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ÖNSÖZ 

 

Bu tez, II. Meşrutiyet döneminde görev yapan İzmir mebuslarının 

biyografilerini, Meclis-i Mebusan’daki faaliyetlerini, siyasi ve sosyal alandaki etkilerini 

ortaya çıkarmak amacıyla yazılmıştır. Tezin temel hedefi, II. Meşrutiyet döneminde 

İzmir’den siyasal yaşama yön verenler üzerinden hem kentin tarihsel birikimine hem de 

Türk Parlamento Tarihi’ne katkı sunmaktır. Tez konusunun seçilmesinde belirleyici 

faktör, İzmir'in tarihsel birikimine şahsım tarafından duyulan içten ve samimi meraktır. 

 

Hayatımın belli bir döneminden sonra yerleşme fırsatı bulduğum İzmir, kendine 

has yapısıyla beni etkileyen bir şehirdir. Tarihiyle ilgili bilgi dağarcığım genişledikçe; 

İzmir'in geçmişi hakkında bir şeyler yapabilme isteği giderek artmıştır. Bu isteğin bir 

doktora tezine konu olması için bir ön araştırma sürecine başladım. Bu süreç beni doğal 

olarak bir dönemsel/tarihsel alan tercihi durumunda bıraktı. Siyasi tarihe olan ilgim, 

İzmir’in siyasal geçmişi hakkında bir çalışma yapmam için gerekli akademik heyecanı 

sağlamaya yeterli oldu. 

 

II. Meşrutiyet döneminde yapılan 1908, 1912 ve 1914 seçimlerinin İzmir 

özelindeki etkileri ve bu üç seçimde İzmir’den seçilen mebusların faaliyetleri bir tez 

konusu olarak zaman içinde netleşmeye başlamıştır. Bu dönemde yapılan seçimlerle 

ilgili olarak genel bir çerçeve içinde detaylı çalışmalar yapılmıştır. Ancak meclisi 

oluşturan vilayet ve sancaklara mensup Meclis-i Mebusan üyeleriyle ilgili çalışmalar 

maalesef istenilen düzeyde değildir. İsimleri öne çıkan mebuslarla ilgili yayımlanan 

bazı eserler dışında, akademik çalışmalar neredeyse yok denecek durumdadır. 

Mebusların yaşamları, eğitim-mesleki durumları, meclisteki faaliyetleri ve siyasal-

sosyal alandaki etkileri hakkında tarafımızca tespit edilen akademik bilgi eksikliği bizi 

İzmir mebusları hakkında bir tez çalışması yapmaya sevk etmiştir. 

 

Yaptığım ilk incelemeler neticesinde; II. Meşrutiyet döneminde görev yapan 

İzmir mebuslarının kimler oldukları, mecliste ve meclis dışında ne gibi faaliyetlerde 

bulunduklarına dair soruların henüz cevaplanmadığını tespit ettim. Meşrutiyet dönemi 
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İzmir mebuslarını toplu bir şekilde irdeleyen monolitik bir çalışmaya rastlamamış 

olmam beni daha da cesaretlendirdi. Bu tez çalışması, şüphesiz mebuslarla ilgili her 

ayrıntıya ulaşıldığı iddiasını taşımamaktadır. On yıllık süre zarfında İzmir mebusu 

olarak görev yapan on dört kişiyi incelemeye çalışan ilk akademik eser olması nedeniyle 

bundan sonra yapılacak çalışmalara bir temel oluşturma ve yol gösterme çabası şeklinde 

değerlendirilmelidir. 

 

Bu çalışmanın yürütülmesinde bana her zaman yol göstererek ufkumu açan tez 

danışmanım Prof. Dr. Engin Berber'e çok teşekkür ederim. Görüş ve tavsiyeleriyle 

destek olan Prof. Dr. Zeki Arıkan'ın bu tezin şekillenmesinde büyük payı vardır. 

Kendisine müteşekkirim. Tarih çalışmalarını İtalya'da sürdüren Melisa Urgandokur 

Pellegrino'un fikirlerini benimle cömertçe paylaşması yükümü hafifletmiştir, ona 

teşekkür etmek benim için zevkli bir görevdir. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 

Öğretim Görevlisi Dr.Yasemin Özcan Gönülal, tezimi dilbilgisi yönünden inceleyerek 

gerekli düzeltmeleri yapmıştır. İzmir Kent Arşivi ve Müzesi’nden meslektaşım Ece 

Aytekin Büker, Osmanlıca kelimelerin kontrolünde yardımlarını esirgememiştir. 

Katkıları için onlara minnettarım.  TBMM Kütüphanesi personelinden Sefer Yazıcı'nın, 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi çalışanlarının, Ankara-İzmir Milli Kütüphane ile İstanbul 

Üniversitesi Kütüphane personelinin yardımları işimi kolaylaştırmıştır. Onlar da samimi 

bir teşekkürü hak ediyor. Son olarak, uzun soluklu bu çalışmada bana rahat bir çalışma 

ortamı sağlayan eşime ve beni bu günlere getiren anne ve babama çok teşekkür 

ediyorum. 
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GİRİŞ 

 
Yakın tarihimizde II. Meşrutiyet olarak adlandırılan dönem (1908-1918) Türk 

parlamento tarihinde modern anlamda siyasi temsilin ve çoğulcu demokrasinin ilk 

adımlarının atılması açısından önem taşımaktadır. Osmanlıların siyasi dağarcığına 

“özgürlük”, “eşitlik”, “kardeşlik” gibi kavramların eklendiği II. Meşrutiyet dönemi 

toplumsal bilincin gelişmesi için de uygun bir ortam hazırlamıştır. 

 

II. Meşrutiyet dönemi farklı yönleriyle akademik çalışmalara konu olmuştur. 

Ancak bu çalışmalar genelde merkezden II. Meşrutiyet’e bakışı yansıtmaktadır. 

Anadolu coğrafyasında neler yaşandığı fazla irdelenmemiştir. Üç ana bölüm ve sonuç 

bölümünden oluşan bu çalışma II. Meşrutiyet’in İzmir’deki algılanışını incelediği gibi, 

İzmir’in o dönemki siyasi aktörlerini çeşitli yönleriyle tanıtma çabasındadır. 

 

 Tezin birinci bölümü, Osmanlı Devleti’nde temsil sistemine ayrılmıştır. Osmanlı 

tebaasının seçimlerle tanışması ve Batı benzeri siyasal temsil kurumlarının Osmanlı'daki 

ilk örnekleri bu bölümde aktarılmaya çalışılmıştır. İlk parlamento deneyimimiz olan I. 

Meşrutiyet Parlamentosu'nun bıraktığı izler ve sonraki parlamentolara koyduğu katkı bu 

bölümün unsurlarından biridir. Meşrutiyet parlamentolarının önemi ve nitelikleri birinci 

bölümün odaklandığı son alan olmuştur. 

 

Tezin ikinci bölümü, 1908, 1912 ve 1914 yıllarında yapılan Meclis-i Mebusan 

seçimlerine ve İzmir'deki seçim süreçlerine ayrılmıştır. Tarık Zafer Tunaya ve İhsan 

Güneş'in Osmanlı Devleti’nde seçimleri ve parlamentoyu irdeleyen ve bu konularla 

ilgili temel kaynak olarak kabul gören eserleri bölümün oluşmasına aracılık etmiştir. 

Ayrıca bu bölümde son yıllarda yapılan çalışmalardan faydalanılmıştır. Bu 

çalışmalardan Prof. Dr. Fevzi Demir'in Osmanlı Devleti’nde II. Meşrutiyet Dönemi 

Meclis-i Mebusan Seçimleri 1908-1914, Prof. Dr. Kenan Olgun'un 1908-1912 Osmanlı 

Meclis-i Mebusanı’nın Faaliyetleri ve Demokrasi Tarihimizdeki Yeri ve Prof. Dr. Aykut 

Kansu'nun 1908 Devrimi adlı eserlerini zikretmek gerekir. Her üç çalışma da seçimlerin 

hazırlanış ve yapılış aşamalarını doyurucu ve ayrıntılı şekilde aktarmaktadır. 1908 ve 
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1912 yılı seçim sürecinde İzmir'de yaşananlar Prof. Dr. Fevzi Demir'in daha önce 

yazdığı makalelere konu olmuştur. Bu çalışma hem bu makaleleri içerik yönünden 

genişletmek hem de fazla irdelenmeyen 1914 yılı seçimlerinde İzmir'de yaşananları 

aktarmak suretiyle alandaki boşluğu doldurmayı hedeflemektedir. 

 

 Tezin üçüncü bölümü İzmir özelinde II. Meşrutiyet Meclis-i Mebusanı’nda 

görev yapan İzmir mebuslarının biyografilerine ve Meclis-i Mebusan’daki faaliyetlerine 

ayrılmıştır. Yüksek lisans ve doktora tezleriyle ilgili yapılan araştırmamızda 

Cumhuriyet döneminde bir kentin milletvekillerini dönemsel olarak inceleyen 

çalışmalara nadir de olsa rastlanmıştır. Bu çalışma, Meşrutiyet döneminde bir Osmanlı 

kentinin mebuslarını toplu halde incelemeye çalışan ilk örnektir.  

 

Tezin bu bölümünde mebusların; özellikle biyografilerinin yazımında çeşitli 

zorluklarla karşılaşılmıştır. Kaynak eserlerin azlığı bu zorlukların başat nedenidir. 

Mebuslarla ilgili olarak Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nden katalog taramaları ile İzmir 

yerel basınından taramalar yapılarak kendileriyle ilgili en ufak bir ayrıntıya dahi 

ulaşılmaya çalışılmıştır. Arşiv ve basın taramaları mebusların biyografilerinin 

oluşumunun yanı sıra tezin tüm bölümlerinde faydalanılan birincil kaynaklardır. Seçim 

dönemlerine ait Ahenk gazetesinin tüm nüshaları taranmış ayrıca İzmir’in diğer yerel 

gazetelerinden Anadolu ve İttihad gazetelerinden paralel incelemeler yapılmıştır. 

Gerekli görülen durumlarda ulusal basın taramalarına başvurulmuştur. Biyografileriyle 

ilgili kaynakların tüm araştırmalara rağmen çok kısıtlı olması; mebuslar hakkında bir 

fikir edinebilmemiz için zabıt ceridelerinin incelenmesini bir zorunluluk haline 

getirmiştir. Zabıt cerideleri incelenirken fiziki şartlar gereği mebusların konuşmaları ve 

faaliyetleri arasından bir seçme yapılmasının daha sağlıklı olacağı anlaşılmıştır. 

Mebusların, siyasi ve sosyal alanda yansımaları daha etkili olan veya kendileri hakkında 

bilgi sahibi olmamıza yardımcı olacak konuşmaları çalışmanın kapsamı içine 

sokulmuştur. 

 

Mebusların meclisteki konuşmalarının aynen aktarılması söylediklerinin net 

anlaşılması için bilinçli olarak tercih edilmiştir. Ancak bu konuda bir istisna Seyyid Bey 
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ile ilgilidir. Kendisi hakkında yapılan araştırmaların yeterliliği ve meclisin en faal 

mebuslarından biri olması nedeniyle yaptığı konuşmaların külliyatı çalışmanın 

boyutlarını aşmaktadır. Bu sebeple çalışmanın Seyyid Bey ile ilgili bölümü zabıt 

cerideleri dışındaki kaynaklardan oluşturulmuştur. Bu bölümde ayrıca İzmir 

mebuslarının söz aldıkları bazı ortak yasa tasarıları incelenmiş, siyasi ve sosyal 

konulardaki fikirlerinin ne derece örtüştüğü saptanmaya çalışılmıştır. Mebusların 

meclisteki faaliyetleri istatistiksel verilerle açıklanmıştır. 

 

 Tezin sonuç bölümü İzmir mebusları hakkında genel bir değerlendirme 

niteliğindedir. Meclis-i Mebusan zabıt cerideleri, gazete, arşiv gibi birincil kaynaklar ile 

ikincil kaynaklar bir bütünsellik içinde ele alınarak mebuslar hakkında genel bir 

değerlendirmede bulunulmaya çalışılmıştır. Netice itibariyle bu çalışma; II. Meşrutiyet 

dönemi İzmir mebuslarının tanıtılmasıyla, hem İzmir’in siyasal geçmişi açısından hem 

de Türk Parlamento Tarihi açısından önemli bir kaynak olma iddiasını taşımaktadır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

OSMANLI DEVLETİ’NDE TEMSİL SİSTEMİ 

A- Osmanlı Devleti’nde Halkın Seçim Kavramıyla Tanışması 

Meclis, demokrasinin vazgeçilmez bir unsurudur. Oturmak anlamındaki cülus 

mastarından türeyen meclis “Oturulan yer ve oturma zamanı, oturum, toplantı” 

anlamlarına gelir. Bir kelime ile birlikte ifade edildiğinde ise (ilim meclisi, tartışma 

meclisi, sohbet meclisi vb.) oturumun amacı, türü veya niteliği belirtilmiş olur1. Devlet 

teşkilatına ait teknik bir terim olarak, devlet işlerinin görüşülmesi için bir başkanın 

idaresinde toplanan heyeti ifade etmektedir2. Seçim ise kanunlar, yönetmelikler 

uyarınca bir veya birden çok aday arasından birini veya birkaçını seçme işidir.  

 

 Temsil sistemini temel alan parlamento, Batı kökenli bir kavramdır ve oradan 

Osmanlı siyasetinin gündemine girmiştir. Ancak bu yeniliğin Osmanlı'ya taşınmasından 

önce Türklerin oluşturdukları toy, kurultay, divan, meşveret ve şura gibi yapılanmalarla 

devletlerini idare ettikleri bilinmektedir3. Selçukluların birçok kurumunu örnek alan 

Osmanlı’da Divan-ı Hümayun, Divan-ı Saltanat’ın yerini alarak devam etmiştir. 

Divanın geçerliliğini yitirmesinden sonra XVII. yüzyıldan itibaren meşveret meclisleri 

toplanmaya başlamıştır. Meclis geleneğinin bu şekilde sürekliliğinin sağlanması 

nedeniyle, Osmanlıların temsil sistemi uygulamalarının dönemi itibariyle en çağdaş 

örneği olan meclis kavramına yabancı oldukları düşünülemez. XIX. yüzyılda ortaya 

çıkan ve “Yeni Osmanlılar” olarak tabir ettiğimiz aydınlar ise batıda görüp 

benimsedikleri siyasal düzenlemeleri Osmanlı'ya entegre etmeye çalışmışlar ve bir 

anlamda başarıya ulaşmışlardır.   

 

                                                
1 “Meclis”, Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt 28, Ankara, 2003, s. 241. 
2 Ferit Develioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügât, Ankara, 2003, s. 594-595; Şemseddin Sami, 
Kâmûs-ı Türkî, İstanbul, 1989, s. 1293. 
3 Mehmet Seyitdanlıoğlu, “Eski Türklerde Devlet Meclisi Toy Üzerine Düşünceler”, Ankara Üniversitesi 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt: 28, Sayı: 45, Ankara, 
2009, s. 2. 
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 Osmanlı Devleti’nde Müslüman halkın seçim kavramıyla tanışması Tanzimat 

döneminde getirilen bir takım düzenlemelerle mümkün olmuştur. Bu dönemde merkezi 

devlet örgütünde “Muhassıllık Meclisleri” adını taşıyan, fakat bugünkü karşılığı 

“komisyon” olan kurullar oluşturulmuştur.  Kelime anlamı olarak “hasıl eden, husule 

getiren” anlamına gelen “muhassıl”4 Osmanlı Devleti’nden önce İslam devletlerinde her 

türlü malın tahsilini yapan memur anlamına gelmekteydi5. 1840 senesinde sancak 

merkezlerinde kurulan muhassıllık meclislerinin görevi, sancaktan alınacak vergilerin 

miktarını saptamak ve düzenli toplanmasını sağlamaktı. Muhassıl meclislerine, maiyet 

memurlarının yanı sıra sancağın hakimi, müftüsü, zabiti, ruhani reisleri ve sancağın ileri 

gelenlerinden altı kişi katılmıştır. Seçimle belirlenen bu kişiler, bulundukları yörenin 

akıllı, namuslu, muteber kişileridir. Seçmenler ise kazaya bağlı köylerden kura ile tespit 

edilen beşer kişi, kaza merkezlerinde ise yerleşim yerinin büyüklüğüne göre “akıllı, söz 

anlar, emlak sahipleri” sıfatlarını taşıyan ve sayıları 20 ile 50 arasında değişenlerdi6. 

Seçim usulüne başvurulmasının nedeni kurumsallaşan ve devamlılık kazanan kurullara 

yerli halktan girecek temsilcilerin saptanmasıdır. Seçim usulünün ilkel şartlarda 

yapıldığı kabul edilse bile önemli olan bunun uygulanması ve hukukileşmesidir.  

 
 Muhassıllık meclislerinde uygulanan sistem, halkın katılımından ve 

günümüzdeki demokrasi anlayışından uzaktı. Meclislere seçilenler genellikle yörenin 

ileri gelenleri ya da mülki idari amirinin tayin ettiği kimselerdi. Bununla birlikte 

Osmanlı tarihinde ilk defa halkın temsilcilerinin seçimle belirlenmiş olması, demokrasi 

yolunda atılmış önemli bir adımdır7. Muhassıllık teşkilatı, 1840 tarihinden itibaren 

Bosna, Arnavutluk, Trabzon, Van, Kars, Diyarbakır, Bağdat dışında tüm Anadolu, 

Rumeli ve Adalar’da uygulanmaya başlanmıştır. Teşkilat, Mart 1842'den sonra “usul-ü 

tadiliye” adıyla yapılan mali ve mülki alanda yapılan düzenlemeler ile yerini 

teşkilatlarda müşir ve defterdara, kazalarda ise kaymakam ve mal müdürüne terk 

etmiştir. 

                                                
4 Muhassıllık teşkilatıyla ilgili ayrıntılı bir çalışma için bk. Ayla Efe, “Muhassıllık Teşkilatı”, 
(Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, 2002). 
5 Abdurrahman Vefik, Tekalif Kavaidi, Ankara: Maliye Bakanlığı Yayınları, 1999, s. 141. 
6  İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İstanbul: Alkım Yayınevi, 2006, s. 159. 
7 Kenan Olgun, 1908-1912 Osmanlı Meclisi-i Mebusanı’nın Faaliyetleri ve Demokrasi Tarihimizdeki 
Yeri, Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, 2008, s. 9. 
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 XVII. yüzyıldan itibaren Divanın işlevini yitirmesinden sonra meşveret 

meclisileri uygulamasına geçilmiştir. II. Mahmut döneminde önem verilen meşveret 

meclislerinin yetersiz kalması üzerine Meclis-i Vâlâ bir istişare organı olarak 1838 

senesinde kurulmuştur. Bu meclisin temel görevi kanun tasarıları ve nizamnameleri 

hazırlamak, memurları yargılamak ve devletle fertler arasında anlaşmazlıkları 

çözmekti8. Tanzimat Dönemi boyunca Meclis-i Vâlâ standart bir yapı izlememiş çeşitli 

nedenlerle bölünüp birleştirilerek yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin ayrılmasına 

giden bir tarihsel gelişim süreci takip etmiştir. Meclis-i Vâlâ’nın 1838-1854 yılları 

arasındaki, birinci tek yapılı dönemindeki, başarılı çalışmaları işlerin aşırı derecede 

yoğunlaşmasına neden olmuştur. Devlet hayatını ilgilendiren hemen her konuyu 

görüşüp karara bağlaması, yargı ve yasama işlerinin yavaş yürümesine neden 

olmaktaydı. Ayrıca Meclis-i Vâlâ’nın kurucusu Mustafa Reşid Paşa’nın siyasi 

rakipleriyle çekişmesi, daha geniş yetkilerle donatılmış, gerektiğinde yüksek rütbeli 

devlet adamlarını da yargılayacak (sadrazam, nâzırlar) bir meclisin teşkilini zorunlu 

hale getirmişti. Bu nedenlerle Meclis-i Vala ikiye ayrılarak, 1854 tarihinde Meclis-i Âlî-

i Tanzimat ve Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye adıyla iki organ teşkil edildi. Meclis-i 

Âlî-i Tanzimat, yasama ile görevlendirilirken, Meclis-i Vâlâ yargılama organı haline 

getirilmiştir. Ancak istenilen başarı sağlanmayınca 1861’de iki meclis tekrar 

birleştirilmiş, mülki idare, kanun-nizamnameler ve adalet işleriyle uğraşan üç ayrı daire 

oluşturulmuştur. Meclisin bu yapısı 1868’de “Şura-yı Devlet” ile “Divan-ı Ahkam-ı 

Adliye” nin kurulmasına kadar sürmüştür. 

 

Meclis-i Âlî Tanzimat’a Sultan Abdülmecid tarafından vilayetlerden ikişer 

temsilcinin davet edilmesi meşrutiyet yolunda önemli bir adımdır.  “Yarı mebuslar” 

olarak adlandırılan bu temsilciler Meclis-i Âli-i Tanzimat’a girmişlerdir. Benzer bir yapı 

1849 senesinde eyalet merkezlerinde “Büyük Meclis” adı ile oluşturulan kurullarda da 

uygulanmıştır. Eyalet meclislerinde bulunan vali, defterdar, hakim (kadı veya naip), 

müftü ile halk tarafından seçilecek dört Müslüman ve Müslüman olmayan toplulukları 

                                                
8 Mehmet, Seyitdanlıoğlu, “Tanzimat Devrinde Meclis-i Vala (1838-1868), Ankara: TTK, 1994. s. 35-47. 
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temsilen birer üye ile eyaletin yönetim kadrosu tamamlanmaktaydı. 1864 yılı “Vilayet 

Nizamnamesi”ne kadar yürürlükte kalan eyalet meclislerinde meclisin tüm üyeleri 

görüşlerini serbestçe dile getirmiştir9.  

 

1864 senesinde yürürlüğe giren “Vilayet Nizamnamesi” vilayet, sancak, kaza ve 

köy yönetimini ayrıntılarıyla belirlemekte, her aşamadaki yöneticilerin görev ve 

sorumluluklarını açıklamaktadır. Nizamnameyle vilayet meclis üyeleri, belediye meclis 

üyeleri ve tabii üyelerin bir bölümü seçimle işbaşına gelmiştir. Seçimle belirlenen 

vilayet meclis üyelerinden dört üyeden ikisi Müslüman ve ikisi gayrımüslim olmak 

üzere eşit paylaştırılmıştır. Bu sayede gayrımüslimler de Müslümanlar kadar yörenin 

karar alma mercilerinde söz sahibi olmuşlardır. Benzer uygulama 1877 senesinde açılan 

ilk Osmanlı Meclis-i Mebusan’ında da devam etmiştir. 

 

Osmanlı Devleti’nin temsil sisteminde getirdiği yeni düzenlemelerdeki başat 

faktör meşveret kavramının algılanış şekli ve meşveretin Batılı anlamdaki eşdeğerlerine 

cevap verebilmesidir10. Osmanlı aydınları, meşvereti daha geniş ve katılımcı bir 

anlayışla tanımlamaya çalışmışlardır. Bu tanımlamanın kendi içinde tutarlı ve haklı bir 

gerekçesi vardır. Hürriyet, özgürlük, demokrasi, siyasal katılım gibi Osmanlı’nın çok da 

aşina olmadığı Batı kökenli kavramların benimsenmesi için meşveret İslami bir dayanak 

noktası olmuştur. Aydınlar, meşveretin temel niteliklerine kendilerince bir yorum 

getirerek Batılı fikirlerle İslami düşüncelerin bir sentezini yapmışlar; böylece kendi 

siyasal düşüncelerini benimsetme yolunu tercih etmişlerdir. Dolayısıyla Türk demokrasi 

hareketlerinin başlangıcının meşveretten türediğini söylemek yanlış olmayacaktır. 

 

Tanzimat öncesi ve sonrasında meydana getirilen temsil uygulamalarında 

günümüzdekine benzer genel ya da yerel meclisler arasında benzerlikler aramamak 

gerekir. Adları meclis de olsa bu kurumlarda görev alan üyelerin büyük bölümü 

atamayla gelen bürokratlardır. Şûra-yı devlet yapısında, yerel meclislerin seçimle gelen 

az sayıdaki üyesi ve gayrımüslim üyelerin dışında temsil bir yapılanmadan söz edilemez. 
                                                
9 Musa Çadırcı, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Ülke Yönetimi”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye 
Ansiklopedisi, İletişim Yayınları, s. 215. 
10 Ceylan, s. 596. 
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Buna rağmen 1877 Osmanlı Parlamentosu'nun açılışına kadar giden yolda düzenlemeye 

konulan idari ve siyasi örgütlenmeler Osmanlı Devleti’nin parlamenter sisteme 

ısınmasını sağlayan uygulamalar olarak değerlendirilmektedir. 

 

B- Osmanlı Devleti’nde Seçimler 

1- I. Meşrutiyet’in İlanı ve Meclis-i Mebusan 

Anayasa, bir devletin kuruluşunu, kurumsallaşmasını, iktidarın oluşumunu ve el 

değiştirmesini ve bireylerin hak ve hürriyetlerini düzenleyen kurallar bütünüdür11. XIX. 

yüzyılın en belirgin özelliklerinden biri, devletlerin yönetim düzeninde vatandaş 

haklarını ve özgürlüklerini yazılı belgelere dayandırmak amacı güden çabaların 

yoğunlaşmasıdır. Mutlakiyetçi hükümdarlara isyan edenler, sadece yasaları yapacak 

etkili ve yetkili bir parlamentonun oluşturulmasını, adaletli bir yargı sisteminin 

kurulmasını, vatandaşlara tanınan özgürlüklerin genişletilmesini değil; bütün bunların 

bir de “anayasa” adını taşıyan bir belgede gösterilmesini talep etmişlerdir12. Bu şekilde 

oluşturulan anayasalar Fransız İhtilali’nde olduğu gibi meclislerin kendi kendilerine 

yaptıkları anayasalar olmuştur. Ancak daha fazla rastlanan durum, baştaki 

hükümdarların ya mecbur kaldıkları ya da kendi isteklerine göre bir anayasal düzeni 

kabul etmeleridir.  

 

Osmanlı Devleti’nde anayasa ve parlamenter düzen ile ilgili taleplerin 

artmasında hiç kuşkusuz Fransız İhtilali’nin büyük payı vardır13. Namık Kemal, Şinasi, 

Ali Suavi ve Ziya Paşa’nın öncülüğünü yaptığı “Genç Osmanlılar” hareketi, anayasal 

düzenin ve parlamenter sistemin gerekliliği konusunda etkin bir rol oynamıştır. Bu 

hareket, önceleri adı pek duyulmayan batı menşeili pek çok yeni siyasi kavramı basın 

                                                
11 Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, 9. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları, 2004, s. 136. 
12 Mümtaz Soysal, 100 Soruda Anayasanın Anlamı, İstanbul: Gerçek Yayınevi, 1997, s. 14. 
13 I. Meşrutiyet dönemi parlamentosu hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Sina Akşin, “Birinci Meşrutiyet 
Meclis-i Mebusanının Ele Aldığı Başlıca Sorunlar”, SBFD, Cilt: 25, Sayı: 2, s. 101-122, 1970. Robert 
Devareux, The First Constituonal Period A Study Of The Mithat Constution And Parliament, Baltimore 
1963. Tarık Zafer Tunaya, “1876 Kanun-ı Esasi ve Türkiye’de Anayasa Geleneği”, Tanzimattan 
Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, Cilt: 1, İstanbul, 1985, s. 27-45. İhsan Ezherli, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (1920-1992) ve Osmanlı Meclisi Mebusanı (1877-1920), Ankara: TBMM Kültür, Sanat ve Yayın 
Kurulu Yayını, 1992, Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, İstanbul: YKY, 2006. 
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yoluyla halkla tanıştırmıştır.  Çıkardıkları Hürriyet14 gazetesinde yetmiş sekiz yerde 

“Usûl-ı Meşveret” veya “meşveret”, yüz on beş yerde “meclis”, on dört yerde 

“cumhuriyet” ve yüz on dört yerde “adalet” kavramlarını kullanmaları; amaçladıkları 

düzenin yerleşmesi için ne kadar kararlı oldukları konusunda bize ipucu vermektedir.  

 

Yeni Osmanlılar arasında demokrasi kavramını ilk defa Ali Suavi kullanmıştır. 

Ulûm gazetesinde yayımladığı “Demokrasi”, “Hükümet-i Halk”, “Müsavat” başlıklı 

yazıda Osmanlı Devleti’ni demokrasiye uygun olup olmadığı açısından 

değerlendirmiştir15. Türk demokrasisinde parlamentonun inşası, cumhuriyetin 

kurulması, demokrasinin tahsisi ve hukuk devletinin oluşumunda ilk harcı Yeni 

Osmanlıların attığı söylenebilir.  

 

Oluşum sürecinde Yeni Osmanlıların büyük katkısı olan Kanun-ı Esasi, bazı iç 

ve dış gelişmelerin sonucunda ilan edilmiştir. Bu gelişmelerin hızlanması 1876’da 

Abdülaziz’in tahttan indirilmesinden sonra Mithat Paşa’nın devlet yönetiminde egemen 

güç konumuna gelmesinden kaynaklanmaktadır. Üç ay süren saltanatında anayasayı 

hazırlatmayı başaramayan V. Murad tahttan indirilerek; meşrutiyet fikrine daha yakın 

olduğu düşünülen II. Abdülhamid, 1 Ağustos 1876'da tahta geçirilmiştir. II. 

Abdülhamid ile Mithat Paşa’nın uzlaşmaları; ilk anayasamız olan Kanun-ı Esasi’ye 

giden yolu açmıştır. Abdülhamid’in 30 Eylül 1876 tarihli iradesiyle anayasayı 

hazırlayacak özel bir komisyon (Meclis-i Mahsusa) kurulmuştur16. Mithat Paşa’nın 

isteği ile kurulan Anayasa Komisyonu’nun üyeleri; padişah tarafından atanan 16’sı 

mülki memur, 10’u ulema, 2’si asker olmak üzere 28 kişiden oluşmaktadır17. Komisyon 

tarafından hazırlanan taslak Heyet-i Vûkela’da görüşülerek kabul edilmiş ve padişaha 

sunulmuştur.  

 

                                                
14 Genç Osmanlıların 1868-1870 yılları arasında Avrupa’da çıkardıkları Türkçe siyasi gazete. 
15 Hüseyin Çelik, “Yeni Osmanlılar Cemiyeti ve Türkiye’de Parlamenter Sistem Tartışmalarının 
Başlaması”, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 1999, s. 347. 
16 Tunaya, s. 28. 
17 Orhan Aldıkaçtı, Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi ve 61 Anayasası, 4. baskı, İstanbul: Fakülteler 
Matbaası, 1982, s. 55. 
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II. Abdülhamid’in yaptığı bazı değişikliklerle hazırlanan Hatt-ı Hümayun ile 23 

Aralık 1876 tarihinde Kanun-ı Esasi18 ilan edilmiştir. Dönemin basını incelendiğinde 

Padişah’ın meşrutiyete bağlılığı ve Kanun-ı Esasi'nin Osmanlı Devleti açısından önemi 

anlaşılmaktadır19. Kanun-ı Esasi’nin yayımlanması nedeniyle hazırlanan törende 

konuşan Mithat Paşa, Padişah II. Abdülhamid’e şükranlarını sunmuştur. Törenin 

bitmesinden sonra Sadrazam, Şeyhülislam, Nazırlar ve Ulema'dan pek çok kişi saraya 

gelerek Padişah’a teşekkür etmiştir20. Kanun-ı Esasi'nin ilanından sonra İstanbul’da 

yapılan resmi törenlerin yanı sıra Müslüman ve gayrımüslim halk birlikte kutlamalar 

düzenlemiştir. Meşrutiyet’in ilanını övücü nitelikte Türkçe, Rumca ve Ermenice 

konuşmalar yapılmıştır21. 

 

Kanun-ı Esasi, bağımsız bir İslam ülkesinde yürürlüğe giren Batılı anlamda ilk 

yazılı anayasadır. Devletin monarşik yapısını koruyan ilk Türk anayasası, bir anayasaya 

özgü bölüm ve maddelerden oluşmaktadır. Padişah’ın dokunulmazlığı ve yaptıklarından 

dolayı sorumlu olmayacağı 5. maddede belirtilmektedir. Fikir hürriyeti, dernek kurma 

ve toplanma hürriyeti gibi bazı özgürlükler yoktur. Ancak Kanun-ı Esasi ile getirilen en 

radikal yenilik, uygulama alanı sınırlı da olsa, siyasi katılma hakkının tanınmış 

olmasıdır. Anayasa ile birlikte padişah, mutlak otorite olmaktan çıkmakta, halkın 

yönetime katılma hakkı tanınmaktadır22. Ancak Kanun-ı Esasi, bireyin hak ve 

özgürlüklerini iktidara karşı koruyacak herhangi bir kurumu anayasa maddelerinde 

                                                
18  Kanun-ı Esasi’nin metni için bk. Suna Kili ve Şeref Gözübüyük, Türk Anayasa Metinleri, İş Bankası 
Yayınları, 1985, s. 3-7. 
19 Sabah Gazetesi, 8 Zilhicce 1293 ve Ceride-i Havadis, 9 Zilhicce 1293 tarihli nüshalarında törenleri şu 
şekilde aktarmaktadır: Törenin yapılacağı gün hava oldukça yağmurludur. Bâb-ı Âli meydanında 
“Hünkar Dairesi” önüne Osmanlı bayrakları ile donatılmış özel bir kürsü konmuştur. Hava yağmurlu 
olduğundan, ileri gelenler için bir çadır kurulmuştur. Halktan binlerce kişi Sirkeci İskelesi’nden Bab-ı 
Ali’ye uzanan büyük caddeyi hınca hınç doldurmuşlardır. Askerler bando eşliğinde caddenin iki tarafına 
dizilmiş, herkes heyecanla Mithat Paşa’nın saraydan çıkmasını beklemektedir. Sadrazam arkasında 
“Mabeyn-i Hümayun Başkâtibi Sait Paşa ile birlikte yanından Padişah’ın Hatt-ı Hümayun’u ve Kanun-ı 
Esasi olduğu halde, denizden Sirkeci İskelesine çıkmış, oradan bando eşliğinde karşılanarak, Bab-ı Aliye 
gelmişti. Burada Sait Paşa, Hatt-ı Hümayun’ı çıkarmış, öpüp başına koyduktan sonra Sadrazam’a 
vermişti. Mithat Paşa da aynı şekilde hattı okuması için, “Amedi Divan-ı Hümayun Reisi” Mahmut 
Celalettin Bey’e teslim etmiş, o da saygıyla açık ve yüksek bir sesle okumuştu. Okuma işi bitince hazır 
bulunanlar alkışlamışlardır. 
20 Selda Kılıç, “1876 Kanun-ı Esasi'nin Hazırlanışı”, Osmanlı Ansiklopedisi, Cilt: 7, Yeni Türkiye Yay., 
Ankara, 1999, s. 360. 
21 Devereux, s. 15. 
22 Devereux, s. 84-85. 
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belirtmemiştir. Kanun-ı Esasi gerçek anlamda bir meşruti yapı kuramamasına rağmen; 

Türk parlamento geleneğinin yerleşmesi bakımından önemli bir başlangıçtır23. İlk 

Osmanlı Parlamentosu, 19 Mart 1877 tarihinde Padişah II. Abdülhamid’in yapmış 

olduğu konuşma ile açılmıştır. Parlamentonun açılmasıyla Osmanlı Devleti’nde 

parlamenter rejim başlamıştır.  

