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OZET 

Yeni Osmanlilann iilkeye donmeleriyle basinda bir canhlik goruliir. Mithat Pa-
§a ônderliginde çabalari Birinci Megrutiyet'in ilaniyla sonuçlanir. 

Orta dereceli bir memur ve gazeteci olan Esat Efendi, Turkiye'de ilk kez 
mesjuti yonetimle ilgili bir kitapçigi bu dônemde yayimlar. 

Hiikûmet-i Megrûta ba§likli bu broguriinde Esat Efendi gerîatla Bati'mn par-
lamenter sistemini bagdagtirma çabasindadir. Dônemin anayasacilanyla ayni saf-
ta yer alan Esat Efendi, yakm tarihimizde Slyasetname tUrunden ayn, ilk kez 
bir Anayasa Hukuku kitapçigi ortaya koymugtur. 

Abdiilâziz dôneminde dusunceyi açiklama ôzgurliigu asiri derecede kisilma yoluna 
gidilmistir. Ancak Yeni Osmanlilar'in iilkeye dônmeleriyle basinda bir canhlik gôrûlur. 
1875 yilinda da, baski rejimine muhaiefet yogunlasmistir. 

1876 yil i, Osmanli hânedani için ugurlu bir dônem sayilmaz. Abdiilâziz tahttan in· 
dirilmis, yerine ôrnek hûkumdar portresiyle Besinci Murât getirilmistir. Basin, yeni 
pâdisahi, kamu oyuna bir kurtanci ve mesrutiyet kurucusu olarak tanitmistir. imzasiz 
ve haber turiinden yazilarda, Yunanistan'in bile bir Meclis-i Mebusan'i bulundugu, hatta, 
Hindistan dismda ingiliz sômiirgelerinin de meclislere sahip olduklan belirtilmis, 
"...Elhasil bugunku gunde Hukûmet-i Mesrûta Devlet-i Aliyye ve Rusya mustesna ola
rak Avrupa ve Amerika milel-i miitemeddinesinde kaide-i kiilliye (ana ilke) olmustur" 
denilmistir. ' 

Sultan Murad'm ciilûsu (tahta çikmasi) borsada bile Osmanli parasmin degerini yiik-
seltirken, umutlar birden bire kirilmistir. Akil hastaligi nedeniyle Besinci Murât, iiç ay-

a Prof. Dr., Anayasa Hukuku Profesorii, Istanbul Universités! Hukuk Fakiiltesi. 



228 TARIK ZAFER TUNAYA 

π bir kaç gun asan bir sure sonunda hal' edilmistir. Anayasacilar, baslannda Midhat 
Pasa, ikinci Abdulhamît'le pazarfiga oturmak zorunda kalmislardir. 

Osmanli Devletine bir anayasa gerekli midir? Bu konuda, Saray adamlanni, daha 
dogrusu Yildiz'dan geçim sagliyanlari da kapsayan Osmanli burokrasisi gôrus birliginde 
degildir. Yakin tarihimizde, çagdas gôrunuste ve duzeyde ilk siyasal bôlunmeler bu 
dônemde ortaya çikmistir. Geçmisin kisisel çekismelerinden farkli bir gôrunumdedir. 

Baslangiçta mesrutiyetçiler, ya da anayasacilar, Mithat Pasa'nin onderliginde, du-
ruma hâkimdirler. Abdulhamît'le diyalogu bu kesim kurmustur. Yabanci tarihçiler, Mid
hat Pasa ve yandaslarmi "liberaller" olarak tanimlarlar. Ahmet Cevdet Pasa'nin temsil 
ettigi karsi grubu da "tutucular" diye tanitirlar. Ayirim gerçeklere aykiri degildir. Yal-
niz, liberaller grubunda, ôzellikle ilmiyecilerin de bulundugunu unutmamak gerekir. 
Bôylece, 1876 yilinin ortalarinda liberal (anayasaci) ve tutucu iki siyasal çevrenin Os
manli aydinlanni ve biirokrasisini kutuplastirdigi gôruliir. 

Abdiilhamit, yayimladigi bir irade ile, anayasa ve gerekli yasalan hazirlayacak bir 
"Heyet-i Mahsusa"nin bir an once olusturulmasini istemistir. Her iki kesimin de temsil 
edildigi otuz kisiden olusan bu komisyon 1876 Agustos'unda kurulmustur. 

Kotnisyon çalismalarindan sizan haberler basinda heyecanla izlenmistir. Fakat asi! 
ilgi çekici gelisme, gazetelerde, genis bir ôzgurluk havasi içinde surdurulen polemik ya-
zilarda gôruliir. 

