qittikce zivadelestirdi. Tahammül edilmRvR~Pk hir rlPrP~PvP ,,~~rl,~rl, 
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HUkümet düştükçe düştü. Millet yıprandıkça yıprandı. Zelil ve 

sefil oldu. Değil haysiyet-1 milliye ve siyasiyemiz haysiyet-i 

şahsi yemi.z bile ay aklar al tına alındı. Birçok memleketler eli-
, 
i 

mizden çıktı. Ekser vilayetleri~iz ihtilal ve isyan ateşleriyle 
i 

harap olup gitti. Daha neler, 1 neler ? 
1 

i 
1 

Şu ahval-i m□ellime h~rkesin gtizü tinünde cereyan etmekte 
1 

1 

olması hasebiyle □smanlıların 1 her ferdi buna vakıftır. Ümme-

timizin bilmediği bir şey var ise o da meclis-i umumi-i asmani-
~--._. t 

! 
dir. Bu meclis nedir, nasıl ş~ydir, ne · vakit ve ne kadar hük □-

metin Ü-metin ahvaline nasıl tesir gasterdi. Azaları kimdir? 
! 

İşte, ahalimizin bilmediği şe :y buclur. Diyebilirmi ki Osmanlı-

ların ellibinde biri bile bu cihetlere vakıf de~ildir. Yukarıda 

zikredilen efkar-ı vahiye hep: bu vukufsuzluktan velev bir dere

ceye kadar izale ederek TürkiVe'de sakin ~kvama meclis-i umumi-i 

8- Dsmaniye'nin ahvalini bildirm~k arzusunda bulundum~ Ve (Türkiye

de Meclis-i Mebusan) namıyla ~u kitabı neşre muvaffak oldum. 

1 

Kitabımı ikiye taksi~ 
1 

1 

1 

1- Meclis-i Mebusanan 

bulan ilk toplanışı, 

,' 

ediyorum. 

1214 sene-1 hicriyesinde vuku 

2- Meclis-i Mebusan•in 1295 sene-i hicriyesinde vuku 

bulan ikinci toplanışı, 

Bu iki kısımdan herbiriside iki fasıla ayrılmıştır. 

Birinci toplanış, 
' 

Birinci fasıl: 1294 senesindi vuku bulan ilk toplanışından 

evvel ve sonra meclis-i mezkure dair meşhur gazetelerden varit 

alan makalat ve fıkratı havidir. 

İkinci fasıl: 1294 senesi ictimatının zabıtnamelerini havidir. 

İkinci toplanış 
i 

9- ~Birinci fasıl: 1295 senesinde vuku bulan ikinci taplanıştan 
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evvel ve sonra meclis-1 mezkura dair meşhur gazetelerde varit 

olan makalet ve fıkraatı havidir. 

İkinci fasıl: 1295 senesi içtimatının zabıtnamelerini havidir. 

İşt~ şu eser ümmeti, m~clis-i mebusanın künhüne ahvalata 
; 

ameline vakıf ve balada zik~1 geçen efkar-ı vahiyeyide ta esa
' 

sından devirerek o gibi safsataları tarumar edecektir. Bizden 
! 

sa' Allah-tan muvaffaki yet. : 

Ale-1 meri en yes'ailel 'hay~icehde veleyse aleyhi en tetimme 
i 

metalip. 

1 

BİRİNCİ TOPLANIŞ 

(Birinci Fasıl) 

1294 senesinde vukubulan ilk toplanışından evvel ve sonra 

meclis-i mebusana dair meşh4r gaietelerde varit olan makalat 

ve fıkrat Edirne'de münteşi~ Meriç gazetesinin 4 Muharrem 

sene 1294 tarihli nüshasından (1). 

Dôrdü müslim ve dôrdü ~a~ri müslim olarak meclisi mebusan 

için Edirne vilayeti celilesinden talep buyurulan sekiz nefer 
' ! 

aza hakkında elviye ve kazatja-i mülhakadan istenilen memhur 
1 

intihapnamelerde bil vürüd-1 talimatına tevfikan teşkil buyu

rulan meclis tetkikinden küşad olunarak ekseriyet-1 era kazanıp 

mebus intihab olunanların berveche-1 zir esamisi sebt ve ezber 

kılındı. 

Hüsl~m Mebusan 
i 

Edirne eşrafından saadetlü hacı şerif bey efendi, - Eşraftan 
1 
1 

faziletli Rifat efendi. İzzetlü Rasim b~yefendi. Vücuhtan 
i 

Hasan ağ azade ri f atlü Hasan 
1

Bey 
1 
i 

' 

(1) Makalat ve fıkrat gazetel~rin tarihlerine gôre teselsülen 

dercedilmiştir. 
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i 

"Gayri Müslim Mebusan" 

Edirne Rum millet-i mutebiraanından fütüvvetli hacı 

penayetaki Ermeni milleti ~utebiranından İzzetlü Rupen efendi, 

Bulgar milleti ti mutabiranından Kara mihal oğlu rifatlü Var

gaki, Ağa tekfurdağı tüm milleti mutebiranından lütüvveflü Atna 

Derves (Durus) efendi. 

Vakit Gazetesinin 446 numaralı ve 10 Muharrem sene 1294 ve 
1 

13 Kanun-u Sani Rumi 1292 ve :25 Kanun-u Sani efrenci sene 18?? 

tarih 11 nüshasında görülen ilan-ı resmi: 

Velinimet bi minnetimiz hilafet simeat efendimiz hazretle-

12- rinin teyid-i bünyan-ı devlet ve tecdidi duaim Şevket hakkında 
1 

olan muvaffakiyet mehasin-1 menkıbet cenab-ı şehinşahlarının 
1 

1 

eser-i celile-1 biadili (ben~ersiz) almak üzere neşr ve ilan 

olunan kanun-u esasi hakkında şeref paş sahife-i sudur alan 
1 

hatt-ı hümayun atifet-i makrJn cenab-ı mülükanenin feth ve 

kıraati kanun-u evvel Ruminino~ birinci gününe tesadüf etmesine 

ve iş bu ruzifiruz-i d~vlet Je memleketçe bir tarihi cedit 
1 

saadet olmasına mebni behres~ne o günün eyyam-ı resmiyeden itibar 

edilmesi hususunda bilistiza~ müsade-i seniye-i cenab-ı padişahı 

bidirig ve şayan buyurulmuş ve bu misilli eyyamı resmiyede kale 
l 
i 

veya tap bulunan yerlerde bi~ri nöbet tap endahtı ve geceleri 

istekli alanlar canibinden kanadil ikadı vesair esbab-ı sadi 

ile ifay-ı levazım meserret d1unduğu gibi be hersene kanun-u 

evveli rumiyenin anbirinci gqnü dahi ayolda izhar-ı meserret 
1 

ve şadi olunması mukarrer olarak keyfiyet umum vilayat ile 

devaire bildirilmiş olmakla i1anına ibtidar kılındı. 

Vakit Gazetisinin 452 numaralı ve 16 Muha r· 1294, 

19 Kanun-u sani 1292 ve 13 Kanun-u sani, sene 18?7 tarihli nüs-

hasında muharrer fıkradır. 
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Bimenhi teala dersaadetin ber mücib-i beyanname vekil 

intihabına mah-ı muharremin □ nbeşincisi olan dünkü gQn baş

layıp saf~rin anbeşinci günü hitam bulacaktır. 

Vevm-i mezkurdan sonra o rmüntehab vekiller toplanacak 
' 

meclis-i umumiye gerek içlerinden ve gerekse namzet defterlerden 
! 
' .. veya hariçten beşi müslim ve beşide gayrı müslim an nefer aza 
i 

intihap edeceklerdir. l 

İntihapnameyi okuyamayanlara bir kolaylık almak üzere açıkça 

ibare ile sureti intihabı beyan etmeyi münasip görerek, bir daire

de bulunan her mahalle imam ve muhtarın ve mutaberanı vekil inti

hap etemeye hak ve aalahiyatı yani teba-i □ smaniyeden simni .. 

otuzu geçmiş ve az çak emlaki
1

bulunmui alanların bir defterini 

yapıp a defterlerle beraberin~ o mahalle mutebiran ve eminlerinden 

iki kişinin ismini dahi bir pysulaya yazıp bulunduğu daire-i mahi 

ririe bugün saat beşten itibaren sekize kadar getirip teslim edecek

lerdir. Ve orada her mahallede~ getirilen pusulalar esamisi. 

bir yere konulup ve karşılaştırılıp içiMden birer birer sekiz 

.14- kişinin ismi çekilip çıkarılacak ve herhangi isimler çıkar ise o 
i 

sekiz zat içlerinden birini reis intihap ettikten sonra o daire 
! 

memurunun yanında daire dahilinde bulunan mahalleler ahalisi gelip 

reylerini verip bitirmesi her lkaç gün sürerse evvel müddet hergün 

nöbetle bulunacaklardır. 

Mahalleler ahalisinin gelip rey vermeleri usulü dahi şöyle-
1 

dir, ki bir daire memuru dahil-i ~dairesinde bulunan mahalleler 

ahalisinin herhangi gün gelmelerini imam efendile rs yazar bildirir 

ise evvel gün intihab hakkınılcaiz olan ahaliden h~rbiri o daire 

dahilinde ya hariçte hangi mahallede sakin bul'. 

lazım gelen sıfatta ve malumatlı ve , ı J. iyetli wl. 

ve diğeri gayr-ı müslim filan ve f.i .. ,,, iki zatı vekil 

·lunsun 

_.; ~ri müolirıı 
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intihap ettiğini müşır evvelce yazıp cebinde hazırladığı birer 

ufak pusulayı getirip sandığa, atacaktır ki herkesin □ . vekilim olsun 

dediği za~ ekseriyet kazanırs~. yani birç~k ahali tarafından vekil 

15- olması yazılıp istenilirde vekil olursa olsun zat millet meclisine 

yani meclisi umumiyeye her kimi isterse aza intihab etmeğe hak-
! 

verilmiş ve □ aza aynı kendileri tarafından birer birer intihap 

olunmuş demek alacaktır. Bir daire haricinden intihap olunmuş 

ikişer vekiller ki İstanbul'un yirmi dairesi için kırk vekil 

olacaktır. bu kırk vekil dahi : müehharan şehremanetinde toplanıp 

ahval ve nizamı mücibinde de~saadet vilayeti için ber vechebili : ı 

beşi müslim ve beşi gayrimüslim on nefer aza intihap edecektir. 

Vakit Gazetesinin 463 numaralı ve 28 Muharrem sene 1294 ve 

30 Kanun-u sani Rumu seene 12~2 vell Şubat efrenci sene 18?? 

tarihli nüshasında görülmüştür. 

; 

Padişah-ı muadeleti asar !ve şehinşahı müceddediyet şiardem 
1 

bahir-il azm ve iktidar efendlmiz hazretlerinin delil-i celil-i 

inayeti ve teba-i mes'ud1ye-ı 1 asmaniyenin berat ve necatı □ lan 

kanunu esasi müktezaaın.ca mec+is-i mebusan bimennihi teala hululü 
1 

takarrup eden mart ibtidasınd~ 1ct1mai mukarrer olduğundan mec-

16- lis-i mezkurun ayan ve mebusa~ heyetlerine mah'sus ~mak üzere 
1 

tertip ve tanzim hususuna ira~e-i aeniye hazreti tacidar-ı şeref 

mutlak buyurmakla icray-ı tcabı meclis-i ticaret ve ziraat reisi 
i 

' saniai atufetli Ali Rıza bey efendi hazretlerine havale olmuş 
i 

almakla işe mübaşerek edilmiş : idi. Bu kere semi ibtihacımızı tezyin 
\ 

eden rivayat mevsukaya nazaran daire-i mezkuranın nihayet şubatın 
i 

anbeşinci günü tefrişat ve leyazım-ı sairesi mükemmel alarak hazır 

ve mühiyyen bulunması hususuna suret-i mansusuda irade-i seniye 

müekkede-i şerefsadır buyurulmakla zatı aliyi-i hazreti vekalet 
; 

penahi dünkü cumartesi günü r~is müşerrunileyh hazretlerini davet

le müfad-ı emri ve ferman hazreti cihanbani beyan ve tebliqi 
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buyurmaları üzerine mir müşarun iley daire-i mezkureye izzetimle 

ameliyatı muayene ederek ve mpşerun iley sarkiz bey ile müzakerat-ı 
1 

mükteziye, icra ve lazım gelenlere talimat-ı lazıma ita eyleyerek 

maslahatın teşriini müktazı esbab ve veaait-i lazime bala kemal 

daire-i mezkuranın bir mücibi emir ve ferman mecdidiyet-i Unvan 

17- hazreti zıllüllahı yevmi mezkurede al vechile tertibat· saireaiyle 

hazır ve mühiyyen alması maka~dı temin olunmuş olmakla şehriyar 

bahir il iktidar efendimiz hazretlerinin mahzan burhan eltaf ve 

avatıf-ı selamet bahşaları olan kanun-u esasinin tesri-i cereyan 

ahkam-ı meriyesi hakkında şeref-i efzay-ı müfehharat olan evamir 

daimat-el mezahir cihanbanileri hakayık-ı dahi bu münasebetle 

tdebşir ve dermeyan olunur. 

Vakit Gazstesinin' 454·~numaralı ve 28 Muharrem sene 1294 

Kanunusani, rumi sene 1292' v~ 12 Şubat efrenci sene 18?? tarihli 

nüshasından: 

i 

Hululü tekarrup eden mart ~btidasında teşkili mukarrer. 
1 

olan meclis-i umumi için Nafia ve ticaret nezaretleri daireleri 

tahliye olunarak tanziminet'fiibaşaret olunmuştur. Meclis-1 umuminin 

münkasım alduğu'heyet-i ayan ~e heyet-i mebusan için başka başka 

büyük ve muntazam .salon tertip ve tehie olunmakta bulundu~u gibi 
! 

iş bu iki heyete lazım □ lan s~ir adalar dahi tanzim ve tamir 

18- olunmaktadır. Ameliyat-ı tamire ve tanzimiye kemal-i kerimi üzere 

devam etmekte olduğundan mart'ın hululünden evvelce mahalli mezku
l 

renin ikmal alunacaaı şüpheden varestedir. Müceddidi bUnyan dev-

let ve vazı'ı kanun adalet ve,hürriyet alan velinimet biminnetimizz. 
1 

• 1 

Padişahımız efendimiz hazretl~rinin bu kere şeref pas sahife-i su~·: 

durn olan hatt-ı hümayun şevket-i Makrun cenab-ı şehin şahlarında 

emir ve ferman buyurdukları vechile kanun-u esasi ile tanzimi ve 

va'd olunan kavanin-i taliye layihalarının neticesi kanun-u 
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esasi layıhasının tanzimine memur buyurulan komisyona havale 

olunmuştur. Mezkur komisyon azasından vesair münasip zavattan 

mürekkep t~şkil ulunan müteaddit komiteler geceli gündüzlü çalı

şarak kavanin-i tiliye layihal~rını meclis-i umumiye'nin vakt-i 

küşadına yetiştirmek üzere bir ' taraftan ikmal etmekte olup ezan 

cümle matbuat kanunnamesi layihasıyla memurun zabıta tarafından 

mesk~n ve münzel teharrisini icap ettiren ahval-i kanuniyeye 

dair layıha geçensalı günü Şur~-ı devlet dairesinde ve dahiliye 

19- nazırı devletlü paşa hazretlerinin riyasetlerinde akdolunan umumi 

komisyonda rnevki-i baha ve kez~kkUre konuldu~u gibi cuma günü dahi 
; 

nazır müşerun ileyh hazretleri~in devlethanelerinde komisyon umumi 

azasından bazı -a.evat hazır oldukları halde 8k•~~q kadar bu işlerle 

iştiğal olunmuş ve bir kısmı şuray-ı devlet reisi devletlü paşa 

hazretleriyle natia nazırı dev+etlü paşa hazretlerinin taht-ı 

riyasetlerinde akdolunan kamit,lerde müzakere olunmakta bulunmuş-
i 

tur. Çünkü komitelerin tanzim ijttikleri layihaların komisyonu 

umumiyece kabul ve tasdik kılı~d~ktan sonra şuray-ı devletde .müzake

resi mukarrer olmasıyla komisyonun nazar-ı tetkikikinden geçmiş· 

olan matbuat kanunnamesi layıhası şuray-ı devlete verilip cumar

tesi günü tanzimat dairesinde mevki-i bahs ve müzakereye konulduğu 

gibi mesken ve mDnzel teharrisine dair olan layiha dahi derdest 

takdim bulunmuş ve mecelle cemiyeti dahi müavenetten geri durmayıp 
1 

kanunnamesi layihasının müzakeresiyle iştiğal etmiştir. Ve şim-

diki halde derdest tetkik ve müzakere bulunan kavanin layihaları 

O- meclis-i umumi-1 mezkurun nizamname-i dahilisi ve heyet-i mebusan 

için gelecek seneden itibaren ~evki-i icraya konulacak usul inti

habına kanun-ive umumen vilayet hakkında vaz olunacak tevsi-i 

mezunuyet ve tefrik-1 vezaif ~sulüne dair kanun-u mahsus ile 
' 

vilayat-ı mecalis-i umumiyesi kanunu ve nevahi nizamnamesi ve belde 
1 

kanunnamesi ve zabtiye kanunna~esi ve muvazene-i umumiye-i maliye 
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kanunları layihalarından ibaret olup levayıh-ı mezkurenin hitami 

kuvve-i karibiyeye gelmiş ve bunların ikmalini mütakip usül-ü mu

hakeme-i cezai-ye ve umum hakimlere ve teşkilat muhakeme ve müdde-i 

umumilere dair kanunnamelerle ~emurinin suret-i azı ve naspla-
' i 

rına ve umumen nezaretlerin ve~aifine ve mevadı saireye dair, 

iktiza eden kavanin layihalarıhın tanzim ve tehiyyesine mübaşeret 
1 

j 

··olunması mukarrer bulunmuş olduğu ve binaen aleyh meclis-ı~umumi 

ictimaınımütakip. iştiğal edecek bir hayli kavanin layihaları 

hazır bulunmuş alacağı suret-i mevsuka da haber alınmıştır. 

' 
1 

Vakit gazetesinin ·481 numaralı ve 15 safer sene 1294 ve 17 

Şubat rumi ~ene 1292 ve 29 Şubat efrenci sene 1877 tarihli nilsha-

sından: 

1 

Mart'ta küşad olunacak meclis-! mebusan için dersaadet ahalisi 
1 

tarafından beşi müslim ve beşide gayrimüslim an mebus intihab 

etmek üzere yirmi daire itibar~yla her daire için biri müslim biri 

gayri mUslim olarak kırk vekil intihaplarına hakları alan dersaa-
' ' 

mdet ve mülhakatı ahalisinden hakk-ı intihabi haiz olan yirmi 

daire halkı bu kere nisfi.müslim ve nisfi gayrimüslim olarak kırk 

nefer intihap vekili intihap ve tayin edip iş bu vekillerin ise 

mebus intihabı için bugün saat! üç raddelerinde şehremanetinde 
1 

! 

ictimaı lüzumu vekillere gönderilen tezkerelerde beyan olunduğu 

gibi bu kere intihap olunan zevatın esamisi dahi resmen gönderil

miş almakla bervecrezir aynen dere ve ilan olunur. 
1 

Beyazıt'ta birinci daire-1 intihabiye maliye tahsılat-ı 

umumi-ye müdürü saadetlü Tevfi~ efendi Şuray-ı devlet azay-ı 

sabıkasından saadetlü DavUçün ~fendi. 
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Laleli'de ikinci daire-i intihabiye Şirket-i hayriye meclisi 

azasından saadetli Niyazi beyefendi. 

Kereste tUccarı mUtebiranından kilapzade ~ifatli Artin 

efendi. Fatih 1 de ücüncü daire-i intihabiye Maliye hazine-i celilesi 

istikraz odası mümeyyizi izzetli Rifat efendi 

Beşiktaş'ta mukim tüccardan pehlivan □ ğlu dirayetli hacı 

Nik □ laki efendi. 

Balat•ta dördUncU daire-i intihabiye mahkeme-i bahriye zabıt 

katibi rifatli Esat Efendi. 
1 

! 
Galata mevki-i muhakemesi azasından dirayetli Enistaş efendi. 

Hırka-i Şerifte beşinci daire-1 initahabiye mekke-i mükerreme 

payelilerinden fazıletlü hac~ Nasuh efendi. 

Ticaret nazırı atıfetlü Ohannes efendi hazretleri. 

Altıncı daire-1 intihabiye 

Gümüş baba dergah-ı şerifi postnişini rişadütlü hacı İbrahim 

efendi. 

İzzetlü vasilaki bey. 

Molla Gürani'de yedinci daire-i intihabiye 

Yeni kapı mevlevihanesi postnişini rişadetli Osman efendi 

hazretleri. 

Dahiliye müşteşarı atıfetli Kastaki efendi hazretleri. 

Eyüp 1 te sekizinci daireji intihabiye 
1 

Müderrisin-! kiramdan hadimizade mükerremetli Ahmet Hulusi 
1 

efendi. 

Hask □ y 1 de mütebiran-ı tüccardan dirayetli Sahur efendi. 
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Beyoğlunda onuncu daire-i intihabiye 

Mekteb-i nüvvabtan mahrec mükerremetlü İsmail Aşir efendi. 

Dirayetli paskal zani · efendi~ 

Tophane'de anbirinci daire-i intihabiye 

Faziletli hoca Ziya efendi. , 
! 

Cemaatbaşı dirayetli Kemal Kdmantu efendi. 

i 
Beyoğlunda on1kinc1 dai~e-i intihabiye 

j 

24- Ferik~n-ı kiramdan ve ayazpaşa mahallesi sakinlerinden saadetli 

Fuat paşa hazretleri. 
l 
1 

Cemiyet-i tabii mülkiye reisi saadetli Serviçin efendi. 
i 

Beşiktaş•ta onüçüncü daire-i intihabiye 
1 

Sultan AbdUlmecithan hazretlerinin Şam'da necipliğinden mahrec 

Hasan efendi. 

Maksutzade saadetli Siman bey hazretleri. 

Yeniköy'de ondürdüncü daire-i intihabiye 

Ticaret nezaret-i . celiliae mektupçusu saadetlü İbrahim bey _ef endi. 
! 

Şuray-ı devlet azasından saadetli Bedros efendi hazretleri. 

Beykoz'da onbeşinci dai~e-1 intihabiye 
1 

1 

Şile kazası meclis azasından ömür pazıcısızade hamiyetli Ömer 

efendi. 

Kaza-i mezkur ahalisinden dirayetli hacı Vargi ağa. 

Üsküdar 1 da analtıncı datre-1 intihabiye 

25- Bab-ı ali tercüme odası hülafasından izzetli Ahmet Hilmi efendi. 
' 

Dar-ı Şurayı askeri sıhiye dairesi azasından İstepan paye. 

Üsküdar'da anyedinci daire-i intihabiye 
! 

Altunizade saadetli İsmail efendi hazretleri. 

Üsküdar hukuk mahkemesi azasından izzetli Vehazkal efenat •• 
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Kadıktly □ nsakizinci daire-i intihabiye 

Altıncı daire belediye reisi :izzetli Hamdi beyeefendi. 

Darıca karyeli dirayetli Kesti efendi. 

Kaza-i erbea mutasarrıflı~ı dndokozuncu daire-i intihabiye 
! 

Çatalca kasabalı hamiyetli İzzet efendi. 

Çekmece-! kebir kasabalı haci Tınaş efendi. 
! 

İzmit mutasarrıflı~ı yirminci daire-i intihabiye 
1 

1 

Hamiyetli Hacı Süleyman Bey. i 

Dirayetli Nikolaki efendi. 

Vakit gazetesinin 482 

rumi sene 1292 ve 29 Şubat 

1 

nd'lu 16 -~safer sene 1294 ve 16 Şubat 
1 

efrenci sene 1877 tarihli nüshasından; 
! 

Dersaadet Ahalisi V~killeri 

Dün saat üç raddelerinde şeh~emanetin ictima ederek usulü üzere 
1 

şeyh Osman efendi ile maliye ! nazırı devletlü Yusuf paşa ve atı
ı 

. t 
fetlü Ahmet Vefik efendi hazgratıyla bab-ı ali tercüme odası 

hülefasından İzzetlü Ahmet Hilmi efendi ve dava vekili izzetli 

Hasan Fehmi efendi ve Mileli ;gayri müslimeden maksutzade Sebuh 

efendi ile hüdaverdizade Ohanne~ efendi ve doktor Se~viçin efendi 

ve Vasileki bey serakuni ve musevi milletinden Avram Açmayan efendi 

-ekseriyet-i ara. · ile mebus i~tihap olunarak mazbatası tanzim ve 
1 

1 

edildikten sonra mumaileyh -eyh efendi tarafından duay-ı devam-ı 

eyyam afiyet ve terakki-i şan ve şekve-i devlet ve millete dair 
i 

bir dua okunup hüzzar dahi amin. Havan oldukları halde dağılmış-
! 

i 
lardır. 1 

1 
1 
1 

Vakit gazetisinin · 48? nJmaralı ve 21 safer sene 1294 ve 23 
! 

Şabat rumi sene 1292 ve 7 mart efrenci sene 18?? tarihli nüsha-

sından: 
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Dersaadet mebuslarından devletlü Yusuf paşa hazretleriyle 

şeyh Osman efendi istiıa ettiKleri cihetle bunların yerine me

bus intihabı zımnında dünkü gün şehremanetihde ictima eden vekil

ler Fatih dersiamlarından dökpşlü Yusuf efendiyi intihap ederek 

diğer birinin intihabı ictima~ı saniye tehir kılınmıştır. 
i 
' i 

Vakit gazetesinin 488 nufuaralı ve 22 safer 1294 ve 24 Şubat 
1 

rumi sene 1292 ve 8 Mart efrehci sene 1877 tarihli nüshasından: 

Dersaadet Mebusları 

Dünkü gün dahi yazıldığı ! vechile evvelce ekseriyet-i ura 

ile intihapi olunun mebuslardan Yusuf paşa (Maliye Nazırı devlet-
' 
1 

lü) hazretleriyle rişadetli şeyh Osman efendinin istifalarına 

mebni yerine diğerleri intihap olunmak üzere dersaadet vekilleri 

salı günü şehreamenetinde ictima ederek Yevm-i Mezkure faziletli 
i 
; 

Yusuf efendi ekseriyetle mebus intihap olunup ekseriyet-i mutla-

kanın hadd-i ahyar~ yirmi bir ! reyden ibaret olduğu halde Yusuf 
1 

28- efendinin intihabından sonra araye olunan müracatta dördüncü 

daire vekili ticaret-1 bahriy~ meclis-i zabıt katibi rifatli 

Esat efendi hakkında ondakuz ~ey zuhur edip tekrara vakit almaması 

cihetiyle keyfiyet dünkü çarşamba gününe bırakılmış _ olduğundan 
' 

dün tekrar ictimai ile Oraya müracata mübaşeret olunduğu sırada 
1 

i 

haklarında rey zuhur etmeğe b~şlayan zevattan bazıları a'zar-ı 

meşruasından bahisle istifa ettikleri gibi mumaileyh Esat efendi 

dahi bazı mazeret-i meşruasın~an bahisle affını talep edip bundan 
! 

sonra ara mütebiran-ı tüccard~n astarcılar kethüdası fütüvetlD 

hacı Ahmet efendi ile mutebiran-ı tüccardan sebaizade fütüvetlü 
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Süleyman beyefendi üzerinde dönmeğe başlayıp bir müddet bu suret

le devamdan sonra nihayet mümmaileyh Ahmet efendi ekseriyet-i 

mutlaka kazanarak mebus intihap olunmuştur. Birinci günkü içtimada 

ondakuz rey kazanıp hemen mebus almak üzere iken mazeret-i meşru

asından bahisl~ istifa etmiş alan maliye tahsilat memuru sadetli 

Tevfik efendi iş bu intihab-ı 1 ahırin hitamını mütakip suret-i 

atiyede münderic nutku iradeyıemişti. 

Tevfik Efendinin Nutku 

11 İhtilaf renginde görünen şu tetkikat hüsnü niyete müste

nittir. Çünkü devlet ve milletin menafi-i sahihasını tanır ve 

ana göre hizmet eder zevat ar~ndı ve bulundu. Teşekkür olunur. 
1 

Ayn-i rahmet alan ihtilaf bu ihtilaftır." 

1 

Esat Efe~dinin Nutku 
1 

"Şu ictimamımız adalet ve inayet-i seniye eseri alan ira

de-i hazreti padişahı ile emniyet-! umumiyeye müstenittir. 

Bize tevdi edilen şu mütena bir vazifeyi hüsn-ü suretle ifaya 

muvaffakiyetle iftiharla beraber şevketlü padişahımız efendi

miz hazretlerinin devam-ı ömü~ ve afiyet ve muvaffakiyet-i 

seniyeleri duasını tekrarlarız. 11 

Bunu mütakip intihap mazbatasını huzzar tarafından tem

hir edilerek heyet dağılmıştır. 

1 

30- El cevaib gazetesinin 24 safer sene 1294 ve 25 Şub~t sene 1292 

tarihli nüshasından; 
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Tayına gazetesinin ViyanaJda olan muhabirinden keşide kı-
ı 

lınan bir telgrafta meskur dergi bab-ı ilinin cebel-i lübnan 

mutasarrıfı devletlü Rüstem paşa hazretlerine dersaadet meclis

i mebusana aza irsalete dair ~önderdi§i emir üzerine paşayı 
i 

rnüşerun ileyh m~runi ve dürzi 1 mutebiranını yanına çağırıp emir 
1 

.. intihabı onlara tembih eyledi~ Bunun üzerine mutebiran mümi 

ileyhim Beyrut'a gidip oradakt düvel-i ecnebiye konsolosları 
i 

ile istişare etmişler ise de konsoloslar onlara la ve naam bir 

cevap vermekten istinkaf etmişlerdir. Zannolunduğuna görece-
' 

beliler imtiyazat-i idariyelefinden mahrum olmamak için der-
, 

saadete mebus göndermeyeceklerdir. 

Lübnan ahalisinin meclis-i mebusana aza göndermesi onla

rı imtiyazatından mahrum etmef• Bilakis onu takrir ve tezyit 

eder. Çünkü meclisin karar mü~akeratını red ve kabulde onlar 
1 

muhtar olduklarından başka ce~elin imtiyizatından düvel-izi
l 

minenin taht-ı kefaletinde buiunduğundan müzekeratı mezkure-
! 

nin Qna cihet-i taalluku yoktur. 
1 
1 
! 

31- Basiret gazetesinin 2034 numaralı ve 25 safer sene 1294 ve 

26 Şubat sene 1292 tarihli nil~hasından; 

\ ~ 
Kanun-u esasını~ . dersaadette neşr ve ilanı dağıstan ve 

' Kafkasya ahalisinden kaffe-i ehli islamın mucibi memnuniyet-

leri olarak orada dahi btlyle bir kanunun tanzimini arzu ve 
i 
1 

havahiş etmekle bulundukları ~lenen söylemekte imişler. 

Basiret gazetesinin 2034 numaralı ve 25 safer sene 1294 

vs 26 Şubat sene 1292 tarihli nüshasından; 
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Mebusan meclisi martın ibtidası tıl~n salı günü resmen mabeyn-

i humayunda kÜşad olunup ertesi çarşamba günü dahi zat-ı hazret-i 

padişahı Ayasofyadaki daire-i : muhsusanı teşrit ile küşat oluna

cağı gibi. orada hazır bulunacak zevata dahi mahsus biletler tab

olunmaktadır. 

Basiret gazetisinin 2034 ! numaralı ve 25 safer sene 1294 ve 
1 

26 Şubat tarihli müshasından; 

(Meclis-i ayan ile mecli~-i mebusan daireleri) 
' 
\ 
1 

Ayasofya civarında kain fülga dar-ü lfünun danilinde mec-
; 

lis-i ayan ile meclis-i mebuapna tahsis ;buy~rulan daireleri 

seyrü temaşa etmek üzere dünkü gün gitmiştik. Zikro~unan mec

lisler bir tarz-ı behin üzere inşa edilmiş olduğundan hakikaten 
• 

manzarasını temaşa edenlerin gözlerini lezzet yap ediyordu. Hele 

şu manzara-i Latifenin letafetini sandalye kanape ve perdelerin 

msmulat-ı dahiliyeden alan ~efruşatı bir kat daha tezyit ediyor. 
1 

1 

Dairenin birinci katında 1 meclis-i mebusan inşa edilmişdi. 

Mecliste reisin baş-altı basamaklı bir kürsü ile karşısında· kanepe-

ler mahalli var idi. Meclisin ; sağ tarafında zat-ı hazreti şehir-

şahı içi inşa edilen daire ol~uğu gibi sol taarfında süferaya 

onun üzerinde gazete muharrir).eri için daireler var idi. Ondan 

sonra ikinci katta meclisi ayanı temaşa ettik. Onun revnak ve 

letafeti dahi ayrıca nazırine! neşe-e bahşetti. Hele muamelit-ı 
1 

1 

ve 

dahiliye ile müzeyyen olan sardalye ve kanepelerin revnakı insanı 

vect ve tarbe getiriyordu. 

Gerek mebusanın gerek ayanın büyük kapılarına nazır olan 
l 

duvarların bilasında tuğray-ı i hazreti padişahı ile tezyin olunmak 
1 

için bir mahal gtiründU§ü gibi[ bir yazı yazılmak için bir levha 
1 

' 

mahalli görünüyordu. Şu levha] mahallerine orada bulunan bazı 

züvvarın ifadelerine göre istişare hakkında bazı ayeti celile 

hike ve tahrir edilecekmiş, 
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Vakit gazetisinin 493 nu~aralı ve 26 safer sene 1294 ve 28 
1 

Şubat rumi 1292 ve .12 Mart efrenci 18?7 tarihli nüshasından; 

İlan-ı res~i 

Geçende neşr ve ilan olunan talimat-ı muvakkate hükmünce· 

meclis-i umumi'nin bu seneye mahsus almak üzere mart ibtidasında 

kUşadı mukarrer bulunctuaundan 'heyet-i mebusana vilayat•tan intihap 
1 

.. olunan zevat peyderpay dersaa~ete gelmekte isede vilayat-i baid 

mebusanı daha vürut etmemiş aiduauna binaen anların ictimaına ve 

4- a cihetle heyet-i mebusanın h~seb-i talimatı huzuru mültezim 
1 

olan sUlüsan ekseriyetin husulüne zaman verilmiş almak için mec-

lia-i mezkurun şehr-i rebiUl evvelin dördüncü ve martın yedinci 

pazartesi günü vükela ve sudur ulema ve bazı müttehızan-ı rical 

ve umeray-ı askeriye hazır oldukları halde Beşiktaş sahil sara

y-ı alisinin divan-ı hümayun mahallinde taraf-ı cami-i şerif 

hazreti şehinşahiden resmi küşadının icrası hususuna emri ve 

ferman cenab-ı padişahı müteallik ve şerefsudur buyurulmuş al

makla cümlenin malumu olmak için ilan-ı keyfiyete ibtidar kılın-

dı. 

Vakit gazetisinin 492 numaralı ve 26 safer 1294 ve 28 Şubat 

rumi 1292 ve 12 mart efrenci 187? tarihli nüshasından; 

Dersaadet intihap vekillerinin şehremaneti celilesi dairesi 

birinci ictimalarında cereyan eden intihap hakkında tonzim ve 

bilumum vekiller tarafından temhir ile şehremeni devletlü Galip 
1 ... 

paşa hazretleri marifetiyle b~b-ı aliye takdim kılınan birinci 

mazbatanın suretidir. 

Velinimet biminnetimiz şevketlü padişahımız efendimiz hazret

lerinin mevhub mininciillah .olan ahlakı hamicie-i aliyetpenahla

rından naşi bilcümle teba-i asmaniye vememalik-i mevruse-i şaha

nelerinin aramış bal ve asayiş hali maksad-ı felah mersadıyla 
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tesisi karın milsade-i milrahım ade-1 padişahları alan kanunu 

esasi ahkamı celilesi mücibince payı taht-ı saltanat-ı seniyede 

feth ve küşadı buyuruyacak meclis-i umumiye aza intihabı için 

dersaadet .ve millhagatı dairelerinden aray-ı umumiye ile tevkil 

olunan zat neşrolunan beyanname-! mehsusaya tevfikan şehremaneti 
1 

celilesi canibinden davet olunmakla şehr~i halkın on yedinci 

perşembe günil saat üçten altıia ka~ar ictimaa nihayet verildi~te 

şehremini devletlU paşa hazre~leri tarafından dua ve seniy-ı 

vacibül edayı hazreti zillüllihı ile tezyin-i liaani şükranı 

olduktan sonra evvela beşinci !daire vekili bulunan faziletli hoca 
! . 

Nasuh efendinin istifasını ve ~erine daire-i mezkurede ikihci 

derecede ekseriyet kazanan deJletlü Kini paşa hazretlerinin 

vürudu ve cndukuzuncu daireden gayrimüslim ve onbirinci daireden 
i ~ 

müslim birer zattan madası hazır bulundugu irad ve beyan ve 

mevcut namzet defteri kıraat Ve dermeyen kılındı. Saniyen emin 

müşer~n ileyh hazretlerinin ngzareti tahtında ve cü~le muhazzaranda 
' 

kura keşidesiyle riyaset-i muVakkete-i şirket-i hayriye meclis 
i 

i 

azasından saadetlU Niyazi beyefendiye isabet etti. Bundan sonra 
' 

heyetce müzarekerey ledil ibtidar ortada mevzu yazıhanenin bir 

cihetinde reis mansub ile vekillerden saadetlU istepan paşa nazir. 

ve diğer cihette yine huzzardan iki zatın muharrer bir zatın 

dahi reis muvacehesinde kari-i kur'a ikamesine karar· verilerek 

ifa v~ vazifeye başlandı. Ştiyle ki; huzzar birinci defada bir 

varakaya beşi müslim ve beşide gayrimüslim alarak mebus namına 

zevatı terkim eder. kari-i mu~a 1leyh daire vekillerinden isimin 

esma'iler ve yadelunanlardan birer birer kalkıp istepan paşa manzı

rındaki çekmecenin mevkiinde bırakır ve tekmilinde kapağı açılarak 

kağıtları kapalı iken sayılar~k tamam zuhur edince tekrar çekmece 

içine konulur orada birer istepan paşa çıkarıp reise o da karie 

7- verip cehren zevat-ı mUnderice yad ve tezkar~ olundukta muharrir-
ı 

ler cetvele serian kaydederler. Hatta vekillerden bazı zevat 
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dahi bir yanlışlık almamak dakikasıyla tadad ve tekrar qrayı işaret 

eder olduğu halde def'a-1 evveli evrakı bitmesiyle arayı hasıla 

ledi ta dad-ı ekseriyet-i mutlaka rişadetlü Osman efendi hazret-

' leriyle saadetlil serviçin ef,ndi ve izzetl 1 ü vasilaki hirayüti 

ve banker mütebiranından Avr~m Açmayan efendi mazhar olmuşlardır. 
; 

Burada hazır bulunan onbirinqi dairenin bir vekili olan hoca 

Ziya efendi gelmiş oldu~undan icab-ı keyfiyet emin müşerun ileyh 

hazretleri canibinden kendisine tebliğ olundukta hefvatından bu 

emir ve fikir intihaba vakıf ,ve malik erbabından olmadığında mütte

hiden yakın hasıl olarak kab~l olunmadı •• Ba'dehüme ikinci intihaba 

ledil ibtidar çünkü gij~ri müslimden ilk kerede üçü hasıl olmakla 

bu kerede varaka-i intihabiyeye gayrimüslimden ikişer ve müslimden 

de birer zevat yazılması dermeyen birle iktizası def'a-i uleda 

cereyan eden usu~e tevfikan ~pka olunmasının neticesinde hiç 
1 

kimse üzerinde ekseriyet-i mutlaka hasıl olmadı. Dç □ncü kerede 

38- ise halen maliye nazırı devl~tlü Yusuf paşa ~azretleriyle Altuni
! 

zade saadetlü İsmail efendi ~azretleri ve bab-ı ili tercümi odası 

mütehızanından izzetlü Ahmet .Hilmi efendi ekseriyete nail oldular, 
1 

isede içlerinden Altunizade b'azı ariza-i vücidiyesinden bahiste 
i 

arzı mazaret ve huzzar canib~nden dahi kendisinin ibraz eyledi~i 
1 

bunca isar himmetine münazza~ olan vukuf ve dirayetinden dolayı 
1 
! . 

herçende kabul-i teklif kılındı. Ancak ibramına mebni yerine 

' di~er bir müslim intihap olunmasına karar verilmekle bu halde 
1 

iki müslim ve iki gayri müsli~ zatın daha intihabı tabii gtlründü. 

İş bu kere rabianın hitam arası dahi atufetlü Ahmet Vefik efendi 
1 

hazretleriyle o vakit izzetl~ Hasan Fehmi ef~ndi ve maksudiyan 
i 

izzetlü sebuh vallah ve yurdi~ade saadetlü Ohannes efendiler 

hakkında zahir oldu. Saat bu ~ırada onu tecavüz eyledi. Hakka ki 

qra'y-ı mutlaka ile mükellef ~e kırk ashab-ı rey'den m □ teşekkil 
! 
1 

ve mürettip bir meclisin dört' saat zarfında vasıl-ı haddi maksıt 
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alması mücerret hüzzarın vicdanına teallükan umuma racidir. İt-

39- tihat ve itilafa bir delil l
1

azım~üt tahdis ve saye-i idde tema-i 

velinimette ve kanun-u esasinin her an hUsn-ü cereyanına beraat-ı 

istihlal~ı adüşmar ve duay-ıi bekay-ı tlmrü ve şevket-i cenab-ı 

melikdarı yekzeban-ı tezkar bıunarak işbu mazbata-i acizanemiz 
1 

4 □-

1 

tanzim ve takdim kılındı. 

1 

Vakit gazetesinin 495 n~maralı ve 29 Safer sene 1294 ve 3 
i 

Mart ivmi sene 1292 ve 15 mart efrenci 1877 tarihli nüshasından; 
1 

i 

Zat-ı şevket simat hazr~t-i tacidarı geçen gün meclis-i 
' 
1 

mebusan için tehiye ve tertip olunan mahalli teşrit ile icra kı-

lınmakta olan tanzimat ve tertibatı lütfen ve tenezzülen muayene 
! 

ve muşahede buyurmuşlardır. 

Vakit gazetesinin 498 numaralı ve 2 RebıUlevvel sene 1294 

ve 6 mart rumi sene 1293 ve 18 mart efrenci 1877 tarihli nüs

hasından; 

Meclis-i ayan riyaset-i celilesiyle azalı~ına tayin kılınan 

zevat-ı hazeratı: 

1 

Azalık inzimamıyla meclie-i mezkur riyaset celilesi Nafia 

nazırı sabık devletlü server: paşa hazretleriyle,deyletlü Mustafa 

Nuri Paşa hazretleri. 

Devletlü Rıza Paşa Hazretleri. 

" Namık " " 

" Ahmet " " 

" Sami " " 

" Arifi " " 

" Kabuli " " 

" Halet " " 



1-
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Ankara valisi esbak devletlü Derviş Paşa hazretleri Ceza

yir bahri sefid valisi sabık devlctlü İbrahim paşa hazretleri. 

Devletlü Ahmet Celal Paşa Hazretleri. 

Sudurdan uryanizade semarütlü Esat efendi hazretleri. Sudur-
, 

mdan fetva emini semahatlü Haiil efendi hazretleri. Sudurdan 
J 

meclis-i mearif reisi semahatıü hacı Tahir efendi hazretleri. 

i 
1 

Dava nazırı esbak atufetlü Tevfik efendi hazretleri. 
1 

Mahkeme-i temyiz azasından atufetlü Rıza efendi hazretleri. 

Atufetlü Arif efendi hazretleri. 

Şuray-ı devlet azasından mihran beyefendi. 

Şuray-ı devlet azasından . faziletli Emin efendi. 

Ferikan-ı kiramdan saadetlü Tahir paşa hazretleri. 

Mekteb-i Tıbbıye Nazırı saadetlü Mark □ paşa hazretleri. 
1 

Mabeyn-i hümayun başkatibi esbak saadetlü Emin beyefendi 

hazretleri. 

Şuray-ı devlet azasından atufetlü lüğüfet beyefendi hazret

leri. 

Şuray-ı devlet azasından: saadetlü yorgaki efendi ve şuray-ı 

devlet azay-ı sabıkasından sa~detlü Davüçün efendi. 
; 

Basiret gazete_sinin 2 □ 4 □ i numaralı 2 Rebiüleuvel sene 1294 
; 

ve 5 Mart sene 1293 tarihli n:Ushasından; 
' 

Meclis-i mebusana Suriye vilayet-i celilesinden Beyrut 
1 

42- hanedan ve mütebiranından Bihemzade faziletlü Hüseyin efendi. 

Hımıs mutebiranından Halidi ~fendi, Beyrut mutebiranından izzetlü 
; 

Nikolay efendi Nükaş • Trablu~:• Şam mutebiranından rifat.lü Nüfel 

müstakil mutasarrıflık alan Kudüs-Ü şerif hanedanında Halidizade 
1 

rifatlü Musuf efendi nam zev~t mebus tayin alunduklarından muma 

ileyhim bugün Diyarbekir vilayetinden dahi mü~er.remetlü hacı 

Mesut efendi ile rifatlU Usetj efendi tayin kılınıp bunlar dahi bir 
! 

iki güne kadar buraya muvasalat edeceklerdir. 



3-
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8aijdat ve Basra ve Yemen ve Trablusgarb vilayetleri mebus-
1 

!arı İstanbul'a bu diyet mesafeleri cihetiyle henüz vürut etme-

mişler ieıe de mebusin-i mevcudenin miktarı sülüseni tecavüz et

miştir:.' 

Vakit gazetesinin 2041 n~maralı ve 3 rebiül evvel sene 

.. 1294 ve 6 mart sene 1293 tarihli nüshasından; 

Varın Beşiktaş sahil-i saray-ı alisinde saat yedide mukar
i 

rer □ lan meclis-i mebusanın resmi kuşadında taraf-ı eşref hazret 
1 

padişahiden bir nutuk irat bu~urulacaktır. 

İş bu mecliste hazır bulunmak üzere bilçümle dersaadet 
1 

patrikleriyle milel-i saire v~ ruüsey-ı ruhaniyesi ba tezek

Küre davet olunmuşlardır. 

11 Yine mezkur nüahadan" 

Mahalli mahsusında mecliş mebusanın cereyan-ı müzekkeratı 

istima edecekler için mahsus biletler da~ıtılmıştır. 

"Yine mezkur nüshadan" 

Meclis-i mebusan resmi küşadı münasebetiyle yarın bilçümle 

devair-i devlet tatil alacaktır. 

Vakit gazetesinin 499 numaralı ve 3 rebiül evvel 1294 ve 7 

Mart rumi sene 1293 ve 19 mari efrenci 1877 tarihli nüshasındani 

11 Bu gün mabeyn-i hümayunda resmi kuşadı icra buvuralacak." 
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MECLİS-İ UMUMİVE'VE DAİR MALUMAT 

Divan mahalline mevzu taht-ı aliye-1 saltanatın sağ tara

fında büyük üniformalarıyla ~ükeliy-ı fiham ve mUşir-i azam 
i 

ile balaya kadar rical-i deviet ve onların arkasında şuray-ı 

devlet ~zay-ı kiramıyla bab-ı alide bulunan mehaklm azası. Taht-i 
1 

aliyi saltanatın sal tarafında sudura kadar büyük üniformalarıyla 

ulemay-ı azam ve arkalarında:ferika kadar z~vat-ı kiram ile te

hiye olunan mahalli mahsusta!heyet-i diplamatikiye yani sUfera 

bulunup taht-ı aliyi saltanaı Bnünde dahi kendilerine mahsus 

siyah elbiselerini !abis (giyinmiş) ve nişanları olanlar onları 

hamil oldukları halde meclis~i ayan ve mebusan azaları durup 
1 

saat yedide mızıkalar ahenk mesar ve şükrana başladığı s~rada 
1 

1 

zat-ı hazreti padişahi taht-\ ali hümayunlarını teşrif ile 
i 

huzzara hitaben mufassal bir.nutuk irad buyuracaklardır. 

Nutk-u hümayunu mütakip nakib-ül eşrafı reis-ül ulema sema

hatlü Mustafa İzzet efendi haz,etleri temadi-i eyyam Hmr-ü.afi~ 

yet ve muvaffakiyet velinimete dair bir dua edip akabinde saray-

-5- ı hümayunda ierilecek işaret üzerine donanmay-ı hümayun ve meva

k-ı saireden toplar atılarak resmi küşadı ilan buyurulup huzzara 

dağılacaktır. 

Ertesi yani yarınki sal günü dahi ayan ve mebusan heyetleri 

daire-1 mahsusalarında ictima ederek gayrı aleni olduğu halde 
1 

esas müzakerelerini kararlaş~ıracaktır. 

1 

2043 numaralı ve 5 rebiUl evvel sene 1294 ve 8 Mart sene 

1293 tarihli Basiret gazetesı Meclis-i Mebusanın resmi küşadında 

okunan nutk-u hümayunu dercettikten sonra diyor ki; 

Dünkü gün saat yedi buçuk kararlarında D □ lmabahçe saray-ı 
i 

hümayununda divan mahallinde inayet-i mahsusa-i Abdülhamit han 

seni olan Meclis-i Mebusan resmen ve tevfik cenab-ı Rabbi bi 



endade istinaden küşadı buyuruldu. 

Divan mahallinde taht-ı :aliy-1 saltanat mevzuu ve taht-ı 
1 

aliyi-i mezkurun sağ cihetinde vükelay-ı fiham salatanatı seniye 
! 

ve meclis-i ayan azay-ı azamı ile arkalarında milel-i müttehide-i 

46- osmaniye ruüsay-ı ruhaniyesi ve şuray-ı devlet ve adliye devair 
i 

azasından bazı zevat safbeste-i makam ihtiram idi. 

Taht-ı saltanatın sol cihetinde zat-ı aliyi-i cenab-ı meşi

hat penahi ile devletlü şerif Hüseyin paşa ve suduruazam huzaratı 

ve arkalarında ferikan-ı kiram istade-i mevki-i icbal vakiram 

idi. 

' 1 

Bunların bir cihetinde dahi tinlerinde İran devleti seiiri 

devletlü Muhsin Han hazretleri olduğu halde düvel-i müttehate 

süfera ve maslahatgüzarları hazır ve heyet-i mevcudeyi terkip 

eden kaffe-i zevat-ı kiram büyük üniformalarını labis idi. 

Bu sırada teşrifat-ı umumiye nazırı devletlü Kamil bey-
' 

efendi hazretleri:zat-ı meal\simat cenab-ı hilafet penahinin 

bulundukları oda kapısını aç~cak şevketmeap efendimiz hazretle

rini alıp kemal-i ihtiramla ~aht-ı aliyi hümayunları önüne ge-
' i 

tirmiş idi ki zat-ı cenab-ı mülükanenin sol tarafında veliahd-i 

saltanat devlet~ü necabetlü Kemalettin efendi müşi~ üniformalarını 

labis oldukları halde durmuşlar idi. 

Zat-ı şevket-i saffat-u'hazreti zıllüllahı her lafzı celil 

ve bedii medar-ı necat 

osmaniyen olan nutku hümayun cenab-ı padişahlarını yedi müeyyed 

hilafet penahileriyle sadrazam hazretlerinin eyadi-i tazim ve 

tüvekkırına ita ve ihsan buyurulmuş ve sadrı müşerun ileyh haz-
, 

retleri dahi nutk-u hürriyet iştimal aliyi-i mezkuru mabeyni hü

mayun başkatibi devletlü sait paşa hazretlerine teslim etti. 
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Bütün Osmanlılara sebeb-i itilay-ı şan ve heyet-i mecmua-i mema-
i 

lik-i şahaneye baat fevz ve servet ve umran olan şu nutku celili 

hazreti. padişahının kıraati yarım saat kadar devam etmiş ve 

hitam-ı nutk-u alişanı mütakip avdet meali münfeat cenab-ı veli

nimet şerefbahş vuku olmasıvıa heyet-i mevcude dahi dillerinde 

bakemal ihlas duay-ı muvaffakiyet-i seria ve daima-i cenab-ı 

şehriyarı dair olduğu halde dağılmışlardır. 

Seneler değil asırlardan beri müştak ve muhtaç oldukları 

böyle bir nimeti celileye mijzhariyetlerinden dolayı osmanlı 

48- nam-ı mukaddesini haiz olan her fert lahza-i müdavim Rabbi 

müstean ve mülazım duay-ı ş~hı şekve ve şevket-i cenab-ı Abdül-
1 

hamit Han alsa layık ve cespadır. 

Bugün şehriyar hürriyetperver efendimizin şu inayet-i adi

lane ve şulutfü biadili çar~ sazanelerine nailiyetle mütehhar 

clsn Osmanlılar salif iz zikr nutk-u aliy-i velinimette mev'ud 

icraatı meali gayet ve islahat müntec intihabın inşaahürra~man 

fiiliyatı muntazırasını dahi: müşahedeye muvaffakiyetle bir kat 

daha mesrur-ul kalb olurlar. 
i 

Basiret gazetesinin 2044 numaralı ve 6 rebiülevvel sene 

1294 ve 9 mart sene 1293 tarihli nüshasından : 

Dünkü gün saat beş kararlarında zat-ı hazreti sadrazamı 
i 

kaffe-i vükelay-ı fiham hazeratı ile Ayasofya'da meclis-i umumi 

dairesine azimetle evvela he~et-i ayan ve ondan dahi heyet-i 

mebusan dairelerine bit teşrif meclis-i mebusan reisi atufetlü 
i 

Ahmet Vefik efendi hazretleri bil cümle mebusan heyetini mOnferiden 

49- (zatı hazreti padişahiye ve yatanıma ve kanun-u. esasi ahkamına 

ve uhdeme tevdi olunan vazifeye riayetle hilafından mücanebet 
1 

eyleyeceğime kasem ederim.) ibaresiyle tahlif eylemesi akabinde 
1 

reis müşerun ileyh tarafındary mükame ve vazifelerine dair gayet 
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müfit bir nutuk irat buyurulup badehü heyet-i mebusan kura ile 

herbiri takım takım odalara çekilerek bazı hususatı ve şube 

reisleri .intihabı müzakere olunmuştur. 

Vakit gazetesinin 502 nymaralı 6 rebiül evvel sene 1294 

ve 10 mart rumi sene 1293 ve 22 mart efrenci sene 1877 tarihli 

.. nüshasından; 

i 

Meclis-i umumi bugün auret-ı aleniyetle ictima edecektir. 
1 
1 

] A 

Meclis dairesinin darlıaına mebni samiın1n dühuline meclis 
i 
1 

serbest bırakılmayarak bu§ünkU ictima için dühuliye bileti ter-

tip □ lunmuş ve işbu biletleri~ on kıtası süfera ve on kıtası 

şehir müntehapları ve on kıtası havas ve yirmi kıtası avam ve 

on tanesi ayan ve on tanesi ecnebi gazetecileri ve on kıtası 

50- osmanlı gazetecileri için gönderilecekmiş, 

Tahkikat-ı ahireye göre meclis-i mebusan haftada üç gün 

hususi ve dörder gün aleni ictima edecektir. Şu halde nazaran 

heyet-1 mebusan hergün ictima edecektir. 

(Anda pandanisbelj) gazetesinden; 

Dersaadet 20 Mart. 

Osmanlı Meclis-i umumiyesinin resmi küşadı Dolmabahçe sarayı 

hümayununda zat-ı hazreti mülükane tarafından icra buyurulmuştur. 

Bazı Avrupa gazetelerinin muhabirleriyle dersaadet gazetelerinden 
1 

bazılarının sahib-i imtiyaz ve muharrirleri ve birkaç muteber 

Avrupalıları dahi birgün evvel davet olunarak cümlesi tayin 
! 

buyurulan mevakı-i mahsusada ~azır bulunmuşlardır. Mabeyni hüma
ı 
1 

yuna vüzudumuza başkatip devletlü sait paşa hazretleri ile mabeyn-i 
! 

hümayun feriki saadetlü sait paşa hazretleri tarafından mazhar-ı 
i 

iltifat olarak kabul olunduk. 



Müşerun 1leyhima hazeratı fevkalade zerafet ve nezaket asha

bından olup asr-ı sabıkta Doımabahçe sarayında misli gtirülmemiş 

51- surette ~isafirlere icray-ı nevaziş ve iltifat buyurmuşlardır. 

