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Ozerinde cahsrna yaptrqrrn Tasvir-i Efkar gazetesi Sinasi taratmdan"
istanbul'da 28 Haziran 1862 de yaym hayatma baslarrustrr. Sinasi avrupaya
gidince gazetenin yonetimini 200. sayidan sonra Narmk Kemal'e brrtakrmstrr
daha sonra Recaizade Mahmut Ekrem gazetenin yonetirnlru ustlenrnlstlr.
Tanzimat doneminde yaynlanan gazeteler, Tanzimat Edebiyatrrun
olusrnasmda oenrnli bir rol oynarmstrr. Makale, fikra, haber, roporta], sohbet,
aru, siir, deneme, hikaye ve roman turlerinin qelisrnesinde Tasvir-i Efkar
gazetesi oenrnf rol oynarrustrr,
Bu gazetede;
•
•
•
•
•
•
•
•

Hilafet ve Osrnanlrlar - Oleyrnan Nazif
Resit Pasa ve Tanzimat-1 Hayriye
Yeni Osrnanlilann Sebeb-i Zuhuru - Ebu Ziya
Mustafa Faz1I Pasa
istanbul'da Tanzifat ve Tezyinat - Ebu Ziya
Anadolu'yu idare. - Suleyman Nazif
Geng Osmanlilarm istihsal-i Mesrutiyette Ahrar-1 iran'a irndadt
Yeni Osmanltlann Sebeb-i Zuhuru - Mustafa Faz1I Pasa

Bugunku Turkc;eye akratilrrustrr.
Boyle bir cahsrnaya bizi sevk eden ve yardrrnlanru esirgemeyen Sayrn
hocam Doc.Dr. 0. Bulent Yorulmaz 'a tesekkur ederim.

Hilafet ve Osmanhlar

Son haftarun silsilesi suuna -ihtimal ki hie bir taraftan celbi dikkat
etrnekslzin iltihak eden iki hadise vardrr ki, hem maziye, hem mi.istakbele
sumul cihetiyle ve itikadrrruzca rayb-1-munun en mi.ihimleri ecdadrna dahil
olabilir.
Bu olayrn biri, hilafeti islamiye narruna son olarak rrusir'da tertip ve tedvif
edilmeye tesebbus olunan dolab-1 ihtiyal, digeri guya payitahtrrruzm vukuati
ahiresi Hindistan'm sirnalinde mi.itemekki bazi Akvam-1 islamiyece layikryla
tefehhi.im ve telakku olunarnadrqmdan ahvali tedkik icln Afgan umerasmdan
Bahadrr Han'm Mrsir'dan dersaadete vurudrna tealli.ik eden gilukaldir.
Devri sabikm bazi erkan-1 istibdadi o maziye layrk bir istikbale vi.icuda
getirmek icin Misrr'da Arapca nesr olunan gazetelerden ikisini ibadullahtan
birahmane ahz ve gasb etrnis olduklan paralarla rnaksatlanru cezbettiler. Bir
kac gi.inden beri bu iki mecra vasrtasi ile Car aktar-1 aleme isale-i cerkap fesat
etmek istiyorlar.
Devri cedidin nakrl rnuasm olmaktan ziyade, ferainei kadiminin name-i
agmali olmaya layik olan $LI iki ceride-i Mrsri'yenin hi.ir ve masum
memleketimize duhuluni.i hi.iki.imeti rnesrudai Osmaniye ernrazi mi.istevliyenin
vasrta-i srraiyeti olan esyayi mi.ilewisiye yap1ld1g1 gibi bi hakkrn men etti.
Vakti ile ve bin tanki narnesru ile makam-1 hilafete takrib ederek ve
bilatefrik cins ve meshep herkesi ve bilhassa ehli islarru soyanlann halen
hilafet-i kuberayi vesile-i cerri menfaat daha doqrusu aleti sekavet etmek
curetinde bulunmalarma herkes ve bil hassa ehli islam haret ve nefret eder.
Maksatlannm ide-i napakile hilafeti mutahharaya temas etmek ki.istahl1gmda
bulunan bu enkazi istibdadrn sebebi tesebbusati ne aqlayt kelimetillahtrr, ne
teyyidi suruu Muhammedi. Otuzuc sene hasarata mecma ve mi.iekkil olan o
makama muallarun nezaheti haziresi bu ne besan biar ve lnsaft kudurtuyor. Bu
nesriyan faside ve mi.ifsideye karsi bilumum osmanlllann nasiye-i vakannda
numayan olacak cini nefret ve telinin mumasilini, bilimum muvahhinin, initafkah
envar-1 iman olan cebah-1 bak: derhal izhar edeceqlne eminiz. Munsrf ve bi
taraf olmak sarti ile hicbir kavim ve hicbir fert inkar edemezki; Hilafet-i
islamiyye bugi.in Hanedan-1Ali Osman'm bir hakkt muktesebi mesruidrr ve bu
hanedanm sahaif hayan alude-i levsi musavi olmayan her uzuv mi.ikevremi,
nobeti hilafet zatma geldiginde, (Emir-il-Mi.i'minin) unvarum sername-i ilkab-1
saltanat ve mi.ibahat etmek hakkma maliktir.
Hilafet-i nubuweye mi.iktedir ve mi.inewir hi.ilefanrn ilde-i azmi ve
ta'ziminde bulunduqu zaman liva-1 ul-hamd islam hergi.in bir ktsveridiyerde
temewi.ic saz-1 zafer ve blladi islam-1 imran ve irfan ile memaliki saireye kars:
serefraz ve rnuvakkir idi. Abbasilerin tedricen ve mi.itevaliyen ducar olduqu
zaaf ve inhitad mkiraz ile hitame ererek seriri hilafeti musrikin Tatar'm pamal
tecavi.izi.i oldu. Halife-i vakt ise fakr-u izdrrabma Kahire medreselerinden

birisinin metruk ve rnunsar bir kosesinde aglatmaktan baska hicbirsey
yaparnadr.
Hilafetin bu sukut ve felaketi tam uc bucuk asir devam etrnis ve
birbirlerini doqramkatan baska bir sey yapmayan ve dusunmeyen duvel ve aku
arm islamiye uzaktan seyirci kalrmstrl ...
Selimi eweller zeres-i cihan clan sevket ve Saltanat-1 Osmaniyeyi hilafeti
islamiyenin hikmeti taalisine mutevaziane arz ettigi gun Alem-i islamdan bir
sadayi sevk ve sukran yukseldi, Halife-i Rasul-ul-Allah'm hutbelerde okunan
narmru artrk inin-i fakr ve acz degil, lule-i san ve zafer-i tebcil ve tetvic
ediyordu. Bu intika-1 musibi yalrnz saon Halife-i Abbasi mutevekkil al-Allah
degil, bilumum akvam ve umerayi islamiye tasdik etti. Hatta o zaman
Hindistan'm ve belki butun ciharun en buyuk hukumdarlanndan clan Ekbersah
Al-1 Tirnur'a mensub olmaklsa beraber oglunu teyminen (Selim) tesmiye
etmekle Halife-i bilhakk: vakte arz hurmet ve meftuniyet etmisti. Bu kadar ali
ve mukaddes bir hakki hlcblr vakit bir takrrn avraz ve ihtirasat veddiyenin
pamal-1 taawuzu atamaz. Buqun bir rnutenebbi, bir mutemehdi diyar-1 islamda
nasrl istikbal olunursa hanedan-1 Ali Osman'a karsi davayi hilafet edecek bir
muzevviride o suretle mustahak-i kab olur. Bahadir Han'rn sehrimizl ziyaret
etmesine gelince: Eger vatarurmzda seyr ve seyahat veya memleketimizin her
halde Afganistan'a metfuk clan rnuessesat ic;timaiye ve medeniyesinden
vataruna emsile-i imtisal qoturerek iki medeniyet ve siyaseti birbirine takribe
vesatad icln qelmis ise rnusafiri muhteremimize rasimei hos amediyi ihlas ve
muhabbetle igfa ederiz. Yoksa bilmem hangi diyar ve akvarmn tasihi zehap
ve teskini heyecarn gibi manevi bir murakabe-i mustakbelenin ihtimal-i
tehdidine karsi sukut etmek hur ve rnustakil bir hukurnet ve devlete sahip
olmak itiban ile bizim icln kabil degildir.
Biz osmanhlar akvam ve anasrr-i muhtelifeden rnutesekkll ve yekvucut
bir heyetiz. izzeti nefsi Osmaru, bakdema vukuu bulacak her rnudehaleyi,
herhangi taraftan vaki olursa olsun ve ne sekil ve maksatta bulunursa
bulunsun serhatti memlekette tevkif etmeye cahsacaktrr. Biz bunu devletimiz
icln hem seref hem vazife addederiz.
Asya'run
vasat
ve cenabmda
mutevatdm
din kanndaslartrmz
mutekkerad-i siyasiye ve ic;timaiyemizi tedkik ve taqklp etmek istiyorlarsa
rnaateessuf pek gee; kalrruslardrr. Otuzuc sene muddet-i istibdatlann en
takatsikeni altrnda ezildik. 0 zaman sehrirnize gelenlerin ekseri bizi ezen
penc;eyi ezerek caizelerini almaktan baska bir sey yapamaz. Ve hatta
onundeki elvahi fecaata kars: bir nisane-l teellum ve terahurn bile qostermezdl.
0 menhus cadrrlanrn kurdugu zaman simdi vakayrrruzi yakmdan tedkik etmek
isteyen doslarrrruzdan ne muavenet gorduk! ...
Dusrnan rnusterekl
oralarca
i~gal rem Afgan'a
giden Heyet-i
Osamrnyenin veche-i ikaz ve niyazma Eyup Han Kabil sehrlnin kaprlanru
kapanustn ...