 

Kanun-ı Esasi ilanıyla eş zamanlı olarak Mebuslar Meclisi'nin kurulması ve 

seçimlerin yapılması gerekiyordu. İlk Osmanlı anayasası “Meclis-i Umumi” adını 

taşıyan iki meclisli bir yasama organı öngörmekteydi. Meclisler, üyeleri doğrudan 

padişah tarafından atanan “Heyet-i Ayan” ve Osmanlı erkek nüfusundan seçim ile 

belirlenen “Heyet-i Mebusan” olacaktı. Ayrıca erkek seçmenler, mebusları doğrudan 

doğruya kendileri değil, mebusları seçecek olan ikinci seçmenleri seçeceklerdi. Pek çok 

yerde bu bile yapılmadı; kaza, liva ve vilayet idare meclis üyeleri ikinci seçmen sayıldı 

ve bu organlar mebusları seçtiler. Seçilenler genelde valilerin yakından tanıdığı vilayet 

yönetimiyle ilgili olan, eski vilayet meclisi veya temyiz divanı üyesi gibi kişilerdi. 

 

Demokrasi geleneğimizde saygın bir yeri olan Osmanlı Meclisi, yerel 

yönetimdeki deneyimlerin üzerinden üremiştir24. Örneğin Kastamonu mebusları 1869-

1876 yılları arasında Kastamonu vilayet meclisinde üyelik yapan Hacı Mustafa Efendi 

ile Salim Efendi idi. Aynı şekilde Suriye vilayetini temsilen gelen mebus, 1869’dan beri 

aynı vilayette meclis üyesi olan Nikola Nakkaş Efendi idi25.  

 

Birinci Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Parlamentosu, iki devre olarak faaliyet 

göstermiştir. Birinci devre 19 Mart 1877 tarihinde başlamış, 28 Haziran 1877 tarihinde 

sona ermiştir. Bu devrede 56 oturum yapılmıştır. İkinci devre ise, 13 Aralık 1877 

tarihinde başlamış 14 Şubat 1878 tarihinde sona ermiştir. Bu devrede ise 29 oturum 

yapılmıştır26. 

                                                
23 Tanör, s. 19. 
24 İlber Ortaylı, Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahalli İdareleri 1840-1880, Ankara: TTK Yayınları, 2000, 
s. 97. 
25 Ortaylı, 2000, s. 94. 
26 Ezherli, s. 167. 
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I. Meşrutiyet meclisinde 130 mebus belirlenmesine rağmen 69’u Müslüman, 

46’sı gayrimüslim toplam 115 mebus seçilmiştir. 19 Mart 1877 senesinde Dolmabahçe 

Sarayı’nda yapılan görkemli bir törenle açılan Meclis-i Mebusan, ilk birleşimlerini 

Sultanahmet’teki Darülfünun binasında yapmıştır. Ahmet Vefik Paşa, Meclis-i Mebusan 

Başkanlığı’na seçilirken, Server Paşa, Meclis-i Ayan Başkanı olmuştur. 20 Mart’ta 

başlayan meclisin mesaisi 28 Haziran 1877 tarihine kadar 3 ay 9 gün sürmüştür. Tunus, 

Mısır, Romanya, Sırbistan, Karadağ, Sisam, Umman ve Necid gibi iç işlerinde muhtar 

eyaletler mebus dahi göndermezken Bab-ı Âli’ye bağlı Yemen, Trablusgarp ve Bosna 

gibi uzak vilayetlerden mebuslar İstanbul’a gelmişti27. 

 

Meclis-i Mebusan üyelerinin, koşulların elverdiği ölçüde özgür bir tartışma 

ortamı buldukları söylenebilir. Birinci Dönem Meclisi, daha sessiz bir tablo 

çizmekteyken; İkinci Dönem Meclisi’yle birlikte tartışmaya daha açık bir meclis ortaya 

çıkmıştır. Bu tartışmalara zaman zaman Meclis Reisi Ahmet Vefik Paşa müdahale 

etmek zorunda kalmış; gerekirse meclisin kapanabileceği uyarısını yapmaktan 

çekinmemiştir. Mebuslar, basın yasasında özgürlükçü değişiklikler yaparken, Rusya’ya 

karşı verilen savaşta hatalı gördükleri asker ve sivil idarecileri, hatta pasif buldukları 

Padişah’ı eleştirmişler, sadrazamın azledilmesini, savaş sorumluları için Divân-ı Harb 

kurulmasına katkıda bulunmuşlardır28. 

 

Mebuslar arasında vilayet meclis üyeliğinden gelenlerin sayıca azımsanmayacak 

derecede olması meclis için olumlu bir tecrübe olmuştur. Vilayet meclislerinde tartışma 

usulü ve terbiyesi açısından belli bir deneyim kazanan mebuslar bu tecrübelerini I. 

Meşrutiyet Meclisi’ne yansıtmışlardır29. Meclisteki müzakerelerde vilayet 

meclislerinde, vali ve diğer üyeler arasında arasında karşılıklı diyalog havası egemendir. 

Parlamentonun belirli bir içtüzüğü olmamasına rağmen bu havanın vilayet meclislerinde 

                                                
27 Funda Bayoğlu, “II. Meşrutiyet Devrinde Meclis-i Mebusan’ın Yeniden Açılması ve 1912’de Kapanışı 
Üzerine Bir Araştırma”, (Yayımlanmamış Mezuniyet Tezi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih 
Bölümü, İstanbul,1973) s.1. 
28 Tanör, s. 21. 
29 Meclis-i Mebusan’ın bu dönemdeki faaliyetleri için bk. Hakkı Tarık Us, Meclis-i Mebusan (1293-
1877), İstanbul, 1939-1954, 2 Cilt. 
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oluştuğu açıktır. 1877 Mebusan Meclisi ayrıca Türk parlamento hayatında 1960’lara 

kadar rastlanmayan bir cesaretle tabu sayılan dış politika konularını tartışmıştır.  

 

Osmanlı Devleti’nin ilk Meclis-i Mebusan deneyimi fazla uzun sürmemiştir. 

Padişah Abdülhamid, dış olayların da etkisiyle anayasanın kendisine verdiği yetkileri 

kullanmakta gecikmemiştir. 24 Nisan 1877'de çıkan ve 93 Harbi olarak bilinen 

Osmanlı-Rus Savaşı bir yıl boyunca meclis müzakerelerini gölgeledi. Osmanlı 

ordusunun yenilgiye uğraması ve Rus ordusunun İstanbul kapılarına dayanması üzerine 

31 Ocak 1878'de Edirne Antlaşması imzalandı. Bu olaydan 13 gün sonra 13 Şubat 

1878'de II. Abdülhamit anayasanın 113. maddesi30ne dayanarak meclisi süresiz olarak 

tatil ve Mithat Paşa’yı sürgün etmiştir.  

 

2- II. Meşrutiyet’in İlanı ve Meclis-i Mebusan 

II. Meşrutiyet’in ilanında yatan temel sebepleri I. Meşrutiyet’te aramak gerekir. 

Bu sebeplerden biri Meclis-i Mebusan’ın 14 Şubat 1878’de kapatılması ve Kanun-ı 

Esasi'nin rafa kaldırılmasıdır. İkinci sebep ise Sultan II. Abdülhamid’in “istibdat” 

yönetimini yani otoriter bir rejimi tercih etmesidir. Böylelikle devlet yönetiminde yetki 

tamamen padişahın eline geçmiş, Bâb-ı Âli'nin, ulemanın, ordunun ve muhalefetin söz 

söyleme hakkı çeşitli yöntemlerle elinden alınmıştır. 

 

Sultan II. Abdülhamid’in kurduğu baskıcı yönetim meşrutiyeti savunan aydınları 

hayal kırıklığına uğratmıştır. Giderek artan baskıcı yönetimin yanı sıra toprak kayıpları 

ve imparatorluk içindeki azınlıklarda bağımsızlık yanlısı hareketlerin hız kazanması, 

aydınları II. Abdülhamid yönetimine karşı birleştirmiştir. İstibdat yönetimini meşruti 

yönetime dönüştürmek için Ohrili İbrahim Temo, Diyarbakırlı İshak Sükûti, Arapkirli 

Abdullah Cevdet, Kafkasyalı Mehmet Reşit adlı dört tıp öğrencisi bir araya gelerek 1 

Mayıs 1889 tarihinde “İttihad-ı Osmani Cemiyeti” adlı gizli bir cemiyet kurmuştur31. 

                                                
30 Kanun-ı Esasi’nin 113. maddenin son cümlesi Padişah’a bu yetkiyi vermektedir. “Hükümetin 
emniyetini ihlal ettikleri idare-i zabitanın tahkikat-i mevsukası üzerine sabit olanları memalik-i mahruse-i 
şahaneden ihraç ve teb’id etmek münhasıran zat-ı hazret-i padişahinin yed-i iktidarındadır.” 
31 İttihat ve Terakki hakkındaki ayrıntılı incelemeler için bk. Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasal 
Partiler, Cilt III, İttihat ve Terakki-Bir Çağın, Bir Kuşağın, Bir Partinin Tarihi, Hürriyet Vakfı Yayınları, 
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Cemiyetin kurulma fikri kendiliğinden oluşan bir fikir değildir. Avrupa’da Fransızca 

tabirle kendilerine “Jön Türk” denilen Genç Türkler, Yeni Osmanlıların devamıdır. 

Yeni Osmanlılar çizgisinde çalışarak teşkilatlanmışlardır. Hücre şeklinde örgütlenerek 

çalışmalarını gizlilik içinde yürüten cemiyetin üye sayısı 1903 senesinde 900 kişiyi 

bulmuş; mekteb-i tıbbiye öğrencilerinin hemen tamamı cemiyetin üyesi olmuştur32. 

 

II. Abdülhamid’in cemiyetin varlığından 1892 senesinde haberdar olmasıyla bazı 

tutuklamalar yapılmışsa da tutukluların kısa sürede salıverilmesi hareketin henüz Saray 

tarafından ciddiye alınmadığının işaretidir. Etkinliğini artırmaya çalışan Cemiyet, 

Selanik’te kurulan ve ihtilalci bir örgütlenme olan Osmanlı Hürriyet Cemiyeti ile 27 

Eylül 1907’de resmen birleşmiştir. Birleşme sırasında adı da değişerek “Osmanlı İttihat 

ve Terakki Cemiyeti” (İTC) olmuştur. Paris, cemiyetin dış merkezi; Selanik ise iç 

merkezi olarak kabul edilmiştir. Bu birleşme ile İttihat ve Terakki, siyasi niteliğinin 

yanı sıra askeri bir nitelik kazanmıştır. 

 

Cemiyet, tek bir program halinde birleşmiş ve bütünlük sağlayabilmiş bir hareket 

değildi. İçerisinde Ahmet Rıza Bey ve Selahaddin Bey gibi kendisine taraftar bulan iki 

lider bulunuyordu33. Meşrutiyet’in elde edilme yöntemleri ve meşruti yönetimin 

benimsemesi gibi temel konularda farklı yaklaşımları olan bu iki kanat, Aralık 1907’de 

Paris'te II. Jön Türk Kongresi’nde bir araya geldi. Kongrede, Osmanlı Devletinin 

toprakları ve siyasal bağımsızlığı, mevcut Abdülhamid yönetiminin değiştirilmesi ve 

parlamenter yönetimin kurulması kabul edildi. 

 

II. Meşrutiyet’in dinamik unsurları çeşitli dini ve etnik grupların karmaşık olarak 

yaşadığı Rumeli’de ortaya çıkmıştır. 1897 Yunan Muharebesi’ndeki cesaretiyle tanınan 

                                                                                                                                          
İstanbul, 1989; Feroz Ahmad, İttihat ve Terakki 1908-1914, İstanbul:  Kaynak Yayınları, (1971, 1984, 
1986, 1994, 2007); E.E.Ramsaur, Jön Türkler ve 1908 İhtilali, Sander Yayınları, İstanbul, 1972; Sina 
Akşin, Jön Türkler İttihat ve Terakki, İmge Yayıncılık, son basım 2009; Kazım Karabekir, İttihat ve 
Terakki Cemiyeti, YKY, İstanbul, 2009; M. Şükrü Hanioğlu, Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Jön 
Türklük, İletişim Yayınları, İstanbul, 1986; Tevfik Çavdar, İttihat ve Terakki, İletişim Yayınları, İstanbul, 
1994; Ahmet Bedevi Kuran, İnkilap Tarihimiz ve Jön Türkler, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2000; Şerif 
Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895-1908, İletişim Yayınevi, İstanbul, 2003. 
32  Süleyman Kocabaş, Jön Türkler Nerede Yanıldı, 1890-1918, İstanbul: Vatan Yayınları, 1991, s. 33. 
33 Jön Türkler ve İttihad ve Terakki Cemiyeti, II. Meşrutiyet’in İlk Yılı 23 Temmuz 1908-23 Temmuz 
1909, İstanbul: YKY, 2008, s. 9  
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Resneli Niyazi Bey, İttihat Terakki'nin oluşumu sırasında Enver Paşa tarafından 

cemiyete kaydı yapılmış bir askerdi. Cemiyet, Niyazi Bey’in Resne’de sevilmesi ve 

etkili olacağı düşüncesiyle onu desteklemiş ve Resne Kumandanlığı’na tayinini 

çıkartmıştı. Ohri’ye tayini çıkartılan Eyüp Sabri Bey34 de bölgesinde sevilen bir kişiydi. 

Niyazi ve Eyüp Sabri beyin kendi memleketlerinde görev yapmaları İttihat ve Terakki 

için büyük bir şanstı.  

 

Reval Görüşmeleri'nden sonra harekete geçen Resneli Niyazi Bey ile Eyüp Sabri 

Bey’in iki bin kişilik kuvveti birleşerek Manastır’a girmiştir. Otorite sağlandıktan sonra 

İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Manastır Şubesi, 23 Temmuz 1908’de 21 pare top 

atışıyla Meşrutiyet’i ilan etmiş bu haber Mabeyn Başkatipliği aracılığıyla Harbiye 

Nezareti'ne bildirilmiştir35. Aynı günün akşamı Padişah II. Abdülhamid bir irade-i 

seniyye ile bu durumu onaylamak zorunda kalmıştır. 

 

 II. Meşrutiyet, Osmanlı Devleti’nde büyük umutlarla ve beklentilerle ilan 

edilmiştir.  Halk, otuz iki senedir II. Abdülhamid yönetiminde içi kaynayan fakat dış 

görünüşü sessizlik ve hareketsizlik içinde huzuru temsil ettiği sanılan tek tip, otoriter 

hayata öylesine alışmıştır ki 24 Temmuz 1908 Cuma sabahı ellerine gazetelerini alanlar 

şaşkın bir ruh haline bürünmüştür36. Kanun-ı Esasi’nin yeniden yürürlüğe konulması 

başta Rumeli ve İstanbul olmak üzere diğer kentlerde de coşku ile karşılanmıştır. 

Anayasanın yeniden yürürlüğe konulduğunu gazetelerdeki resmî duyurulardan öğrenen 

İstanbul halkı, Makedonya’daki ayaklanmalardan haberdar değildir. Bu nedenle 

anayasanın padişahın bir lütfu ve ihsanı olarak yürürlüğe konulduğunu düşünüyordu. 

Gerçek anlaşıldıktan sonra İstanbul’da da sevinç gösterileri başlamıştır37. 

 

                                                
34 Eyüp Sabri Akgöl, Manastır’da doğmuştur. Askerlik görevinin büyük bölümünü Rumeli’de Resneli 
Niyazi Bey gibi Bulgar ve Sırp gerillalarla çarpışarak geçirmiştir. II. Meşrutiyet’in ilanında büyük payı 
vardır. 1. dönem TBMM Eskişehir, V. , VI. , VII. dönem TBMM Çorum milletvekilliği yapmıştır. İzmir 
Suikasti Davası’nda yargılansa da suçsuz bulunmuştur. 
35 Mustafa Ragıp, Manastır’da Patlayan Tabanca, Haz., Rahşan Aktaş, İstanbul: Bengi Yayınları, 2007, 
s. 650. 
36 A.Şerif Aksoy, İttihat ve Terakki, İstanbul: Nokta Kitap, 2008, s. 23. 
37 Zeki Arıkan, "24 Temmuz 1908’e İzmir’den Bir Bakış”, 2010, Barış Ünlü, Sarp Balcı, Sina Akşin, 100. 
Senesinde Jön Türk Devrimi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2010, s. 360. 
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Türk, Rum, Bulgar, Ermeni, Arnavut, Musevi, Ulah kökenli bütün cemaatler 

sevinç içinde kutlamalara katılmıştır. Anayasa, vatan, millet, özgürlük, eşitlik, kardeşlik 

ve adalet kavramları herkesinde dilindedir. Osmanlı kentlerinde yapılan nutuklarda 

“Yaşasın Vatan”, “Yaşasın Ordu”, “Yaşasın İttihat ve Terakki Cemiyeti”, “Yaşasın 

Hürriyet, Müsavat, Kardeşlik” sözleri sık sık yinelenmiştir. Osmanlı Devleti, yeni ve 

daha önce hiç yaşamadığı bir döneme girmenin heyecanı içindeydi. Kutlamaların 

merkezi olan payitaht İstanbul’daki havayı İkdam gazetesi şöyle aktarmaktadır: 

 
Hıristiyan mektepleri ve aileleri dünkü gün Şirket-i Hayriyenin 33, 48, 51, 19 
numaralı vapurların her taraflarını defne dalları ve zafer sancakları ayid-i Osmani 
ile süslemişlerdir. Vapurlar iskelelere vardıklarında mızıka tarafından Marş-ı 
Hamidi terennümsaz olmakta ve onu ve onu müteakip “Padişahım çok yaşa” 
sadaları işitilmekte idi. Mezkur vapurlar Boğaziçinin her tarafını dolaşarak 
Beykoz’a gitmişlerdir38. 

 

II. Meşrutiyet, Bursa’da da olumlu tepkilerle karşılanmıştı. Meşrutiyet 

döneminde Bursa Valiliği yapan Osmanlı Devletinin son Osmanlı Şura-yı Devlet Reisi 

olan Mehmed Tevfik Biren, Bursa’daki Meşrutiyet kutlamaları için anılarında şunları 

söylemektedir: 

 

 İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin meydana çıktığı o gün bir bayrama dönüştü. 
Herkes birbirini tebrik ediyor ve memurlardan birçok insan vilayet makamına gelip 
millete ve Hünkâr’a dua ve bana da tebriklerini beyan ediyorlardı.39 

 
O sıralarda bir otelde Kanun-ı Esasi şerefine büyük bir ziyafet tertip edildi. 
Memleketin Müslim veya Gayrımüslim bütün ileri gelenleri ve memurları 
tarafından hazırlanan bu ziyafet esnasında hürriyeti tebcil yolunda nutukların irad 
olunduğu sarıklı hocalarla, papaz ve hahamların birbirleriyle kucaklaşıp 
öpüştükleri sırada bana da bir coşkunluk arız olarak bu hal ile söylediğim 
heyecanlı nutuk alkışlarla karşılanmıştı40. 
 
II. Meşrutiyet’in ilanıyla sıra yeni meclisin oluşumuna gelmişti. Artık istenilen 

sadece bürokrasinin garanti altına alındığı bir 1876 Kanun-ı Esasisi değildir, halkın 

gerçek anlamda siyasal sürece katılacağı, hükümetlerin yalnızca doğrudan seçimle 

                                                
38 İkdam, 27 Temmuz 1908. 
39 F.Rezan Hürmen, Bir Devlet Adamının Mehmet Tevfik Beyin(Biren) II. Abdülhamid, Meşrutiyet ve 
Mütareke Devri Hatıraları, İstanbul: Arma Yayınları, 1993, s. 447. 
40 Hürmen, s. 448. 
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işbaşına gelen Meclis-i Mebusan’a karşı sorumlu olacağı ve bürokrasi ile sarayın 

yetkilerinin sınırlarının çizileceği yeni bir anayasadır41.  

 

 Meclise girecek olan mebusların seçim işlemleri yeni dönemin öncelikli 

işlerinden biridir. Mebusların seçimi I. Meşrutiyet döneminde hazırlanan, ancak 

yürürlüğe sokulmayan İntihab-ı Mebusan Kanunu’na göre yapılmıştır. Kanun-ı 

Esasi'nin maddeleri 25 Temmuz 1908’de gazetelerde yer almıştır. Bu yasaya göre 

mebuslar dört yıl için seçilecektir. Meclis-i Mebusan’ın yıllık toplantıları Kasım başında 

başlayacak, Mart başında sona erecektir42. II. Meşrutiyet döneminin birinci yasama 

döneminde toplam 323 mebus görev yapmıştır. Bu mebuslardan 281'i 1908 

seçimlerinde, 42'si ise ara seçimlerde seçilmiştir. 1908 seçimleriyle meclise gelen 281 

mebusun 151'i Türk, 56'sı Arap, 25'i Arnavut, 21'i Rum, 11'i Ermeni, 4'ü Bulgar, 3'ü 

Sırp, 1'i Ulah ve 4'ü Musevi’dir43. 

 

II. Meşrutiyet Parlamentosu’nun Birinci Yasama Dönemi’nde dört yasama yılı 

bulunmaktadır. 17 Aralık 1908 tarihinde ilk parlamentonun açılması ile Birinci Yasama 

Dönemi başlamıştır. Birinci Yasama Dönemi’nin Birinci Yasama Yılı 21 Ağustos 1909 

tarihine kadar devam etmiş ve 140 oturum yapılmıştır. İkinci Yasama Yılı 14 Kasım 

1909 ve 28 Haziran 1910 tarihleri arasında gerçekleşmiş ve 125 oturum yapılmıştır. 

Üçüncü Yasama Yılı, 14 Kasım 1910 ve 3 Haziran 1911 tarihleri arasında 114 oturum 

yapılarak tamamlanmıştır. Dördüncü Yasama Yılı ise 15 Ekim 1911 tarihinde başlamış 

ve 18 Ocak 1912 tarihinde Meclis-i Mebusan’ın feshiyle sona ermiştir. Son yasama 

senesinde ise 140 oturum yapılmıştır44. Mebusan Meclisi’nin ikinci yasama dönemi ise 

kısa sürmüş ve yalnızca bir yasama yılı içinde tamamlanmıştır. 18 Nisan 1912 senesinde 

başlayan dönem 5 Ağustos 1912 tarihinde meclisin süresiz kapatılmasıyla sona ermiştir. 

Bu tarihler içerisinde toplam 47 oturum yapılmıştır. Üçüncü Yasama Dönemi beş 

                                                
41 Aykut Kansu, 1908 Devrimi, İstanbul:  İletişim Yayınları, 1995, s. 4. 
42 Zafer Toprak, “İlan-ı Hürriyetin 80. Yıldönümünde 1908 Seçimleri ve Mebusan Hatıraları”, Tarih ve 
Toplum Dergisi, ücretsiz ek, İstanbul, 1988, s. 6. 
43 Fevzi Demir, Osmanlı Devleti’nde II. Meşrutiyet Dönemi Meclis-i Mebusan Seçimleri 1908-1914,  
Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, 2007, s. 160. 
44 Ahmet Ali Gazel, Osmanlı Meclis-i Mebusanında Parlamenter Denetim, Konya: Çizgi Kitapevi, Şubat 
2007, s. 4. 
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yasama senesinden ibarettir. Ayrıca 14 Mayıs 1914 ve 2 Ağustos 1914 tarihleri 

arasındaki 47 toplantı ise “İctima-ı Fevkalâde” olarak adlandırılmıştır. Üçüncü Yasama 

Dönemi birinci yasama yılı 14 Aralık 1914 tarihinden başlamış ve 13 Kasım 1915’te 

son oturumunu yapmış ve 48 oturum gerçekleştirmiştir. İkinci yasama yılı 14 Kasım 

1915 tarihinde başlamış, 44 toplantıdan sonra 13 Mart 1916 tarihinde sona ermiştir. 

Üçüncü yasama yılı 14 Kasım 1916 tarihinde başlamış ve 31 Mart 1917 tarihinde 

bitmiştir. Bu zaman zarfı içinde 63 oturum yapılmıştır. Dördüncü yasama yılı 1 Kasım 

1917 tarihinde başlamış ve 31 Mart 1918 tarihinde toplam 79 oturum yaparak sona 

ermiştir. 10 Ekim 1918’de başlayıp meclisin feshedilmesiyle 21 Aralık 1918’de 

tamamlanan beşinci yasama döneminde ise 29 oturum yapılmıştır. Osmanlı 

parlamentosunun son yasama dönemi 12 Ocak 1920’de başlamış, 24 otururum 

gerçekleştirerek 18 Mart 1920’de görevini tamamlanmıştır. 11 Nisan 1920’de ise meclis 

feshedilmiştir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE YAPILAN SEÇİMLER ve İZMİR 

 A- Meşrutiyet’in İlanı ve İzmir’deki Yankıları 

İzmir'in idari yapılanması ve mülki taksimatı Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan 

günümüze kadar çeşitli aşamalardan geçen bir süreklilik arzetmektedir. Tanzimat’tan 

itibaren yapılan düzenlemelerle Osmanlı Devleti'nin idari sisteminde yukarıdan aşağıya: 

vilayet, liva (sancak), kaza, nahiye ve karyeden (köy) oluşan beş katlı bir mülki taksimat 

meydana getirilmişti. Her vilayet birkaç livaya, liva kazalara, kaza nahiyelere, nahiye 

ise karyelere sahip olacaktır. 

  

 8 Ekim 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi’yle önce Tuna, daha sonra Halep, 

Edirne, Trablusgarp ve Bosna eyaletlerinde yürürlüğe giren yeni idari teşkilatlanma 

1867 tarihli Vilayet-i Umumiye Nizamnamesi ile tüm ülkeye yaygınlaştırıldı. Bu 

uygulamalardan İzmir de nasibini aldı. 16. yüzyılın ikinci yarısından beri “Sığla” olarak 

bilinen sancak, İzmir sancağına dönüştürülmüş, İzmir şehri Aydın vilayetinin merkezi 

yapılmştır45. Aydın vilayetinin resmi ilk salnamesine göre İzmir sancağı merkez kaza 

dışında Menemen, Foçateyn, Urla, Çeşme, Kuşadası, Tire, Ödemiş ve Bayındır olmak 

üzere 9 kaza, 9 nahiye ve 702 köyden oluşuyordu. Bu tarihten sonra İzmir sancağı 

çeşitli yerleşim birimlerinin eklenmesiyle 1901 yılına kadar mülki anlamda 

genişlemesini sürdürmüştür. Ancak 1901'den sonra kaza altı yerleşim birimlerinin dahil 

edilmesi dışında bir değişikliğe uğramayarak Aydın vilayetinin “merkez sancağı” ve 

“yönetim merkezi” olmaya devam etmiştir46. Çalışmamızda incelenen mebuslar Aydın 

vilayetinin merkez sancağı olan İzmir’in mebuslarıdır. 1908-1912 ve 1914 Meclis-i 

Mebusan seçimlerinde seçilen Aydın vilayetinin mebusları ise Hacı Süleyman Efendi, 

İsmail Sıdkı Efendi, Kazım Nuri (Coriş), Yunus Nadi Abalıoğlu, Veliyüddin Saltıkçı 

Efendi’dir. İzmir mebusluğu yapan Ubeydullah Efendi ile Emanuelidi Efendi aynı 

zamanda Aydın mebusluğu da yapmışlardır.  

 

                                                
45 Engin Berber, Yeni Onbinlerin Gölgesinde Bir Sancak: İzmir (30 Ekim 1918 – 15 Mayıs 1919), 
İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları 71, Mart 1999, s. 6 
46 Berber, 1999, s. 7 
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İzmir’in idari yapılanmasının değişmesine ve giderek önemli bir şehir olmasında 

belirleyici faktör ticarettir. XIX. yüzyılın sonu ve XX. yüzyılın ilk yıllarında iç ve dış 

ticaret hacmiyle Osmanlı kentleri arasında İstanbul’dan hemen sonra gelmektedir. Bir 

başka ifade ile Meşrutiyet’e giden zaman diliminde İzmir, şehre gelen Osmanlı 

mallarını yabancı ülkelere, yabancı malları ise Osmanlı şehirlerine sevk eden emme-

basma bir tulumba vazifesi görmektedir47. Şehir, bir batı kentini andırmaya başlamış; 

çarşılarında her milletten insanın dolaştığı kozmopolit bir liman kente dönüşmüştür. 

Frenk Mahallesi'ndeki dükkânlarda Paris’te bulunan her şeye ulaşmak mümkündür. 

Kordon ise eğlence yerleri, kafeleri, otelleri, tiyatroları ve albenili mağazaları ile 

İzmir’in en renkli ve canlı semti olma işlevini uzun yıllar sürdürmüştür. 

 

İzmir, XX. yüzyılın başında toplumsal ve ekonomik yönden birbirinden farklı 

beş cemaate ayrılmıştır. Kentin mahalleleri de etnik ve dini yapıya göre şekillenmiştir. 

Türk, Rum, Ermeni, Rum ve Frenk mahalleleri kent içindeki toplumsal ve sosyal 

farklılıkları yansıtmaktadır. Türk Mahallesi, Kadifekale’nin yamaçları, İkiçeşmelik ve 

Keçeciler civarında yer alırken; Karataş ve Havra Sokağı’nda Yahudilerin, kıyıda Frenk 

Mahallesi’nin hemen gerisinde Rumların, bunlarla Türk bölgelerinin arasında ise 

Ermeni Mahallesi sıralanmaktaydı. Ancak cemaatler şeklinde ayrı mahallelerde yaşayan 

bu yerleşim sistemini, Batı Avrupa’nın Ortaçağ’da yaptığı gibi Yahudileri etrafı 

duvarlarla çevrili gettolarda yaşatma biçiminden otoriter bir dayatma olarak görmemek 

gerekir48. Farklı mahallerde yaşam, aslında idari bir gerekliliğin sonucudur. 

Gayrımüslimler, ödedikleri vergiler ve bağlı bulundukları cemaatlerin hukuksal 

kuralları açısından Müslümanlarla farklı bir konumda yer almaktadırlar. Bu noktada, 

farklı inanç, gelenek ve görenekleri olan toplumsal grupların aynı mahallelerde 

sorunsuz bir şekilde yaşatmanın güçlüklerini yadsımamak gerekir49.  

 

                                                
47 Mübahat Kütükoğlu, “İzmir Ticaret Odası İstatistiklerine Göre XX. Yüzyıl Başlarında İzmir Ticareti”, 
Son Yüzyıllarda İzmir ve Batı Anadolu Uluslararası Sempozyumu Tebliğleri, İzmir, 1994, s. 37. 
48 Henri Nahum, İzmir Yahudileri 19. 20. Yüzyıl, Juifs de Smyrne, XIX-XX Siecle, Çeviren: Estreya Seval 
Vali, İstanbul: İletişim Yayınları, 2000, s. 21. 
49 Fikret Yılmaz-Sabri Yetkin, İzmir Kartpostalları 1900, İzmir: İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür 
Yayını, 2003, s. 142. 
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İzmir’in, payitaht İstanbul gibi istibdat rejiminin baskıcı unsurlarını 

hissetmemesi, siyasi açıdan daha özgür bir ortamın filizlenmesine yol açmıştır. Bu 

nedenle siyasal bir merkez olarak Osmanlı Devleti’nin önemli kentlerinden biridir. Eski 

Osmanlı Mebusan Meclisi Reisleri’nden Halil Menteşe, anılarında İzmir’deki siyasi 

atmosferi şöyle anlatır: 

 
Senede bir iki ayımı İzmir’de geçirirdim. Sultan Abdülhamid zamanında her yerde 
hürriyetperverler birbirlerini bulurlar; kendilerine köşeler kurarlar, oralarda 
dertleşirlerdi. İzmir’de rıhtım üzerinde Kramer Gazinosu’nda, Frenk 
Mahallesi’nde Haylayf Pastanesi’nde bizim de köşelerimiz vardı. Tokadızade 
Şekip, Kadıhanlı Emin, Taşlızade Dr. Ethem, Türkçü Necip, Mevlevi Şeyhi Nuri 
Beyler akşam üzerileri oralarda birleşirdik50.  