52-

Vakt-i zahirde saray-ı 

büyük üniformalarını !ibis 

i 
hümayunun vasi daire ve salonlarında 
i 

oldukları ve nişanlarını talik ettik-
; 

1 

leri halde memurin-i fiham ve rical-i kiram mülkiye ve askeriye 

hazır bulundu. Bizim elbisemiz sade olduğundan mOşerun ileyhima 
i 

ve vükela hazaratı taraflarından mazhar-ı iltifat almasa idik 

mahzun alacak idik. Resmi kü~ada intizaran mükalemeye başlanıp 

bazen politikadan ve bazen fenn-i harpten bahsolunur idi. Bazen 

dahi Çin ve Japon mamulatından bulunan çiçeklerde neşvünema bu

lunan nebat-ı nadire temaşa olunur idi. Misafirlere kahve ve 

tütünden sigaralar verilmiştir. 

Meclisi ayan azasıyla Mebusan ve bunların refakatinde bulun-

1 mak üzere şuray-ı devlet aza~ı mahsus salonlara davet olunmuş 

idi. Heyet-i diplomatikiye kamilen bulunduğu halde mabeyn-i hü

mayun teşrifatçıları hazıruni saltanat dairesine davet ettiler. 

Dolmabahçe saray-ı hümayunun saltanat dairesi fen memuru 
1 

ve tezyinat cihetiyle gayet ~la surettedir. Bir tarafında boğaz-
' 
' 

içi ve diğer tarafında saray~ı hümayunun bahçesi vakidir. Taht-ı 

hümayun denizin karşı deniziri karşı tarafına vazalunmuş idi bu 

taht halis altın olup üzeri zümrüt ve yakut ile müzeyyen olarak 

şah-ı İran tarafından sultan !süleyman hazretlerine hediye edil

miş ve yevm-1 mezkurda Topkapı sarayı hümayundaki mahalli mah-
-

susundan çıkarılmıştır. Taht~ı hümayunun önünde mutalla ve müras-

sa bir seccade açılmıştı. Al :ve sırmalı üniformalarıyla teberre

deran bir nısfı daire teşkil :edip makamlarında kaim olmuşlar idi. 
1 

1 
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Evvela vükelay-ı fiham haiaratı dühul edip taht-ı saltana

tın sağ tarafında durmuşlar ve bunların arkası da milel-i gayri 

müslime ~4üsay-ı ruhaniyesi ve ba'de nezaret müsteşarları ve 
i 

şuray-ı devlet azası ve taht-ı saltanatın sol tarafında dahi 

hayati diplamatikiye ve zat-ı ~azreti meşihatpenahi ile sudur 

ve kübbar ulema hazaratı ve bd 1 de frekin-ı kiram ve ulemanın ar-
i 

kasında evrak-ı havadis memurl~rı kaim olmuşlardır. 

İş bu tedarikitın hitamından sonra heyet-i mebusan reisleri 

Ahmet Vefik efendi hazretleri maiyetinde ve bunların akabinde 
1 

' heyet-i ayan davet ve ihzar olundu. Vakt-ı zuhurdan bir saat 

sonra saltanat kapısı açılıp t~şrifat-ı umumiye nazırı atufetli 
' 

Kamil bey efendi hazretleri pişkah~ı tacidarıda bulunduğu halde 
1 

zat-ı hazreti padişahı teşrif buyurmuşlar. Maiyeti aliye şahanede 
1 

dahi birader-i alileri necabetlü devletlü Reşat efendi ve dev

letlü Celalettin efendi hazara.tı bulunmuşlardır. Zat-ı hazreti 

padişah sade üniforma labis olup mersa-i nişanı aliy-i Osmaniyi 

talik buyurmuşlar idl. Sıhhat ve afiyet-1 hümayun-u mülükane· 
1 

derece-i alada olup nefaset ve, antikalı~ı derkar alan seyf-i 

hümayunları üzerine vaz etmişl~rdi. 
! 
i 

Zat-ı hazreti padişahı kimal-i şevket ve mehabbet ile taht-ı 

alinin tinünde kıyam buyurdula~. İki biraderleri dahi sol tarafında 

durdular. Karney-i hazreti şehfiyarı ile mabeyn-i hümayun katip

leri arka tarafında bir mısf-ı daire teşkil ettiler. 

Zat-ı hazreti mülükane d~irenin her tarafına atfı nigah 

iltifat buyurup bade zat-ı hazreti saderatpenahiyi davetle yed-i 

hümayunlarında bulunan verakayi ita etmişler ve zat-ı hazret-i 

saderatpenahi dahi nutku mabeyin başkatibi devletlü sait paşa 

hazretlerine verip müşerun ileyh.Sait Paşa hazretleri dahi kıraat 

etmişler. 



Yevm-i meikurda hava ~ek latif bulundu§u cihetle saltanat 

dairesinin kapıları ve pencereleri açılmış idi. Nutk-u hümayun 
1 

ile nihaye sukut ve ihtiramla istima olundu. 

Başkatip devletlü Sait ~aşa hazretleri nutkun kıraatini ikmal 
i 

etti§inde hazırijn bir mütedi 1fay-i merasim-i şükragüzar etmiş-
l 

ler ve hademe (padişahım şevketinle ç □ k yaşa) avazasını ismane 

·· aksettirip toplar endaht olunmuşlardır. 

Zat-ı hazreti padişahı hazırunu tekrar selamladıktan sonra 
1 

- ~ 1 biraderleri şehzadekan hazaratı ve karnay-i şehriyarları ile dai-
' 
' 

i5- ry-i hümayunlarına avdet etmi~lerdir. 

Bunu mütakip hariciye nazırı devletlü Saffet Paşa hazretleri 

zat-ı hazreti mülükane tarafırdan heyet-i diplomatikiyeye beyan 

teşekkür etti ve kanun-u esasi'nin birinci icrası günü olan yevm-i 

mesud-u mezkurde bilçümle hazırun yek diğerini tebrik eyledi. 

Vakit gazetesinin 500 nu~aralı ve 4 rebiülevvel sene 1294 

ve 8 Mart rumi 1293 ve 20 Mart efrenci 18?? tarihli nüshasından; 

8 MECLİS-İMEBUSANIN RESMİ KÜŞADI• 

Dönkü nüshamızda yazıldı9ı vechile dünkü gün meclis-i umu

mi'nin küşadı mukarrer elmasına ve huzuru iktiza eden ~evat-ı 
. 

tezakir-i mahsusa ile mabeyn-i hümayuna davet olunma~ına mebni 

saat yedi raddelerinde divan mahallinde ictima olundu. Şöyle ki; 
1 

taht-ı aliyi saltanat divan mahallinin garb cihetine ve şarka 

müveccehe alarak mevzu aldu~u ,halde cenup yani sa§ tarafında 
: 

56- sadrazam hazretleriyle serasker paşa ve müşiran ile şuray-ı 
i 

devlet azalarına kadar vükelav-ı fiham ve ricali devlet ve şimal 

yani taht-ı saltanatın s □ l tarafında şeyhülislam hazretleriyle 

devletlü sayadetlü Şerif Hüseyin paşa hazretleri ve nakibül eşraf 

semahatlü efendi hazretleriyle sadrazam bunların arkasında dar-ı 
( 

şura reisi saadetlü Hasan paş~ hazretleri ve şuray-ı mezkure memur 
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vebiri bahriye ferikleri ve bunların hizasında tayin kılınan 
1 

mahalli mahsusta seferat-ı ecnebiye heyet-i diplomatikiyesi ve 

tahtı saltanatın karşısında ve sol tarafında mebuslar ve bunlar 

taht-ı aliye müteveccih olarak sol tarafında dahi meclis-i ayan 

heyet-ive işbu heyet-i umumiyenin ötesinde ve iki taraflı ve 
' 

resmi elbiseleriyle hademe-i ~assa-i şahane istade-i mevkı-i 
1 

ihtiram ve intizar oldukları halde zat-ı hazreti padişahı bil 

azzi ve şevket taht-ı aliyi baht-ı hümayunları pişkahı teşrif 

buyurup bu sırada hademe-i hümayun "şevketinle bin yaşa" duasını 

tekrar etmişlerdir. 

Zatı hazreti padişahının sol taraflarında biraderi ekremleri 

devletlü necabetlü Reşat efenqi hazretleriyle devletlü Kemalettin 
1 

' 

7- efendi hazretleri dahi bulundukları halde yedi müeyyed mülükanele

rinde bulunan ve berveche-i z~r tezyin sahife-i mebahat edilen 

nutku hümayun feyz-i meşhun-u /şahanelerini sadrazamları fehametlü 

devletlü Ethem paşa hazretler~ vasıtasıyla mabeyn-i hümayun baş

kati-bi devletlü Sait paşa hazr~tlerine gHnderip mü~erun ileyh 

dahi bermücibi idare-i seniye alenen feth ve kıraate ve hazzarın 

kaffesi nutk~u hümayunu adaleti meşhun şehrivariye ihale-i semi 

dikkat mehmedet ederek zat-ı hazreti padişahi nutku hümayunlarının 

hitamı kıraatine kadar kaimen bulunup hitam-ı k~raatle kaffe-i 

hazırunun bir kat daha tezayid-i mesar ve memnuyiyetlerini müs

telzim olmak üzere umuma bir .~işane-i iltifat ibraz ederek daire-i 

hümayuna şeref-i efzayı muavedet olmuşlardır. Mutakiben toplaren-
, 

dahtıyla ilanı meserret olunup bu esnada dahi hademe-i hümayun 

yine cehren (şevketinle bir yaşa) duasını tekrar eylemişler~ir. 
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MEZKUR NÜSHADAN: 

Mebusan ve ayan heyetleri bugün saat beşte daire-i mahsu

salarıncta•ictima ederek sadrazam hazretleriyle vükelay-ı fiham 

hazır iken cümle tahlifleri icra olunduktan sonra nutku hümayun 

üzerinde tanzim ve takdimi usul-ü cariden olan mazbatayı tanzim 

ve takdimd~n sonra vezaif-i maheusalarına müba~eret edeceklerdir. 

Basiret gazetesinin 2044 numaralı ve 6 rebiülevvel sene 1294 

ve 9 mart sene 1293 tarihli nqshadan; 

Dünkü gün saat beş kararlarında zat-ı hazret-i sadrazamı 

kaffe-i vükelay-ı fiham hazarijtıyla Ayas □ fya'da meclis-i umumi 

dairesine azemetle evvela heyet-i ayan ve ondan sonra dahi heyet-i 
! 

mebusan dairelerine bit teşrif meclis-i mebusan veisi atufetlü 

' Ahmet Vefik efendi hazretleriyle bilcümle mebusan heyetini münfe-

riden (zatı hazreti padişahiye ve vatanıma kanunu esasi ahkamına 

veuhdeme tevdi olunan vazifey~ riayetle hilafından mücaniyet eyleye

ce~ime kasem ederim.) ibaresiyle tahlif eylemiş akabinde reis mü

şerun ileyh tarafından makama ve vazifelerine dair gayet müfit 

bin nutuk irat buyurulup ba 1 dij heyet-i mebusan kur'a ile herbiri 

takım takım □dalarına çekilerJk bazı hususat ve şube reisleri 

intihabı mLlzakere olunmuştur.! 

Vakit gazetesinin 502 numaralı ve 6 rebiülevvel sene 1294 10 

Mart rumi 1292 ve 22 ma~t efrenci 1877 tarihli nüshasından; 

Dünkü ictimada heyet-i mebusandan nizamnamesi mucibine iki 

reis vekili dört katib ve üç müdür intihap olunduğu ve arzuhallerin 
i 

tetkikine memur alacak encümen heyet-1 için beş şube beheri üçer 
1 

aza intihabıyla onbeş zattan ~ürekkeb bir encümenin teşkiline karar 

verildiği ve bu günkü meclis-i umumi-1 alenide nizamname-i dahili

ye dair müzekerat cereyan edeceği işitilmiştir. İntihap olunan 

reis vekilleriyle katip ve müdürlerin esamisi öğrenildikten sonra 
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Vakit gazetesinin 503 numaralı ve 7 rebiülevvel sene 1294 
1 

ve 11 mart rumi sene 1293 ve 23 mart efrenci 1877 tarihli nüsha-

sından: 

Edirne mebusu fazil~tli Rıfat efendi ile Bursa mebusu re

şadetlü şeyh Bahaettin efendi ve Maraşlı Sadi efendi ve ismi bit 
' 

takkikyazacağımız daha biz zat meclis-i mebusanda şube rl.,ı~set-

lerine intihap olunmuşlardır. 
1 

1 

YİNE MEZKUR NÜSHADAN: 

i 
İstifa eden faziletlü haca Yusuf efendinin yerine tüccardan 

hacı Ahmet efendi ve Serviçin efendi yerine saadetlü Hristaki efen

di dersaadet mebusuintihap olunmuşlardır. 

Basiret gazetesinin 2046 : numaralı ve 9 rebiülevvel 1294 ve 
1 

12 mart 1293 tarihli nüshasından; 

İstanbul'un münhal olan mebusluğuna geçen perşembe günü 

ictima eden m□ntehabat meclisinde ekseriyet-i ira ile atufetlü 
' 

Hristaki zaarafüs efendi hazretleriyle tüccar-ı mutebiranından 
! 

elhac Ahmet efendinin intihap 1 □ lundul<ları işitilmiştir. . ! 

i 
Müşerun ileyh Hristaki efendinin vatana □ lan hizmeti mak-

bule-i müteaddidesi cümlenin m~lumu olup bundan btiyl~ dahi meslek 

mutedine devam ile vatanın kendisinden memul eylediği hizmetlerin 

husule geleceğine nazaran mebusluğa intihabı umumen memnuniyeti 

mucip olmuştur. 

Vakit gazetesinin 508 numaralı ve 12 Rebiülevvel 1294 ve 

16 Mart efrenci 1877 tarihli nüshasından; 

Basiret gazetesinin 2046 numaralı ve rebiülevvel 1294 ve 
' 

12 Mart 1293 tarihli nüshasından; 
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' 
' 

i 
İstanbul mebusanından izzetlü Hasan Fehmi efendi meclis-i 

' umumi reisi sanili§ine Edirn~ mebusu faziletlü Rifat efendi ile 

Bursa meousu reşadetlü şeyh ~ahaettin efendi ve Maraşlı Sadi 
' : 

efendi ve daha bir iki zat şube riyasetlerine ve Halep mebusa
ı 

nından izzetlü Nafi efendi dahi katip intihap olunmuşlardır. 
! 
1 

Basiret gazetesinin 204~ numaralı ve 12 Rebiülevvel 1294 ve 
l 
! 

15 Mart 1293 tarihli nüshasıridan; 
' 
i 

Almanya gazetelerine çe~ilen telgraf; 

Dersaadet 20 Mart 18?7 

i Meclis~i umuminin sarayda resmi kUşadı saltanat ile icr~ 
1 
\ 

olundu. Nutk-u şahane kıraat ·:olunduktan sonra hariciye Nazırı 
1 

Safvet Paşa hazretleri taraf~ı eşraf-ı hazreti şehriyarıdan 
i 

süferaya hitaben hazır bulun~alarından dolayı ifay-ı teşekkür 

ettikten sonra niy;t ve makasıdı şahanenin ne merkezde oldu§una 
1 

• 1 

kesb-i ittila ettiniz. Islah~ ahval-ı ahali hakkında alan arzuy-u 
! 

halisanelerini müeyyid bundan ~aha katı teminat verilemeyec~§ini = 

sizin dahi tasdik edece§iniz bmit olunur demiştir. 
1 . 

Basiret gazetesinin 204~ numaralı ve 9 rebiülevvel sene 1294 

ve 12 Mart s~ne 1293 tarihli ~üshasından; 
1 
1 

TELGRAF 

i 
Vivana 20 Mart efrenci (Miladi) 

! 

! 
Meclis-i umuminin hın-ı ~üşadında zat-ı hazreti padişahı 

1 

i 
tarafından mensub meclislere ve dersaadette mUntehablara intihap 

i 

ettirilmiş ise de ilerisi içi~ bir kanun vaz'ı lazım olup hükm-ü 
1 

l 
irade-i hürriyet ifade-i cena~-ı şehriyarı dahi bu dair~de olma-

ı 

sıyla iktiza eden layihasının şuray-ı devletçe iki esas üzerine 
1 

tanzim edildiği istihbar olundu. 
1 
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Vakit gazetesinin 508 numaralı ve 12 Rebiülevvel sene 1294 
1 

ve 16 Mart rumi 1293 ve 28 M~rt efrenci 18?? tarihli nüshasından; 

Bu sene meclis-i mebusana verilecek bütçeler evvel emirde 

şuray-ı devletce tetkik olunJp badehü (sonra) meclis-i mebusanı 

verilmesi icab-ı usül ve maslahattan olduğu malumdur. 

Mesmuata nazaran işbu bütçeler meyanında daire-i askeriye 

bütçesi dahi şuray-ı mezkura !havale olunup geçen sene mesarifi 

altı yüzbin kese iken hali h~zıra mahsus olmak üzere bu sene büt

çeside bir milyon üçyüz bin kese mas~af gtisterilmiş bunun müza-
' 
1 

keresi için ictima eden heyet-i umumiyede azadan biri geçen sene 
1 
1 

altı yüzbin kese iken onuri b{r mi~li ziyade masraf konulmasının 
1 

nasıl sebeb-i sahih ve mücbi~e müstenit olduğu malum almadığı ve 
i 

bu masraflar bir zamandan be~i ve silah altına alınan asakir-i 
! 

şahane- için edilen masraflardan başka ve yalnız halihazıra mahsus 

bulunduğu cihetle bunun kabutü şöyle dursun tetkike bile girişmek 
1 
1 

abes olduğunu ve geçen seneki masraf bir milyon üçyüzbin kese 
1 
! 

alupta masraf~n büteçede az görünmesi için anın nasıl göstermiş 

ise herbiride vacib-11 itina !alan bütçe maddesinde ketm-i hakikat 
i 

maddesi şayan-ı teessüf alma~la beraber bu dahi fakat ifade-i 
1 

1 

mücerreden ibaret ve işbu birmilyan üçyüzbin kese talebide o 
1 

65- kabilden almasına mebni katiyyen emniyet olunamayacağını ve şayan 
1 

olduğu itinaya layıkı ile mazhar alamayan şu dakikalar ve masraf 

ciheti devlet ve millet-1 asmaniyenin bu kadar zararını müeyyidi 

oluyor. Binaenaleyh devlete ~e millete yazıktır gibi bir takım 

itirazatda bulunmuş ve azada~ diğer bir zat ile sair azalar dahi 
1 

bunlara iştiiakettikten sanr~ işbu bütçenin tetkikine girişil

meyerek tetkikatını anlar icta etmek ~zere do~ruca meclis-ime-
i 

busana gönderilmesi hakkında dahi bazı sözler cereyan etmiş ise de 
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bir karar-ı kati verilmeyerek ' ve bütçe tetkik olunmayarak heyet 

dağılmış ve dün yine ictima etmişlerdir. 

Basii'et gazetesinin 2062 , numaralı ve 28 Rebiülevvel sene 

1294 ve Mart sene 1293 tarihli nüshasından; 

Dünkü salı günü meclis-1 mebusan Karadağ meselesi hakkında 
i 

.. suret-i hafiyede akdi müzakere etmiş ve bu sırada Halep mebusu 

Cabirizade izzetli Nafi efendi herkesin nazar-ı tetkik ve tahsi

ninin celb surette gayet müessir bir nutuk irad etmiş almakla 

işbu müzakeratın neşrine muvaffak olur iseK muma ileyhin nutkuna 

dahi mufassalen ilan ediyoruz~ 

Levent Herald Gazetesinin 29 Rebiülevvel sene 1294 ve Nisan 

efrenci sene 1877 tarihli nüshasından; 

Evvelki gün Karadağ meselesine dair mebusan meclisinde hafi 
1 

! 
; 

alarak vuku bulan müzakeratta , Karadağlıların mutaiibat vakıaları-

nın cümlesi ansekiz reye karş~ altmış bey rey ile reddolunmuştur. 

Hariciye ve dahiliye nazırlar~ , paşalar hazaratı bu mecliste.bulun-
1 

muşlardır. İş bu meselenin meclisi ayana dahi vazalunacağı rivayet 

olunuyor. 

Tay I ms •Gazetesinden: 

Fi 19 Mart 

Dolmabahçe saray-ı hümayµnunda dünyada misli gayri mesbuk 

bir temaşadan şimdi avdet ettim. Z~t-ı hazreti hilafetpenahı 

Osmanlı parlementosunu küşad etti. Avrupa gazeteleri muhabirlerin-
' 1 
1 

den bazılarıyla biraberin ben : dahi yevm-1 mezkurde mabeyn-i hüma-

yuna ruhsatı bab duhul olmuş idim. İki üç araba ile Galatadan ha-
' ' 

57- reket edip saray-ı hümayuna vürudumuzda vüzera ve ulemay-ı kiram 

vesair memurin dahi muvasalat etmekte idiler. Mabeyin başkatibi 
1 

devletlü Sait paşa hazretlerinin müsadeleriyle saray-ı hümayuna 
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dühul edip bizimle beraber matbuat idaresi memurlarından bir efendi 

bulunduğu halde mabeyn-i hümayun feriki saadetlü sait paşa haz

retlerinin dairesine gittik. Sonra saltanat dairesine davet olun-
' 
' duk. Daire-i mezkure Dalmabahçe sarayının en büyük salonu ve 

şüphesiz benim Avrupa 1 da meşhudum alan bu misillü devairin enfes 

ve alası idi. Dört duvar üzerinde üç cesim kemer mevcut olup bun-
ı 

ların zirine sutunlar vazolunmuş ve mafevkinde dahi gayet yüksek 

kubbe bina kılınmıştır. 

' 1 

Dairenin nefasetiyle beraber ezhan güne gün ve tezyinatı 

saire mükemmel surette idi. F~kat hiçbir resim veyahut levha yok 

idi. Duvarlar ve sütunlar ve ~emerlerin kamilen matla ve müzehheb 

' olup birde dahi nefis halılar serilmiş olduğu halde mersa bir al-

tun taht-ı ali vazolunmuş ve kubbeden gayet cesim nefis bir avize 

asılmış idi. 

Saltanat dairesine medüvin bir taraftan dühul etmekte idi. 

' Biz dahi dairenin cenup tarafında bulunduk. Sultan Hamit Abdül-

mecit hazretlerinin zamanlarında mevcut olup bu defa yeniden 

teşkil olunan teberdaran al-i iasvapları ve tevili külahlarıyla 

istade-i mevki-i tanzim ederl~r. Bir tarafta vüzera ve diğer 
' 
1 

tarafta sudur ulema durup bunların baş tarafında şeyhülislam ve 

nakibüleşarfı ve şerif hazretleri ve karşı tarafta şuray-ı devlet 

azası bulundular. 

Sadrazam ve vükelay-ı fiham hazeratı taht-ı hümayuna yakın 

olup bunların arka tarafında ~ilel-i gayri müslimeruvsay-ı ruhani

yeleri mevcut idiler. 

Heyet-i diplomatikiye başlarında İran sefiri bulunduğu halde 

dühul etmiş ve mevcut elçiler takdim edip ba'de düvel-i fehime 

maslahatgüzarları bulunmuştur. 



9-

-38-

Rusya maslahatgüzarı Mösyö Nelidaf hazır bulunmamış isede 

sefaret baş tercümanı Mösyö onu vekaletten gelmiş idi. 

Meclis-i Mebusen ve ayan~davet olunup □ tuz kadar ayan bir 
l 

gün evvel.tayin olunmuş ol~uktarı halde reisleri devletlü Server 

paşa hazretleri ve mebusan dahi doksan nefer kadar olarak şöh

ret-i ilmiyeleri derkar alan Ahmet Vefik efendi hazretleriyle 
i 

dUhul etmişdir. Müslim ve gayr-i müslim aza kamilen karışık ol-

duğundan ben bunlardanııjjtaddit milletlerden bulunan mebusları 

şahsen görmek arzusunu beyan ettiğimde yanımda bulunan bir ~aşa 

"bunlar kamilen Osmanlıdır. Artık müslimaneden veyahut Rum, ~rmeni, 

ayrı değilBir". demiştir. ~üşerun ileyhin işbu efkarını tahsin 

ve tebrik eyledim. Vakt-i zuhurdan biraz müddet sonra taht-ı hü

mayun üzerinde örtü kaldırılıp zat-ı şevketsimat hazret-i mülükane 

önlerinde teşrifat-ı umumiye nazırı atufetlü Kamil beyefendi hazır 

bulunduğu halde teşrif ettile~. Taht-ı hümayun pişkahında durup 

hazıruna atf-ı nekah-ı iltifa~ buyurduktan sonra sal elleri ile 
' . 

seyf-i şahanelerine dayanmış oldukları halde sağ ellerinde dahi 
1 

nutku tutmuşlardı. Teşrif-i şahanede hademe padişahım şevketinle 
' 

□- çak yaşa avazasını aksettirdiler. Biraderan-ı şahaneden bazıları 
i 

taht-ı hümayun civarında durdular. Atufetlü devletlü damat Mahmut 
1 . 

paşa hazretleri ve mabeyn feriki saadetlü Sait paşa hazretleri 

mahalli mahsuslarında kaim idiler. Zatı hazr~tleri padişahı nutku 

sadrazam hazretlerine ve o dahi mabeyn-i hümayun başkatibi 
i 

devletlü Sait paşa hazretlerine vermiş ve müşerun ileyh hazretleri 

dahi kıraat buyurmuşlardır. N~tku hümayun telgrafla Avrupanın 
1 
1 

her tarafına işar olunmuş old~ğundan tekrarına hacet gtlrmem. Nutk-u 

hümayunun kıraati hitamında hazreti padişahı yine hazıruna emele-i 

nazarı iltifat edip hademe padişahım şevketinle bin yaşa duasını 

tekrar ettiği halde avdet buy~rmuşlar ve meclis-i umuminin resmi 
' 

küşadı bu vechile hitam bulup ' hazırun dağılmışlardır. 

Zat-ı hazreti padişahi sade siyah elbise ve ellerine dahi beyaz 



1 

Osmaniyi talik etmiş ve seyf~i şahanelerin kapzası dahi mersa 

bulunmuştur. Resmi küşad Osmanlılara mahsus sukut ve mekanet ve 
1 

vekar ile icra olunmuş ve hitamında toplar endaht olunup mızıka-

71- lar terenümsaz olmuş velhaaıi havanın berraklığı ve baharın ne-
, . 

' 

faseti ve denizin sukuneti mUtenasib alarak resmi mezkurun ez

her ciheti mükemmel almasına medar olmuştur. 

Seyakıl Gazetesinden (2p Mart) 

Mabeyn-i hümayun başkatibi devletlü Salt Paşa _hazretlerinin 

eser-i himmetleri alarak dUnkü gün d □ lmabahçe saray-ı hümayununda 
! 

meclis-i umumi-i Dsmaniyyenin resmi vükelay-ı fiham ve memurin 

kiram hazaratı ve zat-ı hazreti meşihatpenahi ve sudur ulema ve 

serdar-ı ekreme ve müşıran ve ferikan-ı kiram ve karnay-ı hazreti 

şehriyari ve şuray-ı devlet ~zası ve ruvsay-ı ruhaniye ve birçok 

zevat-ı saire saltanat daire~inde istade-i merki tazim olmuşlar-
ı 

dır. Biraz sonra heyet-1 dip~ □matikiye vürut edip herbir sefir 

veya maslahatgüzarın maiyetipde birin"t:i serkatipleri ile baş 
1 

! • 

tercümanları bulunmuştur. Sonra heyet-i mebusan Ahmet Vefik efendi 

hazretlerinin maiyetinde düh~l etmiştir. Memalik-i mahrusenin 

her tarafında vürut etmiş □ lan Mebusan-ı mumaileyhimin sade el-
' 

biseleri ve sakin hareketler~ memurin-i mülkiye ve askeriyenin 

sırmalı üniformalarına nazar~n ber kararat-ı teşkil etmiş olduğun

dan mişelenin Fransa'da 1789. sene-i miladiyesinde birinci mec-
ı 
i 

lis-1 umuminin küşadı münasebetiyle "bir teşebbüs azime mübaşeret 

olundu ki bunun badi □ lacağı , netayic ve terakkisini kim keşif 
i • 

ve beyan edebilir." kavli hatırıma gelmiştir. Mebusan taht-ı hü

mayunun karşı tarafında durmuşlar ve bunların canibi yesarında 

birgün evvel tayin olunmuş alan ayan kaim olmuşlardır. Heyet-i 

ayanın ekserisi vükelay-ı sabıka ve süteray-ı saltanatı seniye 

olup bunların içinde devletlO Namık Paşa hazretleri dahi seksen 
1 • 

• 1 

yaşında bir pir olduğu halde : adeta bir genç: gibi durmakta idi. 
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Meclis-i ayan riyaseti esbak Paris sefiri □ ~up arada dahi 

malum ve ehliyetleri müsellem alan devletlü Server paşa hazret

lerine tevcih buyurulmuştur. 

D □ lmabahçe Saray-ı hü~ayununda saltanat dairesi fen mimarı 

noktai nazarıyla fevkalede '. nefistir. Paris 1 te dairey-i mezkureye 

benzer hiçbir mahal yoktur~ Saltanat dairesinin sathi Luver sa

rayında vaki büyük daireni~ iki misli olduğu halde tezyinatı 

gayet güzel ve aladır. 

Taht-ı hümayun altınd~n olup üzerinde kadife bir yastık k □ nmu 

i 
ve önünde sırma bir aeccad~ serilmiş idi. Bundan başka dairede 

oturacak mahalli veyahut sandalye bulunmakta idi. 

Zat-ihazreti padişahı biraderleri necabetlü devletlü Reşad 

efendi hazretleri maiyet-i , hümayunlarında bulunduğu halde sal

tanat dairesine dühullerinde nutku hümayun yed-i şahanelerinde 

idi. Şevketlü Abdülhamit han hazretleri sade siyah elbise labis 

oldukları halde hazırına atf-ı nekah-ı iltifat ettikten sonra 

tahtı saltanat önünde durmuşlar ve nutk-u hümayunu zat-ı ·hazreti 

sadaretpenahiye ve sadraza~ hazretleri dahi mebyn-i hümayun baş-

?4- katibi devletlü Sait paşa hazretlerine vermişler ve Sait paşa 

hazretleri dahi kıraat eyl~mişlerdir. Nutkun hitamından zat-ı haz

reti mülükane hazıruna yine atf-ı nekah-ı iltifat· ederek avdet 

buyurmuşlardır. 

Şevketlü Abdülhamit h 9n-ı sani hazretlerinin mebusanın 
' 

ırk hamiyetlerini tahrik e~ecek birkaç söz irat buyurmamış aldukla: 
i 

benim gibi sari Avrupa gaz~teleri muhabirlerinin hatırlarına 

mütebidir alması muhtemel fse de resmi küşadtan sonra bu babta 
1 

saray-ı hümayun kademey-1 ~emurin tarafından verilen malumata 
i 
' 

nazaran zat-ı hazreti padişahının böyle söz söylemeleri devlet-i 

iliyenin usul- □ teşrifatın~ muhaliftir. 
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Elhasıl □ gün devleti Osmaniye için pek mesut olup birinci 

defa alarak zat-ı hazreti tac!idarı ahalisiyle ihtilat eylemiş 

ve memleketin imarına cümlenin muavenetini talep etmiştir. 

Hüsnü . niyet şehriyarı de~kardır. Bununla beraber kavanin-i 

cedideyi muhafaza için hayli ~etanet-i efkar lazımdır. 

Bugünden itibaren mebusan ictimaa başlayacaklardır. 

Mevki-i müzakereye kayacakları mevad-ı meclisin nizamnamesi 

dahiliyesi ve intihap ve vilayet ve matbuat ve bütçe nizamname

leridir. 

Vakit Gazetesinin 328 numaralı ve 7 Ramazan 1293 ve 13 

Eylül 1292 ve 25 Eylül 1876 tarihli nüshasından: 

Varaka 

İslahata ihtiyacımız umur-u vazıhadandır. Fakat keyfiyette 
i 

ihtilafat çoktur. Yani islahat lüzumunu arzuy-ü teceddüt ile 

hissedenlerin bile bu babta nokta-i ittifaklarını tayin etmek 

müşkil gibidir. 

i 
Mesela bunlar Avrupa'da ~lduğu üzere esasen hüküm~ti meş-

rutiyet kaydıyla bağlamak istrrler isede meşrutiyetin hudud 

ve derecatını tayin ve kayıa ~tmek hususunda feran zehapları 
! 

tefavütteh vareste değildir. Sunun için islah şanımıza layık 
i 

usul teharrisinde edilecek mutalatın bu makale ihtilaf ve tered-

düde tesadüfi cihetle gayr-i ~eslük bir yala sapıvermeden evvel 

sermenzil maksuda eriştirecek ; tarikin akıbeti ve mehavif ve 

teh-likatını harita-i hazim v~ ihtiyatta tetkik ile varta-i 
1 

i 

izmihlale düşmemek için esbab~nın derpiş edilmesi elzemdir. 

İntihabat-ı Cedide ile ıslahata arzugiş olan vatanperver-, 

lerin hükümetin meşrutiyetinden birinci emelleri istibdadın 

su-1 tesiratını men edecek kuvve-i fiile vücudidir. Böyle kuvvete 
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şeran ve hikmecte ihtiyacın bepahetine nazaran bunun vücudunda 
1 

1 

tereddüt edilemez iaede tayin nevi ve keyfiyet için Avrupa 1 da 

cari olan, ahval vs muamelatın mahaz-i tatbik adolunması mecellebe-i 

nedamettir. Bizim burayı teml~kimiz Osmanlılı~ın usul ve kuv~e

tiyle hasıl olmuştur. Osmanlılığın usul ve kuvveti ahkam-ı celi

le-i şeriyyee müstenittir. Ah~amı celile-i şeriyye mehazir siyasi

yenin mani kavisidir. İstibdat dahi mehazir mezkurdan olduğundan 
i 

7- şeran memnuniyeti musaddak demek olduğuna nazaran bu başka yolda 
1 

1 

1 

teharri etmek milliyetimizin ~sas istikrarı alan Osmanlılığı 

ta'yir ve tebdil edecek ve Osmanlılıktan başka bir nam ile yad

olunması mükteza olacak bir s fatla istibdal eylemek demek ol

duğundan bu ise zannedilir ki Osmanlılığın inkırazını kabul 

etmektir. 

Zira böylelikte Osmanlılıktan çıkar isek hiçbir millete 

iltihak edemeyiz. Ortada kalırsak bizi Osmanlılıktan çıkaran 

sıfat bizden mübeddel olur ki unvan-ı cedide altında kalınca 

ne olacağımız meçhul kalır. Birde bizde vezalf-i mukaddesine 

riayetimiz mefruz olan hakk-ı hilafet vardır ki ahkam-ı mahsu

sanın müdahalat-ı gayri meşruya arzedilmesi bütün ehli islamın 

teesürünü mucip alacağına bakılırsa men'i istibdat için ittihaz 

edilecek vasıta-i mü~sslre millet-1 hakimenin müsteriit olduğu 

kavanin ilahiyyeye kabil-1 teyfik olmadığı takdirde cihet-1 

zaratı ayrıca mühaza etmek iaıım gelir. Husulü maksat için tayin 
1 

olunacak kuvvet-i devletin esbab-ı hayatiyesinden olan şu iki 
' 

3- cihete su-i tesiri mucip eczadan terkip olunduğu veyahut ilacın 

şu eczadan terkibi zaruriyattan addolunupta daire-i vazifenin 

evvel iki cihete tecavüz edememesi için haddi tayin olunmadığı 

halde islahatın makus alması ~ukarrerdir. İslahata ihtiyacımızı 

usulü kadimeden enfean etmek istemeyenler dahi tasdik etmekteler. 
1 
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Bunlar efkar-ı cedide ashabına karşı şurasını dahi diyebilir
! 

' . 
!erki sizin ıslahat arzusuna düşmeniz terakkiyet-ı cedideden 

kati mesafe içindir. Bizim dahi muradımız ikbal-i kadimemiz 
1 

avdetidir. Fakat sizin birinci emelimiz Avrupalıların tevec-

cühünden istifade için usulün anların istedikleri yala tahvildir. 

Halbuki tahvil-i usul b~nların teveccühünü kazanmağa sebeb 

alamadığı Ri tahvil-i usul mQmune tutulan vilayette ihtilalin 

zuhuruna esaaen mani □ lamamı~tır. Binaenaleyh tahvil-i usulün 

faideai bizce musaddak olmayıp fakat lüzumunu tasdik edeceğimiz 

islahıtın sözü aya~ına dUşür~eyecek yalda icrasını reyinden 

dahi infak edemez. 

Ötekiler dahi bunlara "Avrupa'da terakkiyat-ı medeniye 

efkar-ı umumiyenin kuvveti nisbetinde tahsil edegeldiğinden 

ve bunlarla günden güne çoğalmakta □ lan münasebet-i siyasiye 

ve ticariyemiz ehemmiyeti id~renin ağlebiyete uydurulmasını 

müstelzim olduğundan bekamızın temini ta 1 yir usule muhtaç bulun

makla bundan başka çare y □ kt4r,, diyebilirler isede bunların 

ortalarını bulup herbiri bir hisse·tabi alan iki nevi efkarı 

telif etmek bizce muvaffakiyetin esasıdır. diyecek kadar mühimdir. 

Bizce anların efradı ne bunl~rın tefriti taraftarı almadığımızdan 

mümkin-il husul alan netice-i itidale meyyal bir lLsanla terizki 

aladan ednaya kadar muvazzafların ifal ve amaline nezaretle 

idare-i keyfiyetten münbeis olarak heyete ait alacak muzarratın 

defi vazife-i mahsusasını ifa etmek üzere bir kuvvete muhtacız. 

Fakat işbu kuvvetin meziyet hakimiyle vazife-i hilafete vechen 

minel vücüh müdahaleye asla mesagı alamaması lazım gelir. Makaad-ı 

idare-1 keyfiyenin men'i ve sait-i icraiyede vukuundan iştika 

olunagelen au-1 iatimalatın refi ise mehaeın-i siyasiye imhatından 

alan böyle bir emrin Avrupa 1 da olduğu gibi sellem esafil almayacak 
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80- surette hız-1: fiile getirilmesi şer'i şeri-tin mesağı bahtındandır. 

Hükümet-i Mel;be-i humkan ittihaz edecek usulün seyyiatini işte 

İngilter~de işitiyeruz ki menafii Vataniyeyi iltizam etmek vezaif

ten olan heyet-i vükelayı amele gruhu terzil ile İngilter~nin 

depil alemin dahiya-i kübrası ol~n zincir-i efkar olan ravebit-i 

seyyiateen ari tehlikesi düşünülmeyecek olur ise kırk bir vaka-i 

hayriyesiyle bertaraf alan gayret-i cüğliye razeil-i meaziyade 

yeniden ihya ve tecdit edecek esbab kabul olunmuş olmaz mı? 

Hükümet-1 meşrutayı arz~ edenlerin meni istibdada matuf 
i 

alan fikirleri hilafından vü1rudu meşrü-E alan sıf.atın camiatıyla 
! 

i 
müktezıyyatına gare hareket etmek vücudunu muzamman alan ahkami 

! 

şeriyyeyi tetkik ederse temini maksat için onların tayin edildiği 
i 

kuvvet-i edane kemal derece-i riayetiyle irade-i keyfiyenin 
1 

men'ine büyük vasıta-i kuvvet ittihaz kabiliyetinde tereddüt 
; 

edemez adab-ı insaniyenin şifaza-1 nizam ve devamı olan ravabit-i 

81- siyasiyeyi kesmek veyahut taksim eylemek iktidarını zahir beyin-
i 

lere veyahut selamet taviyyett meşkuk alanlara vermek dai izmih-

laldir. Terakkıyat-ı milliye~izi derece-i vukuftan derke-i inhi

tata düçar eden yeniçerilerin "isteriz" "istemeyiz" dediklerinden 
1 

maksat ne olduğunu kendileri :daha bilmemekle nümune-i kıyamet 
1 

adolunan zamanları hatırlardan çıkarmayal1m. Avrupalıların niza-
! 

mat-ı medeniyesini muhafaza ~den madde Gra-i umumiyeye galebe 

farz olunan kuvve-1 siyasiyedir. Bunu hüsnü istimale muktedir 

olan ruvsay selamet-i milliyeye hizmet edebilip era-i umumiyeye 

galebe edemeyenler Alzas ve +erini Almanya'ya terke mecburiyet 
1 

veren muharebe Marsılız cenaplarının makhuri olmuşlardır. Lard 

Palmersition zamanındaki ara-i umumiye ise de Palmersitanun 

tedabirine itiraz edemeyenler Lard Derby'yi bugün itham ediyorlar 

ve mübayenet-i ictat ile işbu 1 vukuatta~ ibrBt almak mecburiyetine 
l 
i 
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gidil~iği halde adem-i itilaf zemamı birele girmek kabiliyetin-

den müb~an olan efkarı umumiye bazı çe-i heva ve heves olacak 

usulün islahattan addolunmasını inkar etmek lazım gelir. İstibdadın 

82- ve irade-i ke.~fiyenin aleyhinde bulunmak müktezıyat-ı hamiyetten 

olduğunu inkar etmek hamiyetsizliktir~ Fakat itidalden ayrılmak 

83-

ve kaydı birden bire kaldirıvermek haksızlıkla maade fesadına 

uğramaklığı mucib olduğunu ~atıra getirmeyelim. Hürriyetin mukassem 
.. ! .... 

denilen Ingiltere 1 de hakimiyet meziyetinin mazhar oldugu istisna 

bizde dahi meri olarak ve vazife-i hilafete ait hukuku mukaddese 
i 

matman dide-i hürriyet edilerek meni istibdada kafil olmak üzere 

ittihaz olunacak usul Osmanlılığın müstenidi olan şerişerife 

dahi muvafık olabileceğinden bunun iki ciheti dahi memnun edeceği

ne nazaran tesisine musade-i hazreti padişahı şayan buyurulan 

meclis-i umumi bu noktaya mD~tenid olduğu ve kavaıd-i intihabiye 

ehliyet ve kabiliyetle sava~ık ahvalı ve netayici efal ve a'mali 

mücerreb ve adabı milliyenin takdir eylediği ahlak-ı fazile 

cihetiyle umumca• müntahap ola,nları tefrik ve temyiz etmek . mey

danını açık bırakacak surette vizolunduğu halde fuziyetiyle 

maksat hasıl veraiz sa'yi ve ictihadımız ser menzil maksuda 

vasıl olur itikadındayız. 

Basiret Gazetesinin 1932 numaralı 4 Ramazan 1293 ve 30 

Eylül 1293 tarihli nüshasından; 

Hasıl olan ittifak-ı u~umi üzerine teşkiline irade-1 seniye 
i 

şerefsadır alan meclis-i umumi hakkında aldığımız malumattır; 

Meclisi umumi iki dair~ye munkasım olup bunun biri ahali 

tarafından berveche-i ati u~ul üzere intihap olunacak yüzyirmi 

nefer azasından mürekkep olarak namına meclis-i mebusana denecek 

ve diğeri devlet tarafındanimensup otuz ya altmış azay-ı merkezi-
' 

yeden ibaret □ lup bunun dah+ namı:na meclis-i ayan tesmiye olunaa:ktır 

i 
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Meclis-i mebusan beher sene ~anunu ~vvel ibtidasından şubat 

Katına kadar üç ay tecemmü edip varidat' ve mesarifit ile sarfi

yatın m~vazesenesini muhafazai ve bilcümle kavanini müzakere 

eyleyecek ve temdidi ancak irade-i seniye ile olabilecektir. 

1 

Meclis-i ayanın vazifesi dahi meclis-i mebusanda karar 

verilen kavanin venizamatı takrar tetkik ile nizamat-ı mahsusunda 

84- tahdit edilen şeraite tevfikan tasdik veyahut tadil ve tashih 

için yine meclis-i mebusana gtlndermektir. Meclis-i Mebusan~n 

5-

i 
azası üç senede kamilen tecdit etmek üzere behersene sani çıkıp 

intihap ile yerine di~erleri! alınacaktır. Alınacak azanın sınıf-ı 
1 

teba-i devleti aliye tarafından intihabı için lazım gelen nizamna-

meleri yapılıncaya kadar vakit geçirmemek üzere yalnız bu sene 
' 

zaten ahali tarafından müntehap demek olan vilayat meclisi ida-

releri azasından talep olunacaktır. 

Meclis-i Mebusana intih~p olunacak zevatın hal ve şanlarına 

gelince bunlar bir mucib-1 hatt-ı hümayun eser ve hareketi cüm

lenin mütemadi olması için beynen nas hüsnü siret ve ahlak ile 

maruf bulunacaktır. Sinni yirmibeşi tecavüz edecektir ve müddet-i 

ümranda hiçbir cinayetle mah~um olmayacaktır. Memleketinde az 

çok emlak sahibi lunuacaktır~ İşte bu evsafı cami olan ve hamiy

yet ve gayret-i vataniyesi bulunanların meclis-i mebusan azalığı

na salahiyeti olacaktır. Azalığa intihab olunan memurinden ise 

terk-i memuriyet eyleyecektir. 
! 

Meclis-i Mebusana taşraıardan istenilecek azanın intihabı 

için vilayetlere Merbut sancrklar dahilinde ne kadar kaza var 

ise meclis idareleri bulunan, ve reis-i sancak olan mahalle ve 
! 

merkez vilayete merbut kazaların meclis idaresi □ lan merkez 

vilayete toplanıp orada müslim ve gayrimüslim kaç aza istenilmiş 
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ise dahil-iv ilayetteki l<Gymakamlara birer mektup yazılıp hal ve 
1 

şanları evsaf-ı meşruhaya muvafık müslim gayrimüslim matlup 

olan miktar ve adedte müsavi Her kimleri münasip gtlrürler ise 

memurin-i .mülükane mQthalİ olmavarak .isimlerini yazıp bir varakaya 

ve kendi isimlerini zeyl edip kaymakamlara teslim ve kaymakam 

mutasarrıfa mutasarrıf valiye gtlnderecek vali dahi idare mecli

sinin reyini aldıktan sonra niyaseti altında azay-ı muhtelifeden 

mürekkep meclis teşkil ile mektupları küşad edip ekseriyeti 

kazananlar ekseriyetle ve muaavat reyini kazananlar kura ile 

aza intihap olunacak ve evrakı; intihabiye takımı ve yapılacak 

cetveliyle dersaadete gönderilecektir. 

Meclis-! Mebusanın bidayet teşkili kanun-u evvel olup in

tihap olunan aza başka başka teharrirat-ı mahsusa ile gönderile

cek ve herbirinin kaç rey içinde ne miktar rey ile tercih olun

dukları tetkik meclisi azasının mührüyle yedlerine mazbata veri-

lecektir. 

Meclis-i Mebusana dersaadetten alınacak aza için dersaadet 

mülhakatı yirmi daireye taksimiolunup her daireden ikişer zat 
1 

istenilecek ve devair dahi bu !stenilen iki kişiyi intihap et-
! 

mek üzere taraflarından ikişer'nefer vekil intihap edecekler-

dir. 

Herkes işbu vekalete kimi intihap edecek ise ismi komisyon

da tutulacak deftere kayıt olunup her kimin isminde ekseriyet 
: 

1 

görülür ise anlardan vekalete iki kişi intihap kılınacaktır. 
1 
1 

Yirmi daireden bu vechile tayi~ kılınacak vekiller. devlet taraFından 
! 

~ayin olunan mahalde ictima edip vilayetler meclisi idaresinin 

aza intihabı usulüne muvafık, ~dedine müsavi ve evsafı mebhuseyi 
i 

cami aza intihap ile isimleri tiir varakaya ve kendi isimlerini 

zeyline yazıp temhir ederek zabtıye nezaretine andan şuray-ı 
' 

devlete takdim edecektir. Evra~-ı merkume şuray-ı devlette bit-

tetkik ekseriyet kazananlar te~cih ile memuriyetleri ilan ve 
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şahadetnameleri ita kılınaqaktır. 

Azadan herbirine yevmiye verileceği gibi taşradan gele

ceklere mal sandıklarından :harac rah ve mesarif verilecektir 
1 
i 

ve azay-ı matlubenin iki sülüsü (2/3 si) toplandığı gibi me
! 

i 
11s-i mebusen küşat alunac~ktır. 

1 

! 

İşbu nizamname sekiz qentten ibaret olduğundan tafsiline 

destres□ lunduğu anda neşreqileceği mukarrerdir. 
1 
1 

!· 
Levan't Heralt Gazete~inin 22 Mart 1876 tarihli nüshasından; 

1 

Evvelki gün resme!n kü~at olunan meclis-i umumi aleme karşı 

kanun-u ,esasinin mevk-i icraya vaz □ lunacağına bir burhandır. 

88- Z~t-ı hazreti padişahı b~rinci defa olmak üzere bir hükümdar-ı 

meşrut sıfat-ı aliyesiyle teba-i şahaneleri mebuslarını huzur-u 

hümayunlarına kabul buyurd4lar. Memalik-i devleti aliyenin her 

canibinden intihap olunmuş . □ lan mebusan ile ayan resmen mabeyin-i 
1 

hümayuna davet ve bir nutk~u hümayun ile ve zaif-i nazifeleri 

ilan ve işea buyurulmuştur J 

Bu yevm-i mesudun mümkün mertebe hem parlak ve hemde meha-
1 

betli olması zımnında elde~ gelen der~ olunmamıştır. Böyle bir 
i 

suret-i resmiye ve fahriyede yapılan resmi küşade nazaran mebusan 
1 

1 

ve ayanın vazife-i nazifel~rini kemayalik icraya muktedir olduk-

larına zat-ı hazreti padişahice etminan ve emniyet hasıl olmuş 

olduğu muma ilyehim dahi arylamış almalıdırlar. 

' 

Bunların memuriyet-i cedidelerinin ehemmiyet ve cesametini 

davet olundukları divan ma~alli kendilerine ifham ediyordu. 

Öyle bir divan mahalli ki her noktasında hükümet-i istibdadiye-
! . 

den eser görülüyordu. İşte şevket! □ padişah alice mebusan memle-
ı . 

keti öyle bir divanda kabui ve gayet mühim ve kuvvetli bir nutuk 

beliğ ile hükümet-i meşruttyeyi ilan eyledi. 
1 
1 
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Demek oluyor ki; Usul-ü esrar zeval buldu. Çünkü; zat'-ı 

hazreti tacidarı kendi tebasının mebusanını kendi ikametgahı 

şahanelerinde cem ve efkar ve ~iyet-i mülükanelerini nutk-u 

hümayun ile ifham buyurdular. 

Nutk-u mezkur gayet mufas~al ve Avrupa hükümdarı meşruti

lerin nutuklarından daha dakiki ve mübeccel idi. Nutk-u hümayunun 

··rıkraatı müteaddisesi ah~alı tarih ile mernlu idi. Zannımıza 

göre bu da meclis-i mezkurenin_ sahayif tarihinde görülmüş şeyler
ı 

den □lmadı§ını ifham ile beraber mebusan ve ayanın ittihaz ~decek-

leri nakta-i hareketi tarif iç~n idi. 

Nutk-u hümayunda zat-ı haireti padişahi tabi ile metbu 

beyninde emniyet ve itimat ve halk ile hükümetin ~vezaif ve 

hukukuna tahdut ve tayin etmek lüzumunu beyan buyurmakla halk 

nazarında hükümetin ve zaifini tasdik buyurdukları gibi hükümet 

nazarındi dahi halkın vezaifi l mebusanın malumu aldu§una emniyet 

şahaneleri bulunduğunu beyaz i~e tarafeynin yani ümmeti hükümetin 
1 

icray-ı vezaifini müzakere etmeye mebusanı davet ve binaen aleyh 
1 

zatı hazreti padişahi usul-ü m~şveretin birinci cihetini ikmale 

inayet buyurmuşlardır. Zat-ı hazreti padişahi tarafından heyet-i 
! 

mebusanın suret-i kabulleri ile beraber müzekeratlarına verilen 

ehemmiyetten heyet müma ileyhaya bir hiss-i azam ve mühim hasıl 

olmuştur. 

Mebusanın vazifeleri uhdelerine tevdi olunan memuriyet-i 
i 

mühimmenin icrasıdır. Eğer bu ~azifeyi kemayalık icraya muvaffak 
' 

olurlar ise devlet-i Osmaniyenin muhibbi olanların ezcan ve 
! . 

arzu eyledikleri tecdit hayatı ' temin olunmuş olur. Bu tarik-i 

terakkiyede derece derece ve bir suret-i sabitede devam ediliyor. 
1 

Devlet-i Osmaniyede bu nakta-i mühimmeye vasıl olmak için mebu
ı 

sanından ne intizar etmelidir? İtikadımıza gtlre herşeyden evvel 
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arz ve ıvaz alarak sıdk ve istikamet ile hareket beklemelidir. 
1 

Zümam.ı hükümeti yed-i idarelerine almış alanları bir müşkil 

hale düş □rmekten başka bir şeye yaramayan itirazat-ı vahiyeden 
! 
i 

ihtizar ile meclise havale olunan mesaili serbestçe ve bila 

havf mUzakere ve beyan etmek ~ebusanın borcudur. 
! 
1 
1 

11- Mebusan şurasını bilmelidir ki uhdelerine havale olunan 
1 

1 

vazife pek büyük bir vazife o~up vakıan herşeyin bidayetinde 

hayli müşkilat zuhuri tabii isede hastalık sathi bir takım müa-
V 1 

liceler ile zail □ lamayacagından şecere-i illeti t~ ktikünden 

koparmalıdır. 
1 

1 
1 

1 

Bil' seneden beri zuhura 'gelen müteaddid muhataralara dev-
i 

let-i aliyenin ne surette mukavemet idip geçirdiğini mebusan 

bilmelidirler. 

1 

Devlet-i aliyenin hakik~ten duvvetli olduğunu sun'i bir 
i • 

takım mevakı ve desaisten başka kendisine iras zaaf eder şey 

olmadığını cezm etmelidirler 1 ve bu cezmin husulü için dahi .bir 
i 
1 

sene zarfında ceryan eden ahvali nazar-ı tetkikten geçirmelidir. 

Devlet-i aliyenin muzayaka-i maliyesi meydanda olup ecnebi 

entrikalarıyla ihtilallerden : müşkil bir halde bulundu~u vahıben 
i 

ve adasını dahi kendisini te~k ettikleri halde müttefika-i 
' 1 

Avrupa'ya karşı hukukunu muh9faza için şu kadar askeri silah 

altında tutuyor. 

Memleketin şan ve şerefi vikaye için meclis-i mebusan hüs
ı 
1 

nüniyet ve efkar ile muttasıf bir hükümdar celil- iş şane muave-

net için toplanmıştır. 

Öyle ise ey Mebusan 

1 

1 

kJncti amelinizi layık-ı mutala ediniz. 

Avrupada namuslu vatanperver : mebusanın kazandıkları şöhreti 

düşününüz 1 
i 
1 
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Birtakım memleketler vardır ki ve zannınızı tehdid eden 

muharadatın daha büyüklerini geçirdiler. 

Memleketinize efkar-ı sıyanet ve istikamet şahaneleri der

kar □ lan şevketlü padişahımız hakkında hareket-i rneşruada bulu-

nunuz. 

Eğer vezaifinizi icra ederseniz memleketiniz bir veya iki 

sene zarfında en büyük dev1Jt1ere başkaldıracak dereceye vasıl 
i 
i 

olur. Buna emniyet ve itikat ediniz. 

dan; 

! 
i 

Levent Heralt Gazetesi~in 28 Mart 1897 tarihli nüshasın-

Meclis-i umuminin küşadından bugüne kadar gOzeran eden 

müddet zarfında meclisi mebu~an cidden ve hakikaten işe başladı. 

Millet-i Osmaniye bedhavahlafından bazılarının zannettiği gibi 
i 

meclis-i mebusanın öyle bir ~ecmia tasdikaran olmadığı şimdiye 
i 

kadar vukubulan ictimalardan; anlaşılmıştır. 
! 

Geçen perşembe günü meclisin nizamname-1 dahiliyesi müzekera

tı mGnasebetiyle bir mebus birinci defa olarak yirmi dakikadan 

ziyade gayet müdek~ık4neve mahirane bir nutuk irat edip nizamna

menin meclis-i fuebusanın şub~lere taksimi hakkında □ lan üçüncQ 

bendi üzerine beyan-ı efkar ~tmiştir. Natık mumaileyh ~udUs'ü 

şerif mebusu Yusuf Ziya efen~i olup her ne kadar sinnen ge~ç 
1 

ve parlement □ muamelatına mülakisi az ise de söylediği sözleri 

öyle müdekkikane söylemiştir~ ki mebusluk sıfatını kemaliyle 
i 

hazi bulunduaunu isbat etmiş~ir. Yusuf Ziya efendinin efkar-ı 
1 

94- ulemadan Bursa mebusu Bahaettin efendi tarafından muhafaza olunmuş 

ve her ne kadar Bahaettin efqndi nutuk yerine çıkmamış ise de 

yine oturriu~u yerden pek güzel idare-i lisan etmiştir. 
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Vükelanın mesuliyeti üzerine bent hakkında Bahaettin efen

dinin irat eylediği nutuktan sonra meclis tatil olundu. Meclis-i 
1 

1 

mebusanın şu vechile serbest müzakeratından memleket pek çok 

istifade edecektir. 