Gecrnlsin
her hatrrasi
bizim icin bir cerlhadrr,
burada tazelemek
istemeyiz. Yalruz mugay1r surup ve hak bir davayi muzevvirle tarihi islama bir
sahife-i nevini alem ilave olunmasm. 0 tarihki mali kadar mesaibide

muhtevidir! ...
Suleyman NAZiF
Re§it Pasa ve Tanzimati Hayriye
Yeni gazetenin-Takvimden Bir Yaprak-Senamesi altmda nesrini itiyat
ettigi letaifi taswurat ile ulfet edenler hie suphe yoktur ki ekseri frkralannda
rnundemic olan nukati dakikadan istinbak ettikleri maaniye ekseriye pek ciddi
yazrlrrus makalelerde tesaduf edemezler.
Bilmem hatrrlardarrudrrl Kthc alayrrun ferdasma rnusadlf olan lkiyuz
altrrus bir numarall nushadaki takvimden bir yapraqm ihtiva ettigi - Buyuk
Pederle Hafid arasmdakl mukaleme tarihi siyasimiz nokta-i nazanndan
minelbab ile mihrab - ahvali ruhiye-i milleti qosterir bir miret hakikattir.
i§te F1kra:
" Dun yash bash bir adam yedi sekiz yaslarmda bir cocuqun elinden
tutrnus, Beyazrt'a doqru gitmek uzere Balmumculara kadar qelrnis, buradan
oteye qecemernls. Bir aralrk Resit Pasa Turbesl onunde bir kryida srkisrrus

kalmrstr,
-Cocuk soruyordu:
-Aga Baba, sen Kill<; Alay1 gordun mu?
-Gorurn yavrucuqurn; rahmetli babanda gormu~tu.
-Yeni hunkar buradan rm qececek?
-Aga Baba! Bu turbe kimin?
-Resit Pasa'run.
-Resit Pasa kim?
-Sana nasrl anlatayrrn: Devlete, millete hizmet etrnis buyuk bir adam.
-Ya!!...
Biraz sonra oralan pek kalabahklastr, Beyazrt tarafmdan itilip kalan halk,
slddetll bir ceryan hasu etti. Buyuk peder torunun elinden cekerek divan yoluna
gitmek istedi. Cocuk buradan aynlmak istemiyordu. Dedi ki:
-Aga Baba buradan aynlmayallm. Alay buradan qecerken hunkar ve
gelen pasalar elbette Resit Pasarun turbesi tarafma bakacaklar. Yuzlerlni iyi
.. .. .. I
goruruz ....
Bir cocuk llsanrndan masumane eda ile soylenen bu sozlerle ifham
edilmek istenilen rnanayi acaba, okuyanlardan kac ki~i istifham etrnistir?
Yoksa katibinin yazacak bir sey bularnayip ta ( laktrti k1tllginda asmalan

budamak) kabilinden bir seyler karalamak istemis olrnasi rm hukurn edilmisfir.'
Bize kahnca ikinci ihtimal daha kuwetlidir.
$uphe yoktur ki Resit Pasa, bu devletin en buyuk adamlanndan biridir.
<;unku Avrupa'run Devlet-i Osmaniye hakkrnda yuz seneden beri besledigi
ittkad: sakrrnm, tehlikesini herkesden ewel idrak ile refi esbabrna tesebbus
etrnis ve binaenaleyh saltanati sine-i duvel-i muazzama adadrna ithal icin
iktizay. asr uzere lazrrn olan rslahat-i mulkiyenin duayemeni (tanzimat-1
hayriye) narm ile vaaz ederek, milletin evliya-1 niarru srrasina qecmlstir.
Zarnarurruzm inkilabat ve terakkiyatma salrane ve rnuteessirane bir
nazarla musahede edenler bir kere vatarurruzda iki ucyuz seneden beri
dokulen hunu nahaklan, rnusadere olunan mallan, pamal edilen namuslan
dusunuyor: bir kerede tanzlrnati qoz onune ahrsa, Gulhane Haddrru Hukuku
beserin rnuhafazasi icin yaprlan taahhudati adaletten addeder.
Halbuki tanzimat, hattt zatmda hukuka rnutealllk degil, srrf siyasi bir
eserdir.
Vakran zahirine bakrhnca herkesin hayatrna, rnahna, irzrna kafil olmak
icin yapilrrus zannolunur. Hakikat halde ise devletin hayatrru temin rnaksadiyla
ilan olunrnustur. <;unku Avrupalllarca devletimizin hatime-i hayatrna hukum ve
imza olunmak rnukarrer idi. Gulhane Hatti, bazrlanrun zanru gibi Saltanat-1
Osmaniye icln bir ( sartname-i esasi ) de degildir. Yalruz < sartnamei hakikimiz
olan ser'i serifin kavaidini t'yid ile beraber Avrupanm fikrine muvafrk bir kac
tedabiri idareyi mueyyid bir beyannameden ibarettir.
Gulhane Hatti, eger rnukademesinde te'sisi rnuddia ettigi ahkam-1
kulluye-l · seriye-i, yalruz emniyet, can ve mal ve namus ile tefsir edildigi
hurruyet-i sahsiyeye hasr etmeyerek, hurruyet-i efkar ve hakimiyet-i ahali ve
usulu rnusevveret gibi bir eek esaslan dahi kamilen ilan etrnis olaydr; o vakit
Hilafet-i Osmaniye icln bir sartnarne-l esasi hukmunl; alabilirdi.
devrede bulunanlann rivayetiyle de sabittir ki, millette hukuku asliye ve
siyasilerini iktisab fikri degil, idrak hassasi bile mefkud olarak, yalruz rrz, mal
ve carun her ne tarik ile olursa olsun tahn zarnanmda bulunrnasim temniden
baska bir mutlip ve muddia rnutasavvrr degildi.
Resit Pasa Tanzirnan kendi hayatmm rnuhafazasi icin nesreyledi,
diyenlerde vardrr, Bu rivayetin srhhati farz olunca ne iazrm gelir? Oyle bir
zaman iclnde Gulhane Hattrru ilan edecek kadar dirayet ve cesarete malik bir
adarrun vucudu hie; olmazsa o hatti hurnayun kadar nafi degilmiydi?
Resit Pasaya atf olunan ta'rizlerden birde Tanzimati Avrupa duveliyesine
tevdi etmesidir. Acaba Resit Pasa Tanzirnatt Avrupa tahtt kefaletini vermeyip
te ne yaprnahydr? 0 hattr tahrir ve rstar edeni uhud ve irnarunarm, yoksa
ulemay: kefaletle zarnaruna rm terk etmeliydi?
Ulemada siyasetiyle rnukellef olduklan ahkam-1 seriata urnerayi muraad
ettirecek kudret mevcut olsa idi, zaten mezalimden eser kalmaz ve
binaenaleyh ilam tanzimata da ihtiyac gorulmezdi.

Daha sekiz mah-1 mukaddem krsrnt bari ile te'yid edildiqine kanaat
getirilen mesrutiyetin, bir bucuk ay evvel gordugu darbe; bize yetrnis be$ sene
ewel icin daha sedit haller vukua qetireceqlne olsun ihtimal verdiremez mi? 0
halde Resit Pasa Tanzimat-1 Haynyeyi Avrupa'run kefaleti duveliyesine tevdide
isabet etmerniste kabahat mi etrnlstir? Hatime-i makale olmak uzere yine
tekrar edelim: Resit Pasa bu devletin bakasma hikmet edenlerin en
buyugudur.
Ebul Ziya
Yeni Osmanhlarm Sebebi Zuhuru
Mustafa Faz1I Pasa
Fll-Hakika Nur Gazetesi buna bir dereceye kadar muvaffak olrnustur.
Fakat bu muvaffakati bir defaya rnunhasrr kalmakla beraber, Mustafa Pasa
icln mucip memduhiyet bir sekilde zuhur ettiginden maqlubiyet, hasimlanna
teveccuh etrnistl. Mustafa fazrl Pasa'run Nur Gazetesine mektubu:
"Direktor Efendi!
Nur Gazetesin 1 $ubat tarihiyle nesr olunan nushasrru qordum. Muradrm
gazete rnubahasatrru takip deyil, muhabirinizin verdigi havadisi tashihdir.
Benim bir slrketi sarrafiye tesklt edeceqimi ilan eden gazetelerin ifadatm, her
nekadar efkan amme dahi red edersede buna kanaat etmiyerek ben ahi katibi
hususiyem vasitasryle tekzibine mubaderet eyledim. Bu gazeteler, yine ( o
pihaym) kompanyasryla olan ahz ve itam uzerine bir taktm aracif nesr
etmektedirler. 0 muhabirler yakmen bilmelidirler ki, ben mesalih zatiyemi terk
ederek, $LI sirada mensubuyetiyle rnuftehir olduqum devleti muazzama-i
Osmanienin, giriftar olduqu bahran idareyi bertaraf idecek vesaili istihzar ile
i$tigal itmekteyim.
Masalihi umumiyenin mesalih-i zatiyeden mukaddem olduqunu bilmeqe
mubayenet mezhebiyenin tesiri olmamak lazrrn geldigi, umuman itiraf ve tasdik
olunur. Binanaleyh insan olanda islahat ve vatan gayreti bulunmak iktiza eder.
Messubiyetiyle rnuftehar olduqurn Osmanlt Milletinde efkart cedideyi teskil
eden erbabt sebabm dahi muradt budur.
$u efkan rnurevvec olanlar, ne tedbiri brrakip yalruz ( Kader boyle imis)
dimekle vakit qecirirler, neden umidi kesip me'yus olurlar. Girit ihtilali vesair
igti$a$at ise bu zevatm efkart sabitesini ihlal idemez ...
Mustafa Faz1I
0 zamanki matbuati Osmaniyeden birinin mulahazasi
"Bu tezkirenin bir ftkrasi vardtr ki, milletin ahuali zatiyesini dusunenler
icin sureti mahsusada dikkate sayan gorunuyorlar. Buda Osmanll milletinden
efkan cedide indinde mesalihi umumiye, mesalihi zatiyeye muraccah

