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Kanun-i Esasi hazırlıkları yapılırken kamuoyunda, basında konunun
tartışıldığını biliyoruz. Komisyon üyelerinin de hazılanacak an'ayasa konusunda
görüş birliği içerisinde olmadıklarını görmüştük. Genel bir değerlendirme
yaptlğımızda Kanun-i Esasi'ye karşı olanların üzerinde durdukları başlıca
hususlardan biri de, anayasalı rejimin hükümdarın egemenliği yerine, halkın
egemenliğini koymak olduğunu bir İslam Devleti'nde müslüman olan ve olmayan
'kişilerin yönetime katılmalarıyla din-devlet ayrımının ya~lmayacağınl, bu
yüzden böyle bir düzenlemeye gerek olmadığı konusuydu. Diğeri ise Tanzimatçı
görüş olarak nitelendirilen görüştü. Buna göre; Tanzimat tebaa'nın haklarını,
özgUrlüklerini, eşitliğini sağlamıştı. Hükümdar bu hakları kendi iradesini
kullanarak bahşetmişti. Bu islamlığa uygundu, çünkU hükümdar isterse "zamanııı
mas/alı atma göre", tebaasına haklar bağışlama hakkına sahipti.

Bu yüzden, meşrutıyet rejimine gidilirse, müslümanların hukukunun yok
olacağı Kanunu-i Esasi ve Mebuslar Meclisi'nin Hıristiyanların kanun koyucu
olmasını sağlayacağı, bunun da bir islam devletini Hıristiyan oylarına bağlamak
demek olduğu şeklindeydi.

Öte yandan meşruti bir yönetimin gerekliliğini savunanların dayandıkları
gerekçeler de vardı. Bunların içinde Bahriye Meclisi Zabıt Katibi Esat Efendi'nin
6 Kasım 1876 (17 Şevval 93) tarihinde bastırdığı bir risale "Hükümet-i Meşruta"
başlığını taşımakta olup, soru ve cevap şeklinde, Meşrutiyet konusunda
kamuoyunun merak ettiği sorulara cevap aramıştır. Sekiz sayfadan oluşan bu
broşürde meşrutiyet rejimi anlamına gelen, Hükümet-i Meşruta, Osmanlılara
anayasa rejiminin ne olduğunu, anayasalı bir toplumun neler kazanabileceğini
öğretmeyi amaçlamıştır. Kitapta soruları soran isimsiz kişinin. aslında 1876'da
oluşan Osmanlı Kamuoyu olduğu Esat Efendi'nin kamuoyunun merakını çeken
soruları saptayarak,cevap verdiğini görüyoruz. ) Sonuçta, çok şey söylendikten
sonra, şeriatın anayasal bir dUzenlemeye elverişli olduğunu böyle bir
düzenlemenin hem mUslüman, hem hıristiyanlara, yararlı olacağı kanısına
varmaktadır.

• A.Ü. DOLe.F. Tarih Bölümü

i Esat Efendi'nin "Hııkllıneıi Meşruta" başlıgıyla 17 Şevval 93 tarihinde Bahiali caddesindeki Mihran
matbaıı"ında hastırdıgı risalc aynen, Sami. Süleyman Paşa Mahkemesi. Cilt i. Konstanıiniye. 1328, s.
79-88'de yer almakta olup. Niyazi Berkes. Türkiye'de Çagdaşlaşma. s 319-320 'de genel hir
degerlendinnesini yapmıştır. Ayrıca Tarık Zafer Tuna'ya. "İlk Osmanlı Anayasa Kıtahı: IHikürııel-i
Meşruıa", Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi. c.ı. s. 34-35'tc geniş bir özetini
venniştir.
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GörUldUğU gibi daha Kanun-i Esasi hazırlanmakta iken kamuoyunda konu
çeşitli yönleriyle ele alınıp irdelenmekteydi. Bu tartışmalar kanunun yürUrlüğe
girmesi ile bir süre son bulmuş, yerini kutlamalar ve sevinç gösterilerine
bırakmıştı. ilanı izleyen tarihlerde İstanbul'da çıkan gazetelerde bu kutlamalar ile
ilgili bilgiler olduğunu belirtmiştik. Ahmet Saib'in derlediği bilgileri aktardıktan
sonra, Ulkenin çeşitli bölgelerinden, İstanbul'a gönderilen kutlama yazılarından
ilk kez arşiv'den aldığımız örnekleri vermekle yetineceğiz.