Hele böyle iki zatın gösterdikleri maharet bais-i şükran

dır. Nizamname-i mezkur hakkındaki müzakerattan ziyade mücip 

memnuniyet olacak netayic bekliy.oruz. .. ' 

Devletin kuvve-i teşriyesi kuvve-i tenfiziyesinden pekçak 
1 • 

ziyade terakki eyledi. 
i 
1 

Türkler teşri cihetince ~ek meşhur olup bu babtaki eski 

hayli hatt-ı hümayunlar vardır. Fakat kavanin kemali berkemal-i 
i 

hUkDmet teşkil etmiyor. Kavanin hükümet memurlarından ziyade 

halka aittir. Hükümetin vazif•si memleketi idare ve kavanini 
1 

,_ icra eylemek olup Türkiye I nin ;hükümeti ise bu vazifeyi icra 
1 

etmez idi. Devlet tebasından bir adam vergi verdi~i halde ona 
1 

bedel asayiş ve rahatını 

ve asayiş ise kavanin ve 

yani :emniyetini arzu eder. Bu rahat 
1 

1 

1 

1 

nizamatın ibaresi temin etmez. İcra 
1 

ister adalet ister, adalet darii mnsavat ile olur. 
i 

Devlet-i aliyeyi bu hali zayıfa getiren şey kavanine fik-

danı olmayıp "emniyet" kelimesinin cami oldu~u kaffe-i meaniye
ı 

nin Türkiye'de mevcut olmamas~dır ki her hükümetin tebasına 
1 

1 

borcu dahi o emniyettir. Bu d~hi kuvve-i tenfiziyenin kavanin 
' 

ve nizamatı sadıkane icra etmesiyle olur. 

1 

Adem-i emniyet meselesinin birçok esbabı olup meclis-i 
' 

' 
mebusan esbab-ı mezkurenin tetkikiyle meydana çıkarmak vazife-

' 

siyle mükelleftii. E§er mebuslar böylece hareket etmezlerse 
i 

padişahlarına ve vatanlarına qorçlu oldukları vazifelerini ic-

rada kusur etmiş olurlar. 

İdarenin su-i istimalini~ki meclis-i mebusan bunun tetkik 

etmekle mükelleftir- ner memleketi vaktiyle harap etmiş ve her 
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memleketi vaktiyle harap etmi~ ve her memleketde her vakit gH-

96- rülmüştür. Bu suiiatimalden en ziyade rahnedar alan İngiltere 

idaresi devlet-i aliyenin idare-i sabıkası kadar tebasına "em

niyet" , bahşetmezdi. Fakat İngilizler "meclis-i A~am" ile hukuk

larını kazandıkları misüllü Osmanlı ahalisinin dahi meclis-i 

.. mebusan ile hukuklarını kazanmaları iktiza eder. Emniyet hukuku-ki 

adalet ve musaavat üzerine müessestir. Kaffe-i kavanin ve niza

matın ve her milletin esas sa.det halidir. 

Vakit Gazetesinin 338 numaralı ve 18 Ramazan 1293 ve 6 

teşrinevvel 1876 tarihli 

Dünkü perşembe günü 

1 

nüshasından; 
i 
1 

dahijbab-ı alide 
1 

1 

ve fevkalede surette 

bir meclis-i umumi inikat edetek mesmuata nazaran bu mecliste 

dahi derece-i bedahta varan işlahat-ı esasiye hakkında bazı 

müzekerat ceryan etmiştir. Ye~i~erini mütekip inikat eden me~alis-i 
1 

umumiyede mevzu baha edilen m~vad-i hareket-i askeriyenin tadi-

97- lini istinat eyledi~i cihet ii~ islahat mebhuseden ibaret olup 
i 

ahıre-i samla res şükran alan ihavadise nazaran hatt-ı hümayunda 
i 

tayin olunan vezaifle iştigal : etmek üzere bir meclis-i umumi 
! 

teşkiline karar verilmiş ve by meclisin kararları için mevki-i 
1 
1 

tedkik almak üzere verilen ka¼arlarda hukuk-u hilafet ve buna 
l 
i 

ait ve menafi bir şey zuhurunda tadil edilmek üzere meclis~i 

umumiye iade olunmak vezaifiyle mükellef alarak senato makamında 

ve (divan-ı saltanat) isminde !bir meclis teşkili lüzumuna karar 

verilmiş ve bu meclisin azay-i tabiyesi kademey-i ulema ve vüzeradan 
! 

ve bunlardan başka devlet tar~fından intihap olunacak lüzumu 

kadar azadan ibaret olaca~ı cµmle rivayettandır. 

! 
Avrupa'Ba bu meclislerin ' azası azil ve infisalden masun 

i 
olmasıyla ve vazifenin tevafuku cihetiyle nizamın dahi muvaffakatı 

' 1 
1 

ihtimaline nazaran bunun dahi : öyle olması melhuzdur. 



8-

99-

-54-! 
1 

1 

Vakit Gazetesinin 341 nu~aralı ve 22 Ramazan 1293 ve 28 

Eylül 1292 ve 10 teşrinevvel 876 tarihli nüshasından; 

Teşkili mukarrer bulunan.meclis-i umuminin nizamat layiha

sının bil müzakere kararlaştırmak üzere dünkü gün bab-ı alide 

ekser vükelay-ı fiham ve ulema ve memurin-i izam hazeratı mev-
i 

cut bulundukları halde şuray-ı devlet dairesinde devletlü Mit
ı 

hat paşa hazretlerinin riyasetleri tahtında bir meclis-i mah

susak dolunmuştur. 

Hakikat GazetesiMden 

Teşkiline karar verilmişi olan meclis-i umuminin vezaifini 
i 

tayin ve tahdit etmek üzere ş~ray-ı devlet reisi ibhetlü dev-
1 

letlü Mithat paşa hazretlerinın t~ht-ı riyasetinde olarak otuz 
i 

azadan mürekkep bab-ı alide blr komisyon-u mahsus tecemmü etmiş 

ve önümüzdeki perşe~be günü bir'.daha tecemmü edece§i işitil

miştir. Rivayete nazaran komisyon mezkur azası vükelay-ı fiham 

ve sudur azam ve ulema ile rical devlet-i aliye ve ferikan-ı 

kiramdan mürekkep imiş. 

Vakit gazetesinin 357 nu~aralı ve 9 şevval 1293 ve 15 teş

rin evvel 1292 ve 27 teşrinevvel 1876 tarihli nüshasından; 

Meşrutiyet-i idare 

(Beyan-ı Hakikat) 

Devlet-i aliyede islahat 1 icrasının vücup ve lüzumu iki 

sebeb-i mücbire müstenittir. 

Biri devlet-i asmaniyede minel kadim müttehaz olan meslek-i 

idare vakten b~de vakit dücar ı tebeddülat olarak nihayet şer'i 

şerife ve asrın terakkiyat-ı ~edeniyesine tevafuk edemeyecek 
i 

surette usül-ü istibdadın meydan almıştır. 
1 

1 

Di§eri ahvalı alemin her!cihetinde müşahede olunan terak-
1 

kiyatın umur-u siyasiyede dahi suretpezir zuhur almasına binaen 
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kadim mesleğimizi terakkiyatı ' cedideye tevfikan istikm3l etmek 

mecburiyetidir. Şu esbaba mebni bir zamandan beri memleketimiz

de lüzum-u islahat h~Qti gtiründü ve bu hissiyat-ı islahat namıy

la hayli şeyler icat ve ihti~aın~sebebiyet verdi. Ancak teessüf 

□- olunur ki esaslı birşey yapılmadı. Askeri tensikatı kavanin 

101-

! 
venizamın teessüsatı gibi umur-u hayriye ihtira•ına oldukça 

muvaffak olundu. Fakat yapıla~ hüsnü cereyan ahkamını vikaye 
1 

ve mutezıyat-ı madeniye-1 sai~eyi istikmal edici bir idare tees-

süs etmedi. Yani kadim mesleğimiz ihtiyacat-ı zamane ile.meze 

olunarak umur-u tasavvurat-ı ~üstahsineden olup mevki-i icraya 
1 

1 

Konulmadıkları halde 9alnız mevcOtlarının niyet-i halisanelerine 

ve kuvveti karihalar1na delal~t edebilip mülk ve millet bundan 

bir faide göremez. Binaenaleyh herşeyden evvel anların icadını 
! 

icbar eder bir Kuvvet tesis olunmai~dır. İşte o vakit mine! 
i 

kadim ehli islamın makbulü alan meşrutiyet idaredir. Meşruti yet 
1 

idare bir nazenin dilberdir ki bir yalda tezyinata ve nakabil 

ta•ğuyyur ed~ ve naza inhisar~ kendisini zül ve meskenet bilip 

her vakit ve zaman tezyinat-ı / cedide ve etvar ve mişvar naşinide 
1 

. ! 
ile arzı endam eyler. 01 şahidi münevver karun-u sabıkada ki 

1 

1 

gtinlüne ruhsarıyla ondakuzunc~ asırda arzı ctidar edemez. Emnay-ı 
i 

develt-i aliye kadimden beri ahkamı şeriye icrasıyla memur olup 

bunların fiiliyatına nezaretle ahkam-ı şeriyeyi su-istim~lden 

vikaye birdereceye kadar vükela-ı ümmet makamında alan ulemanın 

ve vezaifinden addolunarak ve' bir de mesal-i mühimme-i devlet 
i 

zuhurundan kadimen ve ayan-ı memleketten ibaret teşkil olunan 
! 
1 

divan-ı umumilere ait mevadtan bulunmasıydı. Bu ise sırf idare-i 
1 

1 
1 

meşrutiye demek olup heyet-i ~evlet şu iki kuvveyi mütakabilenin 

' 
muvazehesiyle kuvamüpzir beki olurdu. Refte ayan-ı memleket 

i 
i 

dai-i istiklale ve sınıf-ı ul~ma umur-u hiasiye-i dünya taamına 

münhemin almakla nevzübillah pu kuşegiş menfeatperestüen ile 
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inkıraz-ı devlete bir ramak kalmışken berid-1 galip beKay-ı 

devlete destgir bulunmuş ve ancak şudadı vestad-ı inkılap arasın 

hiçbir milletin tahliskar. beyan edemediği zürpençe-i istibdada 

ümmet~i osmaniye dahi girdanda-i malubiyet olmuştu~ Usul-ü 
1 

kadimemizce yüzseneler me~ki-1 icrada fiiliyetini gtistermiş 
1 

ve neticesinde devleti hareket-i fedakarane ihtibarına icbar 

eden nekayisi bilinmiş ve: diğer taraftan milel-i mütemeddinede 
! 

nice bin inkılaptan sonra! karar kir □ lan sureti idare devlet 

bir numune-i emsal olmuş, Bir zaman-ı fırsat içinde yaşamaktayız, 

Şevket! □ padişahımız efendimiz hazretleri devlet-1 aliyelerini 

bir esas-ı metin ve müstakim üzerine tesis buyurmuş teşebbüsat-ı 
1 

hayırhavahanesinde bulunduklarını hatt-ı hümayun-Ü merhamet-i 

makrun şehinşahileriyle değil yalnız teba-i şahanelerine bütün 
! 

alem-i medeniyete tebşir buyurdular. Cenab-ı hak herhalde niyet-j 

halisenin muini almak cih~tiyle uluvvü kadar ve menziletlerini 
! 
1 

ilan eden teşebbüsat-ı hayriye bilutfihi teala netice-i hasene 

' 

hasıl edece~ine ümidimiz kavidir. Bu halde padişahımız efendimiz 

bi hakkı islaf ızamına takdim eyleyeceği ve şu teşebbüsat-ı 

siyasiye en büyük muzaffariyetlerden ziyade zat-ı akdes-i padi-
, 

şahiyi tazim edeceği vareste-i kaffe-i şübehatdandır. Henüz 

teşebbüsatı hazıra bir ka+ar-ı kati ile faysalpezir almamış 
1 

isede işin esası bir meclis-i umumi ve birde divan-ı ~altanat 

teşkilinden ibaret olacağinı bir dereceye kadar takarrur etmiş 
i 

oldu~undan beyan-ı hakikat zımnında ve alelhusus bilip bilme
! 

yen ve merza arza mübtela:alup a•raz-ı şahsiyesine hizmete 
' 

alışmış alan kesenin ratt!ve yabiz güftgüları mecalis ve mehafilc 

duran devran ettiği bir zamanda vatandaşlarıma bildiğimi ilan 

eylemeği vazife-i hamiyetten addettim. Ve sual cevap tarzında 

atideki izahati isbata cesaret eyledim 
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S-Meclis-i umumi nedir? 

C- Ümmet-i □ smaniyenin müntehaµ kardeleri □ lan vekilleri 

tarafından kavanin ve nizamat ~evletin hüsn-U ceryanına ve 

terakkiyat-ı medeniyenin icap ettirdiği nizamatın tasdikine 
1 

1 

' 

ve umur-u maliyenin kaidesine muvafık surette idaresine ve her 

türlü sefahatın menine memur b~r meclistir. 

S- Meclis-i umumişer'i şerife ve usul-ü idare-i kadımemize 

mutabık mıdır? 

C- Evet mutabıktır. Çünkü 1 şeran ve aklen bir şahsın mahalli 
1 

i 

sarfını göstererek diğerine vetdiği akçenin hesabını s □ rmağa 

ve kendisinin idaresine dair talimat ve nizamat tanzimine sala

hiyet verdiği şahsın yaptığını bil muayene tasdik ve kabul ve 

ındınde m□kaddes □ lan kanunun icrasını su-i istimalden vikaya 
i 

etmeye hakkı vardır. Bu surette de bir milletin bitarikil üli 
' 

hakkı.alması lazım gelir. Usül~ü kadimemiz icabınca vaktiyle 

sınıf-ı ulema bir nevi emnay-ı! ümmet namını alarak bu vazifeyi 

icra ettikleri gibi şimdi meclls-i umumi dahi □ vazifeyi if~de 
1 

: 
edeceğinden meclis-1 umumi teşkil usül-ü kadimemize mutabıktır. 

S- Beyan olunan vazifenin. usül-ü sabıka vechile icra □ lunma

yıpta bu suretle ifası neden i~tiza ediyor? 
' 

C- Meclis-1 mebusan teşkili usül-ü sabıkanın ikmaliyle 

tecdididir. Çünkü malum olduğu: üzere islamiyette ulema Kristi-
1 

yanlarda olduğu gibi kesbi imt~yaz etmiş bir sınıf de~il~ir. 
1 

1 

Kaffe-i islamın hukukta yekdiğ~rinden farkı yoktur. Binaenaleyh 

mebhusün anh elan vazifeyi bir sınıfa hasretmekten ise bütün 

ümmete tamim eyelemk akla ve nakle daha ziyade tevafuk eder. 

Mecils-1 umumideki azaların vazifeleri tayin kılınaca§ı ve su

ret-i sahihada ümmet-i csmaniye tarafından tevkil olunacağı 

cihetle intizam hali mucip old~ğu gibi hakkaniyete dahi muva

fıktır. 



S- İşbu meclis-i umumiye ttristiyan vatandaşlarımız dahi 

alınacak mıdır? 

c- Şüphe yak, alınacaktır. 

S- O halde bazı kisenin buna itiraz etmelerine ne denir? 

C- Bu babta itiraza mah•l yoktur. Mademki ttristiyan vaian

daşlarımızda şer'işarifin ahkamınca hukukta nail-i musavattır. 
' 

Ümmet-i islamiyenin verdikleri akçanın hesabını suale ve idarelerine 

ait kavanin ve nizamatın hüsn-ü cereyanına nezarete hakkı olduğu halde 

hukukta müslümanlar ile musa~amat üzere bulunan Hristiyanların 

dahi meclis-i umumide bulunmaları muvafık-ı hakkaniyettir. 

S- Bu surette meclis-i 4mumi'de bulunacak Hristiyanlar 

Hristiyan ahalisi tarafından mı intihap olunacaktır? 

C- Mecaliste şu kadar Hristiyan şu kadar müslüman azası 
! 

bulunmak kaidesi ümmet-i osmaniyeyi ikiye taksim edip tefrika 
1 

1 

veren ahvalden bulunduğu ve daima dost yüzünden görülen düşman-
1 

larımızın bize bu sureti tavijiye eyledi~i cihette ittihadımıza 

bais alacak esaslı bir işte bu suretten sarfı nazar olunup mec

lis-i umumiye kaç kişi alınacak ise Müslüman Hristiyan kaffe-i 

teba-i padişahi birlikte •üslüman olsun Hristiyan ölsun devlet-i 

aliye tabasından olmak şartıyla her kimi isterlerse nizamnamesine 

tevfikan onu intihap etmeye müsade olunmalıdır ki şu tesisi 

idare-i maksadımız olan ittihat hasıl edilebilsin. 
1 

S- Demek ki şu madde itıihadımızı mucip alacak ve Hristiyan 

vatandaşlarımız bundan böyle .ecnebi ilhagatına kulak asmayıp 

şikayetlerini mebusları vasıtasıyla devlete arzedecekler. Peki 
1 

1 

ama birdenbire bunun husulü ~ümkün değildir. Bu halde bir takımın 

henüz kalplerinde mevcut olan arzuy-u fesadı acaba meclis-i 

umuminin vücuduyla entrikala~ icat olunarak daha sehil bir ta

rıkla zuhura gelmez mi? 
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C- Meclis-i umuminin vUcudu sınuf-ütebadan mürekkep alan 

ümmet-i asmaniyenin ittihad~na bir sebeb-i kavi olduğunda şüphe 
! 

yok ise de bunun defaten hu~ule gelemeyeceği emr-i musaddaktır. 

Ancak dünyada hiç mahzuru almayan şey henüz alem vücuda gelmemiş

tir. Marifet mehazirin define muvaffak almaktır. Beyan olunan 

mahzurun evailde biraz müşkilat ilka edebilmesi melhuz ise de 

sunüf-ü teba-ı hristiyanenin, dahi menfeatleri icabınea yekvücut 

olmaları kabil olduğundan bir sınıfın şayet fesat meyli görülürse 

derhal sınüf-ü saire ile ekseriyet husuli mertebe-i imkanda 

bulunması ve meclis-i umuminin kavanin ve ~izamatı ve umur-u 

maliyenin teftişine hasr-ı ~~zife etmesi ve divan-ı saltanatın 
i 

vücudu şu beyan olunan mahz~ru dafidir. 
i 

s- Divan-ı saltanatne gibi bir şeydir? 
' 

C- Dtvan-ı saltanat usul-ü kadimemizde mesail-i mühimme 

halli için lOzum göründOkçe!teşkil kılınmış alan kud~a ve ayan-ı 
i 

memleketten ibaret divanların suret-i muntazamada teşkil etmiş 

vazifesi tayin kılınmış bir nevidir. Bu meclis-i ali meclisi 

umumi'nin rüyet eylediği me~alihi nazara-i tetkikten geçirip 
i 

lüzum gördüğü haled meclis-t umuminin kararlarını fesh ile tekrar 

tetkik olunmak üzere iade edecekdir ki bu suretle meclis-i umu-
ı 

minin itibarı ve hükümet-i ~craiyenin iktidarı muhafaza kılınmış 

108- olacağından vücudu elzemdir Kaffe-i düvel-i mütemeddine de 

dahi mevcuttur. Bunsuz muvazene hasıl olamaz. Hatta Fransa'da 

buna senato derler. Birkaç defa senato teşkilinden sarf-ı nazar 

etmişler ise de umur-u devl~t keşmekeşte kaldığı görüldüğünden 
1 

i 

bi-t tecrübe lüzumuna kani olup şimdi cumhuriyet oldukları halde 

bile senato vardır. 
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S-Şer'işerif kaffe-i islamın muta' ve münkadı bir kanun-u 

ilahi olmakla kabul ahkamına müslüman olmayanların itiraz eyle

meleri tabi olup bu itirazın vukuuna ise meclis-i umuminin se-
• 1 

. . 
bebiyet vermesini melhuz değılmidir? 

C- Şer'i şerif bütün mü~lümanlara bir kanun-u ilahi ve 

teba-i devlet-i aliyeden olan sınuf-u gayrı müslime için bir 
i 

kanun-u medenidir. Bir millette medeniyetin terakkiyatı ve mev-

hatza-i bekası □ milletin ittihaz eylemiş olduğu kanunun derece-i 
i 

vüs•atına mütenasiptir. Şimdı kaffe-i alemin tasdikkardesi olan 
1 

i 
arap medeniyeti zamanla neşrt enver eylediği mahallerde hangi 

1 

i 
kanunun ahkamı meriyyül icra lidi? Müslümanların kanun-u ilahisi 

□ lan ahkam-ı şeriyye icra olunuyor idi. 

1 

Ve hatta o medeniyeti i9ad ettiren de o kanun-u şer'i idi. 

Üyle medeniyet ki bütün düny~ya insaniyet namına numune-i imti

sal olmuş idi. Böyle bir kanun-u medeniye itiraz mümkün değildir. 
1 

j 

Bundan sarf-ı nazar bu keyfi~et meclis-i umuminin vazifesi ha-
. ' 

ricinde olup meclisin bu derece salahiyeti yoktur. İnşallah 

meclis-i umumi teessüsünden sonra etraf-ı memalik-i islamiyede 

mevcut ulema ve fukahadan il~ri gelenler merkezi hilafette ic-
ı 

i 

tima ile ihtiyacat~ı asrımızın medeniyetini mücip olan kavanin 
i . 

ve nizamatın şer'i şerife _tatbiken kabul olunarak şeriatımızın 

ne mükemmel kanun olduğu fiile çıkarılması ve hristiyanların 
1 

1 

dahi böyle bir mükemmel kanun-u medeniye nail olduklarından 

dolayı kendilerini bahtiyar bıımeleri iktiza eder. 
' 
i 

İctimai ulema ile ve bifde bunlara Avrupa alem hukukuna 
1 

' . 

aşina bazı sevatın iltihakıyıa sahayif bahş zuhur olarak kanun-u 
! 

medeni kanun-u ilahiye mutabikla kaffe-i islamın ve ihtiyacatı 

asri havi olarak bir kanun-u medeni almak hasebiyle bilcümle 

gayrimüslim vatandaşlarımız~n münkad ve mutai alacaktır. Ahkem-ı 

şer•ı ~ şerifince aklen ve fu~uhanın istinbat ve istinkahıyla 

10- PiilP ~1kt1M1 nihi ihtivR~Rt-1 RRri kR7R PrlRhilP~Pk lktirları 
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haiz olup henüz kuvvede kalan aksamın dahi bu suretle fiile 

gelmesine kimsenin bir diyeceği olamaz. İşte padişahımız efen

dimiz şu suretle devlet-i aleyeleri için mükemmel bir kanun-u 

adalet hazırlayacakları gibi bu suret şeriatımızı mani mede

niyet diye iddea eden ağyarımıza şer'i şerifin mucib-i mede-
1 • 

niyet olduğunu isbat edeceği velinimet efendimizin haiz olduk-

ları sıfat-ı hilafet sebebiyle din-i mübin islama dahi bununla 

bir büyük hizmet etmiş alacakları edna mülehaza ile mertebe-i 

sübuta varır. imza 

Vakit gazetesinin 323 numaralı ve 15 şevval ~293 ve 21 

Teşrinevvel 1292 ve 2 Teşrin 1B?6 tarihli nüshasından; 

Bu defa ittifak-ı era ile verilen karar üzerine muteallik 

ve şerefaadır buyurulan emr ve irade-1 seniye-i hazret-i padi

şahi mantık-ı ilisine tevfikan dersaadette teşkil olunacak 

meclis-i umuminin iktiz~ eden nizamat-ı esasiye ve dahiliyesi 

bir taraftan tetkik ve ianzim olunmakta bulunduğundan anların 

husul ve tekarrırına kadar bu seneye mahsus almak üzere meclis

mezkurun azasınının suret-i intihap ve tayinine dair talimat-ı 

muvakkatedir. 

Birin~i Madde 
i 
! 

Meclis-1 umumi başka başki iki 1 heyeti cami 

olup birisi sınüf-ü ahali tar~fından usulü üzere intihap olunan 

vekillerden 

memleket ve 

mürekkeptirl Bunun 
1 

milletin le~azım-ı 
' 

vezaifi ahkamı şer'i şerife ve 

hakika-i meşruasına tevfikan 

tanzim ve tesisi iktiza/ eden Kavanin ve nizamat layihalarını 
müzakere etmek ve devletin varidat ve meaarifat muvazenesini 

1 

tetkik ve cereyanına n•zaret eylemek hususlarından ibaret olup 

azasının adedi bu 

lis-1 umuminin bu 

i 
1 ... senelik la ekal yüz □ tuz nefer olacaktır. Mec-
ı 

1 

heyetine meclis-i mebusan denir. Diğeri taraf 

devletten nasb olunan azadan mürekkep olunarak onun vezaif-i 
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2- esasiyesi dahi Meclis-1 Mebusanda müzakere ile karar verilen 

maddeleri tekrar tetkiki ile albabta yapılacak nizamat-ı mahsusa

sında tahrir olunan şeraite tpvfikan bunları tasdik etmek veyahut 

reci eylemek ve tadil ve tashih için yjne meclis-i mebusana gtln-
i """~bı,•, 

13-

dermek hususlarından ibaretti~~·Meclis-i mebusana alınacak azanın 

sınüf-ü teba-i devleti aliye tarafından intihabı için lazım 

.. gelen nizamnameleri yapılıp n~şralunacak ise de bu senelik vakit 

geçme~ek için muvakkaten bir ~aidei intihabiye tahsisi iktiza 

eylediğine ve her vilayet dahilinde bulunan merkezi vilayet 

ve liva ve kazaların idare meblisleri azası zaten intihap-ı 

ahali ile mensup oldukları cihetle merkezi saltanatın da yapı-
, . 

lacak meclis-i mebusan azasınin işbu meclis idareler tarafından 

intihabı bil vasıta ahali canibinden intihap olunmuş hükmünde 

bulunacağına binaen taşralarca emr-i intihap bu senelik işbu 

kaideye tevfik kılınacaktır. i 

1 
Üçüncü Madde : Meclis-i meb~aana intihap olunacak azanın 

ber-mucibi hatt-ı hümayun asar ve hareketini cümlenin mevsuk 
1 , 

ve mutemedi almak için şahıs ye zatlarının beynennas hüsn-0 
! 

siret ve ahlak ile maruf ve m~ttasıl ve devletin lisan-ı resmi-
J i 

1 

yesine vakıf alması ve ainnen yirmibeş yaşından aşağı olmaması 

ve müddet-i ömründe hiçbir cinayetle veya· politika cünhasıyla 

mahkum almaması ve memlekette!az çak emlak sahibi bulunması 

şerait-i esasiyeden olmakla slnüf-ü teba-i devlet-i aliyeden 
1 

ve evsafı cami olan her şahsın meclis-i mebusana azalığına in
! 

tihap olunmaya salahiyeti var~ır. Fakat azalığa intihap olunacak 
1 

1 

zat bilfiil muvazzaf memurin-i devletten □ lct~~u ve kendisi 

intihabı kabul ettiği halde t~rk-i memnunivet etmesi lazım ge
ı 

lir. Ve şurası malum olmalıdıi ki her vilayetten intihap olunacak 
1 

1 

mebusan yalnız~, vilayetin ve~ahut bir sınıf ahalinin mebusanı 
1 

olmayıp memalik-i devlet-i iliyenin umum ahalisinin mebusu ola-

caklardır. 



Dördüncü Madde : Bu senelik her vilayetten istenilecek 
1 

azanın adet ve miktarı başkada yapılan cetvelde gHsterildi~i 

4- vechile muayyen oldu~undan bir vilayete merbut olan sancaklar 
i 

dahilinde ne kadar kaza vara~ onların ve merkezi liva meclis-
i 

!eriyle merkez-i vilayet idaie meclislerinin intihab-ı ahali 
1 

1 

ile mensup □ lan azası münferfden meclis-i mebusan için aza in-

.. tihap edeceklerdir. Şöyleki bir vilayetten meclis-i mebusan 
i 

için müslim gayri müslim kaç inefer istenilmiş ise onun için 
i 
1 

dahil-i vilayette bulunan kazaların kaymakamlarıyla mutasarrıf

larına melfut suret mücibince birer mektup yazılıp mealinde 

vilayetten mesela müslim şu ~adar ve gayrimüslim şu kadar aza 
1 

istenilmiş olduğundan bahisle bunların suret-i intihabı ne vec-
i 

hile olaca~ı tarif olunacaktır. Onun Ozerine idare meclisleri 

azay-ı müntehabesinin herbiri vilayet dahilinde olan hal ve 

sıfatı üçüncü maddenin tarifitına muvafık bulunan müslim ve 
1 

gayrimüslim zevattan matlup blan sınıf ve adette musavi her 
'ı 

kimleri münasip gôrürlerse m~murin-i mülkiyenin mQthali olma-

yarak isimlerini ~ir varakayJ fahrir ile zeylini imza veya 
! 

temhir edip, bu varakayı bir ~arf derununa vazedip üzerini 
1 

mühürleyip kaymakama teslim e~ecek her kaza meclis idare azası 
i 

tarafından bu vechile başka başka zarf derununda memhuran kay

makama ve liva idare meclisi azaları canibihden mutasarrıfa 
i. 

verilecek evrak zarflarının mühürleri açılmayarak vali-i vilayete 
• I 

i 

gi:inderilecektir. Kaza ve liva, meclislerinin evrakı bu vechile 

merkezi vilayete gelip cem al~uktan ve merkezi vilayet idare 
1 " 

olan kaza için bu kaide üzere rey lerd.·· alındıktan sonra vali y-i 

vilayetin riyaseti altında adedi onbeş kişiyi tecavüz etmemek 
i 

üzere erkan-ı valiyetten ve ulemadan ve milel-i mevcude ruüsay-ı 
' 

ruhaniyesinden mürekkep bir t tkik meclisi akdiyle orada evrak-ı 
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intihabiye zarflarının mühürleri küşat olunarak mecalis-i idare 
1 

tarafından intihap evrakına y~zılmış □ lan zevat hakkındaki reyler 

tadad ile vilayetten istenile~ azanın sınıf ve adedine musavi 
1 

• 1 

olmak üze~e kaç neferin hakkı~da ekseriyet era hasıl olmuş ise 
1 

onlar tercih olunarak ve şaye~ bazı isimde eranın musavatı gö
i 

rülür ise onlar hakkında dahi !kura çekilerek tayin edecek zevata 
; 

derhal beyan-ı keyfiyet olunadak ve evrakı intihabiye dahi birin
i 

cisine şuray-ı devlette tetki~ olunmak üzere başkaca takımıyla 
1 

ve yapılacak cetveli ile vali~i vilayete canibinden bab-ı iliye 
1 
i 

gönderilecektir. 

Beşinci madde: Meclis-i ~ebusanın dersaadette bidayet-i 

teşkili kanun-u evvel ibtidas~nda olmak üzere mukarrer ise de 

bu senelik ibtiday-ı mart eva~linde olup müddet-i devamı dahi 

1~ ekal üç ay olmak mukarrer ~ulundu~undan intihap olunacak 
i 

azanın başka başka teharrirat4ı mahsusa ile bu tarafa gönderil
i 
1 

meleri ve herbirinin kaç rey ~çinden ne miktar rey ile tercih 
1 
i 

olunduklarını mübin yedlerine itetkik-i meclis azasının mührüyle 
1 . 

birer mazbata verilmesi iktiza eder. 

1 

Altınca Madde : Meclis-i 'mebusana dersaadetten alınacak 

azanın intihabı için nefsi şehr ile mülhagatı yirmi daireye 

taksim □ lu~arak her daireden aza intihabına vekil olmak üzere 

17- ikişer zat istenilecektir. Binaen aleyh her dairede o dairenin 

müttehızan-ı ahalisinden mürekkep birer komisyon teşkiliyle 

□ daire ahalisinden ve teba-i devlet-i aliyeden emlaki mutasarrıf 

alan ve yirmibeş yaşını mütecaviz bulunan ahali mahalleleri 
! 

itibarıyla ayrı ayrı davet aıJnarak meclis-i mebusan için aza 
1 • 
1 

1 

intihap etmek üzere tarafları~dan ikişer nefer vekil intihap 
ı 

edeceklerinden herkes iş bu v~kalete kimi intihap edecek ise 
! 

komisyonda tutulacak deftere ~ayıt olunup hitamında her kimin 
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isminde ekseriyet hasıl olmuş ise onlardan iki kişi vekalete 
i 

tercih ve tayin olunacaktır. Yirmi daireden bu vechile tayin 
i 

1 

olunan vekiller devlet tarafından tahsis kılınacak bir mahalde 
i 
1 

ictima ederek vilayetlerde :mecalis-i idarenin icra edecekleri 

intihap usulüne tevfikan mgclls-i mebusana istenilen azanın 
! 
1 

adedine musavi ve üçüncü m~ddede muharrir tarifata muvaffak 

' bulunmak üzere herbir vekil dersaadet ahalisinden kimler ten-
i 

sip eder ise isimlerini bi~er varakaya tahrir ve zaylini veya 

temhir edip ve bu varakayı .bir zarf derununa vaz ile mühürleyip 
' 
1 

bunlar takımıyla şehremane~i tarafından şuray-ı devlete gönderi-
' i 

l~cek ve merkezi vilayette :cari □ lan usul vechile evrak-ı mer-

kume şuray-ı devlette bit tetkik isimlerinde ekseriyet hasıl 

olan zevat tercih ile ~emuriyetleri ilan olunup yedlerine şaha

detname verilecektir. 

Yedinci Madde: Me~lisli mebusan azasının herbirine dersa~dete 
' 1 
1 

yevm-i vürutlarından itibaren şehriye (aylık) üçerbin kuruş 
i 

verileceği ve t~şralardan ~~lecek alanların avdet-i harc~ı rahları 
1 

tesviye olunacağı gibi mah~llerinden dersaadete kadar mesarif-1 

seferiyeleri için_ dahi Oçe~bin kuruş aylık hesabıyla ve mesafe 
i 

itibarıyla bir muvazzaf me~ura nazaran takdir-1 haraç rah veril-

mek lazım gelirse ona tevfiken bil hesap ol miktar akça mahalleri 
1 

i .• 

mal sandıklarından ita kılinacaktır. Azay-ı matlubenin iki sülüsü 
1 

i 
dersaadette ictima ettikte' meclis-i mebusan azay-ı bakiyenin : 

! 

vüruduna bırakılmayıp bilistizan sadır alacak irade-i seniye 

mucibince meclis-i mezkur hemen küşat olunacaktır. 

Fi 10 Şevval sene 93 
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i 
' Vakit Gazetesinin 381 numaralı ve 3 Zilkade 1293 ve 8 
! 
1 

teşrin-i sani 1291 ve 20 teşrin-i sani 1876 tarihli nüshasından; 

Teşkil edecek meclis-i' umumiye ait vazaifi tayin edecek 
' 
1 

nizamat~ı esasiye ahalinin hukuk-u meşruasını vikaye ile beraber 

memurin ve vükelanın vezaif i ve suret-i mesuliyetine dair ve 

devlet ve mülk ve milletin her türlü esbab-ı terakki ve saade-
i 

tini müstelzim bir takım me~ad-ı esasiye'den ibaret alarak niha

yet bir haftaya kadar neşr ve ilan olunacak ve bunlara teferrü~ 

edecek nizamatı saire dahi peyderpey vaz ve tesis edilecektir. 

Lakin meclis marttan evvel ictima edemeyecektir. 
i 

Yine Mezkur nüshadan; 

Devletlü Mithat paşa h~zretleriyle refakatlerinde bulunan 
1 

120- zevat-ı aliyenin cumartesi ~ünü ticaret dairesini muayeneleri 
i 

yakında teşkil edecek alan ~eclis-i umumiye elverişli bir mahal 
i 

intihabı maksadına mebni olup üst kaide-i mearif dairesiyle 

daha bazı adalar intihap al~nmuş ve ilerde bir daire-i mahsusa 

inşasına değin bu senelik araları tanzim edilecek meclia-1 umu-
i 

minin ictimaına tahsis kılı~dığı tahkik kılınmıştır. 
! 

1 

Levent Heralt Gazetesinin 23 Teşrinsani efrenci 1876 tarih-

li nüshasından; 

Dünkü çarşamba günü me6lis-i umumi kavanin ve nizamatı 

kıraat ve müzakere buyurulm~ştur. 

İstanbul Gazetesinin 27 Teşrin-i sani 1876 tarihli nüsha-
' ; 

sından Rivayet olunduğuna gqre tesisi mukarrer alan meclis-i 
1 . 

umumi'nin müzekeratını zabtetmek üzere gazetecilere alelade 
1 

bir oahal tahsis olunmayıp matbuat idaresi tarafından zabt ile 
i 

gazetelere verilecekmiş. ı 

21- Vakit Gazetesinin 390 numaralı ve 12 Zilkade 1293 teşrin 
i 
1 

sani Rumi 1291 ve 29 teşrinsani efrenci 1876 tarihli nüshasından; 
1 

i 
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Geçende ilan □ lundu~u üzere islahat-ı siyasiye hakkında 
1 

tanzim olunan nizamname-i ~sasinin yakında ilan olunaca§ı ve 

yevmi ilanda zatı hazreti padişahi bab-ı alilerini bitteşrif 
' : 

nizamname bir kerede auret-i resmiyede huzur mekar menşur şehri-
\ 

yarlarından kıraa~ olunarak !akabinde yüzbir pare top atılarak 

keyfiyetin ilan edileceği m7 smuatı seradandır. 

Vakit Gazetesinin 394 numaralı ve 16 Zilkade 1293 ve 21 

Teşrin sani Rumi Q291 ve 2 kanun evvel efrenci 1876 tarihli 

nüshasından. 

i 
22- Meclis-i umumi hakkındQki kavanin-i isasiye layihası ki 

3-

i 
devletlü Mithat paşa hazretVerinin riyaset-i aliyeleri tahtında 

\ 

teşekkül eden komisyonda bil. müzakere tanzim olunmuş ve tet-

kikat mukteziyesi bil icra arz ile irade-i seniyesi şeref-i 

efzay-ı sudur olmak üzere meclis-i has vükelanın nazar-ı tetkikine 

arz buyurulmuş idi. Meclis-i ! has vükela geçen cuma gecesi zat-ı 

sami-i sadrazamı ve cumartesi gecesi devletlü Mithat paşa ve 
' j 

pazar gecesi eta~etlü serasker paşa hazretlerinin konaklarında 
1 ' 
i 

ictima ederek tetkik buyurmuşlar. 
i 

Hukuku umumiye ile vüketa ve mebusan ve mehakim hakkındaki 
l 

bentler ki en siyasileridir. : Kıraat olunup medlulatı kabul olun-
. 1 

muş ve bunların bir kaç güne : kadar neşri ve yüzotuz maddeden 

ibaret bulunan mevadı bakiyeden bazılarının tenkıhi münasip 

görülmüştür. 

Vakit Gazetesinin 398 n~maralı ve 20 Zilkade 1293 ve 25 
i 

Teşrinisani 1292 ve 7 Kanun~ evvel 1876 tarihli nüshasından; 
1 

Meclis-i has v □kelanin ~azar-ı tetkikine bırakılan nizamat-ı 
' 

esasiyenin bazı maddeleri ye~di~erini m□takip ictima eden mecalis-
! 

te tetkik ve kabul olunduğu gibi geçen salı günü fevkalede ala-
i 

rak bab-ı alide ictima eden meclis-i has vükela mevad-ı bakiyeyi 
t 

dahi müza~ere ve tetkik ve kabul ile işe hitam vermiş olduğundan 
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yakında hakipay-ı şehaneye arz ile şeref müteallik buyurulacak 

irade-i seniye üzerine ilan olunacaktır. 

Vjkit Gazetesinin 400 nu~aralı ve 22 Zilkade 1293 ve 27 

teşrin-i sani 1292 ve 9 Kanunu evvel 1876 tarihli nüshasından; 

Geçen nüshalarımızın birinde yazdıijımız gibi nizamat-ı 
; 

1 

esasiye layihası meclis-i hasvükelada dahi tatkik olunarak irade-i 

' .. seniyesi istihsal olunmak üzere hakipay-ı hazreti padişahiye 
1 

1 arz olunmuş olduau ve yakında neşri memul bulundu§u işitilmiştir. 
1 

Levent Heralt Gazetesinin 18 Kanun-u evvel efrenci 1876 
' 

tarihli nüshasından; 

Bugün bab-ı alide akdolu~acak komisyonu mahsus yüzotuz 
' 

bentten ibaret alan meclis-i ymumi nizamnamesinin Fransızca 
i 

tercümesini ikmal edecektir. Nizamat-ı mezkurenin irade-i seniy-

yesi şerefsadır etmiştir. Ald~~mız malumat sahih ise meclis-i 
i 

l 
mezkurun tecemmü konferansın hitamından sonra olacaktır. Fakat 

' 
i mezkur nizamat huz~r-u hazreti padişahide bab-ı alide kıraat 

olunacaktır. i 
1 : .. 

Vakit Gazetesininei 414 numaralı ve 7 zilhicce 1293 ve 

11 Kanun-u evvel 1292 ve 23 Kanun-u evvel 1876 tarihli nüsha-

sından; 

Devletimizce mebde-i saadet ve umum osmanlılarca bais-i 

hayat ve selamet olan tanzimat-ı cedide ve islahat mesudiye 
1 

ile meclis-i umuminin kavanln 've nizamatın esasiyesinin ilan 
1 

1 

ve tebşiri irade-i keramet if~desini havr olmak üzere şerefsadır 
i 

buyurulan hatt-ı hümayun inayat-i meşhur hazreti padişahi bugün 
! 

bab-ı aliye şeref-i efzay-ı vdrut olaca§ından huzuru iktiza 
1 
1 

eden bil umum vükelay-ı fiham ~e ulemay-ı zevil ihtiram ve ma' 
1 

zulin ve m~tekaidin vükela ve ~emurin hazaratıyla milel-i muhtelife 

ruvsay-ı ruhaniyesi vasair mutebiranından mürekkep altıyüz kişiden 

mütecaviz birictima-ı 

labis oldukları halde 

umumi olarak cümlesi büyük Oniformalarını 
1 

hatt-ı hUmayun hazreti padişahi ile nizamat-ı 
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mezkure kemal-i ihtiram ile işbu heyet huzurunda kıraat ve 
i 

mazmunu saadet meşhunu cümleye ilan ve işaa olunacağından evvel-

ki gün iktiza edenlere tezakbrü mahsusa tahrir ve tes~ir kılın-
i 

dı_ğı kem'al-i fahr ve ibtihac l ile işitilmiştir. 
1 

1 

Vakit gazetesinin 115 n~maralı ve 8 Zilhicce 1293 ve 12 

Kanun-u evvel 1292, 24 Kanun~u evvel 1876 tarihli nüshasından; 
1 

! 
Dünkü günü umum osmanlı~ar için mebde-i saadet idi. Dünkü 

l 

gün vatan-ı umumiyem-izin her j türlü esbab-ı terakki ve selametin 

. müstelzim vesailin husulü iç f n ihsan buyurulmuş bir yevm-i 

müsaittir. Heyet-i umumiyemizi ihya eden sultan Abdülhamid han-ı 
' 1 

1 

sani hazretleri gibi bir padişah-ı mürahımpenahe ve şHyle bir 
! 

zaman-ı müsaite yetiştiaimiz6en dolayı ne kadar iftihar etsek 
l 

yine azdır. 

Umumuz oldukça teşekkür [ eylesek yine tamamıyla ifay-ı 

vazife edemez. Çünkü dünkü gµn csmanlıların hertürlü saadet 
1 

ve selametini tesis ve ilan eden hatt-ı hümayun keramet ve ada
; 
1 

let meşhun padişahi ile tanzimat-ı cedide nizamat-ı esasiyesi 
1 

1 ,' 

kıraat ve ilan olundu. ŞHylei ki memur ma•zulne kadar vükelay-ı 
1 

f 1 . . ı il ı iham ve ulemayı zevi ıhtırrm e memur-uma zulne kadar vü-
. ! 

kelay-ı fiham ve ulemayı zevil ihtiram ile memur-u ma•zul ne 
'. 
i 

kadar z~vat varise kaffesi v~hd ve hisadan aciz bulunduğumuzda 
1 

recede binlerce müştefin ahafli Sirkeciden _bab-ı aliyeye kadar 
! 

hıncahınç dolmuş oldukları halde bab-ı ali bahçesinde ve dairey-i 

hümayun pişkahında asmanlıların nişan müfehheratı alan kırmızı 

ve ayyıldızlı sancaklarla bir keresi tertip olunmuş idi. Hatt-ı 

'.7- hümayun ınayet-i makrun cenab-ı padişahi mabeyin başkatibi 
1 
1 

atufetlü sait beyefendi hazretleri vasıtasıyla ve Sirkeci'den 

bab-ı iliye kadar asakir-i ş~hane istade-i mevki-i ihtiram 
i 

1 

□ ldu~u ve Hnünde mızıka ahenk-i saadetle ilan-ı meserret eyle-

diği halde ban~ı aliye 

efendi hazretleri umum 

' 
gelip 1 imdi divan-ı hümayun atufetli mahmut 

muvacbhesinde kürsiye çıkıp kemal-ı ihtiram 
1 
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1 

1 

ile hatt-ı hümayun-u hazreti padişahiyi kıraat ve mütakiben 

yüzbir pare top endahtıyla il~n-ı meserret eyledi ve mütakiben 
1 

Edirne müftüsü faziletlü efen~i tarafından devam-ı eyyam Hmrü 

afiyet hazreti gitisitaniye tQrdifen işbu tesisatı saadet-i 

ayit-ı cedidenin devlet ve va~an umum osmanlılar için mu~ibi 
' 
1 

yümn ve refah ve selamet olması hakkında güzel bir dua edilerek 
• 1 

ve lslam Hristiyan cümle ahal~ bir ağızdan emin diyerek ve üç 
i 

.. defa "padişahım çok yaşa" duaijını tekrar ederek ve evvelce bas-

tırılan nizamat-ı cedide suretleri melai nasta ahaliye tevzi 
' i 

edilerek herkes kemal-i meserrettinden gtlzlerinden aşk-ı şükran 
1 
1 

dHktü~leri halde avdet etmişl~rdir. Hatt-ı hümayunun kıraatından 
1 

1 

sonra zat-ı ili-i sadrazamı ahaliye hitaben gayet güzel müessir 
1 

bir nutuk irat buyurdular. 

Cenab-ı hak padişahımız Jfendimiz hazretlerini daite-i 
1 

! 
1 

afiyette ve serir-i saltanatta daim buyurup şan ve şevket devlet 

ve milleti dahi müzdad buyursun. 

Vakit Gazetesinin 416 numaralı ve 9 Zilhicce 1293 ve 13 

Kanun-u evvel efrenci 1876 tarihli nüshasından; 
1 

1 

Evvelki gün piraye-i bah~ saha-i müseidet □ lan hatt-ı hü-

mayun muadelat-i meşhun cenab-ı padişahiden dolayı eday-ı vecaib 
i 

şükür kazara zımnında Galata borsasında yerli ve ecnebi banker-

lerle mutebiran-ı sarrafan ile birçok zevat-ı mutebira bir banda 
' 
1 

ve musıka istishab ederek barsa komiseri saadetlü abidin beyefendi 
1 

hazretleri üniformalarını labis alarak beraoer bir heyet-i ce-

' sime olduğu ve meşalelerle müteaddit □ amanlı sancakları Hnünde 
1 

ve yirmi bin nefer kadar m□slüman ve Hristiyan teba ve esnay-ı 

rahda musıka nağmet-i milliyeiile teranümsQz ve padişahım çak 
1 

yaşa alkışlarıyla bendavaz bu+undukları halde Galata'dan Beşiktaş 
1 

saray-ı şevket ihtivasında ca~ili kHşk dairesi pişkahına kadar 

azimet eylemeleri ve mir mumaiileyh eltaf ve ·ınayet-i celile-i 
i 

cenabı hilafetpenahiden dolay{ borsada hasıl olan şükran ve 

memnuniyetin alainiminden olafak işbu cemiyetin arz-ı ubudiyetirı:aı 
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maksadı kanun-u esasinin müstelzim olaca~ı saadet-i milliyeyi 

alenen tebrik ve tehnivet olduğu yollu Türkçe ve Rumca irat 

_ eylediği nutk-u müfit akabinde. zat-ı meleksimat hazreti zıl

lullahı daire-i mezkur~den izh~r-ı didar şevketşiar ile huzzarı 

rehin envai hubur iftihar buyurmaları akabinde mabyn-i h □mayun 

feriki saadetlll Said Paşa hazr~tleri cemiyet-i mezkurenin bulun-

du~u sahaya esas saadet-i mill~t olan ittihadın delili alenisini 

ispat edecek işbu ictimadan do~ayı mahzuziyet-i seniyenin tebliği 
i 

muma ileyhe tebliğ· eyledikten 1 sonra siyak-ı mezkur üzere avdet 
1 

ve devlethane-i hazreti vekaletpenahiye muvasalat eylemeleriyle 
1 

zat-ı hazreti sadaretpenahı ceriyet-i mezkurenin işbu nümayiş= 

vatanperveranesinden fevkalede izhar-ı mahzuziyetiyle abidin 
! 

beyefendi ile cemiyetin ileri ~elenlerinden birkaç zatı huzur-

larına davetle taltif buyurduk~arından sonra avdet edilmiştir. 
1 
1 

İşbu kanun-u esasi heyet-i mec~uamız için bais-i selamet olduğun-

dan dolayı hasıl meserret-i az~me ve umumiyenin de1;11 meserret 
! 

efzasından alarak leyle-1 mesuôe-i mezkurede üçdörtbin kadar 
1 

1 

talebe-i ulüm efendiler binlerl~ ahali saat dört raddelerinde 
1 

kezalik Beşiktaş saray-ı hümayµnunda camili köşk pişkahına gi-

derek nail aldu~umuz ~şbu nimet-i hUrriyet ve saadetten dolayı 
1 

arz-ı fariza-i şükran için gel~iklerini bil beyan cümlesi bir 
i 

a~ızdan ve bir çok kereler "padişahım çok yaşa" temenniyet-i 
i 

umumiyesini mutakip hoca efendilerden biri temadi-i eyyam amür 

ve afiyet ve şevket ve muvaffakiyet-i cenab-ı padişahiye dair 

ve beliğ bir dua edip huzzarın kaffesi kemali şevk ve meserretle 

amin olduklarından zemzeme-i ş~vk ve meserret felekiyata kadar 
1 

1 

çıktı. Zat-ı meleksimet hazret~ padişahi bu esnada dahi mezkur 

camili kHşkte eramesaz ız ve ş~vket bulundukları cihatla cemiyet~ 
i 

memur-u mahsus a'ramıyla devlet ve mülk ve milletin husul ve 
• 1 

devam-ı saadet ve selametini müstelzim olan işbu müessir ittihad 
i 

ve şükrüküzariden dolayı hasıl 1 alan mahzuziyet-i seniyelerini 

tebli~ ile kaffesini yeniden ihya buyurmalarını mütakip "padişahım 
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' 

çok yaşa" avaza-i meserret efzasını güngüre-i esmane kadar isal 

ederek müteşekkiran avdet etmişlerdir. 

İşbu cemiyet suret-i muntazamada sadrazam fehametlü dev

letlü Mithat paşa hazretlerinin konaklarına dahi gidip bandovaz 

ilevezaif-i mezkureyi tezkar ile beraber saray-ı hümayun piş

kahında söyledikleri gibi hukuk-u umumiyemize dokunur bazı şev

ler teklif olunmakta imiş, kat•an kabul etmez ve hıfz-ı hukuk 

için her türlü fedakarlığa hazırız diye bağırıp bu esnada müşerun 

ileyh hazretleri binektaşına kadar inip cemiyete hitaben bir 
i 

! 
~- nutk-u beliğ irad ve muhafaza~i hukuk maddesinde efkar-ı ammenin 

i 

müttehid bulunduğu beyan ile cümlesini taltif buyurduklarında 
l 
1 

huzirine "padişahım çak yaşa" duasını tekrar ederek avdet eyle-

mişlerdir. 

Talebe-i muma ileyhim cumartesi günü bab-ı seraskeriye 
i 
1 ... 

gidip arada dahi harp ederiz tekalifi reddederiz, diyerek hamiyet-i 
! 

milliyelerini ilan etmişlerdir. 
1 

Leyle-i mesude-i 

bilumum devair miiiye 

i 
mezkurepe bilçümle sefin-i hümayun ile 

1 

ve devlathane-i cenab-ı sadrazamı ve boğaz-
1 

1 

1 • 

içi taraflarında sahilhane-i çenab-ı hudeyvi ile Istanbul tarafın-
i 

da vükela konakları~~ taraf taraf haneler kanadil ile donatıla-

rak ilan-ı meserret olundu. Ahali sabahlara kadar sakaklarda 
i 

ilan-ı meserret ederek gezdiler. Akşamdan havada biraz musade 
1 
' 

etmiş idi. Budevinnüma bunun birkaç misli ziyade olacak idi. 

Hamiyet-i kadriye ve gayretli milliyesi malum alan ve mu

saddak alan mumaileyh Abidin beyefendinin cemiyet-i mezkurenin 

işbu maksadını tervice mübedefati üzerine icra olunan nümayişlerin 

3- bu suretle saha zib husul olm~sı saadet-i milliyemizden müstefit 

alanların fahr ve mübahatine belil olduğu ki ttristiyanların 
1 

tanzimat islahiyeden adem-i memnuniyetlerini serreşte-i tezvir 
1 

i 
adayiden bedhavahımızın · dilhupluğunu muktezi idi ki umur-u vazı-

1 

hadan olmakla cenab-ı şehinşahı hürriyet bahş efendimiz hazretlsrinin 
! 
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1 

eyyam-ı ömrü ve şevket ve kud+et-i hilafetpenahilerinin ebedrahin 

ve a'day-t devlet-i ebed müdd~t aliyelerini mahzGliye*e karin 

buyura. Amin. 

Yine· Mezkur ffüshadan i 

11 Kanun:-u esasi 11 

Zamanların te§ayyUrUyle ~hkam te~ayyür eder kaidesi kanun-u 
! 

esasi'nin ilanını iktiza eyle~iştir. Salah ve necahı kafil olmak 
1 

haysiyetiyle mukaddes olaı. şeriat-ı mutahhara ahkamını kanun 

esasinin teyid eyledi§ine bak~lır ise bunun ilanından evvel 

şer•a muğayyiratını zannedenl'er bugün tashih-i fikr ve itikada 

mecburdurlar. Kanun-u esasiy~ tanzim eden efkarı neşrile beraber 

kabiliyet ve istidadat-ı miliiyemize hakkıyla vukuf olup ahkamı 
1 

4- celile-i şeriyenin terakkiyat-ı medeniyeye na musait oldu~u 

zuaminde bulunanlar giriftar,i yeis ve mahzüliyet etmeye muvaf
i 
i 

fak olmakla bihakkın şayan-ı [şükür ve mahmedettir. Kanun-u esasi 
1 

i 
şeriat-ı islamiyeye mutabık ~e akvamı ve tavsifi adiyeye münkasım 

1 

□ lan heyet-i müstemia-i osmaniyenin husul-i ittihad ve saadetini 

müstelzim-i icabat-ı sahiha-ı siyasiyeye muvafık almakla bundan 
1 

1 

müsl □manlar hristiyanlar yah~diler memnun ve müteşekkirdirler. 
1 

Kanun-u esasiden ehli islamım memnuniyeti şeriatın teyid-i ahka-

mıyla beraber makam-ı hilafe e ait hukuk-u mukaddesin masuniyeti 

kafil olmasındandır. 

Teba-i gayri mUslimenin, memnuniyeti şimdiye kadar mazhar 
1 

i 
oldukları imtiyazat-ı mezhebiyenin temin husuliyle beraber he-

, 

yet-i mücmeaya mahsus olan hµkuku siyasiyeden mütesaviyen mute
i 

metti ve müstefil bulunmalarindandır. 

Kanun-u esasinin vaz ve ilanını iktiza eden esbab malumdur. 