tutulduquna dair clan frkradtr. Efkan cedide ashabi zan mektupda 'Turklstan'm
Erbabt $ebabi" unvaruyla yad olunrnustur. (!)
"Avrupalllar, Osmanlllan vukuf sarf ile itham iderek sark meselesi
hakkmda bir takrrn tesebbusati resmiyeye dahi kalkrsdiklan sirada erbab-1
sebabin zikri hayn gazelerin lisarunda dolasmak, suphe ycktur ki oralarda
nazan taaccuple gorulur; fakat bizce rnebahrsi bedihiyedendir."
"Kurru cedidde bulunanlann temyizi nasil inkar clunur? Mulkurnuzde
rnuessir ilmie ve medeniyenin her hangi cihetinde bir cuz'i terakki gorundu ise,
belki yuzde doksarn onlann semere-i himmeti degil midir? Vakran bu terakkinin
zemaneye nisbetle pek cuz'i olduqurnusellerndir: amma surasmda munsrfane
dusunmek lazim gelirki, esbabi tahsilimiz hlc hukmundedir, mesai-i zatryeden
olsa olsa bu kadar istifade clunabilir.
"Has1II, Erbabi $ebab1 milletin murad-1 afiyesidir. Onda ne kadar terakki
gorulurse bizce ahya-1 vatan urnid: o kadar kuwet bulmak lazrm gelir."
" lste bu sebeptendir ki memaliki mahrusanm ahvaline layrkryle vakrf
clanlar, heme turlu anza zuhur etse yine milletin fuyuzati atiyesinden kat-1 Omit
etmezler."
" Avrupalllar varsm Osrnanhlann saadet halini mezarda addetsin!
indimizde malumdur ki, o mezarda deyil, henuz rahrrn maderindedir. Bir kerre
daye-i terakkmrn agU$U terbiyetine dusupte tesuu nemaya baslarsa, frtratmda
clan istidada
gore az zamanda cemal-i kemaline alemi hayran etmek
me'mulu kavidir."
Mektubun bu suretle Turkce matbuatla qorulrnesi gonullerde sevk ve
meserretle kansik bir urnidi taze uyandirmaya sebep cldu. <;unku 1867
senesinin evailine musadif clan bu qunlerde erbabi hamiyeti dilhun edecek
hadisat birbirini veli idiycr idi: 0 gunlerde idi ki, Belgrad kalesinin Srrbistan'a
terk olunduqu (Hukurnetin ahfayi vukuat politikasma ragmen) gazetelerin
sutunlannda goruluycrdu. Ve bir seneden beri atesi ihtilal ile harabezara
donmus clan Girit ceziresinin, u9uncu Napclycn tarafmdan -sureti hayr
hahanede!- Yunanistan'a terki tavsiye olunduqu yine o gunlerde $ay1 clan
havadisden idi.
Mesaili siyasiye hakkmda gazetelerden bir ikisi her turlu mesuliyeti gaze
ahpta bazi ifsaatlarda bulunrnadrkca kimsenin ahvali siyasiye hakkmda
malumat alrnasma imkan yck idi. Memleketin zaranna clan her seyi halktan
ihfa clunmak ve ifsasma mecburiyet gorulen bazt vuati siyasiye ise, gayet
ehemmiyetsiz bir sekilde ilan edilmek usulu, o zamanda dahi cari idi. Hasrh
mesaili cariye hakkmdaki
istllaati millet, bir iki gazetenin
himmeti
curetkaraneslne kalrnrstr. <;unku koca pyrtahtta -zaman ve mekanm mazhar
musadesi olrnus bazr evladi ekabir rnustesna olrnak uzere- Fransrzca bilenler
hemen tercurne kalemine rnunhasrr idi dinebilir. Hatta o kalemde dahi soylernemek sartiyla- bilenler madud idi.

Beyoqlu halkmdan bazi sarkhlasrms frenkler ile ihtitau olanlann daire-i
tttilaatr, ekseriyet lclnde bir istisna teskil ederdi. Binanaleyh onlann -qrs ve
semini havi olmakla beraber- verdikleri havadisden istifade idiliyordu.
Ez curnle o tarihin en rnuhirn havadisinden biride, Mustafa Faz1I Pasa'run
Sultan Abdulaziz Han'a hitaben nesr etrnls olduqu Fransizca bir mektup idi ki,
bunu an asl: Cezair seba ahalisinden olduqu haysiyetiyle ingintove tablyatrrn
muhafaza etrnis olan (Reflaki) isminde bir rum nesre himmet etmis idi.
Bu zat, ta Resit Pasa devrinden beri vukalayi saltanat sine ile suferayi
ecnebiye arasrnda hatta vasl teskil eden eshasi muhimmeden idi. Mamafi
Osrnanh muhipliqlni zerre kadar ihlal etrnernis bir sahibi namus olduqunu
burada zikretmek benim icin bir vecibedir. <;unku bu zat ekkan ceyyide ile
tanvirniqah ibtisar etrneqe layrk gordugu erbabi sebap ve istigdada daima iraei tank: marifet ider ve istikball milletin rnunhasrran qenclerin dirayet ve
marifetiyle rnuferafrk bulunacaqrm ifade ile nevresldeqaru vatanu meslek ve
terakkrye tesvik eylerdi.
Bu mektubu Sadullah Bey ile Kemal Bey'den birinin tercurne etmesi
kararlastmldr, Vefa'da Ahmet Efendi Konaqrnda blrlesilmek dahi cumle-i
mukerrirattan idi.
Bu Ahmet Efendi, ashabi hamiyetten karantina katibi olan Ahmet
Efendi'dir ki rnuahhiren mabeynin sifre kitabetinde iken vefat etrnls olan Asrrn
Bey'in pederidir.
Asrrn Bey, o tarihte Bab-1 Ali tercume odasmda Kemal ve Sadullah
Beyler'in ltlmadrrn kazanrnrs qenclerden idi. Asrmfsey'tn evailiahvali her turlu
itimada sayan idi. Ahibbasina karsi daima bir samimiyeti fedakan perverde idi.
Havsala-i emanetine tecdi edilen bir srrn, dunya ve malyahi verseler if~a
etmez ve memleketin mucip selameti olacak mesaili ictihadiyentn intisanna
vasadattan eba etmezdi.
Binanaleyh 1283 senesi gurre-i zilkadesine musadif olan Cuma gunu
ogleden mukaddem bu konakta blrlesllol. Mektubun ash olan Fransizca
nusha-I matbuasi ortaya konarak, ewelen bir iki cumlesi Kemal Bey tarafmdan
tercurne edildi. Ve o curnleler Sadullah Bey tarafmdan dahi aynen tercurne
olundu. lkiside okundu. Kemal'in lisaru beyamyla, Tasviri Efkardaki
nesriyatmdan dolayi havas ve avam ulfet etrnis ve uslubu muzeyyeni
rnuntesibini
marifetin zuyuru hanzasi bulunrnus olduqundan, mektubu
tercurne etmesi mahzurdan hali gorulmedi. <;unku derhal kimin kalemi
marifetiyle tercume edllmis olduqu anlasrlacak idi. Zira her curnlenin altmda
tabiri marufi uzere ( Kutube Kemal ) okunacaqinda- istibah yok idi. Binanaleyh
( Tradiksiyonliber) yolunda curnle be curnle Sadullah Bey'in tarzi lnsasi
herkesce malum olrnadrktan baska, bu tercurnede ihtiyar ettigi uslubu ifade
dahi, tercurne odasmca rnuttehrzi olan uslubu kitabete tamamiyle muhalif bir
yolda idi.
Bazi ibarelerin medlulunu ifam edecek tablratrn kabul ve istimali ise; ikisi
arasmda muzakere ve mubahasa suretiyle tayin ediliyordu. Mektubu Sadullah

Bey bu abdi acize imla tarikiyle tercurne ediyordu. Bir taraftan yazryordum.
Diyer taraftan Asrmbey hatti ta'lik ile eczah kag1ta uzerine beyaz ediyordu.
<;unku litoqrafya ile basrlacak idi.
Tercumeye saat sekizde basladi: gece yansmda hrtam verdi. Tabi itlnayi
mahsus ve hatti talik ile yazildrqmdan tebizi iki gun sonra ikmal edilerek o
tarihte hurrlyet-l efkann engayrettar hadimamanmdan olmak hissiyetiyle Yeni
Osmanlllann - merci rnunferidi bulunan ( kura deryan ) sahibi ( Janpieteri)
marifetiyle Beyoqlunda (koyul) nammda bir Fransizm litoqrafya matbaasmda
ellibin nusha olarak tabma muvaffakiyet hasrl oldu. ( lste Yeni Osrnanhlarm
istanbulca rnuehhiran ihraz ettikleri futuhati rnutevaliyenin mukaddemesi bu
mektuptur ki o zarnarun vesaiti nesriyesl hakkmda malumati mahsusasi
olmayanlar, bu muzafferiyetin azami muzafferiyet olduqu hakkmdaki ifadati
buqun nazan hayretle kurlarsa mezundurlar. Mektup basildrktan sonra her
turlu tecavuzat tahriyattan masumuyetine binaen Koryedunqan matbaasma
nakil edildi. Tasviri Efkar rnustahdernininden Yuduf Aga ile $akir isminda
$inasi'ye mensup bir delikanll ve Beyazrtta Kag1t91 Hae, Kadri Efendi, tersane
muhasebesi kutubesinden olup Tasviri Efkann zirine, (sahibi imtiyazm vekili)
irnzasrru koyan Rasit Efendi isminde bir sahib, Hamiyet ve Beyoqlunda
(Danyal Silagi) nammda Macar multecilerden bir kltapci ve Tasviri Efkar
sermertebi Riza Efendi ile biraderi Rrfat Efendi ve bu abdi aciz risaleleri birer
birer evlerimize nakil ederek her birimizin itimat ve emniyeti olan ahipbarruz lle
birlikte sabahlan salati fecri eda icin, Ayasofya, Sultan Ahmet, Beyazrt,
Suleyrnaniye, $ehzade, Fatih camilerine devam eder ve paket paket
kayyunlara verir; bu suretle cemaati muslumune tevzi ettirir idik.
Bundan baska her gun cebimizde birkac nusha bukup kor ve rnuhtact
irsat gordugumuz bazi ahip barruza verir idik. <;unku ince kaqrda basilrrus
onsekiz sayfadan ibaret bir risalecik idi. lste bu tarik ile istanbul'da ellibin risale
onbes gun zarfmda kamilen nesr olundu.
$uras1 muhakkaktrr ki o tarihte ahlak-1 umumiyedeki kalemin dahi bu
nesrlyatda tesiri kullisi gorulmu~tur. <;unku casusluk rezilesini irtikap edecek
eshasi sefire henuz rahmi madere dusrnernis idi. Hatta casus kelimesinin
etraf reda etine mebni hudcetinden vikayeten hrrsrz ve katil arkasmda gezen
zabrta memurlanna bile (tebdil) denecek kadar ahlaki fazilemiz muhafaza
oluyordu. Binanaleyh hukurnet katan naslr ve mevzualanndan haberdar
olmad: ve bunu da Mustafa Faz1I Pasa mehumu servet ve iktidar ile ahraz
ettigi muzafferiyattan addedildi. Halbuki o gunlerde Faz1I Pasa merhum ile
Yeni Osmanlllar arasmda katan ve katibeden rnunasebet yok idi. Seiki onu
takip eden bazt vakayi ilcast ile yirmi yirrnibes gun sonra munasebet usule
qelmistlr.