Kanun-İ Esasi'in ilanından sonra İstanbul'da yapılan resmi tören dışında
kutlamaların yapıldığını görUyoruz. İstanbul'da hem müslüman hem mUslüman
olmayan halk hep birlikte kutlamalara katılmışlardı. içlerinde yabancı
bankerlerin, Galata sarratlarının, tüccar ve esnafın bulunduğu büyUk bir
kalabalık, Borsa Komiseri Abidin Bey'in başkanlığında ve mızıka eşliğinde,
istanbul sokaklarında yürüyüp "Padişalıımız Çok Yaşa" nutukları atmışlardı.
Müslüman ve müslüman olmayan halkların memnunıyetlerini dile getirmek için
Türkçe, Rumca, Ermenice, olarak meşrutiyet yöntimini öven konuşmalar
yaptıkları kaynaklarda belirtilmektedır. Bu kutlamalara katılanlar arasında dört-
beş bin kadar da Talebe-i Olum bulunmaktaydı. Abdnlhamit bu kutlamaları
köşkünden seyretmekteyken, Mabeyn MUşiri İngiliz Sait Paşa'yı göndererek
Borsa Komiseri Abidin Bey ile adamlarını, hocalarla birlikte huzuruna da kabul
etmişti. Bilindiği gibi Abidin Bey, Kanun-i Esasi hazırlama komisyonunun da
üye olarak bulunmuş,etkili bir kişi idi. II'Abdülhamit, Abidin Bey'e ve
yanındakileri huzurunda taltif etmişti.

Bu bUyUk kalabalık grup, daha sonra Mithat Paşa'nın konağına
gitmişler,burada "Hukuk-i Umumiyyemize dokunur bazı şeyler teklif
olutlmakta imiş! Koııferans kararıııı kabul etmeyiz, Iıarb ederiz." diye
bağırmışlardı. Ancak Sadrazam, topluluğa hitaben bir konuşma yaparak kendi
sadareti zamanında devlet ve milletin şerefine dokunur bir şey yapılamıyacağını
belirttikten sonra kalabalık dağıımıştı. O gece bütUn istanbul sokakları ışıklarla
donatılarak halk sabaha kadar kutlama yapmıştı. Bu kutlamalar ve şenlikler bir
kaç gün daha devam etmişti.2 Ayrıca Kanun-i Esası'nin ilan edildiği gUn resmi
tarih olarak kabul edilmiş. Yıl dönemlerinde kale ve top bulunan yerlerde beşer
top atılarak kutlanılması kabul edilmiştir.J

Kanun-i Esasi'nin ilan edildiği gün sadrazamlık makamından biltün
vilayet, sancak ve kazalara telgraf çekilerek, Padişah' ın Hattı Hümayun ile ülke
yönetiminde yeni bir dUzenierne yapılması için Bakanlar, Ulema ve diğer ileri
gelenlerden Babıali'de oluşturulan Komisyon'un görevini tamamlamış olduğunu
"tanzım olunan Kanun-i Esas;'nin ilan ve icrası hakkında ..." verilen Hatt-ı
Hümayun da ise, "bugünkü Cumartesi... " günü okunarak yürUrlüğe girdiği,
"usul-ı istibdlid'a Iıittim verilerek şer-i şerifin akıl ve Itikmetlıı lter zaman için

1 Deverux. Robert. The Fırst Constitutional Perıod a Study of the Mithat Constutıon and
I'arliament, Baltımorc, 1983, p. 83-84.

) Takviın-i Vekayi, iMuharrem 1293, No: 1860.



ViLA YETLERDEN GÖNDERiLEN TEŞEKKÜRNAMELER 139

tasvıb ve tıılısııı eyleıliği u.5CtI-ıcec/ııle-i meşveret yüz bir pc1re top ... " atılarak
ilan edildiği, böylece Tanzimat'ın sunduğu ırz. can ve mal güvenliğine ilaveten
"... ltürriyet-i şaluiyeyi ve ııkvc1I11-1küıııile)'i c/ahi teıııi" ... " ettiği belirtiliyor.
Bunun için. memnuniyetın belirterek Padişah'a teşekkür edilmesi ayrıca toplar
atılarak durumun bölgelerde de ilan edilmesi ve isteyenlerin dini tören
yapılmasına izin verilmesi, ayrıca "... tllltziııı olumıcak teşekkürleriıı pO.5ta ile
ir.w1Ii... "'nin "tavsiye ve ilttc1r" olunduğu belirtiliyordu.4