Esbab-ı mezkure şer' i şerife'. muhalif olarak bazı ahkam ve ümera-.-

35- mızın tarik-i ~ □stebidane de hodserane hareketlerinden dolayı 

bazı aksamımıza tarı olan in
1

falatın taharrikaf-ı ecnebiye mua-
, 

venetiyle heyet-i m □ ttehade~izden ayrı düşmekle serreşte vermesini 
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ve hürriyet-i şahsiyenin iraz ve makasıd-ı nefsaniye pençesinde 

muzdarip bulunmasını iktiza eder muameletta bulunmak gibi şey

lerdir. Cedd-i emced hazreti cihanbani gazi sultan Mahmut Han 
1 

• 1 

sani kuddise ah ruha billatıf-is sübhani hazretlerinin mora 

ihtilaline dair bazı hutut-u ryümayunlarını mutala edenler 
1 

devlet-i aliyenin dtirtyüz sen~lik tebasını hükümetten tebcid 

edip tesvilit-ı hazmen ile tecisim eden esbab şer 1 i şerif ve 

münife mu~ayir alarak icra □ l~nan muamelat hodseraneden mün-
1 

bal, olduğunu ve bu mekule ahval-i müellimeye nihayet vermeğe 

iltizam adl ve insaftan başka bir çare olmadığını vukuatı ile 

istidlale muvaffak olurlar. 

VAlid-i macid hazreti hi afetpenahi haffe darice bit takdis

il ilahi şehriyarı mecdidiyet .unvan gazi sultan Abdülmecit han 
t 

1 

hazretlerinin gülhane hatt-ı hUmayunu ile teba-i mülük;nelerine 

6- ihsan buyurdukları niam-ı hür~iyet ve temami-i emniyet peder-i 

hükümet perverilerinin tesisi~e lüzum gtirdükleri mebani-i muadeleti 
l 

icab-ı hal ve zamana gtire teşyid ve terfi etmek maksad-ı müs'adet 

mersadına müstenit~ir. Devlet-i.~liye-i düveli mütemeddine ~dedi

ne ithal eden gülhane hatt-ı hümayunu az vakit içinde tanzimat-ı 
1 

mülkiye ve tensikat-ı askeriyemizi hayretbahş ukul olacak merte-

ye isal ederek kavaid-i umumiyeye müracatla hukuk-u istiklaliye

mizin muhafazası tarikini bil~eze delil olmuş idi. Akvam ve 
1 

1 

tavaif-i muhtelifeden terkib eden heyetimizin müellifi ahkam-ı 

ilahiye ile kavanin-i meriyey~ imtisal ve hürmetimiz idi. Ara

mızda tefrika ya düşürüp ez 1 afımıza fırsat ihtilas ettiren sey

yie ahkam-ı ilahiye ile kavanin-i meriyeyi ihmal etmemiz idi. 
1 

Gülhane hatt-ı hümayunu akabinde ittihazına başladığımız 

usulden istifademiz ahkamının 4crasına mecburiyetimizin vucudu 
i 
1 

ile kaim idi. Gaflet ve nahvetln galebesiyle □ mec~uriyet hükmü 
! 

gevşemiş idi. BugünkU tensikati □ n sene evvel icraya teşebbüs 
I 

edebilir idik lakin herşey kaz~ ve kaderle v □cud bulmak ahkam-ı 

1 
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celile-i rabaniyeden olduğundan meşiyet-i ilahiyenin ahd-i hüma

yun hazreti "Abdülhamit" haniye tehir eylediği semere-i mesude

yi iktitaf edecek biz aldu~um~zdan bizi işbu nimgtle layık gH-

ren irade-i ezeliye eslafımızın ihyay-i mazhariyetimizi dahi 
• 1 

bahşetmiş demek olduğuna nazaran ünvan tevfikat-ı ilahiye alan 

inayet ve eltaf-ı celile-i haz~eti padişahin takdir ve senasına 
; 

ahlafımız dahi borçlu bulanacaktır. 

Kanun-u esasi mazhar-ı memduhiyet almak emeliyle ve birkaç 

günlük ikbal gHrmek maksadıyla rey-i vahid ve fikr-i camit 

mahsülü almayıp ulemay-ı alem ve ayan-ı kiram hazaratından -ü

rekkep heyeti mü' temine ibaret: ve fıkrat ve mevad-ı sairesi 

usul-ü fıkhiyeye ve kavaid-ı m~ntıkaya ve siyasiyeye tevfikan 

arnika ve mülahazat-ı dakika ile tanzim alundu~undan bunun ahkam-ı 

mübcilesi asm~nlı namıyla yad alunanlarin telakkıyatı vicdaniye

leriyle alkışlanarak mevkı-i i~raya getireleceğine binaen 1293 

senesi zilhicce şerifesinin yedinci gününden sonra ittihad-ı 

□ smanlı kuvvetine karşı şer kale mesele çıkarmaktan bethevahla

rırnızın kati ümit etmelerini tenbiye ile iftihar ederiz. 

Yine Mezkur Nüshadan; 

Hatt-ı hümayunun kıraati ~kabinde zat-ı hazreti vekaletpe
ı 

nahi ile vükelay-ı fiham hazreti ifay-ı vecibe-i şükran ve meh-
ı 

medet zımnında mabeyn-i hümayu~ mülükaneye azimet etmişler ve 

kanun-u esasiden dolayı tertip ' ve umum tarafından temhir edilen 

teşekkürname-i umumiyi dahi hakipayi şahaneyi takdim eylemiş

lerdir. 

Yine Mezkur Nüshadah; i 
1 

Kanun-u esasinin vaz'ını ~übşir almak üzere umum vlla'yeti 

şahaneye umumi bir telgrafname çekilmiştir~ 

Yine Mezkur Nüshadan; 

Evvelki günkü saadet-i umpmiyemizi müstelzim alan kanun-u 

esasinin yevm-i ilanı ve binaen aleyh □ smanlılar için mebde-i 
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feyz ve ulüvvü şan olmakla bu yevm-i mesudun tezkar kaderi zım

nında ömrümüz oldukça her sene bu güne müsadit olacak günlerde 

icray-ı şehrayeyen etmek umuma müteallik vezaiften olduğu için 

vakit ihtarıyla birde bu suretle ilan-ı fahr ve bahtiyar idi. 

Vakit Bazetesinin 417 numaralı ve 9 zilhicce 1293 ve 14 

Kanun-u evvel 1292 ve 26 Kanun-u evvel 1876 tarihli nüshasından; 

Kanun-u esasi ki heyet-i umumiyemiz için mebde-i saadet

tir- 2-ımnındaki meserr~t-i umumi olduğu gibi farize-i mahmedet 

dahi umumun uhde-i sadakatına müterattip vecaibten olduğu için 
i 

kırsal ahalisi bir teşekkürname-1 umumi tertib ederek kaymakam 
! 
! 

ve hakim efendilerle azay-ı mecıis ve vücuh önlerinde olduğu halde 
1 

dün kaffesi Beşiktaş saray-ı hü~ayununa gidip bilvasıta takdim 
i . 

ile arz-ı mahmedet eylediklerinde mabeyn fer iki saadetlü Sait 

paşa hazretleri albabta tahsil 

ile taltife memur oldukları ve 

i 
eden mahzuziyet-i seniyeyi tebliy 
i 
ahaliy-i merkume paşa dairesine 

gelmiş bulundukları cihetle müşertn ileyh oraya gidip memnuniyet-ı 
1 

şahaneyi tebliğ ile cümlesini taltif eylemişlerdir. 

Vakit Gazetesinin 429 numaralı ve 21 Zilhicce 1293 ve 27 
. i 

! 
1 

Kanun-u evvel 1292 ve 8 Kanun-u 1 sani 1876 tarihli nüshasından; 
' 
! 

İşbu binikiyüz daksandör~ senesi saferin yirmiyedisine 
1 

ve mart•ta müsaqif alan salı günü ictimaı mukarrer bulunan heyet-i 

b . . l 1 me usan ıçın yanız bu defaya m~hsus olmak üzere dersaadet ve 
' 

mülhaKatından oeşi müslim ve beşi gayr-i müslim alarak intihap 

olunacak mebusların suret-1 intihabiye dair oeyannamedir. 

1- Fi 10 sevval sene 93 tarihiyle neşrolunan talimat-ı 

muvakkatede beyan olunduğu ve işbu beyannamenin zeylinde göste

rildiği vechile dersaadet ve mü~hagatı yirmi daire itibar olunarak 
i 

İzmit ile Kazay-ı erbaa sancakl~rı dahi doğrudan doğruya dersaadet-
' 

ten idare olunduğu cihetle bunlardan herbiri dahi bir daire-i 
. i . 

mahsusa alarak zikrolunan yirmi : daireden madut alacak ve iş bu 

iki sancak da icra olunacak usul-u intihabi ayrıca beyanname ile 
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mahallerine tebli~ olunacaktır.! 

2- Zikrolunan İzmit ve kaza-i erbaadan maada İstanbul ve 

tevabi □ nsekiz daireye taksim olunup bu dairelerin herbiri ne 

kadar mahalliti müştemil ise bunların eimme ve mevcut alan cemaat

ların muhtaranı işbu gelecek şe6ri muharremin ibtidasına tesadüf 

eden kanun-u sani ruminin dôrdüncü salı gününden itibaren nihayet 

anbeş gün zarfında kendi mahall~rinde mukim olan nüfus-u zükürden 
' 
' ve teba-i osmaniyeden emlaki mutasarrıf ve yirmi beş yaşını mü-

tecaviz ne kadar adam varsa anl~rın defterini iki nüsha alarak 

tanzim edecekler. Ve sonra her 6amaatin müteberanından birer zat 

ile birleşip ve yapılan defterlrri meydana koyup bil müzakere 

tetkik ve icabınca göre ta'dil ye islah eylediKten sonra her def

terin zirine (sakin alduğumuz ••••• filan mahallede teba-i osmaniye

den ve ashab-ı emlaktan yirmi beş yaşını mütecJviz yalnız işbu 

defter de muharrer alan kimsele1dir.) ibaresini tahrir ile cümlesi 

temhir eyleyecekleri bu defterler her mahallede nihayet muharremin 

□ n □ eşinci gOnüne musadif olan K~nun-u sani ruminin ondakuzuncu 

salı gününe kadar hazırlanaca§ı' ve işbu defterleri eyyam-ı ma~

susa-i mezkurede tanzim etmeyen eimme ve muhtaran meauliyet-i 

şedideye duçar alacaktır. 

3- İş bu deftere dahil olmak için taşra ahalisinden olupta 
! 

dersaadette sakin □ lanlarla~ekal bir seneden beri ikamet etmiş 
L.a 

olmak ve gerek dersaadet ve ger~k taşralar ahalisinden sakin olduğu 
i 

mahallede emlaki bulunmayanlar ahır emlaki bulundu§u yani nizamen 
i 

ispat eylemek ve asakir-1 nizamiye ve zabıtadan bulunanlar eshab-ı 

emlaktan olmakla beraber la eka~ mülazım rütbesini haiz olmak 

lazımdır. 

4- İş bu intihap usulunun icrasına nezaret etmek için şeh-

remaneti tarafından her daireye bir memur ile lüzumu kadar katip 
i 

tayin ve irsal ve dairenin dahilinde münasip bir mevki dahi ittihaz 
1 
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ve tahsisi olunarak şehri mezkurun □ naltıncı günü her dairenin 

+4- memuru alan mevkide hazır bul~nacak ve her daire dahilinde~i 

mahallit tarafından hazırlanm~ş alan defte~leri eimme ve muhte-

45-

' ' 
ran saat beşten sekize kadar ~erkeze götürOp memura teslim ede-

ceKlerdir. 

5T Emri intihaba bir f~sat karışmamasına _ve usulünde cere-
! 

·· yan etmesine nezaret etmeK için her dairenin memuru oldu~u halde 

ahalinin intihabıyla mensub ve mütebirenından mürekkep bir komisyon 
1 

! 
azasının tayininde her mahall~nin defterini tanzim ve temhir eden-

ler kendi mahallelerinde emni~et ve itimada şayan mutebirandan 

' iki zatın ismini · şamil memhur bir pusulasını hazırlayıp yevm-i 
! 

mezkurde aradaki memura ita erlecekler ve ju vechile Kaç mahalle-

den ne kadar pusula gelmiş iss cümlesi sırasıyla defter edilip 

bi'de eimme ve muhtarandan mivcut alanlar huzurunda sekiz nefer 

için kur'a keşide edilip ismine zabıt edenler komisyon yazalığına 

nasbalunacaktır. 

6- Slli haneden az olan mahalleler teshil-i muamelat için 

civar ve itisalde bulunan bi~ mahalleye iltihaK edeceklerdir. 
1 
1 
1 

7- Komisyon azalı~ına tayin olunan zevata memur tarafından 

tezkereler gönderilip tayin ~dece~i bir günde komisyona gelmeleri 
1 

için davet olunacak komsiy □ n /münakit oldukta içlerinden birini 
1 

' 
ekseriyetle reis intihap edeiek ve e~er azalı~a intihap olunan

ı 

lardan istinkaf etmişler bulynur ise mukaddemce tanzim olunan 
i 

mutebiran defteri üzerine komisyon huzurunda tekrar Kura ile usul-Ll 
1 

' 1 

icra olunarak nakıs alan aza iikmal olunacak ve mahalleler tarafın-
ı 

dan verilecek memhur defterl~rin birer nüshası merkezde hıfz olu, 

nup diğer nüshalar o mahalle~erde bulunan bir cami veya kiliseler
i 
' 

de veyahut zabıta merkez mahalle gibi tensip olunacak bir mahal-
1 

lin duvarına ta'lik ile emri ' muhafazası zactiye memurlarına ve 
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mahalle bekçilerine tevdi kı ınacaktır. 

8- Defterlerin ta'lik olunduğu günden itibaren beş gün 

müddette_k □ misy □ n azası la e~al sülüsten ziyadesi mevcut olmak 

üzere ve gergün saat altıdan bil münavebe □ n'a kadar merkezde 

ictima ederek bu defterlerde 1 bulunan bir ismin ilga veyahut sehven 

unutulmuş □ lan diğerinin ilavesi için ahali tarafından vukubulacak 

ihtarat ve itirazatı istima ve tetkik ve icabına göre muteriz 
1 

□ lan komisyona müracat edebilecektir. 

13~ Bin dairenin emri intihabı hitam buldukta □ daire tarafın 
1 

1 

dan vekil □ lan iki zatın herpiri ne miktar rey istihsal etmiş 

olduğunu mübin komisyon tarafından oir mazbata tanzim ve memur 
1 

1 

tarafından tasdik edilerek ş~hremanetine gönderilecek ve keyfiyet 

vekillere emanet müşerun ile~ha tarafınaan tezkere-i resmiye ile 

beyan ve gazetelerle dahi ilan olunacaktır. 

1 

14- Vekil intiha~ olunanlardan oiri istifa ettiği veyahut 
1 

bir sebeb-i kanunu ile vekalet münhal □ ldu~u halde kendisinden 
! 

.. 1 

sonra ekseriyet kazanmış □ lah kim ise onun vekil olduğu Kezalik 
i 
' komisyon mazbatasıyla emanet: müşarun ileyhaye oeyan ve bend-i 
1 

sabık mücibince mu~mele olunacaktır. 

15- Zikrolunan yirmi ~aire vekillerinin emri intihabı nihayet 

şehri saferin □ nbeşinci \:,ününe tesadüf eden şubatın □ n yedinci 
i 
i 

perşembe gününe kadar hitam.bulmak mukarrer olduğundan bilcümle 

vekillerin şehremaneti tarafından davet olunup dersaadet mülhaKa

tından matlup □ lan nefer meJusun intihabı oiada işbu vekiller 
! 

i 
marifetiyle biruce-1 ati ic~a olunacaktır. 

i 
! 

16- VEkiller davet olunaM mahalle ictima ettiklerinde kura 
i 
1 

keşidesiyle iclerinden biri~i reis intihap edip yirminci maddede 

beyan olunduğu vechile şehr~matinde mahfuz bulunan mebus namzetleri 
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nin defteri kendilerine arzoluriarak işbu defterde isimleri muhar

rer olan zevat bizzat ve bil vasıta mebus olmak için izhar-ı rağ

bet etmiş olduklarından gerek işbu namzetlerden ve gerekse sairin

dene alarak maddey-i itiyede ~ikrolundu~u üzere mebus olmak evsafı 

ve haysiyetini cami zevattan diledikleri adamları intihap etmek 

için muhtar olacaklardır. 

17- Talimat-ı muvakkatenin dördüncü maddesine de musarrari 

oldu~u vechile meclis-i mebusana intihap olunacak azanın iser 

venareketi cümlenin mevsuk ve [mutemedi almak için şahıs ve zatla

rının beynennas hüsn-ü siret ve ahlak ile marf olması sinnen yir

mibeş yaşından aşa~ı bulunmam~sı ve müddet ömründe •hiçbir cinayetle 
1 

mahkum olmaması ve memleketinde az çok emlaki bulunması şerait-i 

esasiyesindendir. Fakat azalığa intihap olunacak zevat-ı muvazzaf 

memurın devletten ise terk-i memuriyet etmesi lazım gelir. Ue 
49- her vilayetten intihap olunacak mebusan yalnız o vilayetin veyahut 

bir sınıf ahalisinin mebusu o~mayıp memalik~i devlet-i iliye umum 

ahalisinin mebusanı olacaklardır. 
1 1 

18- Emri intihabın işbu □ eyanname ahkamına tevfikan hüsn-ü 

cereyanına nezaret etmek üzere şehremini hazır bulunduğu halde 

mübaşeret olunup her vekil mezkur namzet defterinde muharrer olan 

zevattan veyahut evsaf-ı meşruhayı cami sairinden beşi müslim 

ve be~i gayrimüslim on nefer ~intihap ile isimlerini bir varakaya 
i 

tahri ve bu varakayı ortada m~vzu çekmece derununa vazederek 

hıtamında cümle huzurunda reis tarafından çekmece açılacak ve 

varakalar birer birer okunup ner kimin isminde ekseriyet-i mutlaka 
i 

yani yirmi reyden ziyade bulu~ursa mebus olacak ve bu defada matlup 

olan miktar mebus çıkamaz ise :ikinci ve üçüncü defa tekrar tekrar 

eray-ı huzzara müracaat ve heJ 
i 

usule riayet olunup bu suretl~ 
! 
! 

defasında defa-i ülede ceryan eden 

matlup olan on azanın intihabına 

iO- o gün hitam verilecektir. Sonraya kalan isimler hakkında verilen 
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reyler mütesavi olursa kura atı~ıp hangisine isabet eder ise o 

mebus intihap olunmuş addalunac~ktır. 

19- Bu vechile tayin ede~ an mebusun isimleri ve şöhretleri 

yazılıp suret-i intihapları beyijn olunarak bir mazbata kaleme 

alınacak ve arada bulunan vekiller bilcümle temhir ettikten son

ra muşerun ileyh şehremini reis 'vasıtasıyla şuray-ı devlet riya-
' 

setine takdim olunacak ve aradan matbuat idaresine verilerek her 

lisanda bulunan evrak-ı havadisle ilan olunacaktır. 

20- Dersaadet ve mülhakatı tarafından mebus intihap olunan

lardan birinin istifasına veyahut sair □ ir seoebe rneoni azalık 

mahalli münhal olursa şehremaneti marifetiyle zikrolunan kırk 

nefer vekil cem olunarak ber veche-i meşruh birine diğeri intihap 

olunacaktır. 

21- Mebsu olmDk için na-zetliye ra§oet eden kimse kendi 
\v 

namı dahi meclis-i mebusan azalıgına namzet olanların defterine 
1 

kayıt olunmak için resmen bir takrir yazıp vekillerin intihap 

için toplanaca~ı 9ünden evvel şehremanetine irsal etmek veya bil-
i 
1 

vasıta namzet olmak için ehıbba~ı tarafından filan zatın mebuslu~a 
\ 

' ehil olduğunu tasdik eder mealinde bir varaka tahrir ve İstanbul 
! 
1 

ve müllhagatı ahalisinden dahi intihaba salin olanlardan ıi ekal 

üçyüz kişiye temhir ettirdikten !sonra bu varaka emanet müşerı:m 
1 

ilehaya resmen tebli§ edilmek l~zımdır. Bir zatın intihabı üzerine 
'ı 

rey cem-i için gazeteler vasıta~ıyla ilan Keyfiyet dahi edilir. 

22- ser veche-i muharrer mebus almak için resmen müracat 

mütemadiyen her lisanda bulunan gazeteler vasıtasıyla ilan alunaca-
! 

§ı gibi vekillerinin ictirnaında ,arz olunmak üzere cümlesi bir 

deftere mahsusa kayıt edilecek Je hın-ı iktizada ibraz olunmak 

üzere evrak müteferriası dahi mihfuz bulunacaktır. 
1 

23- Namzet olan zevatın isimleri bir minvali muharrer şehrema-

neti tarafından her gazete vasıtasıyla ilan olunaca§ından bunlardan 



ba'del ilan bir hafta zarfında reddettikleri emanet müşarun 

beyan etmeyenler namzetli~i kabul etmiş add olunacaklardır ve 

istinkaf edenler tarafından adem-i kabulü mişar vürut edecek ev

rak dahi emanet müşerun ileyha tarafından ilan olunacaktır. 

Vakit Gazetesinin 531 numaralı ve 7 Rebi-ül ehir 1294 ve 

10 Nisan Rumi 1293 ve 22 Nisan efrenci 1877 tarihli nüshasından; 
1 

Bu sene meclis-i meb~sana verilecek nizam layihalarının 

biri de matbuat nizamnamesi olduğu halde henüz buna dair meclis-i 

mebusanda müzakere □ lunmaaıı:ı.s-.layihasının ikmal olunamamış ~lmasından 
i 

bahisle isticali havi bazı varakalar alıyoruz. Filhakika matbu-

at-ı memleketin teraKkisine hizmet eden vasıtalardan olduğu heyet-i 

153- mebusanca dahi müslirnattan ve bunun bu sene ictimainde kararlaşmış 

irade-i seniye hazreti padiş~hi iktizay-ı celilinden almakla yakın-
ı 

1 

da onunda mevki-i tezekkür~ olunarak .tetkik □ lunaca~ı taoiat-1 

hal ve maslahattandır. 
1 
1 

1 

Tayms Gazetesinin 14 Nisan tarihli nüshasından; 

Muhtelif mahallerden vQrut eden rivayetler bir siyak üzere 

olmasına □ smanlı parlementosu hakkında işitilen şeylerin sıhhatine 

emniyet müşkil olur idi. 

Memalik-i □ smaniyede meclis-i mebusan teşkili matlup vechile 

olamayacağı zann □ lunuyordu. Halbuki kazıyye □ unun bütün bütün 

aksi zuhur etmiştir. 

Nutk-u hümayuna cevaben takdim olunan teşekkürname üzerine 

cereyan eden müzakere müstesna olarak vukubulan müzakerat şimdiye 

kadar nizamnameyi-i dahili üzerine vuku bulmuş isede azay-ı meclis 

sahihan işe mübaşeret ediyorlar. Mevzubahs olan mesailde malumat-ı 

54- kamile gösterip kadimden mevçut olan bir meclise bile oaıs-i iftihar 

surP.tte iş görmektedir. 

Sözü nafiz olarak söylemek için lazım □ lan istiklal-i hare

ket ve cesaret-i maneviyeye gelince bu fazail dahi böyle bir genç 
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mecliste az de~il belki çok vardır. Alenen söz süylemek meleke

sinin noksanından neşet eden cebanet ve tereddüt kemal-i süratle 

zail oluyor. 

Ahali-i şarkıyye henüz h~l-1 aslilerinde olup safsataya 
1 

alışmamış olduklarından bunların efDadı ekseriye milel-i garbi-

yenin yeni bir hal içinde bulun~ukları zaman kuvve-i mahsusalarına 

.emniyet etmeyecek gösterdiKleri sahtekarlığa mübtela olmazlar. 

İstancullu efendilerin m~amelit-ı mütekilifane ve adet-i 

teşrifatçı müslüman mebusanın ekseriyeti □ lan taşrqJ.ı .. osmanlıların 

muamelesine numune sayılamaz. Taşralılar İstanbul Halkı gibi ve 

bazen araci veya farisi kıssalar irad ederek tekellüm edemeye

ceklerinden ihtiraz etmişler iseue bu da zail olmuştur. Çünkü 

bir şeyi beyan etmek isteyenler bu babta sai~lerinin efkarına 

bakmayıp kendi bildiği gibi ifade-i meram ediyorlar. Böyle halisane 

söz söyleyenlerin ettikleri cesaretlerinden bir cay-ı teessüfleri 

dahi yoktur. 

Teşekkürname . □ zerine vukubulan müzakerede devletin konfe

ransa dair politikası babında ~n ziyade tesir eden nutku Kürdistan• 

dan bir mebusun sade ve bila teklif sözleri idi. 

Müma ileyh ahval-ı hazıradan dolayı zuhur eden muzayaka-i 

fevkaledeye dair beyan olunan mutalata cevaben (siz muzayakadan 

cahsediyarsunuz, halbuki ben İstanbul 1 da parlaK □nif □ rmalar, ala 

konaklar, nefis faytonlar görüyorum. Siz bizim eyaletimize geliniz 

de muzayakayı seyrediniz. Ezcümle ben dahi vilayetimin ekser halkı 

gibi eski elbiseler giymiş old~ğum halde huzurunuza layıkıyla 

çıkmak üzere bu yeni elbiseyi hayli fedakarlıkla tedarik ettim. 

Fakat bu elbiseyi dahi memleketimin beka ve şerefi için feda edip 

iktiza ederse yine eski elbisemide iktisa edebilirim. Kimsenin 

bizim mesalih-1 dahiliyemize müdaheleye salahiyatı yoktur. Biz 

ki Osmanlılarız ecnebi devletin müdahelesi aleyhine alenen protesto 



ederiz zemininde bir nutuk iradeylemiştir. 

Bu sözler meclise hayli tesir etmiş ve reis-i meclis her 

ne kadar hamiyetkarane söz söylense müdahele-i ecnebiyey-i mene 

kafi olmadı~ından hOkümet memle~eti esas adl ve metanet üzerine 

vazeylemek üzere bilfiil gayret~i milliye ile ittihat lazım ol

duğunu beyan eylemiştir. 

İşbu efkar-ı hamiyetkarane teşekkürname üzerine cereyan 

eden müzakere veba husus Karadijğ 1 a dair olan mübahesede galebe 

edip □ kadar kuvvetli müşahede olunmuştur ki Karadağ•a arazi ver

mek maddesini kamilen reci için ~eklif olunan fıkra hayli zahmetle 

tay olunabilmiş ve bunun yerine daha mutedil bir fıkra vazalu~up 

menafi ve hukuk-u devlete muzır olmayarak Karadağ ile ekd-i musa

laha memul olduğu zikrolunmuştur. Şimdiye kadar cereyan eden ah

vala nazaran meclis-i mebusan reisinin vazifesi boşolmayıp kendi

lerine rütbe-i vezaret tevcih edilen Ahmet Vefik paşa hazretleri 

7- nin makam-ı mezKure intihab-ı şayan takdir addolunur. Muşerun 

ileyh hazretleri gerek malumat-ı kamileleri ve gerek hamiyet ve 

istikamet-i müsellimeleri hasebiyle mazhar oldukları hürmete bi

naen teşkilat-ı dahiliye ve bütçe meseleleri mevzu-u mübahase 

□ ldu~u sırada zuhur edecek burayı teskine ve bu babta mebusana 

rehberliğe muktedir zat yalnız muşarun ileyh hazretleridir. 

Ahvat-ı cariye ve belki ~emuriyetlerde bulunan zevatı mey

dana koymak üzere büyük tedarik~t görülmektedir. Bu hususta cereyan 
1 

eden efkara nazaran meclis-1 me~usan müzakeratının idare-i memur-
1 

ları ve belki reis-i idarede bulunan bazı zevat aleyhinde Avrupa 

diplomatlarıyla konsolosların veseirlerin ettikleri itirazları 

kamilen bir tarafa bırakacak suratte ithamnameden ibaret □ laca~ı 

i 

zan □ lunuyor her bir sancak ve vi~ayet mebusları malumları alan 

ihtilasat ve irtikabat üzerine dİkkat-i davet etmeije amade oluyor-, 

lar. 

Bunlar öyle mühim söz söylemeyip mevadı vakıayı tesrih 
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ve baz+ zevatın esamisini tayin ,ederek taleb-i mücazat edecekler

dir. 

Vilayet işleriyle meşgul olan mRmurların cümlesi zuhur 

edebilecek beyanatı ile mucibi elamet bir ihtizar da bulunuyor

lar. 

Beyanat-ı mezkure vilayet nizamnamesi münasebetiyle zuhur 

edecektir. Nizamname-i mezkurun'mevad-ı saireye takdimi bab-ı 

&linin arzusuyla vukubuluphidare-i vilayet hakkında konfransta 

irad olunan nesavihi mümkün mertebe serian icra ile bu babta 

düvel-i fahimenin arzularını dahsil için devlet-i alinin müsaratı 

göstermelik_ istenilmiştir. 

Osmanlı mebusları ictima edeli çak müddet mürur etmemiş 

ve mesail-i müstecale üzerine mijzakere edilmemiş isede şimdiye 

kadar taraftarlık ve garaz eseri gtistermemişlerdir. Mesailerini 

ittihat ile icra etmek lüzumunu hissettiklerinden İstanbul'da 

birde cemiyetkah ittihaz etmişlerdir. 

Halihazırda mebusanın i ttihad efkarı tab-ii olup bazen ta

rafı riyasetten edilen ihtar hilafında olarak nizamname layiha

larında icray-ı tadilat edilmiştir. Ahali-i şarkıyye bir Avrupa

lının anlayacağı surette küçük bir işaretle kabil-i fehm oldukla

rından mebusla böyle işaretler ile dahi yekdiğerinin efkarına 

vakıf oluyorlar. 

Besirt Gazetesinin 2081 numaralı ve 19 Rebiülahir 1294 

ve 21 Nisan 1293 tarihli nüshasından; 

(UsOl-0 Meşveret) 
1 

Zaman-ı saadet nişanı ha~reti peygamber efendimizde usul-ü 

meşveret (veşavirhüm) emriyle c~nio-i cenab-ı rabbil aleminde 
1 

ferman ouyurulup millet~i muazzama-i islamiyenin bais-i necat 
i 

ve selameti olmuş ve hulefa-i r~şidin hazaratının zaman-ı terak-
1 

kiyat iktiranlarında dahi şu usUl-ü münciyeye ittiba olunarak 

şevket-i islamiye aktar-ı cihan~ intişar etmiştir. 



Bu usul emr-i hüday-~ müteal ile ittihaz ve icra olundu~u 

60- sırada peygamberimiz efendimiz hazretleri tarafından dahi (istişare 

ile □ lan işte emniyet vardır)~ Mazmunu hakikat numünende bir ha

dis-i şerif ile teyit buyurulmuştui~. 
1 

Us □ l-ü müteyemmihe-i m~şveret bir maslahatı bir heyetin 

erken ve ezkasıyla müzareke v~ onların ittihad-ı erasile tesviye 

etme~i icap edece~inden elbet~e rey-ı hud ile hareketten enfadır. 

Hele pek bedihidir ki bir akıl ve bir rey ile gtlrülen işin 

beş on akıl ve rey ile tesviy~ olunan iş kadar isabet ve hatadan 

masuniyeti kabil olamaz. 

Sunun için hükmen her işte fevkalade olsun adi olsun meş

vereti tercih ve kabul ederek (bir şekerin etrafı bir kaç kişi 

ile çevrilir ise bir elden kurtulduğu gibi kurtulamaz.) demişler

dir Ki bundan maksat ictima-ı era ile hasıl olan bir madde rey 

had ile tesviye olunan işten hayırlıdır. demek olur. 

Usul-Ü meşveret yalnız vakti hazırda lazım olmayıp hengamı 

~1- seferde dahi muktezidir. Ve belki elzemdir. Zira bir kumandan 

yalnız kendi reyiyle hareket edipte maiyetinde bulunan umera ve 

zabiten ile akd-i meclis-i meşveret etmez ise hatadan salim olması 

olmaması kadar melhuz de§ildir. 
ı 

Çünkü o meclis-i meşverette ittizayı hale büyük küçük herkes 

hür ve serbest olarak beyan-ı ı mütalaat ve ihtarat edece~inden 

bunların en küçü~Llnden bir büyük mutala ve bir sahib-i rey senuh 

ederki hakikaten icab-ı hal~ ~usvafık calib olur. 

Hatta müessisi binan-ı ; din-i mObin .olan hazreti peygamber 

efendimiz Hendek gazasında bit meclis-i meşveret akd buyurarak 
' 

onun karar müzakeratı Uzerine/ hareket buyurmuşlardır. 
1 
1 

Ahadis-i nebeviyyenin birinde meşveretten bir cema~t zarar 
1 

gôrüp helak olmadı manasına (Ma heleke •••• ) buyurulmuştur ki bun-

dan meşveret hareket edenl~r için zarar muhtemeldir demek çıkar. 
1 
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Hazreti Ali (Meşveret~iz adamın tehlikesi denizde gezen

lerin muhatarasından ziyaded~r.) buyurmuşlardır. 

Hasılı meşveretin vücWb ve lüzumu gerek irad ettiğimiz 

tefsilat ile ve gerek daha b~r takım delail ve eser ile müsebbit

tir. Eğer asl-ı meşveret mülk ve millete nafi ve hayırlı olması 

idi. Rasülüllahı ekrem efendimiz kaffe-i nevakısdan müberra ve 

her bir rey de isabeti hüveyda iken tarafı haktan meşveretle memur 

buyurulmazdı. 

Şimdiye kadar usül-ü ,meşveretten görülen muhsenata Avrupa 

devletlerinden ekserisinin meşhut □ lan servet ve kaderleri dahi 

vakti hazır için gözönüne konacak bir delili mücessemdir. 

Hasıl meşveret bir devletin hayatın) kafil ve bir hükümetin 

vikaye-i şanını zamin olmasıyla her vakitte ve hususiyle harb 

esnasında usul-ü meşverete ittiba elzemdir. Ona adem-i riayet 

bilahare bais vehamet ve mazarrat olur. 

Cedd-i emced hazreti' padişahı sultan Mahmut han sani haz

retlerinin zamanında devlet-1 ali'yenin zayıf ve kuvvetini bölüp 
1 

m □ sk □ fların gösterdikleri t~ciahüm sırasında ahali-i islamin eray-ı 

umumiyesi ve.işin biletraf müzakeresi ile bir hüsn- □ netice ve-
ı 
1 

rilmek üzere bir şuray-ı kübra akt buyurulmuştur. 
1 

El hasıl usül-ü meşJeret her m□ lk ve millet için bahs-i 
i 

fert menfeat oldu§undan cüius hümayun akabinde neşr buyurulan 
1 

ferman-ı ilide dahi usül-ü 'meşveretin icrasıyla usül-ü istibdadın 

mahurferman buyurulmuştur. 

Padişah-ı akabet en~iş efendimiz devlet-1 aliyelerinin 

ternin-i halve istikbali usul-ü meşveretin icrasına ve buda bir 
1 

meclis-! umuminin teşkilin, menut bulunduğu cihetle meclis-i ayan 

ve mebusandan mürekkep ola~ meclis-i umuminin teşkilini irat buyuı 

muşlardı. M~clis-i mebusan~n şimdiden muhsinat ve menafii görülme! 

le başladı. Her sınıf teba~i şahane bile istisna Osmanlı namını 

haiz olarak cümlesi cism-i vahit gibi yek diğerine sarılıp düşman 
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vatan ve düşman-ı menafiamız aleyhine Kıyama hazır olduklarını 

bu meclis-i mebusanda gösterdiler ki şimdiye kadar böyle bir mec
ı 

ma ittihad görülmemişti. Meclis-1 mebusanın ibraz ettiği me•ser-1 
1 

sadakat ve gayret ve herbir madde muhavvilenin tetkikatında ~ös-
i 

terdigi himmet ve dikkat şay~n-ı takdir olarak Avrupalılar Osmanlı
ı 
1 

larda böyle bir parlementonuh vücuda inanamQz iken (hamdellahi 
! 

sezavar-ı tahsin hasafet gös~ermesinden dolayı düçar-ı hayret 
i 

oldular. MUzakeret ve netayic-i vakıayı takdir ile zat-ı hazreti 
i 

padişahının beKay-ı mülk ve millete en birinci medarı □ lan usul-ü 
i 

meşveretin icraRına ve bu meclisin teşkiline m□ sade buyurmalarını 
1 

k emal-i memnuniyetle tebrik ,et tiler. 
i 

Vakıan mosk □ flar bundan haz etmedi. Ve onun taraftarları 

olanlar veyahut nik ve bedi !temyize muktedir alamayanlarda hoş 

görmeyip kalben adem-i vucuounu bile temennide bulundu. isede 
1 

bu usul-Ü meşveret zatı hazreti padişahinin bu mülk ve milleti 
i ~-

165- bu devleti ihya maks~aı alisiyle ihsan buyurdu§u kanun-u esası 

ile müeyyed ve himaye-i mah~usa-i padişahide bulunduğundan, ilel 

ebed payidar olacağında şüphe yoktur. 

Meclis-i mezkurun müddet-i küşadı üç aydan ibaret olup 

bu müddet sair zaman için kafi olabilir, isede bu sene ilk senesi 

olduğuna ve hususuyla harp zuhur ettiğinden mühern umur-u saltanat 

bittabii tekessür edeceğine binaen bu senelik müddetin temdidi 

bilcümle Osmanlıların akdem~i emeli olmakla inşallah bu suret 

dahi hasıl olur. Yani bu meclisin küşadı ve seddi yed-i iktidar 

hazreti padişalıide bulunmasıyla bulunmasıyla temdidi hususu muvafıl 

irade-1 hükümet ifade-1 mülükane buyurulur ise Osmanlıların umumi 

bir kat daha eltaf-ı şahanenin minnettar ve müteşekkiri olacak-

ları bedihidir. 

Teraki nam Rum Gazet~sinin 22 Nisan sene 1293 ve 4 Mayı~ 

seG · 1877 tarihli müshasından; 
1 

~6- İdare-i örfiye nizamnamesi an dört maddeden ibaret olduğu 

halde bit,tanzim meclis-i rnebusana verilmiş ve tetkik ve müzakeresi 
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için bir şube teşkil etmiştir. 

Vakit Gazetesinin 544 numaralı ve 21 Rebiülahir sene 1294 

ve 23 Nisan sene 1293 ve 5 Mayıs sene 1877 tarihli nüshasından; 

Matbuat nizamnamesi layihasını tetkik eylemek üzere meclis-i 

mebusan tarafından teşkil olunan encümen azasının esamisidir. 

Zafiraki efendi, Hacı Hüseyin efendi, Vasilaki bey, Vusufefenc 
1 

67- Salim efendi, Rasim bey, İsm~il bey, Arkiriyus efendi. 
1 

i 

İşitildiğine göre encümen-i mezkur kefalet akçesi ellibenden 

□ nbeşbine tenzil etmeyi tasv~p ediyor imiş. 

Vakit Gazetesinin 548 !numaralı ve 25 Rebiülahir sene 1294 
1 

ve 27 Nisan Rumi sene 1293 v~ 9 Mayıs efrenci 1877 tarihli nüsha

sından; 

Dün meclis-i mebusanda matbuat nizamnamesi □ naltıncı madde-
' 
1 

8- sine kadar müzakere olunup tEtminat akçesinin lağvına ve ıı,.ı.zah 

gazetelerinin kema Yene neşr1ne ve ecnebilerin gazete imtiyR~ı 

almağa salahiyetleri olmayıp mevcut olanların dahi gazetecilik 

sıfatıyla vezaif tabiat kaffesiyle mükellef almalarına ve mevadı 
1 

cez~iyece dahi bazı tadilat 1crasına ekseriyetle karar ver~lip 

mevadı sairesi ileride müzakere olunacakmış, 

Vakit Gazetesinin 553'numaralı ve 30 Rebiülahir sene 1294 

ve 2 Mayıs 1293 ve 14 Mayıs şene 1877 tarihli nüshasından; 

Kanun-u esasinin □ nyeoinci maddesinde (Osmanlıların kaffesi 

huzur kanunda ve ahvali diniyye ve mezhebiden maada memleketin 

hukuk ve vezaifinde mütesavi~ir.) diye muharrer olduğuna ve vazife

nin en birincisi hıfzı vatanimaddesi olup kanun-u esasi-i mezkur 

ile bu vazife şerefinden teba-1 gayri müslimeye dahi hakkı istifade 

i9- verildiğine mebni bukere işb~ madde-i kanuniye mevki-i icraya 

vazolunarak umum teba-i gayri müslimeden dahi asker alınması mukar

rer almakla usulüne tevfikan iktizası icra olunmak üzere olduğu 
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ve bu sırada 1kiyüzbin kadar kuvve-i askeriye daha tedarik oluna-
' 

ca~ı meal memnuniye işitilmiştir. 

Vakit Gazetesinin 562 numaralı ve 10 cemaziyel evvel sene 

1294 ve 11 Mayis sene 1293 ve j 23 Mayıs sene 1877 tarihli nLlshasın-

dan; 

Meclis-i mebusanın dünkü ictimaından □ nbeş kadar mebus 
j 
i 

bir takrir kaleme alıp mUhUrle~erek riyasete vermişler ve bunda 

(Mahmut Nedim paşa devlet ve ~illet ve me~lekete birçok zararlar 
1 

1 

etti. Hatta birkaç milyon lir~lar izrar etmişti. Bunun bir vakit 

muhakemesine oaşlanmış iken geri kalmıştı. BHyle bir iaman isla-
' 

hattan □ unun tehiri caiz olmayacağından muhakemesinin ve tebriye-1 

' 70- zimmet edemediği halde cezasının icrası lazım gelir.) demişler. 

'1-

Bunun üzerine keyfiyet müzakere olunarak bu suret ekseriyetle 

kabul olunmakla ba mezkure bab-ı aliye bildirilmiştir. 

Yine Mezkur Numaralı Npshadan; 

Bosna ve Hersek mebual~rı dahi Nakşin civarındaki kale 

ve istihkamlarqgönderilecek z~hire ve mühimmatın vakti şimdidir. 
' 
1 

Zira sular çekilmeve başlamıştır diyerek bir ihtar edip bu tey 
i 
1 

ve ifadeleri dahi ekseriyetle j kabul olunarak keyfiyetin bittakrir 
1 

merciine bildirilmesine karar ' verilmiştir. 
i 

Vakit Gazetesinin 564 Mumaralı ve 12 cemazil evvel sene 

1294 ve 13 Mayıs sene 1293 ve : 25 Mayıs sene 1877 tarihli nüshasından; 
\ 

Dünkü gün heyet-i talebe-i ulum efendilerden ve ahaliden 

tahminen üç b2şyüz kadar zevat dairenin dış kapısında bilictima 

i~lerinden tevkil ettikleri ü~ dôrdü içeriye girmek istediklerinde 

çünkü heyet-i mebusana duhuliye bileti almadığı halde girmek memnu 

bulundu~undan nHbetçiler dühullerine muhalefet eylemişler isede 

müma ileyh efendiler meclise ifadeleri □ ldu§undan bahisle içeriye 

girmişler ve meclisin da~ıldı~ı zamana tesadüf etmekle beraber 
1 

reis paşa hazretleri tarafından edilen işaret üzerine mebusan-ı 

kiram tekrar yerli yerine oturup zikrolunan efendiler dahi kemal-1 
i 
! 



arz ve adıyla mebusan-ı kirama mahsus kanepeler üzsrine oturmuş

lardır. 

Reis paşa hazretleri (Meclisimiz dağılmış isede maahaze 

buyurunuz ifadeniz nedir?) dediklerinde yirmi yirmiiki yaşında 

bir genç efendi (Allah paşamız ~fendimiz hazretlerine tükenmez 

ömürler versin, hiçbir hamiyetli adam vatanının harab olduğunu 

istemez. Malum olmalıdır ki büt0n efradı milletin efkarı padişahı

mız vatınımız, milletimiz, dini~iz, için sadakatten ibaret olup · 

bunlar yolunda kanımızın son damlasını fedaya cümle hazır ve erna-
; 

deyiz. Ardahan vakası doğrusu bizi pek dilgir etti. Bunun sebebi 

nedir? beyan buyurunuz.) dedi ~e buna mukabil taraf-ı ri~alet 

penaden dahi şu yolda cevap ita ' buyuruldu. Vakıan bu misilli 
i 

büyük maddelerde cümlemiz dahi ~izin gibi müteessir olmamak ve 

' 
düşünmemek mümkün değildir. Fak~t düşünmelisiniz ki bu milletin 

1 

bir padişahı alieahi bir kanunu 1bir nizamı vardır. ,Onların emrin-

den harice çıkmak muktezay-ı hamiyet değildir. Bizi millet tevkil 

etmiş; artık sizin için 

tüp eden hizmeti her ne 

i 
yapılac~k 

zaman bi z 
1 

bir iş kalmamıştır. Size teret

hakem isek siz dahi icrasından 

geri durmanız. Yalnız şunu düşü~melisiniz ki bizi siz intihap 
i 

ettiniz. Vekaletinizi bize verdiniz. Artık müdahele lazım gelmez. 
1 

Şunu da haber vereyim ki sizden pekçok evvel devlet bu işin icabını 

i 
düşünmüştür. Biz dahi vazifemizi tamamıyla ifa ettik ve etmekteyiz. 

İşte size memuriyet veriyorum; ~idiniz arkadaşlarınıza haber viri

niz ki biz işin icabatına bakarız.) 
' ' 

Reis paşa hazretlerinin şu ifadesi üzerine talebe efendiler 

bazı istizahata daha mübaşeret etmek istediler isede mebusan-ı 

kiramdan Halepli Sadi efendi ve astarcılar kethüdası hacı Ahmet 

efendi vesair erbab-ı hamiyet kendilerine iiahat-ı (azimeyi ita 

etmeleriyle yine geldikleri gibi kemal-i arz ve edep ve iffet 

ve inkıyad ile çıkmışlar ve kap~ önünde bulunan arkadaşları nez

dine giderek orada reispaşa hazretlerinin cevabını anlara dahi 
; 

tebli§ ettiklerince cümlesi (pa~işahım çok yaşa) zemzemeleriyle 
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sultan Ahmete doğru çekilmişlerdir. 

Vakit Gazetesinin 566 numaralı ve 14 cemazil evvel sene 

1294 ve 15 Mayıs sene 1293 ve 27 Mayıs sene 1877 tarihli nüshasın-

dan; 

İlan-ı resmi 
1 

Geçen perşembe günü birtbkım halk heyet-i mebusana gidip 
i 

bazı mutalebede bulunduğuna dait zuhur eden şayia halkın ~übeli-

~aya olan meyli tabisine mebni vukubulan bazı. ilavet-i azam karane

siyle cesim bir varaka rengine ~oyulmuş isede esas cemiyet-i haki

kat hal-i idrak meziyyetinden h~li dört beş şubemiz anlara piru 

alan birkaç delenin azimetinden ' ibaret alarak kusur-u efrad-ı 
i 

' 
ahali ise sebebini anlamak maksadıyla teraküm eden seyircilerden 

ibaret olduğuna nazaran şayiat-ı vakıa hilye-i sıdk ve sıhhatten 
i 
! 

atıl bulunmuş ve maamafih böyle hadeste bahş ezhan olabilecek 

cemiyete ôn ayak alanlar zabıta marifetiyle ahz ve girift edilmiş 

olmakla beyan-ı keyfiyetle beraber esas maddenin her nevi hüküm 

ve ehemmiyetten sakıt ve asayiş : ve emniyet berkemal bulunduğu 

herkesce malum olmak. üzere ilan~ı hakikat-ı hale ibtidar kılındı. 

Vakit Gazetesinin 568 numaralı ve 16 cemaziyel evvel sene 
1 

1294 ve 17 Mayıs sene 1293 ve 29 Mayıs sene 1877 tarihli nüsha-

sından; 

Dün meclis-i mebusanda vılayet belediye nizamnamesi okundu. 
' 

Bu esnada Halep'ten nafi efendi 1 kürsiy-i hitabete çıkarak Rusların 

Anadolu hakkında vukubulan hareketinden bahisle ahaliden lüzumu 

kadarının teslihi için iktiza e~en ve mesailin istihsali hususunun 

herşeyden evJel müzakeresi lazım gelip kusuru derece-i saniyeden 

bulundu~u ifade ederek encümende müzakeresine karar verilmiş ve 

nizamnamenin hitamından sonra okunan arzuhaller içinde Aydın 1 dan 

mürut bir telgrafnameden Bosnazijde Mustafa efendinin mahdumlarını 

askerden kurtardığından ve asakir muavene ictiaınca rehaveti mücip 

hallerde bulunduğundan bahisle ~skerlik maddesinin orada bulunan 
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Redif miralayindan istifsarı lüzumu beyan olundu~undan istimaline 

karar verilerek mutakiben heyet dağılmıştır. 

Vakit Gazetesinin 571 numaralı ve 16 cernaziyelevvel sene 

1294 ve 19 Mayıs sene 1293 ve 31 Mayıs sene 1877 tarihli akşam 

nUshasından; 

Meclis-i mebusanın bu gilnkU ictimainde rnedine-i mUnevveriden 
i 

mebus Sesyid Ahmet efendi bir makale irad ederek bunda akaid-i 

islamiyenin kaffe-i müslimine talimi zımnında yeniden bir akaid 

kitabı telifini ve hersen mevsim-1 hac da Mekke-i m □kerreme ve 

Medine~i münevveraya her cihetten gelen akvam-ı muhtelife-i isla-

7- miyeye kendi lisanları üzere ~az ve nasihatle efkar-ı islamiyenin 
1 

tenviri ve ikazını teklif eyle~ıi~ velcevaib gazetesinin zuhur 
1 

ve intişarına kadar kabil gibi: bazı memalik-i şarkıyade devlet-i 

osmaniyenin vücudunda bile habırdir olmadıklarını ilaveten beyan 
' 

etmiştir. 

1 Vakit Gazetesinin 586 n~maralı 1 cemaziyel ahir sene 1294 

i 

ve 2 Haziran sene 1293 ve 14 Haziran 1877 tarihli nüshasından; 

Geçen çarşamba g □nO meciis-i mebusanın müzakeresi ~e arzu

hallerinin kıraati esnasında M~raş mutasarrıfının sui halinden 

şikayeti havi iki kı~a arzuhal okunuh Halep mebusu Nafi efendi 

mutasarrıf Halil paşanın sui iqaresini tasdik ederek hatta orada 
1 

sadık olan Ahmet paşaya yüğayyir-i hak iftira ettiğini ve meclis 

azalarını işine gelmeyip azle dahi muvaffak olamadığından şimdi 

onlarla uğraştığını ve bunun h~kkındaki şikayetin taadüt ettiğini 

söyleyip birkaç zat dahi olbabta bazı mutalabeyan eylemişlerdir. 

Vakit Gazetesinin 590 nJmaralı 5 cemaziyel ahir sene 1294 

ve 6 Haziran sene 1293 ve 18 Haziran sene 1877 tarihli nüshasından; 

Meclis-i mebusanın yarın ki salı günü müddet muayyenesi 

hitampezir olacağından tatil edilecektir. 

Vakit Gazetesinin 591 numaralı 6 cemaziyel ahir sene 1294 
ve 
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7 Haziran sene 1293 ve 19 Haziran sene 1877 tarihli nüshasından; 

Heyet-i mebusanın dünkü gün vukubulan ictimaında Edirne 

mebusu Rasim bey tarafından saır erbab temettüun verdikleri gibi 

memurin-i hükDmetten dahi bir iamettü vergisi alınması rey ve 

ihtar edilerek bu rey umum tar.Fından alkışlarla kabul edilmiş 
1 

oldu~u haber veriliyor. ! 

İstanbul Gazetesinden; 

Meclis-1 mebusanda müzakere olunmakta olan muvazene-i 

maliye defterinden, Hariciye nizareti mahsusatından sekiz ve da

hiliye nezaretinden yirmiyedi bin kese ve daha bazı devairin mah

susatından birer miktar tenzil olunduktan sonra muvazene defteri 

kabul olunmuştur. 

Yine Mezkur Nüshadan; 

Heyet-i mettusanın bugün yarın da~ılaca~ı bazı efvahta de-

3 □- varen eylemiş ve gazetelere dahi yazılmış isede mebusanın dünkü 

ictimaında reis heyet Ahmet Vefik paşa hazretleri (hatt-ı humayun 

şevket makrun hazreti padişahi şeref testır buyuruluncaya kadar 

bu heyete devam edece~iz.) demı~lerdir. 

Vakit Gazetesinin 592 n~maralı ve 7 cemaziyel ahir sene 

1294 ve B Haziran sene 1877 ta+ihli nüshasından; 

Meclis-i mebusan mebus }ntihabı nizamnamesi tetkik etti~i 

sırada zimmet-i miriyesi olanların intihap olunmasına karar vermiş 
! 

idi. Bu kanun meclis-i ayana gittiğinde onlar bu noktaya ilişerek 

evrakı meclis-i mebusan~ iade qlunmuş ise de meclis-i mebusan 

dünkü ictimaından evvelki kararında israr etmiş olduğundan evrakı 

yine meclis-i ayana iade eyleyecektir. 

Vakit Gazetesinin 593 n~maralı ve 9 cemaziyel ahir sene 

1294 ve 10 Haziran sene 1293 ve 22 Haziran 187? tarihli nüshasından; 

Meclis-i mebusan, nazarı tetkikine verilen mevadın kaffesini 

tetkik ederek müddeti hitam pezir olduğu halde bu kere ba irade-i 
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seniye on gün daha temdid edilmesi kendilerine başka bir şey daha 

havelesinden neşet etmeyip ancak bu kere tekrar kendilerine iade 
1 

o!unmak üzere olan bütçe madde~ini tetkik etmeleri maksadının 

mübtenidir. 

Besiret Gazetesinin 2127 numaral_ı ve 9 cemaziyel ahir 1294 

üe B Mayısı 1293 tarihli nüshasından; 

Eshab-ı hırfet ve sanattan temettü vergisi ahzalundu~u 

gibi bund~n bHyle ashab-ı rnaaşattan dahi mezkur verginin alınması 

için alisinde rnübahaset-i kesire cereyan eıılemiş ve temettü ver

gisinin ashab-ı maaştan dahi ahzedilmesine ekseriyetle karar ve

rilmiştir. 

Yine Mezkur Nüshadan; 

Heyet-i mebusanın evvelki gün saat sekiz raddelerinde iade 
1 

edilmiş olan müzakerat-ı mahs~sasında mecburi istikraz-ı dehili 

hakkındaki nizamname ekseriyeile kabul olunmuş isede iştibah hasıl 

olan bazı mahallerine izahat-ı lazimeyi vermek üzere bir memur 

gHnderilmesine ekseriyet-i eri ile karar verilmiştir. 

Vakit Gazetesinin 599 numaralı ve 15 cemaziyel ahir 1294 

ve 15 Haziran 1293 ve Haziran 1877 tarihli n □ shasından; 

Meclis-i mebusanın dünkll ictimaında İstanbul mebusları 

aşara bir nısfının daha zammı ~e memurların ikişer maaşlarının 

kat'ıyle bunlardan hasıl olacak para ile piyasada evvel olan kaime

ler toplanar aihrakını teklif eylemişler, isede taşra mebusları 

İstanbul mebuslarının işbu teklifini bil ittifak reddeylemişlerdir. 

Vakit Gazetesinin 603 n~maralı ve 20 cemaziyel ahir 1294 
: 

ve 19 Haziran rumi 1293 ve 1 Temmuz efrenci 1877 tarihli nüshasından 

Heyet-i Mebusan 

Heyet-i mebusanın müdde~i ictimaı vasıl-ı haddi hitam olmak
! 

la geçen perşembe günü tatil edildi§i ilan kılınmıştı. 
1 

Bu heyet-1 milliye devlet-1 aliyenin tesisinden beri ilk defa 
1 
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,- olmak üzere saye-i hürriyet vaya-i hazreti şehriyaride bu sene 

ictirna eylemiş ve dekayık-ı umur-u siyasiyenin en naziklerinden 
1 

bulunan bu işte acemiliğimiz derker bulunmuş olduğu halde mecli-
' 

sin suret-i ictimaı ve müddetinln kayfiyet-i güzeranı seksen yüz 

seneden beri kanun-u esasi altında yaşayan milletlerin heyet-i 

mebusanından daha ahsen bir surette olduğu erbab-ı vukuf tarafın

dan görülmüş ve Avrupanın muteb~r gazetelerine dahi yazılmıştır. 
1 

Hususi ve umumi ictimalarının mümkün mertebe mükemmel su-

retle mazbataları ilan edilmiş olduğu cihetle heyet-i mezkurenin 

gördüğü işleri burada t 1 dada ha~et olmayıp fakat şu noktayı mühim

meyi iraeye lüzum göiUrüz ki esnay-ı müzakeratta söylenen sözler 

ve bazı kere şedidane cereyan eyleyen müzakereler ancak amal-ı 
; 

hayr iştimal hazreti padişahideh oldu~u vechile mekarim ve avatıf-ı 

seniye-i mülükaneden efrad-ı ahaliyi bi hakkı hıssamend ve müte-
1 

metti ve makasıdı hayr merasıd-ı umumiyeden olmak üzere iteat 
1 

ve inkıyad-ı tam ahaliden hükümet-i metbua-i meşruiyemizi bihakkın 

müstefit eylemek sadakat-ı 9 ierisı ile vuku gelmiştir. 
' 1 

Kanun-u esasinin ibtiday~ı intişarında nice b~dhavahan 
1 

ecnib kanun-u hümayun mezkur mu~ibince teşkili mukarrer bulunan 

iş bu mecliste Müslüman mebusla~ın Hristiyanlardan ağleb alacakları 
: 

i 
ve her nıüzaKerede mahzan menfea~-1 islamiye ciheti gözetilip hris-

tiyanların kema fissabık malup ve mahrum kalacakları misillime

vadden tutturarak hayır havahan 1 ve bitarafının derece-i nihayede 

takdir ve tahsinlerine mazhar o~an şu icraatı celileyi nazar-ı 

tahsin-i enamdan düşürmeye çalıştıkları Avrupa gazetelerini muta

la edenlere malumdur. 