 
Bu isimlerin yanı sıra İzmir’in siyasi hayatında en önemli isimlerden biri Tevfik 

Nevzat’tır. Nevzat, İzmir’in hürriyet sembolüdür. Asıl mesleği avukatlık olan Tevfik 

Nevzad, Nevruz, Hizmet ve Ahenk gazetelerini çıkarmış, yazıhanesi dönemin edebiyat 

ve fikir adamlarını toplayan bir mekân haline dönüşmüştür. Tütüncü Yakup Ağa adıyla 

İzmir’de bir dükkân açan Doktor Nazım Bey, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin İzmir 

örgütlenmesinin Bursalı Tahir Bey ile birlikte öncüleridir51. Sık sık İzmir’i dolaşarak 

zabitlerle ve halkla görüşen Dr. Nazım cemiyete taraftar toplamaya çalışmıştır. Halil 

Menteşe, Dr. Nazım ile ilgili şunları söylemektedir: 

 

Doktor Nazım, İzmir’de Meşrutiyet’in ilanına kadar görevini yaptı. İzmir Kolordu 
zabıtanını ve İzmir münevverlerini cemiyete bağladı. Yakup Ağa takma adıyla 
yaşadığı İkiçeşmelik’te tütüncü dükkânı açmış, önüne de fes kalıplarını koymuş, 
isteyenlerin feslerini kalıplar, fakat müsait gördüklerine de ihtilal kalıbını 
geçirirdi52. 

 

Meşrutiyet’in ilanı, İzmir sancağında büyük bir ilgi ve sevinç gösterileri ile 

karşılanmıştır. Doktor Nazım Bey'in Yakup Ağa takma adıyla açtığı tütüncü dükkânı ve 

hürriyet kurbanı Tevfik Nevzad Bey'in Beyler Sokağı'ndaki evi ziyaret edilerek nutuklar 

                                                
50 Osmanlı Meclis-i Mebusan Reisi Halil Menteşe’nin Anıları, Yayına Hazırlayan: İsmail Arar, İstanbul, 
1986, s. 118. 
51 Doktor Nazım Bey hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Ahmet Eyicil, “Dr. Nazım Bey”, (Doktora Tezi, 
Ankara Üniversitesi Türk İnkilap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 1989) 
52 Menteşe, s. 119-120. 
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söylenmiştir53. Müslim ve gayrımüslim halk, 24-25 Temmuz gecesi Kordon, Karataş ve 

diğer semtlerde bir arada meşrutiyeti kutlamıştır. 26 Temmuz gecesi mağaza ve 

gazinolar bayraklarla donatılmıştır. Sarıkışla'nın önünde toplanan İzmir halkı askeri 

bando eşliğinde Hükümet Konağı’nın önüne kadar yürümüştür. Yapılan kutlamaları 

Ahenk gazetesi şu şekilde aktarmaktaydı: 

 

Herkese nimet-i hürriyet ve musavatı bahş eden kanun-ı esasinin ilan ve ihsan 
buyurulması üzerine evvelki ve daha evvelki geceler Kordon, Karataş, Salhane 
vesair yerlerdeki kahve ve gazinolarda İslam ve Hıristiyan bir çok halk tecmi 
eyleyerek,  işbu ulvi ihsan hazret-i padişahinin Osmaniye ilka ve ihsas eylediği na-
kabil tasvir-i şükran, mahmidet ihzaraten nutuklar iradıyla ilân-ı meserret ve 
hürriyet eyledikleri gibi, dünkü gün de Kemeraltı Caddesi, rıhtım ve daha sair bir 
çok mahallerde mağaza ve gazinolar, hayat-ı Osmaniye ile tezyin ve saat onbirde 
binlerce halk Kışla-yı Hümayun önünde müçtemi ve ellerinde Osmanlı bayrakları 
bulunduğu halde askeri musikası, daire-i Hükümet Pişgâhı’na gelerek Marş-ı Ali-i 
Hamidiye terennüm ile “Padişahımız çok yaşa” ve “Vito” sedaları umum 
tarafından zeban-ı şükran ile minnet kılındıktan sonra halk musika ile Kordon’a 
azimetle izhar ve ilan-ı şetaret eylemişlerdir54. 
 
Günlerce süren gösterilere Rumlar, Ermeniler ve Museviler yoğun şekilde 

katılmıştır. İzmir'de yayımlanan Armonya, Emerisya, Amaltiya, Prodos ve Nea Smirni 

gazeteleri, cemaatlerin ayrıcalıklarının daha da fazlalaşacağı düşüncesiyle II. 

Meşrutiyet'in ilanını büyük puntolarla haber yapmışlardı55. İzmir Rum Metropolidi 

başkanlığında bulunan ruhani bir heyet, Meşrutiyet’in ilanından dolayı cemaatin 

duyduğu sevinci Hükümet Konağı önünde dile getirmiştir56. Cami, kilise ve havra gibi 

dini mabedlerde dualar okunmuş; İzmir’de Meşrutiyet’in getirdiği bir kaynaşma 

hissedilmişti. İzmir’in Ermeni cemaati de Meşrutiyet’i memnuniyetle karşılayanlar 

arasındadır.  

Ermeni vatandaşlarımız tarafından da pazar akşamı Kramer’de mükellef bir 
ziyafet tertip edilmişti. Ziyafet esnasında müessir, manidar nutuklar teati edilmiştir. 
Ziyafetin hitamını müteakip suret-i mahsusada kiralanmış olan şirketin (Osmaniye) 
vapuruyla bir de deniz gezintisi yapıldı. Karşıyaka’ya oradan Kokaryalı’ya çıkıldı. 
O şanlı, muazzam cemiyet doğruca (şehid-i millet ve vatan, mağfur-ı leh Midhat 
Paşa’nın aile-i muhteremesinin konağı önüne vardılar. Orada milletin hürriyeti, 
vatanın saadeti uğrunda feda-yi can etmekle ümmetin kalbinde pek büyük, pek 

                                                
53 Ahenk, 28 Temmuz 1908. 
54 Ahenk, 27 Temmuz 1908. 
55 H. Siren Bora, “II. Meşrutiyet'in İlanı ve İzmir Rumları”, ÇTTAD, Cilt: 1, Sayı: 2, İzmir, 1992, s. 293. 
56 Zeki Arıkan, II. Meşrutiyet Döneminde İzmir 1908-1918, Üç İzmir, İstanbul: YKY, 1992, s. 220. 



 

      23  

mukaddes bir ihtiram yeri tutan merhumun ruhunu şadedecek surette gayet parlak, 
ruhperver nümayişler, dular icra olundu57. 

 
Meşrutiyet’in ilanını ilk iki gün pek önemsemeyen İzmir basını, sonraları olaya 

daha fazla önem vermiştir58. Meşrutiyet’in ilanından sonraki Ahenk gazetesinde yer 

alan ilk haber, sadarete Ferik Paşa’nın yerine Said Paşa’nın atanmasına ayrılmışken; 

diğer tüm sayfa ise yeni sadrazamın “hal tercümesini” aktarmaktaydı59. Ertesi gün, 

Kanun-ı Esasi’nin metni tam sayfayı kaplayacak şekilde madde madde verilmiştir60. 

Meşrutiyet’in ilan edildiğini haberinden bir gün sonra ise Kanun-ı Esasi’nin bütün metni 

yayınlamıştır. Sonraki gün, “Kanun-ı Esasi-Meclis-i Mebusan” başlığı altında çıkan ve 

Padişah tarafından Meclis-i Mebusan’ın içtimaya davet edilmesiyle ilgili haber, 

“Varolsun Millet, Yaşasın Hürriyet” sözleri bitmekteydi61.  

 

İlerleyen günlerde İzmir basınında, İzmir’e yakın vilayetlerde ve kazalarda 

Kanun-ı Esasi’nin ilanının meydana getirdiği gelişmeler sık sık haber yapılmıştır. 

Örneğin, 30 Temmuz 1908 tarihli Ahenk gazetesinde “Aydın’dan Mektup”, “Soma 

Eşrafından Emin” başlıklı yazılarda Meşrutiyet’in ilanından duyulan memnuniyet dile 

getiriliyordu62. İzmir İttihat ve Terakki Cemiyeti merkezine, civar yerleşim birimlerinde 

faaliyet gösteren cemiyetlerden ve memurlardan kutlama telgrafları çekilmekteydi63.   

 

Meşrutiyet’in özgürlükçü ve çoşkulu havası İzmir'i kuşattıkça istibdat 

yönetiminin simgesi olarak görülen bazı unsurlar bu durumdan olumsuz etkilenmiştir. 

II. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yıldönümü anısına yaptırılan Saat Kulesi eski 

yönetime karşı tepkilerin adresi olmuştur. Göstericiler saat kulesini taşlamış hatta çekiç 

                                                
57 Ziya Somar, Bir Adamın ve Bir Şehrin Tarihi Tevfik Nevzat: İzmir’in İlk Fikir ve Hürriyet Kurbanı, 
İzmir, 1948, s. 145. 
58 İzmir yerel basınında II. Meşrutiyet’in ilanıyla ilgili çıkan haberler için bk. Şeniz Gündemir, “II. 
Meşrutiyet’in İlanı ve İzmir Basınındaki Yankıları”, (Yayımlanmamış Bitirme Tezi, Ege Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, İzmir, 1988). 
59 Ahenk,  25 Temmuz 1908. 
60 Ahenk,  26 Temmuz 1908. 
61 Ahenk,  27 Temmuz 1908. 
62 Manisa, Soma, Karaburun ve Urla’daki kutlamalar için bk. Ahenk, 31 Temmuz 1908. 
63 İzmir İttihat ve Terakki Merkezi’ne Aydın İttihat ve Terakki Merkezi Şubesi ve Foça Memurları adına 
çekilen tebrik telgrafları için bk. Ahenk, 31 Temmuz 1908. 
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ve balyozlarla yıkmaya çalışmıştır. Olaylar ancak havaya ateş edilmesiyle 

durdurabilmiştir64. 

 

Meşrutiyet’in ilanı için çaba gösteren askeri ve sivil İttihatçıların İzmir'i 

ziyaretleri oldukça görkemlidir. İzmir'e gelen isimlerden biri Doktor Nazım'dır. 7 

Ağustos 1908 tarihinde İzmir Rıhtımı’na gelen Doktor Nazım'ı görmek için binlerce 

insan limanı doldurmuştur. Doktor Nazım'a, Binbaşı Vasfi Bey, Erkan-ı Harp Yüzbaşısı 

Ruşeni Bey, Yüzbaşı Rasim Efendi, Yüzbaşı Hamdi Efendi ve Mülazim Hakkı eşlik 

etmiştir. Doktor Nazım, belediyeyi, metroplithaneyi, Ermeni Murahhas Dairesi'ni ve 

Musevi Havrası’nı, askeri kışlayı ve kendisine ait meşhur tütüncü dükkânını ziyaret 

etmiştir65. Diğer bir meşrutiyet kahramanı Enver Bey'in İzmir'i ziyareti de en az Doktor 

Nazım'ın ziyareti kadar yankı uyandırmıştır. Hizmet gazetesi, Enver Bey’in Selanik’ten 

İzmir’e gelişini şu şekilde aktarmıştır: 

 

Bu zat-ı âli-i hasletin ve büyük bir uluvv-ı hizmet ve bülend-i fıtrata malik 
olduklarını burada tasvir ve tekrara lüzum görmüyoruz. Çünkü bugün elde 
ettiğimiz “hürriyet ve saadeti” bize sağlayan İttihat heyeti içinde o da vardı. O 
nedenle İzmir ahalisi zulüm ve istibdata karşı bilfiil ilan-ı hürriyet ederek pek şanlı 
bir muzafferiyetle heykel-i kâbus-ı esareti parçalamış olan bütün kahramanlara ve 
alelhusus fedakâran-ı milletin sertac-ı iftiharı bulunan Enver Bey'le rüfeka-yı 
hamasetine pek büyük bir hiss-i tazim ve iştiyak besliyorlardı. Onu görmek ve elini 
sıkmak için anlatılmaz bir heyecan ve bastırılmaz bir özlemle dopdolu idi66. 

 

Her toplumda yenilik ve değişimlere direnç gösteren birtakım gruplar ortaya 

çıkabilir. Meşrutiyet yönetimi de bundan payını almıştır. Meşrutiyet’in özellikle 

taşradaki yansımalarında bazı sorunları yaşanmıştır. Osmanlı bürokrasinin bir süredir 

aşina olduğu eşitlik-özgürlük gibi kavramlar; halkın bir bölümü tarafından “herhangi bir 

kural tanımadan özgürce yaşamak” olarak anlaşılmıştır. Müşir Kazım Paşa'nın kâtibi 

olarak İzmir'e gelen Fazıl Ahmet taşradaki uygulama konusunda umutlu değildir. 

Meşrutiyet’in, yerel yönetimler tarafından amaçlarından saptırılarak asıl niteliklerinden 

uzaklaştırılacağını düşünüyordu. “İzmir kadar gelişmiş bir yerde bile hürriyet sahnesine 

                                                
64 Olcay Pullukçuoğlu Yapucu, “II. Meşrutiyet, İzmir ve Siyasal Seçimler”, İzmir Kent Ansiklopedisi, 
Tarih Birinci Cilt, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, İzmir, 2013, s. 207. 
65 Arıkan, 2010, s. 369. 
66 Hizmet, 24 Eylül 1908. 
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konan vodvil inanılır şey değildir” demiştir. Gerçekten de baskın bir dönemden 

çıkmanın getirdiği rahatlığa, kısmi bir otorite boşluğu eklenince Osmanlı’nın pek çok 

kentinde olduğu gibi İzmir'de de özgürlük ve kural tanımazlık baş gösterdi. İzmir esnafı, 

arabacılar, seyyar satıcılar ekonomik hayatı düzenleyen kuralları tanımaz bir tutum içine 

girerek vergilerini ve yol nakliyelerini ödememeye başladı. Durumun vahim bir hal 

aldığını gören İttihat ve Terakki Cemiyeti “Hürriyet hükümetsiz yaşamak veyahut 

hükümet memurlarını tehdit ile iş görmek değil” diyerek halkı yasalara uymaya çağırdı. 

 

 Meşrutiyet ile beraber İzmir'e yayılan iyimser tablo, Avusturya'nın Bosna ve 

Hersek'i ilhakı, Bulgaristan'ın bağımsızlığını ilan etmesi,  Yunanistan'ın Girit Adası ile 

birleştiğini açıklaması ve nihayet Balkan Savaşları'yla birlikte yok olacaktı. Hiç 

şüphesiz bu gelişmeler, sadece İzmir'i değil Osmanlı'nın bütününü etkilemişti. Ancak 

İzmir, Kurtuluş Savaşı'nın sonlanacağı kent olma rolünü Meşrutiyet’in çalkantılı 

yıllarından itibaren oynamaya başlamıştı.     

 

1908 Seçimleri ve İzmir 

1- Seçim Mevzuatı ve Uygulanış Şekli 

Osmanlı Devleti’nde ilk genel seçimler, 1876 yılı sonunda başlayıp 1877 yılının 

ilk aylarına kadar devam etmiştir. İkinci genel seçimler ise yine 1877 yılının 

sonbaharında yapılmıştır. Zaman darlığı nedeniyle gerekli yasalar çıkarılmadığı için, her 

iki seçimde de “muvakkat/geçici” düzenlemeler kullanılmıştır. Bu iki seçimden sonra 

Osmanlı halkının yeni bir seçimle buluşması için 31 yıl geçmesi gerekmiştir. Osmanlı 

Devleti tarihindeki üçüncü genel seçimler, 1908 yılının Kasım ve Aralık aylarında 

yapılmıştır. 1908 yılı seçimlerinin diğer iki seçimden farkı; seçimlere İttihat ve Terakki 

Cemiyeti ile Ahrar Fırkası’nın katılmalarıdır. Bu seçim, Türk siyasi tarihinin ilk çok 

partili seçimleri olarak tarihe geçmiştir67.  

                                                
67 II. Meşrutiyet döneminde 1908 senesinde yapılan ilk seçimler için bk.: Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de 
Siyasal Partiler 1859-1952, İstanbul: Doğan Kardeş Yayınları, 1952, Reşat Ekrem Koçu; Türkiye’de 
Seçimin Tarihi 1877-1950, Tarih Dünyası, No: 5 (15 Haziran 1950). İhsan Güneş, Türk Parlamento 
Tarihi, C.1, Ankara: Ankara Basımevi, 1997. Feroz Ahmad-Dankwart A.Rustow; “İkinci Meşrutiyet 
Döneminde Meclisler”, Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, No: 4-5 (1975-1976), “İlan-ı 
Hürriyetin 80. Yıldönümünde 1908 Seçimleri ve Mebusan Hatıraları”, (Haz: Zafer Toprak), Tarih ve 
Toplum Dergisinin ücretsiz ekidir) İstanbul, Ağustos 1988, İhsan Süreyya Sırma, “II. Meşrutiyet Mebus 
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Meşrutiyet yeni bir anayasayla birlikte ilan edilmişti. “Kanun-ı Esasi” adını 

taşıyan yeni anayasa iki farklı meclis öngörmekteydi: Padişahın doğrudan atadığı 

üyelerden oluşan “Heyet-i Ayan” ve seçimle gelen üyelerden oluşan “Heyet-i 

Mebusan”. Meşrutiyet’in ilanından sonra Meclis-i Mebusan’ın toplanması planlanmıştı; 

ancak seçimlerin uygulanabileceği hali hazırda bir yasa yoktu. Hürriyetin ilanından bir 

gün sonra alınan bir kararla, I. Meşrutiyet’te kullanılan seçim talimatnamesinin 

kullanılmasına karar verildi. Ancak ertesi gün Dahiliye Nezareti'nden Sadrazamlığa 

yazılan tezkirede Birinci Meşrutiyet’te tatbik olunan talimatnamenin “geçici” olması ve 

bazı maddelerinin Kanun-ı Esasiye aykırı olması nedeniyle kullanılmayacağı ifade 

ediliyordu68. 

 

Ortaya çıkan bu sorun seçimlerin hızlı bir şekilde yapılmasını tehlikeye 

atabilirdi. Bu nedenle İttihat ve Terakki Cemiyeti konuyu ivedilikle sonuçlandırmak 

istiyordu. Cemiyet, seçim yasasının bir an evvel yayınlanması için hükümet üzerinde 

baskı kurmuş ve anayasaya aykırı da olsa üzerinden 30 yıl geçmiş olan “İntihab-ı 

Mebusan Kanun Layihası”, 3 Ağustos 1908 tarihinde II. Abdülhamid’e tasdik ettirilmiş 

ve yürürlüğe girmişti. İntihab-ı Mebusan Kanun Layihası, seçim yöntemi ve seçme-

seçilme koşullarını belirleyen 83 madde ve 7 bölümden oluşmaktadır69. 

 

 Seçimler, 25 yaşına gelmiş erkekleri kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. 

Kadınların herhangi bir siyasal hakkı yoktur. Seçmen olma şartı taşıyan Osmanlı 

vatandaşlarının hepsi birinci derecede seçmenlerdir. 25 yaşını bitirmeyen medeni 

haklarından yoksun olan, yabancı devlet tabiiyetinde olan ya da bu iddiada bulunan, 

geçici olarak yabancı devlet imtiyazına sahip olan, iflas ile mahkûm olup iade-i itibar 

                                                                                                                                          
Seçimleri ve II. Abdülhamid’in Hal’i”, Beşinci Milletlerarası Türkoloji Kongresi, Tebliğler, II, İstanbul, 
1989, s. 577-587. Mehmet Ö. Alkan, Tarık Zafer Tunaya Anısına: 1908 Seçimleri ya da 1324 İntihabı 
(1908’den 2009’a Çok Partili Seçimlerin 101. Yılı, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 286, 
Siyaset Bilimi 29, İstanbul, Şubat 2010, s. 93-116. Erol Tuncer, Osmanlı’dan Günümüze Seçimler (1877-
2002), Ankara: TESAV Yayınları, 2003. Cezmi Eraslan-Kenan Olgun, Osmanlı Devleti’nde Meşrutiyet 
ve Parlamento, İstanbul: 3F Yayınevi, 2006.  
68 Alkan, s. 95. 
69 Yasa metni için bk. Düstur, Tertib-i Sani, I, s. 14-37, Takvim-i Vekayi, 20 Eylül 1324; İntihab-ı 
Mebusan Kanunu, Karabet Matbaası, Dersaadet, 1324, Tarhan Erdem, Anayasalar ve Seçim Kanunları 
(1876-1982), İstanbul, 1982, s. 138-151. 
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etmemiş, siyasi haklarının kısıtlanmasına karar verilip de bu karar kalkmamış olanlar, 

doğrudan doğruya devlete az çok vergi vermeyenler, seçmen olamayacaklardır70. 

 

 Seçim kanununa göre, sancaklardan seçilecek mebus sayısı sancakların nüfusuna 

göre belirlenecek her 50.000 erkek nüfus için bir mebus seçilecekti. 50.000’den az 

erkek nüfus olan sancaklar da bir mebus seçecekken; nüfusu 125.000’e kadar olan 

yerler, iki; 175.000’e kadar olan yerler, üç ve 225.000’e kadar olan yerlerden ise dört 

mebus seçilecekti. Nüfusu bundan fazla olan sancaklarda ise mebus sayısı bu sisteme 

göre arttırılacaktı. Seçimler iki dereceli olacaktı, müntehib-i evvel yani birinci 

seçmenler, önce müntehib-i sanileri yani ikinci seçmenleri seçecek; onlar da mebusları 

seçecekti71. Yürürlüğe konulan iki dereceli seçim sistemi, taşrada yerel unsurların ön 

plana çıkarak mebus seçilmelerine yardımcı olmuştur. Toprak sahipleri ve ulemadan 

oluşan yerel unsurların gelenekçi ve tutucu çizgisi göz önüne alındığında seçim 

sonuçları genelde yerli toprak sahipleri lehine gelişmiştir72. Osmanlı Devleti’nin nüfus 

yapısı, seçilecek mebus adedini ve mebus adaylarının etnik kimliklerini belirleyecek ana 

unsurdur. 1906/7 yılına ait nüfus istatistiklerine göre Osmanlı Devleti’nin toplam 

nüfusu 20.884.360’dır. bu nüfusun 15.508.753’i Türk/Müslüman, 2.823.036’sı Rum, 

1.031.708’i Ermeni, 761.530’u Bulgar, 253.435’i Musevi ve diğer etnik gruplardan 

oluşmaktadır. Aydın vilayetinin genel nüfus yapısı ise aşağıdaki gibidir: 

TABLO 1. 

Aydın Vilayeti 1906/7 Yılı Nüfus İstatistiği 

Müslüman Rumlar Ermeniler Yahudiler Diğer 
Erkek Kadın Erkek  Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın  

 
60116 

674.011 657.541 149.086 136.019 9.676 8.611 16.404 16.117 
Toplam 1.331.552 Toplam 285.105 Toplam 18.287 Toplam 32.521 
Aydın Vilayeti Toplam Nüfus: 1.727.581 
Kaynak: Kemal Karpat, Osmanlı Nüfusu 1830-1914, İstanbul: Timaş 
Yayınları, 2010, s. 352. 

 

 

  

                                                
70 Olgun, s. 58. 
71 İttihad, 19 Teşrin-i evvel 1908. 
72 Ahmad-A.Rustow; s. 251. 
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İzmir’in yerel basını, Aydın vilayetinin 1908 seçimlerini esas alan toplam erkek 

nüfusunu 839.452 olarak vermektedir. Bu nüfusun 646.658’i İslam, 167.827’si 

gayrımüslimdir (Rum, Ermeni, Musevi). Nüfus yapısına göre Aydın vilayetinin 

genelinde 13 İslam ve 3 gayrımüslim mebus seçilmesi gerekmekteydi73. 1908 

salnamesinde İzmir kazasının nüfusu 627.850 kişidir74. Nüfusun 320.191’i Müslüman, 

277.657’si Hıristiyan ve 25.002’si Musevi’dir. İzmir Valiliği'nin nüfusla ilgili 

açıklamasına göre 1908 seçimlerini esas alan nüfus İzmir kazası için 97.502, sancak 

toplamı ise 287.437 kişidir75. Bu rakamlara göre vilayetin merkezi İzmir sancağından 6 

mebus seçilecektir76.  

 

 Seçimler için köy ve kazalarda hazırlanan seçmen listeleri kaza merkezlerine 

geldikten sonra; belediye meclis üyeleri tarafından heyet-i teftişiyeler kurulmuştur. Bu 

heyetlere belediye reisi başkanlık etmiştir. Kazalarda seçim işlerini yürütmek için 

oluşturulan heyet-i teftişiyeler, kazanın büyüklüğüne göre 4-6 kişiden oluşmuştur. Teftiş 

heyetleri, listeleri 6-15 gün inceledikten sonra hazırlanan listeleri halkın kolaylıkla 

görebileceği cami, kilise, havra ve hükümet konağı gibi yerlere asılmasına onay 

vermişlerdir77. İzmir’de oluşturulan teftiş heyetinin başkanlığına İzmir Belediye 

Başkanı Tevfik Paşa78 getirilirken; diğer üyeler Ragıp Paşa, Dimitraki ve Nesim Levi 

Efendilerle, belediye meclisi üyelerinden altı kişidir79. Heyet-i Teftişiye görevine 

başlayarak listelerin 29 Ağustos'a kadar hazırlanmasını mahalle köy muhtarları ve diğer 

yetkililerden istemiştir80. İzmir Heyet-i Teftişiyesi, kimi güçlüklerle karşılaşmıştır. 

Bunların başında muhtarların seçim listelerinin hazırlanmasına gösterdikleri kayıtsızlık 

gelmekteydi81. Diğer bir güçlük ise nüfus tespitinde daha önceleri yapılmış olan bazı 

eksikliklerdi. Şehrin nüfus defterlerini inceleyen Heyet-i Teftişiye, İzmir'in nüfusunu 

                                                
73 Ahenk, 28 Ağustos 1908. 
74 Salname-yi Vilayet-i Aydın, 1326, s. 156. 
75 Ahenk, 4 Kanun-ı evvel 1908. 
76 Hizmet, 5 Teşrin-i Sani 1908. 
77 Demir, s. 53. 
78 İzmir’in beşinci belediye başkanı olan Tevfik Paşa bir asker ve devlet adamıdır.  
79 Ahenk, 19 Ağustos 1908 
80 Ahenk, 29 Ağustos 1908. 
81 Ahenk, 19 Ağustos 1908. 
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ancak yetmiş sekiz bin dokuz yüz dört kişi olduğunu açıklamıştı. Bunun nedeni ise 

nüfus işlemlerine yeterli ehemmiyeti vermeyen ahaliydi82. 
  

 1908 seçimlerde Rumlar ve Ermeniler ortak hareket etmek için görüşmelerde 

bulunmuştur. Osmanlı'nın nüfus yapısına göre orantılı bir şekilde temsil edilmeyi 

isteyen bu iki cemaatten Rumlar 40, Ermeniler ise 20 mebus çıkarılmasını hükümetten 

istemiştir83. Ermeni Patrik Kaymakamlığı, bütün Ermeni kilise heyetlerine muhtıralar 

göndererek mebus seçimlerinin ciddiyet içinde takip edilmesini ve hak eden kişilerin 

mebus olmasına dikkat edilmesini talep etmiştir84.  

 

 İzmir'de nüfusun Müslüman-Türklerden sonra en kalabalık grubunu oluşturan 

Rumlar, nüfuslarını olduğundan fazla göstermek ve böylece daha fazla Rum mebus 

çıkarmak için çabalamıştır85. Rum Patrikhanesi'nin aynı doğrultudaki faaliyetleri tepki 

görmüştür86. Patrikhane sonraki dönemde İttihat ve Terakki Cemiyeti ile seçim 

konusunda uzlaşmak için çaba gösterse de tutumundan vazgeçtiğini söylemek mümkün 

değildir87. 

 

Meşrutiyet seçimlerinde İttihatçılarla en fazla uyum içinde olan cemaatin Musevi 

Cemaati olduğunu görüyoruz. Ayrıca Musevilerim Osmanlı devlet düzenine diğer 

cemaatlerden daha bağlı olduğu bilinmektedir. Uluslararası bir olay olduğunda örneğin, 

1897 Osmanlı-Yunan Savaşı’nda Museviler, Osmanlı lehine sinagoglarda ayinler 

düzenlemişler, para toplamışlar, cephede savaşmışlardır88. Bu ilişkiler, İttihatçıların 

iktidarda olduğu dönemde de zedelenmemiştir. Bunun bir tezahürü olarak Musevi 

                                                
82 Ahenk, 24 Eylül 1908. 
83 Recep Karacakaya, “Meclis-i Mebusan Seçimleri ve Ermeniler (1908-1914)”, İstanbul Üniversitesi 
Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2/2003, Sayı: 3, s. 129, dpn. Tanin, 11 Teşrin-i sani 
1908. 
84 Karacakaya, s. 128, dpn. Servet-i Fünun, 4 Teşrin-i evvel 1908. 
85 “Bazı hayalpervan Yunan taraflarını memalik-i Osmaniyedeki Rum nüfusunu altı milyona kadar 
çıkardıklarını işiterek gülüyor idik”. Hizmet, 13 Teşrin-i sani 1908, s. 3.  
86 Hizmet gazetesinin baş sayfasındaki “İntihabat ve Rum Patrikhanesi” başlıklı yazıda patrikhanenin 
seçimlerdeki tutumu eleştirilerek “Rum patrikhanesinin ara-yı cemaatin kendi keyfince bir mecra-yı 
ihtilaf açarak ve Rumları Türklerden uzaklaştırmak çalışması şayan-ı teessüf bir harekettir.  Evet buna 
Osmanlılık namına teessüf ederiz.”  denmekteydi. (Hizmet, 5 Teşrin-i Sani 1908.) 
87 İttihad, 1 Teşrin-i sani 1908. 
88 Naum, s. 73. 
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cemaatine mensup avukat-gazeteci Nesim Masliyah, Meşrutiyet seçimlerinin hepsinde 

İzmir adayı olmuş ve seçilmiştir. 

 

  İzmir ve kazalarının nüfusları itibariyle kaç adet müntehib-i sani seçilmesi 

gerektiği saptanmaya çalışılmıştır89. Kazalardaki nüfus belli oldukça müntehib-i 

sanilerin sayısı orantısal olarak ortaya çıkmıştır. Bergama kazasında 24 İslam, 8 Rum, 

Seferihisar'da 4 İslam, Çeşme'de 2 İslam, 16 Hıristiyan, Tire'de 19 İslam, 2 Hıristiyan 

ve 2 Musevi kökenli Osmanlı vatandaşı müntehib-i sani seçilmiştir90. 1908 senesi 

Meclis-i Mebusan seçimleri, seçim yasasının getirdiği düzenlemeler doğrultusunda 121 

sancakta yapılmıştır. Ayrıcalıklı konumları olan Sisam ve Cebel-i Lübnan’da seçim 

yapılmamıştır. 3 Ağustos 1908’de seçim yasasının sancaklara dağıtılmasıyla başlayan 

seçimler Meclisin 17 Aralık 1908’deki açılışına kadar yaklaşık dört buçuk ay 

sürmüştür91.  

 

2-Seçimlere Katılan Siyasal Partiler ve İzmir’de Seçim Kampanyaları 

 İzmir, 1908 seçimlerinde siyasi partilerin rekabetine sahne olmuştur. II. 

Abdülhamit muhaliflerinin toplanma merkezi olan İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin 

toplum içindeki birleştirici rolünü tamamladığı görülmektedir. Yeni rejimle birlikte 

beliren olumlu havayla birlikte kısa süre sonra yeni siyasal örgütlenmeler filizlenmiştir. 

Bu dönemde kurulan ilk siyasi parti olan Ahrar Fırkası, 1908 yılı Eylül ayında kurulmuş 

ve 31 Mart olayından sonra siyasal hayattaki varlığı son bulmuştur. Fırka, yaklaşık 8 ay 

süren siyasi hayatında parlamento içi ve parlamento dışı muhalefette etkin bir rol 

oynamıştır. 

 

 Ahrar Fırkası, 1902’de Prens Sabahaddin öncülüğünde kurulan Teşebbüs-i Şahsi 

ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti’nin devamı olarak değerlendirilmektedir. Fırka, İttihat 

ve Terakki Cemiyeti’ne göre daha liberal fikirlere sahiptir ayrıca yerel yönetimlere daha 

fazla özgürlük verilmesi taraftarıdır. Teşkilatlanmasını henüz tamamlamadan Osmanlı 

                                                
89 Örneğin Çeşme kazasında nüfus itibariyle on altısı Rum, ikisi Müslüman olmak üzere toplam on sekiz 
müntehib-i sani seçilmesine karar verilmiştir. Hizmet, 21 Teşrin-i evvel 1908. 
90 İttihad,19 Teşrin-i evvel 1908. 
91 Demir, s. 61. 
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Devleti sınırları içinde birçok sancak ve vilayette seçimler yapılmaya başlanmıştır. Bu 

nedenle Ahrar Fırkası, 1908 genel seçimlerine sadece İstanbul’dan katılmak zorunda 

kalmıştır92. 

 

Türk tarihinin ilk çok partili seçimlerine katılan diğer parti İttihat ve Terakki 

Cemiyeti’dir93. Merkeziyetçi bir yapıya sahip olan İttihat ve Terakki Cemiyeti, seçim 

programını 6 Ekim 1908 tarihinde Şura-yı Ümmet gazetesinde yayınlamış;94 1908 

kongresinde aldığı kararları kamuoyuna duyurmuştur. Programın siyasi bölümünde 

seçim ve seçim sonrası bilgiler yer almaktadır95. Cemiyetin programında seçimlerle 

ilgili hükümler şunlardır: 

 

1- 20 yaşını dolduran her Osmanlı teb’ası erkek emlak ve serveti olsun veya 
olmasın birinci seçmen sayılacaktır. 
2- Seçimler kemal-i serbesti ile yapılacak buna engel olabilecek edna bir 
mülahazanın hükümet tarafından yapılmasına meydan verilmeyecek şekilde 
değiştirilecektir. 
3- Seçilmeye haiz Osmanlı’nın ülkenin her yerinde seçilebilme hakkı teklif 
edilecektir. 

 

Cemiyetin eğitim politikasında Türkleştirme dikkat çekerken, yasama organının 

yetkilerinin kısıtlanmasına dair fikirler de yer alıyordu. Programın büyük ölçüde Ahrar 

Fırkası’nın programından esinlenerek meydana getirildiğini söylemek mümkündür96.  