Anayasayi ve giderek Mesrutiyeti istemiyenler, pâdiçah ve halife haklarmin savunu-
cusu kesilmislerdir. Yeni siyasal rejimin Çerîata aykiri oldugunu ileri surmustiir. Mpslu-
rriân-Hiristîyan esitligi olmamasi gerektigini savunmuslardir. Ve dahasi, Mesrutiyet ku-
ruiniannin FÎusya'yi taklit ôzentisi oldugunu yazmislardir.2 

Liberaller, baslattiklan anayasacilik akimini korumada yiirekli olmuslardir : Osmanli, 
halki, yalniz yapagismdan yararlanilan bir koyun suriisii durumundan çikanlmalidir. Ο za-
man, devlet bu halkin insancil iistunluklerinden çok seyler kazanacaktir.3 

Teodor Kasap Efendi, bu uyanisin agir topu olarak yazar: "...Milletimiz uykuda mi-
dir? Yoksa baski altinda ses çikaramiyor mu?" Meclis açilinca durum anlasilacaktir. 
Yazar bir gôzlemini daha belirtir: "Bizde buyuk adamlar yetismedi denilmesin. Yetisti. 
Ne var ki tutulup hapse atildi. Her tiirl i i baski altinda ezildi." Teodor Kasap Efendi, 
Namik Kemal'in zindan arkadasidir. Hem de Diyojen gazetesinin sahibi ve istikbal gaze-
tesinin basyazan... 

Heyet-i Mahsusa iki aylik bir çahsmadan sonra gôrevini tamamlar ve Kanun-u Esa-
sî taslagmi Abdulhamit'e téslirn eder. Tasiak, bir kaç kez pâdisah, Heyet-i Vekûtâ ve 
Mithat Pasa grubu arasinda tartisma ve pazarlik konusu olduktan sonra 23 Arahk 1876 
giinij ilân edilir. 

Asagida tumunti sundugumuz "Hukûmet-i Mesrûta" baçlikli sekiz buyiik sayfahk bro-
sur, 1876 yilinin ikinci yansinda bôyle bir ortam içinde yayimlanacaktir. Turkiye tari-
hinde ilk anayasa hukuku kitabi olan bu yapit sorulu cevapli diyalog uslûbunda ele ahn-
mistir. 



OSMANLI ANAYASACILIK HAREKETt VE "HUKÛMET-I MEÇRÛTA" 229 

Kitapçigin yazari Esat Efendi ile ilgili bilgilerimizi oglunun yazilanndan elde edi-
yoruz.4 Esat Efendi 1876 da otuz dort yasmda, gene ve umut dolu orta derecede bir 
memur ve gazetecidir. Basiret, Hayal ve istikbal gazetelerinde çahsmistir. Hiikumet-i 
Mesrûta'yi yazdigi tarihte Mekteb-i î'dadî-i Çâhâne kitabet muallimi ve Ticaret-i Bahriye 
Meclisi zabit kâtibidir. Kanun-u Esasî hazirlanirken anayasa yandaslan "Hediye-i As-
keriye Cemiyeti" ve "Asâkir-i Milliye Cemiyeti" adlarinda iki dernek kurmuslardir. Esat 
Efendi, kitabinm kazancim "Hediye-i Askeriye Cemiyeti"ne birakmaktadir. 

Mesrutiyet rejimi anlamma gelen "Hiikûmet-i Mesrûta", zamanin Anayasaya yônel-
tilmis belli bash dedikodulanna ve elestirilerine toplu cevaplari kapsamaktadir. Ve 1876 
insanlanna, anayasa rejiminin ne oldugunu, anayasayla bir toplumun neler kazanabile-
cegini ogretmek amacini gûtmustûr: Bu nedenle, Esat Efendi, zamaninin soru soran 
insaniyla diyalog kurmustur ve sorunlan bir gazeteci uslûbu ile çôzme yôntemini seç-
mistir. 

Esat Efendi, cevaplanni, belirli bir ana çizgi uzerinde gelistirmistir. Çôyle ki: Pâ-
disahlar ne kadar iyi oisalar, çevreleri dolayisiyla, denetime bagh tutulmalidirlar. Mutlak 
hukûmet bu bakimdan kontrolsuz bir siyasal rejim demektir ve fenadir. Mesrutî hukû-
metse, halkin denetimine dayanir. Bu denetim seçilmis bir organ - bir Meclis - tarafin-
dan yapihr. Yer yer Montesquieu'yu hatirlatan fikirleriyle Esat Efendi, meclisin varhgi 
ile kazanilacak guç ve mutluluk sayesinde "Avrupa'da birincilik serefini ihraz ederiz" ka·' 
nismdadir. 

Esat Efendi'ye gôre, mesrutî denetim serîata aykiri olmadigi gibi, Meclis de serîafa 
uygun kanunlar yapmakla yiikumliidur. Ancak bôyle bir meclis Osmanh devletini eski 
yiiceligine kavusturabilir. 

Mesrutiyetçilikle Osmanh siyasal ideolojisinde bir degisme olmaktadir. Ο zamana 
degin, Kinalizade AM Efendi'nin "Daire-i Adaleti"ndeki adaletli, soyut ve mutlak hukum-
dar t ip i ,5 yerini somut, tabani halk olan bir kuruma, Meclis'e birakacaktir. "Hiikûmet-i 
Mesrûta", yakin tarihimizde, Siyasetname turunden ayri, ilk kez yazilmis bir Anavasa 
Hukuku kitapçigidir. 