Heyet-i mebusanın mUddet~i devamında gHrülen ahval ise 

bedhavanın şu yolda ki neşriya~ını fiilen ve tamamen tekzip eyle

yerek hiçbir meselede sınuf-u □ smaniyenin matlub olan ittihadına 

halel verecek eser-i taasup ve tarafkiri görülmeyip hatta hicaz 

ve Yemen taiaflarından gelen mibusan-ı kiramın iradeyle hakikaten 
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Biz berat-ı necatımız b~lunan kanun-u esasinin işbu semere-i 

bergüzidesini mahzan bir hiss-~ hasenat beyni ile telakki eyleyerek 

noksan cihetini asla görememek~e isek nazar-ı bitarafane ile he

yetimizin bazı mertebe nokayıs~nı görenler var imiş. Şunu ihtar 

eyleriz ki heyet-i mezkureyi teşkil edenler şimdiye kadar adeta 

yekdiğeri ahvalından haberdar olmayan memalik ve aktar-ı beideden 

gelmiş mebus~ar olup ilk defa 6larak akdeyledikleri heyetten ek

sik ziyade birşey görülUr ise heyetin mübtediliğine atfeylemek 

lazım edendir. 

Heyet-i mebusani asmaniyenin kanunen muvazzaf olduğu vezaif

ten başka bir meziyyet-i maneviyeai dahi vardıki □ dahi ittihad-ı 

efkar-ı osmaniyenin bu heyetinde husule geleceği kazıyyesidir. 

Milletimizi teşkil eden sınür-ü ahali gerçekten birbirinin ahva

lini bilmedikleri halde Yemen, Bosna, TRablus, Kars, Basra, Viya

niye gibi aralarında yüzlerce ~aat mesafesi bulunan sınüf-0 aha-

7- linin mebusanı bu heyette birbirini görerek ve devlet ve milleti

mizin terakkiyet maddiye ve maneviyesini fikir birliijiyle düşGnerek 

birleşmekte ve kaynaşmaktadırtar. Yemen mebusu seyyid ulvi efendi 
! 

son ictimaların biri~inde hıtta-1 yemeniyenin muhtaç olduğu islahat-

tan bahs eylediği sırada uaey~ taraflarında henüz farz denilen 

hayvan ne olduğunu görmemiş aHali bulunduğunu atiyan eylemiştir. 

Halbuki memalik-i mahruse ecz~sından Yemen denilen hıtta-i cesimeyi 

hayalden bile geçirmemiş ahaı;miz yok de~ildir. İşte yekdi~erinin 
' 

bu kadar cahili bulunan akva rnerkez-i saltanat-ı saniyede her 

sene ictima ile sınüf-U osmaniyeyi yakın vakitte cismi vahıt su

retinde teşkil eyleyeceklerdif ki heyet-i mebusanenin muhsineti 

maneviyesinden en büyü~ü bu a~dolunsa seza vardır. 

Devlet ve milletimizin hakikaten ve cidden ihyası esbabından 

alan bu makale icraatı hasene ve tensikat-ı müstahsineyi müceddid 



J-

-99-

mebani-1 saltanat ve müeyyed esas hürriyet olan padişah-ı alem

penah ve şehriyar-ı hakayık-ı aktenah efendimiz hazretlerinin 

el taf-ı mahz-ı hümayunlarından .olmak üzere nail olmuş bulunduğu

muzu hiç bir vakit hatırdan çıkarmayarak ol padişahı mahbub ül 

kulübe ila gayri nihaye minnettar kalaca~ımız rlerkardır. 

MEBUSAN-I KİRAMIN ESAMİSİ 

Reis devletlü Ahmet Vefik paşa hazretleri, Reis vekili 

rişadetlü şeyh Bahaettin efendi, reis vekili hudaverdizade izzetü 

Dhannes efendi. 

(Edirne Mebusanı) 

Saadetlü Şerif bey, 

Faziletlü Rifat efendi, 
1 

İzzetlü Rasim Bey ve izzetlü Rupen efendi, 

Rıfatlü Yorgaki efendi, 

fütuvetlü Hüsnü Bey, 

Durus efendi ve Ceridoğlu Pinay □ taki. 

(Adana Mebusanı) 

Dersiam Koza~lı Mustafa ~fendi, 

Kirkor efendi, 

Kazım bey, 

(Erzurum Mebusanı) 

İzzetlü Ahmet Muhtar eferdi, 

İzzetlü Oseb efendi, 

Hacı Rauf bey, 

Daniyal efendi. 

(İşkodra Mebusanı) 

Tauidanzade Rifatlü Sami bey, 

Yusuf efendi, 

FiliP efendi, 



191-

192-

... 100-

(ankara Mebusanı) 

Rıfatlü Süleyman Refik efendi, 

Mike efendi, 

abdi bey. 

(aydın Mebusanı) 

1 

Venişehirlizade mükerremetlü hacı Ahmet efendi, Evliyazade 

f ütüvvetlü hacı Mehmet efen.di, Ragıp bey, Ven ak o efendi. 

(Bağdad Mebusanı) 

Şerifbeyzade rifatlü Abdurrahman ve safi bey, Abdürrezzak 

efendi, Menaham efendi. 

(Bosna ve Hersek Mebusanı) 

Murat bey, izzetlü Fehim efendi, izzetlü Mehmet bey, Rifatlt 
. 1 

Pitraki efendi, fütüvvetlü Yaru (Yarui) efendi, İstifan efendi, 

Sava efendi. 

(Cezayir Bahri Sefi~ ve Kıorıs Mebusanı) 

Şeyh Nuri efendi, Z~feraki efendi,yHacı Vasil efendi, Nik □ lı 

ki efendi, Kı □rıslı Mehmet bey, 

(HicazMebusan:ı..) 

Mükerre~etl □ Seyyid Ahmet efendi, Seyyid Abbah efendi. 

(Halep Mebusani) 

MükerremetlU Sadi efendi, Cabirizade Nafi efendi, Manuk 

efendi, Hüsnü efendi. 

(Hüdavendigar Mebusanı) 

Rişedetlü şeyh Bahaettin efendi, Rıza efendi, İshak efendi, 

Pavlidi 

(Dersaadet Mebusanı) 

Dersaadet -Ahmet vafik paşa hazretleri, Saadetlü Sebuh 

efendi, Hüdaverdizade izzetlü Ohannes efendi, izzetlü Ahmet Hiimi 

efendi, Açmayan efendi, dUhan tüccarı hacı Ahmet efendi, Astarcıl~ 

kethüdası hacı Ahmet efen~i, Nikolaki efendi. 

(Diyarbekir Mebusanı) 
' 1 

Mükerremetlü Hacı Mesut efendi, mükerremetlü Hafız Mahmut 
1 

' ·' 

efendi, rıfatlü Useo r:fE?ndi. 
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(Selanik ve Manastır Mebupanı) 

Saadetlü Ömer Tahir paşa, saadetlü Mihalaki bey, İbrahim 

Namık bey, İsmail Rasih bey, Avram efendi, İstafan Fadi efendi, 

Papaz □ ~lu Vasilaki efendi, Hacı Süleyman efendi, Rifat bey, Dimitri 

efendi, Yergi efendi. 

(Suriye Mebusanı) 

Hüseyin efenJi, Nukaş ef~ndi, Halid efendi, Nevfel bey, 
1 

Kudüs-ü şeriften Yusuf Ziya efepdi. 
1 

i (Sivas Mebusanı) 1 

1 

Mehmet efendi, Hacı Ahmet bey, Agop efendi. 

(Trablusgarb Mebusanı) 

Mustafa Hamedanı efendi,[ Süleyman Kapudan efendi. 
1 

(Trabzon Mebusanı) 

Hacı Emin efendi, Ali ef~ndi, Yorgaki efendi. 

(Tuna Mebusanı) 

Hacı Emin efendi, Ali ef~ndi, Yorgaki efendi. 

(Tuna Mebusanı) 

Aliş paşa, Nuri bey, Ezladızade Şakir efendi, İstesnaki 

efendi, Petraki efendi. 

(Yemen Mebusanı) 

Şeyh Ali efendi, Seyyid ~ehmet efendi, 

(Kastamonu Mebusanı) 

Salim efendi, Hacı Musta a bey. 

(Konya Mebusanı) 

Çelebi Hüseyin efendi, F~sıh efendi. 

(K □ s □ va ve S □ fya Mebusanı) 

Şahsuvar bey, Zehari efendi, Süleyman efendi, F~yzi efendi, 
' 

Boş □ efendi. 

(Girit Mebusanı) 

Halil efendi. 

(Yanya Mebusanı) 
• ,_, . ..n.:1;J, ::urıılg 

~~tasyo:o M~r~ı 

Nikola Çanaka efendi, Mustafa bey, Ali Naki bey, Elküyadı 

efendi, Ergiri Kantarcı efendi, 'Veysel bey. 
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HEYET-İ MEBUSANIN NİZAMNAME-İ DAHİLİYESİ 

B İ R İ r~ C İ FAS I L · 

(Muvakkat Reis ve katiplerin tayini ve evrakı intihaniyenin 

tetkik ve muayenesi beyanındadır.} 

Birinci Madde: Her icti~a-ı senevinin birinci meclisinde 

reis ile reis vekillerinin ira~e-1 seniye-i şahane ile memuriyetleri 

zamanına kadar mevcut mebuslBrin en müsinni-i muvakkaten riyaset 

eder. En küçük iki mebus muvakkaten kitabet memuriyetini ifa eder. 
1 

Reis-i muvakkatın bulun~adığı zaman azay-ı mevcudenin en 

müsinni-i ve muvakkat katiple~inden birinin gıyabi takdirinde 
i 

yerine yerine huzzardan ainneri en küçük olan mebus kaim olur. 

İkinci Madde: Muvakkat ;reis ve katipler tayin edildiğinin 
i 
' akabinde heyet-i mebusan azas~ kura ile beş şubeye taksım olunur. 

' Bu şubeler birinci, ikinci, üçüncü, dôrdüncü ve beşinci namlarıyla 
! 

yadedilir. 

Dçüncü Madde: Heyet-i ~ebusanın hepsi müceddiden intihap 

olunmuş ise şubelerin teşkilini mutakiben evrak-ı intihabiyeleri 

üzerine sırasıyla aded vaz olunarak reis tarafından lieclil tetkik 

ba kura şubelere tevzi olunur. 

Şu kadar ki bir mebusan evrak-ı intilıabiye~i mensup olduğu 
i 

şubede tetkik olunmayıp yine ~ura ile diğer şubelere tevzi olunur. 

Mebusların bazısı müceddiden ~ntihap edilmiş ise evvel bievvel 
1 

dokuzuncu maddede beyan olunan ekseriyet usülüne tevfikan reis 

ile reis vekili namzetleri ve ikatipleri intihap olunup ba'de evrak 

-ı intihab1yesi yine kura ile : şubelere tevzi edilir. Her şube 

kendine havale olunan intihnameleri evrak-ı müteferriasıyla beraber 

tetkik ve muayene için kura ile beşer azadan mürekkep encümenlere 

taksim eder. Her encümenin beş azasından biri netice-1 tetkikatı 

havi yapılacak mazbatanın tanzimine memur olur. Kezalik beher 

sene meclisin yevm-i küşadında kıraat buyuralacak nutk-u hGmayun 
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hazreti şehriyarı üzerine heyet-i mebusan tarafından tanzim oluna

cak teşekkürnamesinin beş gün zarfında takdimine ihtimam edilecek. 

tir. 

Dördüncü Madde: Tetkiki intihap mezbataları tanzim olundukça 

şubelerden reise takdim olunup mebusanın heyet-i umumiyesinde 

kıraat olunur. Her mazbata kıraat olunduktan sonra mebhusun anh 
' 

olan intihap kanunun tayin eyl~di§i usul ve şeraite tevfikan ce-

·reyan etmiş olundu§undan ekseriyet-i era ile karar verilir ise 

intihabı tetkik olunan mebusun ~zalı~a kabul oldu~u reis tarafından 

heyete beyan olunur. Tetkik-i intihap mazbatası hükmünce intihabı 

ta'lil olunan mebusun azalı~a k~bul ve ademi kabuli mazbatanın 

.heyette kı~aat olundu~u gün mevkii müza~ereye konulamayıp başka 

bir güne ta'lik ol~nur. 

Beşinci Madde: İntihabi µsul ve şerait-i mevzuasına tevfikan 
' 

cereyan eylediğine henüz hüküm olunmamış olan mebusların esnay-ı 

müzakeratta beyan-ı efkara ve itay-ı reye salahiyetleri beyan-ı 

vardır. Fakat bir mebusun tetkik-1 intihap mazbatası heyetçe mev

kii müzakereye konulduktan sonra azalığa muvakkaten sakıt olması 

lazım gelir. Birde gerek şubele e gerek heyet-i umumiyede bir 

azalı~a kabulü hakkında reye müracat olundukta kendisi rey veremez. 
1 

Altıncı Madde: Bir mebusun azalı~a adem-i kabulüne heyetce 

karar verildikte fesh intihabı müclp esbabı tasrihıyla beraber 

tekrar intihap ettirilmesi lüzumunu mutazammın mazbatası tanzim 
1 

ve reis tarafından makam-ı sadaretle takdim olunur. 
1 

Yedinci Madde: Mebuslurın aded-i mürettibinin sülüssni 

azalığa kabul olunduktan a □nra ~eis ile reis vekili namzetlerinin 

intihabına mübaşeret olunup buniarın irade-i seniye-i sahane ile 

memurları icra olununcaya kadar 1 azay-ı sairenin ikmal-i tetkikatı 

intihabiyelerine devam edilir. 
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İKİNCİ FASIL 

(Reis ve reis vekillerinin ve katiplerinin intihap ve nasbı 

beyanındadır.) 

Sekizinci Maddede heyet-1 mebusanın bir reis ve iki reis 

vekili ile ls eKal ikisi mecliite bil münavebe bulunmak -üzere 

dört katibi ve meclisin inzibat ve muhasebat-ı dahiliyesine bakmak 

için üç daire memuru vardır. 

Dokuzuncu Madde: Riyaset ile birinci riyaset vekaleti ve 

ikinci.riyaset vekaleti memurları için namzet intihap olunur. 

Bu intihap üç memuriyetten her ~iri başka başka olmak.üzere yani 
i 

azadan herbiri tanzim edece~i rJy varakasında münasib gördü~ü 

üç zatın ismini tayin eylemek üzere rey-i hafi usülüne müracatla 

icra olunur. 

Bu intihabatın herbirinde birinci defa ekseriyet-i mutlaka 

hasıl olunmaz ise tekrar rey-i hafiye müracat olunur. Yine ekseriyet-i 

mutlaka husule gelmez ise ikinci defa da en ziyade ekseriyeti 

izafe kazanan altı zat hakkında son defa olarak rey-i hafiye müracat 

olunur. Üçüncü defada mutlak veya izafi olsun en zivade ekseriyet 

kazanan üç zat kimler namzetli~e intihap olunur. 

Üç defanın hangisinde olursa olsun iki zatın kazandı~ı 

aded-i era müsavi olursa kura ile ikisinden biri tayin olunur. 

Rey-i hafi sandı~ını alenen açıp'. rey varakalmrında muharrer esa

miyi kayıt ve zabt ile neticesini beyan eylemek üzere azay-ı mev

cudeden birkaç zat kura ile tayin olunur. Hıtam-ı muamelede neti

cesi reis-i muvakkat tarafından heyete beyan edilir. 

Onuncu Madde: Reis ve rei~ vekili intihap olunan namzettik

lerine heyetçe intihap olunan zatların esamisi mübin mazbatasını 

tanzim ve reis-i muvakkat tarafırdan makam-ı sadare1e takdim olu-
' 1 

nur. Reis ile reis vekilleri mem~riyetleri hakkında şerefsudur. 

Buyurulan irade-i saniye hazreti: padişahi makam-ı sadar heye-
l 

t-i mebusana tebli~ olunduktan spnra ifay-ı memuriyete şurü ve 
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mübaşeret ederler. 

Dnbirinci Madde: Katiplefin intihabı reis ve reis vekili 

namzetlerinin intihabını rnutakip dokuzuncu maddede tayin olunan 

usule tevfikan iqra olunur. Bunlardan reis ve reis vekilleriyle 

beraber ifay-ı memuriyet başlar~ 

Dnikinci Madde: Reis ile ' reis vekillerinin ve katiplerin 

müddet-i memuriyetleri ertesi s~ne mebde-i ictima adisi zamanına 

l(.adardır. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

(Şube ve encümenlerin surat-i teşkili ve vazife-i memuriyet

leri) 

Onüçüncü Madde: İkinci medde mucinince şubeler teşkil olunduk

tan sonra herbiri kendi içinden .dokuzuncu maddede tayin olunan 

usule tevfikan bir reis ve bir katip intihap eder. Şubelerin mü d

det-i memuriyeti iki ay olup he~ iki ayda bir kere tecdid olunur. 
i 

Ondtirdüncü Madde: Şubenin azay-ı mürettibesinden la eKal 

nısfi mevcut olmadıkça reye müracat olunamaz. Şubelerin müzakeratı 

heyet-i umumiyenin tayin ettiği : nıevad sırasınca cereyan eder. 

Her ictimain müzakeratı zabtalunu·p zabte azav-ı mecudenin adedi 

beyan olunur. 

Onbeşinci Madde: Müstace~ tutulmasına hevet-i umumiyece 
! 

karar verilen mevad müstesna ol~ak üzere şubelere havale olunun 

layiha ve evrak müzakeresine bi~gUn sonra başlanabilir. 

Onaltıncı Madde: Heyet-i ;mebusana havale olunan layiha 
i 

ve evrakın tetkiki için azası ş~belerden intihap olunmak üzere 

bir encümen teşkil olunur. 

Encümenler her şubeden bırer aza almak üzere alesseviye 

beşer azadan mürekkep olup maslahatın derece-i 2: .. .. ,ııi yetine göre 
1 
! 

heyet-i umumiyenin kararıyla an :yahut anbeş azadan terkip olunabilir. 
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Dnyedinci Madde : Her ş~be bir layiha veya varakanın tetki

ki için teşkil olunacak encüme~e kendi içinden aza tayin etmezden 

evvel layihanın veya varakanın müzakere-i ibtidaiyesine başlayıp 

mLlzaker2nin hitamında tayin olynacak azanın intihabı dokuzuncu 

maddede beyan olunan usule tevfikan icra olunur. 

Dnsekizinci Madde: Şubelere havale olunan layiha veya wraka 

nın tetkine memur encümen azasının heyet-i umumiyece intihabı 

·azadan biri tarafından teklif olunduğu halde eksele tevfikan icrası 

heyet-i umumiye kararına mutevaffıktır. 

Ondokuzuncu Madde: Heyet-i mebusana ita olunan layıha veya 

varaka yine evvel-i maddeye müteallik di~er layihayı tetkike memur 

encümene havale olunabilir. 

Yirminci Madde: İki ayda bir kere şubelerin hin-i tecdidinde 

□n'ar azadan mürekkep iki encümen teşkil olunur. a1ri mebusandan 

birinin ve birkaçının ita eyledikleri layihaları ve diyeri heyet-i 

me~usana verilen arzuhalları tetkike memur olur. 

Yirmibirinci Madde: Her 1sene muvazane-i maliye kanunu layi

hasının tetkiki için azası şub~lerden intihap olunmak üzere onbeş 

azadan mürekkep ayrıca bir encUmen teşkil olunur. Muhasebe-ikatiy

ye kanunu varidat ve mesarrifat-ı devletin tezyidi ve tenkisini 
! 

intac edecek hususata dair kan~n layihalarının cümlesi müvazene 

encümenine havale edilir. 

Yirmiikinci Madde: Bir encümenin azası intihap olunduğu 

mütakip bil ictima içlerinden Jeis ve bir zabıt katibi ve birde 

netice-i tetkikatı havi mazbatdyı kaleme almak üzere mazbata 
i 

muharriri tayin olunur. Reisin ve zabıt katibiyle mazbata muhar-

rinin intihabı ekseriyete dair : d □ kuzçuncu m2~rlede tayin olunan 
' 

usule tevfikan icra ediliyor. ~ir encümenin ner ictimaında mevcut 

azanın tasrih kılınır. Azadan ryerbiri geldiği vakit defteri mahsusana 
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ismini kayda mecburdur. 

Yirmiüçüncü Madde: Her encümenin tanzim eylediği mazbata 

heyet-i umumiyede makam-ı riyasete ita olunur. Ve heyetce nevrat 

edilirse alenen okunur~ Encümen mazbataları herhalde tabettirilip 

nesh matbuası umum mebusana t~vzi olunur. Heyetce müstacel tutulan 

mevaddan maada hususatta nesh matbuanın tevzii bidayet-i müza

kereden Li ekal birgün evvel icra olunmak lazım gelir. 

Yirmidtirdüncü Madde: □ ir mebus iki encümen azasından bulundu

ğu halde bir üçüncü encümende~ birinin hıtamıyla mazbatası ita 
i 

olunmuş olduğu takdirde caiz qlur. 
j 

ı5- Yirmibeşinci Madde: ŞuQelerde ve encümenlerde müzakere 
i 

olunacak mevada dair Kaffe-i ~vrakı reisi icap eden mahallere 

tevzi ve irsal eder. Bu evrak~n ait olduğu layihalar hakkında 

:heyet-i umumiyede karar-ı kat~ verildikten sonra battaları heyet-i 

mebusana mahsus hazine-i evraka teslim ve hıfz olunur. 
' 

DÖRDÜf~CÜ FASIL 
1 

1 

(Kanun layihalarıyla Tanzim ve Tadil-i Kanun İstedaları 

Beyanındadır.) 

Yirmialtınca Madde: Makam-ı sadaretten heyet-i mebusana 

havale olunan kanun iayihalarını heyetçe talep olunduğu halde 

alenen kıraat edilir. 

Reis kanun layihalarını esbab-ı mucibeyi h~vi takrıriyle 
1 

beraber tabettirip nesha matbuasını azaya tevzi ettirir. Bunların 

16- şubelere veya mevcut encümeni: varsa oraya havale-i resmiyesini 

icra eyler. 

Yirmiyedinci Madde: Müceddiden birkaç tanzimine veya kava-
' 

nini mevcud eden birinin ta'diline dair hükümet-i seniyeye bir 

istidaname takdimi mebuslardan bir veya birkaç zat :t·ek.lif etmek 

murad eyledikleri halde reise_ esbab-ı mucibeyi havi bir takrir 

takdim eylemek lazım gelir. Bu takrir heyet-i umumiyede kıraat 
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olunduktan sonra teklifin nazarı mütalaya alınıp alınmaması hak

kında reye müracat olunur. 
1 

Nazarı mutalaya alınmayij heyetce karar verilir ise yirminci 

maddede beyan olunan encüme~-i mahsusuna havale edilir. Havale 

olunan teklif hakkında encü~enin tanzim eylediği mazbata heyet-i 

umumiyeye gelip kıraat alun~uktan sonra veheyetce müzake ceryan 

eyledikten sonra reye mürac~t olunur. Ekseriyet-i era ile kabule 

makrun olursa iktiza eden lqyihanın tanzimi hususunun şuray-i 

devlete havalesini müstedi makam sadarete mezbata takdim olunur. 
1 

i 
Virmisekizinci Madde~ Tanzi~ veya ta'dili kanuna dair olan 

teklifin heyet-i umumiyede ~kseriyet-i era ile reddi takdirinde 

tarih-i redden itibaren la ekal iki mahmürur etmedikçe tekrar 

dermayan olunamaz. 

BEŞİNCİ FASIL 

(Vükelay-ı devletten ' istizah Mevad Beyanindad~r) 

Virmidokuzuncu Madde~ Bir maddenin vükelay-ı devletten 

istihzah olunmasını mebusanoan biri teklif ettiği halde reise 

esbab-ı mucibeyi havi bir takriri takdim etmek lazım gelir. Bu 
1 

takrir heyet-i umumiyede okLnduktan sonra esas maddenin müzakeresin 

girişilerek kabul ~e adem-i i kabulü hakkında reye müracat olunur. 
i 
1 

Ekseriyet-i era kabul olunu~ 1ae bir~ün tayinine karar verilir. 

Kendisinden istizah-ı madde i olunacak zatın o gün heyet-i mebusana 

gelmesi veya maiyetind~ki r~vsay-ı memurinden birini gtlndermesi 

için istihzah olunacak madd~nin tasrihıyla beraber reis tarafından 

davetname yazılır. 

Otuzuncu Madde: Vükelay-ı devletten davet olunan zat yevm-i 
! . 

muayyende bizzat hazır ald~~u veya maiyetindeki ruvsay-ı memurin

den biri mevcut bulundu~u ~alde heyet-i umumiyede istizah madde 
' 
! 

olunduktan sonra alınacak cevaba azay-ı mevcudenin biri mukabele 

edemeyip teklifin sahibi □ ~an mebus evvela vesair mebusan muahhr 
' 
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irad-ı kelam edebilirler. 

Dtuzbirinci Madde: Vükeladan med'ü □ lan zatın veya bilvekale 

gelen memurun verdi~i izahat v~ teklifin sahibi olan mebus tarafın

dan bil mukabele vukubulan ifadat üzerine izahatın kafi olup olmadıijı 
' ' 

hakkında ba'del (müzakere rey~ müracat olunur. Heyetçe verilec~k 
i 

kararaa esbab-ı mücibe gösterilmesini teklif eden olur ise esbab-ı 

mucioeyi mübin bir varakaya t~nzim ve reise ita etmesi lazım gelir. 
! 

Esbab-ı mucibe beyanından sarf-ı nazar olunması hakkında teklif 

vukuoulursa ev~el bi evvel teklif hakkında ekseriyet-i eraya mü-

racat olunur. 

ALTINCI FASIL 

i 
(Vükelay-ı devletten biri aleyhine şikayet beyanındadır.) 

1 

' 
' Otuzikinci Madde: Mebuslardan biri veya birkaçı heyet-i 

mebusanın dahil-i daire-i vaz~fesi olan ahvalden dolayı vUkelay-ı 

devletten bir zat hakkında mesuliyeti müstelzim şikayet beyan 

etmek istedikleri halde reise :bir takrir ita etmekten lazım gelir. 

Bu takri~ heyet-i µmumiyede kıraat olunduktan sonra hangi 

şubeye havale olunacağına ekseriyet-i era ile karar verilip ~arih-i 

itasından nihayet üç güne kadar reis tarafından o şubeye gônderi

lir. Şubece tahkikat~ı lazıme : ıcra ve iştika olunan zat tarafın-
ı 

dan izahat-ı kafiye istihsal olunduktan sonia şikayetin heyetçe 

şayan-ı tetkik ve müzakere olduğuna ekseriyet-i era ile karar 

verildiği halde bir kararname tertip olunup heyet-i umumiyede 

kıraat olunur. Onun üzerine şikayet olunan zatın davet olunması 

lazım gelir ise davet olunup h~yet-i umumiyeye bizzat veya bil 

vasıta vereceği izahat istima .olunduktan sonra ekseriyet-i eraya 

müracat edilir. Kıraat olunan kararname azay-ı mevcudenin sülüsani 
1 
1 

ekseriyet-i mutlakasıyla kabuli olunursa muhakeme talebini meş'ar 
1 

1 

mazbatası tanzim ve reis taraf~ndan makam-ı sadarete takdim kılı-

nır. 
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YEDİl~Cİ, FASIL 

(Kanun layihalarının heyet-1 umumiyede usül- □ m □ zakeratı 

bevanındadır.) 

Otuz □ çüncü Madde: Mevad-ı müstacelenin gayri hususatta 

her kanun layihasıyla ekal beş gün fasıla verilmek şartıyla avrı 

avrı iki defa kamile kıraat ve müzakere olunmadıkça kabul veva 

reddi hakkında ekseriyet-i eraya müracat olunamaz. 

□ tuzdtirdüncü Madde: Bir encümene havale olunan kanun layi

hası hakkında mebusların bir vaya birkaç ta'dilat tahriren ait 

olduğu maddenin tasrihıyla beraber reise tebliğ evlemeleri lazım 

gelir. Reis tarafından dahi evvel encümene havale olunur. Layiha-
i 

nın heyet-i umumiyede müzakere~i esnasında evvel ta'dilatın sırası 

geldikçe sahibi esbab mucibesi~i tafsıl edip azay-ı mevcudeden 

tervic ve teyid eden bulunur i~e mevki-i müzakereye konulur. Aksi 

takdirde müzakeresinden sarf-ı \nazar olunur. 

Otuzbeşinci Madde: Heye~-i umumiyede derdest-i müzakere 
1 
! 

bulunan bir madde hakkında tekıır olunan ta'dilin yine evvel mec
ı 
1 

liste ekseriyet-1 era ile red v)e, kabulüne vakit olmazsa iste_n.ilen 

ta'dilin sureti ettirilip nesh 1matbuası ertesi meclisten evvel 

azaya tevzi olunur. 

□ tuzaltıncı Madde: Bir ~anun layihasının birinci mDzakeresi 
! 

hitam buldukta teklif olunan t~'dilat evvel layihanın tetkikine 

memur encümene ita olunmak ve nesh matbuası ikinci müzakereye 

bedee olunmazdan evvel aiaya tevzi edilmek lazım gelir. 

Otuzyedinci Madde: Biririci ve ikinci müzakerenin cereyanı 

esnasında teklif olunan ta'dilitın ait oldu~u encümene havalesini 

labüddür. 

Otuzsekizinci Madde: İki~ci Müzakerenin cerevanı esnasında 
' 
1 

teklif olunan ta'diiatın ashabı tarafından esbab-ı mucibesi mücmelen 



-111-

beyan olunur. Buna yalnız encümen azası sevab verebilir. Onun 

üzerine istenilen ta'dilatın nazar-ı mutalaya alınıp alınmamasına 
' heyetce karar verilir. Verilen karar nazar-ı mutalaya alınmasını 

mOntac ise encümenin tetkikine havale olunur. Herhalde bunların 

kabul veya reddi hakkında ek~eriyet-i eraya mUracat olunması heyete 

teklif olunduiju gün icra oluriamaz. 

□ tuzdokuzuncu Madde: ta'dilatı teklif edenlerin murad ettik-
1 

' leri halde encümene gidip if~de-i merama salahiyetleri vardır. 
i 

Kırkıncı Madde: Bir l~yiha ait oldu§u encümene havale olun-
' 

duktan sonra daha mevad-ı m □nbericesi hakkında ta 1 dilat cazi olunur. 

13- Kırkbirinci Madde: Enc~menin tanzim eyledi~i mazbata reis 

14-

1 

mebusana ita ve nesh matbuasıi azaya tevzi olunduktan sonra yevm-i 
i 

müzakere heyetce tayin olunur. Birinci müzakere kanun layihas1nın 

heyet-i mecmuası hakkında cer~yan eder. M □ zakere-i umumiye hitam 
i 

bulduktan sonra reis tarafından madde madde müzakere olunup olun-

maması heyetten sual maddeler~n müzakeresine geçelmemesine karar 

verilir ise layihanın heyetçe kabul olunmadı§ı reis canibinden 

beyan olunur. Aksi takdirde l~yihanın mevad-ı mündericesind~n 

her biri □ na müteferri ta 1 dilat ile beraber sırasıyla müzakere 

olunduktan sonra ikinci müzak~reye geçilip geçilmemesi karar verilir. 
' 
1 

Kırkikincl Madde: İkinpi müzakere esnasında her maddenin 

ve ona müteferri ta'dilatın k~bul ve ademi kabulü hakkında ekseriye
ı 
i 

t-i eraya m□ racat olunur. Lay~hanın katiyyen kabul veya reddi 

hakkında ekseriyet-i eraya müracat olunmazdan evvel lehine veya 

aleyhine mülahazat-ı umumiye ~eyanına her mebusun salahiyatı vardır. 

Kırküçüncü Madde: Menafii mahalliyeye ait kavanin iki defa 

müzakere kaidesinden müstesna olup katiyyen kabulü hakkında ekse

riyet-i eraya müracat olunmak. için bir defa müzakere kafidir. 

Bunlara ait layihaların ve bunlar için teklif olunan ta'dilatın 
1 

ve ilavat otuz sekizinci madd~de muharrir kavaide tabidir. 
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1 

SEKİZİNCİ FASIL 

1 

(Heyete verilen arzuhaller beyanındadır.) 

Kırkdördüncü Madde: He~ete verilen arzuhaller sahibinin 
1 

imzasıyla mümzı olmak ve şöhr~tiyle meskeni arzuhal zirinde göster-
i 

melik ve bir kaç imzayı hamil ise içlerinden birinin olsun mesken-ii 
i . 

tasrih edilmek ve birde sahib
1

i veya ashabı müddei sıfatında bulun-
! 

mak şarttır. Heyete verilecek'. arzuhal reise gönderilmek lazım 
• 1 

1 

gelir. Mebuslardan birinin v~sıtasıyla reise ita ettirilmek caiz 

ise de evvel halde mebus 

tasıyla verildiğini şerh 

1 
1 

ita edeceai arzuhalin üzerine kendi vası-

vere~ek zirini imza eylemek iktiza eder. 

Cemiyetle getirilen v~ bir tarafdan gönderilen arzuhal 
! 

riyaset tarafından kabul alu~maz ve mebusların hiç biri tarafından 

riyasete ita edilemez.b 

Kırkbeşinci Madde: Arzuhallerin vürudu sırasınca herbirinin 

üzerine aded vazolunup hulasası defter-i mahsusa kaydolunur. Arzu

halin adedi ve sahibinin ismi ve ştihreti ve meskeni ve mebuslar-
ı 

dan birinin vasıtasıyla ita qlunmuş ise evvel mebusun ismi hulasa

dan birinin vasıtasıyla ita 9l~nmuş ise evvel mebusun ismi .hulasa

da gtisterilir. 

Kırkaltıncı Madde: Deftere kaydolunan arzuhaller reis tara

fından arzuhal encümene gönderilir. Diğer encümenin tetkikine 
' 

havale olunan layihaya ait oianlar reis tarafından do~rudan do§ruya 

evvel encümene irsal olunur. i 
i 

Bir encümene havale olunan arzuhali mebusandan hergangisi 
1 

murad ederse encümenin reisi~e müracat ile mutala edebilir. 

Kırkyedinci Madde: Arzuhal encümeni gelen arzuhalleri b_irer 

birer tetkik ve üç kısıma taksim eder. Birincisi vükelay-ı devletten 

birine tebliğ olunmak icap eqen, i~incisi vükelay-ı ·devletten 

birine tebli~iyle beraber he~et-ı urnumiyece tetkikine lüzum görü

nen, üçüncüsü vükelay-ı devletten birine ve heyet-i urnumiyeye 

tebli~e şayan olmayan arzuhallerdir. Bir adamın şahsından dolayı 
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i 

olupta ait oldu~u mercie evv~l emirde müracat etmedi~i tebin eder

se verdiği arzuhal kendisine red olunur. 
1 

1 

Bir arzuhal üzerine ittihaz olunan karar arzuhalin merkum 

olduğu adedin derciyle tahri~en sahibine bildirilir. 
1 

Kırksekizinci Madde: ~er hafta arzuhal encümenine kaç arzu-

hal vürud ederse herbirinin adedini sahibinin ismi ve şöhret ve 

meskenini ve hulasa-i istidasını ve encümence hasıl olan netice-i 

tetkikatı ile esbab-ı mucibe-i mücmelesini mübin bir cetvelin 

tanzim olup nesh matbuası azay-ı heyete tevzi olunur. 

Encümence görülen lüzum üzerine ittihad-ı era ile karar 

verildi~i halde bir arzuhalin yalnız adedi sabinin ismi, şöhret, 

meskeniyle hirde netice-i tetkikatın cetvele derciyle iktifa caiz 

olur. 

Kırkdokuzuncu Madde: Arzuhal encümeni her hafta kendisine 
1 

havale olunan arzuhaller hak~ında icra eylediLli tetkikatın netayi

cini mutazammın bir takrir heyet-i umumiyede kır~at olunur. 

Mevkii müzakereye konulan arzuhal hakkında ekseriyet-i 
A 

mraya müracat oluDur. 

Ellinci Madde: Vükelay-ı devletten bir zata tebliğ olunan 

arzuhale dair nihayet onbeş güne kadar cevab zuhur etmezse reis 

tarafından ba tezekküre tekit ve ihtar olunur. 

DOKUZUNCU FASIL 

(İsti'cali Karar BeyaDındadır) 
i 

Ellibirinci Madde: Bir kanun layihasının veya bir teklifi 

8- havi takririn hın-i itasında 'müstacel tutulmasını vükelay-ı dev

letten biri veya teklif sahitji veyahut azay-ı heyetten diğeri tahri

ren talep edebilir. Bu talebt havi olan varakadan esbab-ı mucibe 
j 

gösterilmek lazım gelir. 

Elliikinci Madde: Talab ve ta'cilin kabul ve adem-i kabulü 
i 

riyaset tarafından sual olun~p heyetce kabul olundu~u halde layih· 
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veya teklifin ait olduğu ; encümene ve ait olduğu encümen yok ise 

şubelere havalesine kara+ verilir. Ve işbu layiha veya teklif 

şube veya encümence gayr} müsta'cel olan umura takdim olunur. 

Elliüçüncü Madde: , Ta 1 cil-i karagir olan layiha veya tekli · 

ler yalnız bir defa müzakere olunur. Evvel emirde umum münderica• 

tı üzerine müzakere cereyan edip ba 1 de madde bimadde müzakeresinı 

geçilip geçilmemesi taraf-ı riayesetten sual olunur. Maddelerin 

müzakeresine ibtidar olunmasına heyet muvafakat etmezse al layi

ha veya teklif reddolunmyş olur. 

AKsi takdirde her '. maddenin ve ona müteferri tadilat varsa 

onun birer birer müzakeresine devam olunur. 

Ellidtirdüncü Madde: İsti'cal sureti heyetce red olunduğu 

halde layihanın veya teklifin müzakeresi ve kararı usul-ü adiyeye 

tatbikan icara olunur. 

Ellibeşinci Madd~: Müzakere esnasında , t~klif olunan ta'd : 
! 

ve ilavatın esbab-ı muci6esi teklif sahibi tarafından mücmelen 
i 
; 

beyaın olunur. Eğer vükelqy-ı devletten biri· veya layihanın ve 

teklifin mazbatası muhar~iri talep ederse ait olduğu encümene 
i 

havale edilir. B~yle bir !talep vuku bulmadığı halde mazbata muha r 
1 

riri ana dair mutalasını :beyan eyledikten sonra heyetçe nazar-ı 
1 

mutalaya alınıp alınmama~ına karar verilir. Verilen karar nazar- ' 
i 

mutalaya alınmasını müntec ise tetkiki encümene "havale olunur. 
1 

Ellialtıncı Madde Layıhanın veya teklifin havi olduğu 

maddeler ekseriyet-i era ile birer birer kabul olunduktan sonra 
1 

heyet-i mecmuası hakkında ekseriyet-i eraya müracat olunur. 
1 

Heyet~i mecmuası ~akkında verilecek karardan evvel her 

mebus kabul veya reddini !müeyyed mülahazat-ı umumiye beyan edebi~ 
! 

Yine karardan evvel layi~anın veya teklifin tashihi ibaresine 

lüzum gôrünür ise icra olunmak üzere ait aldu~u encümene iadesi 

caizdir. Bunu encümen talep ederse herhalde iade olunmak lazı~ 

gelir. 
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Encümene iadesi takdirinde bila tehir tashihat-ı lazıme 

icra ile layiha-i masahha öeyete ita olunur. Heyetçe kıraat olun

duktan sonra layiha-i cedidenin yalnız ibaresi mevki-i müzakereye 

konulur. 

ONUNCU FASIL 

(İstihsali Eranın Wsül ve Kaidesi Beyanındadır.) 
' 
1 

Elliyedinci Madde: Heyetin müzakeresine havale olunan hu-

susatın ekseriyet-i era ile kabul ve adem-i kabulu üç suretle 

olur. Biri işaret-i mahsusa biri tayin-i esami biri dahi rey-i 

hafi usulüdür. İşaret-i mahsusa aya§a kalmak ve ilini yukarı kal-
/ 

dırmaktır. Tayini esami alftmış birinci madde muharrir olduğu vec
i 
1 

hile üzerlerinde isimleri imatbu pusulalarla suret-i aleniye rey 
1 

1 

vermekti~. Rey-i hafi dahf altmış ikinci maddede beyan kılınaca~ı 
i 

vechile itay-ı rey eylemektir. 
1 

i • 

Ellise~izinci Madde: lşbu nizamnamenin ellidokuzuncu ve 
1 

altmış ücüncü maddelirindı beyan olunan istisnalardan maada cemi 

nususatta ekseriyet-i era~a müracat mutlaka aya§a kalkma ve elini 

yukarı kaldırmak suretiyle icra olunur. Verilen kararın neticesi 

temyiz ve tayine reis ile katipler memurdur. Ekseriyetin husul 

ve adem-i husulunde iştib~h vaki olduğuna hüküm ederlerse bir 
! • 

kere daha o usul icra olurur. Ikinci defa yine evvelki neticeyi 

verir ise tayin olunan esami ile rey aleni istihsal kılınır. 

Hiç kimse gerek bi~inci defa ile ikinci defanın arasında 

ve ikinci drefa ile tayin~i esami usUl □nUn icrası beyninde irad-ı 
' 

kelama mezun değildir. İrad-ı kelama mezun değildir. 

Ellidokuzuncu Madde: Tayin-i esami usulünün icrası evvela 

ellisekizinci maddede be~an olundu~u üzere netice-i karar hakkınr 

iki defa iştibah vukuunda saniyen umur-u maliyeye dair kanun la-
ı 
i 

yihaları hakkında layihaları hakkında labüddür. Hususat-ı saire 

hakkında dahi talep olunabilir. Eenay-ı müzakeratta nizamname-
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ahkamına tevfik harekete duveti : muntazammın mesail ile mebusandan 
i 

birinin irad-ı kelamdan menine y~ya takbihine dair mevad müstes

nadır. Bunlar herhalde ayaija kalkmak veya elini yukatı kaldırmak 
i 

suretiyle karargir olmak lazım ~el1i. 

Altmışıncı Madde: Tafin-J esami usülünGn icrası Li ekal 

onbeş azanın talebine mütevakkıftır. Aya~a kalkmak veya elini 

yukarı kaldırmak suretinin neticesi şüpheli olduğu halde tayin 
1 

eylemesi üzerine rey-i aleni us~lünün icrası için yalnız bir mebu-

sun □ ile talebi kafidir. 

İşin lehine ve aleyhine Jayin-i esami ile rey verenlerin 
i 

isimleri resmi gazeteye dere ile ilan olunur. 

Altmışbirinci Madde: Tayin-i esami usülü mebuslar yerli 

yerine □ turmuş oldukları halde meclis hademesi takım takım rey 

sandıklarını gezdirip her mebusun üzerinde kendi ismi matbu iki 

3- nevi varakadan ya kabul manasın~ elan beyaz varakayı veya adem-i 
! 

kabül manasına olan kırmızıyı k~ndisine getirilen sandık içine 
1 

atmakla icra olunur. 

Bu muamele tamam oldukta 1 reis tarafından hıtam-ı muamelenin 
' 
1 ' 

beyanıyla beraber sandıkların cümlesi getirilip reisin masası 

üzerine vazolunması hademeye tenbih olunur. Bunları taiipler açıp 
' 

herbirinin içinde bulunan varakeları ta'dad ve nevilerini başka 

başka zabtettikten sonra neticesi reis tarafından beyan olunur. 

Altmışikinci Madde: Tayin-i esami ile istahsal-i era olu

nacak oldu~u halde onun yerine rey-i hafi usLllünLln icrasını talep 

eden olursa icrasını heyetce ekşeriyet-i era ile karara mLltevakkıf

tır. 

Rey-i haf inin tayin-i esami ile olan rey-i aleni den farkı 

şudur ki me□ uslar kendi isimlerini havi beyaz ve kırmızı varakaları 

na kendilerine verilen beyaz ve 1 siyah yuvarlaklardan birini ve 

' ellerinde kalacak yuvarlakları tatbik sandığına atarlar. Beyaz 
1 

i 
yuvarlak kabul, siyah yuvarlak adem-i kabule işarettir. 

i 
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Rey sandıklarında bulunan yuvarlakları katipler mahsus bir tepsiye 
' 
1 

döküp beyaz ile siyahları tefrik ve alenen ta 1 dad eyledikten sonra 

tebin eden netice reis tarafından beyan olunur. 

Altmışücünçü Madde: Rey-i aleni ve rey-i hafi istihsal 
1 

halinde reylerin ta'dadına başlanmazdan evvel yoklama usülünün 

icrası teklif olunur ise icrası~a bile müzakere heyetçe ekseriyet-i 

araiye karar verilir. 

Yoklama usülü huruf-u heçe tertibi üzere mürettip esami-i 
! 

mebusan sırasıyla ve katiplerin'biri marifetiyle okunup hazır 

bulunanlar mevcut olduklarını beyan ettikçe ismi hizasına caize 

çekilmeden ibarettir. 

Altmışdördüncü Madde: İşbu nizamnamede muharrerintihabatın 

kaffesi heyet-i umumiyece olsun,ve şube ve encümenlerce vukubulsun 

rey-i hafi usulüyle icra olunur~ 

Heyet-i umumiyede vukubuıan intihaplar için her mebusan 

J- rey varakasını yani tensib eylediği zatın veya zatların ismini 

havi pusulayı bir açık zarf içinde olduğu halde masanın üzerindeki 

rey sandığına atar. 

Rey pusulaları birkaç ta~ıma taksim olunur. Heyet-i mebusan 

katipleri birer birer açıp derununda muharrer esamiyi sebbit-i 

defeter eyledikten sonra neticesi tarafından beyan olunur. 

Altmışbeşinci Madde: Bir maddenin müzakereye şayan olmadığına 

heyetce karar verilmesi her vak1t teklif olunabilir ve bu misilli 

teklif vukuunda kabul ve adem-i kabul için ekseriyete müracat 

olunur. Ancak isti 1 cali talep olunan mevaddan değil ise ait olduğu 

encümenin mazbatası verilmiş olmadıkça caiz olamaz. 

Altmışaltıncı Madde: Diğ~r müzakereye geçilmek veya bir 
! 
1 

maddenin müzakeresi ahir bir maddenin müzakeresine takdim olunmak 

veya nizamname-i dahiliye tevfik-i hareket edilmek tekliflerinden 

biri vukubulduğu halde mevkl-i müzakerede bulunan maddenin müza-
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26- keresinden sarf-ı nazarla ibtida ol teklif hakkında ekseriyet-i 

eraya müracat olunur. Şu kadar ki mebuslardan biri irad-ı kelam 

etmekte ise zönü itmam etmedikçe diğeri tarafından ol ymlda tek

lif meydana konulamaz. 

227-

Altmışyedinci Madde: Mevki-i müzakerede bulunan madde hakkın

da ta'dil teklif olunmuş ise :ibtida bu ta 1 dil hakkında ekseriyete 

müracat olunup kabul olunmaz ilse asıl madde için ekseriyete müracat 

olunur. 

Altmışsekizinci Madde: Mevki-i müzakerede bulunan bir madde 

iki meseleyi havi bulunursa Qirbirinden tefrikiyle ayrı ayrı ekse

riyete müracat olunması talip olunduğu takdirde ifay-ı muktezası 

zaruridir. 

Altmışdokuzuncu Madde; Kanun layihaları hakkında madde 

bimadde ekseriyete müracat olunur. 

Muvazene-i maliye kan~nuna merbut cetveller hakkında fasıl 
1 

bifasıl istihsal-i rey olunu~. Her bir kanun layihasının maddele
ı 

ri birer birer ekseriyetle kabul veya red olunduktan sonra heyet-i 
• 1 

: 
mecmuası hakkında dahi ekseriyete müracat edilir. 

Yetmişinci Madde: Mürettip olan azanın nısfından bir ziyade 

hazır bulunmadıkça müzakereye bedee olunamaz. Kaffe-i müzakerat 

sülüsani ekseriyetle meşrut olmayan hususatda hazır bulunan aza

nın ekseriyet-i mutlakasıyla ; karargir olur. 

İtay-ı rey 

bir ziyade mevcut 

1 

i 

zamanında bahi azay-ı mürettebesinin nısf~ndan 

olmak lab □bdür. Tesavi-i era vukuunda reisin 
1 

reyi iki addolunur. Azay-ı m~vcudenin tahkik adedince reis ile 
i 

katiplerce şGphe vaki olurs~ masa üzerinde tayin-i esamı usülü 
1 

icra olunur. Adedi mürettibenin nısfından la ekal bir ziyade aza 

mevcut olupta eraya müracat i □ lundukta ekserlyet-i mutlaka hasıl 
i 
1 

olamaz ise mevki-i müzakerede bulunan maddenin kararı ertesi 

meclise bırakılır. 

Vetmişbirinci Madde: 1 Vükelay-ı devletten biri hakkında 



şikayete ve heyet-i ayan ve heyet-i mebusan azasından birinin 

ithamına ait teklifatın kabulü azay-ı mevcudenin sülüsani ekseriyet-i 

mutlakasının husülüne mütevakıftır. Kanun-u esasinin ta'diline 

dair teklif vukuunda mebusanın aded-i mürettibinin la ekal sülüsani 

3- ittifak etmedikçe al teklif kab4l olunmuş almaz. 

Yetmişikinci Madde: Heyet-i umumiyede her madde kabul veya 
1 

.reci olundukça reis tarafından n~tice-i karar (heyet kabul etti) 

veya (heyet kabul etmedi) diye Heyete beyan eder. 

ONBİRİNCİ FASIL 

(Heyeti mebusan mecalisi müzekeratın sureti akdi beyanında-

dır) 

Yetmişücüncü Madde: Her vevm-i müzakerede meclisi reis 
1 

küşad eder. Müzakeratın idaresi ive nizamname-i dahili ahkamının 
i 

halelden vikayesi ve intizamının muhafazı riyasete aittir. 
i 
1 

Yetmişdtlrdüncü Madde: Ka,ipler meclis zabıtlarının tanzimine 

nezaret eder. Her meclisin ibtidasında katiplerden biri geçen 

ı- meclisin zabtını kıraat eder. Zabt heyetçe kabul olunduktan sonra 
1 

zabtın ait olduğu günde riyaset!etmiş alan ·zat ile katiplerin 
1 

la ekal ikisi a zabtı imza eder~ 

Yetmişbeşinci Madde: Ruz~ame-i mezkurede muharrer mevadın 
i 

m □ zakereslne başlamazdan evvel heyete tebliğ olunmak üzere verilmiı 

veya vürud etmiş evrak var ise feis anları bildirir. 

Yetmişaltıncı Madde: Heyete tebliğ olunacak evrak riyasete 

ita olunur. Bu evrak heyetçe lü~um gtirünüyor.ise tab ettirilir. 

Yetmişyedinci Madde: AzaQan hiçbiri canib-i riyasetten 
! 

ruhsat olmadıkça irad-ı kelam edemez. Ruhsat alıpta irad-ı kelam 

edecek mebus mahalli mehsusa çıkması lazım gelir. Reis tarafından 

mezuniyet verilir ise yerinde olduğu halde ayakta irad-ı kelam 
! 

etmesi caiz olur. Ve her ne diyecek ise reise hitaben ifade eylemesi 
! 
1 

lazım. \ 1 

Yetmişsekizinci Madde: Mebuslardan irad-ı kelama ruhsat 

isteseyenlerin esamisini vukubulan talepleri sırasınca katipler 
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1 

bir varakaya kayıt eder. Müzakere bir kanun layihası üzerine cere-

yan edecek ise □ l lay ihaya dair' ait olduğu encümenin tanzim edece-
1 

ği mazbata reise ita olunmadıkça lehine ve aleyhine irad etmek 
! 

üzere kimsenin ismi kaydalunamaf. 
1 

Vetmişdokuzuncu Madde: Eenay-ı müzakeratta irad-ı kelam 

etmek isteyenler kayıt sırasınc~ ve fakat biri lehine ve biri 
1 

aleyhine söy~.emek üzere bil münavebe irad-ı kelam eder. Vül<-•lay-ı 
! 

"devlet veya tevkil eyledikleri ~uüsay-ı memurin ve mevki-i mUza

kerede bulunan kanun layihasının mezbatasını kaleme alan mebusları 

kayıt sırasınca ittiba ile mukJyyed almayıp esnay-ı müzakerede 

her ne zaman isterse irad-ı kelama mezun olurlar. 

VUkelay-ı devletten veya tevkil ettikleri ruUsay-ı memurin

den biri kelamına hıtam verdiij~ akabinde istisahatın gayri mevadda 

bile hangi mebus irad-ı kelam için ruhsat ister ise verilir. 

Sekseninci Madde: Mebuslardah herhangisi zatına ait bir 

husustan_ dolayı irad-ı kelam eımek üzere ruhsat talep ederse ve

rilir. 

Seksenbirinci Madde: İrad-ı kelam edenin sadedten çıkmaması 

şarttır. Harice tecavüz ederse fiyaset tarafından ihtar olunur~ 

Riyaset tarafından vukubulan ihtar hakkında irad-ı kelam 

için ruhsat isteyen olur ise verilemez. 

Bir makale esnasında iki defa ihtar vukuundan sonra irad-ı 

kelam eden zata yine sadedten hariç söz söylemeye devam ederse 
1 

kendisinin □ l gün ol madde hakkında irad-ı kelamdan memnuniyeti 

reis tarafından heyete teklif olunur. Keyfiyet müzakereye düşü

rülmeksizin ve tayin esami vey~ rey-1 hafiye müracat olunmaksı

zın yalnız oturup kalkmak suretiyle rey verilerek ~arargir olur. 

Ancak bu suretle ekseriyet tahakkuk edip etmediği hakkında şüphe 

arız olursa ol zat irad-ı kela~dan men olunmaz. 
i 

Seksenikinci Madde: İrad-ı kelam eden zatın sözün □ kesmek 
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ve zatıyata dokunur söz s~ylemek ve meclisin intizamına helel 

getirecek muamelede bulunmak katiyyen memnundur. 

Seksenüçüncü Madde: Müzakerenin hitamını reis beyan etmez

den evvel heyete müracat eder. Müzakereye hitam verilmesinin aley

hine irad-ı kelam etmek isteyenler olur ise yalnız onlara ruhsat 

verilebilir. 

Müzakereye hitam verilip ~erilmemesi hakkında ekseriyete 

~üracat olunupta ekseri~ete ne tarafta olduğundan dolayı reis 

ve katiplerce şüphe arız olursa bir kere daha müracat edilir. 

Ve yine hal iştibah olunamaz ise müzakereye hıtam verilmesi ekse-
1 

riyetle karargir olduktan sonra mebhusun anh □ lan maddenin lehine 

veya aleyhine irad-ı kelam etmek üzere kimseye ruhsat verilmeyip 

meselenin reye suret-i vaz'ı hak~ında irad-ı kelam etmek isteyene 

ruhsat verilir. 

Seksendördüncü Madde: Heyet-i umumiyenin müzakeratı gürül

tüyü müntac olupta teskine reis muvaffak olamaz ise ayağa kalkar. 

Eğer ol hal devam ederse muvakkaten meclise hitam vereceğini beyan 

eder. Yine iade-i intizam mümkün. olmaz ise bir saat müddetle müza

kerey-i umumiyi ta'dil edip o halde mebusların her biri mensup 
1 

olduğu şubeye çeki~ir. Bir saat mürurunda reis tekrar meclisi 

akdeder. Bu gürültü teceddüd ederse meclise hitam verip ertesi 

günü ictimaı tenbih eder. 