Verilen bu talimat doğrultusunda ülkenin her tarafında Kanun-i Esasi"nin
ilanından dolayı törenler yapıldığı, Padişah'a dua edildiği, gönderilen telgrafın
okunarak halka duyrulduğu hususlarını kapsayan teşekkür yazıları istanbul'a
gönderilmeye başlanmıştı. Bu yazılar, bir araya getirilerek Sadrazam'a sunulmuş
ve Padişah'a da arz edilmiştir. Başvekalet arşivi Kısım No: 23, Evrak No: 308.
Zarf No : 10, Karton No: 67-70 'de "Kı;"Ct,,-i Esı;si'ııiıı ilk ilı;mmlc",
Vi/ı;yetlerc/eıı ge/eli teşekkürttı;me/er ve ıııc1rlizat tezkereleri 4 klasiir ve 15
giim/ekte 599 vesika." adıyla kayıtlara geçmiş olan bu belgelerin ifade edildiği
gibi 599 sayıyı bulamadığı, numarasını verdiğimiz dosyada 47 ayrı belgenin
bulunduğunu, bunlardan dokuzunun teşekkürnameleri arz yazıları kalanının da
çok imzalı teşekkürlerden oluştuğunu tespit etmiş durumdayız. Tasnif kaydıııda
sözü edilen 599 belgenin ne olduğu hakkında bu sanıada bilgi edinmemiz
mümkün olmadı.

Elimizdeki teşekkürnamelerin kapsamına gelince bir kısmı Arap
Vilayetlerinden gelmiş olup, arapça yazılmıştır. Bir kısmı müslüman halkın
yaşadığı yörelerden gönderilmiş olup, yönetici meclis üyeleri. ulema ve ileri
gelenlerin isim ve mühürlerini kapsamaktadır. MUslüman ve hırıstiyanlarııı bir
arada yaşadıkları yerlerden gönderilen, teşekkürnamelerde ise, müslüman
mUhürlerinin yanı sıra, gayri mUslimlerin hem mühürleri hem de, kullandıkları
yazıyla isimleri;imzaları yer almaktadır. Bütünü Sadrazamlık makamına yazılmış
olup, bir kısmının da nereden gönderildilerine dair ifadeler yer almaktadır.Devrin
gazetelerine de kısmen yansıyan bu teşekkürnamelerden özetle birkaç örnek
vermekle yetineceğiz.

GümUşhane Sancağı "Meclis-i irı;de" mührüyle. mühürlenmiş
Sadrazamlık makamına hitaben yazılmış, 30 Aralık 1876 tarihli ve 22 mühürlü
belgede, padişahın isteğiyle devlet yönetiminin "... bir Kı;",;,,-ı eec/it üzere
taıızim ve tesisi" amacıyla oluşturulan komisyonun görevini tamamlayarak
düzenlediği kanunun ilan edilerek uygulanması konusunda. Padişah' ın Hatt-ı
Hümayununun öngördUğU gibi " ... istibdüı/'a Ititı;ııı verilerek şer'-i şerifi" ve
'akl-ı ltikmetin lıer zamım içiıı tlt.'ivıb ve talt.~/ıı eylec/iği l/.5fJl-icec/ıde-i meş!'eref
i/ı;" kılmnıış o/dl/ğu" belirtiliyordu. Ayrıca bütün Osmanlılar için Tanzimat'ın
öngördüğü can güvenliğine ek olarak, Osmanlı halkına, kişisel eşitlik ve hürriyet
tanındığı. böylece " şu t1evr-i celil-i Itürr~vefe giriltliğitule" ılolayı" toplar

~ Sahah Gazetesi. 9 Zilhiccc 1293, "Kanun-i Esa.si'niıı \ aZiLLi I1lUhc~şcr \ilaycıc çd,ilcn
tclgraliıal1lc-i sami:'
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atılarak kutlamaların yapıldıgını belirten, 23 Aralık i876 tarihli, Sadrazamlık
makamından gönderilen telgrafın alındıgı, " derlıal me'mürin ve ulema ve
rüesa-yı millet ve sekene-i memleket Iıazır bulundukları Iıalde " okunup top
atılarak, herkese ilan edildigi, 'Padişah'ın tahta geçmesiyle "zaten U.',ül-ii~tibdadı
o anda malıv ederek müsavat-ı kamile ve Iıürriyet-i şalısiyeyi" getirdigi,
tamamlanan düzenlemeler ile Meşveret usulünün ilan edildiği, bunu herkese
duyurulması için, kaza ve nahiyelerle, buralara bağlı yerlere tebligat yapılarak
halka duyuruldugu, teşekkür için bu genel mazbata'nın düzenlenerek sunulduğu
ifade edilmekteydi.