Genç ve degerli bilim adami Zafer Toprak arkadasimin girisimi ve transkripsiyonu 
ile bu οζΐϋ eseri yeni kusaklara tamttigimiz için ikimjz de mutluyuz. 

NOTLAR 

1 Kavânin-i Esasiye (Vakit, 7 Haziran 1876). 

2 Namik Kemal, N. K. imzali "Meclis-i Umumî" baçlikh yazi dizisinde durumu ozetlemiçtir. 
(tttihad, 6 Çewal 1293 tarihli sayldan itibaren) (Bu yâzilar ayrica Mithat Cernai Kuntay : Namik" 
Kemal, C. II, Kisim 2). 

3 V imzah baçyazi : "Ali Siiavl Efendi'ye Cevap" (ittihad, 5 Ramazan 1293). 

4 Asif Beige, "Turklugii Yikan ve Yapanlar" (Vakit, 25-27 Çubat 1939) - Mithat Cemal Kuntay: 
A.g.e. s. 58-60). 

5 Bu konuda çu kitabimiza bkz. : Siyasî Miiesseseler ve Anayasa Hukuku (1975 baskisi), s. 229 - 230. 
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HUKÛMET-i MEÇRÛTA 

Mekteb-i i'dâdî-i Çâhâne kitâbet muallimlerinden Ticaret-i Bahriyye 
Meclisi zabit kâtibi Esad Efendi'nin eseridir 

Maarif Nezaret-i Celilesinin ruhsatiyle birinci defa olarak Bâbialî 
Caddesinde Mihran Matbaasmda tab' olunmustur 

17 Çewal sene 1293 

Hasilât-ι sâfiyesi Hediye-i Askeriyye Cemiyet-i 
Umumiyesine aittir. 

Fiyati iki kurustur. 

Hiikûmet-i Mesrûta 

SUAL 

Hiihûmet-i mesrûta nasil hukùmettir? 

CEVAP 

Kâffe-i muamelâti bir ser'-i kanunla mukayyed olan hukûmettir. 

SUAL 

Hiikûmet-i mesrûta ile hiikûmet-i mutlaka beyninde ne fark vardir? Ve hangisi ha-
yirlidir? 

CEVAP 

Hûkûmet-i mutlakanin muamelât-i umumiyesi kanunla mukayyed degildir. Meselâ bir 
hûkûmdâr ne kadar fatîn ve mûlk ve tab'asina ne kadar hayirhah olsa yine mesâlih-i umu-
miyenin kaffesini bizzat tesviye edemez. Bir takim memurlar istihdâmina mecbur olur. 
MemurJann harekât-ι umumiyesi ise bir nizâm tahtinda olmayip herbiri alelitlak keyfin-
ce hareket eder. Ο halde yalniz hiikûmdânn ehliyet ve hûsnû niyeti idareyi temin ede
mez. Bu cihetle idarede intizâm has il olamaz. Bilfarz olsa bile ο hûkûmdârin bekâsiyle 
kâim ve sonradan zâil olur. Hiikûmet-i mesrûta ise bôyle olmayip memurînin kaffesi 
muayyen olan kanun dairesinde hareket ederler. 0 halde idarenin intizâmi sahis ile 
tebeddul etmez. Demek oluyor ki hûkûmet-i mesrûta gerek devletin terakkî-i sûkûh 
ve sevketi ve gerek milletin husûl-u feyz ve saadeti için elbette hûkûmet-i mutlakadan 
a'Iâ ve hayirlidir. ÇQnki memur bir kanun-u mes'uliyetle mukayyet olmayip da ef'âlinde 
keyfine tâbi olur ise ve her ne zaman bir fenalik etse bir tarafa intisâb sayesinde ce-
zadan kurtulursa bu cûr'eti sairlerine dahi sirâyet eder. Bôyle adamlarm idaresinde bu-
lunan memleketlerde emniyet olamaz. Emniyet olmayan memlekette saadet umulmaz. 
Avrupalilann intizâm-ι idaresine dikkat edelim. ingilizler takriben yirmibes otuz milyon 
nûfustan ibaret iken kendilerinin ûç dort misli milletlere hûkûmet ediyorlar. Bu kolay 
sey degil. Kuvvete muhtaçtir. ingilizler kuwetle onun esasi olan intizâm-i idarede ka-
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zandiklari sohret cihetiyle memleketlerini âlemin define-i serveti hiikmiine koydular. Bu 
intizâmin esasi baska sey degil ancak hïikûmet-i mesrûtadir. Muamelât-i hukuk-u umu-
miyeleri kavânîn-i mahsusa ile takyid ve temin edilmistir. 

SUAL 

Bu halde memleketin mâmuriyetini mûcib olan seylerin biri de emniyet-i hukuk 
maddesi oluyor. 

CEVAP 

Çiiphe mi var. Lâkin bu emniyet-i kavânîne merbuttur. Kanunun ceryân-i hûkmunû 
ise hiikûmet-i mesrûta muhafaza ve temin eder. 

SUAL 

Acaba hiikûmet-i mutlaka dahi ahkâm-ι kanunu muhafaza edemez mi? 