Seksenbeşinci Madde: VUkei5v-ı devletten birinin veya me
i 

buslardan onbeş zatın teklifi üzerine müzakeratın hefiyyen icra-
ı 

sını talep edenler makam-ı riyasete bir varaka ita eylemeleri 

lazım gelir. 

Heyetin bulunduğu mahal h~riçten gelenlerden tahliye olunup 

hafiyyen müzakerat icra olunup □ +unmamasına ekseriyetle karar 

verilir. Hafiyyen müzakerat icra$ı talep edenlerin esamisi mecli

sin zabtında tasrih olunur. Müzakeratın hafiyyen icrasına lüzum 
1 

gösteren mesele hal olunduktan müzakeratın suret-i aleniyede 
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icrası riyaset tarafından heyete teklif olunup ekseriyet ile veriler 

karara g5re iktizası icra olunur. 

Seksenaltıncı Madde; Her meclisin hitamından evvel ertesi 

meclisin hangi gün ve saat kaçta başlayacağı ve ne müzakere olunacaç 

heyetçe kararlaştırıldıktan sonra meclise hitam verildiğini reis 

beyan eder. Ertesi meclisin ~akt~i ictimaıyla mevki-i müzakereye 

konulacak mevadı mübin bir ruzname-i müzakerat tanzim olunup 

heyet-i mebusan dairesinin d~hilinde münasip bir yere ta'lik olu

nur. Ve bunun sureti devletin resmi gazetesiyle ilan ettirilir. 

Seksenyedinci Madde: ~eyet-i mebusanın zabıt cerideleri 
! 

kezalik devletin resmi gazet~siyle ilan olunur. 

ONİKİNCİ FASIL 

(Mebusların taşr~ya azimeti için mezuniyet-i istahsal be

yanındadır.) 

Seksensekizinci Madde 1

: Mebusların biri her ne sebeple olur-
1 

sa olsun bil icap bir mahalle azimet edeceği takdirde heyetten 
ı, 

mezuniyet almağa mecburdur. fakat pek müsta'cel bir hal zuhurunda 

esbabının beyanıyla reise gijnderece§i takrir üzerine ba'de heyete 

malumat vermek üzere makam-~ riyaset mezuniyet ita edebilir. 

Mezun olmayarak bir tarafa giden mebusun müddet-i gaybubeti 
1 

1 

ve mazun alarak gidipte müddeti mezuniyeti geçirenin dahi geçirmiş 

olduğu müddet mahsusatı kat olunur. Mebuslardan hangisi birbiri 

mütakip altı defa meclise devam etmezse yani gerek heyet-i umumi

yede gerek şube ve encümenlerde bulunmaz ise gaip gayri mezun 

addolunur. Gaip gayri mezun addolunan mebusun gaybubeti mazeret-i 

meşruaya müstenid olmadığı halde ismi resm~ gazeteye dere ile 

ilan olunur. 

DNÜÇÜNCÜ FASIL 

(Muhafaza-i Nizam ve İntizam Beyanındadır.) 

Seksendokuzuncu Macid~: Heyet-i mebusan azasının mebusluk 
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1 

memuriyetine ait hususattan ma~har olabilecekleri muamelat-ı ce-

zaiye üç nevidir. Birincisi ih~ar, ikincisi takbih üçüncüsü Mec

listen muvakkaten ihraç olunmaktadır. 
1 

Doksanıncı madde: Her h~ngi mebus nizam ve intizama muhalif 

harekette bulunur ve yahut işbu nizamnamenin, Seksenbirinci madde

sinde muharrer harekattan biriyle veya ahar surette nizam ve inti

zamı ihlal ederse birinci defa ihtar olunur. İhtar Makamı riyase

te mahsustur. İrad-ı kelam et~ekte □ lan bir mebus ledil icap ih

tar muamelesi görmesi üzerine arz-ı mutavaat edip tebriye-izim-
' 

met etmek isterse ifade-i mer~m etmesi için kendisine ruhsat ve

rilir. Herhangi mebus irad-ı ~elama mezun olmadığı halde söz söy

lemesiyle hakkında ihtar muamelesi icra olunur ise tebriye-izim

meti hitam-ı mecliste icra et~ek üzere kendisine ruhsat verilir. 

Bu ruhsatın daha evvel itası riyasetin yed-1 ihtarındadır. Reis 

tebriye-i zimmete kafi görmez :ise ihtarı ifa · eder. Dl halde key-
ı 
1 

fiyet zabt ceridesine kayd□ lu~ur. 

Do-ksanbirinci madde: Mebuslardan biri bir mecliste iki 

defa ihatr muamelesi gördükten sonra üçüncü defa nizam ve inti

zama muhalif harekette bulunursa ol gün hitam-ı meclise kadar 

irad-ı kelamdan memnun olması :riyaset tarafından heyete teklif 

olunup heyBtçe bu suretin kabul ve adem-i kabulü bile müzakere 

ve aya~a kalkmak suretiyle rey verilerek karar verilir. Takbih 

cezası muhalif kaide hareket eden aza hakkında ihtar muamelesinin 
! 

icrasıyla hareket vakıası heyetce takbih olunduğunun alenen kendisine 

beyanı ve bu halin meclisin zabıt ceridesine derci hususlarından 

ibarettir. 

D □ksanikinci Madde: Metiuslar her kim d □ ksanbirinci maddede 
1 

muharrer-i memnuniyet ile mah~um olduktan sonra yine tarik-ı vazife 

şinasiye avdetetmezse veya □ t4z gün müddet zarfında ayrı ayır 
1 

üç defa ihtar muamelesi görür veya heyet-i umumiyeden bir gürültü 

8- çıkarır veya meclise devam ed lmemek için bir ittifak akdine önayak 

olur veya rufekasından birkaç zatı tahkir veya ağzab ve tehdit 
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eyler ise hakkında takbih cezası mahkum □ lur. 

D □ ksanüçüncü Madde: Mebuslardan her kim takbin cezasıyla 

mahkum □ lupta mutavaat göstermez veya heyet-i umumiyede bir veya 

bir kaç zatı muamele-i cebriye icrasına. teşvik eylerse ve heyet-i 

mebusanın bir kısmına veya um~muna veyahut reise mucibi hararet 

bir şey yapar veya heyet-i ay~n aleyhine bir söz söylerse takbih 

ile beraber meclisten muvakkaten ihracına hüküm olunur. 

D □ ksandördüncü Madde: Meclisten muvakkaten ihracına hüküm 

olunan mebus derhal heyet-i umumiyeden çıkmaya mecbur ve ondan 

sonra ki meclislerden birciri ardınca üç meclise gelmekten memnun-

dur. 

D □ ksanbeşinci Madde: G~rek takbih ile beraber meclisten 
i 

muvakkaten ihraç cezaları riy~set tarafından vukubulacak teklif 
i 

üzerine heyet-i umumiyede bilij müzakere ve ayağa kalkmak suretiyle 

rey verilerek hüküm olunur. 

Hakkında böyle bir teki fvukubulan mebusun kable-ı hüküm 

bizzat veya rüfekasından birinin vasıtasıyla tebriye-i zimmete 

hakkı vardır. 

Gerek ·takbih gerek takbih ile beraber muvakkaten-meclisten 

ihraç cezalarına dair heyetçe verilen karar zabıt ceridezinde 

musarrahan kaydolunur. 

D □ ksanaltıncı Madde: Hayet-i mebusan dairesinin dahilinde 

mebuslardan biri bir cünha ve kabahat işleyecek olur ise derhal 

müzakereye muvakkaten hitam verilip reis tarafından heyet-i umumi

yeye beyan-ı hal olunur resini emri üzerine kabahat ve cünha sa

hibi riyaset adasına celbalunup heyet-i mebusanın katipleri dahi 

hazır □ ludğu halde kendisinden istizah-ı madde edilir. Onun üzeri

ne bir bazbata yapılıp icabınij bakmak üzere makam-ı saderete 

gönderilir. 

ONDÖRD9NCÜ FASIL 

(Heyet-i mebusanın inzibatı dahiliyesi beyanındadır.) 
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Madde: Heyet-i mebusanın luhafaza-i emniyeti 

emrinde lazım gelen takyidat icrası makam-ı riyasetin vezaifi 

cümlesindendir. 

Doksandokuzuncu Madde: Heyet-i mebusanın zabt ve rabtı 

heyetin namına olarak riyaset tarafından icra olunur. 
1 

Yüzüncü Madde: Heyet-l mebusan mün 1 akit olduğu esnada 

samiine mahsus mahalde bulun&nlar yerlerinde oturup sukut eylemek 

şarttır. Onlardan her kim tahsin ve adem-i tahsine dair bir şey 

yapar veya söylerse nizam ve intizamın vikayesine memur hademe 

makam-ı riyasetin emriyle derhal onu dışarı çıkarır. Her kim olur 

ise olsun heyeti umumiyenin müzakeratına mani olacak harekette 

bulunur ise derhal ait olduğu mercie şikayet olunur. 

DNBEŞİNCİ FASIL 

(Heyet-i Mebusanın Heyet-i ayan ile Muamelat ve münasebeti 

Beyanındadır.) 

Yüzbirinci Madde: Heyet-i mebusana havale olunan kanun 

layihalarının her biri katiyyen kabul tilundukça reis doğrudan 

doğruya onu heyet~i ayan reisine irsal eder. 

Yüzikinci" Madde: Heyet-i mebusandan kabul olunan bir kanun 

layihası ta 1 dil olunmak üzere heyet-i ayandan iade olur ise bir 

encümen tayin olunur. 
i 

Bu encümen heyet-i ayqndan tayin olunan enc □men birleşti-

\ 

rilip talep olunan ta'dilat ~beresinin kararlaştırılmasını mebus-
1 

lardan biri teklif edebilir. 1 Bu suret heyetçe kararlaştırıldığı 

hald-c. bu memuriyet ya layihayı mukaddimen tetkik eden encümene 

yahut şubelerden müceddiden ~ntihap olunan diğer bir encümene 

42- havale olunur. Tarafeyn encümenleri ta'dilat-ı matlubenin ibaresi 
1 
! 

hakkında ittifak ve ittihat ,derler ise heyet-i mebusan encUmeni 

m~vafakat-i tarafeyn ile tan~sim olunan ibareyi havi bir mazbata 

kaleme alınıp heyet-1 umumiy~nin müzakeratı ibare üzerine cereyan 

eder. 



ONALTINCl FASIL 
(Mevadıieti) 

VOzüçOncO Madde: Heyet-i mebusan tarafından bir alayda 
i 

veya resmi mahallinde bulunmak için tayini lazım gelen aza kura 

ile intihap olunur. Bunların iktizay-ı hale gHre tayin adedi heye

tin kararına mUtev~kkıftır. Reii ile katiplerden ikisi birlikte 

bulunur. 

V □ zdHrdOncO Madde: İntih~bı tetkik olunmuş bir mebus mebusluk 

tan istifa edebilir. Fakat bu tetkikten eylemek hakkında heyet-i 

mebusanı iskat edemez. 

İstifa eden mebusun istifanamesi reis tarafından makam-ı 

sadarete takdim olunur. 

Vüzbeşinci Madde: İşbu nrzamnamenin intihabına ve mebusların 

tetkik intihabatına dair maddeliri binikiyüzdoksanüç senesi teşrin-i 

sani ibtidasından itibaren meri-il icradır. 

(İrade-i Seniye tarihi) 

Fi 29 Rebiül ahir sene 93 vefi 1 Mayıs sene 93 

(SURET-İ HATT-I HUMAVUN 

(Veziri Mealisemirim Mithaı Paşa) 

(Devletimizin bir zamanlardan beri kuvvetine arız) 

(alan tedenniyat gavail-i hariciyeden ziyade) 

(d~hilen idare-i umurda tarik-i ~arik-ı müstekimden) 

(inhıraf olunmasından ve tebanın 1 hükümet-i) 

(Metbualarından emniyetlerine kefalet edecek) 
1 

(Esbabın mail-i inhıtat almasından neşet) 
! 

(etmekle v;lid-i Maceddim Merhum Abdülmecit han) 
1 

1 

(Mukaddeme-i islahat ahkamı mu~a~dese-i şer•i şerife) 

(Muvafık alarak umumun emniyet-i can ve mal) 

(ve arz ve namusunu mu 1 lin olmak üzere) 

(Tanzimat hattını ilan etmişti.) 
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(işte bugüne kadar dair~-i emniyftte olarak) 
1 

(Padişahımız .ve al emniyete iatipaden ber vechei serbesti) 

·(Teadı edilen efkar ve eranın semeresi almak) 
i 

(üzere bugün kanun esasiyi vaz) i 

(ve ilana muvafkayi temii tanzim~t-ı mezkurenin isar) 
1 

(hayriyesi cümlesinden olmakla m~rhum müşerun ileyhim) 
1 

(namını ve muvafkayetlerini işbu\ yevmi mesudede bilhassa) 

(irad ve kendilerini muhyi-i devıet ünvanıyla yadederim.) 
1 

(Tanzimatın evan tesisi zamanımıfın isti'dadı) 

(veeilcaatına muvafık olsaydı şirdi neşr) 
1 

(ettiğimiz kanun-u esasi ehkamını merhum) 
1 

(MüşBrun ileyhi~ ol vakit tesis ye icra etmiş) 
i 

(olacağına şüphe kılınmaz lakin cenab-ı haktan) 
i 

(milletimizin temami-i saadet hatini zamin olan) 

(bayle bir netice-i mesudeyi ahd} sultanımıza ta'lik) 

(etmiş olduğundan buna delaletten dolayı) 

(cenab-ı hakka azim hamd ve teşekkürler ederim.) 

(Devlet-i aliyemizin ahval-i dahiliyesince bittabii) 
1 • 

1 

1 

( vaki alan tağayyüratı ve münaseb~t1-ı harci yesince) 
i 

(husule gelen tevsiat cihetiyle ~ekl-i idare-i) 

(hükümetin kifayetsizliği betiaha~ derecesine) 

(vardığından ve bizim aksay-ı ma~asıdımız mülk) 
1 

(ve milletimizin servet-i tabia ve kabileyet-i fıtriyesine) 
1 

1 

(şimdiye kadar hakkıyla istifadeye mümeneat) 

(eden esbabın izalesiyle sınıf-ıltebanın tarik-i) 
1 

i 

(terakkiyatta müttehiden ve mütervenen ilerlemeleri kazıyye-i) 

(Hayriyesinden ibaret bulunduğun~an bu mamsada) · 
1 

i 
(vüsul için hükümetçe bir kaide-t salime) 

(ve müntazamanın ittihazı iktizajectip bu dahi kuvve-i) 
i 

(Hükümetin meşru ve makbul olan ~ukukunun) 
i 

(muhafazasıyla gayri meşru harek~t yani ferd-i) 
1 

1 

1 

1 



~12s-

i 
(vahidin veya efrad-ı kalilenin tahakkümü müstebidanesinden) 

(Neşet edecek hatıyat ve su-1 istimalatın meni) 

(ve mahvin ve heyetimizi terkib eden akvam-ı) 

(muhtelifenin bir heyet-i ictimaıye-i medeniyyeye layık olan) 

(Hak ve menfeat ki cümlesinin nimet-i hürriyet) 

(ve adalet ve müsavattan bilm istisna müstefid) 
' 

(olmalıdır. İşbu fevaidin temin ve takririne mütevakkıf) 

(olup bu usullerin ma yahtacu ileyhi ise kavanın) 

(ve mesalih-i umumiyenin kaide-i meşruye-i meşveret) 
i 

(ve meşrutiyete merbutiyeti ' sabitil hayri) 
' 
' (oldu§undan b~r meclis-i um~mi~enin lüzum-u teşkili) 

(ilan-ı cülusuna dair olan hattımızda beyan) 
! 
1 

(kılınmıştı ol babda tanzimi iktiza ed~n kanun) 

(Esas-ı müttehızan vüzera v~ sudur ulema ile sair) 

(rical ve memurin-i devlet aliyemizden mürekkep tayin) 

(edilen bir cemeat-ı mahsusada bil müzakere) 

(tertib olunup meclis-i vükelamızda dahi etrafıyla) 

(tetkik ve tasdik kılınmış olmakla ve mevad-ı mündericesi) 

(hilafet-i kübray-ı islamiye ve saltanat-ı seniye-i osmaniye) 

(nin hukukuna ve Osmanlıların hUrriyet ve mOsavatına) 

(ve vükela ve memurinin mesuliyet ve salahiyatına va meclis) 

(umuminin hakk-ı vukufuna v~ mehakim istiklal-ı kamile) 

(ve muvazene-i maliyenin sıhhatine ve irade-i vilayatça hukuk-u) 

(Merkeziyeti muhafaza ile beraber tevsi-i mezuniyet) 

(usulOnün ittihazına müteallik olup bunlar ise) 
' 

(ahkam-ı şer'i şerife ve müfk ve milletin bugünkü) 
! 

(kabiliyet ve ihtiyacatına ~utabık ve ahz-ı emelimiz olan) 

(Saadet ve terakkıyat-ı amm~ fikri hayrına müsait) 

(ve muvafık bulunmakla avn-ı hakka ve imdad-ı ruhaniyet) 
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ı- (Cenab-ı peygamberiye istinaden işbu kanun-i ssaslyi) 

(kabul ve tasdik ile tarafınıza gönderdim ile meşaah) 

(teala memalik-i asmaniyenin her cihetinde destur) 

(olmak üzere ilanıyla ·bugünden itibaren icray-ı) 

(ahkamına mübaşeret ve derununda muharrer ve makrun olan) 

(kavanin ve nizametin bir an e~vel tanzim ve itmamı) 

(zımnında tedabir-i seria ve mUessireye mübaderet eylemeniz) 

(tatiyyen matlumumuzdur. Cenab~ı halk mülk ve milletimizin) 

(saadet haline çalışanların mesaisini mazhar-ı) 

(tevfik buyura) 

Fi 7 zilhicce sene 93 

Hatt-ı hümayunun kıraatini mutakip sadrazam tarafından 

edilen irad-ı nutuktur. 

"Velinimet biminnetimiz padişahımız Sultan Abdülhamit" 

"Han efendimiz hazretlerinin işbu kanun-u esasi ile bütOn" 

"tebai şahanelerine ihsan buyurdukları hukuku cedide" 

"bir meş'ale-i feyz ve saadet derki hugüne terakkiyat ile" 

"aleme hayret bahş □ lan Avrupanın·mily □nlarca milel-i" 

"mütemeddinesini zulurnat-ı cehilden aydınlıija çıkaran ve insanlara" 

"insan oldu§unu bildiren bu meş•aledir padişahımız" 
1 

"efendimiz hazretlerinin işbu ihsan ve inayet-i celileleri" 
' 1 

"sahaif-i tevarih alemde nam humayunlarını müceddit esas" 

"mülk ve devlet ve muhyi-i mill~t unvanıyla nasıl tezyin edecek" 

"Bir eser celil ise bir mDlkde ve bir padişahın emir ve hükmü" 
1 

"altında yaşayan ve bugün kemali ittihad ve emniyetle hakikaten 

hukuk." 

"Hürriyetlerine nail olan teba-1 □ smaniyenin ilel ebed" 
1 

"Saadet halleri için bii mebde-1 tarih olmakla vatandaşları" 
1 

1 

"mız bôyle bir padişah-ı kadirdanın osmanlı Unvanıyla teba-1" 
1 

"tebrik etmelidirler." 
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Meclis-i Mebusan 1293 1877 Zabıt ceridei Hakkı Tarik vs. 

İstanbul. 1939 Vakit matbaası 

AÇIŞ NUTKU (1) 

Ayan, (2) 

Meb'usan (3) 

Devleti aliyyemizde birinci defa olarak içtima eden Meclis-i 

umumiyi küşad etmekle beyan~i memnuniyet ederim. 

Cümlemizin malumudur ki devlet ve milletlerin terakki-i 

şevket-O mikheti ancak adalet vasıtasıyla olur; hatta Devlet-i 

Alişşemizin evail-i zuhurunda kudret ve kuvvetinin aleme münteşir 

olması emr-i hükümette adal~tine ve tebanın her sınıfının hak 

ve menfaatine riayet olunmasıyla meydana geldi. Ecdad-ı ızamımız 
: 
1 

Fatih Sultan Mehmet han merhumunu te'min-i hürriyet-O serbest-i 
1 

1 

din-O mezhep hakkında gHsterdi§i müsaadet cümlenin malumudur. 

Sair eslif-1 ızamımı!z dahi o isre sülGk ile hiç bir vakitte 

serbet-i ;yin-0 mezhebe ha~el getirmemiştir. Altıyüz seneden beri 

sunuf-i tebaamızın milliyeJıerini ve lisan ve mezheplerini muhafazE 

eylemeleri dahi bu kaziyye 1 i, idilenin metice-i tabiiyyes~ oldu~u 

kabil-i inkar değildir. 

Hasılı o asır ve zamanlarda, adaletin himayesi ve kanunlarır 

vikayesi şayesinde devlet ye milletin servet ve saadeti terakki 

bulmuş iken, giderek ne şe~'i şerife ve ne kavanin-i mevzuay~ 

inkıyad olunmaması sebebiyıe usule gelen tarakkiyat tedenniye 

yüz tutup evvelki kuvvet z~•fa mübeddel olwuş idi. Nihayet büyük 

pederim sultan Mahmud han ~erhum devletimizin bir kaç asırdan 

beri uğradığı inhıtat ve tedenninin başlıca illet-i gaiyyesi olan 

nizamsızlık ve ondan neşet eden yeniçeri gailesini ortadan kaldırı 

cism-i devlet-O milleti rahnedareylemiş olan fesad ve ihtilal 

dikenlerini ayıklamış ve Avrupa medeniyet-i hazırasının an eveel 
' 
' 

mülkümez idhali için bir ~apı açmış idi. Valid-i macidim Abdülmeci 
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han merhum dahi o iare giderek ahalilimizin muhafaza-i can-ü mal

ırrz-u namusunu mütekeff il olan 'tanzimat-i hayriyye esasını ilan 

etmişti. 

İşte o günden sonra memeiikimizin ticaret ve ziraatı tevessu 
i 

etti. Devletimizin az vakitte viridatı bir kaç kat arttı. Muhtaç 

olduğumuz islahata medar olacak ~anun ve nizamlar yapılıp tahsil-i 

fOnün-ü maarif dahi oldukça tev~ssu eyledi. Bu mukaddemat-ı hasenedan 
1 

• 1 

ve alelhusus, emniyet-i dahiliyy~den devletimizce ümid-i terakki 

hasıl olmuş iken Kırım muharebeslnin zuhuru tanzim-i ahval-i mülk-ü 
. i 

tebaa hakkında olan mesainin devamına mani oldu. Ol vakte kadar 

hazine-i devletimizin harice bi~ akçe deyni ya~ iken, mesarif-i 
1 

l 
m □breme-1 harbiyyeye varidatımıla ihtiyac-ü zarurete mecburiyet 

1 

göründü. Bu sebeple borç kapısı açıldı. Vakıa o meselede hukukumuzun 
i 

meşruiyyetini tasdik eden düvel-u mufahhama-i müttefikanın sahayif-i 
\ 

tevarihi ilelebed tezyin edecek plan muavenat-ı kamile-i filiyyeleri 

inzimamıyla harbin müntiç olduğu '. musalaha dahilen işimizi 

yoluna kaymak v~ hakiki bir tarik-ı terakki hazı~ladığı zann-i 

terakki hazırladığı .zann-i kavist hasıl olmuş idi; lakin ahval-i 

müteakibe bütün bütün o ümid ve intizanın aksini meydana getirdi; 

yani bir takım tahrikat ve tesvilat ile dehili hadiselerin yek

diğerini velyederek zuhura gelme~i m□lk □müzün islahat ve tanzi

matına bakmağa meydan vermedikten maada, her sene fevkalade ordu

lar ceme'iyle, ahalimizin en ziyade işe yarayan sıfını silah 

altında tutmatağa mecburiyetimizden dolayı, ziraat ve ticaretimiz 

azim sektelere uğradı. Bu kadar müşkilat ve mevania tesadüf olun-
1 

muşken gene tarik-ı terakkide manen ve maddeten hayli mesafe kat 
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olunduğu malum ve müsellemdir. Yirmi seneden beri varidatımızın 

alettevali artması dahi memleketin terakkiyatına ve ahalinin 

refah-i hallerinin tezayüdüne delildir. 

Eğer ki müzayak-i hazıra. şu tadadr olunan ahvalden tevel

lüd etmiş ise de imare-i maliyyede bir meslek-i dürüstiye süluk 

ile gaila-i zarureti tahfif ve itibar-i maliyi hıfzeylemek kabil 

'olur idi. Feemma islahat suretinde ittihaz olunan te~bir-i mali

ler islah-ı hal etmek şHyle dursun işi bütün bOtün ağırlaştırmış 

5- ve istikbalin ne olacağı düşünülmeksizin halden istifade edilmek 
1 

istenilmiştir. Ve işte bir yand~n şu gailelerin devam ve teakükO 

ve bir yandan dahi devletimizin azam-i esbab-i şevket-ü kudreti 
i 

olmak üzere edevat-Ü esliha-i c~dide-i harbiyye nin tedarük ve 
1 

1 

inşası ve bununla beraber varid~t ve mesarifatımızın bir muvezene-i 

mütasarrifane altında tutulmama6ı idare-i maliyyemizinderece derece 
1 

bozulmasını ve borucumuzun çoğalmasını istilzam ve içinde bulun
ı 

duğumuz muzayaka-i fevkaladeyi ~htaç eyledi. Müteakiben Hersek 

vukuatı 

edip ve 

bir takım tahrikat ve ifsadat eseri olmak üzere zuhur 
1 / 

' 

birdenbire SıFbistan vei Karadğ muharebeleri açılıp politika 
1 

1 

aleminde büyük büyük karışıklıklar dahi nümayan olmasıyla devle-
, 1 

timiz buhran-ı azime uğramış olbuğu bir zamanda Cenab-i Hakkın 
1 

irade-i lemyezeliyyesiyle ecdad~ı ızamımız tahtına cülusumuz vuku

buldu. Ahval-i umumiyyemizin şu'. derece tesadüf eylediği müşkilat 

ve muhatarat devletimizin şimdiye kadar uğradığı gavailin hiçbirine 

kıyas ve tatbik kabul edemeyeceğinden eevel beevvel hukukumuzun 

vikayesi için ordularımız taraf taraf teksiriyle altı yüzbin kadar 

asker silah altına aldırmaya mecbur oldum. Ve bu karışıklığın 

biavnillah-i taali kDlliyyen defi ve izalesine devletimizce başlı 
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islahat il? çare aramağı ve o tarik ile istikbalimizi emniyet-i 

mütemadiye altına almağı fariza-1 zimmet addeyledim. Çünkü Hak 

Ta~linın mülkümüze ihsan eyledi~i kabiliyet ve ahalimizin müt-
' 
' 

tasıf oldukları istidat iktızasinca bir idare-i hasene tariki 
i 

tutulduğu halde az vakitte pek çok ilerleyeceğimiz derkar iken 
i 

alem-i medeniyyetin terakkiyyetri hazırasına yetişememekliğimiz 

mücerred mülkümüzün muhtaç olduğu islahat ve onlara müteallik 
i 

kavanin ve nizamatın devam edememesinden ve bu tiahi yapılan şeyl~r 

hükümet-i istibdadiyye elinden bıkıp kaide-i meşveret müstenid 

olmamasından neşet eylediği sabit ve mütehakkaktır. Halbuki davel-i 

' mütemeddinenin terakkıyatı ve memleketlerinin emniyet ve memuriyeti 
' 

mesalih-u kavanin-i umumiyeleri; cümlenin rey ve ittifakı ile vaz 
1 

ve tesis olunmak semeresi olduğu mevadd-ı müsellemedendir. 

Binaenaleyh bizce dahi esbab-ı terakkinin o yolda aranılması

nı ve kavanin-i memleketin aray-i umumiyyeye istinadını elzeme 

gtird□m ve kanun-i esasiyi ilan eyledim. 
1 

Kanun-i esasiyi tesisten maksadımız ahaliyi rüyet-i mesalih-i 

7- umumiyyede hazır olmağa davet etmekten ibaret almayıp belki mema

likimizin islah-ı idaresine ve su-i istimalat ile kaide-i istib

dadın imhasına bu usulün vesile-i müstakille olacağı cezm-i yaki

nindeyim. Kanun-i esasi kavaid-1 asliyyesinden başkaca beynel-ak

vam husul-i ittihad-ü uhuvvet esasını temhid ve hakça bir timr-i 
! 

saadet-ü evel beevvel hukukumuzun vikayesi için ordudeb tesis 

eylemek maksadını dahi camidir. Çür-kü acdad-ı ızamımız muvaffak 
1 

oldukları fütuhat ile bu devlet-i vesiatülmemalikte bir çok akvamı 

tahtı hükümetlerinde cem•ettiler; fakat edyan ve ecnas ca bu derece 
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muhtelif olan işbu akvamı bir kanun-i m□nferid ve bir hiss-i 

mGşt2reke rabtetmek emrinin icrası kalmış idi; mademki eltaf-ü 

mukadderat-ı ilahivvesine nihayet olmayan Cenab-ı Hakkın avniyle 

bu emr dahi miiyesser olmuştur. Bundan böyle kaffe-i tebaamız bir 

vatanın evladı □ lar~k ve cümlesi bir kanunun cennb-ı himayeti 

tahtında yaşarak altıyüz bu kadar seneden beri haner.Jn-i saltana

.tımızın unvanı olan ve sahaif~i· tevsrihte bunca isar-ı şevket- □ 

şanı mazbut bulunsn nam ile yad olacaklardır. Şimdiye kadar kudret 

ve miknetinin alem-i mUşteheri olan oşmanlı namının badezin kaf

fe-i tebaamız beyninde mevcud alacak menafi-i miltekafilenin dahi 

d2vam ve muhafazasına şamil olacağını ümid ed~rim. 

İşte şu esbab ve makasıd~ binaen ittihaz etti~im tarikte 

hareket etmeye ~e bunu anbean te~yid ve ihkfım eylemeye kaviyyen 

azmetmişimdir. Kaide-i adalet-U selamete mObtani alan kanun-i 

esasinin ;sar-ı meşruasından ıs:tıfade için sizin muavenet-i fiiliy

ye-vU akliyenizi beklerim. 

Şimdi sizlere lazım olan uhde-i ham3.yyetinize muhavveı 

vezaif-i kanuniyyeyi hiç kimseden çekinmeyerek ve devlet ve mem

leketimizin selamet ve s □ ~detinden ba~ka birşey düşünmeyerek sa

dıkone ve milstakimane ifa eylemektir. Zira bugünk □ günde muhtaç 

aldu5umuz islihat ve mülk □müzc~·ittihazına her taraftan intizar 

olunan tanzimat gciyet m□him ve mutenadır. Ve bunların pederpey 

mevki-i icra konulması ise m □ cerrnd sizin ittifak-ı efkgr-0 aranıza 
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merhun olduğu için Şüra-yi devletçe lazım gelen kavanin layihaları 
1 

bir yandan tanzim □ lunmaktadırr Bu seneki içtimaınızda meclisimizin 
1 

9- nizamat-ı dahiliyyesi ve intihab kanunnamesi ve vilayat ve idare-i 

nevahi kanun-i umumisi ve devatr-1 Belediyye kanunu ve usul-i 
! 

muhakemat-ı medeniyye ile mahakimin teşkilatı ve hükkamın suret-i 
! 

terakkı vütekaüdleri ve umum m,murinin vezaifi ve hakk-ı tekaüdü 

kanunnameleri ve matbuat ve Diyan-i Muhasebat kanunları ile sena-i 

sabıka nın.bütce kanunu layihaları lieclilmüzakere meclisinize 
i 
1 

havale olunacağından işbu kanunların sırasıyla mllzakere ve mütelası 

ve kararlarının itası nezdimiz6e matlub-i kat'idir. Ezcümle umumun 

temin-i hukukuna vasıta-1 müst~kille □ lan mahakimin ve asakir-i 

zabtiyyenin acilen islahat ve tanz'.. matına bakılmak elzem olduğu 

gibi bunların vücuda gelmesi tahsisat-i mukarrerelerinin tevsi 

ve tezyidrine mütavakkıfdır. 

Halbuki meclisinize verilen bütçeden dahi malumunuz olacağı 

vechile idare-i maliyyemiz pek ziyade müşkil~t ve teessürata 

düçar olduğundan evvel beevvel ~u müşkilattan kurtulmakliğimıza 

ve itibar-i malımızın iadesi esbabına delalet edecek tedabirin 

ve □ sırada islahat-ı müstacel~yi meydana getirecek tahsisatın 
1 

;□- tayin ve ittihazına müttefikan : say ve ihtimam etmenizi tavsiye 
! 
' 

ederim. Mülk ve tebaamızca azam-i islahat-ü ihtiyacat □ lan ziraat 

ve sınaatın terakkisiyle medeniyet ve servetin mertebe-i kemale 

vusulü ancak ulum ve maarif kuvvetiyle □ laca~ından me~atibin is

lahiyle derecat-ı tahsilin tanzimine dair kavanin layihaları 

bimennihi Taal~ gelecek sene içtimaında meclisinize verilecektir. 

gerek yukarda zikri geçen kavanin ve gerek bademe mevki-i . icraya 
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konulacak kanunlar ahkamının husul-i tamami-i tesiratı memurin 

idarenin intihabı maddesinin ehemmiyet-i azime tahtında tutul

masına mevkuf olduğundan hey•et~i devletimiz bu noktaya ve if-fet-ü 

istikümetle müttasıf olan memurin hakkında kanun-i esasiinin ze

min olduğu suver-i mükafat-Ü himayeye bir suret-i mahsusada dikkat 

edecektir. 

Culüsurnuzdan beri işbu intihab-i memurin maddesinin ehemmi

yetini takdir eylediğimizden masarıfı Hazine-i Massamızdan tesviye 

olunmak üzere bir mekteb-i mahsus tesisiyle idare-i umumiyye için 

memur yetiştirmeyi tasiim eyledim. Bu mektebin evvelcE ilan olunmuş 

alan nizamname-1 esasiden dahi malum alacağı vechile mekteb-i 

mezkur şakirdanı idare ve politika memuriyetlerinin en büyük dere

catına kadar kabul olunacak ve bunlar tebaamızın, mezheb istisnası 

almayarak, her sınıfından alınıp terakkileri derece-i ehliyyete 

göre alacaktır. 

İki seneye karib zamandan peri ugradımız gavil-i dahiliyye 

ve alelhusus Sırbistan ve Karadğ ile muharebe esnasında umum 

tebaa-i sadıkamız taraflarından :izhar olunan asar-i hamiyyet ve 

askerimizin her türlü meşakku metaibi ihtiyar ile ibraz eyledikleri 
' 

gayret ve besalet nezdimizde fe~kalgaye mucib-i takdir oldu. 

Bu hadiselerce mücerred hukukumuzu muhafazadan ibaret olan teşeb

büsatımımız neticesi alarak Sırbistan maslahatının kararı İstihsal 

olunduğu gibi Karadğ ile cereyan eden müzakere üzerine ittihaz 

edeceğimiz muamele meclimizin birinci içtimaında mütaleanıza havale 

olunacağından kararını tacil ey7emenizi tavsiye ederim. 
1 
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Düvel-i m□ tehabbe ile m□nasebat-i dustanev-ü riayetkara

nede bulunmak devletimizce en mutena muamelat-i melufeden olmaya 

elyevm gene bu kaid~-i m□valatperveriye riayet eylemekteyiz. 

252- İngiltere devleti, bundan birk~ç ay evvel mesail-i hazıra için 

dersaadetimizde bir kpnferans ,teşkiline taleb ederek düvel-i 

saire-i muazzama dahi teklif olunan esasları terviç ettiklerin

deın işbu konferansa Bab-ı Alimiz tarafından muvaffakat olundu. 

Eğer ki bu içtimada bir ittifak-ı kat'i hasıl olmamış isede dev

letle;in ahkam-ı muahedata ve kavaid-i hukuk-ı milele ve hal ve 

hukukumuzun muktezeyat-i mübremesine tevafuk edebilecek arzu ve 

nasihatların icraatında m□ sabakat-i halisanemizi isbat ve izhar 

eyledir. 

Adem-i ittifakın eshabıra gelince; bu hal esast~ olmayıp 
1 

1 

belki icraatın suver ve eşkalinde vuku bulmuştur. Zira tanzima
ı 

' 
tın bidayetinden şimdiye kadar: memleketimizin her şube-i idare-

! 
sinde vukua gelmiş • □ lan tarakkfyat-i külliyyeyi daha ziyade hali 

mükemmeliyete götürmek l □ zum-i esasini takdir ettiğimiz gibi 

elyevm bütün mesaimiz bu maksada mesruftur; fakat bu maddede mem

leketimizin şan-ü isteklalini ~uhil olan ahvalden tevakki etme

yi vazifeden addeyledim ve niy~atımın sıdk-u selametinin cümleye 

isbatını zamana havale ettim. 

263- Şu halin tevlid ettiği netaiç ~iyadesiyle teesüf □mü mucib olmaya 

bunun bir an evvel münfedi olması kemal-i memnuniyyetimi istilzam 

edecekti~ 

Ve mema~fih her zamanda maksadımız hukuk-ı istiklalimizin 

muhafazası mesleğinde devama matuf olduğundan harekat-ı atiyemiz

de dahi gene bu meslek nokta-i nazar ittihaz olunacaktır. 
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Gerek konferansın in'ikadından evvel ve gerek sonra devle

timizce ibraz olunan measir-i itidal-□ h □sn-i niyyet saltanat-

i seniyyemizi Avrupa devletleri cemiyetine rabteden münasebet-ı 

dustiv-i h □ sn-i muaşereti bir kat daha teyid eyliyece§i memul □n

deyim. 

Hak Taala hazretleri c □mlemizin mesaisini mazhar-ı tevfik 

buyursun. 

Meclis-i Meb'usanın Teşekk □ rnamesi 

1 

Cenab-i Rabbi ibad zib-i evreng-i hilafet-i k □bra-yi isla-
ı 

miye ve ziver-efza-yi serir-i saltanat-i □ smaniyye velinimet bi-

minnetimiz padişah-i adaletiktinah efendimiz hazretlerinin eyyam
ı 

ı ömr-ü afiyet-O şevket-i cenab~ı şehriyarilerini m □zdad buyursun. 
1 

1 

Mücerred tecdid-i bünyanlı devlet-Ü saltanat ve ezser-i 

nev teşyid-i rabıta-i mülk-ü millet niyyet-i hayriyyesiyle kariha-i 
j 

ilham sabiha-i cenab-ı padişahilerinden ihsan buyurulmuş □ lan 

ve umum millet-i Osmaniyyenin vikaye-i hukuk-i meşrua-i hürriyyeti 
1 

ile her bar terakki-1 hal-1 refah-ü saadetine kafil ve zamin bulu

nan kanun-i esasi ile □ lbabda şerefsadir □ lan hatt-ı hümayun-i 

cenab-i şehinşahileri ahkam-ı celilesince derbar-1 madelet karar

da içtima etmesi lazım gelen meçlis-i umuminin işbu d □ ksandört 

senesi rebiule~velinin üçüncü pazartesi ·günü huzur~i mehabetneşur-i 

cenab~i mülükanelerinde bil-yümn-i vel-iclal resm-i küşadı icra 

buyurulduğu esnada k_raet olunan nutk-ı ali-i cenab-i padişahileri 

cümlemizin ziynetsaz-i sımah-ı mefhareti olmuştur. Nutk-ı hümayun-i 
1 

mülükanelerinde irade buyuruldUQU üzere devlet-i aliyyenin evail-i 

zuhurunda filhakika emr-i adalet ve icra-1 serbestli ayin-ü mezheple 

sunuf-i tebaanın muhafaza-i huk4ku menafi-i kavrniyyelerine fevkalade 
1 

dikkat ve riayet olunmasıyla şa~şa-~ şah-O şevketi aks-endaz-i 
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Gerek konferansın in'ikadından evvel ve gerek sonra devleti

mizce ibraz olunan measir-i itidal-ü hüsn-i niyyet saltanat-i 

seniyyemizi Avrupa devletleri 

dustiv-ü hüsn-i muaşereti bir 

yim. 

1 

c~miyetine rabteden münasabet-ı 
1 

ket daha teyid eyliyeceği memulünde
ı 
! 

1 

Hak Taali hazretleri cümiemizin mesaisini mazhar-1 tevfik 

buyursun. 

Meclis-i Meb'usan n Teşekkürnamesi 

Cenab-i Rabbi ibad zib-i evreng-i hilafet-i kübra-yi islami
i 

ye ve ziver-efza-yi serir-i saltanat-i osmaniyye.velinimet bi-
i 

•minnetimiz padişah-i adaletiktinah efendimiz hazretlerinin eyyam-ı 

tlmr-ü afiyet-Ü şevket-i cenab-ı 1

şehriyarilerini müzdad:~ buyursun. 

Mücerred tecdid-1 bünyan-i devlet-ü saltanat ve ezser-i 

nev teşyid-i rabıta-i mülk-Ü mi~let niyyet-i hayriyyesiyle kariha-i 

ilham sabiha-i cenab-ı padişahilerinden ihsan 9uyurulmuş olan 

ve umum millet-i Osmaniyyenin v1k~ye-i hukuk-ı meşrua-i hürriyyeti 
1 

ile her bar terakki-i hal-i ref~h-ü saadetine kafil ve zamin bu-

lunan kanun-i esasi ile albabda :şerefsadir olan hatt-ı hümayun-i 

cenab-i şehinşahileri ahkam-ı cJlilesince derbar-i madelet kararda 
' 

içtima etmesi~ zım gelen meclis~i umuminin işbu d□ksandtlrt senesi 
1 
1 

rebiulevvelinin üçüncü pazartesi günü huzur-i mehabetneş~r-i cenab-i 

mülükanelerinde bll-yümn-i vel-1clal resm-i küşadı icra buyurulduğu 

esnada kıraet olunan nutk-ı ali~i cenab-i padişahileri cümlemizin 

ziynetsaz-i sımah-ı mefhareti olmuştur. Nutk-ı hümayun-i mülükane

lerinde irade buyurulduğu üzere devlet-i aliyyenin evail-i zuhurunda 

filhakika emr-i adalet ve icra-ı serbestli ayin-ü mezheple sunuf-i 

tebaanın muhafaza-i hukuku menefi-i kavmiyyelerine fevkalade dikkat 

ve riayet olunmasıyla şs'şa-i şah-Ü şevketi aks-endaz-i rub'ı 

meskun ve hatta nece akvam mazhat-i muavenet-i günagün olmuş ikin 
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sonraları gerçi serbest-i vicdan kaidesi hiçbir vakit halelpezir 

almayıp bilahare giderek daha ziyade teeküd eylemiş ise de emr-i 

adalet va idare-i umur-i memle~etle ahkim-i şer'iyye-vi kanuniyyeye 

mutavaat hususlarında kayıdsız~ık gösterilmesi bir hayli takım 
i 

nizamsızlık zuhuriyle ahval-i mülk-ü milletin enva-ı müşkilata 
1 
1 

düçar olmasına sebebiyyet verm~ş ve binaberin devlet-i Aliyyenin 
! 
i 

malik olduğu şan ve şevketi tedenniye yüz tutmuş idiğini müşahede 
1 
1 

buyurmuş olduklarının üzerine tjedd-i .emced-i padişahileri Sultan 
! 

Mahmut Han hazretleri şu ahval~i gayr-i muntazamaya VAk'a-1 Hay-

riyye ile hitam vererek 

tiyle terakki-i ahval-i 

i 
saltan~ı 

1 
1 

ı 
memleket 

' 

seniyyenin iade-i kudret-ü mikne

için bir tarik-ı medenniyyet 
1 

açm~ş olduğu misilli valid-i macid-i kesirülmehamid-1 cenab-i 
: 
l 

mülükaneleri Sultan Abdülmecid Han hazretleri dahi tanzimat-i 

hayriyye ile emniyet-i can-ü mal ve muhafaza-i ırz-u namus esasının 
1 • 

1 

teşyidini ilan ile cism-i devlet-O milletin bir kat daha tecdid-1 
1 
! 

hayatına sarf-ı inayet buyurmu~ ve bu suretle nam-i hümayunlarını 
1 

sahaif-i tevarih-i ilemde en bü~ük müceddidler sırasına geçirip 

Kırım muharebesi gibi gaile azimede dahi, bihavl-illih-1 taali 

mazhar-i muvaffakiyyet olmuşlardı. 

Gerçi gavail-i ~ezkure hengamında, bizzarure bab-i i~tikraz 

açılmış idiyse de memelik-1 devlet-! Aliyyenin vusat-ü servet-i 

tabiyyesiyle ahalisinin istidadrü kabiliyyet-i fitriyyesine nis-
1 

betle o aralık mevcud olan düyunu lişey mesabesinde □ ldu~u halde 

sonraları bir taraftan tekjir-i! düyun-i devlet medar-i selamet-i 
1 

mülk-ü millet addolunmak gibi bir kaide-i gayr-i ma'kulenin düs-

türülamel hükmüne girmesi ve diğer taraftan eser-i tesvilat olarak 

birbirini müteakib bir çok gavail-1 dahiliyyenin zuhur eylemesi 

ve bu sebeple ahalinin en ziyade işe .yarayan sınıfının hemen beher 

sene silah altında tutulmasına mecburiyet hasıl alması ve her 

devletin esbab-i vikaye-i şan-ü şevketi olan edevat-ü esliha-i 

cedide-i harbiyyenin devlet-i Aliyyece dahi bilicab tedarik ve 



i~tihzar kılınması ve bunları~ beraber usul-i tasarrufiyyeye rja
i . 

yetle varidak ve surfiyyatın ~nvazene-1 sahihe altında cereyan 
i 

ettirilmemesi ve ümur-1 idare~i mülkiyye ile masalih-ı adliyyenin 
• 1 

vesait-i icraiyyesince hakkıy~a ehemmiyet verilmeyip memurin ve 
i 

hükkam içinde pek meslek ve i~tidar aranmaması gibi bir çak esbab-i 
1 

1 

maniaya mebni, vakıa, mülk- □ milletçe Tanzimat-i Hayriyyeden mun-

tazar olduğu deerce tarakkiyyat-i maddiyye-vü maneviyye vücude 

gelmemiş olduğu gayr-i münkerdir. Tanzimat-i Hayriyyenin asar-i 

celilesi ve memalik-i şahaneleriyle ahalisinin kabiliyyet-i tabiiyye

si semeresi olarak gerçi sabıkına nisbetle, memleketimizce hasıl 

olan tarakkiyyat-i madiyye- vU maneviyye yar ve ağyarca kabil-i 
; 

inkar almadığı aşikar ise de işbu derece-i terakkinin asır ve 

j8- zamanın istediği mertebede bulunmaması devlet ve milletin bir 
! 

çak müşkilata duçar olmasını +stilzam eylemiştir. 

Maamafih, memalik-i ~a~anelerlle ahalisinin kabilLyet-i 
1 
1 

tabiiyyesine nazaran usül-i iftbdadın ref'yle emr-i adaletin 

neşrolunması gavail-i mevcude ~le beraber bünyan-i salatanta~i 

Osmaniyyenin defaten teceddüdOnü mucib olacağı ümid ve itikadında 

kibar-ü sıgar-i ahali hem efkar ve binaenaleyh şu filmidi hayyiz-1 

husule vus411içih um_umen czuhui--i eltaf-i hafivye-i ilahiyveye 

çeşm- daşt-i intiza~ , iken cen~b-i rabbi mennan vücud-i mekarim

alud-i celile-isamedaniyyesi ~lan zat-i ali-i cenab-i padişahile

rinin taht-i ali-baht-i Osmaniye cülüs-i meymenet me'nus~i hilafet-
i 

penahileri şeref vukuu ile bifçümle tebaa ve zirdestanı garik-ı 
1 

lücce-i menn-ü ihsan buyurmuşlardır. 

l 

İtikad-ü efkar-i umumiyyenin sihhat ve isabeti işte vukuat 
1 

ile sabit olmuştur. Çünkü cülÜs-i hümayun-i mülükaneleri Hersek 
! 
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ve Sırbistan ile Karada~•da esir-i tahrikat- □ ifsadet alarak zuhur 

eden gavail-i ihtilaliyyenin mucib aldu§u müşkilat umur-i maliy-

yenin ve hususiyle sevbbıkına ~ıyaz kabul etmez bir suret-i fevkalade-
ı 

de nümayan elan enva-ı şurişin 1
en şiddetli zamanına tesadüf etmiş 

1 

bulundu~u halde zat-i celalet-sıfat-i hazret-i padişahileri bir 
! 

taraftan muhafaza-i hukuk-ı meirua-i istiklal-i devlet ve vikaye-i 

menafi~i m □ lk-ü millet. emr-i celilinde ibraz-i kemal-i metanetle 
1 

ifa-i vezaif~i hilafet-Ü salta~ata bezl-i inayet ve di~er taraftan 

dahi numüne~i kainat denmeye seza memleketimize bahşa-işi Cenab-i 

Hud; alam servet-O kabiliyet-i :tabiyyesinden intizar olunan hal-i 

refah-ü saadetin husulüne perde keş-i haylulet alan usul-i sitibdadın 

ref 1 iyle idare-i hOkümeti kaide-i meşrua-i meşrutiyyete bittahvil 

sunuf-i tebaa-i sadikanın hürriyyetini kefil □ lan kanun-i esasi 
1 

ilan olunmak gibi bir emr-i azimin vücude getirilmesiyle kuva-yı 

devlet-O milletin bir esasi adimülindirasa rabt ve bu suretle 
l 
1 

Osmanlı nam-ı namisiyle umum tepaa-i sadika-i padişahilerinin 

bir kanun-i adalet meşhur altın~ cem'ine sezaveri-i lGtf-ü atifet 
i 
1 

buyurmuşlardır. 1 ' 

Nutk-ı ;11-1 hUmayunları~da irade buyurulduiju üzere her 

devlet ve milletin beka-1 şah-ü[ şevketi adalete menut ve emr-i 
1 

adaletiri fi zamanına haza tame~i-i cereyanı hUkümetin kaide-i 
i 

meşrua-i meşrutiyyet altında bulunmasına merbut oldu~una ve şu 
1 
1 

kaide-i meşrua ise lazım melzu~ kabilinden olan devlet ile milletin 

selamet ve saadetini temin eden kavaid-i celile-va salimeden bulun

duijuna binaen kanun-i esasi ile! usül-i istibdadı bil-ilga kaide-i 
1 

meşrutiyyetin ilanı müceddid-1 pünyan-i devlet Unvanıyla nam-ı 
1 
1 

nami-1 hazret-i padiş~hilerini gıbta-bahş-i memalik-i büldan 
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eylemiştir. Gerek ldare~i Umur-i mülkiye-vü adliye ve gerek mesail-i 

mühimme-i maliyyenin bulunduğu hal ve derecesi gerçi bazı küteh

binan•a göre korkulacak ve bununla beraber hilaf-i kavaid-i milel-ü 

düvel meşhud □ lan müdahalat-i ecnebiye, altından çıkılamıyacak 

gibi bir mertebedre gBrün □r ise de, zat-i hazret-i padişahilerinin 

azim ve sebatlarının derece-i metanetine ve kanun-i esasi ile 

.nutk-ı ili-i mülükaneleri ahkamınca bilcümle ahali için usul-i 

meşritiyyetten layıkıyle istifade tarikı açılmış bulunduğuna naza

ran biraz zaman içinde biinayeti-illah-i taala ne müşkilat-i dahiliy 

yenin bir eseri ve nede mugayii~i kaide-vü hakkaniyyet müdahalat-ı 

cenbiyyenin bir hüküm ve tesiri kalmıyacağı bedihidir. 

Çünkü, taraf-i eşref-i ~ehinşahilerinden irade ve tavsiye 

buyurulduau üzere heyet-i meb•u~an muhafaza-i hukuk-ı saltanat-Ü 

millet ile maddi ve manevi tera~kıyyat-i memleket emrine hizmet 
i 

edecek her türlü esbab ve vesai;in husulüne ve usül-i istibdadın 

bıraktığı suüstimalat asarının 

mafat edilmesine her an nasb-i 

eyliyecekdir. 

~amamı-i ref-u imhasiyle telafi-i 
i 
~efs-i ihtimam ve fevkalgaye ikdam 
1 

i / 

i 

Sinabexin hey•et-i meb'usana havale buyurulacak levayih-i 
' 1 

kanuniyenin sıras~yla ve layikiyle müzakere ve usul-i idare-i 
l 

mUlkiyye ve müvazene-i maliyye ~e kavanin-i sairenin tedkikiyle 
' 

icab-i hale ve hUkm-i zamane ve: lüzum-ü ihtiyaç-i mekana gfire 
i 

ifa-i vezaif-i mevkuleye say edeceğimiz misilli ihsan alel ihsan 
1 

alarak nutk-ı ili-i hazret-1 padişahileriyle ita buyurulan ruhsat-Ü 

salahayyet-i kamilenin dah~ başkaca kadr ve kıymetini bilerek 

kemal-i sıdk-u istikametle do~r~yu sHylemekten bir an geri durmak-
• 1 

sızın devlet ve millete ibraz-ii hüsn-i hizmet ve lasiyyema gavail-i 

mevcude filhakika sevabık-ı ahvale makis olmadığından vatan ve 

milletin istihsal-i vesail-i selamet-Ü saadetine sadıkane ve 
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ve gayurane bilittihad sarf-i nakdine-i gayreti cümle-i farize-i 

zimmet bildiğimiz müstağni-i !arz-u beyandır. 

Vakı~ umur-i adliyye ~le zabtiye hukuk-ı ibadın teminine 

vasıta-i müstakille olduğunda~ ve ahali tamamiyle huzur-i bile 
j 
; 

ve layıkıyle emniyet-i can-O ~ale 
i 

terakki-! maddi-vU manevisi k~bil 

mazhar olmadıkça memleketin 

olmıyacağından ahval-i mahakim 

ile asakir-i zabtiyenin berve;chi matlub islah ve tanzimlerine 

lazım gelen esbab ve vesailin! istikameline müracaat ekdem-i vazaif. 
! 

-i emvkuleden addolunacaaı mi~illi hasbezzeman her birin yekdiğtrin-
l 

den ehemmiyPyeti müsellem aldµijundan hey•et-i acizanemize havale 
' i . 

buyurulacak ve bademe tanzim ~lunması taleb olunacak kavanin layi-
ı 

i 

halarının hemen müzakere ve t~dkikiyle cümlesinin sar•ati mDmkine 
1 

1 

ile netice-i kararlarının arz~na m □baderet olunacak ve maamafih 
i 

bunların içinde binnisbe takdlm-01-ehemm-alel m□himm kaidesine 

de riayet edilecektir. 

Muvazene-i maliye nizcimnamesi bahisine gelince; ÇünkD, 

her devlet ve milletin hukuk-ı ' meşruasiyle şan ve şevketin esbab-ı 

73- muhafazasının mevkufün aleyhi akçe olduğundan ve emr-1 adaleti 

kemayenbagi bil-icra memleketimizde bervech-i matlub emniyet- □ 
. 1 

hürriyet-i şahsiye ile tarakk~yyat-i maddiyye-vil maneviyenin is-

tihsaliy~in s~rfolunacak mesaideki cümle-i makasıddan biri hazine-i 

devletin vüs'at-i hal ve itibar-1 malisi olup işbu matlabın husuliyçi 

mutlaka varidat ve sarfiyatın'! kaide-i tasarrufiyyeye riayetle 

beraber daima bir muvazene-i sahiha-vü salime tahtında cereyan 
! 

ettirilerek hazine-i devletin 1 beher sene malen hal-O meki-i aahihinin 

malum olmasıyla müvazene nizamnamesinin haricine çıkılmamasına 

menut idi~inedn heye'et-i ;ci~anemizce en ziyade ihale-i nazar-i 

dikkat edilecek kanunlardan biri dahi irade-va-tavsiyeyi mülukaneleri 

mucebince zikrolunan müvazene nizamnamesi alacağı gibi vücude 
i 

gelecek suver-i islahiyye-vü tasarrufiyyenin itibar-i malımızın 



hadd-i layikına ibl~ğına kafil bulunacağı hüveydadır. 

Memalik-i mahruaa-i □ sbaniyyenin sevet-ü kabiliyet-i tabiiy-
' 

yesinden istifade olunmak fiihakika sınaat ve ümur-i ziraat-O 
j 

!?4- ticaretin tevsiine ve bu da vesail-i muktevzayenin istikmaline 

275-

1 

1 

menut olduğuna ve şu hususlarda vesait-i lazimenin ekdamı ise 
1 

neşr-ü tamim-i ulum-ü maarif /ve tevsi-u tanzim-u turuk-u maabir 
i 

idi ğine ve milel-i müt9meddinenin bulundukları derece-i servet-ü 

medenniyyete mücerred vesait-i mezkure delaletiyle vasıl oldukları 

asariyle rehin-i mertebe-i b~dahet bulunduğuna binaen Meclis-i 
1 

' 

acizanemizce şu uğurda dahi sarf-i mahasal-i iktidar olunacaktır. 