Suret-i Mektup
Elyeu Paris'te ikamet uzere bulunan devletli Faz1I Mustafa Pasa
hazretleri tarafmdan Hakrpay Hazreti $ahaneye takdim olunan anzarun
tercurnesidir:
Padisahlann sarayma en gu9 giren sey doqruluktur, Onlann etrafmda
bulunan kimseler, dogru~ugu kendilerinden bile saklarlar ve 9unku bunlar
hasr-1 inzar eyledikleri hukumet lezzeti iclnde ve merkezinde yasadrklanndan,
ahalinin 9ektigi zahmet yine ahalinin tembelliklerindendir; zannederler ve
devletlerin zafa dusrnesi caresi bulunmayan vukuat-1 kevniyedendir zahminde
bulunurlar.
Hayalati fasideye dusmelsizin dogrulugu qorrnek icin cesaretli bir
sadakat lazrmdrr ve doqruyu padisaha soylernek icln daha ziyade sadakat ve
cesaret ister. Bu sadakat bendenizde hicbir zamn eksik olmadr, Bunu ispat
icin gerek zatt sahanelerin ve gerekse bendenizi diyar-1 gurbete nefi ettirmeye
sebep olanlann hafizalanna rnuracaat ederim. Vakrarn bu sadakatm ve zati
sahanenize derkar olan lhtisasrmm asan alenisinin qostermek yani
vatarurruzrn rslahrrn ve belki daha doqrusu tekerrur hayatrru rnustelzirn olacak
munasip hitmette elime ge9medi. Lakin devletinizin yuzunden nikabrru kaldrnp
idarenin sietini ve hukumetlnlzln yaralanru zat: humayunlanna en ewel
bendeniz arz eyledim ve bendenizin cumle-i efkann zatt sahanenizin
hitmetinize munhasrrdrr. Gerek zatt hurnayununuza lhlasimdan ve gerek
vatarurnca muhabbetim olduqundan zahirde ve batmda bizi muhasara eden
fenahklan uzaktan seyre asla taharnmulum kalrnadi ve kalbi sahanenizin
rnuttasrf oldugu fart rnuruvvef meczumum olmayla daha vakit var iken bir care
bulunup kendimizi kurtarrnakhqrrruz icln su fenallklardan hie birini ketm
etmeyerek birkere daha ifade eylemeyi vazife-i tabiatmdan ad eyledim.
$evketli efendim! Devletinizde Hristiyan tabaarun ihzar eyledikleri ihtilal
eserleri bil curnle bizim haricteki dusrnanlanrruzrn fesadatidrr. Bununla beraber
idareyi hazrrarun dahi metani kilisi vardrr: zira bir zamanlar icrasmda beis
olmayan hareketler buqunde her cins tabaya zulurn ve kadir gorunur.
Avrupalllar zannederler ki Turkistan'da zulurn qoren ve bela ceken ve her turlu
tahkir olunan yalruz hristiyan milleti rnahkurnesidir. Halbuki boyle degildir.
Muslurnanlar ki ecnebi devletlerin hlc birisi onlan himaye sadetinde bulunmaz;
onlan mileli gayn rnuslirneden ziyade, ezilip harap olrnuslardrr, Muslurnanlar
muttasif olduklan merdane sabrr ve intizar ile sirndiye kadar bu belalan
cektiler, Avrupalllar ise bunu bilmezler ve halbuki muslurnanlar zimarm
hukurnet elinde olan zat-1 sahanenizln kanmdan olmalanyla tahti saltanatrruza
olan muhabbet mutabatlanru evarnuru kuraniyeden addederler.
Devarm Var!
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istanbul'da tanzifat ve tezyinat
Bundan otuzsekiz sene mukaddem nesr olunan gazetelerden birinde
payitahtm tanzifat ve tezyinan hakkmda gayet ciddi ve ciddi olduqu kadar
mutehekkirnane bir lisan ile guzel bir makale ve bir de istida ve mukavelename
suret-i ilan olunuyordu:
" Bir memleketin tanzifati hifz: srhhatin azami esbabrdrr. Biraz akh
olupda (kolera) istanbul'a her geldikc;e Balat ve Kasimpasa ile Beyoqlu ve
buyukderede gosterdigi tesiratrn farkrna dikkat edenler icin bu davya baska bir
delil aramak lazrrn gelmez."
Fil hakika koleraya Hindin (Ganj) nehri nasn rnevlut itibar ediyorsa
Kasimpasa deresi de bu maraz-1 muthisl mehdinemewi olarak qosteriliyordu.
Hatta kolerarun istanbul'u her defa ziyaretinde (Kasrrnpasa deresi) narruyla
gazetelerde
bir bahsi mutawil
kusatt ediliyor. Bir cok projelerden
layrhalalardan, tesebbusati tedhiriyeden bah solunur. Kolera lnkrsar-i kuwet
ettikce tesebbusati tedhireye rnebahasi dahi yavas yavas hrztru alarak nihayet
kolera saha-i tahribatrru terk ettlqlnl rnutaaklp oda rneydaru bahisten ceklllr,
lsler hep ondan ewelki hale avdet eylerdi.
Bizim ahval-i ruhuyemiz ile suret-i mahsusada mutevagg1 olanlara nihan
olmamak gerektir ki umumu sekine-i sark indinde vukua gelen her hadisenin
esiri, o hadisenin devarrn mutdetine munhasrrdrr. Hadise bertaraf olur olmaz
esiride beraber zayil olur. lste memaliki Osmaniyede ciddi ve nafi ve lazrrn
olan seylerden hie; birinin suret-i rnukemrnelede vucuda getirilmemesinin
sebeb-i hakikisi budur. Eger bize bir hadisenin vukuundaki taahsusatrrruzdan
sonra o hadisenin bir ikince defa zuhuruna, kablel vuku care ilac tedariki hissi,
telkrh olunamaz ise itimat etmeliyiz ki hie; bir sey yaprnakhqrrruzm ihtimali
yoktur.
Bu telkrh ise her hadiseden ibret bin olmak her lazrrne-i medeniyeyi o
lazirneyl kabul veya ittihaz eden akvam-1 rnuterakkryenin gordugu ve
du~undugu gibi gorup du~unmege ahsrnaktan ibarettir. Makale mevzu edildigi
bahisde vechi ati uzere devam ediyordu:
tanzifatta Kemal ise bieyyihal teyzinata ihtiyac qosterir, Toprak srvah
evlerle mihat olan iki arsm vusath yrlankavi sokaklar, hicbir vakit muntazam
kaldmrn dosenmez, Muntazam kaldrnrm olmayan sokaklar hlcbir vakit
laseden, cerkaptan kurtulmaz.
l.aseden, cerkaptan bir memlekette ise hifz. srhhati insarun hayati
maddiyesine lazirn ise teyzinatta hayati maneviyesi icln elzemdir.
Efradrnda Ayasofya Camiini ve (tuylori) sarayi insaya iktidar ile mecbul
ashabt marifet bulunan nevi beser, tahta kulelerde ve topuklanna kadar
camurlarda yuvarlanmak icin yaradrlmarrus olduquna itimat etmek lazim gelir.
Alemidar mihnettir. Fakat dar mezellet deqildir, Adem her rnesekkan
ceker, fakat her saadete nail olmak hakkrnada haizdir.

Ak1I, fenayi alemi du~undugu zaman, dunyalara s1gamayan bir
tahakkumu mutlak iki arsun mezarma, bakarak mutenebbih olmak lazrm
geldigi, bakayi nevfru tasawur ettiqivakit dahi, vucudunu bir avuc topraktan
aziz adetmiyen bir halife-i adilin insa ettirdigi (el-Hamra) saraymdan ibret
almak iktiza eder.
Goruluyorkl makale qittikce ciddiyetini ve o nisbetle letafetini arttmyor ve
o zarnarun ashabi izamna ne gibi delail ve emsal ile fikri imar telkih ediyor:
" Beytil mukaddesin banisi, her hadiseden fenayi alem duyulur bir nebiyi
zisandrr.
Dunya durdukca baskasma hukrnoluna bilecek asar-1 celileyi medeniyet
alemine yadigar eden sahibi himmetlerde bizim gibi ve belki bizden ziyade
kendi vucutlanrun fenasrru idrak etrnis birer insandrr. Bize bu tahta cadrrlar
icinde oturrnayi serlat rm teklif ediyor? Billah degil.
islam, Kisra ve Kayserin kasrrlanrn itinam ile mubessir oldu.
Koca payltahti saltanatta dukkan narru ile fare delikleri, hane unvaru ile
tahta kehlesi yuvalan yapmak Osmanllllk vazaifinden midir? Namusu millet
hakki icin degil! $u gordugumuz Ali camileri zengin hanlan Osmanlllar vucuda
getirdi.
Oc;yuz sene ewel vefat etrnis bir gazinin turbesine bakrlsm, hayatta olan
bir seyhullslarnm konaqmdan muhkem ve muntazam qorunuyor,
Makale hep bu yolda mukanni misallerle rnuttiasrru ispata cahstiktan
sonra nihayetlerine doqru sokaklara nakli kelam ederek soyle soyluyor: "
Gunduzleri sokak narrunda olan bu mezlekalardan ubara mecburiyet nedir?
Geceleri sokaklardaki zulmet ne zamana kadar devam edip gidecek? Zulmeti
kabri dunyada rm qoreceqiz? Geceleri, qunduzler: yangm muhlikesinden
cektiqirniz felaket el vermez mi?; azab-1 nan dunyada rm idrak edeceqiz?
Sokaklarda nezafet yok. Ufunetten canlar telef oluyor. Vucutlan
srhhatten kallyor.
Memleketimizde tezniyat yok kendini gec;indirmeye muktedir olanlar,
omrunu bahtiyarane imrar icln diyar-1 ecnebiye gidiyor.
Zaten vucudu siyasimiz ve gecelerimizin verdigi mecburiyeti ihtifadan
dolayi yan omnl baygm gec;mi~ bir masrug heyetinde iken yaz gecesini,
gunduzunu, islne ve asayisine taksim etmis ve terbiye-i akrl ve hifz: sihhatln
esbabiru bulrnus ve sahihul aza, sahihuletuar bizdeki guyur tavnnda olan
milleti mtltemeddineye mesleki terakkide nasil yetise bileceqiz?
ihtimal ki memleketin bu halide yine memlekette parafikdaruna haml
olunur. Medeniyeti para hasil etmez, parayi medeniyet hasil eder.
Bir kerre saadeti bahsimiz olan tanzifat ve tenzlyati ele alalim.
istanbul'un tanzif tezyinine kafi, istanbul'da para bulunmaz rm? Tutahmki
bulunarnazrrus, bunun icln baska tarafta sermaye tedarik etmek kabil degil mi?
Dediten sonra 6 tarihte rnuhlrn bir sirketl insaya tarafmdan vaki olrnus
olan teklif ile sevait-i natrk mukavele ve istidanameyi (-ki buqun dahi bir fikir
edinmek icln ise yarayacaqrnda suphe yoktur-) nesreylernlstlr.