CEVAP 
Edemez. Etse dahi muddet-i medide siiremez. Zira istenilen intizâm memurlardan 

birkaç kisinin dirâyet ve insaf ve hakkâniyetine merbut ve muhtaç kalir. Halbuki bun-
lar insandir. Ya kendileri vazifelerini hiisn-ϋ ifa etmezler yahut sonradan gelenler ο 
evsâfi hâiz olmazlar ise maksat hâsil olamaz. Bu surette hiikûmet-i mutlakadan de
vait! iizere faide memul etmek pek abestir. Delil istenilir ise milyonlarla niifustan iba-
ret olan Asyalilarla sair hiikûmât-i mutlaka idaresinde bulunan memleketlerin ahvaline 
bakmalidir. 

SUAL 

Demek ki hiikûmet-i mutlaka idaresinde bulunan bir ruesâ-yi memurine pek de era-
niyet olunamiyor. 

CEVAP 

Oyle ya. Olunacak emniyet yalniz bir hiisn-ϋ niyyete miisteniddir. Ya aksi çikar 
ise devlet ve miilk ii millet mutazarnr olmaz mi? Yalniz bir hiisn-ϋ zan tie devlet ve 
iimmet yasar mi? 
SUAL 

Bizim hukûmetimiz nasil hiikûmettir? 

CEVAP 

Bizim hukûmetimiz esâsen serîatla mukayyet oldugundan hûkûmet-i islamiyyedir. 
Binaenaleyh hûkûmet-i mesrûtadir. Lakin bir vakitten beri ahkâm-ι ser'iyyeye layikiyle 
riâyet olunmadigmdan hûkûmet-i mutlaka yolunu tutmustur. Bizde esasen pâdisahiarin 
vezâifi bile serîatla mahduttur. Yani kavâid-i ser'iyyedendir ki pâdisahin tasarrufât-i umu-
miyede ef'âl ve harekâti menfaat-i ammeyi istiizam ile mukayyettir. Meselâ bir adam 
mucib-i diyet olur surette birini katletse maktulun veresesi olmasa hakk-ι velâyet pâdisa-
hmdir. Lakin pâdisah bu maktulûn diyetini kâtile bagislayamaz. Yani kâtili diyetten affe-
demez. Zira ο diyet beytûlmâle aittir. Pâdisah onu affeder ise beytulmâle zarar te-
reddûb eder. Pâdisahin tasarrufat-ι umumiyesi ise menfaatle mukayyed oldugundan af
feder ise bu sartin hilâfina hareket etmis olur. 

SUAL 

Meselâ pâdisahin efkâr ve harekâti sakîm olur yahut viikelâ ve kurenâsi ifal ede-
rek mahdut olan daireyi tecavuz eder ise kim ne diyebilir? 
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CEVAP 

Bu mukteza-i ser-i serif ya kendisi islah-i nefs eder yahut menea-yi miislimin onu 
islah ederler. 

SUAL 

Nizam-ι mesru'un muhafazasi nasil olur. 

CEVAP 

Memurlann ef'âl ve harekâti daima nezaret tahtinda bulundurulmasiyle olur. Bu ne-
zareti iimmet etmelidir. 

SUAL 

Viikelâ dahi buna dikkat ve nezaretle miikellef iken niçin iimmet etsin? Ummetin 
ne vazifesi? 

CEVAP 

Evet ama viikelâ kusur eder ise kim anlayacak isin dogrusunu? Pâdisaha kim ar-
zedecek? Bundan dolayi hasil olacak menfaat ve mazarrat devlet ve ummete ait oldugu 
halde nezaret hususu dahi ummete ait hukuktandir. Zira viikelâ da memurdur. Onlann 
da ef'âli tahkik olunup hâk-i pay-ι sahaneye arzolunacak. Ο halde bir bîtaraf nazir ister. 

SUAL 

Umum-u milet nezareti miimkiin olur mu? 

CEVAP 

Hayir bu suret fesadi mucibdir. 

SUAL 

Ya ne yapmali? 

CEVAP 

Ahâlî tarafindan intihab olunmus bir meclis tesekkiil edip onlar nezaret etmeli. 
Fenalik gôriirler ise Hukûmete haber vermeli. 

SUAL 

Bu meclisin vezâifi nedir? 

CEVAP 

Devletin varidât ve mesârifine ve ahkâm-ι serîat ve kanunun tamamî-i icrasina dik
kat ve memlekete muzur olan bazi muhaddes nizâmlann tadilini talep etmektir. 

SUAL 

Pekvilà ama yukanda kanunla mukayyed olan hiikûmet hiikûmet-i mesrûtadir dedi-
niz. Çimdi burada bôyle bir meclisin liizumundan bahsediyorsunuz. Eger hukumetimiz 
hiikûmet-i islamiyye ise, tesekkiil edecek meclisin yalniz miisliimanlardan ibaret olmasi 
lazim gelir. Boyle bir tesekkur olunur. Lâkin muhteiit olursa olamaz. Zira ser'an câiz 
degildir. 