Müstağni-i arz-u beyan ~ludğu üzere vaz'-ı kavaninden maksad 

tamami-i cereyan-i ahkamından ibaret olduğuna ve kavanin-i mevzua 

ahkamının hüsn-i ic~ası memurin-i devletin uhde-i kifayetlerine 
1 

havale olunmuş bir vazife idiğine ve bu babda husul-i maksad ise 

her nevi memuriyette meslek Ne iktidar aranmasıyla beraber mükafat 

ve mücazat kaidesinin suretJi daimede düstürülamel tutulmasına 
1 

vabeste bulunduğGna mebni b~ babda devletçe suret-i mahsuaada 
1 

dikkat edileceğini mübeşşir 'şerefsadir alan em;r-ü irade-i hazret-i 

tacidarileri mucib~i enva-ı fahr-ü sürur olouştur. 

Her sınıf memurini yijtiştirmek niyyet-i hayriyyesiyle me

sarifi hazine-i hassa-i şahanelerinden tesviye olunmak üzere bir 

mekteb-i mahsus tesisi ile nizamname-i esasisi mücebince bu mekteb

i feyz-meksebe tebaa-i şahanelerinin mezheb istisnası almıyarak 
i 

her sınıfı dühul edebilip aradan çıkacak şakirdanın idare ve 

' politika memuriyetlerinin ep büyük derecatına kadar kabul olunacak-
1 

ları irade ve tebşir buyuruımuş olduğundan- dolayı vecibe-1 teşek-
i 

kOrün ifasına müsaraat ederiz. 
1 

1 

• 1 

!ki seneden beri eser-i iğfalat-ü ifsadat alarak devlet 
. 1 

ve milletçe düçar olunan g~vail-i dahiliyye ve hususiyle Sırbistan 
! 

1 
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ve Karadağ muharebeleri esnasında umum tebaa-i sadıka-i şahanele

riyle asakir-i mülGkanelerinin bitevfikih-i taala ibrazına mu

vaffak oldukları gayret ve besaletlerinden dolayı nutk-ı ali-i 

cenab-i padişahilerinde meş~ud-i basira-i iftiharımiz olan asar-i 

takdir-Ü mahzuziyet-i seniyv,e doğrusu cümlece bais-1 meserrat-1 
i 

azime olduğu misilli hukuk-~ mukaddese-1 devlet-ü milletin muhafaza• 

sı uğurunda herbar umum mil~et-i Dsmaniyyenin her suretle hazır 
1 

ve amade bulunduklarını kem~l-i şükrani vü sadakatle arzeyleriz. 

Sırb emaretinin dilçar olduğu beliyye-?i iğtifal akibet 

ahalisini enva'-ı perişani-~ü ıztıraba giriftar etmiş olduğuna 
' 

ve emaret-i mumaileyha mema~ik-i devlet-i aliyyenin ecza-i mGtemmi-
i 

mesinden olduCu gi~i afv-ü eman-i hazret-i padişahilerini eltaf-i 

sabıkaya bir nimet-Ü inayet~i lahika bileceği ümidindeyiz. 
1 

Nutk-ı hümayun-i tacidarilerinde hey'et-i acizanemize havale 

olunacağı irade buyurulan Karadağ mes'elesine dair evrak vurüdün 
i 

de müzakerat-i muktazayesirli bitta'cil hasıl olacak kararın arzı 
, i 

, "" 1 / 

na müsaraat olunacagının b~yaniyle beraber kanun-i esasi · ahkamı-

na tatbikan hukuk-ı mukaddese-i mülk-ü milletin temami-i muhafaza-
i 

sını Meclis-i Meb'usan ile ;umum hey'et-i Dsmaniyan bil-ittihad 
i 

nihayet-i arzu ve hülasa efkar edinmiş olduğundan şimdiden inasına 
i 

mücaseret ederiz; ol vakit / netice-1 kararın arzına mDsaraat kılı-

nacaktır. 

İngiltere devleti iie dCvel-i sai~enin arzuları üzerine 
1 , 

ı 
1 

mesail-i hazıra için Dersaadette teşkil olunan mecl1s-i mükaleme 
1 

esnasında ahk;m-i muahedat ile kavaid-i hukuk-ı d □vel-0 milele 
l 
1 

muafık bir meslek-i hakka~iyyetkarane ile istiklal-i memleketi 
1 

! 

halelden vikayeye sezavar~-i inayet buyurulduğu misilli badema 
i 

dahi işbu meslek-i mülukanenin nokta-i nazar ittihaz kılınacafiı 
j 

hakkında mazhar olduğmmuz / vaad-ü tebşirat-i celile-i cenab-i 
1 
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mülukaneleri umum Osmanlılarca müstelzim-i enve'-ı şadümani-vü 

mefharet olmuştur. 

Devlet-i Osmaniyye her asırda ve her türlü ahvalde muahedat-i 

mecudeye cijden riayet etmekle şöhret bulmuştur. Her zaman şu 

1 

tarik-ı müstakimde devam edec~ktir; bununla beraber millet-1 

muazzama-i Dsmaniyye tamami~( istiklil-i devleti her türlü vesail 

ile muhafazaya kaviyyen azmetmiş ve cümleten bu uğurda can ve 
1 

1 

baş koymuş olduğuna şehadet ederiz. Hey•et-i Osmaniyyenin bekası 

na üss-i hakiki bir istiklal hakk-ı mukaddesi bir de tamami-i 
• 1 

1 

mlllk kavaid-i müsellemesidir~ Burasını ecnebi taaruz~ndan vikaye 
! 

ve her türlü taadiyattan muh~faza, hakk-ı insaniyettir. 
! 
! 
! 

İşte, şu farizada milıetimiz kat•a müsamaha edemediği 
' ' 
' 1 

cihet-

le umum milletin 

bülend mertebe-i 

bu babda □ l~n niyyet ve 
1 

şehinşahilefine kemal-i 

temenniyatını atabe-i 

huzu ile arza istical 

birle eda-i vecibe memuriyet~mize mecbur bulunuyoruz. Bu babda 
1 

devlet-i iliyyenin ihtiyar b~yurduğu uslub-i harekette sebat 

edeceğine dair tijraf-i eşref~i şehinşahilerinden nail oldu~umu~ 
1 ' 

vaad-i ili-i - can bahş kulubJi tebaa-1 sadıkayı al mertebelerde 
1 

Umid ve sürur ile meşhun eyiemiştir. ki bunun için arz-ı teşekkü-

rü mahmedetin tekrarını kendimize vecibe-1 mahsusa bilmişizdir. 

Hukuk-ı milel-Ü düvel kavaidi ile ~uktezayat-i tabiat-i 

beşeriye icabınca padişah ile tebaası arasında ve idare-i mülkiye

nin suver-i idare-i dahiliy,si tafsilatında müdahale-i ecnebiyye 

yi mütevekkilen alellah kat 1 1yyen ve müttehiden reddederiz. 

Hey'et-i Meb'usan-1 fillet-i Dsmaniyye hakkında mebzul 

ve rayeg§n olan inayet-i ihsan-i §l-ül-§1-i cenabi mülukanelerine 

cümleten şu suretle arz-ı teşekkürü mahme~le ba kemali huzG eda-i 

farize-1 sıdk-ı ubudiyete mUcaseret eylemiş oldu§umuz muhat-il-mi 

k§inat-§ra-yi cenab-1 hila~etpenahileri buyuruldukta al babda 
A 1 

ve katibe-i ahvalde emir v~ ferman padişahi faruki- şiyem ve 

s 2hinsah-i ~aali-himem efendimiz hazretlerinindir. 
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1 

HEYET-1 MEB~SANIN İCTİMAI 

(7 Rebiülevvel 1293 perşembe) 
1 

Bugün suret-i aleniyede akdedilen mebusan meclisinde saat 

altıdan yedi buçuğa kadar müzakere ceryan etti~ Mev~-i bahse 

konulan mevad yüzbeş maddedeh ibaret □ lan meclisin nizamname-i 
1 

i 
dahiliyesi olup ibtida şube ~eislerinin intihabı hakkında bir 

1 

gün evvel ceryan eden müzak~re zabt edildikten sonra müzakere 

nizamname okundu. İkinci madde hakkında nutk-i iradine kaydolun-

muş olan Kudüs-Ü şerif mebusu Yusuf Ziya efendi mahall-i mahsusuna 

çıkarak zikrolunan şube reisinin yalnız "müsln" elmasıyla iktifa 

olunmayıp buna birde "muktedir" kelimesi ilavesinin lüzumu bu 

babdan sonra gelecek mebusların derece-i iktidarı bilinmek üzere 

tercüme-i hallerinin dahi ypzılması ve şubelerin bakacakları işlere, 

vakıf zevatın intihabı hakkında bir makale irad eylemesini mütakip 

diğeri dahi mebus olanların 1 iktidarlı adamlar olduğunu ve bir 
1 

diğeride şubelerin vazife-i· mahsusası olmayıp sonradan tertip 

edilmesini ve buna cevap olar&k diber biride reis maddesi muvak

kat almakla bunun müzakeresi izaa vakti mücip olacağını ve sin 

tayinine lüzum olmayıp Tür~çe kitabeti olmasını~ kafi olduğun 

söyledi. 

Buna cevap alarak reis efendi (şubelerde bulunacak reisler 

mesuslardan almakla dirayetlü olup en müsinni demekte vakti zayi 

etmemek ve kitabet maddesi dahi en gençlerinden demektir. Bu 

ibare de mahzur göremem. (Lazım ise ekseriyete müracat edelim) 

demekle hacet yoktur cevabı verilerek bu maddeler~· r·• 

kabul olundu. 
1 

Dördüncü Madde: Evr~kın istihsarı hakkında olmakla bunun 
i 

için fası- ı mahsus tertibine ekseriyetle karar verildiği gibi 
i 

yirmisekizinci maddeye kadar olan mevad dahi birer birer kıraat 
1 

olunup bunların dahi bazıs~na itiraz olunmuş ise de itası ekseriy~t~ 
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kabul olunup birşey istizahı için davet olunacak vükelanın 

birisine yazılacak davetnam~de tasrih-i maddeye dair olan yirmi

sekizinci bent üzerine mebusandan biri tezkerede izah-ı madde 

olunmamasını dermayan edip reis efendi (vakti zayi etmemek için

dir. Bunda bir beis yoktur zannedirim) demesiyle bu daha ekseriyetle 

kabul olunarak vOkeladan ceib olunacak zattan bir şey istizah 

eden mebustan maadmsının on~ tevcih-i hitabe salahiyeti olmayaca

ğına dair olan otuzuncu madde üzerine İstanbul mebusanından Allahver 

dizade Ohannes efendi vfilkela~an o zata bazı maddelerin künh keyfi

yetini mebusinden sairi dahi: sual etmeklik salahiVeti şu bende 

ilave olunmasını irad ve bey~n eylemiş ise de reis efendi (bu 

maddeye ilave olunacak o ibareyi bir kağıda yazında müzakere ede

lim) dedi, Burası diğer müzakereye ta 1 lik olarak saat yedi buçuğa 

gelmekle mOzakerey-i hususiyelerine başlamak üzere heyet teneffüs 

dairelerine dağıldılar. 

HEYET-İ ~EBUSANIN CUMARTESİ İCTİMAI 

(9 Reb~ülevvel sene 1294) 

Bugünkü ictima heyet-~ mebusan reisi atufetli Ahmet Vefik 

efendi hazretlerinin riyaseti altında vukubulmuştur. 

Evvelemirde evvelki i9tima-ı hafide ta'til eyyamına dair 
i 

sebkat eden müzakerenin mazbatası okundu. Reis efendi evvel emir-

de ta'tile muvafakat gHsterdi~i ve fakat ekseriyet-i era ile pa-
1 

1 

zarın dahi tatile dahil oldu§~ ilan kılındı. 

Reis efendi "~zadan üç zatın şubelerde meşgul ve üç zatın 

mezun ve di~er DçUnün dahi namzet bulundu~u veyahut hasta bulun-
' i 

duğumuz zaman ruhsat almak lazım mı ? 11 sualini irad etmesi üzerine 

3- reis efendi bunun nizamnamede 1 musarrah oldu~u ve azay-ı mumaileyh 
1 

1 

nizamın orası gelmediği ve reis efendide nizamın orası okunupta 
i 

ta'dil veya ibka edileceği zamana kadar fıkra-ı mezkurenin lazım 

ül itaa olacağını bilatıyan ekseriyet dahi buna karar verdi. 
1 
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Reis efendi "ijımdi nizamriamenin alt tarafını okuyalım azay-ı 

kiram hatıra gelen şeyleri zabt etsinler. Nutuk isteyenler ileriki 

ictima-ı alenide irad-ı nutuk için hazırlansınlar." dedi ve aza

dan birisi "şimdi okunan mezbatasıdır. Alenisinin mazbatası okun• 

mayaca~ı" demesi Uzerine reis efendi onun dahi sonra okunaca§ını 

beyan eyledi. 

Altıncı fasılın atuziki~ci maddesinden beede ile nizamname 

okunmaya başladı. Bu fasıl vük~lay-ı devlet hakkında mesuliyeti 
1 

1 

mestelzim olacak şikayet bahsi olup böyle bir teklifi hangi şubeye 

ait olaca§ını bil müzakere reys gönderilece~i fıkrası üzerine 

14- azad~n birisi "şubeye mi yoks~ encümenemi gönderilecek?" sualini 

irad ve reis efendi tarafında~ şubeye gönderilece§i cevabı üze

rine "şubelerin ayrı ayrı memuriyetleri varmıdır?" diye ikinci 

suali dermeyan eyledikte reis iefendi" hayır, hangisine münasip 
! 

olaca§ı kararlaşacak ve bundari sonra birer birer şubelerin hep-

sinden geçecek" dedi. 

Nizamın, otuzüçüncü maddesinden kırkıncı maddesine kadar 

mevadı sırasıyla o~undu. Bunlar içinde yalnız reis lafzının makam-ı 

riyaset diye tashihinden ibar~t bir eksiklik görüldü. Kırküçüncü 

bendde ebazı mevad-ı mühimme ve müsta'celenin müzakeresi yalnız 

bir defada hitam bulması lazım geleceği meselesi üzerine azadan 

birisi söz isteyip ileriki ictimada nutuk etmesi için kayd □ lundu. 

KırkdHrdüncü madde üzerine da 1 ıi Kudüs mebusu Yusuf Ziva efendi 

nutuk istedi. Ve kaydolundu. Kırkbeşinci, kırkaltıhcı ve kırkyedinci 

maddeler okundukta meclis-i m•busana verilecek arzuhaller üç kısıma 

taksim alunaca§ı fıkrası □ zerlne azadan bir kaçı istizah eyledik-

~5- !erinde suret-i istizahları vQkelaya tebli§e şayan olmayan arzuhal

lerin ne gibi şeyler olacağı kazıyyesinden ibaret idi. Yine az 

meyanında bunların kanun-u esasiye muhalif veyahut sair mahalle 

takdimi lazım gelirken heyet-i mebusana takdim olunmuş arzuhaller 



demek alacağını irad edenler bulundu. Bunu takiben zikrolunan 

arzuhaller yalnız bevale edilmekle iktifa olunaca§ı veyahut birue 
1 

karar verilip verilmeyeceği der~ayan edildi? Reis efendi istek 

ed~nlerin nutk için kayı~ olunmalarını teklif etmekle dersaadet 

mebusu Vasilaki bey ile Halep mebusu Manuk Karaca efendiler 

kaydalundular. Kırkdokuz ve ellinci maddelerde vük~lay-ı devletten 

edilecek suallere on güne kadar cevap verilmezse taraf-ı riyaset

ten istical edileceiji fıkrasına:Konya mebusu Sim□ naki efendi 
i 

itirazı olduğundan bahisle defetere ismirii kaydettirdi. Ve azsdan 

Aydın mebusu Rakım bey dahi mumaileyh piru oldu. Şu aralık reis 

efendi heyet-i mebusanın mişi bu nizam ile yürüyeceğinden bahisle 

bunlara güzelce dikkat olunmasını tavsiye eyledi. 

Üçüncü fasıla kadar alan.bentlere hiçbir şey denilmeyip 

üçüncü fasılda eranın suret-i istihsaline dair olan ellisekiz 

ve elli dokuzuncu bentler üzerine Suriye'den Nikalaki efendi 
1 

nutuk istedi, Altmışbirinci mad~ede bir meselenin ya lehine veya 
1 

aleyhine rey verenlerin isimleri resmi gazeteye dere ile ilan 

kılınacatiı meselesi reis efendi,hazretleri tarafından tekrar . 
i ; 

bittefhim heyetin reyi soruldukta kabul cevabı verilip 11 bu halde 

gelecek mecliste herke~ ismini yazsın bunları kırmızı beyaz kağıtlar 

üzerine bastıralım. Rey-i aleni bunlarla verilecektir. İcabına 

göre herkes ismini gösterir. 11 dedi. Onbirinci fasıl meclis müza

keratın suret-i akdi meselesi olup reis efendi 11 dünkü mecliste 

sektörler yani idare memurlarının vazifelerini mübin birşey kaleme 

alınsın demiş idik. Onu buraya dere edece§iz. 0 dedi. ·Fasl-ı mez

kurun yetmiş sekizinci maddesi Ozerine azadan Sebuh efendi söz 

isteyip ismi kaydolunda. 

SeksendördüncD maddede mecliste gUrDltü olur icabına göre 

bir saat tatil olunup ondan sonra gürültü tekrar ederse o gün 

tatil edilece§i fıkrası üzerine .reis efendi "inşallah ~~z bunlara 
1 
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' bugün iki tane zuhur etti._ Bunları arzuhal encümenine havale eder-

misiniz? 

Heyet-Evet 

Reis- Birde telgraf vardır. Maslahat üzerine olduğu için 

oda arzuhal demektir. Sunuda şubeye havale ediyorum. Malumunuz 

olsun da ona göre kaydolunsun. 

He\jet-Evet 

Reis-Tertib-i mOzakerat iktizasınca beşinci fasılın ikinci 

m □ zakeresi olacak. Bunun üzerine fasl-ı mezkur tekrar okundu. 

Mesele istizahı için heyet-i mebusana davet olunacak vOkelaya 

yalnız_davet teklifini eden zatın cevab vermesi ve mabusan sairenin 

mukabeleye hakkı olmaması kmzıyyısidir. 

Bu babda Sebuh efendi.makale-i atiyyeyi irad eyledi. 

"İzahat üzerine sair mebusun cevap vermeye hakkı yok denil

miş ise de mevad-ı atiyede vükeladan alınacak izahat üzerine reye 

müracat olunacağı yazılmış. Burayı biraz izah istere. Reye mü

racattan evvel mevki-i müzakereye katılacağı yazılsa yeterr 

Bursalı Bahettin efendi- Alt tarafındaki izahat kafidir. 

Venişehirlizade Ahmet efendi-Otuzuncu madde için birşey 

ile vesi evvelki ictimamızda mukarrer idi. Hatta mazbatada sehven 

kaydalunmamış idiğinden sonra tashih edildi. Ben yine □ ·fikirde

yim ki buraya davet olunacak vükelaya söz söylemekten sair mebusan 

dahi mahrum olmamalı. Herkes söylemeli. Aşağı ~i izahat kafi görü-

lemiyor. 

Birisi- İzahat kafid{. Sair mebusanın sHyleceği ve soraca

ğı birşey varsa onu ayrıca bir istihzah gibi tervic edebi~ir. 

Diğer birisi- Bence o kafidir. Alınacak izahat dinlenilir. 

Ba'de tarafından işitilen sö~ler mevki-i müzakereye konulur. 

Bu madde üzerine her taraftan nizamda olan izahatın kafi 
1 

olduğuna veya olmadığına dair birkaç söz taati edildi. Her mebusa 
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hakkı sual verilir ise o halde vükeladan bir zatın koca bir heyetle 

mükabele etmesi lazım geleceği ve bu ise işin uzavıp gitmesini 

istilsam eyeleyeceği söylendi. Mebusandan birisi eğer sair azanın 

saracakları şeyler muhtasar olursa sualinde bir beis olrnadı§ını 

yalnız uzun uza~ıya isticsvaba ~üsade ~dilmemesi l~zım gelece~ini 

dermayan etti •. 

Reis efendi: Bende bir mebus sıfatıyla kendi reyimi arzedeyim. 

Bu nizamlar bir zaman için mevzu almayıp hükmü her zaman.cari 

alacaktır. Binaenaleyh ana göre düş]nülerek yapılmıştır. Mebuslar

dan birisi vükeladan istizah edece~i mevadı elbette evvelce düşünmüş 

ve istizahat-ı lazımeyi mutala eylemiştir. İş oyuncak de~ildir. 

Binaenaleyh benim reyim Sebuh efendinin reyi gibidir. E~er ba'del 

müzakere tashih edilirse kafidir. Nizam bu kere kullanılmalka 

bitmeyecek. Vükeladan daha başka sual olunacak şeyler olur ise 

yine o nizam iktizasınca başkaca sorarlar. Zaten bu gizli birşey 

değil ya vükelanın vereceği cevab !lk teklifi eden zatın kendi 
1 

1 

itikadınca kafi olursa ne ala olma; ise yine sual olunabilir. 

Reis efendi bu kelamdan sonra rey-i umumiye müracatla kendi 
1 • 

reyini tasdik edenler ekser olduğu!görüldü isede Yenişehirlizade 
) 
\ 

Ahmet efendi itirazda ısrar ile rev-i hafi talebinde bulunduğundan 

keyfiyet ileride müzakere edilmek Qzere kaydolundu. 
1 

1 

Nizamın otuzikinci maddesin9e vükelay-ı devletten bir zat 

hakkında mesuliyeti müstelzim olacek şik~yeti mebusan tar~fından 

arz ve vekil müşerin ileyh isticevap ettikte vereceği izahat üze

rine muhakeme talebini meş'ar mazb~ta tanzimi sülüsani ekseriyet 
' 

eraeı ile kararlaşacağı fıkrası üzerine reis efendi şu sözü söy

ledi. "İşte bu bend deminki istizah bendinin bir kat daha tafsili 

demektir. Eğer dediğiniz gibi madde yalnız istizah ve isticevap 

ile bitecek değil ise bu bende mürecat olunur. Bu bente evvelkinin 

mükemmelidir. 
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1 

Yusuf Ziyaefendi- Ekseriyet-i mutlakanın sülüsani demek 
1 

1 

alması maslahatı ta'sib ediyor. 
1 

Reis-Ekseriyet bu gibi maddelerde sülüsan maddelerde yalnız 

bir ekseriyet-i mutlaka kifayet eder. 

Yusuf Ziya efendi- Saria kalırsa sülüsani kaldırıp ekseriyet-i 

mutlaka demek ki~ayet eder. 
1 

Sebuh efendi- bu iş idin atuzikinci madde Ozerine hazırladı-

§ımakaleyi kıraat etmek istsr. 

Reis- Siz kırkOçüncü madde üzerine nutuk etmek Ozere muka

yyetsiniz. 

Sebuh efenid- Hayır·. Otuzikinci madde üzerine, hatta mazbata

sında öyle okundu diye berveqhe ati makalesini kıraat eyler. 

(Mebuslardan biri veya birkaçı vükeladan bir zat hakkında 

şikayet-i mübin bir takrir iia eylediklerinde heyet-i umumiyede 

kıraat olunduktan sonra □ nu tetkik için şubelerin birine havale 

□ laca§ına mahsus bir encümene havale olunsa daha münasip gibi 

görülür. Zira şubelerin biririe havale olunmasında iki mahzur 
1 

görürüm. Birincisi kanun-u esasinin otuzbirinci maddesinde her 

ne kadar ol takrir bu misilli mevadın müzakeresine memur alan 

şubeye havale olunur demiş ise de bizim şubelerin hiçbirinin vazaifi 1 

ayrıca muayyen değildir. İkincisi şubelerimizin azasi bu sene 

yirmi mebustan ibaret isede ~ünkü bu nizamın ileride şumülü olacak 

ve heyetimizin taksimi iktizasınca senin-i atiyede bir şube altmış 

mebustan mürekkep olacak. Böyle bir cemiyette bu gibi şikayetin 

layık-ı vechiyle tetkik ve istizahı pek müşkildir. Onun için bende

nizce böyle bir şikayet vukuunda heyette ba 1 del kıraa azası yine 

heVetten yahut şubelerden ekseriyet-i ça ile müntehap ve maslahatın 

ehemmiyetine göre beş veyahut an mebustan mürekkep ve o işe mahsus 

olmak üzere bir encümene havale edilmeli. 
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Birde yine bu otuzikinci maddesindeşubece tahkikat-ı lazi

me icra ve iştika olunan zat tarafından izahat-ı kafiye istihsal 

olunduktan snnra şikayetin heyetQe şayan-ı tetkik ve müzakere 

olunduğuna ekseriyet ora ile karar verildiği halde ne yapılacağı 

dere olunmamış olduğundan bundan: bendenizin anladığım mezkur 

şubere ol şikayetinin esassiz olduğuna kararverilirse maslahat 

ol halde heyete gelmeyerek red olunacaktır. Halbuki madem □ ltakrir 

e·vvela heyette okunacaktır. Havale olunan şube olmayıp bir mahsus 

encümen olmak lazım gelir. Dl encümenin kararı her ne olursa olsun 

şikayeti cerh etsin veyahut tasdik etsin tekrar-ı şikayet takri

riyle beraber heyet avdet etmeli ve heyetçe mezkur encümenin hü

lasa-i kararı şikayetin lehine aısun yahut aleyhine olsun mevki-i. 

müzakereye konulup ekseriyette verilecek karara göre iktizası 

icra olunmalı velhasıl al şikayetin takriri bir şube)e yahut en

cümene gönderilmek maslahata hükmolunmak için olmayıp ancak heyete 

bir sühulet almak üzere tetkik-i madde ve hülasasının beyanı için 
i 

olmalı. Herhalde şikayetin cerh yahut teyid-i karar-ı kat'i hakkı 

heyet-i umumi yeye ait olmalıdır.? 

Reis efendi- Buna mukabel~ edecek v~r mı? 

Edirneli Rasim bey- Var; şubelerde azanın kalabalığını 
1 

' mOzakereye mani addedemem, fakat 1 muhakeme icap ederse kim muhakeme 

edecek? 

Reis efendi- Nizamda sarahat vardır. 
1 

Nizamın atuzOçten kırkiklnci maddesine kadar okunan mevad 

üzerine bergüna itirazları olup qlmadığı taraf-ı riyasetten sual 
' 

edildikte heyet tarafınadn "peka~a, pekala" denildi. 

Kırküçüncü madde varidat ve mesarifmt bütçesine ve tahsisat 

tertibine ve menafii mahblliyye ~it kavanln iki defa müzakere 

kaidesinden müstesna tutulmasını ve def•a-i vahitte kararlaşması 

fıkrası üzerine Nevfel efendi itiraz için ism1" nvvelce kaydettirmiş 



□ ldu~undan makalesini berveche-i iti kıraat eyledi. 

(Heyet-i mebusan nizamname-i dahilisi yedinci faslının 

kırküçüncü maddesinde varidat ~e mesarifat bütçesine ve muhasebe-i 

katiyyeye ve tahsisat tertibin~ ve menafi-i mahalliyeye ait kavanin 

iki defa müzakere kaijesinden müstesna olup katiyyen kabulü hak-
1 

kında ekseriyet-i araya m □ racat olunmak için bir defa m □ zakere 
' 

kafidir. Bunlara ait layihalarin ve bunlar için teklif-i ta'dilatın 
1 

olunan ekseriyet-i qra ile kabJl veya reddi mevad-ı mllsta'celeye 

dair dokuzuncu fasılda tayin aiunan usüle tevfikan icra olunur 
1 

diye 

madde 

musarrah bulunması ve doku~uncu 
i 
' bimadde ve bunlar için teklif 
1 

fasla bilmüracallayihaların 

olunan ta'dilatın birer birer 

müzakeresine devam olunmak beyan kılınmakla beraber ol müzakerenin 

yalnız bir defa ceryan etmesi dermeyan olunmuş. 
' 

Halbuki malum buyuruldu~u vechile mevzubahs olan levaih-i 

umur-u maliyeye dair olup bu ise saltanat-ı seniyenin en mültezim 
1 

mühem-i aliyesinden ve im'an nazarıyla tetkik-i meclis-i acizane 
1 

mimizin uhdesine muhavvel vezaifin külliyetinden ve ezhercihet 

nazar-ı dikkat eden mevaddan bul4nduğu cihetle müzakeresinin bir 

defa kifayet etmediği takdirde ariz ve amik mutala ile matlub-u 

ali vechiyle bahs ve tetkik olunmak üzere kaideye tevfikan iki 

defa müzakere olunması tabirinin ilavesi elzem gör □nür. Makale-i 

mezkure □ zerine bazı taraftan ~eyan-ı ffkredilmek istenildiği 

sırada Halep mebusu Manuk Karac~ efendi dahi makale-i atiyesini 
1 

okudu: 

Mücerred kariha-i sabi·ıa-i hazreti şehriyariden olarak 

ihsan buyurulan kanun-u esasi ahkam-ı münifesi iktizasınca her 

mebusun serbestçe ifade-i rey- □ meram etmeğe hak ve salahiyeti 

müsellem bulunduğu müsinni bugün mevzubahs olan mevad-ı nizamiye 

hakkında mebusu bulundu~um m~llat-i azime-i Osmaniye menafiine 

hayırlı bildriğim baiı efkarı ve mühazatımın beyanına kendimi 

borçlu gördüm. 
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Nizamname-i dahilimizin ~anun layihalarınınheyet-i umumi

iyede usül-ü müzakeresi hakkında !olan yedinci faslın kırküçüncü 

maddesinede "varidat ve mesarifat bütçesine ve muhasEbe-i katiy

yeye ve tahsisat tertibine ve m~nafi- mahalliyeye ait kavanin 

iki defa müzakere kaidesinden mQstesna olup katiyyen kabulü hak

kında ekseriyet-i araya müracat olunmak için bir defa müzakere 

kafi oldu~una dair tasrihat-ı m~hsusa varsada bunun ne sebebe 

~ebni idi~i ve ne esas üzerine müesses bulundu~u cari sual ve 

istizahdır. Çünkü varidat ve me~arifat bütçesi ve muhasebe-ika

tiyyeye dair alan ve kavanin ve hususuyla tahsisat tertibi.ve 

menafi mahalliye gibi şeyler ci~mi idarenin ruhu mesabesindedir. 

Ve bunların derece-i ehemmiyyetı sair mevadda kıyas olunamaz. 
! 

• 1 

Bunlara dair müzakeresi mümkmri~~se sair kavanin müzekeratından 

daha ziyade tevsi olunmalıdır. Nizamnameyi da.hiliyemizin otuz

üçüncü maddesi ahkamınca 11 Her kanun layihası la ekal beş gün fasıla 

vermek şartıyla ayrı ayrı kamilen kıraat ve müzakere olunmadıkça 
i 

kabul veya red hakkında ekseriy~t-i araya müracat olun,namak" lazım 

gelir iken memleketimizin hayat ve mematı meselesi □ lan mevzu 

bahis kavanin layihalarının tacil ve tahdit ve müzakerelerinde 

mülkçe bir fayda veya menfaat gtiremem bila~is ilerde mazarratı 

mucip alacağını dahi mülahaza ederim. Zikrolunan kavanin layiha

lar~ hakkında nizamnameyi dahilfyemizde mevaddı müstacele için 

tayin olunan u~ül ve nizamına ittiba olunmaktan maksad e~er bunlara 

mevaddı m □ stacele nazmrıyla bak~a mülahazasına mebni ise nizam-
' 

nameyi dahiliyemizde meraddı mü~tacele hakkında ayrıca bir fasıl 

ve kanun bendleri mevcuddur. İndeliktiza zikrolunan bendler ahka-
' 1 

mınca bunların 

301 
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lüzumu tacilleri meclisi mebusan. re'yiyle tasdik ettirildikten 
! 

sonra mevaddı müsta•cele gibi tahtı tezekküre alınabilecekleri 

derkardır. Bu suretle dahi mevaddı mebhusu anhanın nizamnamece 
A 

umuru müsta•cele sınıfa idhal olunmasının ademi lüzumu tebeyyün 

eder. Ve çu usülü istisnaiyyenin ittihazına hacet mQssetmeyeceği 

aşikar görünür. 

HusOsa ki heyeti mebusanın böyle mühim bir maddede ariz 

ve amik tetkik ve mütalasına meydan verilmesi ve mükellef olduk

ları vezayifi mukaddeseye ve me~afi-i mülk ve millete tevafuk 

edercesine rey beyan ede~ek bir halde bulundurulması matlub ve 

mültezim olup böyle mühim ve na~ik mesailde ·süreti müsta'celede 

itayı rey etmeye icbarları ve daire-i müzakerelerinin tahdidi 

tarafına gidilmesi netayic-i ha~eneye müntec olamayacağından bend-i 

mezkurun lüzumu islahını arz ve ityan ederim. 
' 

Eğerki ıslahını arz eyleqiğim kırküçüncü bendin ahkamı 

Avrupa 1 da ol babda cari· olan us~le mutabık olduğu dermeyan edilirse 

de buna cevaben yalnız şurasını i 

302 

sını beyan ve tekrar ederim ki bu makule ~avanin ve nizamat vaz' 

ında evvelemirde memleketimizinibulunduğu ahval tahtı tetkik ve 

tecüsse alınarak ve Avrupa mematikiyle mukayese edilerek hasıl 

eylediğimiz neticeye göre onlartn nizamatını ta'dil ve ba'dehü 

kabul ve icraya müsareat edelim yani vaz'eyleyece§imiz kavanin 

ve tesis eyleyeceğimiz nizamatıimemleketimizin ihtiyacatına ta
ı 

mamıyla mutabık ve ahalimizin t~hammül ve iktidarına her vachile 
' 

muvafık olmasına dikkat ve gayret edilmeye beklenebilen neticeyi 
1 

istihsal edebilelim vezayifi mevkUlemizi bihakkın icar et~iş alalım. 

Hulasa memaliki mütemedd~ne ahalisi tarafından kemali müş

kilat ile destres olunagelen kaide-i meşrutiyet ve kavanini esasiye 
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padişah-i hOrriyet küster ve şehinşahı tebaaperver efendimiz 

hazretleri tarafından mOcerred avatıf celileyi cenabı şahanelerine 

bir ilave-i cemile olarak milleti Osmaniy~ye ihsan ve gayet bu-
1 

yurulmuş olup ancak memalik-i mütemeddineye mahsus olan şu usOl □ 
1 

meşveretin mevkufu aleyhası □ +an dirayet ve ehliyeti haiz zevatın 
1 

1 

1 

30~ 
1 

1 

Avrupaya nisbeten memleketimi*de kılleti müslim ve alelhusus 
1 

ilerde vukubulacak intihabatdJ ekserisi ehli zira □ lan ve umuru 

siyasiyede bulunmayan zevatdan mebusan intihab olunması muhtemel
ı. 

dir. Bundan hasıl olacak nekaJisi ta'dili ve ikmal edecek birş~y 
1 

i 

varsa o da dereceyi matlObada '.ve belki daha ziyade mebusanın te-
. . 

vekk □ l ve tezekk □rlerine meyd~n vermek kaziyyesidir kl bu da 

daireyi m □zakeratın tevsiiyle .olur. İmdi esbabı za'fimizden biri 

ve en başlıcası olan idareyi maliyemize merb □ tiyeti kamilesi bu-
1 

lunan kırk □ çüncü bendde musarr
1

ah fikarit-ı nizamiyenin ademi kabu
l 

l □ ne dair her mebusların m□ ttefikan rey verece~ini ve maddeyi 

mezkurenin islahı teklifinde b~\unaca~ını kaviyyen me 1 mul ederim. 

Reis efendi- Buna cevap var mı? 

H □ daverdi efendi- Var. Su pek nazik bir meseledir. Bütçeye 

ve tahsisata ve menafii mahalliyeye aid kanunlar evvelce encümen-
1 

lerde dolaşacaktır. Oralarda l~yıkıyla tedkik olunacaktır Yalnız 

heyeti 

304 

umumiyyede m□ zakeresi bir defaya mahsus olacak. Böyle olmaz ise 

işin arkası alınamaz. Teşvişi mücib olur. Belkide bir fenalık 

zuh □ r eder. Avrupada bu yalda qereyan ediyor. Bunun yirmi senedir 

faydası ve başka suretlerde mazarratı görüldüğ □ ~çin böyle yapıl

rr.ışdır. Ben bu bendin ibkasını isterim. 

Azadan birisi- Bu pek mühim ve calibi dikkat bir maddedir. 
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müzakeresi bir defada olmaz. Elbette iki defada olacağını ilave 

etmeli. 
1 

Reis efendi- Bunun aleyhinqe rey varını? 

Hersekili İbrahim efendi makale-i atiyyeyi serdeyledi: 
i 

(varidat ve mesarifat bütçesine v~ muhasebeyi kat'iyyeye ve tah
ı 
' sisat tertibine ve menafiyi mahalıiyeye ait kavanin iki defa mü-

zakere kaidesinden müstesna olup katiyyen kabulü hakkında ekseriyet 

araya müracat olunmak için bir defa müzakere kafi olduğu nizamnameyi 

dahiliyede şart kılınmış. Filhakika bir müzakere ile kararı kat 1 i 
i 

itası eğerki cümlece mültezimi meyaddandır. Lakin böyle varidat 
t . 

ve mesarifat bütçesinin tetkikiyl~ bahsisatın tertibi gibi mevad 

dakika-i muazumaya bir defa müzak~re ile kararı kat'i ver1lemez. 
' 

Çünkü bir maddeye bir dereceye kadar kesb itla alunma~ıkça verilecek 

karar rehini savab olamaz. Bendenize kalsa bu madde hakkında mat

lub olan istılaatın kesbi hususu ve aleni alarak ariz ve amik 

bir kaç defa ümazekere ile ancak 9asıl olabilir. Mevaddı müstağ-
ı 

beleye dair dokuzuncu fasılda taleb ve ta'cilin kabul ve ademi 

kabul-Ü hey'etinin reyine muhavv~l plduğuna bakılınca busüret 

eğer ki müzakerenin temdidi cmiz olduğunu işrab etmekte isede 

efkarı acizaneme göre şu kırkücüncü bendin ruy-i hakikatinden 

raf-i perdeyi iştihab olunmak üze~e iki defa müzakere kaidesinden 

müstesna kaydının kaldırılması yahut herkes şüpheden vareste olmak 

üzere mevaddı mezkürenin iki defa müzakere kaidesinden müstesna 

tutulmasının sebebi nedir? (izah buyurulması münasiptir.) 

306 
1 

Reis- Bu okunan nutuklarınciynı verilsin ki yanlış olmasın. 

Aynen kaydolunsun. 

Birisi- Bu güne mevaddı 

Benci baki kalsın. 

tehir caiz değildir. 
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Reis- Bu henüz birinci okuvuştur. Daha okunacak o cihetle 

daha mülahaza caizdir. lakin şunuda.mülahaza etmeliki kanunlar 

müzekeratı teshil için yapılmıştır. Hatıra bir fenalık gelmesin. 

Bunda kaybedecek vakit olm~dı§ı i~in gayetle sürtt lazımdır. 

Biz sene başında ictima edeceğiz qç beş gün zarfında bu gibi işleri 
1 

yapıp bitirmezsek devlet memurlarını dahi işlerinden te'hir ederiz. 

Mademki başbaşa verip kanun yapacağız. Bunda muradımız mutlaka 

şiddet ve sürattir. Bütçe vesaier hakkında ne söyleyecek iseniz 

birinci müzakerede söyleyiniz. Elhasıl bu madde buurada kalsın. 

İkinci kıraatte reye baktığımız zaman yine bu ~ohbeti ederiz. 

KırkdôrdOncı~ maddede heyete verilecek arzuhaller bir cemiyet 

tarafından getirilir veya gönderilir ise kabul 

307 

□ lunmayaca~ı fıkrası üzerine Yenişehirlizide Ahmet Efendi itiraz 

ederek "getirilirse cemiyetle gele~eği için kabul olunmasın fakat 
1 

gönedrilirse niçin kabul olunmasınj Hük □metleri ve valileri hak-

kında şikayetleri olan ahali arzı ~uhazzır etmesinler mi?" demesi 
1 

□ zerine cereyan eden müzakerede mak~ad cemiyetle takdim edilmemesin-

den ibaret olduğu ve ne kadar mühür ile memhür olsa zarar etmeyeceği 
i 

kararlaştırıldı. 

Vükelaya havale edilen arzuhallere ve hususatı saireye 

onbeş günde cevab gelmezse tarafı siyasetten te 1 kid oluna~ağı 

fıkrası üzerine Konya mebusu Sim□ aki efendi nutku atiyi irad 

eyledi. 

"Ellinci madde vükelayı devletten birzata tebliğ olunan 
! 

arzuhale dair nihayet onbeş gün ka~ar cevap zuhur etmezse reis 

tarafından te'kid ve ihtar olunur." deyü yazılmıştır. 
1 

1 

Evvela onbeş gün müddet ziyade olup te'hir maslahata sebep 

olacağından tebliğ olunacak isti~•anın ehemmiyeti meclisi 

308 
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umumice karar verildiği halde üç günden ziyade müddet i'ta olun

mayarak cevabı istenilmelidir. Cevab verilmezse ikinci defa te' 

kid olunması gösterilmiş ise de ikinci te'kidde cevap vermezse 

ne olmak lazım geleceği hakkında sükut olunmuştur. Vqkıa kanunu 

esasiyenin otuzsekizinci maddesinde meclisi mebusanda birinin 

iddiası üzerine ekseriyetle katjar verilerek istizahı madde için 
i 

vOkelidan biri davet olundukta mRs 1 uliyetini Ozerine olup cevabı 
1 

te'hir etmek salahiyetini haiz !olaca~ı musarrah isede istid'a 

tebliğinin dahi ikinci te'kidd1 cevabı verilmeyecek olursa keza

lik mes'ul olacağının ve artıkicevap gözetilmeyerek mes'uliyetini 
' 

havi makam-ı sadarete baba mazbata beyan olunması iktiza edrece-

ğinin dahi ilavesi elzem gibidir. Saniyen mes'uliyeti mezbureden 

dolayı olunacak muameleden iba}ettir ve ne olmak lazım gelecektir? 

Eğer yalnız mes'uliyet lafzında kalırsa hiçbirinin neticesine 

nail olunamayaca~ından şu hususta dahi ne olmak lazım id □ ğü babından 

reyi acizanem beyanına nizamna~e-i mezbürun 

309 

ikinci maddesi ahkamına nazaran ictigar olunamadı. ÇünkO ben~i 

mezbür ile kanunu esasinin otuzbirinci bendinde mebusanın dahili 

daireyi vazifesi olan ahvalde~ dolayı diye yazılmış olup şu va

zifenin ne gibi maddeler idfil5il birer birer ta'dad olunmamış idü

ğünden ne derecelere kadar rey vereceğimi bilemiyorum. Vazifenin 

ise derece-i ülada bilinilmesi elzem olup bilinemediği halde ka

ranlıkta yol yür □mek gibi olacağından mezkur nizamname-i dahili

yenin herbirinin dahi münasib vechile tashihi güç olacağı reyi 

acizanence anlaşılmaktadır. Şu hallere nazaran bendi mezkurun 

tashl~i vzaifenin tamamıla bilinmesi keyfiletlerinin heyeti meb' 

usanın reyine mLlracaatı arzolunur." 

Bunun üzerine bir hayli müzakere cereyanıyla vükeladan 
i 

1 

gelecek cevabın mükemmel olmapı için taharriyatı lazime icra edil-

mek üzere onbeş gGn zaman verilmesi lazım gelece~i ve bazılar 
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indinde dahi kifayet edeceği söylendi. 

Nihayet Halep mebusanından Cabiriz~de Nafi efendi vükelay; 

havale olunan şeylere onbeş gün zarfında 

310 

cevap verilmez ise te'kid olarak bir onbeş gün daha mür □ r eyler 

ve bu suretle mürür edecek onbeşer günler nihayeti heyeti mebu-
i 

sanın müddeti ictimaı olan üç vaya dört ayı tecav □ z eder binaen-

aleyh iş bittabii seneyi atiyyee tehir olunur hasılı bu müddetin 

bir haftaya tenzil ve ta 1 dülü maslahata daha muvafık olur ki ta

hattur ederim. 11 demiş ve müzakere~in nihayetinde bu rey ekseriyetle 
; 

tasdik olunmuştur. 

Birisi- Havale edilen işlere cevap gelmezse edile~ek muame

leye dair nizamda sarahat yoktur. ; Yalnız te'kid diyar. Bu te 1 kid-
' 

lerin nihayeti ne alacak?" 

Reis- O halde vükelayı davat ederiz buraca sorarız. Fakat 

inşaallah her işi onbeş günde görmeliyiz. Günde onbeşer tanesini 
; 
1 

yazarak peyderpey gelecek cevaplat üzerine icra ederiz. Bu cihet 
! 

le ben bunda mahzur göTmem. Bu böy~e kabul olunsun mu? 

Ekseriyet- Olunsun. 

Bir maddenin lehine veya aleyhine tayin-i esami ile rey 

verenlerin isimleri resmi gazetey~ derc □ lunacağı fıkrası üzerine 

Halep mebusu Nafi efendi "Bunu gazeteye dereden maksat nedir?" 

311 

demesi üzerine reis efendi "Herke~ reyinden mes'ul olsun için" 

cevabını verdi. Nizamın □ nbeşinci faslına gelindikte reis efendi 

bugünkü işin bu kadar olduğunu ve ; yalnız iki mesele muhtelif □ n 

fihkalıp onlarada bakılacağını ihtar ile meclise hi.tam verdi. 

Meclisin hitamı saat sekize çeyrek kala vuku bulmuş ve 

ondan sonra aza şu'belere dağılıp umuru hususiyeleriyle iştiğale 

başlamışlardır. 
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(312) 

(Heyet-i Mebusanın) 

(Altıncı İctimiı) 

(Salı günü saat 6) 

(12 Rabiu Evvel) 

Bugün Meclis Devletlü: Ahmet ~efik Paşa Hazretlerinin tahtı 

riyaseti celilelerinde in'ikad eyledi. 

1 

Reis- Saat altıda birinci müza~ereyi umumiyemiz açılmıştır. 

Şubelerde iş çok □ ldu~undan bugünkü ictima kısa olacak bazı evrak 
i 

vardır. Dinleyelim yine alel~cele şubelere avdetle işe bakalım. 

Bugünkü tertibimiz bHyle olsun mu? 
i 

Heyet- Evet olsun. 
• 1 

Reis- O halde bir ke~e burada ictima edelim. Mutalaat beyan 

olunsun yine şubelere ~vdet ~olunsun müzakere-i aleniyede perşem

be gününe kalsın. Nutku hümayuna cevaben heyet tarafından bir 
' 

teşekkürname tanzimi için şube-

31J 

lerden birer zat alınarak bir encümen teşkil edilmiş idi. 'B unlar 

bir müsredde kaleme almışlaD. Reyeti mecmuamızda dinleyiniz. 

Zihinlerde yerleştikten son~a nutuk isteyenler · hazır bulLnsun. 

Deftere kaydolunsun. Kitabe~çe bazı ta'biratın sonra da tashihi 

mümkündür. Onlara şimdi dikkat etmekte zararı yoktur. Maddelere 

bakmalı mebusan tarafından takdim olunan teşekkürnameler beşinci 

gün takdim olunmak adettir. ;Biz pek geç kaldık. Bari onuncu g □nü 

aşırmayalım. Esaslı maddelere dikkat olunsun. Nutku edecekler 

hazırd bulunsun. Suretleri iubelere veriliyor. Orada tetkik edilir. 

Buyurunuz. 

Demesiyle dersaadet mebusu Hasan Fehmi Efendi hazırlanmış 

' olan teşekkürname müsveddesini kıraate başladı. Bir hayli yer 

okundukta Reis Paş~ hazretleri kıraata fasıla verdirip hatıra 

birşey gelip gel~edi§ini sordu. Heyet tarafından "pekala pek 
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güzel" cevabı verildi. Cennet mekan Sultan Abdülmecid Han hazret-
1 

lerinin neşr buyurdukları Tanzi~at Fermanı hümayununda herkese 

emniyet-imal ve can inayet 

314 

buyurulmuş olması bahsinde mal ve arz ve canca emniyet esası o 

zaman icad edilmiş gibi gösterildiğinden Edirne mebusu Rasim bey 
; 
1 

burasının tashihini reyle "Bizde emniyeti arz ve mal ve canın 
1 

esası en eski zamanlardan beri revcud idi. Burada yeniden icad 
1 

olunmuş gibi gösteriliyor, tahsis edilsin." dedi. 
i 
1 

Reis- Pekala pek güzel. Bir Kelime ile tashih edilir. 
: 
1 

Heyet- Pekala tahsis edi~sin. 

Müsveddenin kıraatında d~vam ile düyün meselesine _ gelin
i 

dikte Reis paşa hazretleri yine ' fasıla verdirip dedi ki 11 Burada 
1 

hatıra birşey geliyor. Nutku hü~ayununda aynen münderic olan hu
! 

susatı burada tekrar etmemeli. U kadar tafsilata hacetyoktur. 

Cevaben arzı lazım gelen sözleri muhtasar ve munakkah söylemeli." 
1 
1 

Heyet-Evet öyle olsun. J 

Müsveddede kaideyi meşveret ve ~eşrutiyet tabirine birde meşrua 
! 

lafzı ilave olunması Reis paşa hazretleri 

315 : 

1 

tarafından teklif ve heyet canibinden kemali tahsin ile kabul 

edildi. 

Zati Şevketsimat-i hazr~tleri padişahi bünyanı devletin 
1 

1 

müceddidi sanisi diye tavsif e~ilen birde yine Reis.Bijşa hazretle-
' 1 

rinin ihtarı ve heyetin ittifa~ı ile sani lafzı kaldırılarak 

müceddicti mübani-i devlet ünvan-ı mufahharut nişanı hasren zat-ı 
1 

şevketsimat-i cenabı padişahiy~ tahsis kılındı. 
i 

Reis- Hatırıma birşey d~ha geldi. Zat-i şevketsimat denilmiş 

yani gaibe hitab eder gibi yap~lmış zit-i şevketsi~at-i padişahimiz 

diye tashih edilmeli. Bu esası :bozmaz, lafızdan ibaret bir tashihdir. 
1 
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Bu ihtar dahi kabul oluna ak müsveddenin kıraatinde devam 
1 

! 

edildi. Yakın zamana kadar müdahalat-ı ecnebiyyenin arkası alına-
'ı 

ca~ı fıkrasına geldikde Reis Paşa hazretleri şu ihtarı ettiler. 

"Müdahale niçin k~lmayaca~ burada bir sebep beyan etmeli 

izah eylemeli devlet ve milletini inzibatıyla müdahale 
i 

316 
1 

1 

fakat bu inzıbat dahi kendi kendisine olarnayaca~ı bizim gayreti 

mizle cümlenin gayretiyle olacak buraya bir tashih ister." 

Heyet-İzah olunsun. 

BUtçe bahsine gelindikde bütçe kanunnamesi lafzının müvazene 

nizamnamesi lafzına tebdili kara~laştı. Bu aralık müsveddeyi 
1 

okuyan katib biraz f~sıla verdi~~nden R~is Paşa hazretleri de-

di ki 11 Bitti mi zannıma göre baz~ vukuatı harbiye lakırdıları 
' 

vardı. Asıl buna dikkat etmeli. Malum olmalı ki devleti aliye 

islahat yapmıyor diye üyz sene zrrfından beş büyük muharebe vuku' 
i 

bulmuştur. Müdahalatı ecnebiyye bundan neş'et etmiştir. Müdaha-

latın bundan böyle dahi devamına. razı olup olmayaca~ımızı şimdi
! 

den düşünmeliyizde sli~eti fikrimizi ona göre hissettirmeliyiz.· 

Nasıl razı olacakmıyız1 11 

Reis Paşa 
i 
1 

hazretlerinin şu sualleri üzerine heyeti meclis 

müdahalatakat'an razı olmayacaklarını bir sureti kat'iyyede 

ve müttehidede beyan ettiler. Ba+ı taraflardan "Bir ademin hanesi 

i~ine kim karışabilir bu meşrümudur." 

317 

gibi sözler dahi işidildi. Ve mü 9veddeyi okuyan zat kıraatında 

yine devam eyledi. Gelecek sene mearif nizamnamesinin heyeti 

mebusana havalesi bahsine gelinci kde Edirne Mebusu Rasim Bey 

"Nutku hümayunda ve nizamnamenin gelecek sene havale olunacağı 



vaad buyuruluyor. Bunun için bu ~ene biz bundan bahsetmeyelim." 

dedi. 

Reis- İlimsiz memleket ol;amaz. İlimsiz me_mleketde hiçbir 

hüner bir marifet bulunamaz. Reriçber bile çıkmaz. Ba~dadi bile 

olmaz hasıl olan zahire çör çöp :addolunur. 

Heyet- Bahsedelim, bahsedelim. Mearifdende bahsedelim. 
- 1 

1 
i 

Dersaadet Mebusu Hasan F~hmi Efendi- Bana kalırsa bahset-

meliyiz. Zira nutku hümayunda b~ nizamın gelecek sene h~vale olu

nacağı yazılmış ise de bu hitabı· padişahi bizim meclisimize aid-

dir. Zatımıza değil meclisimiz i~e bakidir. Binaenaleyh bu maddeye 
; 

1 

bizde meclis namına cevaben arz~ teşekkür edebiliriz. 

Sırbiye ve Karadağ muharJb~tında gerek askerin ve gerek 

milletin gösterdiği hüsnü hidme~ bahsinde denilecek birşey olup 
1 

olmadığı tarafı riyasetten s □ rul~ukta Halep mebusu Sa'di Efendi 

l 
318 : 

söyleyeceği varolduğunu dermeyan ı etti. 
' 

Reis Paşa- Şimdi mi söyle~siniz. 

Sa I di Efendi- :Hayır efendi~. Yarın söyleyeceğim ismim kay-
1 

i 
dolunsun. Sırbiye ile edilen musalaha baisi şükran olduğu fıkrası- -

na gelindikte Reis Paşa hazretle~i şu izahatı verdiler. 

"Bana kalırsa baisi şükran dememeli haklarındaki inayet-i 

padişahinin kadrini takdir edeceklerine bizce dahi emniyet hasıl-
' 

oldu, demeli. Çünkü bu muharebeci~ bizim bir emelimiz olup da onu 
1 

1 

tervice çalışmadık. Şimdiye kada~ Sırplıların her metalibine mü-

saade olunduğu halde yine isyan ~ttiler. Bigünah yüzelli kişiyi 
1 

b □ §azladılar. Hücüm ettiler bizd~ müdafaa gösterdik. Neyse hamd 
1 
; 

olsun geçti böyle tashih olunsun / mu? 

Heyet- Olunsun. l 
i 

Reis- Karadağ maddesinin meclisimize havalesi hahsinde 
1 

neticesini arzedeceğimizden ibar~t □ lan cevaba lüzu · J öremem. 

Biz şimfilt ne yapacağımızı düşüneıek yani Karadağ 
i 
! 
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meselesine dair 1fkarımı~ ne olacağını mütalaa ederek anu manidar 

kelime ile beyan etmeli. 

Birkaç kişi- Burasını an~ayamadık. 
i 

Reis- Bir daha okunsun. Su iş meclise havale olundukta 
i 
1 

neticesine bakacağız dememeli. tfkarımız ne alacaksa onu şimdi-
' 1 

• 1 

den hissettirmeli. Onlara da bazı müsaadat ile muamele edilecek i . 
ise veyahut başka birşey düşüna~ecek ise bunu işrab etmeli. 

i 
Bir efendi- Bu efkar şubelerde mi söylenecek? 

i 
Reis Paşa- Nerede isters~niz devlet Karada§ ne muamele 

\ 

edecek ise padişahımızın inayet i buyurduğu kanun iktizasınca bir 

kerede bizden saracak. O zaman 

rengini göstermeli. 