Su hakikati soylerneye mecburuzki, bu istina ile sart namenin mevat
esasiyesi katan nazan itibara ahnrnarms fakat Mahmut Nedim Pasa tarafmdan
ellibin lira rusvet talep olunmakla kampanya boyle bir teklif uzerine henuz
mukaddimede iken neticeyi istidank ettiqlnden, tesebbusunden sarf nazar
eylernistlr.
Ebu Ziya
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Anadolu'yu ldare
Devri sabrki nefsinde ternerkuz ettiren sahsi her hareketten nefsi icln bir
ihtimali kast ve helaki tevehhum eder ve bu sebeple merkez ve vilayetin
bilumum harekatrru bizzat idare ve murakabe etmek isterdi.
Bizim gibi vesaiti ihtilati perisan olan bir heyet-i ictimaiye degil en
muntazam cemlyati rnuterneddinenln bile boyle rnusevvis ve musevvis bir
idare yuzunden ne derecelerde ducan zaaf ve zara olacaqi malumdur. Babi
Alinin lnsaf ternsltine tevdi olunan isleroede baladan matuf ve merkuz inzan
tecessus birer sebebi tesettut olurdu. Bu hal otuzuc sene devam etti. 0 devir
baslarken muntazam deqildik, hitammda busbutun perisan bulunuyorduk. 0
sui idarenin en buyuk acrlanru Anadolu hissetti. Kudretin hesapsiz atayasma
mazhar olan aslyasi Osmanide buqun fakirden, sefaletten, acliktan baska bir
sey gorulmuyor. Vaktiyle Asur ve Babil devletlerinin Cihangir ordularma
mahzeni zahair olan sekinei bikaran buqun haydutluklanru ve kornsulanrun
mesaisine tesrlk ve taslit etmek suretiyle kefaft nefsi edebilmektedir. Heryerde
ha rap, heryerde sefalet!. ..
Ne iklim havasi feyazasrru degi~tirdi, ne ahalinin istidadt frtriyesine helal
geldi. Buqun o memleketin rnukedderatrru aglatan yalruz merkezi saltanatm
idarece olan mesleki rnuttehazrdrr.
Meharebi Osmanll ordularrru yrldizdan idare etmis olan kudreti
rnuteqalllbe vilayetleride o saskm tarzi ternslt umuruyla hercurnerc etti.
Teceddudu ahiri Osmani herseyden ewel vilayetin idaresinde gorulmelidir.
Anadoluda ve en sonunda Adana'da bir 90k biqunahm kanma giren
yedehaneti taharri icin beyhude ugra~1lm1~t1r. 0 tarz rnuhlik idare, dunyarun
hangi noktasmda tatbik ve takip edilecek olsaydr, bu netayici elimenin husulu
muhakkak idi. <;unku her nerede bir fitnenin ihtimali zuhuru his olunsa ve hatta
o fitne zahir olsa, yine hukumef mahalliyenin yapacaqi seyl istizan ve
intizardrr.
Kayler, kasabalar, sehirler yaruyor, ahali birbirini mutemadiyen kesiyor,
memuruni inzibatiye acz ve killetini bu kiradar purtecal karsismda teshir
etmekten baska birsey yaparruyor, Bununla beraber bir kac saatlik mesafede

bulunan kahrr bir kuvvetten bir kuweyi askeriyeden istifade imkaru yoktur.
<;i.inki.i heni.iz irade-i sinesi serefsudur etmemlsl ... 0 kuwetin vusulunden bir
istihsal olunarnayacaqma ve belki bazi mazarrat tevelli.it edeceqine kanaat
hasil olmaymca hie; bir arada sadrr olunmazr, Nihayet orada sadir olurdu, fakat
( Bade Harabul memleket) mi.ilkiye ile askeri kurnandarurun bilmi.izekare
verecekleri karar i.izerine ve istizan ile zaai vakt olunrnaksizm hemen asker
sevk olunmasrna mezuniyet ata olunduqunu rnaasukran istihbar ettik. Son on

ay zarfmda babi Alinin insep icraati itikatrrruzca sirndik' bu tedbiri musubidir.
Di.inyanm uc kitasrna yerlesmis clan bir devletin kuvayi hayati ve temetti.ini.i
artrk (Bizans) harabelerinin keyif ve hevesine esir olmayacak ve her yerde bir
hi.iki.imet faalinin icraati rnuntazrrnas: his ve sahade edilecektir. Mescudati
vakaadan payitaht ile vilayet arasmdaki ravabrti rnunasabatrn munkati veya
ducan zaaf olmasi fikrinde bulunduqurnuz anlasrlrnasrn. Bilakis vahdeti
milliyeyi temin icln memlekin zerraati arasmda bir ahenk ve fakt ve intizamm
rnustekar olmasrru arzu edenlerdeniz. Fakat babi Alinin pencerelerinden atf
olunacak inzar-1 ternsiyet, nekadar kudreti nufusa malik olursa olsun Erciyes
Dagmm veya Cezayire sahrasmm bir kuse-l mahfisinde gizlenen ihtiyact
goremez.
Her i~e Yrldrzrn mudehalesi hem babi alinin hem kuwei tesebbuyeslnl
busbutun oldurrnusti), Memleketin hayatma taalluk eden en rnuhim mesailde meselenin mahiyet ve ilcaatmdan ziyade- Yrldizm fikri emeli maksadi daha
doqrusu hevesi, keyfi, cenneti dusunuluyordu, Bu halin badema devam
etmesine meydan verilmemesi cidden temenni olunur.
Bir ciftligin bayag1 bir mustahdernine sahibi tarafmdan verilen selahiyeti
buqun hukurnetirnlz bir validen derig ediyor. lkibucuk sene evvel Hudaverdiqar
vilayetinde lcrayi tahribat eden ( Vebai bakari) nm rnazarratrru tecdit icin
nezareti aidesi vaktiyle memurin ve edviyet esra veya dedabiri lazimenin
mezuniyet ittlhazrru vilayete itaa etmis olsaydi serveti milliyeden bir milyon
lirayt mi.itecaviz bir miktar bir iki ay zarfmda mahu olunmaz ve koca bir
vilayetin zlraatt o kadar zarara ugramazd1. Vilayetlerin idareyi umuruna
muteallik kavanin1 meclisi mebusan canibinden tanzim oluncaya kadar babi
alinin karan ahrr misilli lctihadan rnustbesi elzemdir ve takriri asayis ve intizam
ile temini husulu imran icin bundan baska tarik ve imkan yoktur.
Si.Heyman Nazif
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Lakin sevketll efendim! Miisade buyurun size s6yleyeyim ~
islamiyede artrk fedakarllk edecek hal ve tahammul kalmadr. Nahos
.,.
sadalan her nekadar teskin olunmak istenilir isede yine her taraftan isltlllyor,
imdi onlan tabuderece meyusiyete dusurrnek hem sizin sulalemize ve hemde
kendilerine pek rnuzrr olur.
Hasseten nzayi sehanenlz ve belki vukalarun daki nzalanru muhalif
duser olduqu halde usulu idare-i haziranm sietinden olan ve hattrzati
humayunlarmm kudret ve rnalumati sahaneleri muselllm iken men ve belki
kesbi vukuf eylemek iktidan hurnayunlanna selp eyleyen zulum ve tadiler
arasmda Turk sulalesine qunden gune bir tenakrsi anzasi dusrnustur, Bu
sulale aliyeden bulunmakla iftihar eden bazi bendegan sadakatkarengiz
muhabbet vatanileri icabmda bu milletin oyle azalmakta olduqunu gorup bi
hakkm teessuf etmektedirler. Lakin bunun bir baska sebebi usul-u askeriyenin
yolsuzluqu olmaymca bendenizi en ziyade korkutan bu made degildir. Seiki
yakm zamanda qoreceqlmlz ahvali afiyemiz icin beni pek korkutan sey, milleti
mahkumelerde goruldugu gibi, bizim Osmanll milletine anz olan sui ahlaktrr ki,
herqun artmakta ve derinlesmekte ve yayilmaktadrr,
$evketli efendim! Doryuz sene ewel bizim babalanrruz sark evletini yer
yuzunden kaldrrarak ve Konstantiyenin fahtrqaru alem ittihaz eyledigi beldei
rneshureye kemali san ve muzafferriyetle gelip oturarak tarihce bu kadar sanl 1
futuhata nail olrnalan yalruz gayreti diniye ve secaati askeriye onlarm ahlaki
milliyelerihin aksi suan idi. <;unku onlar zabitlerine muti idiler. Lakin bu iteat
kendileri tarafmdan ihtiyar ve kabul olunrnus bir serbestlik ve hurruyet esasma
rnuttenl olmakla, her birinin kalbi ve akh azadelik halinde idi, bilmem ki, ne
halkt azadelik ve ne cebeli ulviyet birlesip kendiliklerinden bir nizam yapar ve
onlarm canh olan ahlak ve mesreplerlnl muntazam hale koyar idi! ve Faz1I ve
Kemal onlarda mesken tutrnus idi.
. lste asrl sebebp budur ki, onlar oyle bir azim devlete suhuletle muzaffer
oldularki, o esnada andada hukumsf zulmuye ceryan eder ve binanaleyh zillet
ve sair her turlu muayip ve masiyeti dustura amel idi.
Vakian bu alemi dunyada husnu ahlak milletler nezdinde ferdane
bulunur. Bir kuvvet olmayip, seyyit dahi hukrnu fermanm yurudur isede ancak
ewelkisi bir asil ve esastrr ki, devletler onsuz payidar olmak kabil olmuyor.
<;unlu su husnu ahlak galiben yalruz kendiye mahsus bir hassa cihetinderki,
furuzbaht oldukca terakki ve takviyet bulup, bu ise seyiet atmakla belasrru
buluyor.
$evketli efendim! Bizim milletimizde ahlakt hasanenin qunden qune
bozulmasi ve fenalrqa ve demi tenezzul ve namus ve hamiyet sifatlannm
azalrnasi vatan perver olan ve siz 9anm121 ve vatarurruzrn saadetini arzu eden
curnle gayret keslere baisi endise olmaktadir, imdi bu ahlaki hasene bizim
milletimizde nasil bozulmasm ki, onlarada vatandaslan olan gayri muslirnenin
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ugrad1klan beliyetleri birlikte cekerter, ve herturlu zulumlere ve haksizhklara
doqrudan doqruya zati humayununuzun nazan idareniz altmda olrruyan kuc;uk
memurlann istedikleri gibi icre ittikleri, nabece hareketlere mazhar olurlar ve
onlann harekati size malum degildir. Turkistan'da efkan milliye kuweti
olmamak hasebiyle bircok kucuk memurlar yolsuz hareketlerinden dolayi
kat'an mesul tutulmazlar. Bu halde o makaule memurlan istediklerini
yapmadan kim men edebiliyor? Benaberin sizin tabaruziki krsrmdrr, bir krsrru
zalimlerdir ki, bilarnaru diledikleri zulmu ederler. Ve bir krsrru rnazlurnlardrr ki,
daima taaddi altmda ezilirler. Ve birinci krsrrn sizin hamil olduqunuz kudreti
binahayeden istifade ile envai manhiyata rnutecasir olurlar. Ve ikinci krsrrn bu
zalimlerin mukaraneti ile husnu ahlaktan tebait ederler. <;unku bu takrm
manzlumlar zalimlerin her istediqi seyin icrasma meluf ve heme vakit
hallerinden hakrpayi hurnayununuza arzi slkayet edecek olsalar kendilerine asi
ve edepsiz muamelesi edilerek arzu hal etmekten memnu olmalanyla,
ahlaklanna bir nevi alcaklik gelir ve malumu sahanenizdir ki, bu alcakhk
akrbetinde korkakllk ve zihinlere zayiflrk gelir.
Osrnanh karu okadar fut ve vet ve rnurevvete maliktir ki ahlak bu metebe
de bozulmus iken bile vatan perverlik ve gayret ve hamiyet ve fedakarllk ve
~eceati askeriye ve olurnden korkmamak ve teenni ve tamaninet ve Turk
milletine mahsus olan ve herseyden ziyade musavat-t umumiye kaidesini bize
sevdiren sufut ve merhamet evsaf halen milletimizden zail olrnayip kalrmstrr.
Ancak bu fazail bakiyel yevm cari olan nevani ve muskulata karsi durup, ilel
ahirelleyyam kalabilirler mi? ve padisahrm! malumun olsun ki bunlannda zair
olduqu gun artrk bizim harabiyet ve izmillahimizin hie; caresl bulunamaz.
Devlet-i Osmaniyede bulunan mileli muslurne ve gayri muslurne
ahlakmrn olvecihle bozulmakta olduqunu beyan sirasmda onlann fetanet ve
fttriyelerine anz olan fenallklan dahi hakrpayi sahaneleriniza beyan etmeye
kendimi mecbur bulurum.
$evketli efendim! Bizim ecdadtmiz Rumeliye geldiklerinde funun ve
marifde o kadar llerlernis degiller idi. Lakin bir akli selime malikler idi ki, saqlarn
ve kuwetli olan ruhun semeresidir. Bir akh faale malik idiler ki, bindikleri
kuheylanlann onunde firar eden ince fikirli kavimde o haslet yak idi.
Eyvah! Ukul selime ebnayi vatana tesebbusu umurda meydan vermeyen
bir hukurnet mustekile munekklnesl altmda ezilir kahr. Sizin hukurnetinizde
milleti Osmaniye hilaf cibilletleri iken Rumlardan ziyade idare-i istiklaliye
eserine sahip oldular.
Biz ki, Turk kavmiyiz. istanbulun eski Rumlan gibi, surete dirayet
qosterip sonradan hukumeti mustakilenin muhafazasma ikdam etmemek
hasleti nazikanesi bizlerde bulunmaz. Biz bir kavimiz ki, dunyaya bakrp yalruz
fikrimizin buyuklugu ile taaccup ederiz. Yahut fikrimiz taalluk etmezse mephut
kahnz, Bu sebeple idareyi hazira bir muddet daha devam eder ise milleti
hakime icinde hukurnet isine yanyacak adamlar pek guc; bulunur. Bari mileli