CEVAP 

Teskil olunacak meclis hakkinda hâsil olan siiphenin mense'i anlasildi. Eger bu mec

lis yalniz mesâlih-i islamiyyeye muteallik bir mesveret meclisi olmus olaydi itiraziniz 

pek becâ idi. Lâkin ôyle degil. 
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SUAL 

Acâib. Teskil olunacak meclis surâ-yi iimmet degil midir? Bu meclis miilkiin ida-
risini miisavere ile mesgul olmayacak mi? 
CEVAP 

Hayir. 

SUAL 

Ya ne yapacak? 

CEVAP 

Bu meclis azâlan adetâ ahâlî tarafindan intihâb olunmus miiddeîlerdir. 

SUAL 

Çok sey. Bunlar dava için mi toplanacaklar? 

CEVAP 

Evet. 

SUAL 

Kimden ve neden dolayi dava edecekler? 

CEVAP 

Evvela ahâlînin verdigi paralann mahal ve suret-i sarfmi ararlar. Eger israf yahut 
sirkat olunmus ise men'ini talep ve dava ederler. Sâniyen memurlar ahkâm-ι kanun 
hi|âfina ahâlîye zulmederlerse meselâ filan memur ahâl'-yi memlekete yani miiekkilleri-
mize sôyle zulmediyor diyerek muhakemesini ve cezasini talep eylerler ve kanun-u 
memleketin mamuriyetini kâfil olmak için yapildigi halde meydanda bulunan muhdes 
kanunlardan biri muzur ise bu kanun bizi harabediyor diyerek tâdilini isterler. Bilfarz 
eger istedikleri tâdilât devlete zararli ise bu meclisin iist tarafinda bir de meclis-i a'yân 
var. Onlar tetkik ederek reddederler. Bununla beraber kanunun mevki-i icraya vaz'i mut-
laka zât-ι hazret-i pâdisahînin tasdikine muhtaçtir. Mazarrâtini gôrdiigii halde pâdisah 
tasdik etmez. Hâsih hatt-ι hiimâyûndan dahi anlasilacagi iizere bu meclisin vazifesi 
mahdut olarak yalniz goriilen fenaliklan beyan ile davadan ibarettir. Bu ise her yerde 
herkesin hakkidir. Bizde ser'-i serifle dahi mueyyeddir. Bir miiddeî meselâ hiristiyan ol-
sa da bir memurdan zulm gôrse mahkemeye giderek sikayet ve hakkini talep ve dava 
eylediginde kadi olan zât ona sen hiristiyansin davaya hakkin yoktur diyebilir mi? 
Hususiyle serîat-ι islamiyye nazarinda muslim ile gayr-ι muslim hukukça miisavîdir. Va· 
zifelerine dikkat olunsun dedigimiz meclis adetâ fenaliklardan dolayi sikayet eder bir 
hey'et-i miiddeiyyedir. Biz bu meclisin teskiliyle gayr-ι muslim olanlan veli ittihâz et-
miyecegiz. Adeta onlar da mesru olan hukuklarmdan nâsi bizimle beraber gôrecekleri 
fenaliklardan dolayi dava edecekler. Yukanda denildigi gibi bu isi umum-u ahâlî tes-
viye edemez. Taraflarindan tayin edecekleri vekiller vasitasiyle hallerini hiikûmetlerine 
arzederler. Bu bâbdaki haklan ser'an ve insaniyeten musbet degil midir? Hususiyle 
âyet-i celilede émir ve irade buyuruldugu iizere muslumanlarin timem-i saire iizre hayir 
ve riichâni emr-i bilmaruf nehy an-il-miinker ile degil midir? Çimdiye kadar vuku' bulan 
fenaliklar ahkâm-ι serîata tevâfuk eder mi? Etmedigi halde bu haller ser'e muhalif ve 
bize muzurdur denilmek ve men'ine çalismak bize hususiyle ulemâya ait vezêiften ikèn 
siikût olundugu halde âyet-i celilenin tazammun ettigi hayir ve riichânin merbut oldugu 
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sartm fikdani lazim gelmez mi? Memurlarm zulmiinden kurtulup hukuk-u mesruasina 
tasarruf etmek insanin birinci derecede hakki ve serîatin birinci mertebe emrettigi me-
vattan oldugu halde mesârif ve varidâta ve ahkâm-i kanunun icrasma dikkatle mukellef 
bfjyle bir meclisin viicuduna ihtiyacimiz bedihî degil midir? Bervech-i mesrûh bunlann 
içinde birkaç dane de gayr-i muslim bulunur ise ser'in hilâfi mi olur? Siz islam degil-
siniz, bizimle beraber halinizi devlete arz ile dava etmeye hakkiniz yoktur denilir mi? 
Buna serîat-i islamiyye razi olur mu? Hâsâ. 

SUAL 

Ahâlî verdigi paranin mahalf-i sarfini ne hakla sorabilir? 