Teşekkümameyi liva mutasarıfı, naib, müftü, muhasebeci, tahrirat katibi,
idare meclisinin üyeleri, belediye meclisi ve üyeleri, ticaret mahkemesi ve
üyeleri, mühürlemişti. Mühürleyenler arasında gayr-ı müslimler de yer
almaktaydı.5

Preveze Iivası mutasarrıflığınca Yanya Valiliğine gönderilen 26 Aralık
i876 tarihli teşekkür yazısında, bir önceki teşşekkürnamedeki ifadeler, benzer
cümlelerle tekrarlanmakta, bütün Osmanlı uyruğu halkın,bir kat daha refah ve
saadetini arttırmak amacıyla, ve "... lıürriyet-i şıı"siyeyi meşrUları"nı sağlamak
amacıyla, Padişah'ın buyruğuyla "IslaIlUtve Tanzimat-ı Celile-i malkiye" için,
Kanunu-i Esasİ'nin ilan ve icarsına geçilmesiyle "efrlid-ı Osmaniye'nin
Iıürriyet-i şahsiyeleri da"i müsavat-ı kamile ile temin ve i10n buyurulduğu"
bunu Sadarazam telgrafıyla kendilerine bildirildiği Padişah'ın bu lütfUndan
bütün halkın hoşnut olduğu Padişah'a duacı oldukları ifade ediliyordu.

Teşekkür yazısını bir öncekinde olduğu gibi, mutassarrıf, naib,
muhasebeci, idare meclisi üyeleri, gayr-i müslim aza ve yöneticiler olmak üzere
toplam 45 kişi imzalayıp mühürlemişti.6

Erzurum Valisi tarafından gönderilen 28 Aralık i876 tarih ve 147
mühürlü yazıda da benzer ifadeler yer almakta idi. "AhOm-ı Osmani
meyil1ןInda ittilıat ve mU.~iivat-1kamile" amacıyla Padişah'ın "lıürriyet-i
şalısiye ilave buyrulduğu" istibdat yönetime son verildiği, Sadrazamlık
makamının i i Kanun-ı Evvel 1292 tarihli telgrafıyla kendilerine bildirildiği,
bunun üzerine "bi'l-cümle Iıeyet-i me'mürin-i askeriye ve mülkiye ve ulemii ve
mulıtarOn ve rüesa-yi rulıliniye ile sekene-i memleket kulları "azır oldukları
Iıalde ba-kemııl-i ta 'zim kırli 'at ve Iıerkesin anlayacağı /isan ile tevsir ve
beyan-ı keyfıyetle tenvir" edildikleri Padişah'a duadan sonra kaleden toplar
atılarak sevinç gösterilerinin yapıldığı, telgraf bulunan Iiva ve kazalara, Sadrazam
telgrafının bir suretinin derhal çekildiği, telgrafı olmayan yerlere de bir suretinin
bastırılarak ulaştırıldığı "teM-yı şahlinelerin ber-minviil-ı ma'rüz Osmanlılık
nam ve şilıııııı ve Iıürriyet-; şah.~iye'yi ilan eden şu nimet-i ceı/ide-; li'tyılıadan
dolayı billıassa" Padişah'a bağlılıklarını ve teşekkürlerini ifade ettiklerini
belirtiyarlardı.

~Başvckalet Arşivi. Kısım: 23. Evrak: 308, ZarfNo: LO.Kulu No: 67-70.
i, Başvckaleı Arşiv!' Kısm : 23. Evrak: 308. ZarfNo: 10. Kulu No: 67-70.
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Belgeyi mühürleyenler arasında Vali, Vali Yardımcısı, Defterdar,
Mektubi, Ermeni Murhasası, Rum Metropol i Temsilcisi, Kaza Müdürleri, idare
Meclisi Üyeleri, Vilayet de görevli diğer memurlar, Mektep Muallimleri
bulunmaktaydı. 7

3 Ocak 1877 Adana Vilayetınden, Sadarazamlığa gönderilen yazıda da
aynı ifadeler kullanılmakta, mühür kısmında ise Vali, Hakim, Defterdar, Mektubi,
Müftü, üçü gayr-i müslim olmak üzere yedi idare meclisi üyelerinin mühürleri
bulunuyordu. Ayrıca Divan-ı Temyiz Heyeti (ikisi gayr-i müslim 6 kişi) Meclis-i
Temyiz Heyeti (Biri gayr-i müslim, 5 kişi), Ticaret Cemiyeti Mensupları (Üçü
gayr-i müslim II kişi), Ziraat Cemiyeti (II kişi) mensupları da teşekkür yazısını
mühürleınişlerdi.

Bir diğer teşekkür belgesi de "Kavala Ahalisi Kullarının Arıza-ı
Umumiyeleridir" başlığıyla Sadrazamlık makamına gönderilen 28 Aralık 1876
tarihli ve 68 mühür ve imzalı dökümandır.