 

İttihat ve Terakki Cemiyeti seçim kampanyasını, Selanik ve İstanbul’da 

oluşturduğu “kolej elektoral” adı verilen seçim kurulu aracılığıyla yürütmüştür. Kurul, 

İstanbul’da Reji Hanı’nda Sahib Mollazade İbrahim Bey’in önderliğinde bağımsız 

olarak kurulmuş; sonraları Cemiyet bu kurul ile ilgilenmiş ve Talat Bey, Hüseyin Kazım 

                                                
92 Oğuz Kaan, “II. Meşrutiyet Döneminde Muhalefet: Ahrar Fırkası”, (Yayımlanmamış Doktora Tezi,  
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2008) s. 184. 
93 İttihat ve Terakki’nin henüz bir cemiyet olması, Ahrar Fırkası'nın ise ülke genelinde örgütlenmemiş 
olması nedeniyle 1908 seçimlerinin tam anlamıyla çok partili seçim sayılamayacağı yönünde yorumlar da 
mevcuttur. 
94 Toplam 21 maddeden oluşan seçim programı için bk. İttihad, 15 Teşrin-i sani 1908. 
95 Olgun, s. 62. 
96 Sina Akşin, “İttihat ve Terakki”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, İletişim Yayınları, 
İstanbul, 1985, s. 1423. 
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Bey’in97 cemiyetin temsilcisi olarak bu kurulda görev almasını sağlamıştır. Kurulda 

seçmen listelerinin denetlenmesi, İslam nüfusunun etkinliğinin artırılması ve ikinci 

seçmenlik için adaylarının belirlenmesiyle uğraşılmıştır98. 

 

İttihat ve Terakki Cemiyeti, propaganda faaliyetlerini bildiriler ve cemiyete 

yakın gazeteler aracılığıyla duyurmuştur. Cemiyetin yayın organları Selanik’te çıkan 

Yeni Asır99, Talat Bey’in imtiyaz sahibi olarak gösterildiği haftalık İttihat ve Terakki 

gazetesi ve Manastır’da 14 Temmuz 1908’de yayımlanmaya başlayan Neyyir-i 

Hakikat100 gazeteleridir101. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin sözcülüğünü Şura-yı Ümmet 

gazetesi çıkana kadar, 1 Ağustos 1908 tarihinden itibaren yayımlanmaya başlanan Tanin 

gazetesi yapmıştır102. İzmir’de yayımlanan ve mesul müdürlüğünü Hafız İsmail’in                                                                     

yaptığı İttihat gazetesi ise İzmir ve civarında İttihat ve Terakki’nin görüşlerine uygun 

bir yayın politikası izlemiştir103. Propaganda faaliyetlerine önem veren İttihat ve 

Terakki Cemiyeti’nin, Ahenk gazetesinde “Ey Vatandaşlar” başlığıyla yayımlanan 

bildirgesinde, Meşrutiyet’in ilanına verilen öneme dikkat çekilmekte ve cemiyete üye 

olmayanlara yönelik sözlerle cemiyetin kendine olan güvenini yansıtılmaktadır: 

 

Temeli zulüm ve hıyanet olan eski idare hükümeti kökünden yıkarak anın yerinden 
adalet, insaniyet, hürriyet binasını tesise çalışmış ve Cenab-ı Hakkın inayetiyle 
muvafık da olmuş olan bu cemiyet-i ittihadiyeye dahil bulunmayanlara sual ederiz 

                                                
97 II. Meşrutiyet devrinin önemli siyaset ve fikir adamlarından olan Hüseyin Kazım Kadri’nin (1870-
1934) hatıraları II. Meşrutiyet, Milli Mücade ve Cumhuriyet’in kuruluş döneminin anlaşılması önemli bir 
kaynaktır.  Bk. Hüseyin Kazım Kadri, Meşrutiyetten Cumhuriyete Hatıralarım, İstanbul: Dergâh 
Yayınları,  2000. 
98 Demir, 2007, s. 66. 
99 Hamidiye Mektebi Sanayi Matbaası'nda basılan ve "Asır" adıyla okuruna ulaşan gazetenin imtiyaz 
sahibi Abdurrahman Nafiz, ser muharrir ise Fazlı Necip'dir. Gazete 19.08.1895 senesinde yayın hayatına 
başlamış; II. Meşrutiyet ile birlikte başına “Yeni” ibaresi getirilerek “Yeni Asır” olarak yayımlanmaya 
devam etmiştir. 
100 Müdir-i Mesul: Vatan, Sahib-i İmtiyaz: Evlad-ı Vatan başlıkları ile yayımlanan Neyyir-i Hakikat 
Gazetesi toplam 317 sayı yayımlanmıştır. Cumartesinden başka her gün yayınlanan gazete 1911 yılına 
kadar çıkmıştır. 
101 Demir, 2007, s. 67. 
102 Tanin gazetesi, ilk nüshasında İttihat ve Terakki Cemiyetinin yayın organı olacağını okuyucularına 
duyurmuştur. Bk. Tanin, 1 Ağustos 1908. Hüseyin Cahit Yalçın, Tevfik Fikret ve Hüseyin Kazım Kadri 
tarafından kurulan gazete İttihat ve Terakki ile özdeşleşmiş, İttihatçı fikirlerin gelişmesi için yayın 
yapmıştır. 
103 Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin İzmir’de neşr-i efkar olmak üzere cumadan maada her gün 
neşr olunur, siyasi, ilmi, edebi Osmanlı gazetesidir. Bk. İttihat, 10 Teşrin-i evvel 1908. 
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ki ele geçen ve rüyada bile görülmeyen şu dünyadan değerli nimeti ne için hor 
kullanmaya başladınız104? 

 
 Cemiyet, vatandaşlara hitap ettiği bildirgesinde ivedilikle programını 

uygulayacağını belirterek İzmir'deki cemiyet şubesinin hükümetle ilgili işlerinde rahat 

bırakılmasını talep etmektedir: 

 

Hükümete müteallik işler içün cemiyeti asla taciz ve işgal eylememek selamet-i 
vatan namına lazımdır. Binaenaleyh bu günden itibaren (Osmanlı İttihat ve 
Terakki Cemiyeti İzmir Merkezi) sırf kendi işleriyle ve kendi ıslah programını 
tatbike gayretle meşgul olacak ve vekil-i yevm çantalar dolusu vürud eden ve 
hükümet işlerine müteallik bulunan evraka elini bile sürmeyecek ve hükümetin 
bilcümle devair-i şuabatına karşı taarruza kıyam ile hükümet kapılarını kapamak 
ve memurların azil ve nasibiyle uğraşmak gibi hallerin vukuunda önayak olanların 
cezası gayet şedid olacaktır. Cemiyet-i ittihadiye eski maksadını şiddetle takibe 
devam edecek ve hak ve adaletin hilafında vuku bulacak bilcümle hareketi de yine 
kendilerinden duyacak ve memleketin ıslahını başa çıkarmak içün lazım gelen 
tedabire kendiliğinden tevessül edecektir. Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin 
İttihat ve Terakki-i Milliyi tamamiyle temin etmek içün geceli gündüzlü sarf 
eylemekte bulunduğu siyasi ve ıslahı semi ve gayrete efrad-ı ahalimizin kanaat 
etmesi lazımdır105.  

 
 Meclis-i Mebusan seçimleri İzmir'de belirgin bir heyecana yol açmış; mebus 

adaylarının kimler olacağı İzmir kamuoyunu uzun süre meşgul etmiştir. İttihad 

gazetesinde, gazetecilerin seçimlerle daha fazla ilgilenmesini tavsiye ederek Türk 

mebus adaylarının yeterli propaganda çalışma yapmamasını eleştiren bir yazı; şehirdeki 

siyasi atmosferi ve mebus adaylarından seçim sürecindeki beklentilerini yansıtmaktadır. 

Yazı, mebusluk kavramının İzmir kamuoyu tarafından algılanışına dair işaretler 

vermektedir: 

 

Gazeteciler, intihab için ne yaptınız? Vakit yaklaştı. Kimi intihab edecek, kimi 
mebus tayin edeceksiniz ediniz, fakat gözlerinizi dört açınız, reylerinizi kime 
vereceksiniz? Acaba düşününüz, mebus demek sizin vekiliniz, milletin vekili 
demektir. Her türlü hukukunuzu, menafinizi onlara tevdi edeceksiniz. Dikkat ediniz 
ki sonunda pişman olmayasınız gibi bizi ikaza çalıştığı başımıza vurur gibi bizi 
intihaba. davet ettiği halde mebus namzedlerini ifa-yı vazifeye davet eden yok. 
Namzedlerden aldıran bulunmuyor. Bizim anladığımıza, öğrendiğimize göre mebus 
namzedleri konferans verecek, nutuklar irad edecek, programlarını anlattıracaklar 
da halk dahi ana göre içlerinden beğendiklerini seçecek, onlara rey verecekmiş. 

                                                
104 Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin İzmir Merkezi tarafından Anadolu’da bulunan bilcümle efrad-
ı milliye bir hitap-ı nasihane. Ahenk, 2 Eylül 1908. 
105 Ahenk, 2 Eylül 1908. 
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Fakat hani ya? Şimdiye kadar hangisi çıkıp da Rum ve Musevi namzedlerinin 
yaptıkları gibi “Programımım şudur, takip edeceğim hatt-ı hareket budur, 
memlekete şöyle hidmet edeceğim yine vatanın selameti, milletin terakkisi, 
Osmanlıların tealisi için böyle çalışacağım” dedi? Bunlar olmazsa namzedler 
kendilerini, iktidarlarını, derece-i malumatlarını bize göstermezlerse biz nasıl 
anlayalım? Nasıl rey verelim? Namzedler bilsinler ki böyle ağızlarını kapamakta 
yalnız kuru bir kuruntu ile namzedim demekte ısrar ederse biz hiçbirisi için de rey 
vermeyeceğiz. Ama bu bizim için zararlı olacakmış varsın olsun. Bilmediğimiz 
adamlar için rey vermek suretiyle bile bile hata işlemektense bilmeyerek zarar 
görmek daha hayırlıdır” bilmem ama bu sözler acaba su götürür mü 
zannederim106. 

 
 Mebus seçilmek isteyen adayların çokluğu ilginç yazıları beraberinde 

getirmiştir. Gazetelerde çıkan makalelerden mebus olmanın günümüzde olduğu gibi 

Meşrutiyet döneminde de prestijli bir unsur olduğu anlaşılmaktadır. M. Kamil, Hizmet 

gazetesinde çıkan yazısından şunları söylemiştir: 

 

Geçenlerde pek sevdiğimiz ve yakından tanıdıklarımızdan birisi heman 
namzedliğini ilan ediverdi. Şu o vakitden beri kil ü kal muceb oldu. Kendisinin 
asalet ve necabetine, iffet ve istikametine karşı hiçbir söz söyleyen bulunmadı ise 
de bu babda daha haiz nisap olmasından ve binaenaleyh iki-üç yüz kişinin 
siyâsiyyundan mürekkeb bir cemm-i gafirin muvacehelerinde gerisi nişin mütalaa 
olarak beyan-ı efkarı pek de elverişli bulunmasından bahsle uzun uzadıya 
münakaşalar dermayan edildi. Şimdi bu oldu mu ya107? 

 
 İzmir mebusluğu için aday olanların sayısı oldukça fazladır. İttihat gazetesi 

İzmir’de mebus adaylarının isimlerini liste şeklinde vermiştir108: 

1-İzmir Hurşidiye Mahallesi’nde doğmuş olan dava vekili, İzmir Mekteb-i 
İdadisi ve Mekteb-i Hukuk mezunlarından Davut Ruso Efendi. 

2-İzmir’de ağabeydinzade Refik Bey. 
3-Dava vekili ve Köylü gazetesi sahibi İsmail Sıtkı Efendi. 
4-Ödemiş’ten ve Mekteb-i Hukuk mezunlarından Fahrettin Efendi 
5-Tire Belediye Başkanı Akif Halil Efendi. 
6-İzmir’den Ispartalızade İstepan Efendi 
7-Kosova Vilayeti eski Maarif Müdürü Züyur Bey. 
8-Dava vekili Alber Tarıka Efendi. 
9-Manzurizade Sait Bey (Saruhandan seçilmiş) 
10-Karşıyaka’da bulunan Dökmecizade Hacı Mehmet Şevket Efendi. 
11-Tokadizade Şekip Bey (Saruhan’dan seçilmiş). 
12-Dava vekili Çelebizade Seyyid Bey. 

                                                
106 İttihad, 14 Teşrin-i evvel 1908. 
107 Hizmet, “Mebus Olmak Kolay mı?”, 29 Eylül 1908. 
108 İttihat, 11 Teşrin-i sani 1908. 
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13-Doktor Yüzbaşı Mehmet Refet Bey. 
14-Selanik Merkez ticaret üyelerinden Nesim Masliyah Efendi. 
15-İzmir dava vekili Corcioğlu Dimostin Efendi. 
 16-Tüccardan Kiryaku Vayanos Efendi. 
17-Kadınhanızade Emin Bey. 
18-Taşlızade Doktor Ethem Bey. 
19-Refik Nevzat Bey. 
20-Tüccardan Fraşerli Gani Bey (Denizli’den seçilmiş). 
21-Hoca Şakir Efendizade Mehmet Abdullah (Aydın’dan seçilmiş). 
22- Ödemiş kazasından Serupe Davdiyan Efendi. 
23-İzmir’de dava vekili Tokatlıoğlu İnstaş Efendi. 
24-Paris Hukuk Mektebinde İslam Hukuku öğretmenliği yapan Doktor İsmail 

Lütfü Bey. 
25-Milaslı Salih Efendizade Halil Efendi (Aydın’dan seçilmiş). 
26-Nazilli’den Hocazade Hacı Süleyman Efendi (Aydın’dan seçilmiş). 
27-Bergamalı Cevdet Efendi. 
28-İskenderiye’de oturan dava vekillerinden Josef Sonsino Efendi. 
29-Ödemiş’te dava vekili Birgili İstavri Fikri Efendi. 
30-Ödemişli Ekmekçizade Hacı Mustafa Efendi. 
31-Evkaf Hazinesi dava vekili Ahmet Emin Efendi. 
32-Diyarbakır Vali Muavini Mina Hamudoplu Efendi. 
33-Mardin Ziraat Memurluğundan Aristolus Vasilaki Efendi. 
34-Darülfünun öğretmenlerinden Pavlo Karolidi Efendi. 
35-Sivas Vali muavini Aristidi Paşa. 
36-Müstecab-ı zade Azamet Bey. 
37-Hariciye Nezareti dava vekili İshak Turneto Efendi. 
 
 Mebus adaylarının seçim kampanyaları Ekim ayında iyice hızlanmış, İttihat ve 

Terakki Cemiyeti, Kanun-ı Esasi’nin ve partinin amaçlarını yaymak için ülkenin her 

yerine temsilciler göndermiştir109. İzmir’deki mebus adayları da kısa süre içinde 

kampanya çalışmalarına başlamıştır. Ahenk gazetesi, mebusluğa aday olacakların 

programlarını hazırlayarak halka duyurmalarının uygun olacağını düşünmüştür. Bu 

duyurudan sonra adayların büyük çoğunluğu farklı yollarla programlarını açıklamayı 

tercih etmiştir110. Adaylar, fotoğraflarıyla birlikte basında yer almış; mebuslar hakkında 

kısa bilgiler verilmiştir. Ubeydullah Efendi111, Nusret Hilmi Efendi112, Mehmed Sabri 

Bey113, Musevi cemaatinin adaylarından Davud Rosu Efendi114 ve Nesim Masliyah 

                                                
109 Kansu, 1995, s. 289. 
110 Arıkan, 2008, s. 383. 
111 “Gazetemizle mebus namzedliği ilan olunan meşahir-i ahrar ve alimeden Ubeydullah Bey Efendi”, 
Hizmet, 22 Eylül 1908. 
112 “Hizmet, 25 Eylül 1908. 
113 “Mebus Namzedi Kasabalı Mehmed Sabri Bey”, Hizmet, 4 Teşrin-i evvel 1908. 
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Efendi115 bu isimlerdendir. Bazı adaylar ise doğrudan doğruya gazetelerin sahipleri ya 

da başyazarlarına gönderdikleri kişisel mektuplarda kendilerini kamuoyuna 

tanıtmışlardır. 

 

Halil Menteşe Bey116, Refet Bey117, Cihanzade İbrahim Edhem Efendi118, Milaslı 

Halil Efendi119, Doktor Lütfi Bey120, Tabib Lebib Hüsnü Bey121, Fahreddin Bey122, 

Birgili Fikri Efendi123 programlarını açıklayan adaylardandır. Mebus adaylarının 

programları meşrutiyet öncesi siyasal ortamı ve Türk aydınlarının düşünce ve 

yaklaşımlarının anlaşılması açısından önemlidir. Adayların programlarında öğretici bir 

üslûp egemendir124. Adaylar, öncelikle kendilerini tanıtmaktadır. Sonra mebus 

seçildikleri takdirde yapacakları işleri anlatmışlardır. Çeşitli vaatleri bulunan adayların 

buluştukları ortak noktalar Meşrutiyet’e bağlılık, eğitimin yaygınlaştırılması, 

ilköğretimin zorunlu hale getirilmesi, iç güvenliğin ve asayişin sağlanması, tarımın 

iyileştirilmesi ve vergi sisteminde adaletin sağlanmasıdır.  

 

 Mebus adayları seçildikleri takdirde yapacaklarını bir siyasi program haline 

dönüştürmüştür. Programını ilk yayımlayan adaylardan biri Doktor Refik Nevzat 

                                                                                                                                          
114 “Şehrimizde mütemekkin Musevi vatandaşlarımızdan mebus namzedliğine intihab olunan Davud Rosu 
Efendi”, Hizmet, 23 Eylül 1908. 
115 “Şehrimiz için mebus namzedliğine vaz eden Musevi vatandaşlarımızdan ve Selanik Ticaret 
Mahkemesi azasından Manisalı Nesim Masliyah Efendi”, Hizmet, 21 Teşrin-i evvel 1908. 
116 “Meclis-i Mebusanda Takip Edilecek Hatt-ı Hareket Hakkında Program”, Ahenk, 22 Eylül 1908. 
117 “Doktor Mehmet Refet Beyin programı”, Ahenk, 24 Eylül 1908. 
118 “Aydın’dan Cihanzade İbrahim Edhem Efendi mebusluğa namzedliğini vaz ve programını tertip ile 
beray-ı neşr idaremize irsal eylemiş olduğundan bervech-i ati derc eyliyoruz”. Ahenk, 23-24 Eylül 1908. 
119 “Değerli bir mebus daha”, Ahenk, 22 Eylül 1908. Milaslı Halil Bey’in programının ekonomi ağırlıklı 
olması dikkat çekicidir. Prens Sabahaddin tarafından savunulan liberal fikirler Halil Beyin programında 
yer bulmuştur. İktisadi faaliyetlerde hükümet müdahalesine karşı çıkan Halil Bey, özel teşebbüsün daha 
etkin olmasını istemektedir.  
120 “İzmir’de Mebusluk için Namzedliğini Vaz Eden Doktor Lütfi Beyin programıdır”. Hizmet, 5 Teşrin-i 
evvel 1908. 
121 “Tabib Lebib Hüsnü Bey Biraderimizden”, Hizmet, 6 Teşrin-i evvel 1908. 
122 “Ödemiş’te mukim Hakkıpaşazade Dava Vekili Fahreddin Bey'in programıdır”. Ahenk, 6 Teşrin-i 
evvel 1908. 
123 “Mebus Ne Demektir ve Ben Mebus Olursam Ne Yapacağım?”,  Ahenk, 24 ve 25 Teşrin-i Evvel 1908. 
124 Fevzi Demir, “İzmir Sancağında 1908 Meclis-i Mebusan Seçimleri”, ÇTTAD, Cilt: 2, Sayı: 4-5, İzmir, 
Yıl: 1994-95 s. 147. 
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Bey'dir125.  Refik Nevzad Bey'in programının içeriği diğer adaylara göre daha çarpıcıdır. 

Programında ünlü Fransız düşünür Jean Jacques Rousseau'dan etkilenmeler 

hissedilmektedir126. Nevzad Bey’e göre meclise gitmek isteyenlerin yapacakları ilk işten 

biri Kanun-ı Esasi'nin bazı maddelerinin hemen değiştirilmesidir. 

 

Bundan otuz iki sene evvel Midhat Paşa sayesinde alınan Kanun-ı Esasisi ile 
görülüyor ki o, Kanun-ı Esasinin bizzat Padişah tarafından verildiğini söyleyen 
sahte (nimetşinas)lardan görünmüyor-bugünkü milletin muhtaç olduğu Kanun-ı 
Esasi otuz iki senede yetiştirilmiş bir neslin şahsi fikri vardır ki o da, Kanun-ı Esasi 
bugün millet tarafından istirdat edildiği cihetle hakimiyet-i milliyeden başka bir 
şey olamaz. Onun için maddelerden bazılarının tadiline taraftarım127. 

 
Mebus seçiminin önemli bir mesele olduğuna dikkat çeken Nevzat, makalesinde 

“Mebus göndermekten maksat, mademki bizim vilayetimizden, nahiye ve kazamızdan da 

mebus göndermek lazımdır, filan efendi gidiversin diyerek işin içinden el çekmek 

değildir,” dedikten sonra seçimleri ne kadar ciddiye aldığını şu sözlerle ifade ediyordu: 

 

Vazifenin pek büyük, pek ağır olduğunu göz önüne getirmeli, ona göre hareket 
etmeli. Seçim hakkı ulusundur. Herkesin bunu reddetmek hakkı da vardır. Hatır 
gönül için bu hak kulanılmamalıdır. Yüz bin defalarca rica ederiz; intihap 
edeceğiniz zevatın mazisini, halini istikbalde tutacağı mesleğini iyice bilmeden, 
öğrenmeden, anlamadan biz vazife ile mükellef açılacak Meclis-i Mebusan’a aza 
olarak göndermeyiniz. Son pişmanlık faide vermez. Bir de “çok hacıların çıktı haçı 
zir-i bagalde kelam-ı hikmet-i ihtirası göz önünden nazar-ı mütalaadan dûr 
tutulmamalıdır128. 
 
 Mebus adaylarından bazıları, İzmir mebusu olmaları sebebiyle programlarında 

İzmir’in sorunlarıyla yakından ilgileneceklerini ifade etmişti. Adaylardan Doktor Lütfi 

Bey, seçim programının İzmir ile ilgili bölümünde şunları söylemiştir:  

 

Mebus olacağım şehrin menafi-i hususiyesini müdaafayı en mukaddes vazife 
eylediğim içun memleketimin tezayud, şan ve şerefine aks’ül amel kaziyyesinden 
vakiasına bütün kuvvetimle çalışacağım gibi hakimet-i milliye ve selamet-i 

                                                
125 Osmanlı Sosyalist Fırkası'nın kurucularından olan Refik Nevzad Bey, Jön Türklerden Tevfik Nevzad 
Bey'in kardeşidir. Hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Taha Toros, “Refik Nevzad”, Tarih ve Toplum, 
XXI/126, İstanbul, Haziran 1994, s. 23-27. 
126 Arıkan,  2008, s. 386. 
127 Ahenk, 10 Eylül 1908. 
128 Ahenk, 29 Eylül 1908. 
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hükümete iras-ı mazarrat etmesi melhuz bütün taarruzat ve teşebbüssata karşı 
müdafaa edeceğim129. 

 
 

Doktor Lütfi Bey, her şeyden önce İzmir için çalışacağını belirtmiştir. İzmir’e bir 

tıbbiye, hukuk ve ticaret mekteplerinin kurulması, sokaklarının aydınlatılması ve 

genişletilmesi, elektrikli tramvayların hayata geçirilmesi, İzmir’in ticari hayatının 

gelişmesi için çalışacağını belirtmiştir.  

 

Mebus adaylarının İzmir’in yerel sorunlarına gösterdikleri ilgiye rağmen, 

Osmanlı’nın geneli üzerine ifade ettikleri düşünceler daha ağır basmaktadır. Vaatler 

incelendiğinde merkezi hükümet yerine İzmir belediyesinin sorumluluğunda olan bazı 

hizmetlerin eklenmiş olduğu dikkat çekmektedir.   

 

3- İzmir'de Seçim Sonuçları 

İzmir’de 1908 seçimlerinin bir bayram ve şenlik havası şeklinde geçmesi için 

gayret gösterilmiştir. Seçim şenlikleri, müntehib-i sani seçimlerinde oy vermek için 

kullanılan sandıkların törenle muhtelif yerlerde dolaştırılması ve yerlerine teslim 

edilmesi şeklinde olmuş ve şenliklerde imparatorlukta yaşayan tüm cemaatlerin 

katılmasına özen edilmiştir130. 

 

 İzmir sancağında, seçimlere Meclis-i Umumi'nin ikinci devre-i içtimasında 

hazırlanmış olan kanunname ve talimatname gereğince 6 Ağustos 1908 tarihinden 

itibaren başlanmıştır131. 19 Ağustos tarihinde oluşturulan seçim işlerini yürütmekle 

görevli Teftiş Heyeti, 29 Ağustos'a kadar muhtarlardan seçim listelerinin hazırlanmasını 

istemiştir132. Muhtarlar, eylül ayı boyunca seçim listelerinin hazırlanmasıyla 

uğraşmıştır. Listelerin hazırlanması sırasında kimi güçlüklerle karşılaşılması sebebiyle 

                                                
129 Hizmet, 5 Teşrin-i evvel 1908. 
130 Demir, 2007, s. 144 
131 Ahenk, 6 Ağustos 1908. 
132 Ahenk, 29 Ağustos 1908. 
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Dahiliye Nezareti sık sık açıklamalar yapmak zorunda kalmıştır133. Meclisin açılmasına 

kısa bir süre kalmasına rağmen taşrada henüz seçimlerin tamamlanmaması üzerine 

işlerin hızlandırılması için uyarılar yapılmıştır134. 

 

 İzmir kazası, müntehib-i sani seçimlerinde 36 seçim dairesine ayrılarak 30 Ekim 

1908’de oy verme işlemleri başlatılmıştır135. Merkez kazadaki seçimler, 12 Kasım’da 

belediye dairesinde yapılmıştır136. Oy verme işlemlerinin bitmesiyle birlikte oy sayımına 

geçilmiştir. Kazalara ait seçim sonuçları yavaş yavaş açıklanmaya başlamıştır. Örneğin, 

Urla’dan alınan bir habere göre; Müftü Said Efendi, Seyyid Bey, Aristidi Efendi, 

Karolidi Efendi, Sıdkı Bey, Aristorlo Efendi 19’ar oy alırken, İstepan Efendi ve Nesim 

Masliyah Efendi ikişer oy almıştır137. Nif’de (Kemalpaşa) ise Müftü Said Efendi, Sıdkı 

Bey, Edhem Bey, Nesim Masliyah Efendi ve İstepan Efendi 11 oy alırken; Aristidi Paşa 

8, Karolidi Efendi 3 oy almıştır138.  

 

 İzmir merkez kazasında 25’i Rum, 4’ü Musevi, 4’ü Ermeni olmak üzere 112 

müntehib-i sani seçilmiştir139. İzmir kazası müntehib-i sanilerinin belediye dairesinde 

yaptıkları toplantıda alınan ilk seçim sonuçlarına göre; Müftü faziletlü Said Efendi 

hazretleri 102, dava vekili Çelebizade Seyyid Bey 99, Taşlızade Doktor Edhem Bey 59, 

Pavlo Karolidi Efendi 40, Sivas Vali Muavini Aristidi Paşa 109, dava vekili Sıdkı Bey 

19, Ispartalızade İstepan Efendi 70, Selanik Ticaret Mahkemesi azasından Nesim 

Masliyah Efendi 73, Mina Hamodoplu Efendi 13, Vasil Aristovali Efendi 47, Paris 

Darülfünun Hukuk-ı İslamiye mualimi Doktor Lütfi Bey 14, Doktor Refik Nevzad Bey 

4, Mehmet Şevket Bey 1, Kosova Vilayeti Maarif Müdürü sabık Ziver Bey 12, Üstüvari 

                                                
133 Ahenk gazetesi muhtarların listeleri hazırlamadıklarından ayrıca ahalinin memurları eleştirdiğinden 
bahsetmektedir. Ahenk, 25 Ağustos 1908. 
134 İttihad, 20 Teşrin-i evvel 1908. 
135 Ahenk, 31 Teşrin-i evvel 1908. 
136 İttihad, 13 Teşrin-i sani 1908. 
137 İttihad, 12 Teşrin-i sani 1908. 
138 İttihad, 12 Teşrin-i sani 1908, Bayındır ve Çeşme'de alınan seçim sonuçları için bk. İttihad, 13 Teşrin-i 
sani 1908. 
139 Ahenk, 12 Teşrin-i Sani 1908. 
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Fikri Efendi 1,  Said Bey 3, Vayonos Efendi 2,  Tranko Efendi 4, İplikçiyan Efendi 1, 

Akif Halil Efendi 1 oy almıştır140.  

 

Kesin sonuçlara ise birkaç gün sonra ulaşılmıştır. Buna göre; 

 İzmir Müftüsü Mehmed Sait Efendi: 262 
 Seyyid Bey: 290 
 Aristidi Paşa: 250 
 Nesim Masliyah Efendi: 186 
 Doktor Taşlızade Edhem Bey: 184 
 Pavlo Karolidi Efendi:166 
 oy alarak İzmir mebusu olmaya hak kazanmışlardır141.  

 

 184 oy alarak mebus seçilen Doktor Taşlızade Edhem Bey, mebuslar arasında 

hiçbir Ermeni mebus olmaması üzerine görevinden istifa etmiş; yerine Ermeni aday 

Ispartalızade İstepan Efendi getirilmiştir142. Doktor Edhem Bey’in görevinden istifa 

ettirilerek yerine İstepan Bey’in mebus yapılması tepki görmüştür143. Aynı şekilde 

Pavlo Karolidi Efendi'nin mebusluğu için Rumlar yoğun şekilde çalışmışlar ve 

Bergama’dan gelen oylar sayesinde Karolidi Efendi mebus seçilmiştir144. Seçimlerin 

bitişi tıpkı oy verme işlemlerinin başlangıcında olduğu gibi vilayetlerde şenliklerle 

kutlanmıştır145. Seçimlerin bitmesiyle birlikte yeni mebusların İstanbul'a gidişleri için 

yapılan hazırlıklar İzmir'de heyecan yaratmıştır. Meclis-i Mebusan'ın açılışını izlemek 

                                                
140 İttihad, 13 Teşrin-i sani 1908. 
141 İttihad, 13 Teşrin-i sani 1908, Mebusların aldıkları oy adetlerinde Ahenk gazetesinde İttihad'a göre 
bazı farklılıklar mevcuttur. Ahenk gazetesi, Müftü Mehmed Said Efendi’nin 294, Mehmed Seyyid Bey’in 
289, Aristidi Paşa'nın ise 251 oy aldığını yazmıştır. Bk. Ahenk, 14 Teşrin-i sani 1908. 
142 Doktor Edhem Beyin vuku istifası üzerine Tire kazasında talimatname mahsusuna tevfikan tekrar icra 
kılınan intihabat neticesinde Ispartalızade İstepan Efendi 21 rey kazanmış ve Heyet-i Teftişiyece tanzim 
olunan mazbata makam-ı vilayete irsal kılınmıştır. Hizmet, 4 Kanun-ı evvel 1908, İttihad, 29 Teşrin-i sani 
1908. 
143 “Mebusluğu muhtemel ve belki de mukarrer iken esefengiz aksi bir tesadüfe uğrayarak açıkta kalmış 
olan İstepan Efendi’ye yer vermesi içün vilayetimiz Türk mebuslarından birisinin hasb-el-hamiyye istifa 
etmesi lüzumuna dair serd eylediğimiz mütalaatın efkar-ı umumiye üzerinde bir hüsn-ü tesir ve telakki 
husule getirmekte olduğunu görüyoruz”. Hizmet, 20 Teşrin-i sani 1908. 
144 İstepan Efendi ve Pavlo Karolidi Efendi’nin mebus seçilişleri ile ilgili ayrıntılı bilgi mebusların 
biyografileri bölümlerinde verilecektir. 
145 “İntihabatın hitamı münasebetiyle payitahtın her tarafında şenlikler icra edilmiştir”. İttihad, 15 Kanun-
ı evvel 1908. 



 

      41  

için pek çok vatandaş İstanbul'a gitmiştir. Açılış için vatandaşlar tarafından Romanya 

kumpanyasının İzmir acentasına ait özel bir vapur tahsis edilmiştir146.  

 

 Seçimlerin bitiminden yaklaşık 10 gün sonra, İzmir Belediyesi bir açıklama 

yaparak; seçimi kazanan adayların mazbatalarını almak üzere belediyeye teşriflerini 

istemiştir147. Bunun üzerine Osmanlı Devleti’nin diğer şehirlerinde olduğu gibi 

İzmir'den seçilen mebuslar mazbatalarını almak üzere belediyelere başvurmuştur. 

Mazbatalarını alan mebuslara İstanbul'a gidişleri için harcırah verilmiştir. Osmanlı 

Devleti genelinde yapılan seçimlerin bitmesiyle Dahiliye Nazırı Hüseyin Hilmi Paşa, 

vilayetlere gönderdiği telgrafta, henüz İstanbul'a ulaşmayan mebusların harcırah 

işlemlerini hallederek İstanbul'a gelmelerini istemiştir148. Bazı mebusların fazla harcırah 

almaya çalıştığı iddia edilirken; bazıları ise harcırahlarını hazineye bağışlamışlardır. 

Örneğin, İttihat ve Terakki Cemiyeti, Aydın mebuslarından Hacı Süleyman Efendi'nin 

harcırahını hazineye terk eylediğini bildirmiştir149.  