CEVAP 

Israf yahut sirkat ve mezâlimle bilahare devlet harâb olur. Devletin harâbi ahâlînin 
harâbindan nes'et eder. Yani evvelâ ahâlî harâb olur. Bu vahâmmetten kurtulmak ve fe-
naliklardan pâdisahlanni haberdâr etmek için her turlii esbâba tesebbuse ahâlînin 
hakki vardir. Zira sui idareden harab olacak ahêlîdir. 

SUAL 

Bu fenaliklann vuku' bulmamasina vukelânin dikkati kâfi degil midir? 

CEVAP 

Degildir. Zira insanlar agrâz-i nefsâniyye ile mutehallik olduklarmdan bir adamin 
elindeki iktidar-ι keyfine muallâk olunca emniyet-i matlûba hasil olamaz. Ya vekulâ dahi 
dikkat etmezler ise yahut fenaligi onlar eylerler ise ne yapilir. Mahv ve munkariz mi 
olmali? 

SUAL 

Bu meclisin liizumunu anlamak iizere biraz daha tafsilât vermenizi rica ederim. 

CEVAP 

Bunun için çok tafsilâta hacet yoktur. Yalniz bir zamandan beri zuhur eden fena
liklarin sebeb ve menseini miilâhaza etmenizi tavsiye ederim. Eger bizde ôyle bir 
meclis olaydi idarenin malum olan vakte kadar vaki olan tahribâtma meydan birak-
mazdi. Zira bu gidis hey'etimizi mahveder diyerek bihakkin dava ederlerdi. Meselâ bir 
mutasarrif bir memleket halkina zulmetse ahâlî valiye sikayet edip vali dinlemezse Bâb-i 
âliye sikayet ederler. Eger Bâb-ι âlî de dinlemezse hâk-i pây-ι sâhâneye arz ederler. 
Lakin Bab-i âli isterse isi yanhs anlatir ve pâdisahi ifale muktedir bulunursa ahâlî ha-
lini kime arzetsin? Bizde bir sadrazam ile bir çiftçinin hukukça hiç farki yoktur. Lakin 
bilfarz bir sadrazam bizzat bir adama gadretse hukûmet-i mutlaka usulu devam ettigi 
sirada ο adam onunla muhakeme olub da istifayi hak edebilir mi? Memurlarm daha kii-
çiikleri bile bôyledir. 

SUAL 

Ο meclis olursa herkez her tiirlu hukukundan emin olacak mi? 

CEVAP 

Evet. 

SUAL 

Bu meclisin ona ne tesiri olur? 
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CEVAP 

Pek çok tesiri vardir. Çiinki ahâlî tarafindan intihâb olunarak suret-i resmiyede ic-
timâ edeceklerinden herseyin hakikatini hukûmete yahut nihayet derecede hêk-i pây-i 
sâhâneye arz ederek muhakemesini talep ve dava ettiklerinde muhakemeleri icra olunup 
sairlerine dahi ibret olur. §11 hale nazaran bôyle bir meclisin viicudu âdetâ vâcibdir. 

SUAL 

Bu meclise bizimle hiristiyanlann ihtiyaci miisâvî midir? 

CEVAP 

Bizim ihtiyacimiz daha ziyadedir. Zira hiristiyanlar her turlii sikayetlerini istedik-
leri yolda esmâ' ediyorlar. Hatta icab ederse patrikanelerle duvel-i ecnebiyye suferâsinm 
sahâbet ve himâyelerine dahi mazhar oluyorlar. Zannederim ki simdiye kadar suret-i 
mahsusada bir musliJmanin magduriyetinden bahisle Bâb-ι âliye bir takrir gelmemistir. 
Lakin yalan gerçek hiristiyanlann mazlumiyeti hakkmdaki sayialar Avrupa'yi bile inan-
dinp ol bâbda Bâb-ι âli'ye tebligât-i resmiyye icra olundugunu ve sahâbetin derecâtini 
herkez bilir. Çu haie nazaran bôyle bir meclise bizim ihtiyacimiz daha ziyadedir. Hiris-
tiyanlarca bu meclis olmasa da maksatlan hasil olur ve oluyor. 

SUAL 

Bir takim adamlar niçin bunun aleyhine lisan kullaniyorlar? 