"Meclis-i Rultaniyan-ı Ermeniyan 1863", ve "Meclis-i Cismani
Ermeniyan", "Sis Piskoposu Patrik-i Ermeniyan", mühürlü II Ocak 1877
tarihli Sadrazam'a hitaben yazılan teşekkür yazısında ise, Padişah'a tahta
geçtiğinde bütün Osmanlı uyruğu olanların eşit olarak refah ve saadete ve de
şahsi hürriyete kavuşmaları için Meşrutiyet yönetimine geçilece~ini ve meclisi
umumiyenin açılacağını duyurmuştu. Açıklamaya gerek yok ki, "Idare-i Meşruta
Usulünün Avmpa Devietlerinde tesi.~olunması, te'sirat ve icbarat-ı semeresi
bulunmuş iken Devlet-i Aliye-yi Osmaniye bu esa.mı ittiltazında mücerret his-i
tabiyesine ittib{i eylemiş olduğu niziimelt-ı celile-i mezkure'nin temai-i
icreisında tereddüd ve teraltlti olunmayacağı hakkmda bir te'miniit-ı kaviye
bulunmuş ve Kanun-i Esasiye'nin Tebii-ı Devlet-i Osmaniye'den bulunan
milel-i mulıtelifeyi yek diğeri ile hab ve reviibıt-ı vatandaşıyla kaviyyen 'akd ve
rabt edeceği şüpheden müstagni görülmüş olduğundan" Ermeni Milleti
kulllarını'n öteden beri Osmanlı Devleti'ne bağlı kaldığı, üzerine düşen görevleri
hakkıyla yerine getirmeye çalıştığı, bu yeni düzenlemeden ötürü de bağlılığını
yenilemeyi, "500 senelik sadakat-ı cansiperane ile taht-ı Iili balıt-ı Osmaniye
sarılmış ve bunu her ne can ile sevmiş ve kendi menfaat-ı milliyesini devlet-i
metbuası menfiiliyle merbut bulunduğu kadim'den beri bilmiş olUlı Ermeni
Mil/eti'nin ....Her sınıf tebii-yı Osmelniye'nin Iıuztir-ı kanunda ve memleketin
hukuk-ı veziiyijinde mütesavi bulunması Kiinun-ı Esiisi'de münderic
bulunmasından bir kat daha" memnun olarak "bundan bÖJle dahi mülk ve
veıteınlnmamuriyet ve terakkiyet ve mulıiifazası uğrunda" gerekeni canla başla
yapmaya hazır olduğunu arz ve beyan ettiklerini, bütün Osmanlıların kişisel
hürriyet ve saadetten yararlanmaları "ve imtiyiiziit ve muiifiyiit-ı milliye'nin
muhafaza ve istismarı hakkında" Padişah'ın bahş ettiği izinden dolayı Ermeni
kullarının teşekkür ve şOkranlarını arz etmekteydiler.8

Aralık-Ocak 1876-1877'de (gün belirtilmemiş Zilhicce 1293 tarihli)
Çerkeş Kaymakamlığı'ında.n, Sadrazamlığa gönderilen teşekkür yazısının

7 Sözü Edilen Dosya, bu dosyadan birkaç adeı leşekkümaıneyi örnek olması açısından ek'le
vemıeklc:yiz. Ek • ii

• Başvckalcı Arşivi, Kısım No: 23, Evrak No: 30B,ZarfNo: LO,Kulu No: 67-70.
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kapsamı diğer sancaklardan gönederilenler ile aynı olmakla birlikte, resmi
görevlilerin yanı sıra "Meştlyilr ve Eşraf-' lulnedaıı ve lüCCıırtl11ve
mııleberamltlfl" 82 kişi olmak üzere 128 kişinin belgeyi mühürledigini
görmekteyiz.9

Kısmen aynı, kısmen de özetle anlatmaya çalıştığımız bu teşekkürnameler
daha önce belirttiğimiz gibi, hükümetin isteği üzere kaleme alınmış yazılardır.
Elimizde çeşitli kesimlerin resmi istek olmadan, hoşnutluğunu belirten yazıları ne
yazık ki bulunmamaktadır. O yüzden ülkenin her yöresinden istanbul'a
gönderilen bu yazıları değerlendirirken çok dikkatli olmak gerekir. Bununla
beraber Osmanlı Uyruğu bütün halkla kişisel özgürlüklerin tanınmış olmasını
gerçekten memnuniyet yarattığı, özellikle müslüman olmayan toplulukların
hoşnut oldukları açıkça görülmektedir. Ermeni cemaatinin gönderdikleri
teşekkürnamenin bir ilginç yanı da Avrupa'da anayasal düzene geçilmesinin
Osmanlılara örnek teşkil edildiği fikrinin ifade edilmiş olmasıdır. 500 yıldan beri
devlete bağlı olduklarını, kendilerine verilen şahsi hürriyet ve imtiyazla, bu
bağlılıklarını devam ettireceklerini belirtmelerine karşın ii. Abdülhamit
döneminde de Ermeni sorununun yeni bir boyut kazandığı da çok iyi
bil inmektcdir.