 

İzmir mebuslarının Meclis-i Mebusan’ın açılışı için İstanbul'a uğurlanmaları 

görkemli olmuştur150. Havanın kapalı olması uğurlama törenine etki yapmamış, 

törenlere yaklaşık 2000 kişi katılmıştır. Mebuslar, Hisar Cami'inde öğle namazı 

kıldıktan sonra binlerce insan ile birlikte İzmir Hükümet Konağı’na gelmiştir. İttihad 

gazetesi, Hükümet Konağı önündeki genel havayı şu şekilde aktarmaktadır: 

 

Hükümet Konağı’nı büyük bir cemm-i gafir ihata etmiş, bütün devair ve aklâm 
hıncahınç dolmuş olduğu halde, o büyük havalı ahaliyi istiab edemeyerek daha 
binlerce halk kışla meydanına ta Başdurak cihetlerine kadar sokakları müteharrik 
birer seylab mevcesi gibi baştan başa doldurmuştu151.  

 
 Hükümet Konağı önünde İzmir mebusu Seyyid Bey bir konuşma yapmış, 

konuşmadan sonra kalabalık Hükümet Konağı'nın önünden kışlaya doğru harekete 

                                                
146 Hizmet, 9 Kanun-ı evvel 1908.  
147 Daire-i belediyeden”, İttihad, 22 Teşrin-i sani 1908. 
148 Hizmet, 4 Kanun-ı evvel 1908. 
149 İttihad, 9 Kanun-ı evvel 1908. 
150 İzmir mebuslarını İstanbul'a uğurlama töreninin ayrıntıları için bk. Hizmet, 12 Kanun-ı evvel 1908. 
151 İttihad, 15 Kanun-ı evvel 1908. 
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geçmiştir. Heyet kışladan çıktıktan sonra Kramer'e gelmiş; Kramer'de Musevi mektep 

talebeleri ve halk tarafından karşılanmıştır. Burada Manisa Mebusu Şekip Bey 

tarafından yapılan konuşmadan sonra Bahriye mızıkası “Hürriyet Marşı”nı çalmış, 

öğrenciler mebuslara çiçekler sunmuştur. Törenin bitişiyle ilgili son ayrıntıları ise 

Hizmet Gazetesi vermektedir: 

 

Romanya vapuru da bayraklarla kâmilen donatılmıştır. Erkan-ı hükümet ve eşraf-ı 
belde vapur derununda mebuslarımıza veda ederek ayrılmışlardır. Havanın 
yağmurlu ve karanlık olması hasebiyle hemen elektriklerle tenvir olunmuş ve gece 
alaturka saat bir buçukta limanlarımızdan İstanbul'a müteveccihen fekk-i lenger 
eylemiştir. Merasim-i teşyienin mükemmeliyeti fevkalâde ise de vaktin pek çok 
olduğu ve mebusanımız vapura irkap edildiği esnada gazetemiz tertibatı hitam 
bulduğu için bu nüshamızla ancak şu kadarcık bir izahat verebildik152. 

 
 Bu arada İstanbul'da Meclis-i Mebusan’ın ne zaman açılacağını dair tartışmalar 

sürmektedir. Bu tartışmalara Sadrazam Kamil Paşa son vererek, yeni meclisin açılışı 

için 1 Kanun-ı evvel 1324 tarihine karar verildiğini ve bu tarihin kesinlikle 

ertelenmeyeceğini vurgulamıştır153. 

 

Meclisin açılmasına yaklaşan tarihlerde İstanbul’da yoğunluk yaşanmaya 

başlamıştır. Taşrada yapılan seçimler tamamlandıkça, ülkenin çeşitli yerlerinden 

meclisin açılışı için İstanbul'a gelen yüzlerce kişi nedeniyle kentteki otellerin tamamı 

dolmuştur. Hatta taşradan gelen mebusların bir kısmı için Galatasaray Sultanisi ve 

Darüşşafaka gibi kurumların misafirhanelerinde güçlükle yer bulunabilmiştir154. 

Osmanlı parlamentosu, 17 Aralık 1908 Perşembe günü Osmanlı vilayetlerinden 

seçilerek gelen mebusların katılımıyla İstanbul'da Darülfünun (Adliye Sarayı) binasında 

açılmıştır. Beklendiği gibi Meclise seçilen mebusların büyük çoğunluğu İttihat ve 

Terakki Cemiyeti üyesi ya da sempazitanıdır. Parlamentonun açılışı nutku II. 

Abdülhamid’e aittir. Nutk-i Hümayunu Baş-Kâtibi Cevat Bey okumuştur. Sultan 

Abdülhamid kısa bir konuşma yaparak şunları söylemiştir: 

 

                                                
152 Hizmet, 14 Kanun-ı evvel 1908. 
153 İttihad, 10 Kanun-ı evvel 1908. 
154 Alkan, s. 106. 
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Meclisimizin huzurumda küşadından ve sizi cümleten burada gördüğümden dolayı 
fevkalâde memnun oldum. Devamını ve hüsn-i muvaffakiyetini cenab-ı Allah’tan 
niyaz eylerim. Cenab-ı Hak muvaffak-i bilhayr buyursun155. 
 
II. Meşrutiyet’in ilk parlamentosu feshedildiği 18 Ocak 1912 tarihine kadar 3 yıl, 

32 gün açık kalmıştır. Meclisin açılması sebebiyle İttihat ve Terakki Cemiyeti İzmir 

Şubesi’ne kutlama telgrafları çekilmiştir. Cemiyetin İzmir şubesi, merkeze gelen 

kutlama telgraflarına teşekkürle cevap verirken İzmir yeni bir döneme girmiştir156.  

 

 C- 1912 Seçimleri ve İzmir 

1- Seçim Mevzuatı ve Uygulanış Şekli 

 1908 Meclis-i Mebusan’ı büyük umutlarla ve beklentilerle açılmıştır. Halk ve 

kamuoyu, 1908 seçimlerinden başarıyla çıkması dolayısıyla İttihat ve Terakki 

Cemiyeti’nden büyük bir beklenti içindedir. Ancak cemiyetin içindeki grupların kendi 

aralarındaki anlaşmazlıklar meclisi çalışamaz hale getirmiş ve beklentiler yerini belirsiz 

bir ortama bırakmıştır. 

 

Kanun-ı Esasi’nin ilanından üç sene geçtikten sonra Meşrutiyet’in Osmanlı 

Devleti’ne ne getirip ne getirmediği tartışılır olmuştur. Muhalefet, meydana gelen 

olumsuz gelişmelerden İttihat ve Terakki'yi sorumlu tutmaktadır. Cemiyete yakın basın 

organları tarafından yapılan değerlendirmelerde ise Meşrutiyet’in ilanıyla çok fazla bir 

şeyin değişmediği kabul edilmekle birlikte; bunda İttihat ve Terakki’nin bir günahı 

olmadığı vurgulanmaktaydı. Devletin yaşadığı iç ve dış sorunların yanı sıra iktidarın 

değişmesine rağmen önemli görevlerdeki memurların yerlerinde kalmasının, devlet 

yapısında ciddi değişikliklerin yapılmasına engel olunduğu savunuluyordu157. Bu 

değerlendirmeler, İttihat ve Terakki'nin iktidara tam olarak sahip olamadığının bir 

itirafıydı.  

 

                                                
155 İsmail Hakkı Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, Cilt: 4, İstanbul: Türkiye Yayınevi, 1972, 
s. 368-369. 
156 İttihat, 22 Kanun-ı evvel 1908. 
157 Anadolu, 25 Kanun-ı sani 1912. 
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İktidarın giderek yıprandığı bu dönemde İttihat ve Terakki'ye karşı bir muhalefet 

partisinin kuruluşu gecikmemiştir. 21 Kasım 1911 tarihinde kurulan Hürriyet ve İtilaf 

Fırkası kısa zamanda muhaliflerin odağı olmuştur. Fırkanın meclisteki kuruluş 

çalışmalarına Türk, Rum, Ermeni, Arap ve Arnavut olmak üzere çok sayıda mebus 

katılmıştır. Fırkaya mensup mebus sayısı 75 civarındadır158. Meclis içindeki destekçi 

sayısının fazla olmaması Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın güçlenmesini engellememiştir. 

İttihat ve Terakki karşısında güçlü bir muhalefet olarak zamanla sivrilmiştir. Şehraz, 

Yeni İkdam, Yeni Gazete ve Tanzimat gazeteleri fırkanın basındaki destekçileridir. 

İktidarı elinde tutan İttihat ve Terakki ile muhaliflerin güç verdiği Hürriyet ve İtilaf 

partisi arasındaki siyasi çekişme, 1912 yılı seçimlerinin her aşamasında var olmuş ve bu 

çekişme Türkiye'nin çok partili seçim tecrübesine, demokrasi kültürüne olumlu izler 

bırakmıştır.  

 

İktidara karşı tepkiler 1911 senesinden itibaren artmasına rağmen; muhalefetin 

kendi içinde parçalanmış ve dağınık bir halde olması iktidarın işine gelmiş böylelikle 

iktidar muhalefeti kontrol altında tutabilmiştir. Bunu anlayan muhalefet, İttihat ve 

Terakki'ye karşı tek vücut halinde mücadele etmek için harekete geçmiştir.   

 

1911 yılının sonuna doğru meclisten beklentiler iyice zayıflamıştır. Kısa bir süre 

sonra da İttihatçılar, meclis içindeki muhaliflerin her konuda aksi yönde karar vererek 

uzlaşmaz bir tutuma girmesi nedeniyle Meclis-i Mebusan’ı dağıtmaya ve seçimleri 

yeniden yapmaya karar verdiklerini açıklamıştır. İttihatçıları bu kararı vermeye iten ana 

gerekçelerden biri İstanbul seçimlerini bir oy farkla da olsa Hürriyet ve İtilaf Fırkası 

adayının kazanmasıdır159.  

 

 1911 ara seçimlerinde elde ettiği başarı Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nda büyük bir 

sevinç yaratarak fırkanın kendisine olan güvenini arttırmıştır. İtilafçıların kazandığı bu 

                                                
158 Olgun, s. 340. 
159 1911 yılının Aralık ayında yapılan ara seçim, İstanbul mebusu ve Hariciye Nazırı Rıfat Paşa'nın 
Londra Büyükelçiliği’ne atanması sonucu gündeme gelmiştir. İttihatçılar, Dahiliye Nazırı Memduh Bey’i 
aday gösterirken; Hürriyet ve İtilaf Fırkası ise Şehraz gazetesi Yazı İşleri Müdürü Tunuslu Tahir 
Hayrettin Bey’i aday göstermiştir. 195 oy alan Memduh Bey'i 1 oy farkla geçerek 196 oy alan Tahir 
Hayrettin Bey, mebus seçilmiştir. 



 

      45  

başarı İttihat ve Terakki'yi harekete geçirmiştir. Fırka, akıllıca davranarak muhalefetin 

teşkilatlanmasını tamamlamadan seçimlere gitmenin yollarını aramaya ve Sultan 

Reşad’ın yetkilerini genişleterek Padişahı kontrolleri altında tutmayı planlamıştır160. 

Ancak padişahın yetkilerinin genişletilebilmesi ve seçimlere gidilebilmesi için Kanun-ı 

Esasinin 35. maddesinin161 değiştirilmesi gerekiyordu.  

 

İttihat ve Terakki'nin bundan sonraki taktiği 35. maddenin değiştirilmesini 

sağlamak ve bir an önce seçimlere gitmektir162. Muhalefet, İttihatçıların amacını 

anlayınca meclisin feshine engel olmak için çabalamıştır. İttihatçılar, 35. maddenin 

değiştirilmesiyle Padişah Mehmed Reşad’a istediklerini yaptırabileceklerini 

düşünmekteydi. Padişahın mabeyini olan Halit Ziya Bey ve Lütfi Bey’in ittihatçı 

olmaları bu düşüncelerinde haksız olmadıklarını göstermektedir163. Kanun-ı Esasi'nin 

35. maddesi Meclis-i Mebusan’da ilk defa 16 Aralık 1911 tarihli 25. toplantıda 

görüşülmeye başlanmıştır. Hükümet tarafından hazırlanan ve meclisin feshini yol 

açacak olan teklif şu şekildedir: 

 

Vükela ile Heyet-i Mebusan arasında ihtilaf vukuunda vükela reyinde ısrar edip 
Mebusan canibinden katiyen ve mükerreren reddedildiği halde vükelanın tebdili 
veyahut üç ay zarfında müceddeden intihap olunmak ve bir sene-i içtimaiyede 
birden ziyade fesh edilmemek üzere Heyet-i Mebusanın feshi ve hal-i harpte 
Meclis-i Umuminin muvakkaten tatili, hukuk-ı Hazret-i Padişahidendir. Meclisin 
feshinde Heyet-i Ayan’ın rey ve kararına müracaat edip etmemek münhasıran yed-i 
iktidarı Hazret-i Padişahidedir. Fakat Heyet-i cedide-i Mebusan, evvelki heyetin 
reyinde sebat ve ısrar ederse Meclis-i Mebusanın rey ve kararının kabulü 
mecburidir164. 

 
 Yapılacak olan düzenleme padişaha yetkileri açısından; 1876 Anayasasında 

düzenlenen 35. maddeye dönüşü anımsatmaktadır. Değişiklikle, padişah yasama organı 

                                                
160 Ali Birinci, Hürriyet ve İtilaf Fırkası, İstanbul: Dergah Yayınları, 1990, s. 100-104. 
161 35. maddeye göre hükümet ile mebusan arasında bir anlaşmazlık durumunda hükümetin ısrarına 
rağmen mebusan bunu reddederse, kabinenin istifası ya da meclisin dağıtılması padişahın insiyatifine 
bırakılmıştı. 1909 senesinde yapılan değişiklikle 35. maddede padişaha tanınan bu hakların çoğu elinden 
alınmış, meclisin feshi zorlaştırılmıştır.  Meclisi feshetmek isteyen İttihat ve Terakki, 35. maddeyi 
yeniden geri getirerek meclisin feshetme yetkisinin tekrar padişaha verilmesi için çabalamıştır. 
162 Gülşah Al, “II. Meşrutiyet Döneminde En Büyük Muhalefet Hürriyet ve İtilaf Fırkası”, 
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,  Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, 
2006) s. 38. 
163 Olgun, s. 346. 
164 Erdem, s. 17. 
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karşısında güçlendirilmektedir. Padişah, tıpkı II. Abdülhamid'in meclisi feshetmesi gibi 

meclisi kendi isteği ile feshedebilecektir. Bunu yaparken Ayan Meclisi'nin onayına da 

gerek duymayacaktır.  

 

 Hükümetin hazırladığı teklife İttihat ve Terakki Fırkası ve Hürriyet ve İtilaf 

Fırkası cephesinden farklı tepkiler gelmiştir. Teklifin meclisteki görüşmeleri oldukça 

hararetli geçmiş; mebuslar birbirlerine hakarete varan sözler sarf etmiştir. İki fırka 

arasında, konunun çözüme kavuşturulması için meclisteki görüşmelerin yanı sıra meclis 

dışında da müzakereler yapılmıştır165. Müzakereleri, fırkalar arasındaki çekişmenin 

vatanın hayrına olmadığını düşünen meclis içindeki müstakil mebuslar grubu 

sağlamıştır166. İki fırkanın görüştüğü konuların ana başlıkları şunlardır167: 

 

 1- Sıkıyönetimin kaldırılması 
 2- Memuriyetlerin sadece cemiyet üyelerine verilmemesi 
 3- 35. maddede yapılacak değişikliğin ertelenmesi 
 4- Siyasi mahkûmların affı 
 
 İttihat ve Terakki Fırkası, bu isteklerden siyasi mahkûmların affı ve 

sıkıyönetimin kaldırılması maddelerini kabul etmiştir168. Memuriyetlerle ilgili madde 

İttihat ve Terakki tarafından zorunlu olarak onaylamıştır. 35. madde ise iki fırka 

arasındaki temel sorun olarak sürekli gündemde kalmıştır169. 35. madde hakkında her iki 

fırka da kendisini haklı görmektedir. İkisi de fikirlerini savunurken, temel dayanak 

olarak vatanın ve milletin selametini göstermektedir. Madde ile ilgili müzakereler, 

oldukça tartışmalı ve gergin bir ortamda geçmiştir. İki fırka arasındaki görüşmelerin 

sonuçsuz kalmasının ardından madde ile ilgili teklif padişah tarafından Hatt-ı 

Hümayun’la Meclis-i Ayan'a sunulmuştur. Meclis-i Ayan üyelerinin meclisin feshine 

olumlu bakması nedeniyle Ayan Meclisi’ne yeni üye tayinine gerek görülmemiştir170. 

                                                
165 Bu müzakerelerle ilgili haberler için bk. Anadolu, 2 Kanun-ı Evvel 1911, 25 Kanun-ı evvel 1327. 
166 Olgun, s. 358-359. 
167 Mehmed Selahaddin Bey, İttihat ve Terakki'nin Kuruluşu ve Osmanlı Devleti’nin Yıkılışı Hakkında 
Bildiklerim, (Sadeleştiren: Ahmet Varo), İnkilap Yayınevi, İstanbul, 1990, s. 43. 
168 Olgun, s. 359. 
169 Meclisin feshiyle ilgili 35. maddenin İttihat ve Terakki Fırkası ie Hürriyet ve İtilaf Fırkası arasında 
meclis içi ve meclis dışında meydana gelen tartışmalar için bk. Olgun, s. 344-394. 
170 Anadolu, 15 Kanun-ı sani 1912. 
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Ayan Meclisi’nin 16 Ocak 1912 tarihinde meclisin feshini görüşmek üzere yaptığı gizli 

toplantıda meclis, 5 muhalif oya karşın 39 oyla fesh edilmiştir171. Meclisin feshine ret 

oyu veren mebuslar, Damad Ferid Bey, sadr-ı esbak Ferid Paşa, Müşir Fuad Paşa, Seyit 

Abdülkadir Efendi ve Yorgadakis Efendidir172. Oylamada Azaryan Efendi çekimser oy 

kullanmıştır. 

 

 Bu sonuç üzerine Meclis-i Mebusan, 18 Ocak 1912 tarihinde üç ay içinde 

seçimler yapılmak üzere kapatılmıştır. Karar, iktidar çevrelerinde büyük memnuniyet 

yaratırken; İttihat ve Terakki Fırkası’na mensup mebuslar, mecliste okunan irade-i 

seniyyeyi alkışlar eşliğinde ve “Yaşasın Millet” tezahüratlarıyla dinlemiştir173. Kararın 

ardından Meclisin feshine dair irade-i seniyye, 18 Ocak 1912 tarihinde çıkmıştır174.  

 

Ayan Meclisi’nin fesih kararı vermesi üzerine Mebusan Meclisi Başkanı Ahmet 

Rıza Bey, mebusları toplantıya çağırmıştır. Meclis-i Mebusan, son toplantısını 18 Ocak 

1912 tarihinde yapmış ve toplantı yalnızca 7 dakika sürmüştür. Adliye Nazırı Memduh 

Bey tarafından okunan iradenin ardından meclis kapatılmıştır. Tartışmalara yol açan 

anayasanın 35. maddesinde yapılan değişiklik fazla uzun sürmemiş, madde 9 Mart 1916 

tarihinde tamamen yürürlükten kaldırılmıştır. Meclisin dağıtılması muhalefeti hayal 

kırıklığına uğratmıştır. Hükümet ise acil toplantılar yaparak bundan sonrası için neler 

yapılması gerektiğini tartışmıştır. Bu işlerin başında yapılacak olan seçimle meclisin 

yenilenmesi gelmektedir. 

 

 Meşrutiyet’in ikinci genel seçimi önemli iç ve dış sorunların güdümünde 

yapılmıştır. Süregelen Trablusgarp Savaşı, Balkanlardaki isyan hareketleri, İttihat ve 

Terakki Fırkası ile Hürriyet ve İtilaf Fırkası arasındaki siyasi rekabet ve orduda baş 

gösteren huzursuzluk devleti zor duruma sokmuştur. Buna rağmen 1912 yılı 

                                                
171 BOA, DH.SYS., 50/6/-05, 23/S/1330. 
172 Anadolu, 19 Kanun-ı sani 1912. 
173 Anadolu, 21 Kanun-ı sani 1912. 
174 İradenin tam metni şöyledir: “İrade-i seniyye suretidir. Kanun-ı Esasi’nin 7. maddesi ve Meclis-i 
Ayanın rey-i muvafıkı mucibince Heyet-i Hazıra-i Mebusanın feshini ve tarih-i feshinden itibaren üç ay 
zarfında Heyet-i Cedide-i mebusanın bi'l-intihab ictima'ını irade ettim. 28 Muharrem sene 330 ve 5 
Kanun-ı Sani sene 327”, BOA, İrade-i Meclis-i Mahsus, 259/1. 
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seçimlerinin 1908 seçimlerine göre daha düzenli bir şekilde yapıldığı söylenebilir. 

Bunda 1908 seçiminde kazanılan tecrübenin katkısı şüphesizdir. İlk seçimlerde görülen 

aksaklık ve belirsizlikler giderilmeye çalışılmıştır. Anayasada milli egemenliği 

güçlendirici kişi hak ve özgürlüklerini koruyucu değişiklikler yapılmıştır175. 

 

 Osmanlı Devleti genelinde seçimlerle ilgili işlemlere 9 Şubat 1912 tarihinde 

başlanmıştır176. Seçim yasası, 1908 seçimlerindeki uygulamayla benzerlikler 

göstermektedir. Yasaya göre belediye reisi, muhtarlar, imam, papaz ve hahamlardan 

oluşan bir grubun seçmen listesi hazırlaması gerekiyordu. Listelere 25 yaşını 

doldurmuş, vergi mükellefi olan ve az çok vergi veren, iflas durumunda olmayan, 

medeni haklarından mahrum olmayan kişiler kayıt edilecektir. Köy ve mahallelerde 

oluşturulan listeler kazalara gönderilecektir, listelerin birer örnekleri ise muhtarlıklarda 

kalacaktı. Kazada toplanan seçmen listeleri, belediye başkanı başkanlığında toplanan 

Heyet-i Teftişiyelerce incelenecek ve son şekli verilen listeler cami, kilise, havra, 

hükümet-belediye gibi kamu binalarının vatandaşlar tarafından görülebilecek yerlerine 

asılacaktı. Listelere itiraz edenler Heyet-i Teftişiyelere başvuracak, Heyet-i Teftişiye'nin 

kararını bozmak isteyenler ise istinaf mahkemelerine gidecekti.  

 

 Seçim iki dereceli olarak yapılmaktaydı. Birinci aşamada “Müntehib-i Sani” 

denilen ikinci seçmenler seçiliyor, ikinci aşamada ise bunlar mebusları seçiyorlardı. 

İkinci seçmenlerin çoğunluğunu kazanan parti seçimleri kazanmış oluyordu. Seçimlerin 

denetimi üst düzeydeki kişilerden oluşan “Heyet-i Teftişiye” denilen bir komisyon 

tarafından yürütülmekteydi.  

 

  Meclisin feshi için çıkarılan iradede seçimlerin 3 ay içinde tamamlanması 

öngörülmüştü. Ancak seçim işi dönemin ve imparatorluğun şartlarına göre zor bir işti. 

Seçim takvimine uygun bir şekilde işlemlerin tamamlanması için muhalefetin de 

baskısıyla seçim işleri çabuklaştırıldı ve vilayetlerde seçim işlerine başlandı177. 

                                                
175 Demir, 2007, s. 77. 
176 Anadolu, 9 Şubat 1912. 
177 İstanbul, Selanik, Manisa ve Menteşe (Muğla) vilayetlerinde seçim işlerinin nasıl yapıldığına dair bilgi 
için bk. Demir,  2007, s. 182-183. 
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Seçimlerde, Osmanlı Devleti’nin coğrafi özelliklerine göre vilayetlerde, livalarda ve 

kazalarda değişik tarihler tespit edilmişti. Bu nedenle seçimler her yerleşim biriminde 

aynı tarihlerde bitirilememiştir. Seçim işleriyle ilgili süreç kısaca özetlenecek olursa 21 

Ocak’tan itibaren şubat ayı boyunca listelerin hazırlanmasıyla uğraşıldı, mart ayından 

itibaren ise müntehib-i sani seçimlerine başlandığı söylenebilir178.  İzmir Heyet-i 

Teftişiye Kurulu, 20 Mart 1912 tarihinden itibaren resmen seçimleri başlattığını ilan 

etmiştir179. 

 

Seçimlerde kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmemiştir. Hürriyet ve İtilaf 

Fırkası'nın önde gelen isimlerinden Lütfü Fikri Bey, meclisin 65. maddesinin 

değiştirilerek “erkek” kelimesinin maddeden çıkartılmasını ve oy verme hakkının 

kadınlara da tanınmasını istemiştir. Ancak Lütfü Bey’in teklifi meclis tarafından 

reddedilmiştir180. Yirmi beş yaşındaki erkeklerin oy verebilmeleri için en azından bir 

senedir yaşadıkları mahalde oturmaları gerekiyordu. Devlet memurları ile her rütbe ve 

sınıftan askerler için böyle bir şart aranmamıştı. İkinci seçmenlik yaşı yirmi beşti ve 

birinci seçmenlikte olduğu gibi Osmanlı vatandaşı sayılmak, yüz kızartıcı suç işlememiş 

ve hacz olunmamış olmak gerekiyordu181.   

 

  İttihat ve Terakki'nin muhalefete karşı tepkisi seçim sürecini etkilemiştir. 

İttihatçılar muhalif adayların seçilmemesi için her türlü çabayı göstermiştir. 1912 yılının 

Şubat-Mayıs ayları arasında yapılan seçimler “dayaklı ve sopalı seçim182” olarak tarihe 

geçmiştir183. Ancak bu yargıya daha çok İstanbul ve Makedonya'da meydana gelen 

olaylardan yola çıkarılarak varıldığı söyleyen akademik çevreler de mevcuttur184.     

                                                
178 Demir, 2007, s. 182. 
179 “İntihabat Başlıyor”, Anadolu, 20 Mart 1912. 
180 Ahmad F. - Dankwart A. R., “II. Meşrutiyet Döneminde Meclisler (1908-1918)”, İstanbul Yayınları, 
İstanbul, 1976, s. 259. 
181 Birinci, 1990, s. 120. 
182 Feroz Ahmad, 1912 seçimlerinde bazı şiddet olayları yaşanmasına rağmen bunun biraz abartıldığını 
düşünmektedir. Bk. Ahmad, 1984, s. 157. 
183 Tarık Zafer Tunaya,  1984, s. 194; Tevfik Çavdar, Müntehib-i Saniden Seçmene, Ankara, 1988, s. 9-
13. 
184 Fevzi Demir, seçimlerin taşrada uygulanışı ile ilgili tek örneği Şam vilayetindeki seçimlerle ilgili 
olduğunu belirtmektedir. Demir, 2007, dpn. Rashid İsmail Khalidi, The 1912 Election Campaign in the 
Cities of Sham, İnternational Journal of Middle East Studies", XVI/4, 1985, s. 461-471. 
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2- Seçimlere Katılan Siyasal Partiler ve İzmir’de Seçim Kampanyaları  

 Meclis-i Mebusan’ın feshiyle ilgili tebligat kısa bir süre içinde İzmir Valiliği’ne 

gönderilmiştir. Tebligatta yeni seçimlerin 3 ay zarfı içinde yapılacağı 

belirtilmekteydi185. Meclisin feshiyle İzmir'de tekrar bir siyasi canlanma ve hareketlilik 

başlamıştır. Mebus adayları mebus olabilmek için zemin yoklamıştır. Seçimlere katılan 

iki siyasi parti İttihat ve Terakki ile Hürriyet ve İtilaf arasındaki çekişme İzmir'de de 

kendini hissettirmiştir. Rekabet özellikle basın aracılığıyla kamuoyuna yansırken; 

dönemin kulüpleri siyasi faaliyetin yoğunlaştığı merkezler olarak dikkat çekmektedir. 

 

 İzmir basının etkili gazetelerinden Anadolu gazetesi186meclisin fesih 

tartışmalarından itibaren keskin bir dille İttihat ve Terakki'yi savunmuştur. Gazetede 

çıkan bir makalede meclisin feshinin vatanın hayrına olacağı belirtilerek şöyle 

denmekteydi: 

  

Meclisimiz, azadan bir çoğunun harekat-ı salikasıyla tevsih etmiş bir haldedir. 
Binaenaleyh, feshinde devlet için azam-ı fayda vardır. Hiç olmazsa içinde çıkan 
cerahatlar milletin saf kanını zehirlemez187. 

 
 Gazete, meclisin feshi ile ilgili müzakereler için ise mecliste söz alan muhalif 

mebusların, yeni bir usül getirerek uzun nutuklarda bulunduğunu ve birbirilerini 

tekrarlayan şeyler söylediğini ancak bunun bir sonuç vermeyeceğini yorumunu 

getirecekti188. Anadolu, İzmir ve civar vilayetlerinden İttihat ve Terakki'ye destek 

yazılarını aralıklarla yayınlamıştır189. 1908 Meclisi’nde Serfice Mebusu olarak görev 

yapan Boşo Efendi'nin Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın daveti üzerine İzmir'e yapacağı 

ziyaret gazete tarafından oldukça eleştirilmiştir190. Gazetenin iddiasına göre; Boşo 

Efendi'nin verdiği konferansta İslamiyet ve Türkler aleyhine söz ettiği sözler üzerine 

                                                
185 Anadolu, 21 Kanun-ı sani 1912, 8 Kanun-ı sani 1327, s. 2. 
186 Anadolu gazetesi, İttihat ve Terakki'nin yayın organıdır. Haydar Rüştü, Galip Bahtiyar, Akil Koyuncu 
ve Mehmet Şükrü'nün yazarlık yaptığı gazetenin sorumlu müdürü Ahmet Eyüp'tür. Gazetenin idarehanesi 
İzmir Beyler Sokağı’ndadır. 
187 Anadolu, 9 Kanun-ı sani 1912. 
188 Anadolu, 17 Kanun-ı sani 1912. 
189 Bunlardan biri için bk. “Denizli'den Telgraf”, Anadolu, 18 Şubat 1912. 
190 Anadolu, 25 Şubat 1912. 
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konferansı izleyen bir grup Anadolu matbaasına gelerek kendisini protesto etmiştir191. 

Daha da fazlası, ziyaret Anadolu gazetesinde alaylı ifadelerle anlatılmıştır. Protestolar 

Boşu'nun istifasının istenmesiyle son bulmuştur192. 

 

 Mebus adaylarında olması gereken nitelikler yerel basını meşgul eden diğer bir 

meseleydi. Müntehib-i sanilerin oylarını verirken çok iyi düşünmeleri salık 

veriliyordu193. Anadolu gazetesi, İttihat ve Terakki'nin zafer kazanacağından emindi. 

Eski mebuslardan Boşo Efendi'nin son günlerde Osmanlılık aleyhindeki tutumuna 

gösterilen tepkiler onlara göre seçimin daha başlamadan bittiği şeklinde 

yorumlanmaktaydı194. Gazete, ayrıca Hürriyet ve İtilaf Fırkası'ndan istifa edenleri 

sürekli olarak sayfalarında duyurmuştu195.  

 

Seçim işlerinin yolunda gitmesi için seçmenlere sık sık uyarılar yapılmıştır. Oy 

vermek bir vicdan meselesi ve millet borcu olarak görülmektedir. Buna göre her 

Osmanlı vatandaşının seçim esnasında yapacağı iki önemli görevi vardır196: 

1- Nüfusunu hemen kayıt ettirmek. 
2-İntihap zamanında bizzat kendisi kutu başına gidip pusulasını atmak. 
 

  

 İttihat ve Terakki, daha seçimler başlamadan örgütlenme faaliyetlerine 

başlamıştı. İttihatçılar, seçim çalışmaları için bazı mebusları vilayetlere göndermiştir. 

Propaganda çalışmaları için, Rüştü Bey ve Emanuelidi Efendi İzmir'e gitmiştir197. İzmir 

eşrafıyla kaynaşmaya çalışan İttihatçılar, bunun karşılığını zamanla almıştır. Aralarında 

belediye azası, tüccar, banka memuru, esnaf, avukat gibi pek çok farklı meslek 

kollarından oluşan bir grup beyanname yayınlayarak İttihat ve Terakki Fırkası’na olan 

desteklediklerini açıklamıştır198. Ancak bu desteklerin isteyerek mi yoksa zorunluluktan 

mı verildiği tartışmaya açıktır. Seçim sürecine girildikten sonra İttihat ve Terakki 

                                                
191 Anadolu, 19 Mart 1912. 
192 Ahenk, 22 Mart 1912. 
193 “Mebuslarımız Nasıl Olmalıdır?”, Behlül Mübeyyen, Anadolu, 25 Şubat 1912. 
194 Anadolu, 23 Mart 1912. 
195 İstifa edenlerden Mehmed Nuri Bey'in istifası için bk. Anadolu, 20 Şubat 1912. 
196 Anadolu, 13 Şubat 1912. 
197 Anadolu, 4 Şubat 1912. 
198 Anadolu, 29 Şubat 1912. 
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Fırkası'nın örgütlenme çalışmaları devam etmekte; fırka İzmir ve civarında yeni 

kulüpler açmaktadır199. Fırkayı destekleyen önemli gazeteler Ahenk200, Köylü201, 

Teşhir202 ve Çapkın gazeteleridir.  

 

 İzmir sancağında İttihatçıları destekleyen kulüpler arasında Uhuvvet, 

Meşrutiyet, Şehir, Vatan, Tilkilik, Tepeköy, Bornova Osmanlı İttihat ve Terakki, 

Yeniçiftlik, Arslanlar, İkiçeşmelik, Yalılar, Balçova, Karşıyaka, Bergama, İttihad, Tire 

İttihad, Reşadiye İttihad kulüpleri yer almaktadır203.    