CEVAP 

Onlar birkaç firkaya miinkasimdir ve birkaç maksada hizmet ediyorlar. Bir takimi 
bu meclisin muhtelit olmasini serîata muhalif goruyor. Yoksa siddet luzumunu ve 
adeta bir hey'et-i miiddeiyye olup muddeî olan adam velev ki hiristiyan olsun davaya 
hakki yoktur denilerek reddedilemiyecegini dusunmiis olsalar ôyle itirazlarda bulunmaz-
lar. Bir takimi da bôyle bir hey'et olmadigindan ehliyet aranmayip her is iltimas ile 
olup bittiginden meselâ tarik-i ilmiyye ricâlinden ise besikte muderris ve mevleviyyet 
filan diyerek bilâ istihkak munâsib-i âlîyeye varmis ve usul-ϋ istibdaddan telezziine ahs-
mis olanlarla mulkiyye ve askeriyyeden olub da kezalik istibdad bahçesinde ve sahabet 
ve himaye sayesinde yetisip ohdan telezziize alismis olanlardir ki bunlann itirazi ôyle 
bir meclis olur ise ellerindeki memuriyet ve niifuz ve istiklal zayi olur korkusuyledir. 
Yani bôyle bir meclis olub da fenahklan gôrup hukûmete ve pâdisaha haber verirler 
ise sonra memuriyetlerimizden infisâl ederiz, yahut çocuklarimizi rutbe ve maaslarla 
mesrur ve mustefid edemeyiz gibi yalniz agrâz ve menafî-i çahsiyyelerine hizmet edi
yorlar. Halbuki birkaç adamin menfaat-i gayr-ι mesruasi ugruna erbêb-ι ehliyet kôse 
bucaklarda çuriiyub de bu sebeble bilahare koca bir devlet-i Osmaniye'nin mahv ve 
inkirâzma hiçbir vicdan insaf ve hakkâniyet kâil olamaz. Bu gibi muterizlerin kavli nazar-i 
sériât ve insaniyette daima merdud olmak lazim gelir. 

SUAL 

Bu soziimizden meclisin tevcih-i menâsiba dahi kansacagi anlasilir. Bu ise hukuk-u 
imâmete dahi miinâfî olmadigindan caiz degildir. 

CEVAP 

Bu meclisin vazifesi idarede fenalik gôriir ise arz ve ihtar etmektir. idareye yani 
menâsib ve tayin-i memurîn hukukuna asla kansmaz. Kaffe-i memurlarm azl ve nasbi 
zât-i hazret-i pâdisahînin elindedir. Meclis yalniz memurlarm ef'âline dikkat edecek, bir 
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memurun sui hareketini goriip haber verir ise ο memurun bekâsmi hangi pâdisah is-
ter. Hakk-i imamet dediginiz makam-i celil hilâfete ait olan emr-i kaza maddesidir ki 
ahkâm-ι ser'iyyedendir. Bunlar dahi sâir memurlar gibi emr-i pâdisahî ile nasb plunur. 
Bu sebeble ο hakka kat'en halel gelmez. Lakin kadi olan zât hilâf-ι ser' hareket ederse 
pâdisah haberdâr edilerek azl olunub yine emr ϋ irade-i pâdisahî ile yerine digeri tayin 
olunur. Ο halde hakk-ι imamete hiç taalluk etmez. Saniyen ahâlînin sikayetini mucib 
olan halleri irtikâb eden memurlar ya cehllerinden yahut denaetlerinden ederler. Lakin 
onlann sui istimalatindan hiikûmete sikayet eder. Boyle bir meclis olursa yani on-
larm kuwetine karsi bôyle bir kuwet olursa fenahklan gôruldukçe makam-i celil-i hi
lâfete arz olundugunda miilkun sahibi olan zât-ι hazret-i pâdisahî kat'en razi olmayaca-
gindan elbette ya azl olunurlar yahut islâh-i hal ederler. Ο halde sui istimâlât dahi 
azalir. 

SUAL 

Bu meclis olursa hiristiyanlar dahi memuriyetlere girecek fazla olarak asker de ali-
nacak. Halbuki bunun neticesi fena clur diyenler var. 

CEVAP 

Hiristiyanlann memuriyetlere geçmesini bu meclisin zuhurundan beklemek devleti-
mizin usul-ϋ idaresine ve ahvâl-i zamana vukufsuzluktan nes'et eder. Bunu sôyleyenler-
den sual ederiz ki umur-u miilkiyeye memur devâirden hiristiyan bulunmayan bir daire-
miz var midir? Bunlar devletin mevki' ve usul-i idaresi icabinca tabiidir. Mamafih bu 
madde bir muslim bir gayr-ι miislim ile bir tarlaya mutasarrif olub da tarlanin idare ve 
imarini onunla muzakere etmesine dahi tesmiye olunabilir ki ser'en ve aklen bir gûna 
mahzur dahi yoktur. Mahzurun biri de askerlik maddesi oluyor. Bu da ο meclisin elinde 
degildir. Devletin bilecegi seydir. Zira meclisin vazifesi yukanda dedigimiz gibi mah-
duddur. Bununla beraber luzum-u sahih goruldiigu halde râyet-i islam altmda bulun-
mak sartiyle gayr-ι muslim asker istihdam etmek hatta ganâimden hisse vermek dahi 
mesrudur. Nitekim tarihlerde devlet-i Osmaniye askerine iane için hiristiyanlardan ve 
tab'a-yi devletten pek çok defalar kiilliyetli firkalar ve cemaatlar kullandigi meydandadir. 
Surasi da miisellemdir ki askerlik ôyle bir nizâmdir ki bu nizâm altina giren adam ο 
nizâm uzere harekete mecbur olur. Karsistnda babasi ilân-ι husumet etse ona bile 
kursun atar. Nitekim bugunku giinde islam îslâma kursun atiyor. Sultan Mahmud-u Sânî 
zamanmda zuhur eden Misir vak'asmda birbirine kursun atanlar musluman idi. Biddêfaat 
Yemen'e Misir ve Osmanh askeri sevkettik. Yemen halki dahi musluman idi. Sîîlerde 
hemmezhebine kursun atmamak itikâdi pek kuvvetlidir. Bagdat'ta askerlik eden çîîler 
hukûmete isyan eden bazi sîî kabileler aleyhine istimâl olunuyor. Ne hacet, Rusya 
devletinin iizerimize sevk eyledigi ordularda birçok da Tatar bulunuyor. Onlar bize 
kursun atmiyorlar mi? Sâniyen eger hiristiyan hiristiyana kursun atmamak lazim gelir-
se duvel-i saire ordularmin bir ise yaramamalan yahut birbiriyle harb etmemeleri lazim 
gelir. Halbuki simdiye kadar bunun aksini gôrdiik. Hâsili asker olan adam askerlik s:fa-
tma, nizamma hizmet eder. Bunda din ve milliyet arayamaz. Bunlar tecrubelerle sabit 
olmustur. Hatta Yildirim Bayezid Timurlenk ile harb ettigi esnada maiyetindeki ordu 
dagildi da simdi bize kursun atan Sirplilann ecdadindan bes alti bin Sirpli vazifesini 
ifa yohjnda mahv oluncaya kadar çalistilar. Bunlar nefsimizde vuku' bulmus seylerdir. 
Bununla beraber her bir tekâlifi ifa eden musliimanlar asker dahi veriyor. Bu sebeble 
niifusa giinden gune tenâkus gelirse neticesi dahi bittabi fena olur. 
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SUAL 