mahkume bazi musavatsizhqa mulabesesiyle bizden iyi bir hal itiyazada
olsalar; ne ise! Lakin eyvah ki, oyle degildir.
Habuki sevketli efendim! Bu zamanda devleti Osmaniyenin idaresi, en
dirayetli ve terbiyeli adamlarm elindedir. Lakin en namuslu ve en sadrk
kimseleri beyler butun Avrupa ahalinin terbiyesi ile rnesquldur ve bu arzuda
rnutevassrt bulunan devletler bile o babda ziyadesiyle himmet qosteriyorlar.
Buna misal olarak zatt sahanenize lsvicre'yi qostereblltrim ki, ahalinin lclnde
okuyup yazmak bilmeyen bir adam bulmak gu9tur. ingiltere devleti ki, kendini
idare eden hukurneti irntiyazaft hakimesini tedricle terk etmekte gayet ag1r
davrandrqt halde, yirnibes seneden beri ahalisine alumunafia tahsil ettirmek
icln pek buyuk himmetler eyledi. Prusya devletinin Sadova muharebesini
kazandrqi ne sebep Prusya ahalisinin Avusturyalldan ziyade rnalumath
olduqudur. $imdi Avrupa devletleri bukadar fedakarllklar ihtiyan ile ilerlemekte
olduklan halde, biz geri kalmaya nasil razi olallm?
Padisahrm? Ya ahali kalrp duracak veyahut devamma bes on muhakkar
ve mutekasil cocuklardan baska kimse rabet etmeyecek mektepleri yer yer
9ogaltmak tedbiri devletinizde nesri uluma kafi olur. Zan buyurur musunuz?
Milletlerde birinci vaazi nizam eden ve curne nizamati rnutevellit olan ve
onun yerini hicbir nizam tutmayan sey, hurruyet maddesidir. Ve her nezaman
bir milletin hukuku kefaleti kaviye tahtmda istihkam bulursa nusnu istimal i9in
ol vakit kesbi kemalata sai eder ve cehalet ve esaretle me'luf olan milletler
hem alcak ve hemde hain olurlar.
Eyvah sevketli efendim; halihazrra nazaran bizdeki bile yalruz ahlaki
hasenenin tedennisi ile zekaveti fitriyenin a9ag1lanmas1

- Mabad1Var Gen~ Osmanhlarm istihsali Me§rutiyette Ahrar-1 iran'a lmdati
Gecen Kanuni ewel ibtidalannda idi. istanbul nhtrrrundan kalkmak uzere
bulunan (Pake) kampanyas, vapurlanndan birini guvertesinde sekiz dokuz
Turk, alelade musafahalardan pek farkh surette samimane muanikalarla,
qozlerinden zeka ve cesaret leman eden bes yolcuyu " Allah rnaksadrruza
muvaffak etsin. Cenabr Hak muininiz olsun." temenniyatryla selarnhyorlardr.
Havarun yagmurlu be soquk olmasma raqrnen be9 gene; semsiyeslz ve
paltosuz quvertede bi peva geziniyor, herkesi yakast kaldmlrrus paltolar icinde
buzulmeye mecbur eden slddeti burudetin bu vucutlar uzerinde bir tesiri icra
edernedlq: goruluyordu.
Nasil tesir edilsin ki senelerden beri Makedonya'mn karh yaylalannda
ince bir rnusamrna altrnda geceler qecirrnisler, karla buzla degil onlardan kat
kat soquk olan olurnle unsiyet peyda etrnisterdi. Bu defada olrneye qidiyorlardr.
Hem adeta gulerek kosoyorlardr. Olselerde ne gam; c;unku zulurndide bir millet
onalnn hayati pahasma taze bir hayata kavusrnak yolunda bir adrm ilerlernls

olacaktr. Bunlar bes ates pare-i celadet idi ki, mi..ilki Osmaniyede Msrutiyeti
tesisi icin kanlanru akrtmaya yemin etrnislerdi. Mi..isade-i talrg bu nadide
mevcudiyetleri o vakit olumden esirqernis idi. Fakat onlerinde insaniyet
hadimlerine kucaqrru a9m19 sanh bir sahai faliyet qorunce duramadrlar,
kostular. Bu meydanr faaliyet, davayi rnesrutiyet yani talepkarr hukuku
mukaddese-i beseriyet lcln hak ve hun iclnde galtan clan iran idi. iranlrlar bir
seneden beri istihsali rnesrutiyet icln can siparane bir surette ugra91yorlar,
fakat muhtelif mi..iessirat tahtmda kati bir neticeye destirest olarruyorlardr.
iran inkivalattru nafiz bir nazarla takip eden bu qencler, tesebbusati
ahraraneyi hakim brrakan esbab arasrnda, orada bulunmalarryla izalesi
mi..imki..in olacak ahvalin vi..icudunu kesf etmisler ve hemen, ulvi bir hissi
insaniyet sevkiyle boyunlarrndaki zinciri esareti krrmaya cahsan bu zavallrlara
dest muavenetlerini uzatmak i..izere yola 91km191ard1.
Muavenat, fedakaranelerinin heni..iz bir krsrnrru kuvveden fiile cikarrrus
olduklarr sirada bir li..izum-u mi..ibren i..izere istanbul'a eavdet eden bu
kahramanlar seyahatlarrnr soylece nakil li..itfunda bulundular:
istanbul'dan hareketimizin ikinci gi..ini..i Trabzon'a vasrl olduk. Bir gi..in
kaldrktan sonra Erzurum'a mutevaccihen yola crktrk, Her taraf karla rnestur
olduqundan alelade Gurnushane ve Bayburt'da konaklayarak uc gi..inde tay
edilen bu mesafeyi Cevizlik, Hamsi Koy, Ziyana, Turul, Gumushane,
Murathanoqlu Bayburt, Mesverek, Purnaqaban merhalelerinde gecelemek ve
hemen hemen yururnek sartryla ancak dokuz qunde kat edebildik.
Bu mesafenin i..i9yi..iz kilometreden ibaret bulunduqu nazai dikkate
ahrursa oldukca muntazam bir sose i..izerinde, saatte dort kilometre kadar
mesafe llerleyebildiqirniz tezahur eder.
Lakin herqun birbiri ustune satht bairden ikiyuz metre istifa ettiqirnlz ve
mamafih yi..izde iki meyilli bir satrhi rnutesalt i..izerinde adeta trrmandrqtrmz ve
hele 91glarrn si..ikut mevsimi olduqundan daimi, bir itlyatrda luzumuyla betaite
mahkum olduqurnuz unutulmamak icap eder.
Geceleri hanlara vasrl oldukca bitabiden hemen yere seriliyor ve
ge9tigimiz sehirleri pek satrh bir surette qorebiliyorduk. iran topraqrna bir an
ewel muvassalan mi..itemadiyen zihnimizi i9gal ediyordu. Erzurum'da onbes
gun kaldrk.
Mabad1 Var.
( 3 Haziran 1909, Sayfa 21 )