 

 Muhaliflerin toplandığı Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın İzmir şubesi 9 Aralık 1911 

tarihinde Aydın mebusu İsmail Sıdkı ile İzmir'in önde gelen isimlerinden ve Mithat 

Paşa'nın torunlarından Kemal Mithat tarafından açılmıştır204. Fırkanın şube başkanı 

Uşakizade Muammer Bey idi. Üyeler arasında Kapanizade Tahir Bey, Salepçizade 

Refik Bey, Tavaslızade Osman Bey, Alay eminliğinden müteakit Halit Bey, merhum 

Mithat Paşa’nın damadı Nüzhet Bey, Hacı Hasanzade Doktor Ethem Bey, Aleksandr 

Kolidi Efendi ve Corci oğlu Demosten Efendi yer almaktaydı205. İtilafçılar, bir seçim 

programı hazırlayarak kamuoyuna ilan etmiştir206. İtilafçılar, programlarında son 

zamanlarda yapılan yanlışlar nedeniyle İttihatçıları sorumlu tutuyor, meşruti rejimin 

devamı için farklı unsurlar arasındaki birliğin mutlaka sağlanması üzerinde duruyordu. 

İtilafçıların seçim programında ayrıca fırkanın kuruluş gerekçesine de değinilmişti.  

 

İtilafçılar, seçimleri kazanabilmek için tıpkı İttihatçılar gibi basını kullanmışlar, 

seçim gezileri yaparak halka broşürler dağıtmışlar ve seçimleri kazanmayı gerçekten 

istemişlerdi. Seçim kampanyalarında özellikle seçim sürecindeki yolsuzluklara dikkat 
                                                
199 Turgutlu'ya bağlı Orhanlı köyünde açılışı gerçekleştirilen İttihat ve Terakki Kulübü için bk. Anadolu, 
10 Mart 1912, Tire'deki kulübün açılışı için bk. Anadolu, 11 Mart 1912. 
200 Ali Nazmi Bey tarafından çıkarılan gazetenin idarehanesi İzmir Gureba Hastanesi civarındadır. 
201 Aydın Mebusu İsmail Sıtkı Bey tarafından çıkartılan gazetenin idarehanesi İzmir Beyler 
Sokağı’ndadır. 
202 Avukat Giritli Hasan Bey tarafından çıkartılan gazetenin ilk nüshası 17 Şubat 1912 tarihinde 
yayımlanmıştır. 
203 Fevzi Demir, “İzmir Sancağında 1912 Meclis-i Mebusan Seçimleri”, ÇTTAD I/1, İzmir-1991, s. 162. 
204 Birinci, s. 75. 
205 Demir, 1991, s. 163 
206 Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nın seçim programı için bk. Anadolu, 7 Kanun-ı sani efrenci 1912, 6 Mart 
1912. 
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çekmişlerdir. İttihatçıların ısrarla üzerinde durdukları 35. maddede yapılmak istenen 

değişikliğin ülkeyi otoriter bir yönetime götüreceğini sık sık tekrarlamışlardı. İttihat ve 

Terakki, propaganda faaliyetlerinde bulunan İtilafçıları engelleme girişimlerinde 

bulunmuştur. Bu engellemelerin zaman zaman fiziksel müdahale veya saldırı boyutuna 

taşındığı da görülmüştür207. Ancak tüm bu müdahalelerin İtilafçıları nefes 

aldıramayacak boyutlarda olduğu söylenemez. Seçimler süresince İtilafçıları 

destekleyen basın; tıpkı İttihatçı basın gibi karşı fırkadan istifa edenleri yayımlamıştır. 

Ancak her iki fırkadan istifa eden isimlerin ne kadar doğru olduğunu tespit etmek 

günümüz şartlarında mümkün görünmemektedir. 

 

 İtilafçıların İzmir'deki yayın organı Musavat gazetesidir. Gazete, 1 Şubat-12 

Temmuz 1912 tarihleri arasında 147 sayı çıkararak yayın hayatını tamamlamıştır. 

Musavat, İttihat ve Terakki'ye ait İttihat gazetesinin eski başyazarı Hafız İsmail 

tarafından çıkartılmıştır208. Gazetenin sorumlu müdürü ise Tahsin Efendi’ydi. Bu 

gazetenin nüshalarının ilgili sayılarının eksik olması sebebiyle, gazeteyle ilgili yeterli 

bilgi edinme imkânı maalesef bulunamıyor. 

 

 1912 seçimlerinde, İzmir'deki cemaatler kendi içlerinde belirledikleri adayları 

seçtirmek için çabalamıştır. İttihatçıların, milliyetçi bir siyasi söylemde bulunması bazı 

kesimleri rahatsız etmiştir. Bundan rahatsızlık duyanların başında gelen Rumlar, 

İtilafçılarla ittifaka gitmiştir. İttihat ve Terakki'yi yıkmak için kurulduğu iddia edilen 

Rum Meşrutiyet Kulübü’nün dağılması İttihatçıları fazlasıyla memnun etmişti. Rum 

cemaatini İtilafçılarla ittifaka iten diğer bir neden ise itilafçıların yerel yönetimlere daha 

fazla yetki verilmesi taraftarı olmalarıydı. Tüm bu nedenlere rağmen; Rumların 

tümünün İttihat ve Terakki'den vazgeçmesi düşünülemezdi. Karolidi ile Emanuelidi’nin 

İttihatçıların listesinden seçildikleri unutulmamalıdır. 

 

Rum cemaatinin çıkaracağı mebus sayısı İttihat ve Terakki’nin çözmesi gereken 

bir problemdi. Cemaat çıkaracağı mebus sayısı için İttihat ve Terakki'den istekte 

                                                
207 Demir, 1991, s. 170. 
208 Birinci, s. 82. 
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bulunmuştur209. Tologos gazetesinde okunduğuna göre seçimlerde Rumlar, Selanik'den 

3, Serfiçe’den 2, Manastır'dan 1, Gürece’den 1, Yanya'dan 1, Reşadiye'den 1, 

Preveze'den 1, Ergiri'den 1, Siroz'dan 1, Drama'dan 1, Gümülcine'den 1, Dedeağaç'dan 

1, Edirneden 1, Geliboludan 1, Kırk kiliseden 1, Tekfurdağı'ndan 1, Çatalca'dan 1, 

Dersaadetten 3, İzmit'den 1, Çanakkale'den 1, Bursa'dan 1, Karesi'den 2, Ertuğrul’dan 1, 

Trabzon'dan 2, Samsundan 1, Sinop'dan 1, İzmir'den 3, Aydın'dan 1, Saruhan'dan 1, 

Niğde’den 1, Adana'dan 1, Gümüşhane'den 1, Midilli'den 1, Sakız Adası’ndan 2, 

Rodos'dan 1 ve Limni'den 1 ve toplamda 46 Rum mebus intihabatını talep 

edeceklerdir210. 

 

Hürriyet ve İtilaf Fırkası kuruluşundan itibaren azınlıkları kendisine tabii bir 

müttefik olarak görmüştür. Bu nedenle Rumlar başta olmak üzere Türkler dışındaki 

etnik gruplarla seçim ittifakı yapmak için çabalamıştır. Rumların büyük bölümü 

seçimlerde İtilafçıları desteklemiştir. Ermeni cemaati ise seçimlerde İttihat ve Terakki 

Fırkası'yla birlikte hareket etmiştir211. Cemaat, İttihat ve Terakki'nin ileri gelenleriyle 

uzlaşma zemini aramıştır. Görüşmeler neticesinde Taşnak Sütun Cemiyeti, İttihat ve 

Terakki ile Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın seçim programlarında hiçbir fark görmemekle 

birlikte neticede İttihat ve Terakki'yi tercih edeceğini beyan etmiştir212. 

 

İzmir'de seçim işlerini düzenlemek için oluşturulan Heyet-i Teftişiye 8 Şubat 

1912 tarihinde resmen teşekkül etmiş ve İzmir Belediyesi tarafından seçim işleri için 

gerekli çalışmalara başlanmıştır213. Buna göre İzmir Heyet-i Teftişiyesi şu isimlerden 

oluşmaktadır214: 

1-Belediye Reisi Edhem Bey 
2-Meclis idare-i vilayet azası Evliyazade Refik Bey 
3-Meclis idare-i vilayet azası Cemal Bey 
4-Meclis idare-i vilayet azası Barutçu Dimitraki 
5-Meclis idare-i vilayet azası Murad Levi 

                                                
209 Anadolu, 2 Şubat 1912, 
210 Anadolu, 4 Şubat 1912. 
211 Azadarmard gazetesine göre Ermeniler seçimlerde İttihat ve Terakki Fırkası'nı destekleyeceklerdir. 
Anadolu, 11 Şubat 1912. 
212 Anadolu, 14 Şubat 1912. 
213 Anadolu, 8 Şubat 1912. 
214 Anadolu, 13 Mart 1912. 
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6-Meclis belediye azasından Nekipzade Cemal Bey 
7-Meclis belediye azasından Caferizade Kemal Bey 
8-Meclis belediye azasından Kantar ağası zade Ali Bey 
9-Meclis belediye azasından Emirler Hancısı zade Refik Bey 
10-Meclis belediye azasından İskender oğlu Yuvan Efendi 
11-Giritli Reşat Efendi 
12-Müderris Hafız Ali Efendi 
13-Tevfik Paşa 
14-Rıza Bey 
15-Tahir Bey zade Ahmed Bey 
16-Tüccardan Hancızade Mehmed Sabri Efendi 
17-İplikçi zade Fikri Bey 
18-Alanyalı Mahmud Bey 
19-Tırhallı Hurşid Bey 
20-Hacı Osman Paşa Bekir Çelebi zade Ahmed Bey 
21-Dumanyadi Efendi 
22-... Kökbaş 
23-Simonaki Simo Efendi 
24-Ali Nazmi Bey 
25-Çavrukçuoğlu Tinikoladi Efendi 
26-Doktor Yavronic Efendi 
27-Doktor Amed Efendi 
28-Misak Morokyan Efendi 
29-Yusuf Usturgo Efendi 
 
Seçimler çeşitli bürokratik aşamalardan ibarettir. 25 Ocak 1912 tarihinden 

itibaren nüfusa kayıtlı olmayan seçmenlerin listelere yazılması süreci başladı215. Daha 

sonra köy ve mahallelerde hazırlanan seçmen listeleri Heyet-i Teftişiye'ye gönderildi216. 

Müntehiblerin isimleri 1912 yılının Mart ayının ilk günlerinden itibaren askıya 

asılmıştır. Müntehiblerden askıya asılı isimlerini kontrol etmeleri; varsa itirazlarını 

yapmaları Heyet-i Teftişiye tarafından istenmiştir217. Mart ayının 20'sinden itibaren 

müntehib-i sanilerin seçimlerine başlanmıştır218.  

 

Oy verme merkezleri arasında Reşadiye ve İkiçeşmelik gibi karakolların yanı 

sıra Ayavukla ve Rum kiliseleri, Musevi havrası ve okullar yer almaktaydı. 1914 yılında 

Aydın vilayetinin nüfusu Oy verme işlemleri devam ederken İzmir Valiliği bir genelge 

                                                
215 Anadolu, 25 Kanuni-sani 1912. 
216 Anadolu, 3 Mart 1912. 
217 Anadolu, 6 Mart 1912. 
218 “İntihabat Başlıyor”, Anadolu, 20 Mart 1912. 
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yayımlayarak İzmir'den kaç mebus çıkması gerektiğine dair nüfus istatistiklerini 

belirlemiştir. Buna göre İzmir kazası erkek nüfusu 98.973, merkez kazalarla birlikte 

191.977, sancağın toplam nüfusu ise 290.906 olarak açıklanırken; bu veriler İzmir'den 

Meclis-i Mebusan'a 6 mebus gönderileceği anlamına gelmekteydi219.  

 

3-İzmir'de Seçim Sonuçları 

 İzmir’deki seçim220sonuçları mart ayının ortalarından itibaren şekillenmeye 

başlamıştır221. 1908 seçimlerinde olduğu gibi bu seçimlerde de sandıklar şenliklerle 

açılmıştır222. Seçim sandıkları neredeyse tüm İzmir merkezini dolaşarak daire-i 

belediyeye ulaşmıştır. Sandıkların belediyeye getirilmesi için özel bir heyet teşkil 

edilmiştir. Bu heyette İttihat ve Terakki cemiyeti, Türk, Ermeni ve Musevi kulüpleri, 

mızıkaları, sanayi mektebi öğrencileriyle İzmir'deki öğrencilerin bir bölümü yer 

almıştır. Hazırlanan programa göre Tilkilik Kulübü’nün bahçesinde toplanan heyet 

Basmane güzergâhından Birinci Kordon'a vardıktan sonra; Kışla Meydanı, Kemeraltı, 

Şadırvanaltı ve Odun Pazarı istikametini izleyecek ve oradan Hisar Camisi'ne 

ulaşacaktır. Heyetin son durağı İzmir Belediyesi’dir223.  

  

 İttihatçılar seçimlerden galip ayrılacaklarından emindir224. Seçim sonuçları 

Heyet-i Teftişiyeler tarafından ilan edilmiştir225. Alınan ilk sonuçlarda İzmir ve 

civarında İttihat ve Teraki'nin seçimi kazandığı anlaşılmaktadır226. İzmir'de oluşturulan 

38 seçim dairesinden alınan seçim sonuçlarına göre İttihatçıların farklı bir şekilde 

seçimi aldığı görülmektedir227. Üçüncü, beşinci, altıncı, sekizinci, dokuzuncu, on 

                                                
219  “Makam-ı Vilayetten”, Anadolu, 28 Mart 1912. 
220 Anadolu, 23 Mart 1912. 
221 Seçim sonuçları için bk. Anadolu, Mart-Nisan 1912. 
222 Dün beşinci daire-i intihabiyenin intihabatının hitam bulması intihabat sandığı büyük bir galeyan ve 
vatanperveri daire-i belediyeye götürülmüştür. Anadolu, 25 Mart 1912, Bornova'da sandıklar 
tezahüratlarla açılmıştır. Anadolu, 27 Mart 1912. 
223 Anadolu, 31 Mart 1912. 
224 Anadolu, 14 Mart 1912. 
225 Anadolu, 25 Mart 1912. 
226 “Urla, Menemen, Tire, Karaburun'da İttihat ve Terakki'nin müntehib-i sanileri arz-ı galibe 
etmişlerdir.” Anadolu, 18 Mart 1912. 
227 İzmir yerel basını seçim dairelerinden alınan sonuçlarını gün be gün yayımlanmıştır. İzmir 26.  seçim 
dairesinin sonuçları için bk. Anadolu, 25 Mart 1912. 
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beşinci, on altıncı, on yedinci, ok sekizinci, yirmi birinci, yirmi ikinci, yirmi üçüncü, 

yirmi beşinci, yirmi altıncı, yirmi sekizinci, yirmi dokuzuncu, otuzuncu, otuz ikinci, 

otuz altıncı, otuz yedinci, otuz sekiz, otuz dokuz dairelerden seçilen müntehib-i sanileri 

isimleri 28 Mart 1912 tarihinde belli olmuş ve seçilenlerin isimleri yayımlanmıştır228. 

20 Mart tarihinde başlayan müntehib-i sanilerin seçimi 2 Nisan 1912 tarihinde bitmiş ve 

toplam 128 müntehib-i sani seçilmiştir. 

 

 Müntehib-i sanilerin belli olmasıyla İzmir mebusluğuna aday olanlar yavaş 

yavaş ortaya çıkmıştır. Dava vekillerinden İstepan Efendi adaylığını açıklayan ilk 

isimlerden biridir229. Kısa bir süre sonra İttihat ve Terakki Fırkası İzmir mebus 

adaylarını açıklamıştır. Dava vekili sabık mebus Seyyid Bey, Sivas naibi Musa Kazım 

Efendi, sabık mebus Emanuelidi Efendi, sabık mebus Karolidi Efendi, dava vekili 

Vahan Bardizbanyan Efendi, sabık mebus Nesim Masliyah Efendi İzmir'den mebus 

adayı olmuşlardır230. İttihatçı adayların 2'si Türk, 2'si Rum, diğer 2'si Ermeni ve 

Musevi'dir. Bardizbanyan Efendi ile Musa Kazım Efendi dışındaki adaylar 1908 

seçimlerinde de mebusluk yapmışlardı. Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın adayları ise Uşaki 

zade Muharrem Bey, Mithat Kemal Bey, Hafız İsmail Efendi, Ksenefon Anastasiyadi 

Efendi, Lazari İstimayadi Efendi, Anderya Kavafaki Efendi idi231. İtilafçılar Ermeni ve 

Musevi adaylara listelerinde yer vermemiştir. 

 

İzmir merkez kazasında 108 oy alan İttihatçılar başarılı olmuştur. Hürriyet ve 

İtilaf Fırkası’ndan Uşakizade Muharrem Bey, Lazari İstimayadi Efendi, Anderya 

Kavafaki Efendi, Ksenefon Anastasiyadi Efendi 17, Mithat Kemal Bey, Hafız İsmail 

Efendi ise 16 oy almıştır. İttihat ve Terakki İzmir şubesi sonuçlardan duyduğu 

memnuniyeti İzmirlilere bir beyanname yayımlayarak göstermiştir. 

 

Tire'de 3’ü Rum, 27’si Türk olmak üzere 30 müntehib-i sani seçilmiştir. İttihat 

ve Terakki adaylarından Musa Kazım Bey 30,  Emanuelidi Efendi, Karolidi Efendi, 

                                                
228 Anadolu, 28 Mart 1912. 
229 “Daire-i Belediyeden”, Anadolu, 28 Mart 1912. 
230 Anadolu, 4 Nisan 1912. 
231 Anadolu, 4 Nisan 1912. 
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Nezim Masliyah Efendi 29 oy alırken, Vahan Bardizbanyan Efendi 28 oyda kalmıştır. 

Bağımsız adaylardan Ekmekçizade Mustafa Efendi'ye 1 oy çıkarken, Hürriyet ve İtilaf 

Fırkası adayları oy alamamıştır232. Nif'te seçilen 12 müntehib-i saninin hepsi Türk'tür ve 

tamamı İttihat ve Terakki'nin adaylarına oy vermiştir233. Bayındır'da 2'si Rum diğerleri 

Türk 20 müntehib-i sani seçilmiştir. İki Rum, oylarını İtilafçı adaylara verirken diğerleri 

İttihatçılara vermiştir. 

İzmir sancağında 284’ü Türk, 96’sı gayrımüslim olmak üzere 380 müntehib-i 

sani seçilmiştir. Mebus adaylarının aldıkları oylar şu şekildedir234: 

 

İttihat ve Terakki Fırkası’nın Adayları 

1-Musa Kazım Bey              343 oy 
2-Seyyid Bey               343 oy 
3-Pavlo Karolidi Efendi             342 oy 
4-Nesim Masliyah Efendi             332 oy 
5-Vahan Bardizbanyan Efendi            328 oy 
6-Emanuelidi Efendi              327 oy 
 
Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nın Adayları 
 
1-Ksenefon Anastasiyadi Efendi            42 oy 
2-Anderya Kavafaki Efendi             41 oy 
3-Uşakizade Muammer Bey             39 oy 
4-Lazari İstimatiyadi Bey             32 oy 
5-Mithat Kemal Bey              31 oy 
6-Hafız İsmail Bey              16 oy 
 
 İttihat ve Terakki adayları, İtilafçılara İzmir’de ciddi bir fark atarak seçimi 

kazanmıştır. Rum cemaatinin büyük oranda Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nı desteklemesi 

Emanuelidi Efendi’nin oylarını düşürmüştür. İttihatçı basın, seçim sonuçlarından 

memnundur. Seçimlerde muhaliflere baskı yapıldığını düşünmemektedir235. İtilafçılar 

ise, İzmir'de seçim kaybetmelerini uğradıkları baskılara bağlarken; kendilerine verilen 

oyların büyük oranda Rumlar tarafından verilmesi üzerinde durmaktadır. Türk 

demokrasi tarihinde olumsuz bir izi olan 1912 seçimlerinin İzmir’de uygulamalarının 

                                                
232 Anadolu, 31 Mart 1912. 
233 Anadolu, 31 Mart 1912. 
234 Anadolu, 8 Nisan 1912. 
235 “İntihabat Neticesi”, Anadolu, 8 Nisan 1912. 
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farklı olduğunu söylemek mümkün değildir. Sopalı seçimlerde meydana gelen olayların 

kimi ittihatçıların bile zaman zaman sabrını taşırdığı görülmektedir. İttihatçılardan 

Anadolu gazetesi yazarı Mehmet Şükrü, bir yazısında bu olayları eleştirerek, sükûnet 

çağrısı yapmıştı236. 

 

Seçim sonuçları, Rum cemaati ile İttihat ve Terakki arasında yeni bir sürecin 

başlangıcı olmuştur. İttihatçılar, seçimlerde İtilafçıları destekleyen Rumlar üzerinde 

genelleyici yorumlardan kaçınarak Rum Meşrutiyet Kulübü'nün faaliyetlerinin 

gerginliğin asıl sebebi olduğunu savunmuştur. Rumların, İzmir kazalarında verdikleri 

oyların bir bölümümün İttihatçı adaylara gitmesi olumlu bir gelişme olarak görülmüştür. 

Seçim sonrasında İttihatçılar, Patrikhanenin iddialarının aksine Rumların imtiyazlarına 

hiçbir zaman dokunmayacaklarını kararlıkla ifade ediyorlardı. Patrikhane ile cemaat 

arasında anlaşmazlığın nedeni ise onlara göre Patrikhanenin mevcut imtiyazlarına 

eklemeler yapmak arzusuydu. Seçimleri kazanmanın getirdiği rahatlama ile İttihatçılar, 

ittihad-ı anasırın tüm unsurlarının mukaddes ve kıymetli olduğunu tekrarlama ihtiyacı 

hissetmişlerdi237. 18 Nisan 1912 tarihinde açılan Meclis-i Mebusan; feshedilmesi 

nedeniyle; 4 Ağustos 1912 tarihine kadar sadece 4 ay görev yapabilmiştir. Ancak bu 

kısa sürede mecliste önemli yasa tasarıları görüşülmüştür. II. Meşrutiyet’in bu en kısa 

süren yasama döneminde 284 mebus görev yapmıştır. 

 

 D- 1914 Seçimleri ve İzmir 

1-Seçim Mevzuatı ve Uygulanış Şekli 

1908 senesinde II. Meşrutiyet’in ilanıyla umutlu bir döneme adım atan Osmanlı 

Devleti 1914 yılına gelindiğinde; Ahmad’ın deyimiyle tanınmayacak bir hale 

gelmişti238. Meşrutiyet’in ilanından 5 sene 3 ay geçmesinden sonra meşruti 

yönetiminden beklentiler genel anlamda karşılık bulamamıştı239.  Bu süre içinde peş 

peşe toprak kayıpları yaşanmıştı. Bulgaristan’ın bağımsızlığını kazanması, Avusturya-

                                                
236   Anadolu, 28 Mart 1912. 
237  “İntihabat ve Rum Vatandaşlarımız”, Anadolu, 8 Nisan 1912. 
238 Ahmad, 1984, s. 251. 
239 Ahenk gazetesi başyazarı Şinasi, Meşrutiyet’in ilanından sonra ortaya iftihar edilecek bir eser 
çıkmadığını söylüyordu. Bk. Ahenk, 26 Eylül efrenci 1913. 
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Macaristan İmparatorluğu’nun Bosna-Hersek’i ilhakı, Arnavutluk, Makedonya ve 

Trablusgarp gibi önemli yerlerin elden çıkışı devleti güç durumlara sokmuştu. 1914 

senesinde ülkenin 3 milyon kilometreye ulaşan sınırlarının 1.100.000 kilometrekaresi ve 

24 milyonluk nüfusun 5 milyonu artık yoktu240. 

 

5 Ağustos 1912’de kapanan meclisin 1914’e kadar kapalı kalmasının nedeni 

Balkan Savaşları’dır. Kapandığı tarihten itibaren seçim sürecine girilmesine rağmen; 

savaşın olumsuz koşulları nedeniyle meclisin bir türlü açılması mümkün olmamış; 

savaşın 1913’te sona ermesiyle yeniden gündeme gelmiştir. Hükümet harekete geçerek 

13 Ekim 1913 tarihinde seçimlerin yapılması için Dahiliye Nezareti’nin 

görevlendirilmesi kararını almış; Padişahın iradesi de hemen ertesi gün çıkmıştır241. 

 

1914 seçimlerine İttihat ve Terakki Fırkası iktidarın tek sahibi olarak girmiştir. 

Mahmut Şevket Paşa’ya yapılan suikast, iktidarın Hürriyet ve İtilaf Fırkası üzerindeki 

baskısının dozunu giderek arttırmıştır. Suikastten sorumlu tutulan İtilafçıların bazı 

yöneticileri Sinop’a sürülmüş, bazıları ağır cezalara çarptırılmış; kimisi de yurt dışına 

kaçmıştır. Yönetici kadronun dağıtılması, Hürriyet ve İtilaf’ın etkinliği zayıflatmış hatta 

fırkayı 1919 yılına kadar adeta siyaset dünyasından silmiştir. Hürriyet ve İtilaf Fırkası, 

resmen yasaklanmamasına rağmen seçimlere sadece İttihat ve Terakki Cemiyeti 

katılmıştı. Tek partili bir seçim bile olsa seçim meşru idi. İttihatçıların varlık sebebi 

meşruti yönetimdi. Bu yüzden seçim bir zorunluluktu. Aksi bir karar İttihatçıların 

kendisini inkâr etmesi anlamına gelebilirdi. Bu nedenle seçimlerin olağan seçim 

havasında icra edilmesine dikkat edilmişti. Muhalefetin silinmesi; İttihatçıları ülkenin 

tek hâkimi konumuna yükseltmişti. Edirne’nin geri alınması, İttihatçıların itibarını eski 

gücüne kavuşturdu. 1913’te İstanbul’da imzalanan Osmanlı-Bulgar Antlaşması’yla 

savaş koşullarının ortadan kalkması meclisin tekrar açılmasının en önemli işaretiydi. 

Artık meclis açılabilir, gerekli hazırlıklara başlanabilirdi. 

 

                                                
240 Ahmad, 1984, s. 252. 
241 Cezmi Eraslan, Türkiye’de Seçim Kültürünün Gelişimi Üzerine Düşünceler, İstanbul: İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2008, s. 26. 
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 İttihat ve Terakki Fırkası’nın 1914 seçimlerini esas alan siyasi programının 

altyapısı 100'den fazla üyenin katılımıyla İstanbul'daki kongrede tamamlanmıştır242. 

Fırka, son toplantısını 15 Ekim 1913'te yaparak seçimle ilgili faaliyetlerini 

nihayetlendirmiştir. Ekim 1913’te başlanan seçim çalışmalarının 1914 yılının şubat 

ayında bitirilmesi planlanmıştı. Seçimlerle ilgili işlemler, meclisin açıldığı 14 Mayıs 

1914 tarihine kadar sürmüştü. Seçimler 1908 İntihabat-ı Mebusan Kanunu’na göre 

yapılmıştır. Ancak bazı yeni düzenlemelere gidilmiştir243.  

 

İzmir'de seçimlerin konuşulmaya başladığı tarihlerde; kentin merkezi idari 

birimi olan Valilik makamında bir değişiklik yapılmıştır. İzmir Valisi Nazmi Paşa, 

sağlık nedenlerinden dolayı görevinden istifa etmiştir244. Şehrin yeni valisi olan Selanik 

eski mebuslarından Rahmi Bey'in ataması 2 Ekim 1913 tarihinde gerçekleştirilmiştir245. 

Seçimler, yeni Vali Rahmi Bey’in gündemindeki ilk işlerinden biri olmuştur. İzmir’de 

seçimle alakalı düzenlemeleri içeren tebligat, Dahiliye Nezareti’nden İzmir Valiliği'ne 

10 Ekim 1913 tarihinde gönderilmiştir246. İzmir Belediyesi'nin seçim işlerinin 

yürütülmesinde sorumlukları vardı. Belediye, öncelikle seçim defterlerini hazırlamakla 

yükümlüydü247. Belediye yetkilileri, işlerin yavaş yürümesinden şikayetçiydi. Yetkililer 

muhtarlıklara, papazlara ve hahamlara gerekli dosyalar gönderildiği halde; 4-5 köy ve 

mahalle dışında evrak dönüşü yapılmadığı belirterek en kısa zamanda işlerin 

tamamlanması için uyarılar yapıyordu248. Aydın Vilayet Meclisi ise 1914 yılı Meclis-i 

Mebusan seçimleri için gerekli bütçenin bir an evvel yürürlüğe girmesi için gayret 

göstermekteydi249.  

 

 Diğer seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de nüfus yapısı seçimlerdeki 

belirleyici faktördü. Aydın vilayeti 1914 senesinde 1.608.742 kişilik bir nüfusa 

                                                
242 Ahenk, 24 Eylül 1913. 
243 Yeni düzenlemelerle ilgili ayrıntılı bilgi için bk. Demir, 2007, s. 302-303. 
244 "Vali Paşanın İstifası Münasebetiyle", Ahenk, 1 Teşrin-i evvel 1913. 
245 Atamayla ilgili haberler için bk. Ahenk, 5 Teşrin-i evvel 1913-15 Teşrin-i evvel 1913. 
246 Ahenk, 26 Teşrin-i evvel 1913. 
247 Ahenk, 14 Kanun-ı evvel 1913. 
248 Ahenk, 19 Teşrin-i sani 1913. 
249 Ahenk, 8 Kanun-ı evvel 1913. 
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sahipti250. Sancakların nüfusları yerel basının gündemini meşgul etmiştir. Örneğin 

Aydın Sancağı, 125.501 nüfusa 3 mebus çıkartacak iken; Denizli Sancağı ise 109.679 

nüfusa sahip olduğundan 2 mebus çıkartabileceği ilan olunmuştu251. Manisa'da 181.311 

olarak belirlenen nüfusa göre 4 mebus çıkartılacaktı252. İzmir'de yapılan nüfus tespitinde 

ise toplam 285.878 kişilik bir nüfus saptandığı için merkez sancağından 6 mebus 

çıkartılması gerektiği Heyet-i Teftişiye ve Meclis-i İdare-i Vilayet tarafından ilan 

edilmişti253. 1908 seçimlerine göre İzmir sancağının nüfus yapısına göre az da olsa bir 

artış vardı. Bu arada, seçimler için kazalara para gönderilmesine başlanmıştı. Örneğin, 

Karaburun'a seçimler için 300 kuruş değerinde para gönderilmişti254.  

 

 İzmir Belediyesi, seçmen listelerini 14 Aralık 1913 tarihinde hazırlayarak; 

İntihabat-ı Mebusan Kanunu’nun on üçüncü maddesinde belirtildiği üzere cami, kilise, 

havralara ve bütün nahiye ve köylerin uygun olan yerlere asılması gerektiğini 

bildirmişti. Seçmen listelerine itiraz edenlerin, 15 gün içinde Heyet-i Teftişiyelere 

itirazlarını yapması gerekiyordu. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar geçersiz 

sayılacaktı255. Seçimlerin yaklaşmasına, seçim listeleri belirlenen yerlere asılmasına 

rağmen, İzmirli seçmenlerde diğer seçimlerde görülmeyen bir kayıtsızlık ve ilgisizlik 

dikkat çekmekte ve eleştirilmekteydi256.  

 

  Bir süre sonra müntehib-i sani seçimlerine başlanacağı İzmir Belediyesi’nden bir 

duyuru ile ilan edilmiştir. Bu duyuruya göre İzmir'de seçimler, 16 Ocak 1914 tarihinde 

başlamıştır257. İstanbul'da ise müntehip-i sani seçimlerine ocak ayının sonlarına doğru 

başlanmıştı258. İzmir, 1914 seçimlerinde 51 farklı seçim dairesine bölünmüştür259. 

Belediye, hangi sandıklarda hangi kişilerin oy atacaklarının belirlendiğini açıklayarak; 

                                                
250 Karpat, s. 397. 
251 Ahenk, 19 Şubat 1914. 
252 Ahenk, 11 Şubat 1914. 
253 Ahenk, 13 Şubat 1914. 
254 Ahenk, 14 Ocak 1914. 
255 Ahenk, 15 Kanun-ı evvel 1913. 
256 Ahenk, 31 Kanun-ı evvel 1913. 
257 Anadolu, 29 Kanun-ı sani 1914. 
258 Ahenk, 23 Kanun-ı sani 1914. 
259 Seçim dairelerinin tam listesi için bk. Ahenk, 29 Kanun-ı sani 1914. 
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seçmenlerin vakit kaybetmeden oy verme işlemlerine başlamasını istiyordu260. 

İzmir'deki müntehib-i sani adaylarının listesi de belli olmuştu261. Oy sandıkları ise 

belirlenen mahallelere kurulmuştu262. 

2- İzmir'de Seçim Sonuçları 

Osmanlı genelinde müntehib-i sani seçim sonuçları şubat ayının başlangıcından 

itibaren belli olmaya başlamıştır. Örneğin İstanbul'da müntehib-i sani seçimlerini 

İttihatçı adaylar kazanmıştı263. İzmir ve civarındaki yerleşim birimlerinden gelen 

müntehib-i sani seçimlerinin sonuçları, ocak ayının son günlerinden itibaren İzmir 

basınında yer almıştır264. Tire'de 29 Türk/Müslüman, 2 Rum ve 1 Musevi olmak üzere 

32 müntehib-i sani seçilmiştir. Söke'de ise 14 Müslüman 7 gayrımüslim müntehib-i sani 

seçilmiştir265. İzmir Çorakkapı mıntıkasında ise 458 oy alan müderris Hacı Edhem 

Efendi müntehib-i sani olurken266; Foça'da 3 Türk/Müslüman, 4 gayrımüslim müntehib-

i sani seçilmişti267. Türk/Müslüman gruptan sonra en büyük nüfusa sahip Rumların ve 

Ermenilerin seçimlere katılımları tahmin edilenden uzun sürmüştür. İki grup ile 

İttihatçılar arasındaki seçim pazarlıkları ancak şubat ayının ikinci yarısında 

çözülebilmiştir268.  

 

Rumlar, seçimlere katılıp katılmama konusunda uzun süren bir kararsızlıktan 

sonra seçimlere iştirak etmiştir. Rumların siyasi temsilciliğini Rum Patrikhanesi 

üstlenmiştir. Patrikhane, daha fazla sayıda Rum mebus çıkarmak için çabalamıştır. Bu 

amaçla Ermeni cemaatiyle temas kurarak mebus sayısını artırmayı denemiştir269. 