Bunlara silah verilirse fena olmaz mi? Sirplilarla Bulgarlar meydanda degil mi? 

CEVAP 

Sirphlann bu isyani ôyle bir meclisin bulunmamasindan nes'et etti. Eger bôyle bir 
meclis olaydi vaktiyle Hersek isyaninin sebebini tahkik ile beraber bunun devami mu-
zurdur diyerek bir giin evvel vurdululmasini talep ve kusur olmus ise edenlerin ceza-
sini dava ederlerdi. Devlet de hale vakif olarak sur'atle is biter giderdi. Eger bizde bôy
le bir meclis olaydi senelerle Bulgarlarm içinde dolasan miifsitler def edilirdi. Eger 
bizde bôyle bir meclis olaydi simdi ikiyuz seksen milyon liralara vanp varidâtimiz 
faizlerine giden borçlar edilmezdi. Liizumu halinde ahnanlar dahi yagma olunmayip 
mulkun servetine sarf olunurdu. Eger bizde ôyle bir meclis olaydi Belgrad kaleleri ve-
rilmezdi. Daha ilersine gidersek Kinm vesâir malum olan zayiât olmazdi. Ne hacet, bu 
meclis bizim için vâcib midir, hayirli midir, degil midir sununla dahi anlasilir ki .si-
malde malum olan komsulanmizca pek de memnuniyeti mucib olmadiktan baska alti 
ayhk mutârekenin aleyhinde bulunduklan gibi bunun dahi aleyhinde bulunuyorlar. Hatta 
kendi içimizden bazilanni celb ve ifal ederek beynimizde tefrika hasil etmeye çalisi-
yorlar. iste muterizlerden buralarini bilib de efkârlarinda israr edenlerin hangi tarafa 
hizmet ettikleri anlasilmahdir. 

SUAL 

Suret-i tesekkulunde rey'iniz nedir? Avrupa'yi mi taklid edelim. 

CEVAP 

Hayir. Fransiz yahut ingilizlerin ahlâkî ihtiyaci uzerine yapilmis seyler bizim isimize 
gelmez. Bizde yapilacak sey madem ki serîat-ι islâmiyye her turlii hurriyet-i beseri ve 
mahâsin-i idareyi sâmil ve pek vâsîdir ο halde onun kavâid-i vasiasi esas ittihaz olu-
narak ona ve ihtiyacimiza gôre yapilmalidir. Hatt-ι humayun dahi bu sureti emretmek-
!e ôyle yapiliyor imis. Çunki bervech-i mesru meclisin akdem vezâifinden biri de ah-
kâm-i ser'iyye uzerine muesses olan kavânînin icrasina nezaretten ibaret olmasiyle bu 
surette pek az vakit zarfinda kazanacagimiz kuvvet ve saadet sayesinde Avrupa'da bi-
rincilik serefini ihraz ederiz. 

OTTOMAN CONSTITUTIONAL MOVEMENT AND "HUKÛMET-ί 
ME§RÛTA" 

ABSTRACT 

Following the return of the Young Ottomans to Turkey, an impetus was gi
ven to the struggle for freedom of expression. The efforts of the Young Ottomans 
headed by Mithat Pa§a culminated with the proclamation of the first constitutio
nal area in Ottoman history. 

In 1876, Esat Efendi a civil servant and journalist, worked out the first book
let on constitutional government. In his "Hukûmet-i Megrûta" (Constitutional 
Government) Esat Efendi tried hard to recuncile the §eriat with the Western par
liamentary system and sided with the constitutionalists of the period. 