Bununla birlikte, Kanun-i Esasi'nin hazırlanış döneminden itibaren,böyle
bir düzenlemeye gerek görmeyen ulema sınıfı, ve saray' mensupları da
bulunuyordu. Bunlar, Kanun-i Esasi ilan edildikten sonra da çeşitli vesilelerle bu
görüş ve düşüncelerini dile getirmekte ve Padişah'a sunmaktan geri
kalmıyorlardı.I(IAyrıca Padişah'a geniş yetkiler tanındığı özellikle i 13. maddeye
yapılan ek'le kanunun bir anlamının kalmadığı görüşünde olan Osmanlı
aydınlarıda vardı. Ancak bunlar hiç yoktansa, eksikte olsa anayasal bir
düzenlemenin yapılarak parlementer bir sisteme geçilmesinde yarar
görmekteydiler. Dönemin basını bu aydınların denetiminde olduğu için yapılan
düzenlemeleri onaylayan yazılar yazmaktaydılar. Az da olsa basın hürriyeti ile
ilgili düzenlemeleri yetersiz gören, tenkit yazıları da vardı. Bunların en ilginç
olanı,Teodor Kasap Efendi'nin çıkardığı bir mizah dergisi olan Hayal'de yer alan
karikatür ve altında yer alan yazıydı. ii

1876 Anayasası Osmanlı bürokratlarından oluşan dar bir grup tarafından
başarıımıştı. Doğalolarak da toplumun bütUn kesimlerinin onayı asla söz konusu
olamazdı. Elimizde bulunan teşekkümamelerin hepsinde memnuniyeti belirten
benzer ifadeler bulunmaktadır. Bunda da Sadrazamlık makamından ulkedeki
bütUn vilayet, sancak ve kazalara gönderilen telgrafın etkisi olmaiıdır.Bu sebeple
de elimizde ne yazık ki resmi istek olmadan, memnuniyeti ifade eden yazılar
bulunmamaktadır.

'. "yılı Dosya.

'''(izkaya. Yücel "!lirinci Kanün-i Es:1si ve Meşrutiyet Hakkında Ortaya Konulan Görüşler ve
I'aıkmcnlo Usülü hakkımIn Bir layıha". D.T.Cı: Cumhuriyetin (ıO,Yılına Annağan Dergisi.
Ankara. i lJK7 .

rı VOcudu halatlarla hai!-Ianmış bir insan karikattlrü altına KanCın-i Es<isi'nin 12. maddcsi yazılıydı.
"f\laıhual kanun daıresinde serhesilir."
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EK

EK- ı
Sabah Gazetesi, 9 Zilhicce 1293, " Kanun- i Esiisi' nin vazını mübeşşir

vilayete çekilen telgrafniime- i siimi".

EK-2
Başbakanlık Arşivi, Kısım No; 308 , Zarf No; 10 , Karton No; 67-70,

"Kanun- i Esiisi' nin ilk ilanından evvel Vilayetlerden gönderilen
teşekkürniimeler ve maruziit tezkereleri" ( 4 Klasör, 15 Gömlek, 599 Vesika.

Sabah
Kanun-i Esiisi'nin vaz' ını mübeşşer viiayete çekilen telgrafniime-i Siimi;
« cüıeıs-ı hümiiyun-ı hazret-i padişiihiyi müteiikib şerefsiidır olan hatt-ı

hümiiyun-ı hazret-i piidişiihi mantnk-ı tanzım ve tesisi akdem mekiisid-i piidişahi
olmağla, bu emr-i 'azimin müziikeresi içtin vükela ve ulema ve sii'ir zevattan
mürekkeb Biib-ı 'iili'de teşkil iden komisyon-ı 'ali bu kerre ikmal-i vazife eylemiş
olduğundan ta'nzim olunan Kan On-i Esasi'nin i' lan ve icrası hakkında şerefsadır
olan hatt-ı humayun bugUnkU cumartesi günü vUkela ve mUşiran-1 feham ve
ulema-yı kiram ve sa'ir amme-i enam hazır oldukları halde kemal-i tevkir ile
kıra' at, ve bugUnkU yevm-i mes'udda usul-i istibdada hitam virilerek, şer'-i
şerifin ve 'akl-ı hikmetin her zaman için tasvib ve tahsin eylediği usul-i cedıde-i
meşveret yUz bir pare top (atılmasıyla) endahtıyla 'ilan ve 'işa'at kılınmıştır. İş bu
tensikat-I cedide-i devletin ve milletin hukukoi siyasiyesini t'ayin ve her bir
Osmanlı efradı içün evvelki Tanzimat-ı Hayriye'nin bahş eylediği emniyet-i 'ırz
ve can ve mal nimetine ilaveten hürriyet-i şahsiyeyi" akvam-ı Osmaniye
meyanında ittihad ve mUsavat-1 kamileyi dahi temin etmesiyle şu devr-i celil-i
hUrriyete girildikten dolayı 'umumen i'lan-1 meserret, ve hak- pay-i celil-i hazret-
i padişahi'ye 'arz-ı teşekkürata mUsarat kılınmağla, oraca dahi keyfiyetin toplar
endahtıyla bila-i'lan-ı istek edenler tarfından icra-yı şehr... edilmesine mUsaa::le
ve tanzım olunacak teşekkürnamelerin posta ile irsal ve itare buyrulması tavsiye
ve ihtar olunur »