1 

he fikirde 
1 

\ 

' 

bulunacak isek şimdiden 

Bunun üzerine Edirne mebpsanından Rasim bey, Aydın'dan 
i 

Yenişehirli Ahmet efendi, İşk □ d f a'dan Yusuf efendi, Ahmet Hilmi 

efendi, Kanya'dan Hüseyin Çelebi efendi, Kazandan Hacı Must~ffi 

efend\ 1 

320 

Selanik'den İbrahim bey nutuk için isimlerini deftere kaydettir-
! 
1 

diler. Azadan iki zat Karadağ mesailinin derecatı henüz meclis-
ı 

: 
çe malum almadığı halde nasıl beyanı fikir etmek mümkün alabile

i 
1 

ceğini dermeyan eyledilersede R~is Paşa hazretleri tarafından 
1 

ilerde söylenecek sözler söylendiği zaman itirazı alanların beya
i 

n-i mütalaa edebileceklerini ihtar ve hatta her mesele hakkında 
1 

1 

muhalifler zuhür ederse mesailim daha güzel hallalunacayı müna-
i 

sebeti~le memnuniyet hasıl alac~ğı tezkar edildi. Müsveddede söz 

konferansa geldik de, buna konferans denilmeyip meclisi mükaleme 

denilmesi tercih edildi ve konf~rans hakkındaki fıkarata kemaliy

le dikkat edilip taraf-ı riyasetten "ne dersiniz tashih olunacak 
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birşey varmıdır 11 suali daima t~krar edilip yalnız tariki istikamet 

lafzı tariki müstakim ve arz lafzı arza isti'cal diye tashih edildi. 
1 

Bu münasebetle taraf-ı riyasetten "padişah ~le tebaası ve devletin 

umur-i dahiliyesi hakk~nda müd~haleyi yalnız reddederiz, dememeli 
' 
1 

katiyyen reddederiz demeli" denildikde azanın cümlesi 

321 

bilittifak "evet katiyyen redd~deriz, kabul etmeyiz'' dediler. 

Ahmet efendi- Malınızla, canınızla redde çalışırız. 

Reis- Reddetme~ek kabil d~§ildir. Devlet ne demektir? 
i 

Devlet istiklal ile devlettir. ! İstiklal bulunmazsa devlet olmaz .• 
1 

1 

1 

Bu lıalde müdahale kaide-i düvetiyyeye muğayirdir. Yani müdahaleyi 
. i 

kabul etmemekle inad ve ısrar ~tmiş olmuyoruz. Kaide budur hele 

şubelerdR m□ zakere □ lunsu~. 1 

Birisi- tfendim burada ~vn-i ilahiye istinad edece§imizide 

izah etmeli. i
l 

1 

Hasan Fehmi efendi- Ben : bu cevabın heyet-i mecmuası hakkın
ı 

u 1 • 

da bazı mutalaat beyan edecegi r • Ismim yazılsın. Bundan maada 

işbu müsveddeye taalluku olmayprak fakat memurin hakkında Rasim 

bey ile İşkodra'dan Yusuf Efenpi nutuk istediklerinden isimleri 
! 

kaydolundu. 

Reis-Şubelerden tayin o~unan encümenimiz güzel hizmet etmiş 
i 

güzel kaleme almış te~ekkür ed~rim. Fakat yarından sonra saat 

dörtte gelmeyi ve müzakereye s~at altıda 

başlamayı usul ittihaz edelim.
1 

Günler uzuyor, sıcak da bu daire

de ictima ile müzakere güç olu~. Erken gelirde öğleye kadar üç 

saat çalışılırsa güzel olur~ Zfyadeye tahammül güç olur. Perşembe 

günü müzakereye beşte başlayallm. İş becerelim. 
i 

Heyet-Güzel olur. i 
! 

Bu karar üzerine azadan birisi yarın yevm-i mevlud oldu~unu 



-171-

ihtar eyledikde reis ~aşa hazretleri "Bunu sonra mOzakere edelim 

Bakalım kapıdan ne gelir. Size sayleyim ki yalnız bana bir davet 
1 
1 

gelirse gitmem, eğer heyet için ~irşey gelirs~ onuda müzakere 

ederiz." dediler. 

Meclis saat yedide da~ıld~. Azanın yarısı çıktıktan sonra 

Reis paşa hazretleri uhde-i isti~allerine tevcih olunan rütbe-i 

saniyr:yi vezareti tebrik eden mepuslara hitaben şu makaleyi ser-
! 

deyledi. 
1 

"Efendiler yirmi seneden ~eri bu rütbeyi celileyi buna 

dtirt, beş, kere teklif eylediler~ Arzı mazeret ettim. Bu kerre 
' 

edilen atifet~i seniyye ise hey•~t-i meclisimiz hakkındaki 

323 

teveccühat-ı hümayunun bir alamet-i bahiresi olduğu için maalmem

nuniyye ve maatteşekkür kabule mOsaraat gtlsterdim." 

324 
• 1 

Hey'et-i Meb~ahın Yedinci İctimaı 

(13 RetiOlev~el~Jane 94) 

(Çarşamba günü) 

Bu gün .heyet-i mebusanın müzakereye mahsusası devletlü 
. ' 

Ahmed Vefik Paşa hazretlerinin riyaset-i celileleri tahtında 
! 

alarak saat sekiz buçukta küşad fdilmiştir. 

Reis

İbtida geçen 

Bugün müzakereyi mahsusamız 
1 

meclisin mazbatası okunsun. 

saat sekiz buçukta açıldı. 

Ondan sonra şubelere 

havale olunan evrak görülsün. Ba'dehu yarınki meclisin işleri 

gtirülecek. 
1 

Evvelki meclisin mezbatası okunmaya başlandı. Karada§ mese-

lesine dair nutuk etmek ist~yen zevatın isimleri tezkir edilmeye 

başlandıkta Haleb mebusu Mana~~karaca efendi "Benimde ismimi ya

zınız.u dedi. 

.325 

Reis- Siz dün kaydolunmad nız mı? 
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Manak Efendi- Dün bendeniz bulunamamıştım. Şimdi kaydolun-
' 

maklığımı taleb ederim. 

İşk □ dra'dan Salim bey- Senimde ismim yazılsın. 

q~is- Yazınız ef~ndim yijzınız. Yarın dahi di§er esamiyi 

yazmak mümkündür. 

Mazbatada Nutku Hümayunq cevaben kaleme alınan teşekkürname

nin hey•~t-i u~umiyyesi hakkında Hasan Fehmi efendinin itirazı 

oldu§u kaydedilmiş bulunmasıyl~ mumaileyh kıyam ederek "Ben iti

razım oldu§unu beyan etmedim. Mütalaam aldu~unu beyan ettim. Bôy

le tashih olunsun." dedi. 

Reis- Evet s6ylenen stizler zaten itiraz de~ildir. Muhalif 
i 

surette sôylenen sôzler dahi iş~erin taayyün etmesi için ~ütalaa 

demektir. Nizarnnamemizin bundan[ mukaddem okuyup kabul etmiş oldu-
1 

ğumuz bendleri ıçinde nutku hüm~yuna cevaben meclis tarafından 
i 
1 

taniim olunacak 

fıkrasında 

teşekkürnamelerın heş gün zarfında yetiştirilmesi 

1 
! 

326 

tashih olunacak bir yer var idi ~Usveddesi yapılmıştır. Okunjun 

Kaçıncı bende idi? 
1 

Birkaç zat- Üçüncü bendd,. 

Haleb mebusu Nafi Efendi ➔ mezkur □~üncü bendi okudu. Nutku 
1 

1 

hümayun cevabının beş gün zarfı~da yetiştirilmesi suret-i katiy-

yede bırakılmayıp beş gün zarfı1da takdimine ihtimam edilecek 

diye tashih edilmiş aldu§u gHrü~d □ ve bu suretle kabul olundu. 
1 

1 

Reis- Birde idare memurl~rı hakkında bir fıkra var idi. 
f 

Nafi efendi bu fikrayı okudu. H~y•et için reis sanilerle dôrtde 

katib nasbı zikredildi~i sıradJ (meclisin inzibat-ı muh;sebat-ı 
! 
1 

dahiliyyesine bakmak için üç ida~e memuru vardır.) fıkrası dahi 

okundu. 

Reis- Bu da bôyle kabul □iundu mu? 
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Hey•et- Kabul olundu. 

Reis- Okunup kabul □ lunan:fasıllarda baJka ilave edilecek 

birşey varmı? 

327 

Birisi- Şubelere dair birşey vardır. 

Reis- Şubeler bahsi nered~ idi? 
1 

Hey•et~Mebusanın ictimaı müddeti üç av olacak. Masalih 

çok olursa bu müddete zammedilec~k. Şubeler yapmaktan meram azanın 
1 

rahatça birleşip ve görüyü§ iş yapabilmeleri içindir. 

Reis- Bunu da ikişer ayda[de§işmeyip bir ay zarfında de~iş-
ı 

mek ü~ere karar vermiştik. Böyle
1
kabul olunacak mı? 

Hey•et- Olunacak. 

Reis- BugUn mUzakeremizde istical edilsin. Nutku hUmayun 

cevabı şubelerde gayet mühim birkaç madde göndermiştim. Şubelarde 
1 

görüldüm□ ? 

Birçok zevat- Görüldü. 

Reis- Bu bir mühim maddedir. Alelacele encümen yapısın. 

Her şubeden adam alınsın alelacele bu işe bakıwsın. İçinde mühim 

şeyler vardır. 

i 

Alelhusus K □ sava vardır. Bu bir yeni vilayettir. 

328 

Merkezi olacak sancakları' □ lacak. Encümende oraların ahvali

ni bilenler bulunmalı. Bibı alid~n birkaç layiha gönderildi. Bun-
' 

lara bakılacak. Binaenaleyh der~al tab'edilsinler mi? 
! 

Hey•et- Tab 1 edilsinler. i 
1 

Reis- Biraz nushaları var~ış. E§er nüshaları kafi de~il 
1 

ise basalım. Matbuları okunsun. ~erkes iiş anlasında □ na göre 

mUlahaza edilsin. 

Hasan Fehmi efendi- Evet7 ibtida madde ne □ ldu§u bilinmeli 
' 

de ona göre düşünülmeli. Lakin b~nların matbuları vardır. Bundan 
! 

sonrası için bunu usul ittihaz etmeli. 
1 

i 
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Reis-Evet usul de budur. Fakat bu misilli layihaların tab 

olunup olunmaması evvelce heyetçe kararlaşmak dahi lazımdır. 

Başka birşey varmı? Unutacaktım ha bina meselesi var. Gelecek 

sene heyet-i mebusanın ikameti i~ln bir bina meselesi vardır. 

Bu büyük iştir. Çünkü böyle bina tşleri üç ayda bitmez. Bazı aza

yı kiram bir kağıt tanzim etsin ve bakılsın. 

Venişehirlizade Ahmed Efen61- Bu bina iş:rii anlayamadık 
1 

efendim. 
i 

329 

Reis- Gelecek sene heyet-i fmebusan dairesi ittihaz edilecek 
ı 

bina 

Ahmet efendi- Biz bina ist$meyizç efendim. Biz çadır altında 

otururuz bize bir baraka kafidir. 

İstanbul Mebusu Hacı Ahmed Efendi- Efendim takvimde _ yazılmış 

Bir mesP.lenin lehine veya aleyhine rey verenlerin esamisi gazete 

ye dercolunmasından maksad ne olacağı Haleb mebusu Nafi efendi 

tarafından sorulması üzerine herkes reyinden mes'ul olmak için 

diye taraf-ı riyasetten cevab verildiği ilan olunuyor. 

Reis- Evet mes'ulliyyet maneviyyeniz yokmu ya? Bu bir mes'u 

liyeti maneviyyedir. Herkesin reyi ne olduğunu umum bilec~k. Mese

la Yenişehirlizade Ahmet efendi biz bina istemeyiz diyorlar ki 

bize bir mesken lazım olduğu için : bu rey doğru görülmeyecek. Maa

haza b~ bina meselesi için imzalanacak elan kağıda istek ist:me

yenler mühür basmazlar. Herkes serbesttir. 

Selanikden İbrahim Bey- Efendim buraya havale olunacak 

nizamlar ve layihalar evvelce tab~olunsada öyle gelse olmaz mı? 

330 

Reis- Olmaz. Tab'olunması lazım gelip gelmeyeceği burada 

tezkire olunacak. verilir ise tab olunur. 

Beşka bir sözünüz var mı? 
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Hey•et- Yoktur efendim. 

Reis- Pekiyi öyle ise meclisimiz tamam oldu. Şubelerde 

ictima edilip müzakere olunacak şeyler.müzakere olunsun. Bunun 

üzerine saat dokuzda m□ zakere-i umumiye tatil edilip azalar şu-

belere dağıldı. 

SEKİZİNCİ İNİKAD (1) 

14 Rebiülevvel 1294:16/28 Mart 1293/187? 

Perşembe 

Reis: Ahmet Vefik Paşa 

Bugün hey•eti meb 1 usanmn rnüzakere-1 aleniyyesi devletlü 

Ahmet Vefik paşa hazretlerinin riyaset-i celileleri tahtında olarak 

küşad olunmuştur. 

PADİŞAHIN NUTKUNA CEVAB 

Reis-M□ zakere-i ;1eniyyemiz saat beşte k □ şad edildi. DGnkü 

karar üzerine mazbata okunduktan sonra nutk-ı hümayuna cevaben 

takdim edeceğimiz teşekkürname ikinci defa anarak bir kerre da

ha kıraat edilecek. İnşallah kararımız ve usulüm □ z vechile ha

kipa-yi şahaneye takdiminde kusur etmeyiz. 

Evvelki meclisin hülasa-i müzakeratını mübeyyin mazbata 

riyaset katibi izzetlü Münir efendi tarafından kıraat ejildikten 

sonra nutk-ı hümayun cevabı dahi meb'usanqan katib-i resmi Hasan 

Fehmi efendi tarafından kıraat eQilmeye başlandı. 
' 

Reis- Bu ibare~i mütekaddemeye bir diyecek var mı? Eğer 
1 

icab ederse mana değiştirmek değil, yalnız ibarece bir iki kelime 

değiştirelim. Pek uzun olmasın. 
i 

Birisi-Burada tashih var }di. 
1 

Reis- İptida nutuk için y~zılan Sadi efendi (Haleb) idi. 

Sırası gelmedi mi? 

Vasilaki efendi (İstanbul -Padişahlarımız şimdiye kadar 

salt mezheb ve milliyyeti muh' ·ıe kalmadılar. Her milletin 
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lisanını da himaye ettikleri ilave olunsun. Hakikaten yalnız te

baasının değil ecnebilerin bile lisanını Devlet-i Aliyye muhafa

ze atmiştir. 

Reis-Bir hey'ette bir ·lisan olur, iki lisan olmaz. Kendi reyim 

olarak söylerim. Eğer böyle bir rey varise kanun cihetihe gitmeli. 

Bu ise mutabık-ı kanun-i esasi olmadığından caiz olamaz. 
' 

Vasilaki efendi (!stanbul)-Anlamadınız, efendim .. 

Reis-Sizi sözden men' ederim. 1 İzinsiz söylenmez a 

Vasilaıki efendi (İstanbul) Eiendim. 

Reis sizi üçüncü defa olarak sözden men'ederim. İşte sual edi~ 

yorum: söz söyleyecek var mı? 

Vasita~efendi (İstanbul)-Var efendim. Benim buraya vermiş ol

duğum proseverbal da neşrolunsun ki bu sözü seylemişim. 
' i 

Sebuh efendi (İstanbul)- (kürs-i hitabete gelerek) Vasilaıld e-

fendinin söylediğine göre anladığım şey sair devletlerde ayin ser-

·best olmadığı gibi lisan için dah~ serbestlik yoktur. Görülüyorki 

milletlerin lisanlarını mahve çal'ışıyorlar .. Devlet-i Osmaniyyede 

ise lisanlarını dahi muhafaza hakkı vermişler. Vasilaki efendi 

buna.teşekkür beyan eylediğinden bunun yazılması kulunuzcada 

münasiptir. 

1 • 

Rasim Bey- (Edirne) Kanun-i es9,sıce Türkçe bilmek lazımdır .. 

Binaeleyh lisandan bahse hacet göremem. 

Reis- Bu efendinin sözü cevapdır. Bu lakırdıları kuyudumuza ya

zarız. Himaye ötedenberi görülüyor. Bundan sonraki için maarif 
1 

nizamnamesi vardır. Lisan mes'elesi geldikten ona bakılır. 

; 

i 
KARADA~ MESELESİ 

1 

1 

Karadağ meselesine nakl-i kelam edildikte~ Sadi Efendi-(Kürsi-i 
i 

hitabete çıkarak; Vakit buldukça punların hududu tecavüz ile ta-

addiyat ettikleri görülüyor. Bendeniz bi babda bir parçacık taf

silat olmasını isterime 

Reis Paşa- Ne gibi? ' 
1 

1 

Sadi Efendi '(Halep) Çünkü bul kadar tafsilata kafi denilemez. 
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Nutk-ı hümayunda vaad buyurulduğu vechile Karadağ mes(elesinin 

evrakı meclisimize derbest-i itadır. Ona destres olduğumuz za-
. 1 

man nutkumuzu serbestçe söyleyebiliriz. Maahaza bu babda biraz 

tafsilat isterim. Şu evrakı~ serian meclisimize ihsan buyurulma

sı izan olunsun demek isterim. Bu da dere olunsun, 

Reis- Evet, reye müracaat ederiz .. Lakin şu kadarcık haber 
i 

vereyim ki o kağıtlar da müzakerededir. Müzakeresi bitmeden bu-

raya gelmesi muvafık-ı usul i değildir, Bitmiş olsa gelir. Henüz 

gelmemiş ise bitmemiştir, Eğer istersenis reyi soralım. 
1 

Sadi Efendi (Haleb)- Re~yi umumiye bir kerre müracaat olun-

sun ·efendim. 

Reis- Tekrar ederim ki , henüz gelmediği bitmediği içindir. 

Sadi Efendi- Gazetelerd~ gördüğümüze nazaran, ..... 

Birisi- Karadağlılar imt:iyazat-i kadimeleriyle iktifa ederler 

ise affolunacakları ve etmezlerse bir daha bi edebsizliği edemi

yecek kadar terbiyeleni lazim geleceği izah olunsun .. 

Sabuh Efendi(!stanbul)- Nutk-ı hümayun cevabında Karadağ 

hakkında yazılan fıkra üzerine şimdiden efkar beyan etmek doğru 

değildir. Gazetelerin dedikierine ehemmiyet verilmez. İş baraya 

havale olunup geldikten mesfelenin en doğrubu malum olacağından 

o zaman beyan-i efkar ederiz. Şimdi ileride buna dair müteleamı

zı arzedeceğimiz gösterilse kifayet eder. 

Mustafa Bey (Yanya)- Şi~di söz söylemek, fikir göstermek bel-
' . 

ki zaid görülür. Fakat, bent söylemeye mecbur eden şiy bazı yer-

lerin ve limanların verilmesi gibi Karadağlıların bir takım mu

talebatta bulundukları gazetelerde görülüyorda işte odur. Bunun 

ne kadar muzir olacağı, iş meclisimize havale edildiği zaman söy

lenecekse de şimdi dahi istiklal ve menfaatimizi muhafazada mal 

ve can feda edeceğimize dair cevabda sarahat göstermek lazımdır. 

Bunun üzerine Yusuf Efendi (İşkodra) kürsi-i hitabete çika-
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rak makale-i a tiyeyi serdetti: 

"Gazetelerde görüldüğüne ve etedenberi işitildiğine nazaran 

Karadağlılar sulhü, ellibin nüfustan ibaret bulunan Kuç nahiyesi 

ve mülhakatile İspuji ve Şeştap-ı Bala· ve Şestan-ı Zir ve Gur-
, 

ra ve Reyka ve Zevaçe ve Tögimil-i Bala ve Tögimil-i Zir ve 

Şuşan ve Birçe karyelerinin ve iki kaleyi havi !spiç nahiye ve 
i 

limanının kendisine terkine yapi hatt-ı imtiyaz Koraça nehri i-

tibar ve ittihaz olanmasına talik ediyormuş. Bendeniz !şkodra 

meb'usu bulunduğum ve zaten Po?goriçeli olup oralarını karış ka

rış gezmiş ve görmüş olduğum cihetle bi babda bazı izahat vermek 
i 

isterim. Vereceğim izahat tama111ıyla anlaşılmak üzere Karadağ ha-

ritasının mütaleasına himmet b~yurulmasını tavsiye eylerim. 20 

karyeden ibaret olan Kuç nahiy~-i cesimesi Karadağlıya bırakıldı-
. ' 

ğı ve Moraça nehri hatt-ı i/ıttiyaz itibar olunduğu halde Medon 

ve İspuji ve Zibyak ve Aleksandıra ve !spiç ve Sotorman kaleleri 

337 ile her birisi kale cesametind~ bulunan ve pek çok lire sarfıyla 

vücuda getirilmiş ve eşkıyanın tecavüzüne sedd-i İskender gibi 

hail bulunmuş olan ~irinci ve ikİnci ve üçüncü ve dördüncü ve 

beşinci ve Derviş paşa ve İsmail paşa ve Pazarişta ve Bren ve 

Bluçe ve Serdar ve Hıfzıye ve Avniye ve Aziziye ve Şevketiye ve 

Çengelve Soğuksuy ve Stenoglaf ve Maksud Kırmıjur ve Manastır ve 

Tuğla ve Rebnak ve Çırnıkan ve belibrık ve Ploça kuleleri ve 

İspuji ve Zibyak kascı.balarile Kırıba ve Dilam ve Levşan ve 

Memşik ve Vidanik ve Leşkopole~ i Zir ve Leşkopole-i Bala 
1 

ve Kokot ve Lefik ve Gırbafçe ve Kokça-i Zir Korpoçe ve Sunar 
1 

ve Baniye ve Durmişe ve Yeriş ve Viranina karyeleri onlara terk 

olunmaş olacaktır. Bunun akabinde vahameti müsaadenizle beyan e-

deyim: 
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\ 
1 

Karadağlılar, bu ana kkdar kevve-i cebriyye ile' ele geçirme-

ye muktedir olamadıkları mahaller için birer ikişer memur Dersa-
ı 

adete izam ederek ve imal-i 1 desais-i akıl-fikribane ile re's-i i~ 

darede bulunanları ikna eyliyerek böylelikle pek çok yerlerimizi 

338 almışlardır. Ancak saye-i hazret-i padiyahide o kapılar kapanmış 
i 
1 

ve bütün Osmanlılar hemdest~i vifak-u ittihat olarak ta Basrada 

bulunan bir Osmanlı hudut-i garbiyyenizin bir avuç toprağının 

muhafazası ağurunda feda-yi .mal-ü canı gözüne kestirmiş olduğu 

zamanda o gibi metalibe kulak asılmayacağindan emniyetimiz ber

kemaldir. 

Zikri sebkat eden ve Karadağlının1.eline geçirmek arzusunda 

bulunan kal'e ve kuleler her kimin olur ise olsun mülhakatiyle 

beraber 1şkodra vilayeti onun olmak tabiidir. Zira tadad olunan 

yerler Karadağlı eline gire~. Çünkü Maluyer dotnasine toplar ge-
! 

tirip Podgoriçe Kasababıyla ovayı döveceğinden Podgoriçeyi ele 

aldıktan ve Kovaç nahiyesi oha kaldıktan sonra Kuruta ve Hot ve 

Kalimand ve Kosrat ve Hoblik ve Jiceloha ahalisi-ki bunlara ci

bal-i sitte mallisiyası tabir olunurT dahi bizzarure Karadağlıya 

arz-ı inkiyad ederek ve Şala ve Şeşe ve Postadebye bunlara pey

rey olup zaten isyana meyyal :ve sai olan Mirdita bu suretle Kara-

339 dağlı ile birleşerek ateş-i ihtil! 1-ü isyan cüzi bir zaman için

de Pirzerin sancağına ve körfez denis sahiline kadar kevessü · e

der ki o halde Karadağlılar hariçten her türlü imdad ve ianeye 

nail olur. Aleksandıra ve Kırmıjur ve Manastır ve Maksud ve Tuğ

la kal'e ve kuleleri-ki bunlar Karadağlıya İşkodra gölünde ic

ra-i habaset etmeye meydan sırakmıyor. Karadağlıya verildiği hal

de biperva gölü istila ederek! !şkodra şehrine dahi isal-i dest-i 

hasar edecekler.inden ve salifüzirr Sleçe ve Karniçe vesair kar-, 
1 

yeleri ve !şpiç limanı elleri~e geçtiği surette Morik ve Kırabi
! 
i 
1 
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ne dahi dayanamıyarak onlarla ittifaka mecbur olacaklarından 

bar tarikiyle gidip gelmek gayrı kabil hükmüne girer. Ve Rusya 

devleti dahi Bahrisefidde bir liman ittihaz etmiş olur. Ve Ba

yana nehrinin denize munbas olduğu mahal dahi zabıtlarına geçe

rek Karadağlının matlubu hasıl olure 

Bu mahazir meydanda ve Karadağlının metalibinde israr edişi 
1 

) ol havaliyi bu suretle istila edebiieceği imkanını derkeyledi-· 
! 
1 

ğinden ileri geldiği gün gibi ayanda iken metalibine ihale-i 
1 

gO ş-i itibar olunmamak zaruridi~. 

Karadağın metalibi treddolunursa tekrar muharebe etmek ikti

darına malik mi zannediyorsunuz? [ Velevsüllim muharebeye mübaşe-
' 

·ret etse bile bir şey kazanmıyac~ğı şöyle dursun binusratih-i 
1 

1 

taal! pek büyük zayiata düçar olacağı şüphesizdir9 Bunların bu 
1 
1 

derece şımarmalarına sebebiyet veren bazı memurinden istizaha 

hakkımız var ise de onları ileriye talik eyledim. Hülasa; Kara

dağlıya hey'et-i sabıkasından ba~ka bir karış yer verilir ise 
1 

! 

mülhakatiyle beraber !şkodra ked;i.sine terkolunmuş olacağından 
1 ' 

bu babda tekrar nazar-i dikkatinızi celbederim: Karadağlılar 

fakr-ü zaruretten bahsederlerse birkaç sene evvel Kavaya kaza-
ı 
1 

sından iskan olunan elli hane ka~ar Karadağlıların saye-i haz
ı 

ret-i şehriyaride saadet-i hallerine aramış-i hallerine bakıp 
' 

ibret alsınlar da şakaveti terkedib Devlet-i metbualarının da

men-i şefakatine sarılsınlar. 01: vakit devlet onları münbit 
, 

yerlerde iskan ettirir. Acaba ta~lıktan ibaret olan ve herhalde 

idare ve taayyüşünden aciz bulun~n Kuç nahiyesiyle Selçe ve Kır

nista vesair buna benzer karyela~ ve göl içinde Aleksandıra ve 

Sotorman ve !spiç ve Zibyak ve Medon ve !spuji kal'aları ile o-
i 

tuz kadar cesim ve metin kal'alar kendisine bırakılır ise neden 

zengin olacak imiş? İşte bundan ~nlaşılıyor ki bunların istedik
ı 



3-

-181-

leri mahalleri def-i zaruret için değil, belki mülhakatiyle İş

kodrayı zabt ve istila etmek ve hududunu Bulgaristan ve Sırbis

tan ile birleştirmek içindir. Emin olunuz ki Hüdanakerde cüzi 

·bir metalibine muvafakat yüzü gösterilir, yani yalnız Koç veya

hut Karniçe kendisine verilir ise pek az zaman içinde buna mu

yesser olur. Sıdk-u ifademi oralarını bilir ve fenn-i harbe aşi

na ümera-yi askeriyyeye sorulsa t~sdik eder kanaatindeyim. Bu 

cümle ile beraber gerek Pokgoriçe ve gerek İspujive Zibyak ve 

sair yerlerde hiç bir adam yoktur ki babasından kalmış bir oda

lık haneye Rumeli ve Anadolu ve Arabistan gibi mahallerde elli 

odalık bir sarayı tercih edip de maksat-ı re'sini terkeylesin. 

Çünkü, o değersiz hanenin muhafazası uğurunda pederini ve bira

derini al kanlar boğmuş halde teslim-i can ettiğini görmüştür. 

Şimdi, o haneyi bıraktıktan başka onların mübarek mezarları

nı düşman ayaklarının altıda bırakmazlar. Mutmenin olunuz ki 

vatanları uğurunda çoluk çocuğa vdrıncaya kadar cümle Karadağlı

ların kurşun ve yatağanlarına güğöslerini germek ve peder ve bi-
' 

1 

raderleri gibi şanlı, kanlı ölmek :şerefinden bir vakit çekinmi
ı 

yeceklerdir. Muhakkak bilesiniz k{ bu madde pek mühim bir madde-

dir ki evvelbeevvel cümlemizin ara;mıza havale buyurulmuştur. 
1 

Ne olur ve nasıl karar verilirse millet bizden bilecektir. Tek-
i , 

rar ederim ki haritalara güzelce ~e dikkatlice bakınız. Bu ni-

kat Rumelinin kilidi mesabesindedi,r. Omid ederim, göz göre düş

manın kazdığı kuyuya düşmiyeceğiz. Bu babda mavafakatinizi te

menni ve reca ederim. 

Reis- Güzel tafsilat var. 

Hey'et- Aferin, aferin. 

Reis- !stenograflara veriniz! de suretlerini çıkarsınlar.Di
l 
i 

ğer suretini de biz kaydedelim. Ra~im Beyefendi sıra size geldi. 

-! -
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Bunun üzerine Rasim bey ~ürsi-i hitabette makale-i a tiyeyi 

kıraet eyledi: 

Karadağlıların bir karış yer mutalebesine hakları yoktur. 

Çünkü 1858 tarihinde Düvel-i Muazzama sliferasından mürekkeb o

larak Darsaadette teşekkül eden meclis-i mükalemede Karadağın 

hudud-i imtiyaziyyesi tahdid ve haritası tasdik olunduğundan 
! 

• i 
Dağlılar bu hudud-ı musaddakay~ tecavüze yol aramakta yalnız 

1 

bize karşı değil, Avrupaya karşı da haksızdırlar. 

Dağlılar, teshil-i taayyUşe muhtaç olmuşlar ve meziyyet-i 
1 

medeniyyete kesb-i kabiliyyet ~tmişler ise beylerinin 8 Eylül 
i 

1862 tarihinde metbu-i mufahhaiı tarafından vaki olan emir ve 

teklifi kabul ederek Karadağ içinden marur etmek üzere !şbuze

den Nakşine, sekiz saat tulunde bir yol küşad için verdiği se

ned hükmünün icrası onların tashil-i havayicine kafidir. 

Ve eğerce bu yolun temini istikbali için tarafeynin yarım-

4- şar saat mesagesine kuleler inşasiyle asakir-i şahane ikamesi 

tarih-i mezkurde mukayyed iken i muahharan Rusya ve Fransa ve 

Prusya düvel-i fahimelerinin tavassutlarıyla Babıali kayd-i 
1 

mezkurdan sarf-i nazar eylemiş ise de yolun küşadı şartı mev-
ı 
1 

cud ve baki kalmıştır. 

Mezkü r 8 Eylül 1862 tari~li sened mucebince küşad olunan 

mezhur tarikten müddet-i medide gelip geçtiğimiz cihetle gasbo
ı 

' 

lunan hakk-ı mürurumuzun istirdadını taleb ve israrda haklı ol-

duğumuzu kimse inkar edemez. 

Ve kanun-i esasimizin birinçi bendi hükmüncü hudud-i imtiya-
1 
1 

ziyyenin te.frik ve tahvili katiyyen caiz olamıyacağından kanu-

nun tenfiz ve icrası için bezl-i mahasal-i iktidan etmekliğimi

zın lüzumu derka rdır. 

Buralarını iyice derpiş edip, nutk-ı hümayunda ferman buyu-. · 
1 

\ 

i 
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rulduğu üzere Karadağ mes 'elesi m;eclisimize havale buyu:r1uldukta. 

tacil-i kararına fedaka rane ve cansiparane ikdam edelim. 

Ara-yı umumiyyeye tevafuk e,ylerse nutk-u hümayuna cevaben 
i 

takdim eyliyeceğimiz teşekkürnameni.izde bir nebze arz.-ı efkar:.~ 

edelim. 

Badehu Yenişehirlizade Hacı Ahmet Efendi (17.mir) makale-i 

atiyeyi serdeyledi: 

Devlet-i Osmaniyyenin bilcümle tebaa~i sadıkası hakkında zu.-
' 

hura gelen envai, •eltaf-i bigaya~ı işbu sinlerimize kadar aynen 

müşahede ettiğimiz gibi umum tav~rihte dahi mübeyyen olmakla 

tafsile hacet görmem. Fakat, böyle eltaf ve inayata mazhar ol

mak hakikaten badakatla mevsuf tebaa-i şahane haklarında olup 
' 

Karadağlılar ise idrak ettiğimiz ;Ü9 dega mütekaddemde teker-
i 

rür eden isyan ve şakavetleri bi~umum tebaa-i Osmaniyyenin unu-
, 
! 

tulmaz derecede ciğerlerini hün ettiğinden kendilerine gayzet-

memek kabil değildir. Zira, bilcümle tebaa-i Osmaniyye padişa.

hımız efendimiz hazretlerinin uğur-i humayunlarında ve baka-i 
: , 

saadeti için en aziz kanlarımızı '. feda ederiz. Ve buna feda derne

ğe haya ettiğimiz gibi mabihülif~iharımız olduğunu arzederiz. 
; 

Eğerçi Karadağlılar dahi sahihen :sadakatla metbu-i mufahhamları

ı- nı tanıyıp hakikaten iltica etmiş olaydılar, zat-i meleksimat-i 
' 

şehriyari haklarında avaı:ıf-ı padişahanel:erini diriğ etmeyib 

her türlü ihtiyaçlarına kifayet edeceği emsaliyle müsbet olduğu 
1 

gibi bilumum tebaa-i Osmaniyye dahi beyinlerinde cereyan etmek-

te olan muamele-i uhuvvekaranede .kusur etmez idi. Ne çare ki 

kendilerinin şu şakavet ve isyanları cümlemizi kemal.-i derece 
1 

' 
mütessir kılmıştır. Ve şu şakavetlerine nihayet verilecek zaman 

dahi geçmiştir·. Çünkü bir hanenin mensubatından birinin fesadı
ı 
i 

nın önü kestirilmez ise o hanenin intizamına helal geleceği ka-
, 
i 

ide-i akl-ü hikmettir. !şte bu sebeblerden dolayı meb'usan ta-
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raflarından takdim edilecek nutk-ı hümayun teşekkürnamesinde te

baa-i Osmaniyyenin ğiddet-i gayizleri teskin olamayıb bu yolda, 

her türlü fedakarlığa müheyye bulunduğumuzun ilavesini istirham 

ederim. Ve bu babda rüfekamın dahi ittihadını ümid ederim. 

Bunu müteakip İbrahim Bey (Hersek) şu nutku serdetti: 

"Cümlenin malumu olduğu üzere yetmiş sekiz senesi tarihinde 

!47- vukubulan muhaberede Karadağlıl<;tr, tamamiyle m· :ub oldukları 

halde mücerred taarruzat-ı tasa+lutkaranelerini katı veda-ita

assublarına bir deva-i nafi olmtk üzere Devlet-i Aliyye bir çok 

arazi terk ve bir takım eşya-yi,giranbaha ihsan buyurarak olhen

gamda akdolunan şuruta tamamiyle riayet edeceklerdir, diyerek 

düvel-i selase-i malume konsolosları ta~afından Babıaliye vuku

bulan teklifleri üzerine her bir taşı birlira ile vazolunmuş ku

leleri hedmederek her suretle mazhar-ı müsaadat eylemiş olduğu 

halde Dağlılar tıynet-i asliyyelerinde merkuz olan şekavet ve 

tasallüt icabınca mazhar buyurulduklarına nazaran bu suret, hak

larında müsaadat ile muamele olunması caiz olmadığını işrab et

mektedir. Binaenaleyh hiçbir suretle Dağlılara müsaadat ile mu

amele olunması caiz olmayıp terbiyeleni yoluna gidilmesi hususu

nun lazım olduğu itikadındayım. ,İrade-i saniyye-i hazret-i padi

şahi mucibince, Karadağ mes'elesinin meclis-i acizanemize hava-

48- le buyurulduğunda vatan-ı aziz-i çakerinin Karadağ'a kurbiyyeti 
i 

cihetiyle vukufum bulunmakla ari-ı mütaleaya hazır ve amadeyim". 

Ondan sonra Sami Bey (İşkddra) makale-i atiyeyi arzeyledi: 

"Meb'usu bulunduğum !şkodr'a eyaleti.Karadağ emaretinin hat
i 

t-ı imtiyazına mülasıktır. Bu sUretle emaret-i mezkure saltanat 
1 

-ı seniyyeden tevsi-i arazi ve t~bdil-i hudud gibi müsted'ayata 

kıyam edecek olur ise enva-i mah'zuratı mucib olmakla mecburen i

fade-ihale ictisar ederim. 

Şöyle ki: İşkodra eyaletin~n hudud ve nikat-ı mühimmesi ma-
' 
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lum ye mazbut olup şu noktalardan en ehemmiyetsiz itibar kılına-

cak noktanın ible tebdiline müsiade buyurulacak olsa Karadağlı

ların şimdiye kadar marınf olan tabiat-ı tasallutkaraneleri ikti

zasında bir sene zarfında İşkodra malisesini yani cibal-i mülha

ka nevahisini istila edecekleri edna mülahaza ile aşikardır. Hü

da göstermesin, böyle bir hadise vuku bulur ise temin-i istik

bal için Devlet-i Aliyye daima oralarda bir mükemmel ordunun is-
' 

3- tihdamına mecbur olacaktır. 

Böyle a~ker ile dahi hasbelmevki temin-i istikbal vücuda 

gelmiyerek nihayet !şkodra mülhakatı az bir müddet içinde girif
l 

tar-ı pençe-i_ istila olur. Bu bepda olan ifadatın haklı olduğu-

nu bütün hey'et tasdik buyuracağını marnill ederim." 

Manok Efendi (Haleb) dahi nutk-ı atiyi okudu: 

"Efendiler, 

Nutk-ı hümayunda zikrolunan mevaddan birisi ve belki muame

lat-ı hariciyye cihetince birincisi Karadağ mes'elesidir. Kanun 
i 

-u esasi ve bu kanunda ittihaz olunan kavaid cümlemiz indinde 

mukaddes olduğundan ve Karadağ beyliği tarafından vukubulan tek

lifat ise henüz suret-i resmiyyede tekzip olunmamış bir takım 

neşriyyat iktizasındakanun-i mezkurun ilk bendlerini bir dere

ceye kadar ihlal eder sur~tte bu~unduğundan bu keyfiyet dikkat-
' 

-i mahsusamızı celbetse gerektir !. 

"Efendiler, Memalik-i Osmaniyyehin tamamiyyetini ve salta

nat-ı seniyyenin istiklaliyyetini muhafaza etmek, mükellef ol

duğumuz vezaifin en mühirnrnidir. ~inaenaleyh her ne taraftan o

lur ise olsun Millet-i Osmaniyyenin hukukuna taarruz vukubuldu-
i 

ğu halde ol taarruzun men ve def~i zımnında devletimizin idare-
i 

si başında bulunan zevat-ı kiram~ muavenet eylemek lazımdır. Ve 

def'i imkan haricinde esbab-ı mü~bire mevcud olduğu tahakkuk et

meksizin zevat-ı müşarünileyhim tarafından bu babda kanun-u esa-

si ahkam hilafında bir güna 
' 

teşebbüsat 
f 

i 
1 
1 

ittihaz olunduğu gödülür-
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se iktiza eden ihtaratın i:fasına • mübaderet etmek borcumuzdur. U

mur-i politikaca bulunduğumuz hai-i müşkilin meydana getireceği 

bu gibi mesail meclisimizce peyderpey tedkik ve müzakere olun

dukça mes'eienin suret-i mahsusasına nazaran tafsilata girişi

leceği bedihidir. !şte bunun için Karadağ beyliğinin teklifatı 

hakkında etraflıca beyan-ı re!y tarafına gitmeye şimdilik lü

zum göremem. Fakat, bu teklifatıh şeraiti vaad-i şehinşahı ikti

zasınca muhakkak ve resmi surett~ ileride malumunuz olacağından 

buna muntazıran şimdilik Memalik~i Osmaniyyenin tamamiyetinin 

muhafazası hususunda olan eşed arzu ve emelimizi beyan ile ikti-

1- fa etmek .lazım gelip hakipa-yi şahaneye arz ve takdim olanacak 
1 

1 

mazbatada dahi Karadağ mes'elesi~e dair dercolunacak fıkrada bu 
1 

' 

arzumuzun sarahatan beyan olunınaFını enseb görürüm." 
1 

Reis-Elhamdülill~h Osmanlı~arımız Osmanlu mesalihını hep 
i 

bir yolda hissediyor. Lakin şunJ haber vereyim ki Karadağ mes'e-

lesi zannolunduğu gibi değildir. i Ben söylediğim lakırdığı ale- · 

nen söylerim. Maslahat işi tildiğ:inden daha pekçok ehvendir. Maa-
ı 

haza karar memurları .yani icra rn'emurları devlet neye karar ve-: 
: 

rir ise buraya göndereceklerinde;n o zaman tahkik edilir. Şimdi 

bahsi pek ziyade uzatmağa hacet ;yoktur. Söz sırası Hilmi Efen
ı 
1 

di(!stanbul)ye geldi. Buyurunuz Hilmi Efendi. 

Hilmi Efendi (İstanbul)-Bdrada uzun uzadıya bir şey söyle

yemeyiz. Fakat, evvelemirde ordu kumandanlarından keyfiyet ba

.telegraf istizah olunur ise müz~kere için hal ve mevkie daha mu

vafık bir netice hasıl olur zannederim. 

Reis- Bu söze cevab var mı? 

Rasim Bey (Edirne)- Ordu ~umandanlarından istizaha ne hacet 

var? !ş oraya düşer ise millete~ bire kadar kırılıncaya değin 
' 

fedakarlığa hazırız. !stihaza hacet yoktur. 

Birisi-Mademki Karadağ mes'elesi buraya havale olunacaktır. 
1 

Havale olunup da malumat_ kesbedi.lmedikçe ol babda beyan-i ihtar 
1 
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etmek lazım gelmiyeceği gibi havale olundukta dahi o zamana ka

dar derbest olan evrak ve telgraflar birlikte geleceğinden re'

yi o zaman düşünülür, Şimdi istizah ve düşünmek lazım gelmez. 

Mustafa Bey(Yanya)- Biz burada mes'eleyi tafsil etmiyo

ruz. !ş buraya havale olunur ise netice neye münce~ olacağı 

bir nebze işrap edilsin diyoruz~ Çünkü bu K~radağ işinde bütün 

Osmanlıların re'yi ve fikri birdir. 

Mustafa Efendi (Kozan) kü~si-i hitabete çıkarak nutk-ı Ati-

yi irad eyledi: 

"Efendiler, evvela 

ı- dağca icmal-i efkar budur. 

i 
ı 
i 

KaradJğca izahat isterim. Saniyen Kara-

Bu Karadağın muradı ne olmalı? Eğerci Karadağ vazifesiz ola
i 

rak tevsi-i hudud gibi ve yahud başka teklifat gibi bir şeyler 

ister ise malum ki biz, padişah hazretlerinin kendi ülkesinden 
1 

böyle cihetten dolayı bir teklifi kabul ve bir karyesinin hudu

dunu tağyir etmeden ise cümlemii baş ve canı evlad ve malı yolu 
i 

na koyup bütün feda etmemiz bize çok payırlıdır. Zira bQ teklif 

neden kabul olunacak? Eğerçi bu kabul olunmaz ise bizimle muha

rebe etmek lazım gelirse nioin mukabele-i mefruzayı eda etmiyece

ğiz? Bihamdillah-i Taala neyimiz eksik? Vakıa maliyemizin mezu

yaka-i haliyesi var. (Hoca efendi senin oralara aklın varmaz). 

denilir ise, neden aklımız varm:ı.yor? Milletimiz sağ olsun. Türk

çe bir söz derler ki: "Başın ve:rdiği bayur:buyruğu olur."mali

yemizi meydana koyalım: birli birli, ikili ikili, azdan az, çok

tan çok var. Malımızı~ feda ede}im. Böyle muhataralı zamanda dev-
' 

let ve millet uğuruna feda olunmayan malı şer'an nefsimize ha-
! 

354- ram kılmak lazımdır. Bizim şeri~timizde sabır da meşru, salta-

' 
nat da meşru. Hazret-i ömer-ül faru-k raziyallahüteala anh haz-

retlerinin tarik-i alisini biraz vakit için ihtiyar edelim. ol 

bir vakitten sonra gene !mam-i Azam hazretlerinin tarik-i Alisi 

ni ihtiyar edelim. Amma benim bµ sözüm muhayyerdir. Eğerçi vüke-
' i 
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ıa efendilerimizin saltanat bizJ meşru derler ise, onunla dahi if

tihar ederiz. Biz, boz cübbe de giyebiliriz,, biz yayanda yürQ

yebiliriz. Milletimizin minnet altında yaşatmayı istermiyiz? 

Herhalde milletçe iane ederiz,gerie düşmana bir avuç toprak 

vermeyiz. Zannederim ki, bu şöze bizim meb'usandan İslam karın

daşları razı olduğu gibi Osmanlı namını hamil olan Hıristiyan 
1 

arkadaşlarımız dahi razı olur. Z~ra_, onlar dahi bu serbestliği 
1 

ve rahatı bu vatanda gördüler. Tabii elbette bu vatana gayretini 

bizden ziyade çekecekleri bedihi~ir . 

• ! 

-Efendi-i mumaileyh bu nutku yalnız kiraetle kalmayıp her 

fıkrasını şifahen dahi şerh ve izah eylediğinden evvela islam 

azaya hitab ile muvafakatlarını sorduğu zaman umumen el çırpa

rak kendisini tahsin ettiler. Badehü, hıristiyan azaya tevci

h-i hıtab eyledikte onlar tarafından dahi bu alkışı fördü. Ge

rek aza ve gerek hariçten mevcud olan huzzar efendiler, muma

ileyhe aferin dediler. 

Ondan sonra Nikolaki Nufel Bey(Suriye) dahi makale-i ati-

yeyi irad eyledi. 

"Karadağ mes'elesinin tafsilatı henüz meçlis-i acizanemize 

gelmemiş ise de meb'usu-olduğum Suriye vilayeti Osmanlı ahalisi 
1 

nin bu babda baküre-i efkarlarıni bizatihi arz ve beyan eylerim . . 
Dürr-i yekta-yi efser-i saltanat-i uzma olan sülale-i Osma

niyyenin meftur olduğu şime-i adl-ü dad ve mütehallik bulunduğu 
! 
1 

seciyye-i afv-ü imdadın kadr ve keyfiyyeti tarih-i umumide ve 

bilhassa meşahir-i alemden büyük Petro ve onikinci Şarl gibi 

müluk-i ızamın suhuf-i tevarihinde dahi bedidar ve buna nazaran 

:56- ahali~i Sırbiye hakkında elan zuhure gelen afiv ve ihsan, cena

bi mülkdar (elawve min siyem-il-kiram) mebdeinden naşi olduğu 

emr-i aşikardır. 

Karadağ mes 'elesine gelince: Ahalisinin nail oldukları imtiyazat-i 
mezkure ca-yi gıbta.bulundukları. halde şükran-i nimet vecibe-

" • ' • ' t 

sinden gafil olub da mag~urep tarik-ı müstakimden çıkmala-



rı dinen ve dLlnyaen takbih olunur. Harek~tın en fenasından oldu

ğu muahharan kendilerince dahi t~beyyün etmiş olmalıdır. Elhale

tühazihi ber mukteza-i feraiz zir-i destan ahali-i merkumun füru

gerdan-i itaat olarak dakk-ı bab-ı merhamet ederler ise zat-i 

ulya-i hazret-i şehriyarinin mekarim-i ahl;k-ı pürnıtak-ı raiyyet

perveraneleri iktizasınca mazhar~i afv-ü ihsan olacakları müsellem 
i 

bulundu§u gibi suret-i aharla ya~i hukuk-ı düveliyyeye ve şerait-i 

tabiiyyete mu~ayir bu gGna teşebbOsata zahib oldukları takdirde 

adem-i kabulü ile büsbütün reddi ~Oltezimdir. 

Şu mütaleanın nutk-ı hOmayun-i hikmet meşhun-i cenab-i 

tacidariye cevaben takdim olunacak teşekkürnamede dermiyan edil

mesini istida eylerifu." 

Meclisten onbeş yirmi kadar zevat bu makaleyi de ~l çırparak 

alkışladılar. 

Mustafa Bey (Yanya) dahi nutk-ı ;tiyyei irad eyledi: 

"Karadij~ mes'elesi el'an h~y'et ! mize havale □ lunmadı§ından 

buna dair şimdiden söz söylemek belki zaid gibi görünür ise de 

bugOn bu babda beni söz söyletmeye icbar eden sebep devletimizden 

Karadağ'ın Bosna tarafından Nakşir · ve Kulaşin cihetlerinin kendi

lerine terki ve İşkadra tarafından M □ raca nehrinin hadd-i fasıl 

alması ve Karada~ı bahre isal e~m~k için İspiç limanının kendi-
ı 
; 
! 

lerine te~kedilmesi gibi bir takı i metalib-i gayr-1 ma'kulede bulun-

du~larını her gün ~azetelerde gör~O~üm maddesidir. Bu gibi metalib 

ise bütün Osmanlılara ne suretle dokunmakta olduğu cümlenin malumu 

olduğu misilli aradıkları yerleri~ terkinde devlet ve vatana mmddi 

ve manevi ne kadar mazarrat olacağı Karadağ mes'elesi resmen hey' 

etimize havale olunduğunda inşallah tafsilen arz ve beyan edilecekse 

de şimdiden cevab-i kat'imiz tar~fından hiç cevap bir vakit kabul 
\ 

i 
olunmayıp hayatımızı, malımızı feda ederek makarr-i Devlet-i muazama-i 

alivvenin istiklal-i alisini muhafaza etmek hususunda sabit-kadem 
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oldu~umuzu bir nebzecik olsun,, şimdiden ihtar etmekmUnasip gibi 

görünmektedir." 

Fehim Efendi (Bosna) dahi nutk-ı atiyeyi irad eyledi: 

"Şevketlü efendimiz bu def~ Karad~ mes•~lesinin halli için 
i 

iktiza eden esbabın pekalasını bilirler. 

Şu hususu, me:lis-i acizankmize havaleden murad-1 hümayun

ları emr-i meşru-i meşverete riayet-i mülukanelerini beyan ve 

tebşirden ibaret olmasıyla maatteşekkür olbabda birkaç söz söylerim: 
1 

' 

Karadglıların umur-i idare-i dahiliyyelerine kat•a müdahele alun-
ı 
1 

madığı ve Devlet-i Aliyye tarafın~an pek çok müsaadat ve imtiyazata 
i 

nail oldukları halde bu defaki isyanlarıyla kabulü bilvucühü muhal 
1 

alan telifat da mücerred cür'et ettikleri isyanlarına karşı müstahak 

oldLkları mücazat-i layikaları iCfB olunmamasından ve bilakis 
1 

haklarında şefakat ve merhametle ~eraber bazı mertebe mOsamaha 

olunmasından ileri gelmiş olduğu derkardır. Hatta bu.husus Avrupa 

erbab-i siyasiyyesi nezdinde dahi:müsaddaktır itikadındayırn. Eğer

çi; bu misilli asiler hakkında şimdiye kadar l □ zumsuz ve mevkisiz 
! 

merhamet buyurulmayıp da terbiyeleri em±±nde m □ stahak oldukları 

m□ cazat ve muamelat-i ;dalatkaran~ bihakkın ifade ve icra buyurul-

muş ala idi. Bu ssretle keyfemaye~a bulundukları hal-i asayişi 

öyle ecnebi entrikalarına kolaylıkla kapılıp da ihlal etmezlerdi 

ve o kadar bigünah adamların kanl~rını bila-mucib döktürmeğe sebeb 

almazlardı. Binaberin Da~lının bu:defaki teklifatından en ehemmiyetsiz 

bir şeyin kabulü tarafına gidilmiş alsa evvelki hallerden daha 

eşnafenalıkları kendimiz davet etmiş oluruz zann-i kavisindeyim. 
1 

i 
Bu işin irade-i padişahi mücebince meclis-i acizanemizce müzakeratı 

na bed' alundu§u sırada malumat-iimahalliyyem cihetivle bu babda 
1 

1 

alan mehaziri ve mütaleat-i acizanemi izahen beyana hazırım. 

Reis- Nutuk pusulamız tamam oldu. Cevab verecek var mı? 



söylenen sözleri temin değil, cevab verecek var mı? 
• i 

Ohannes efendi (Istanbul)-qeğabım aar, efendim. Herkes 

istiklalimize halel gelmemsini ezqan-ü dil arzu ediyor. Evrak 

gelip de devletçe derecatı bilinmez ise kulunuz beyan-i fikir 

edilmesini münasip görmem. 

M □ sveddeden ıslahat bahsi qeldikte Rasim bey (Edirne) 
1 

ıslahatın idat-i milliyyemize tev~fuk edecek surette olmasını 
! 
l 

ilave l □~umunu tdermiyan eyledi. ' 

yoktur. 

ederim. 

i 
Reis- Buna lüzum var mıdır? 

Nikolaki Bey- Asrımız, asr-ı cediddir. Eski adata hiç lüzüm 

Sebuh Efendi(İstanbul)- Ben Rasim Beyin fikrini teyid 
! 

Reis- İslahat, demek hergöıOlen yeni şeyi taklid de§ildir. 

Hasan Fehmi Efendi-(İstanbul)-Müsveddede icab-i hale ve 

lüzum-ü ihtiyac-i mekan ve hükm-i zamana muvafık olacağı mukayyed 

oludkça başka izahata hacet göremem. 

Hey'et~ Evet kifidir. (diye bütün eller yukarıya kalktı.) 
1 

Nizamat ve memurların ehliyeti bahsinde Dimitraki Efendi (Tuna). 

makale-i atiyeyi okudu: 
1 

11 Kanun-i esasinin.otuzdokuiuncu maddesinde bilcümle memurin 

nizamen tayin olunacak şerait üzere ehil ve müstahak oldukları 

memuriyetlere intihab olunacaktır. Ve bu vechile intihab olunan 

memurlar kanunen mucib-i azı hareketi tahakkuk etmedikçe veya 

kendisi istifa eylemedikçe veyahud de~letçe bir sebeb-i zaruri 

görülmedikçe azlve tebdil olunamaz ibratiyle nail olduğumuz ina

yat-ü müsaadat-i seniyyenin teşekküründen aciziz. Çünkü ötedenberi 

memurin gerek idare ve gerek su-i idaresine bakılmayarak ve r'erece-i 

ehliyyet~ü dirayetleri aranmayarak hemen nasb ve azil olunmaları 

asayişi ihlale ve bir takım kil- □ kale sebebiyet vermekte idi. 



-192-

Bundan sonra müstahak oldukları memuriyetlere intihab olunan me

murlar mucib-i azl hareketi tahakkuk etmedikçe tebdil olunmıyacağı 

tasrih buyurulduğuna nazaran her vechile muhassenat-i adide ve 

fevaid-i kes ire müşahede olunaca;ı ve kimsenin artık bir diyeceği 

olamıyacağı bedihi olup ancak ely~vm müstahdem olan memurların 

derece~i liyakat-O ehliyyetleri taharri olunacağıra v2yahud Hylece 
1 

] A A 

i~ka edileceğine dair kulları mezkur bendde bir gun~ sarahat göre-
' 

mediğinden istifsar-i keyfiyyete ~esaret ediyorum." 
1 
1 

Reis- Buna diyecek var mı?I 
! 
' 

Birisi- Müzakeresinde beya~ ederiz. 
i 

Reis- İdare-i mülkiyye niz9mnamesi de gelmiştir. O bahsi 

de müzakere edelim. Buna muvafakat var mı? 

Hey•et- Milnasibdir. 

Birisi-Memurlar için istikamet dahi ilave olunsa. 

Hasan Fehmi Efendi (İstanbijl)-Kanun nazarında herkes müsta~im 

görülür. Sonra adem-i istikamet görülürse kanun ceza eder. 

Kimsenin batını bilinmez. Bu cihetle istikameti ilaveye lüzum , 

göremem. 

Müsveddenin mabaadı meclisçe muvafık görüldü: 

Reis- Efendim, teşekkürnamenizi kıraat-i ~hiresi tamam 

oldu. Benci kabul edildiği gibi a~ret-i umumiyyesi de kabul olundu 

mu? 

Hey•et- Kabul olundu. 
1 

Reis- Bu alelacele beyaz □ ~unsun. 
1 

pa-yi şahaneye takdim □ lunacaktırJ İfa-i 
i 

tayici beyan ederiz. Saat yediyi ~eyrek 

yemiz hitam bulmuştur. i 

Reisleriniz yediyle haki

memuriyyetten sonra ne

geçerek müzakere-i aleniy-

Vedimizde m□him evrak vardir. Şubelerde bakılması mu~arrerdir. 
1 

i 
(Meclis bundan sonra gizli :celse müzakeresine geçmiştir.VAkıt 

48 Mart· '1293. )· 