Rumlar, seçimlere katılmak için İttihatçılara çeşitli şartlar da koymuştur. Bunların 

başında mebus sayısı kendilerinin belirlemesi gelmektedir. 33 mebus çıkartmayı 

planlayan Rumların bu talebi karşılık bulmayınca; Patrikhane Başkanlığı’ndan bir heyet 

                                                
260 Ahenk, 27 Kanun-ı sani 1914. 
261 İzmir'deki müntehip-i sani adaylarının tam listesi için bk. Anadolu, 29 Kanun-ı sani 1914. 
262 Oy sandıklarının listesi için bk. Ahenk, 28 Kanun-ı sani 1914. 
263 Ahenk, 3 Şubat 1914, Anadolu, 3 Şubat 1914. 
264 Tavas, Söke ve Salihli'deki sonuçlar için bk. Anadolu, 30 Kanun-ı sani 1914. 
265 Anadolu, 1 Şubat 1914. 
266 Anadolu, 1 Şubat 1914. 
267 Anadolu, 5 Şubat 1914. 
268 Ahenk, 20 Şubat 1914. 
269 Ahenk, 14 Kanun-ı evvel 1913. 
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Sadrazam başta olmak üzere Dahiliye ve Adliye Nazırlarıyla görüşmüştür. Buna göre 

Rumlar, siyasi Rum mahkûmların affedilmesini ve Rumlara uygulanan boykotun 

durdurulmasını talep ediyordu. Taleplere ilgisiz kalınırsa; Rumlar seçimlere 

girmeyecekti. İttihatçıların Rumların isteklerine olumlu yaklaşım göstermesiyle, 

Rumların seçimlere girebilmesi mümkün olabilmiştir270. 

 

Bir heyet oluşturan Rumlar, İttihat ve Terakki Fırkası ile müzakerelere 16 Aralık 

1913 tarihinde başlamıştır. Müzakerelerin ana maddesi kaç adet Rum mebus adayı 

gösterileceğidir. Fırka, Rumlara 15 adet mebus vermeyi düşünüyordu271. İttihatçılar ise 

Patrikhanenin kafasındaki mebus adedini öğrenmeye çalışıyordu272. Belli aralıklarla 

görüşen iki grup arasında mebus sayısı konusunda sık sık farklı rakamlar telaffuz 

edilmiştir. Müzakerelerin ilk günlerinde 33 mebus sayısını zihninden geçiren Rumlar, 

zamanla daha makul sayılara inmek zorunda kalmıştır. Rumlar, İttihat ve Terakki'den 20 

mebus talep ederken, İttihatçıların verdiği rakam 17 mebustu. Rumlar en azından 18 

mebus seçtirtebilmek için uzun süre uğraşmıştır273. İstediklerini olmayınca farklı yolları 

denemişlerdir. Örneğin Patrikhane ile cemaatin uzlaştığı yerlerden olan Gümüşhane'den 

Rum mebus adayının seçilmemesi seçimlerin iptalini gündeme getirebilmiştir274.  

 

 Bir süre sonra çalışmalarını tamamlayan Patrikhane, Rum mebus adaylarının 

listesini İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne vermiştir275. İttihatçılar, Patrikhanenin 

belirlediği mebus adaylarından yalnızca Petridi Efendi’yi kabul etmişlerdi. Seçimlerin 

başlamasıyla nedeniyle en kısa zamanda yeni adayların kendisine bildirilmesini 

istemekteydiler276. İttihatçıların bu tutumu Rum cemaati tarafından protestoyla 

karşılanmıştı277. Bunun üzerine Dahiliye Nazırı Talat Bey, Rumlarla anlaşmak için 

                                                
270 Ahenk, 29 Kanun-ı sani 1914. 
271 Ahenk, 16 Kanun-ı evvel 1913. 
272 Ahenk, 7 Kanun-ı sani 1914. 
273 Ahenk, 29 Kanun-ı sani 1914. 
274 Ahenk, 19 Şubat 1914. 
275 Ahenk, 13 Şubat 1914. 
276 Ahenk, 16 Şubat 1914. 
277 Ahenk, 18 Şubat 1914. 
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tekrar devreye girmiştir278. Bu girişim sonuç vermiş; İttihatçılar patrikhanenin önerdiği 

adaylara daha sıcak bakmaya başlamıştır279  . 
  

 Seçimler yaklaştıkça Rumların adayları belirginleşti. İstanbul'da Rumlar 

İttihatçılara 5 farklı mebus önerirken bunlardan 3'ünün seçilmesi beklenmekteydi. Rum 

Patrikhanesi, İzmir’den 4 mebus adayı belirlemişti. Bu kişiler, Avukat Dimitri 

Dimitriyadi, avukat İsnatyos Matheos, Evangelos Mimaroğlu ve avukat Petridi 

Efendilerdi. Bu isimlerden ikisinin mebus olacağı tahmin ediliyordu280. 

 

 Ermeniler de Rumlar gibi uzun süre seçimlere katılıp katılmama konusunda 

tereddüt yaşamıştır. Ancak nihayette seçimlere katılma kararı alınmıştır. Ermeni Patriği 

Zavan Efendi, seçimlere katılacağını Bab-ı Aliye bildirmiştir281. Ermeniler adına, 

Ermeni Patrikhanesi seçimle ilgili çalışmaları yürütmüştür. Tahmin edileceği üzere 

öncelik kaç Ermeni mebus seçileceği ve bunların kimler olacağıdır. Ermeni mebusların 

tespiti için çalışmalar yapılacak ve belirlenen mebusların listesi Bab-ı Aliye takdim 

edilecektir282. Ermeni Cemaati, mümkün olduğu kadar fazla mebus çıkarmak istiyordu. 

Cemaat, seçimle ilgili ilk girişimlerini hazırladıkları bir çalışmayla Adliye ve Mezahip 

Nezareti’ne iletmiştir. Buna göre; Osmanlı sınırları içinde yaşayan 2 milyon Ermeninin 

20’den fazla mebus çıkarmaya hakkı olduğu savunuluyordu283. Seçimlerin yapılışına 

değin, Ermeniler ile İttihatçılar arasında mebus pazarlıkları sürmüştür284. Mebus sayısı 

kimi zaman 20-25 kadar Ermeni mebusu kapsarken285, bazen bu sayının 15’e kadar 

düştüğü oluyordu286. 

 

Uzun pazarlıklar sonucu belirlenen İzmir mebus adaylarını, İttihat ve Terakki 

Cemiyeti İzmir Vilayet Heyet-i Merkeziyesi açıklamıştır. Buna göre eski mebuslar 

                                                
278 Ahenk, 18 Şubat 1914. 
279 Ahenk, 18 Şubat 1914. 
280 Ahenk, 1 Şubat 1914, Anadolu, 1 Şubat 1914. 
281 Ahenk, 11 Şubat 1914. 
282 Ahenk, 20 Teşrin-i sani 1913. 
283 Tanin, 21 Teşrin-i sani 1913. 
284 Ahenk, 8 Şubat 1914. 
285 Ahenk, 10 Kanun-ı evvel 1913. 
286 Ahenk, 17 Şubat 1914. 
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Seyyid Bey, Ubeydullah Efendi, Nesim Masliyah Efendi, Ziraat Mektebi Müdürü Onnik 

İhsan Bey, Mühendis Vangel Mimaroğlu ve Tüccar Simonoğlu Simonaki Efendi 

İzmir'den mebus adayı olmuşlardır287. 

 
 İzmir'de mebus seçimleri 6 Mart 1914 Cuma günü yapılmıştır. 116 müntehip-i 

saniden 108'i seçimlere katılmıştır. Seçimlerde Seyyid Bey, Ubeydullah Efendi, 

Simonaki ve İhsan Onnik 107 oy alırken; Vangel Mimaroğlu 106, Nesim Masliyah 104 

oy alarak İzmir mebusu olmuştur288. Rumlar, Simonaki ve Mimaroğlu Efendileri İzmir 

mebus adayları arasına sokturmayı başarmışlardı289. Osmanlı Devleti genelinde 1914 

yılı seçimleri nisan ayı ortalarında tamamlanmıştır290. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
287 Ahenk, 3 Mart 1914. 
288 Ahenk, 8 Mart 1914. 
289 Ahenk, 20 Şubat 1914. 
290 Ahenk, 5 Nisan 1914. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

MEŞRUTİYET DÖNEMİ İZMİR MEBUSLARI 

 

 A-Türk Mebuslar 

1- Çelebizade Mehmed Seyyid Bey (1873-1925) 

 İzmir mebusu sıfatıyla Meclis-i Mebusan’ın 1, 2 ve 3. dönemlerinde (1908, 

1912, 1914) görev yapan Mehmed Seyyid Bey'in Türk siyasi hayatındaki önemi; 2 Mart 

1924'de TBMM'de yaptığı konuşmayla halifeliğin kaldırılmasındaki dini gerekçeleri 

açıklamasından gelmektedir. Seyyid Bey'in konuşması mecliste etkili olmuş ve halifelik 

kaldırılmıştır. Seyyid Bey, donanımlı bir hukukçu ve hukuk felsefecisidir. Fıkıhla ilgili 

dersleri kitaplaştırılan Seyyid Bey'in kitaplarında dini teamüllerle modernizim arasında 

bir uzlaşma ve çözüm arayışı görülmektedir. İyi bir tenkitçi ve iyi bir hoca olmasının 

yanı sıra fıkıh ile kelamı birçok konuda birleştirmeye çalışması ile dikkat çekmiştir291. 

 

Abdullah Takiyüddin Bey’in oğlu olan Seyyid Bey, 1873 senesinde İzmir’de 

doğmuştur. Babası İzmir eşrafından Müezzinzadeler ailesindendir. Meşhur kitabı 

“Medhal”deki bir ifadesinden; dedelerinin Türkistan’dan geldiği ve ilimde şöhret sahibi 

kimseler oldukları anlaşılmaktadır292. Medrese eğitiminden sonra İstanbul Hukuk 

Mektebi’ne giren Seyyid Bey, mezun olduğu bu okulda 30 Kasım 1909’da fıkıh 

öğretmen yardımcılığına, 23 Ocak 1910’da mecelle öğretmenliğine, 14 Ekim 1915’de 

ise usul-İ fıkıh müderrisliği görevine getirilmiştir. Bu görevini 21 Mart 1925’e kadar 

sürdürmüştür. 

 

Siyasi hayatı, 1908 seçimlerinde İzmir’den milletvekili seçilmesiyle başlamıştır. 

Kısa sürede İttihat ve Terakki Partisi önde gelenleri arasına girmiştir. Daha sonra 1912 

ve 1914 seçimlerinde de İzmir mebusu olarak Meclis-i Mebusan’da görev almıştır. 

 

                                                
291 Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul:, YKY, 1999, s. 530. 
292 Mehmed Seyyid, Usul-ı Fıkıh-Medhal, 1333-1917, s. 55. 
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 Bu çalışma kapsamında Seyyid Bey’in İzmir mebusluğu sırasındaki faaliyetleri 

hakkında bilgi verilmesi uygun görülmüştür293. II. Meşrutiyet seçimleri öncesinde 

propaganda faaliyetlerinde bulunmak için İzmir’e gelen Seyyid Bey konferanslar 

vererek, fikirlerini İzmirlilerle paylaşmıştır294. İzmir merkezi dışında Tire, Ödemiş, 

Bayındır gibi kazalarda da konferanslar vermiştir295. Konferanslar dışında yerel basınla 

çeşitli mülakatlar yapmıştır.  

 

Bu mülakatlardan biri Musavat gazetesinin kendisi hakkında yaptığı olumsuz bir 

haber ile ilgilidir. Bahsedilen mülakattan Seyyid Bey’in şahsiyeti hakkında bazı bilgiler 

edinilebilmektedir. Anadolu gazetesi muhabiri, Seyyid Bey ile görüşerek Musavat’ın 

kendisi hakkındaki iddialarını sormuştur. Musavat’a göre Seyyid Bey, “Chester 

Projesi”ne296 beş bin lira hisse ile ortak olmuştur. Kendisini savunan Seyyid Bey, asıl 

mesleğinin avukatlık olduğunu belirterek sözlerine başlamıştır. Mebuslarla ilgili 

yasalarda aksi bir durum olmadığı halde avukatlık yapmadığını, sadece dört beş davayla 

ilgilendiğini ve mebus olur olmaz ilk işinin İzmir’deki yazıhanesini kapatmak olduğunu 

ifade etmiştir. “Chester Projesi” davasıyla ilgilendiğini kabul etmiş; ancak bunun 

nedenini projeyle ilgili Devletin çıkarlarının korunması olarak açıklamıştır. Ona göre 

Nafia Nezareti projeyi Mösyö Glaskov adında bir şahsa vermeyi düşünmektedir. Bu 

                                                
293 Seyyid Bey’in hayatı ve yaptıkları akademik çalışmalara konu olmuştur. Bk: Sami Erdem, “Seyyid 
Bey’in İslam Hukuku Sahasındaki Çalışmalarının Değeri”, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1993), Bahattin Ergül, “Seyyid Bey Ve Usûl-İ 
Fıkha Bakışı”, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Konya, 2006), Gülhan Ekici, “Seyyid Bey’in Kelamı ve Görüşleri ve Hilafet Hakkındaki Düşünceleri”, 
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri, 2007) 
294 Seyyid Bey’in verdiği konferanslardan bazıları için bk. Ahenk, 18 Eylül 1908, Anadolu, 5-6 Mart 
1912. 
295 Anadolu, 25 Mart 1912. 
296 Amerikan Deniz Kuvvetleri'nde pek çok savaşa katılmış deneyimli bir amiral olan Colby Mitchell 
Chester’ın öncülüğünde bir grup demiryolu başta olmak üzere birtakım imtiyazlar almak üzere 
Anadolu’da girişimlerde bulunmuştur. 1908’de başlayan bu girişimler 1922 senesinde tekrar gündeme 
gelmiş ancak hiçbir zaman gerçekleştirilememiştir. Projesi görünüşte demiryolu projesi olarak karşımıza 
çıkmakla birlikte hayata geçirilmeye çalışıldığı dönem itibariyle emperyalist devletlerin bölge toprakları 
üzerindeki Anadolu’daki nüfuz mücadelesini ortaya koyması açısında oldukça dikkat çekicidir. Chester 
Projesi için bk. Bilmez Bülent Can, Demiryolundan Petrole Chester Projesi (1908-1923), İstanbul: Tarih 
Vakfı Yurt Yayınları, 2000,  Bige Sükan Yavuz, “Fransız Belgelerinin Işığında Chester Demiryolu 
Projesi” Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Sayı: 24, Ankara, Kasım 
1999-2003 s. 527-561,  Sevilay Özer,  “Chester Projesi’nin Hâkimiyet-i Milliye Gazetesine Yansıması”, 
History Studies Ortadoğu Özel Sayısı / Middle East Special Issue, 2010, s. 288-289. 
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şahsın projesiyle Chester'ın projesi arasında büyük farklar vardır. Seyyid Bey, 

Chester'ın projesini memleket için daha hayırlı görmektedir.  

 

Muhabirin bu projenin takibinden neden vazgeçtiğini sorması üzerine özellikle 

muhalif çevrelerin bu konu üzerinde kendisini yıpratmaya çalıştığını söylemiş, ayrıca 

İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin hazırlayacağı bir yasayla mebusların başka işlerde görev 

almalarını men edeceği eklemiştir. Hem bu yasa nedeniyle hem de hakkındaki asılsız 

iddiaları çürütmek için projeden ayrıldığını söylemiştir. Seyyid Bey, dürüstlük ve 

namus gibi değerlere bağlı olduğunu şu sözleriyle vurgulamıştır: “Cenab-ı Hak 

kendisine büyük şükürler olsun beni namuslu bir adam olmak üzere yaratmıştır. Şimdiye 

kadar namusuma değil bir leke ufak bir toz bile konmamış olduğundan bununla iftihar 

eylerim297.” 

 
1914 Meclis-i Mebusanı’ndaki görevi iki yıl süren Seyyid Bey, bir süre İttihat ve 

Terakki grubunun sözcülüğünü yapmıştır. Sonraları eski Şeyhülislam Hayri Efendi ve 

Damad Halid ile birlikte çıkartılan iradeyle Ayan Meclisi üyeliğine atanmıştır298.  

Müdafaa-i Milliye cemiyetine üye olup, arkadaşlarıyla birlikte cemiyetin İzmir şubesini 

açmış, kısa bir süre “reis-i evvel” olarak görev yapmıştır. Siyasi bir maksadı 

bulunmayan bu cemiyet 1919'da feshedilmiştir. Meclis üyesi ve bir İslam Hukuku 

müderrisi olarak,  Meşrutiyet dönemindeki kanunlaştırma ve tadil-i kavânin 

çalışmalarında, ilk olarak 1909 senesinde komisyon üyesi olarak görev almıştır. 22 

Mayıs 1916’da Mecelle’nin eksik kalan kısımlarının tamamlanması ve tadiline ihtiyaç 

duyulan maddelerin değiştirilmesi için kurulan komisyonlarda kanun-ı medenî 

komisyon üyeliğini üstlenmiştir. 

 

Hüseyin Cahit Yalçın, “Tanıdıklarım” adlı eserinde Seyyid Bey’le ilgili olarak, 

karısının başına şapka giydirip sokağa çıkarma hayalini dillendirdiğini ve içki 

kullandığını anlatır299. 1918 senesinde kurulan Teceddüt Fırkası’nın kurucuları arasında 

                                                
297 Anadolu, 8 Mart 1912. 
298 BOA, MV., 245/112, 14/M/1335-10 Teşrin-i sani 1916. 
299 Bahattin Ergül, “Seyyid Bey ve Usûl-i Fıkha Bakışı”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk 
Üniversitesi, Konya,  2006) s. 15’den Hüseyin Cahit Yalçın, Tanıdıklarım, Seyyid Bey, s. 16. 
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yer almıştır. Ancak bu parti kısa ömürlü olmuştur. Milli mücadele yıllarında, Mustafa 

Kemal’in destek talebinde bulunduğu kişiler arasında Seyyid Bey’in de ismi  

geçmektedir. Mondros Mütarekesi neticesi olarak İngilizlerin İstanbul’u işgali 

sonrasında başlayan sürgün furyasında, Seyyid Bey de Malta’ya sürülenler arasında yer 

alır. Bu sürgün bir buçuk yıl sürmüş, bu süre zarfında Fransızca öğrenmiştir. Seyyid 

Bey’in, 1923 yılı başlarında Adliye Vekaleti tarafından kurulan tadil-i kavânî 

komisyonlarından olan Mecelle Vâcibât Komisyonu’na başkan olarak seçildiğini 

görülür. 

 

  14 Ağustos 1923 seçimleri sonrası kurulan I. Fethi Bey kabinesinin Adliye 

Vekilliği görevine atanmıştır. Ancak bu kabine, meclisin daha fazla desteğine sahip bir 

hükümete ihtiyaç duyulduğu gerekçesiyle 27 Ekim 1923’te istifa etmiştir300. Aynı 

şekilde I. İnönü kabinesinde de Adliye Vekilliği yapmıştır. İşte bu dönemde halifeliğin 

kaldırılması gündeme getirilmiştir. Mecliste sert tartışmalar yaşandı. Seyyid Bey, 

halifeliğin gerekliliğini savunanlara karşı, hükümetin resmî görüşünü destekleyen 

meşhur konuşmasıyla muhalefeti zayıflattı. 3 Mart 1924 tarihi itibariyle halifelik 

kaldırıldı. Bu olayın ardından 5 Mart 1924 tarihinde İsmet Paşa kabinesi istifa etti. 6 

Mart 1924’te İsmet Paşa’nın oluşturduğu yeni kabinede birkaç bakanla birlikte, Seyyid 

Bey de tasfiye edildi. 20 Nisan 1924 tarihinde kabul edilen Teşkilât-ı Esâsiye 

Kanunu’nun 23. maddesi, milletvekillerine memuriyeti yasakladığı için, Seyyid Bey 

mebusluktan ayrılıp, Dârülfünûn’daki görevine dönmüştür. Hilafetin kaldırılması 

sürecinde onun ilmi yönü istismar edilmiş, daha sonra da ihtiyaç kalmayınca tasfiye 

edildiği kanaati ağır basmaktadır. 

 

 8 Mart 1925’te Pazar günü saat dokuz civarında Kadıköy-Cevizli’deki evinde 52 

yaşında, yakalandığı şiddetli zatürre hastalığına yenilmiş ve üç gün içinde vefat etmiştir. 

Darülfünun'da yapılan anma töreninden sonra, Beyazıt camiinde cenaze namazı 

kılınmış, Sultan II. Mahmut Türbesi haziresine gömülmüştür. Cenaze merasimine 

İstanbul'da mevcut mebuslar, Dışişleri Temsilcisi Nusret Bey, İstanbul Üniversitesi 

                                                
300 “Millet Meclisinin dünkü içtimaında İcra Vekilleri Heyeti kâmilen istifa ettiler.” Ahenk, 29 Teşrin-i 
evvel 1923. 
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öğretim üyeleri ve öğrencileri katılmıştır. Vefatından sonra Anadolu gazetesinde çıkan 

bir yazıda, İzmir’in kıymetli bir evladını yitirdiği vurgulanmaktaydı. İbrahim Edhem 

Bey, Anadolu’ya gönderdiği yazısında Seyyid Bey’i vefatından bir ay önce ziyaret 

ettiğini belirterek; bu ziyarette Seyyid Bey’in kendisine İzmir’e ve İzmirlilere olan 

hürmetini ifade ettiğini vurgulamıştı301. 

 

2- Müftü Mehmed Sait (1853-1921) 

 Meclis-i Mebusan'ın ilk döneminde İzmir mebusu seçilen Müftü Mehmed Sait 

Efendi, 1853-1921 yılları arasında yaşamıştır. Hakkında fazla bilgi bulunmayan Sait 

Efendi’nin İzmir mebusluğuna aday olduktan sonra adaylığını geri çekmiş ancak bir 

durum değerlendirmesi yaparak tekrar aday olmuştur302. Said Efendi’nin aday 

gösterilmesi İzmirliler tarafından memnuniyetle karşılanmıştır303. İzmir'de İttihat ve 

Terakki'nin ileri gelenlerinden olan Sait Efendi1nin İzmir Müftülüğü görevinde 

bulunması halkla yakın temas kurmasına vesile olmuştur. Sait Efendi'ye ait iki 

makaleye İzmir’in yerel basında rastlanmaktadır. Bunlardan bir tanesi Ahenk 

gazetesinin 1 Eylül tarihli nüshasında çıkmıştır. “Meşruiyet, Mesveret ve Meşrutiyet” 

başlıklı bu makalede Sait Bey, İslami referanslar kullanarak ittihatçıların politikalarına 

destek vermiştir304.   

   

1912 seçimleri öncesinde, Anadolu gazetesinde bir başka makalesi yayımlanan 

Sait Efendi, bu yazısında o dönem yoğun tartışmalara sebebiyet veren 23. maddenin 

yürürlükten kaldırılmasına ve meclisin feshedilmesine destek vermiştir. Makalesinde 

ayrıca Osmanlı’yı istibdattan kurtaran İttihat ve Terakki'yi övmüş ve meşrutiyet 

yönetimini savunmuştur305. 

 

Said Efendi, Meclis-i Mebusan’da etkin bir mebus olamamıştır. Layiha 

Encümen üyeliği yapmıştır. Meclisteki faaliyetlerinden en dikkat çekeni Aydın ve 
                                                
301 Anadolu, 15 Mart 1925. 
302 İttihad, 14 Teşrin-i evvel 1908. 
303 İttihad, 2 Teşrin-i sani 1908. 
304 Ahenk, 1 Eylül 1908. 
305 Anadolu, 24 Mart 1912. 
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civarındaki üzüm üreticilerinin Ziraat Bankası’na olan borçları hakkında verilen bir 

önergeye diğer mebuslarla verdiği ortak bir imzadır306. 

 

3- Musa Kazım Efendi 

 Meclis-i Mebusan’ın ikinci döneminde (1912) görev yapan Musa Kazım, 

yöneticilik ve avukatlık yapmıştır. 137 rey alarak mebus seçilmiştir. Hakkında maalesef 

yeterli verilere ulaşılamamıştır. Meclis-i Mebusan’da da etkin bir mebus izlenimi 

vermemektedir. 

  

4- Mustafa Rahmi Köken (1881-1951) 

 1914-1918 yılları arasında Meclis-i Mebusan’da görev yapan Mustafa Rahmi 

Köken, Cumhuriyet döneminde Tarım ve Ticaret Bakanlıkları yapmış önemli bir Türk 

siyasetçisidir. İzmir’in Bergama ilçesinin Turanlı bucağına bağlı Bölcek köyünde 

doğmuştur. Babası Yusuf Ağa, annesi Akife Hanım’dır. Amcasının kızı Necmiye 

Hanım'la evlenmiştir, çocuğu yoktur307. II. Meşrutiyet Meclis-i Mebusan’ın üçüncü 

döneminde İzmir mebusluğu yapan Köken, ikisi de bütçe ile alakalı olmak üzere sadece 

iki defa kürsüye çıkmıştır. 

 

Aslen İzmir Bergamalı olan Mustafa Rahmi Bey 1923 senesinde İzmir 

milletvekilliğine seçildiği Türkiye genel seçimlerinde 21/08/1923 tarihli sicil 

dosyasında kendisini şöyle tanıtmaktadır: 

 

İzmir'e tabi Bergama kazasının Turanlı nahiyesi köylerinden Bölcek ilk mektebinde 
okudum. 304 (1888-89) senesinde İzmir Hamidiye Mektebi’nde üç sene tahsilde 
bulundum. İki sene de Bergama Rüştiyesi’nde okudum. 310'da (1894-95) İzmir 
İdadisi’ne girdim. 311 (1895-96) senesinde İdadi şahadatnamesini alarak İstanbul 
Mektep-i Hukukiyesi’nde 6 sene bulundum ve 312 (1896-97) senesinde mekteb-i 
hukukiye şahadatnamesini aldım. 329 (1913-14) senesine kadar Bölcek karyesinde 
8 sene ziraat ile iştigal ettim. Meclis-i umumi vilayet 329'da (1913-14) Bergama 
azası olarak dahil oldum. Ve encümen-i vilayete aza intihab edildim. 333 (1917) 
senesine kadar dört sene encümen-i vilayet intihabla. kaldım. 1917’de boş olan 
İzmir mebusluğuna seçildim Meclisin fesh olunmasından sonra 1921 senesi 
başlarında Ankara'ya geldim. Zonguldak Maden Müdürlüğü’ne 337 (1921) senesi 

                                                
306 MMZC, Dev.: 1, Cilt: 1, İçt. Sen.: 2 , İnikad: 30, s. 653. 
307 Türk Parlamento Tarihi, s. 439. 
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mayıs ayında tayin edildim. İkinci Büyük Millet Meclisi üyeliğine seçilinceye kadar 
Zonguldak'taki görevime devam ettim308.  
 
Zonguldak Maden Müdürlüğü görevine devam ederken TBMM’nin II. Dönem 

seçimlerine girmiştir. 10 Temmuz 1923’te yapılan seçimlerde 793 oy alarak İzmir 

milletvekili olmaya hak kazanmıştır. Mazbatası 12 Ağustos 1923’de TBBM tarafından 

onaylanmıştır. 

 

TBMM’de İktisat ve Ticaret komisyonları başkanlığı ile Ziraat Komisyonu 

sözcülüğü yapmıştır. Sıhhıye, İçtimaiye, Memurin Muhakemat, İktisat, Ziraat ve Ticaret 

komisyonlarında üyelik görevinde bulunmuştur. 17 Mayıs 1926-21 Ocak 1928 tarihleri 

arasında Ticaret Bakanlığı, 31 Ekim 1927-26 Eylül 1930 tarihleri arasında ise Tarım 

Bakanlığı görevlerinde bulunmuştur. 1951 yılında vefat etmiştir. 

 

5-Mehmed Ubeydullah Hatipoğlu (1858-1937) 

 10 Ocak 1858 Pazar günü İzmir’de doğmuştur. Babası İzmir ulemasından ve 

Hatipoğulları sülalesinden Hoca Şakir Efendi'dir. Annesi Musulluzadeler adıyla bilinen 

bir aileye mensuptur. Rüştiyeden sonra medrese eğitimi almıştır. İstanbul’da tıbbiyeye 

girmiştir. Jön Türklerle tanışıklığı tıp eğitimi sırasında olmuştur. Gençliğinde çok 

evlenmek istemesine rağmen buna muvaffak olamamıştır309.  

 

İttihat ve Terakki'ye ilk üyelerinden olan Ubeydullah, Tıbbiye'den ayrıldıktan 

sonra siyasi suçlamalardan dolayı Sultan ll. Abdülhamid döneminde 3 ay kadar hapis 

yattı. 1886-1889 yıllarında Paris'te kaldı. 1893'te çok gitmek istediği Amerika'daki 

meşhur Chicago sergisine katıldı. 1895'te Amerika'dan ingiltere'ye gelip altı ay kadar 

Liverpool'da kaldı. 1897 de tekrar Paris'e oradan Filibe'ye geçti ve uzun bir süre kaldı. 

1901-1905 yılları arası Hicaz'da sürgün hayatı yaşadı. Sürgünden kaçıp Kahire'ye geldi. 

1908'de Berlin'e giden Ubeydullah 1912'de İçel milletvekili olarak meclise girdi. 

1914'de İzmir mebusu seçildi. 1914 sonrası resmi görevli olarak Afganistan'a 

gönderildi. 1919-1921 yılları arası Malta'da sürgün hayatı yaşadı. Sürgünden sonra 

                                                
308 TBMM Sicil Arşivi, Mustafa Rahmi Köken Tercümean-ı Hal Defteri, Devre: 2, Sicil No: 537. 
309 Akşam, 12 Ağustos 1937. 
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İstanbul'da gazetecilik hayatına devam etti. 1931’de Beyazıt vilayetinden 4. ve daha 

sonra 5. dönem milletvekili seçildi. Hayatının son yıllarında Beyoğlu Evlendirme 

Memurluğu yapmıştır310. Ubeydullah hakkındaki en güzel tanımlamalardan birini 

kendisi hakkında bir kitap kaleme alan Ömer Hakan Özal yapmıştır: 

 

Yalnız İslâmcı değil, biraz da Türkçü... Kendi deyimiyle "Evvelen bir müslüman, 
sonra bir Türk, daha sonra bir Osmanlı!..Sarık-mağlahtan silindir şapkaya 
ekzantrik giysiler... Serserilerle yoldaşlıktan kralların saraylarına... Kara trenlerin 
üst ve altlarında kaçak seyahatten, özel trenlerin lüks kompartımanlarında 
yolculuğa... Kuşçuluk, çaycılık, amelelikten... gazetecilik, mebusluk, elçiliğe... her 
türlü meslek. Gittiği her yerde kitap, gazete... 

 
Medrese ve tekkeden askerî tıbbiyeye; Amerikan seyahatinden Afgan sefaretine, 
Malta Seydibeşir esir kamplarına; Amerika, Hindistan'dan Paris ve Londra'ya; 
Mısır, Azerbaycan, Malta'dan Berlin'e... dünyayı bir baştan bir başa dolaşmış 
macera dolu bir hayat; tezatlarla dolu bir yaşantı311… 
 

 Ubeydullah Efendi'nin İzmir'den mebus adaylığının ilan edilmesi İzmir'de 

memnuniyet yaratmıştır. Hakkında övücü bir yazı kaleme alan Mehmet Rauf, Hizmet 

gazetesindeki köşesinde onun hürriyete bağlılığını şu sözlerle ifade etmekteydi: 

 
Ubeydullah Efendi'nin ameli, mukaddesi, muhakematı, tefekküratı bir kelime-i 
hadimdir ki o da hürriyettir. Nazarıyla denizleri, salları, dağları, kainatı hülasa 
kaffe-i eşyayı hür görmek ister312.  

 
Sözü Ubeydullah Efendi'nin İzmir mebusu adaylığına getiren Rauf Bey, 

Ubeydullah Efendi'nin İzmir’den mebus adayı olmasından duyduğu memnuniyeti şu 

sözlerle ifade etmekteydi: 

 

İzmirlililer yalnız İzmirliler değil, Osmanlı kavmi bu büyük zatın vücuduyla 
müftehirdir. Nasıl müftehir olmasın ki, Ubeydullah Efendi muhitimizde yetişen 
alimedendir313. 
 

                                                
310 Ubeydullah Efendi hakkında yapılan ayrıntılı çalışmalar için bk. Ahmet Turan Alkan, Ubeydullah 
Efendi’nin Amerika Hatıraları, İstanbul: İletişim Yayınları, 1997, Ömer Hakan Özalp, Ulemadan Bir Jön 
Türk: Mehmed Ubeydullah Efendi, İstanbul: Dergah Yayınları, 2005, Ömer Hakan Özalp, Mehmed 
Ubeydullah Efendi’nin Malta, Afganistan ve İran Hatıraları, İstanbul: Dergah Yayınları, 2002. 
311 Özalp, 2005, Tanıtım sayfasından. 
312 Hizmet, 3 Teşrin-i sani 1908. 
313 Hizmet, 3 Teşrin-i sani 1908. 
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Rauf Bey, yazısını Ubeydullah Efendi’nin mebus olmasına tereddüt içinde 

olanlara şaşkınlık ifadeleriyle bitirmektedir:  

 

Ben hala hayret ediyorum ki Ubeydullah Efendi gibi ilmi bir kep sahibi olan her 
refi enver-i zeka barika-yı kemal için tereddüt ediyoruz. Bu zat intihab eylemek için 
düşünüyoruz. Şuna buna kısa cümlelerle, manasız ifadelerle, suallerle irad 
eyliyoruz. Şunu iyi bilelim ki Ubeydullah Efendi’yi tanımamak ve bilmemek 
mahiyetini takdir etmemek bizim için pek büyük bir kabahattir, hatadır. Ubeydullah 
Efendi’yi İzmir’den mebus intihab etmemek İzmir’in sefine-i ümidini dumansız 
bırakmaya benzer314. 
 