Hiikpiiy-ı Muallii-yı Hazret-i Sadaret Uzma Pişkah-ı Samisine
Cülus-ı hümayun-ı hazret-i padişahiyi müteakib şerefsadır buyrulmuş olan

hatt-ı hümayun-ı hazret-i şehinşahı mantuk-i celil üzere idare-i umumiye-i devlet-
i 'aliyye nin bir kanun-ı cedid üzere tanzim ve te'sisine 'inayet ve şayan buyrulan
müsa'ade-i ihsan.'ade-i hazret-i mülGkdarı ahkam-ı mu"addelet nişanı mGcebince
ol-bab'da teşekkül iden komisyon-ı 'iili ikmal-i vazife buyurmuş olmasıyla
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tanzim buyrulan Kanun-i Cedid-i Esasi'nin 'ilan ve icrası hakkında isabet-efza-yı
senuh buyrulan irade-i inayet-ade-yi hazret-i şehinşahide irade ve tebşirine ve iş
bu tensikat cedide-i celile mülk ü milletin hukuk ve esasiyesini ta'yin ve evvelki
Tanzimat-ı Hayriye'nin bahş eylediği emniyet-i ırz ve can ve mal-ı nimete
'ilaveten hilrriyet-i şahsiye'yi akvam-ı Osmaniye meyanında ittihaz ve musavat-ı
kamiliyeyi temin buyurmuş olduğunu mutedair şerefnameyi ve sadır olan fi II
Kanun-ı evvel sene 92 tarihiyle mUzeyyen ferınan-name-i telgrafiye-i cenab-ı
vekalet penahileri kemal-i ta'zimatıyla feth ve kıraat ve şükraniyetle cümleye
'ilan ve işaat ve icra-yı şehr-i'ayin ve şadmaniye mUsaraat olunduğu ve tensikat-ı
cedide'nin icrası ve bu bab'da dahi ihsan buyrulan e1tilf-J mala nihaye-i hazret-i
padişahide ve şu devr-i celili-i hürriyete girilmekle iş bu ni'am-i ale'l-alede ifa-yı
hak teşekkUründen aciz ve kasir bulunduğumuz misüllU şu lütf-ü merahim-i
celile-i hazret-i cihandari umum efrad-ı ' 'Osmaniyeyi şUkraniyet ve
secde-i muhammedde bırakarak akyam-ı 'Osmaniye efradının böyle bir niam-J
celil-i cemileye nailiyeti cihetle meserret-i fevkalade ile pek ziyade olarak da'vat-
i mefruze-i hazret-i padişahiyi muvazebet kılınmış ve yaveri-i tevfikat-ı ilahiye ile
idare-i mevküle-i hazret-i sadaret-penahilerinde muvaffakiyet-i seniyyeleri vaz'
secdegah kılınarak tezekkür ve tilavet olunmuş olmağla mesrilriyyet ve arz-ı
şükraniyyet ma'arruzunda iş bu mazbata-ı umumi-i mülukanemiz tasdikine
mübaşeret kılınmağ/a herhal ve hatibe-i ahvalde-emr-ü ferman hazret-i men-
lehu'l emrindir. Fi Zilhicce sene 293 ve fi Kanun-ı evvel sene 293 .