09 zabit, altrsi hamiyet meydan ahalisinden olmak uzere..., .. ..
(
Elime ge9irdigim kaynakta, bu kisrrnlar silinmisti. ... )
Eylediklerinden Erzurum'dan ondort ki9i olarak yola crktrk, Hasan kale,
Veli Baba'da birer gece konaklayarak Zeydigana vasrl olduk. Oradan
hareketimizde iki kola aynlrrus idik. On ki9i Van gel i..izerindenVan sehrine

teveccuh ettigi gibi, dart arkadas dahi Beyazit Cihetine yollandr, Van yolu
uzerinde Zeydigan'dan sonra ikinci konaq: teskll eden Patnos Nahiyesi
Hamidiye Kurt livasr, Haydaranll Huseyin Pasarun mukarrir olmak hasebiyle
haizi ehemmiyet isede, Pasarun frtrati kuvvatinden istifade emellerini
besletmeyecek gibi olmayla arkadaslar arada kalrnayrp Ercis, Karahan,
$ahbeyendi, tarikiyle doqruca Van'a inmisler ve orada qecirdikleri on gun
muddef sehrimeskurda bir esurhare kat tesisine sarf ile muvaffak olrnuslardr.
Fakat asrl muvaffakiyeti Beyazit koluna aynlan bizler istihsal ettik. iran
inkrlabrru temine sai eden rnucahltler - Kavmiyetimiz icin mucip mefarat olsa
gerek- ahalisi kamilen Turk unsuruna mensup Azarbeycan eyaletinde turernis
ve Tebriz, Hoy, Kazvin gibi ahran merkezi harekat olrnus sehirler hep bu
rruntrka dahilinde bulunrnustur. Ruhu mktlap itlakrna bihakkm seza olan
iran'nm sabrk mebusan azasmdan Tayizade ile arun vesaiti icrayesinden olup
iran'da hurruyetin mumesslllen telakki edilen ve beynennas en quzlde
kahramanlardan sayilan Settar Han ile Bakrr Han muitlerindeki otuz bin
rnucahltle beraber Tebriz sehrinda ihata edilmek tehlikesine
maruz
kalrruslardr. Mahsuruna imdat ictn ahran iran ( Hoy) sehrlnde bir kuwet cemini
gayret eyliyor idiysede Mako ·havalisinde sahibi kudret ve sevket olan ikbasi
sultana Hoy'unda Kafkasya ve Osmanll hudutlan ile muvassalalanru inkita
ugrad1yordu.
Timurlenk ihfadmdan olup Celali asiretinin iran topraqrnda mutevattrn
kabailine riyaset eden ve pek cok paras, ve onbin atlisryla ahrarin basma
belay, rnubrern kesilen bu rnustebdl i~gal ederek Hoy ahranna qenisce bir
nefes aldrrrnak tazrmdr, bu vazifenin tcrasi Celali asiretlnln Osrnanu topraqmda
mutevattin reisiyle goru~up onu mkrlabrn lehine ve ikbali saltanatm aleyhine
celb ve tahrik ile husulpezir olabilecekti. Zeydoqan ile Beyazrt arasmdaki
mesafeyi dart qunde kat ettik. Besinci gunu doqruca asiret reisi Eyyubi
tuzunun ikamet eyledigi Beyazrttan alt1 saat buud mesafede kain Kerberan
koyune muvasalat ettik.
Koy adeta kostebek yuvasi gibi ziri zeminde insa edilmis kulubelerden
murskkeb olmakla icine girmeyince qorulrnesl muhaldir. Kulube damlan satht
arzdan biraz yuksek olup, pencere yerine mazgal delikleri ile rnucehhezdir,
Reis bizi pek multefitana kabul etti. Gece uzun rnuddet goru~up rnaksadrrmzi
ifham ettik. Mesrutiyet ugrunda 9all~t1g1m1zdan dolayi suphesiz nail-i emel
olacaqrrmz: ve kendisininde istibdaddan pek mutazarnr olduqunu yana yakrla
anlatti. Devri hamididen bahsettlkco gozlerinden
ates puskuruyordu.
Tahkikaturuzla aynca sabit oldugu gibi bu zau ali kadar kurt hamidiye hafif
suvari alaylan teskllatma kavlen ve fiilen muarnz kalrms ve bu yuzden oldukca
sikmtrlar cekrnisti. Eyup Tuzi'ya gore bu teskilat bicare ahaliyi araz: sahslyeye
alet etmek icln yaprlrms bir dolap lmls ki, istifade edebilenler yalruz agalrla
mukarrani irnis, Bu babda tafsilat verdi. Dediki, " Efrat bir taraftan tarlasmda
cahsrnaya sarf edecegi vakti daqda bayirda agasmm emrini infaz ugrunda
hasr ve izage eder, diger taraftan bu ziyal vakit kafi degilmi~ gibi hicbir surette

faydasrru goremedigi halde, silah, cephane, at, eger gibi levazrmrru bizzat
kendisi tedarik ugrunda mulkunu elinden cikarmaya mecbur olur. Ermeniler bu
kurtlerden rnuttasrl eman handrr, Halbuki gordukleri sey, senede ve adeta
mevsimi muayyenede dart bes talandan (Akin) ibarettir. Efradi asaire ise her
saat, her dakika reislerinin keyiflerine tabi bulunduklanndan zulmu daimi
altmda inim inim inler. Fakat buyuklerine hurmet hissi kadimi avazei
sikayetlerini sinelerinde hapis ve tazyik eder itiyadm netice-i sakimesi bu
zavalh ciftcileri islerinden all koyup, e$k1yallga tesvtk etrnis, telekkuk ettikleri
unvana lay1k ktlrmstrr.
Teskilatm en muzur ciheti kurdistan ahalisinden vahdet fikrini imha ile zit
ve dusrnan muteferrik kurt kabaili, daha doqrusu derebeylik hissi ile rnesbu
kurt hukurneti taslaklan tevlit etmlstir, Hukurnet-i Osmaniye'ye sirndiki
teskilatlanyla askercesine yerdim etmeleri asla muhtemel olmayan bu alaylann
ilqas: lazrrn olup, otede beride cari faraziyeler hilafma sui tesir yapmak
ihtimalide yoktur. Ruase tabii bundan memnun kalmazlarsa da ahalinin Allah
razt olsun diyeceqinden emin olmahsiruz ... )
Dag basinda sakin, envar medeniyetten cuda bir zatm srrf ulviyeti hrlkati
tesiriyle bukadar selameti fikre husnu hale efkan aliyeye sahip olmasi
sevlndiqlmizden bize tath goz yaslan dokturttu, Hususen iran zulurn dldlqanma
maliftihar vadettlq: muavenet ulucanibin derece-i kasvasiyla rnutehalf bir zata
teserrufurnuzden dolayi cidden bahtiyarhqrrruz: bize ihsas etti.
Mabad1 Var

( 4 Haziran 1909)
Hur Olmak i~in Ne Laztmdir?...
Hukumetlerin eskali resmisi ne olursa olsun, cemiyetlerin bakasi
efradrrun rnlzac ve istldadma tabidir. Yalruz seklt idareyi degi~tirmekle bir
kavmi hurruyet ve mesudiyeti hakikisi temin edilrnis olmaz. <;unku bir insamn
bir gece iclnde tebdili mahiyet etmesine imkan yoktur. Kendi vezaif ve
selahiyetiyle hak ve menfaatinden bihaber eczadan mutesekkll bir cemiyette
urnidi Taala hatta kabiliyeti devam aramak hayal perstlik olur. Bir heyeti
lcttmaiyenln yalruz havasim tenvir terbiye kavi degildir.
$ecere-i idrakin cezveri cemiyetin en a~ag1 ve en metruk ve rnuhrnet
aksarruna kadar vasir olmassa herhangi bir tendlbadi muhalif, onu derhal hak
ile yeksan vesayesinde mustezll refahiyet olmak gafletinde bulunrnus olanlan
herkesten ewel perisan eder. Hava cemiyetimizin zevehirini yaldrzlayan marifi
sathiyenin sasal rnaqtelesiyle adeta uyutrnus ve uyusturrnus olduqurnuz
avarmn galyan ve savleti cehli yuzunden ne kadar ve nekadar mehalike ducar
oldugumuzu unutrnarnalryrz.

Yenlceriler edvanna ait vakayi bir tarafa brrakahrn. Otuzbir Mart badiresi
srrf avamm krlleti takdir ve ldraki sayesinde irnkarn taarruz bulabilrnis bir
habasetin eseri idi. Kendi menafi hafiyesine degil, isteyeceqi seyl bile terk ve
tain etmekten aciz olan bir ftrkai avam koca bir devletin bakasrru mulkiyesine
ilka edecek kadar, hasin ve vahset alut bir cehl ve husran qosterdi. Kanaati
umumiye muhalede bir zevki mahsus hisseden (Janjak Russo) nederse desin,
maarifi olmazsa bir cemiyet yasayarnaz.
istikbali urnrnetin birer urnidl rnusahhasi olan erbab-1 sebabt mekatibi
aliye ve aliyeden nasibecin kemal olrnaqa sevk etmekle beraber, avarrun ve
bilhassa avarnm tenvini idrakine cahsrnahyrz. Bence srkk: sani birincisinden
daha muhirn ve daha lazrmdrr.
Hukuk-u beserin ikinci asn ilanmda bulunan Fransa bile avamm tadili
cehli ve gafletine bir ihtlyaci herdem mutezayit his ediyor. $imdi hertatftan
amele i9in musemerati tafi talimiye tesis olunmakta ve bizim icin sayaru dikkat
ve itibardrr ki bu rnuessesat, amelenin kendi tesebbusleri ile vucuda
gelmektedir.
Ahinin beyaru kirk seneden beri Fransa'nm asabi idrakinden bir ceryaru
ulvi qecirrnekte olan (Anatoli Frans) o milsarnerelerin bir resmi mahsusunda
ameleye hutbe perdazt tesvlk olurken, "Esaretlerin en rnuzrki cehl olduqunu
analayarak bunun rebkaitezlilinden tahlisi hayat etmek luzmunu takdir ettiniz
ve insan hicbirseye muktedir olmayarak adeta bir dairei serasimkire
kahnacaqrru his ile o karanllk duvan delmek istediniz. Buna kimsenin lrndadt
muaveneti olrnaksizrn kendiliqinizden tesebbus ettiniz ve muvaffak oldunuz"
dernisti.
lhtiyacan insaniyesini kendiliqinden takdir ile vesaiti istifasrru istihsale
cahsan tabakada avama malikiyeti Fransa i9in herturlu esababi sevketten
daha rnussir ve musernrnlr bir vasita-l taklidir. $imdiye kadar Fransa buyuk
fikir ve dehalann vataru iken o buyuk zekalann muvacehe-i telhefinde bir
rnahserl cehl ve gaflet 91rpmd1g1 icln srk srk mesaibe ducar olurdu. Hatta
ellibes sene zarfmda iki defa ecanip ordulanrun pay, tecavuzu payitaht veya
ruyi bahtma surundu, Fransa slrndl esasrrn takviye, yani avarruru terbiye
ediyor. Artik (Fransa) denilen o heykeli temettun tezelzulat: havadisle srk srk
sarsumayacak metin bir kide uzerinde mutevallyen yukselmeyi temin etrnis

sayrlryor.
Bizde amele, 9ift9i hatta bircok esnaf ve tuccar ne ciddi, ne sadhi hicbir
talim ve terbiye gormemi~tir. Avarmrmz sahsi vazaif ve menafiini bilir, ne
tctimal. Halkrrruz bu derekei idraktte surundukce memleketimizin seviyeyi
aliyeyi teksir ve ikmal ve her yerde idadi ve hususiyle iptidai mektepler kusat

etmekle beraber, (neheri rnaas etmek) mecburiyeti hayatryeslnde bulunanlar
inde inledikleri gayyay-1 nadaniden kurtaracak durusa leyliye tesis etmek
iza eder. Uzelatmm lutfu mesaisiyle idame-i zindeqaru edebilen bedbahtaru
cemiyetin lhtiyacati akliyeside tatmin edilmelidir. Taki heyeti insaniye icinde bir
evkie sahib olduklanru qorsunler ve hakikaten insan olsunlar.
Cemiyetin kuwe-i sevketi efradmm kudreti marifetinden tesekkul eder.
varrurmz cahil kaldrkca biz hie; ... hie; .... hie; bir sey olarnayiz !... Fikri
esebbus diyan mutemeddinede her tabakaya intisar ernis isede bizde
aattessuf henuz doqrnarrustrr, Havastrrnz bile kendi azm ve saini aciz ve
isud zannediyor. Hukurnot insan sefkat ve himayetini herkesden ve
erseyden ewel fabakati avama atfetmeli ve bikes sar ve diyar olan bu
ernsehri ve hemhunlara telkrh: bizde umumi, hususi her meydarn mesai bir
urezan akim ve bir kabristaru elimden baska birsey alamaz.
SOieman Nazif
Tarihi Tefrika Numara 4
Yeni Osmanlllann Sebeb-i Zuhuru
Muharriri Ebul Ziya

Mustafa Faz1I Pasa
Gayzesi olmayip, birde fakr denilen belay: huvelnak ile dahi
gra~maktay1z. Hazinenin mezaykasi nice kere kemali teesufle manzur
umayyununuz ve asker ve memurlarm rnaaslan vaktiyle verilmediqinden
olay: kac defalar izhan kudret buyurdunuz. ve memaliki sarkryede ayllg1
ertebei kifayede olmayan memurlar lhttyacatrm hali srrtmdan taviz
edeceklerinden, bu rnaaslann hatti nisabmda verilmemesinden delay, kac kere
lbi humayunlan muteessir olmustur. Lakin devleti aliyenin mazayrkai
aliyesi hakikatma baknsa oyle gider ve hayret verecek · de recede degildir ve
izin hukumetlniz sol devletlerdendir ki nufusu mevcutta adetlerine nispetle
uvazzenece en ehven ve mutedil surette tars ederler. imdi muvazzene
kadar rnutavassit iken sebeb nedir ki devletinizi ezmektedir. Bunun sebebi
elen verginin pek nizamsiz yolda tahsil olunmasr ve saniyen ahali gayet
hil ve tembel olmalan ile bu fakn fakaya dusrnesldlr, ve hikmet budur ki, sair
ukumetler ahalisince pek hafif qorunen yukleri bile sizin ahalinizin kaldrrmaqa
didarlan kalmarrustrr,
Sanat ve ticaret ve ziraat gunden gune olderece azalmaktadrr ki, guya
ali lhtiyacrrn hasaddan kalrms ve defi ihtiyact ne ile olur idigi sanatrru

qaybetrnisler zannolunur.
Zira bu habati qordukler: halde
krmldarruyor. Bu harabiyet onlan hicbir tessebuse sevk etmiyor.

dirayetleri

$evketli efendim ! Burada Avrupalllar bizim hem milletimizi hemde
mezheplerimizi sikaytetten hali olmuyorlar ve diyorlar ki, bizim milletimiz
askerlikten baska ~eye el vermez ve tevekkul itikatr cahskanliqrrmza mai
oluyor. Halbuki bizim sulalemiz sair milletlerin ayrudrr. Eger ki bizim ecdadrrruz
srfati kahramaniei askeriye ile baslarms isede bu hareket kendilerine bir mevki
ittihaz eylemek lcin lazrrn idi ve onlar bu hareketlerinde yalruz olrnayrp
kendilerinden ewel gelen Fank ve Cermanyalllar
ile Araplara taklit
eylemlslerdir. insanlann mahiyetleri harakati askeriyede de ve icrayi sanayide
de birdir. Blnaberin secaatle mevzuf olan her kavim, kendilerini muharebeye
sevk eden sebiller zil olup rahat kaldrkda ziraat ve sanata pek ala yararlar.
Franasa ve ingiltere ahalileri buna iki ala misaldir. Bizim meshebimize gelince
iradei izaliyei
ilahiyeye teslimgerden mutawaat etmek bahsinde sair
mezheplerden farkh degildir. Hristiyan mezhebindeki (Affu Gunah) itkadt kaza
ve kadere iman ile tevekkulun ayrudrr. Havanyandan petrus, esanayi vazmda:
"insan yedi kudreti ilahiyede comlekcinin elindeki cornlek camuru gibidir."
dernistlr. lste bu itikat hiristiyanlan kesbi servet icin inanrlrnaz derece amah
akrldan geri koymadr. Ve bu babda bizde onlara taklit etmek muktezai akrl ve
hikmettir.
Bizim milletimizi sairleri gibi sanaatkar ve faal yamaya mani olan sebep,
mucerredi usulu idareyi mulkiyemizin yolsuzluqudur. Herhangi mahaldeki
insan kendi emsalini hakaretle kullanabiliyor; o insan kendi zahmeti ihtiyan
tarafmca gitmez. Herhangi bir yerde zulm ve taaddi tafala hukrnede herkes
ketti yemini ile kazandrq: seyden kendisi istifade ederneyeceqini idrak etmekle
cahsrnaz olur.

lste 1789 senesinde zuhura gelen ihtilalden mukaddem Fransa'da hal
tamamiyle boyleydl. Su guzel Fransa ki, siz buqun taacuple bakarsrruz ve
bende muteaccibim. lste bu Fransa munasebeti mevkiiyece dunyada birinci
iken etrafmdaki sanayide yekta olan milletlerin kendiye tevsiri olrnadi ve tervici
sanayide ikdam eder blrcok binazir vukelarun idarelerinde dahi bulundu. Fayda
vermedi. Bu sanayi serbazhk olmayan nice yerlerde gayet dikkat ve himmetle
tecrube gordu. Amma ahalide hurriyet olrnadrqrndan nihall sanaat oralarda
semere qostermedl. Ayetlerin bazrlannda isan olduqu guc;le anlasilan bir koylu
adam oralarda gezip hayvan postlan giyer ve bayag1 bir libas ona kisvei fahire
gorunuyor idi. lste ihtilal-1 mezkurdan, istihsal-1 hutrriyetten otuz sene sonra
evet efendim hesabrrn doqrutdur: Tamam otuz sene sonra, hersey tebdili suret
eyledi ve Fransa millet hurriye sayesinde Dunyarun en faal ve en zengin
milletlerinde madut oldu.

Bunun sebebi oldur ki milletler maddeten dahi hurriyetle muaamer olurlar
ve her neredeki muhafazai hukuk olunmaz orada akibet yiyecek ekmek
bulamayacak dereceye inilir.
$evketli efendim ! Her nezaman bir devlet su zikrettiqirn hal purmelale
gelirse ve ne vakit fezail cebeliye ve hasaili zekaiyesi qunden gune tenzile yuz
tutarsa ve her dem ki halk: fakir umumi isfila ile hazinci devlet bu mezaikaya
duser ise ol vatanda yasayan gayretkarlar ve tebai sadrkadan olanlar yalmz
rslahat talabiyle iktifa etmemelidirler. Bizde sirndiye kadar kac defa rslahat vad
olundu ve hemde icra edildi. Ve halen bendeniz su satin yazarken yine islahat
vad olumuyormu ? imdi buqun biz bir derece daha ileri gidip bu anzai
resrniyemizi kamali ihtiram ile hakipayi humayununuza takdim ediyoruz.
$evketli Padisahrrn ! Tebdili usulu idare ile devleti kuranruz ! Nlzamati
serbestane ile tezhin ederek sunu halas ediniz ! Lakin oyle nlzarnati
serbeshaneki, sahih ve vasi ve munbit ola ve gerek hrru icrasmda ve gerek
bilata gayyur davammda iktiza eden her turlu teminat ile ihata edile.
Evet Padisahrrn ol nizam serbesthane islem ve hiristiyanlarm kafei
hukukta ve vazaifte rnusavatrru mutezarnrnm olacaqrndan avrupalllann hakim
ve mahkum beyninde icrasrm muhal zannettikleri itidall husle getirecektir.
Ah $evketli Efendim ! $imdiden qoruyorurn ki sizin rnustesarlanruz olan
hainler ve cahiller, nizarru serbestane lafzrru ne turlu manalara gekeceklerdir.
Onlar nizarru serbesthane padisahm istiklal ve kudertini elinden ahp aleti
menzilesine tenzil eder sozuyle zan sahanelerini ve rnuslurnanlara en sevgili
olan dinlerini ve elbiselerine kadar bile adetlerini terk ve tebdile icbar eder.
Diyerek halkt aldatrp kandirmaya calissacaklardrr. Bu mustesarlar cahil, ya
hain, her ne ise siz onlarm neylerini tahkir ediniz ve ahali dahi onlarm
ilkaatma kulak vermesinler nizarru serbesthane denilen sey yalruz kuvveti
istiklaliyeyi mahdut krlar. Yani rnustakil kuvvetin luzumundan ziyade olan
cihetlerini kasr eder. Ve pasisahtan ancak su hali nefi eder ki, Padisah
aldanmaz ve fenallk etmez olur. Ve millet hakkmda nizarrn serbesthane
milletin namus ve salahrru rnuqayir hlcbirsey cebr etmez. Belki mall ve mulku
hrfz ettigi gibi, dini mukaddesi dahi vikaye eder ve mekanda emniyet hasil
ettirdigi gibi, hurriyet-l sahslyeye dahi kafil ve zamin olur. Diger yolda
rnulahaza olunursa nizarru serbesthane az vakit icinde tabiatryla Avrupa
milletleri ile beynimizde olan munaseban islah eder.
$evketli Efendim ! Kim bilmez ki ecenebi memurlannm bizim umuru
dahiliyemize ettikleri mudehaledennast ne turlu mazarratlar hasu olrnustur ve
bu memurlar hezarkere usulu medeniyet ve insaniyete suluk etmekliqlmlz icin
baqrnp gag1rm1~lard1r. Lakin nice kere bu evza-1 mileli muhtelifinin

muteferrikan menafuru istihsal yolunda derecei etrafa qetirmisler ve bunun
daha fenasi efrat, menfaatlaeri hakkrnda dahi istimal etmekte bulunrnuslardrr.
$imdi nizarm serbesthane vaaz olundukta devletin esasina kuvvet gelip
udahalatt ecnebiyeden kurtulup ve mezahibi muhtelifede bulunan her kavim
akkrnda mi.isavat hasrl edip ci.imlesinin vasi ve hamisi olur.
Evet $efketli Efendim ! Devleti kurtanruz: zira zaman acele ediyor.
cdaduruzm devletini kuratnruz ve kurtanruz o devleti ki, bunca qozyaslan ve
nlar dokerek vi.icuda qelrnistir. Vakran onun saru tarihince alidir. Ancak
imdiki hali pek mahalli teessi.ifti.ir ve bu halin ag1rltg1 sizin kalbinize elbette ne
rece ag1r basar. Haricde hersey bizi korkutur. Dahilde harabiyet ve izmihlal
ametleri hauf verir. Zati sahanenlzin mi.isli.im.
Mabad1 Var.