Meclis-i idare Heyeti
Meclis-i Belediye Heyeti
Meclis-i Deavi Münderecatı
imar-ı memleket

Memurin-i sairesi

Meşayih ve Eşref-J Hanedan ve Tüccaran ve Muteberan

Huzur-ı meal-i mevfUr-i hazret-i vekalet penahiye
Ma'ruz-i Çakiran-i kemineleridir ki;

Culus-i meyamin me'nus-ı hazret-i padişahiyi ma'lum olan hatt-ı
hümayunla bi'l-cümle teba-yı devlet-i Osmaniye'nin mUtesaviyen refah-ı hal ve
sa'adete ve hürriyet-i şahsiye'ye na'iliyetleri ve mülk ve vatan ın terakkiyat ve
ma'muriyet-i esbabının istihsal ve istikmali zımnında mesalih-i umumiyenin
ka'ide-i meşveret ve usul-i meşrutiyete rabtıyla bir Meclis-i Umumiye'nin teşkil
buyurulacağı va'ad ve tebsir buyurulmuş idi işte mebde-j feyyaz ve selamet
olacak şu usul-ı cedide-i meşrutiyye ile Kenun-i Esasi'nin ve bunun derununda
muharrer olan kavanin ve nizamatın tanzim itmamıyla mevki'-i icraya'konulmuş
bu kere şeref-baş sudur buyurulan hatt-ı hümayun-ı 'adalet makrun-i hazret-i
padişahi ile irade ve ferman buyrulmuş olmasından ve müstağni-i ta'rif oldığı
Uzere idare-i meşruta usfilünUn Avrupa devletlerinde te'sis olunmuş te'sirat ve
icbarat-ı semeresi bulunmuş iken devlet-i aliyye-i Osmaniyye bu esasın
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ittihazında mUcerred hUsn-U tabiiyyesine itba' eylemiş olduğu nizamat-I cedide-i
mezkfırenin tamam i-i icrasında tereddUt ve terahi olunacağı hakkında bir
te'minat-ı kaviye bulunmuş ve Kanfın-i Esasl'nin teba-yı devlet-i Osmaniyye'den
bulunan milel-i muhtelifeyi yek diğeri ile hubb ve revabıt vatandaşıyla kaviyyen
'akd ve rabt edeceği şUph eden mUstağni görUnmUş olduğundan Ermeni milleti
kulları müstefrik bahr-ı sUrfır ve cevr-i vesaye-i ihsan-vaye-i hazret-i padişahi de
mulk ve vatan ın yeni başdan kesb-i hayat taze etmesiyle beraber millet-i
çakiranemiz ahvalinin ıslah olacağına ümid var olmuş ve bu bab 'da müstevli-i
kalbimiz olan sürfır ve cevri hadd-ı layıkında ifade eder kelimat bulmak mUstacel
olduğundan ruz ve şeb edası mefrfız-J uhde-i çakiranemiz olan eda-yı cizyeyi
hazret-i padişahiyi bu münasebetle dahi yad ve tekrar ile tertib-i lisan-J ubudiyet
kılınmıştır. Beş yüz senenin sadakat-i can-siperane ile taht-ı 'ali baht-ı 'Osmaniye
sarılmış ve buna hırz-ı can ile sevmiş ve kendU menfiiat-i milliyesini ve devlet-i
metbuasJ menafiiyle merbut bulunduğunu kadimden berü bilmiş olan Ermeni
milleti şimdiye kadar devlet-i metbu'asına sadakaH himem ve hidemat-ı
mütenevvia'da bulunmuş olduğu misüllü her sunufteba'-ı 'Osmaniye'nin huzfır-ı
kanfında ve memleketde hukuk ve' vezaifinde mütesavi bulunmuş Kanun-ı
Esasl'de münderic ve müserrah bulunmasından bir kat daha teşvik ve tergib
olunarak bundan böyle dahi mülk ve vatanın mamfıriyet ve terakkiyat ve
muhafazası uğrunda ez-can ü dil ifa'-yı ferayiz-i sadakat ve lazıme-i hidemat'da
ve amade bulunacağımızı kemal-i iftihar ve mübahata 'arz ve beyan eder ve bi'l-
cümle teba-ı 'Osmaniye'nin hürriyet-i şahsiye ve refah ve saadet hale mazhar
olmak nimet-i celilesinden mutazammın ve müstefid olmaları ve imtiyaziit ve
muaffakiyat-ı milliyenin muhafaza ve istimdirı hakkında bi-derin-i mebzfıl
buyrulan mUsadat ve 'inayet-ı celile-i cenab-ı padişahiden dolayı Ermeni milleti
kullarının şOkraniyet ve muhmetinin atabeci meali-i mertebe-i hazret-i
şehinşahiye 'arz ve takdimine müsade-i seniye-i cenab-ı sadaret penahileri erzan
ve şayan ile bu yüzden dahi milletçe cümlemizin mesrfır ve hazan buyrulmasını
istirham eyleriz ol-bab'da ve herhalde emr ve ferman hazret-i menleh'ül-
emrindir.

Sene 24 Zilhicce 293 ve rı 28 Kanun-ı evvel 293
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