Ubeydullah Efendi, Aydın vilayeti ve civarındaki yerleşim birimlerine seçim 

propagandası için ziyaretlerinde bulunmuştur. Gittiği yerlerde ilgiyle karşılanmıştır. 

Aydın İttihat ve Terakki Kulübü Reisi Edhem Bey, Ubeydullah Efendi’nin Aydın’a 

gelmesi nedeniyle duyduğu sevinci onun şerefine verdiği ziyafetle yansıtmıştır315. 

Ubeydullah Efendi, bu gezisi sırasında Söke’ye de uğramıştır. Misafirleri Şerif Ali 

Haydar Bey ve biraderi Şerif Cafer Paşa ile oğlu Şerif Mehmed Bey ile birlikte trenle 

Söke’ye giden Ubeydullah Efendi, Söke camisinde, Rum Kilisesinde ve İttihat 

Kulübü'nde konferans vermiştir. Konferanslar, Söke halkı tarafından yakından takip 

edilmiştir316. 

 

5.1 Meclis-i Mebusan’daki Faaliyetleri  

Ubeydullah Efendi, mecliste görev yaptığı süre içinde toplam 11 defa söz 

almıştır. 1. ve 2. dönemde dört (1908, 1912) 3. dönemde (1914) ise üç defa kürsüye 

çıkmıştır. İlk iki dönemde Aydın mebusu olurken üçüncü dönemde ise İzmir mebusluğu 

yapmıştır. Meclis çalışmalarında etkin rol oynamamasının sebebi Hidemat-ı Vataniyye 

nedeniyle Osmanlı sınırları dışında olmasıdır. Bu görevi yüzünden meclis çalışmalarına 

üç sene katılamamıştır317. Mecliste kürsüye nadiren çıkmasına rağmen yaptığı 

konuşmalara kendine has mizahi üslûbunun yansıdığı söylenebilir.  

 
                                                
314 Hizmet, 3 Teşrin-i sani 1908. 
315 Aydın’dan İttihat ve Terakki Kulübü Reisi Edhem Bey tarafından matbaamıza keşide olan telgraf 
suretidir. Ahenk, 17 Teşrin-i evvel 1909. 
316 Söke Belediye Reisi Behçet Bey Ahenk gazetesine gönderdiği telgrafta bu memnuniyeti dile 
getirmekteydi. Bk. Ahenk, 24 Teşrin-i evvel 1909. 
317 MMZC, Dev.: 3, Cilt: 1, İçt. Sen.: 3, İnikad: 27,  s. 399. 
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 Meclisteki en uzun konuşmasını, Sadrazam İbrahim Hakkı Paşa'nın hükümetin 

icraatlarını anlattığı oturumda yapmıştır318. Konuşmasında hükümetin genel politikaları 

ve meşrutiyet yönetiminin gidişatıyla ilgili düşüncelerini ifade etmiş; bir sohbet edası 

içinde analizlerde bulunmuştur. Hükümetin ve İttihatçıların politikalarına destek 

vermiştir. Ona göre her millet layık olduğu hükümet tarafından yönetilir. O nedenle 

hükümete ve idareye gereğinden fazla yüklenmenin bir manası yoktur.  

 

Ubeydullah Efendi, iktisadi kalkınmayla Meşrutiyet’in halk tabanında 

benimsenmesi arasında bir parallellik kurmaktadır. Memleketin bayındır hale gelmesi, 

demiryolların inşası, yolların yapılmasıyla vatandaş meşrutiyet yönetiminin farkını 

anlayacaktır. Bu konuda mebuslara görev düşmektedir. Mebuslar, yeni devrin ne 

olduğunu halka anlatmakla mükelleftir. Ubeydullah, tevhid-i anasıra inanmaktadır. 

Hükümet bunu inşa etmek için her şeyi yapmıştır. Gayrımüslimler, memuriyete 

alınmıştır, yakında askere de alınacaktır. Bu şekilde Osmanlı sınırları içinde bir birlik 

mümkün olacaktır. Uzun konuşmasının satır aralarına serpiştirdiği renkli üslûp 

mebusların ilgisini çekmiş olacak ki; Ankara Mebusu Mehmet Talat Bey, meclis 

müzakerelerine fazla katılmayan Ubeydullah'a “Sen her zaman kürsüye çık, sen 

Meclisin tuzu-biberiymişsin de haberimiz yokmuş” demekten kendisini alamamıştır.  

 

Ubeydullah'ın eserlerinde görülen kendisiyle ilgili alaycı ifadeler, Meclis 

kürsüsünde devam etmiştir. 1327 senesi Muvazenei Umumiyye Kanunu tasarısı 

hakkında söz alan Ubeydullah'ın kendisi hakkındaki“Efendiler, ben her meselede yayan 

olduğum gibi bu meselede de yayan bir adamım” sözleri bunun bir örneğidir. Yine aynı 

tasarının görüşmelerindeki bir cümlesi mecliste nadir görülen bir kavgaya neden 

olmuştur. Muhalifleri suçlayan bir üslûpla konuşan Ubeydullah, sivri diline hakim 

olamayınca muhalefete mensup mebusların hakaretlerine maruz kalmıştır319. Tüm 

ısrarlara karşı sözlerini geri almayınca tartışma uzun süre devam etmiştir. İzmir 

                                                
318 MMZC, Dev.: 1, Cilt: 1, İçt. Sen.: 3, İnikad: 12, s. 414-420. 
319 Hama Mebusu Abdülhamid Zehravi, Ubeydullah için “Alçaksın, namussuzsun” derken, Dersim 
Mebusu Lütfi Fikri Bey onu jurnalcilikle suçlamaktaydı. Bk. MMZC, Dev.: 1, Cilt: 3, İçt. Sen.: 3, İnikad: 
49, s. 339. 
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mebusları Seyyid ve Masliyah’ın Ubeydullah Efendi'ye konuşmalarıyla destek vermesi 

dikkat çekicidir. 

 

Ubeydullah'ın dikkat çekici diğer bir konuşması ise Mahmut Şevket Paşa'nın 

öldürülmesinden sonra sadrazamlığa getirilen Said Halim Paşa Kabinesi'nin 

beyannamesi üzerine yaptığı konuşmadır. Ubeydullah, Osmanlı'nın bazı vilayetlerden 

meclise mebus gelmemesi nedeniyle üzgündür. Bu üzüntüsünün nedeni Osmanlı’nın 

Trablusgarp ve Balkan Savaşları nedeniyle büyük bir toprak kaybına uğraması ve adı 

geçen yerlerden artık Meclise mebus gönderilmemesidir. Sözleri Osmanlı’nın yaşadığı 

sıkıntılı durumu yansıtmaktadır: 

 

Üç dört sene evvel bu kürsüye çıktığım vakit başka bir azamet, daha kalabalık 
birçok arkadaşlar vardı, onları göremiyorum. Bu memleketler mümessil göndermez 
oldular. Bu Heyeti Muhterem-i Vükela içinde Mahmut Şevket Paşa merhumu 
görüyordum, onu da göremiyorum. Beynimin bu hüznün tazyiki altında bana söz 
söylemeye müsaade edeceğini ummuyordum, onun için cesaret edemiyordum. 
Buraya çıkmakla bir feci manzara önünde bulunduğumu söyledim. Bundan daha 
feci bir manzara daha hatırıma geliyor. Evvelce Trablusgarp, Bingazi, Rumeli 
vilayatı Işkodra ve Yanya; buralarının mebusları vardı, onlar bugün yok. Bu  feci 
bir manzara320. 

 
Ubeydullah'ın bu konuşmasında üzerinde durulması gereken saptamalarından 

birisi 31 Mart hadisesinden sonra 20 mebus ile birlikte Londra'ya yaptıkları seyahat 

hakkındadır321. Bu seyahat sırasında Lord Curzon'un Osmanlı mebuslarına yaptığı 

konuşma da onun aklında yer etmiştir. Curzon, 1980 sonrası Türkiyesi'nde bazı siyasi 

partilerin sözcülerinden sık sık duyduğumuz “Halka Hizmet” kavramıyla birlikte 

hükümetlerin halk için olduğunu ifade etmiştir. Curzon'a göre bu kavramlar 19. yüzyıl 

siyasi dünyasının yeni ve en büyük bir keşfidir. Bu ifadeler Ubeydullah'ı şaşırtmıştır. 

Ubeydullah, bu kavramların yıllar önce İslam’ın hüküm sürdüğü ülkelerde 

kullanıldığını kaydetmiştir: 

 

Affedersiniz Lord Cenapları bu nükteyi, bu hikmeti Müslümanlık, 1300 sene kadar 
evvel keşf etmiş ve demiş ki, reaya üzerine tasarruf, maslahata menuttur. Yani 

                                                
320 MMZC, Dev.: 3, Cilt: 2, İçt. Sen.: 1, İnikad: 38, s. 418. 
321 “Londra'da Mebuslarımıza”, Ahenk, 18 Temmuz 1909, “Mebuslarımızın Seyahati”, Ahenk, 28 
Temmuz 1908. 
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hükümetler ancak halk içindir. Halkın hizmeti içindir. Halk hükümetin hadimi, 
yahut hükümetin menfaati için yaratılmış bir sınıf değildir322. 

 
Ubeydullah'ın Meclis-i Mebusan’daki bu üç konuşması dışındaki konuşmaları 

kısa konuşmalardır ve kendisi hakkında aydınlatıcı bilgi vermekten uzaktır. 

 Ubeydullah Efendi’nin kitap haline getirilen eserleri şunlardır: 

-Din ve Dünya, Liverpool, 1896 
-Liverpool Hatıratı, Filibe, 1898 
-Geçit, 1905 
-Kıvam-ı İslam, Mısır, 1906 
-Islah-ı Medaris-i Kadime, İstanbul, 1910 
-Kime Rey Verelim?-İttihat ve Terakki-Hürriyet ve İtilaf, Hangisi İyi?, (İstanbul, 1912) 
-Oruç, İstanbul, 1924 
 
Ubeydullah Efendi birçok gazete çıkararak Türk basın hayatına katkıda 

bulunmuştur. Bu gazeteler Haver (İstanbul, 1886), Chicago (Chicago 1893), Sada 

(Paris, 1897), Doğruyol (Filibe 1898), El-Arab (İstanbul, 1909), Hak Yolu (İstanbul 

1910)’dur. Ayrıca pek çok gazete ve dergide de yazılar çıkmıştır. Bu gazete ve dergiler 

ise Maarif, Servet, Hilal, Cebeli’l Metin, Gayret, Muvazene, Doğrusöz, İçtihat, 

Hasbihal, Yeni Tasvir-i Efkar, Sebilü’r Reşad, Vakit, Resimli Gazete, Vatan ve 

Cumhuriyet’tir. 

 

Ubeydullah Efendi, 11 Ağustos 1937’de saat 15.50 sıralarında Beşiktaş-

Yenimahalle’deki evinde 87 yaşında vefat etmiştir323. Ömrünün son 3-4 senesinde 

rahatsızlığı giderek arttığı için meclise de gidemiyordu. Cenazesi görkemli bir şekilde 

defnedilmiştir. Sinanpaşa Camisi'nde yapılan cenaze törenine İstanbul Valisi ve 

Belediye Başkanı, yeğeni eski Adliye Bakanlarından Mahmut Esat Bozkurt, Beşiktaş ve 

Eminönü Kaymakamları, askeri ve mülki erkan katılmıştır. Vasiyeti üzerine 45 yıllık 

dostu şair Abüdlhak Hamit Tarhan’ın yanına gömülmüştür. 

 

 Vefatının ardından basında kendisi hakkında ilginç tespitler yapılmıştır. Ulus 

gazetesi yazarı B. Akagündüz bir ihtilalci ve inkilapçı olarak tanımladığı Ubeydullah 

Efendi’nin Atatürk sevgisine değinmiştir: 

                                                
322 MMZC, Dev.: 3, Cilt: 2, İçt. Sen.: 1, İnikad: 38, s. 421. 
323 Akşam, 12 Ağustos 1937. 
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Yalnız iki şeye inanır ve tapardı: Tanrıya ve Ataürk’e. Tanrıya tapardı. Dünyada 
ilk yiğit ve büyük insan olarak Türkü yarattığı için. Atatürk’e tapardı. Türkü 
kazadan beladan kurtarıp çektiği için. Kendi kendisine tapardı. Tanrıya ve 
Atatürk’e taptığı için324. 

 
Cumhuriyet döneminin iz bırakan Milli Eğitim Bakanlarından Hasan Ali Yücel 

vefatından sonra Akşam gazetesinde bir yazı yazmıştır. Yücel, Ubeydullah’ın İzmirli 

olmasına vurgu yaparak ondan “Yiğit Ruhlu İzmir Efesi” olarak bahsetmekteydi. Ona 

göre Ubeydullah gerçek bir hürriyet kahramanı, cesur ve bağımsız düşünceli bir 

insandı325. 

 

 B-Rum Mebuslar 

1- Aristidi (Paşa) Yorgancıoğlu (1848-1928) 

 1848 senesinde Kayseri’de dünyaya gelmiştir. Kayseri Sancağı İdare Meclis 

Üyesi Yorgi Efendi’nin oğludur. Kayseri, 19. yüzyılda Türk, Ermeni ve Rum nüfusun 

yoğun olarak yaşadığı bir yerleşim birimidir. Şehrin 19. yüzyıla ait müfredat defterleri 

incelendiğinde toplam 75 mahalleye sahip olduğu tespit edilmiştir326. Ahi İsa ve 

Mermerlü mahalleleri Rumların yoğun olarak yaşadıkları mahallelerdir327. Bu nedenle 

Aristidi Paşa’nın bu mahallelerin birinde doğması ve çocukluğunun buralarda geçirmiş 

olması yüksek bir ihtimaldir. Babasının Kayseri idare sancağı meclis üyesi olması; 

ailesinin eşrafça tanınan ailelerinden biri olduğu izlenimini vermektedir. 

 

İlk eğitiminden sonra İstanbul Fener Rum Mektebi’nde okumuştur. İyi bir 

eğitimden geçerek özel hocalardan dersler almış; Fransızca öğrenmiştir. 1871’de 

Galata’da mahkeme kâtipliğine atanarak memuriyet hayatına başlamıştır. 1878’de 

                                                
324 Ulus, 13 Ağustos 1937. 
325 Akşam, 15 Ağustos 1937. 
326 Mustafa Keskin, “1247-1277 Tarihli Kayseri Müfredat Defterine Göre Kayseri ve Tabi Yerleşim 
Yerlerinde Nüfus Dağılımı (1831-1860)”, II. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri (16-17 
Nisan, 1998), s. 291-298. 
327 Sonay Kekeçoğlu,  “Şeriyye Sicillerine Göre Kayseri’de Gayrımüslimler (1800-1850)”, (Basılmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsi,  Sivas, 2007) s. 39. 
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bidayet mahkemesine geçmiştir. Sonrasında çeşitli vilayetlerde mahkeme üyesi ve savcı 

olarak görev yapmıştır328. 

 

 Yedi yıl kadar bu görevlerde bulunduktan sonra 27 Aralık 1895 tarihinde Sivas 

Vali Muavinliği görevine atanmıştır329. Aristidi Paşa gibi birçok gayrımüslimin, devlet 

hizmetinde istihdam edilmesi, kuşkusuz Tanzimatla birlikte uygulamaya konulan 

Osmanlılık ideolojisinin bir sonucudur. Tanzimat dönemine kadar gayrımüslimlerin 

devlet hizmetinde istihdam edildikleri alanlar oldukça sınırlıydı. Tanzimat, 

Müslümanlar kadar gayrımüslimleri de kapsayan bir süreç olarak ortaya çıkmıştır. 1839 

Tanzimat Fermanı ile başlayan reform dönemi ve Osmanlıcılık hareketi; 

gayrimüslimlerin devletin farklı kademelerinde görevlendirilmelerinin önündeki 

engelleri tedrici bir şekilde ortadan kaldırdı. Merkezi devlet bürokrasisinde Aristidi Paşa 

örneğinde görüldüğü gibi Batı dilleri kadar, Türkçeyi düzgün yazan ve kalifiye 

gayrımüslimlere her kademe ve rütbede rastlamak mümkündür. 

 

1855’te gayrımüslimlere imtiyazlar verilmesini isteyen Paris Kongresi ve Viyana 

Protokolü üzerine Osmanlı Devleti; gayrımüslimlerin mülki memuriyete ve ‘miralay’ 

rütbesine kadar askeriyeye kabul edileceğini sefaretlere bildirmiştir330.  

 

Birkaç ay sonra Islahat Fermanı’nda padişah, teb’â-yı devlet-i aliyyemin 
cümlesi herhangi milletten olursa olsun devletin hizmet ve memuriyetlerine kabul 
olunacaklarından bunlar ehliyet ve kabiliyyetlerine göre umum hakkında 
meriyy’ül-icrâ olacak nizamata imtisâlen memuriyetlerde istihdâm olunmaları ve 
saltanat-ı seniyyem tebâsından bulunanlar mekatib-i şahanemin nizamat-ı 
mevzualarında gerek sinnce ve gerek imtihanca mukarrer olan şeraiti ifâ 
eyledikleri takdirde cümlesi bila-fark u temyiz Devlet-i Aliyyemin mekatib-i 
askeriyye ve mülkiyyesine kabul olunması gereğini ilan ederek gayrımüslimlere 
devletin kapılarını açmıştır331. 

 

 Gayrımüslimlerin devlet kademelerindeki istihdam durumu; Islahat Fermanı'nın 

ilanından sonra büyük bir değişime uğramıştır. Yeni kurulan belediye, kaza, vilayet 

                                                
328 İhsan Güneş, Türk Parlamento Tarihi Meclis-i Ayan ve Meclis-i Mebusan Üyelerinin Özgeçmişi, 
C.2.Ankara, 1998, s. 214. 
329 Ahenk, 27 Kanun-ı evvel 1895. 
330 İlber Ortaylı, Tanzimattan Cumhuriyete Yerel Yönetim Geleneği, İstanbul: Hil Yayınları, 1985, s. 46. 
331 Islahat Ferman-ı Alisi, Düstur I, 1 / s. 7–14.  
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meclislerinin yanı sıra gayrımüslimlerin devletin merkezde teşekkül ettirdiği 

meclislerde görev almaları sağlanmış, kamunun değişik birimlerine katılmaları teşvik 

edilmiş ve onlar da giderek artan oranda bu kurumlarda yer almıştır. 

 

Bu sürecin hızlanmasında Avrupalı devletlerin rolü büyüktür. İngiltere, Rusya ve 

Fransa 11 Mayıs 1895 tarihli bir notayla, Vilayat-ı Sitte’ye, yani Bitlis, Diyarbakır, 

Erzurum, Mamuratülaziz, Sivas ve Van vilayetlerine vali tayininde elçilere danışılması, 

vali muavinlerinin valininkinden farklı bir dinden olması, valinin maiyetine Hıristiyan 

memur verilmesi, mutasarrıf ve kaymakamların üçte birinin Hıristiyan olması gibi 

taleplerde bulunmuşlardır332. Osmanlı hükümeti bu talebi uygun görmüştür. 

Gayrımüslimler, vali muavini tayin edilebilecek; devletçe gerekli görülen sancaklara 

ehil ve dürüst gayrımüslim mutasarrıf muavini atanabilecektir. Ayrıca konu Meclis-i 

Mahsus-ı Vûkela’da müzakere edilmiş, alınan kararlar 3 Eylül 1895’te bir mazbatayla 

padişaha arz edilmiştir. Buna göre, Hıristiyan memurlar halkın nüfusu nisbetinde nasb 

ve tayin olunacak, polis ve jandarmada Hıristiyan zabit bulunacaktır. Gerçekten de kısa 

bir zaman sonra, vilayet-i sitte başta olmak üzere Andolu'nun çeşitli bölgelerine 

gayrımüslim vali muavinleri atamalarına başlanmıştır333. Vali muavini atanan yerlerde 

Müslümanlar arasında çıkması muhtemel asayiş olayları hakkında gerekli uyarılar 

yapılmıştır. Örneğin Diyarbakır'a Ermeni vali muavinleri tayin edilmesi nedeniyle 

vilayet gerekli tedbirleri almıştır334.  

 

Aristidi Paşa'nın atama işlemleri diğer bazı gayrımüslim memurlar ile birlikte 

hayata geçirilmiştir. Buna göre, o tarihlerde Aydın Müdde-i Umumi Muavini görevinde 

bulunan Aristidi Efendi Sivas’a, Telgraf ve Posta Nezareti Tahrirat-ı Ecnebiyye katibi 

ve Rum Melkit Katolik milletinden İbrahim Selim Suha Efendi Erzurum’a, Ankara Vali 

Muavinliği'nden ayrılan Katolik Andon Efendi ise Bitlis’e ise atanmıştır335.  

                                                
332 Abdülhamid Kırmızı, “Son Dönem Osmanlı Bürokrasisinde Akraba Ermeniler”, Ermeni Araştırmaları 
Dergisi, 2003-Kış, Sayı: 8, dpn. 13. 
333 Atanan bazı gayrımüslim vali muavinleri şunlardır: Todoraki Efendi (müstafi Diyarbekir Vali 
Muavini); İstepan Efendi (Ermeni, Van Vali Muavini); Ligoraki Dagleri Efendi (Diyarbakır Vali 
Muavini, Rum)bk. BOA., İ.DUİT, 146/88, 14/B/1313. 
334 BOA, Y.PRK.UM 34/32, 15/B/1313. 
335 Ahenk, 27 Kanun-ı evvel 1895. 
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Aristidi Paşa’nın İzmir ile bağlantısının nasıl oluştuğu tam olarak 

bilinmemektedir. Ancak kendisi İzmir dışında memuriyet görevindeyken, ailesinin 

İzmir'de yaşadığı eldeki verilerden anlaşılmaktadır. Görev yaptığı süre zarfı içinde 

İzmirle bağlantılarını koparmamıştır. İzin kullanarak sık sık İzmir'e gitmiştir336.  Bir 

dönem hastalığa yakalanan Paşa, tedavisini İzmir'deki hastanelerde yaptırtmıştır337. 

Özel işleri için de sık sık İzmir'e gelmiştir. Ancak bu seyahatların artması üzerine 

Dahiliye Nezareti, Aristidi Efendi'nin Sivas'tan ayrılmaması, İzmir'deki işlerini aracılara 

yaptırması, eğer gitmeye mecbur ise yerine bir başkasının atanmasının uygun olacağını 

belirterek kendisini uyarmıştır338. 

 

 İzmir'deki tedavisinin uzun sürmesi Aristidi Paşa'yı bir süre uğraştırmıştır. 

Orman, Maadin ve Ziraat Nezareti'ne atandıktan sonra konu sürüncemede kalmış, 

nihayet Aristidi Paşa hastalığını doktor raporuyla ispat ederek raporlu olduğu günler 

için ödenmeyen maaşını alabilmiştir339. 1325 (1907-1908) yılı Sivas vilayeti 

salnamesine göre Aristidi Paşa vilayetin tek vali muavini olarak görülmektedir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
336 BOA, DH.MKT, 2312/15, 28/L/1317. 
337 BOA, İ.HUS., 138/50, 1323/Z/23. 
338 BOA, DH.MKT, 2302/61, 07/L/1317. 
339 BOA, DH.MKT, 2861/96, 11/C/1327 
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TABLO 2. 
Sivas Meclis-i İdare-i Vilayet Memurları 

Vali Reşit Akif Paşa 

Vali Muavini Aristidi Paşa 

Merkez Naibi Rıfat Bey 

Defterdar Fazıl Efendi 

Mektubi Esad Rauf 

Ermeni Murahhası Şamaliyan Sarkis 

Aza Haci Ali Beyzade Nuri Bey 

Aza Şeyh Mehmed Efendi 

Aza Tandırcıyan Haçador Efendi 

Kaynak: Mustafa Tekbaş, “II. Meşrutiyet’ten Kurtuluş 
Savaşı’na Sivas’ta Gayrimüslimler”, (Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Türkiyat 
Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Ana Bilim Dalı 
Cumhuriyet Tarihi Bilim Dalı, 2007) s. 46, Salname-i 
Vilayet-i Sivas, 1325, s. 52, 54. 
 

 
 

Yine aynı salnameye göre Aristidi Paşa’nın Nafia Komisyonu Başkanlığı yaptığı 

tespit edilmiştir. 1908'de İzmir mebusu seçilince yerine eski Muş Mutasarrıf Muavini 

Circis Efendi tayin olmuştur340. Sivas Vilayeti Vali Muavinliği görevini 15 sene 

sürdüren Aristidi Efendi'ye hizmetlerinden dolayı ikinci rütbeden nişan-ı Mecidi itası ve 

sair taltiflerin yanı sıra gümüş liyakat madalyasına layık görülmüştür. 

 

 1908’de İttihat ve Terakki Fırkası'ndan İzmir mebus adayı olmuştur. Aday 

olmadan önce sağlık durumunda bir engel olmadığı ve Sivas Vali Muavinliği 

görevinden istifa edeceğini bir mektupla İzmir'e bildirmiştir341. Mebus seçildikten sonra 

İzmir yerel basınında nazır olacağına dair haberler çıkmasına rağmen342 27 Aralık 

1908'de Meclis-i Mebusan’da yapılan oylamada aldığı 120 oyla Meclisi Mebusan İkinci 

                                                
340 BOA, DH.MKT, 2707/118, 23/Z/1326. 
341 Hizmet, 15 Teşrin-i sani 1908. 
342 İttihad, 26 Kanun-ı evvel 1908. 
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Reis Vekaleti’ne getirilmiştir343. Meclise girdiği ilk günden itibaren kendisine önem 

verildiği ve saygı gösterildiği anlaşılmaktadır. Sultan II. Abdülhamid’in Meclis-i 

Mebusan’ın açılışı nedeniyle Yıldız Sarayı'nda 31 Aralık 1908 tarihinde verdiği 

ziyafette Padişah’ın sağ tarafında Sadrazam ve Dahiliye Nazırı ile birlikte yer 

almıştır344. Kısa süre içinde meclis içinde yetkili mevkilere gelmesi farklı görevlere 

getirilmesi için zemin hazırlamıştır. Örneğin dönemin Dahiliye Nazırı Hüseyin Hilmi 

Paşa, Kudüs'e gidecek olan Heyet-i Teftişiye azalığı için kendisine teklifte bulunmuş, 

ancak Paşa meclisteki görevlerini öne sürerek bunu reddetmiştir345. 

 

Hüseyin Hilmi Paşa'nın ikinci sadrazamlığında 22.04.1909 tarihinde Orman, 

Maadin ve Ziraat Nazırlığı'na atanmıştır. Dokuz ay bu görevde kalmıştır. Kısa süren 

nazırlığına rağmen nezaretin reform çalışmalarının gerçekleşmesinde önemli payı 

vardır. Orman, Maadin ve Ziraat Nazırlığı sırasında ilki 1 Eylül 1906'da; ikincisi ise 

Abdülhamid tarafından açılan Bursa Sergisi'346nin açılışını 23 Temmuz 1909 tarihinde 

bizzat gerçekleştirmiştir347.  

 

Aristidi Paşa, bir süre sonra Orman, Maadin ve Ziraat Nazırlığı görevinden istifa 

etti. 21 Ocak 1911’de Ayan Meclisi üyeliğine 10.000 kuruş maaşla atandı348. Bu göreve 

atanması nedeniyle yerine gelecek Rum mebusun seçilmesi için İzmir Belediyesi 19 

Şubat 1911 tarihinde bir duyuru yapmıştır349. Aristidi'nin yerine getirilecek olan Rum 

mebusun tespiti İzmir gündemini bir süre meşgul etmiştir.  

 

 Aristidi Paşa'nın yerine seçilecek olan Rum mebusun kim olacağı İzmirli Rumlar 

arasında öfkeli bir tartışmaya neden oldu. Bazı Rumlar, seçim yapılmamasını ve 

                                                
343 BOA, BEO, 3462/259576, 1326/Z/3, İttihad, 29 Kanun-ı evvel 1908. 
344 Hüseyin Cahit Yalçın, “Sultan Hamidin İlk ve Son Ziyafeti”, Yakın Tarihimiz, C: 1, Sayı: 2, (8 Mart 
1962), s. 46. 
345 İttihad, 30 Kanun-ı sani 1909. 
346 İkinci Meşrutiyet'in ilk yıldönümü dolayısıyla 23 Temmuz 1909-13 Eylül 1909 tarihleri arasında 
Bursa'da açılan zanaat, sanayi ve tarım ürünleri sergisi. Bu sergi 27 Temmuz 1909 günü bir Bulgar ticaret 
kumlu tarafından da ziyaret edildiği ve bazı ön anlaşmalar yapıldığı için, Bursa'nın ilk uluslararası ilgi 
uyandıran fuarı olarak da kabul edilir.  
347 Açılış için Bursa Valiliği özel bir program hazırlamıştır. Bk. BOA, 3061/270055, 01/B/1327. 
348 BOA, BEO 3848/288560, 1329/M/21. 
349 “Daire-i Belediyeden”, İttihad, 19 Şubat 1911. 
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pozisyonun otomatik olarak başka bir Rum Ortodoks tarafından doldurulmasını 

önerdiler. Gerilimin belirleyicisi, hukukçu Aristovolous’un adaylığını destekleyerek, 

“İzmir’in Mecliste hiçbir Helenik temsilcisi bulunmuyor, Aristidi Paşa bir haindi, 

Karolidis bir haindir. Büyük vatansever Aristovoulos bu hainlere göğüs germesi için 

seçildi,” diye iddialarda bulunan İzmir Yunan Konsolosluğu’nun yorumlarıydı350.  

 

İttihatçılar, Aristidi Paşa’nın yerine Türk bir mebus seçilebileceği ancak ittihad-ı 

anasır düşüncesiyle Rum mebus seçilmesini uygun gördüklerini ifade ediyorlardı. 

Gösterdikleri bu özveriye rağmen Rumların bunu anlamamakta ısrar etmesi ve mebus 

seçimlerine karışması Türkleri oldukça öfkelendirmişti. İttihad gazetesi, dava vekili 

Rum Dimitri Dimitriyadi’den “nankör” diye bahsederken; İzmir Valiliği’ne verilen bir 

dilekçeyi gündeme getirmişti.  

 

Dimitri, İttihat ve Terakki’nin adayı olan Emanuelidi Efendi’nin seçilmemesi 

için bir dilekçe hazırlayarak İzmir Valiliği’nden miting için izin istemiştir. Dimitri ve 

onun fikirdaşı Rumların, Emanuelidi Efendi’ye olan olumsuz yaklaşımları büyük 

tepkiyle karşılanmıştı. İttihatçılar,  Emanuelidi’nin vatanperver ve devletine sadık biri 

olması sebebiyle Rumların bir bölümü tarafından mebus seçilmesini istemediklerinden 

emindi. Ayrıca Dimitriyadi’nin kendi düşüncesini Rumların genel düşüncesi gibi 

algılanmasından son derece rahatsızdı. 

 

Bu noktada İttihatçıların olaya koydukları teşhisin çok da yanlış olmadığı 

görülmektedir. Gazeteye göre olay bir partizanlık meselesi veya siyasi bir olay değildir. 

Milliyetçi bir anlayışla ve Yunanlılıkla ilgilidir. Rum Patrikhanesi ve Rum cemaatinden 

bir grup, 8 Şubat 1911 tarihinde yaptıkları toplantıdan sonra; Metropolit Efendi 

tarafından İzmir kazalarına telgraflar gönderilmiş ve Aristidi Paşa yerine 

Aristovoulos'un mebusluğuna onay verildiği belirtilmiştir. Bu telgrafları şaşkınlıkla 

karşılayan İttihad şunları sormaktaydı: 

 
                                                
350 Vangelis Kechriotis, “The Greek İttihatçı Emmanoil Emmanouilidis-opportunist or Ottoman Patriot”, 
Amy Singer, Christoph K. Neumann, and S. Aksin Somel, (eds.), Untold Histories of the Middle East: 
Recovering Voices from the 19 th and 20 th

 
Centuries. London: Routledge, 2011, s. 132. 
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Yunan konsolosları memleketimizde Yunan tebaasının hukuk ve menafi-i 
ticariyesini mi yoksa Osmanlı umur-ı dahiliyesine müdahale ile mükelleftir? Sırf 
bir Osmanlı müessesi olan metropolithanelere giderek, Osmanlı intihap işleri için 
müzakere teklifinde bulunmak ne gibi hak ve teammülün neticesidir? Hükümet 
böyle şeylere layık mıdır351? 

 
İttihatçılar, Rumların bu ve buna benzer gibi girişimlerine artık kesinlikle izin 

vermeyeceklerini ifade ediyorlardı. Eğer devam ederlerse kapı dışarı edileceklerini 

İttihad açıkça sütunlarında söylemişti. Neticede İttihatçıların istedikleri olmuş ve 

Emanuelidi akrabası Aristidi Paşa’nın yerine İzmir mebusu seçilmiştir. 

 

Aristidi Paşa, Heyet-i Ayan'a seçildikten sonra İkinci Meclis Reisi vekili oldu352. 

Sait Paşa Hükümeti'nde Ticaret ve Ziraat Nazırlığı’na getirildi353. 20 Kasım 1911 

tarihinden 9 Temmuz 1912 tarihine kadar nazırlık yaptı. Bu görevindeki hizmetlerinden 

dolayı kendisine birinci dereceden mecidi nişanı verilmiştir354. Hükümetin istifası 

üzerine bu görevden ayrılmak zorunda kalmış ve Heyet-i Ayan meclis üyeliğine geri 

dönmüştür. Heyet-i Ayan üyeliği görevini uzun süre dürmüştür. Bu dönemde “Milli 

Mücadele”ye bir tepki olarak kabul edilen ve Sivas'ta meydana gelen “Şeyh Recep” 

olayında ismi tekrar gündeme gelmiştir. Paşa, Şeyh Recep'i Sivas Vali Muavinliği 

görevinden tanımaktadır. Peyam gazetesinde 29 Ekim 1919 tarihinde yayımlanan 

telgrafta Şeyh Recep Efendi’nin bir meczup değil memleketin fikir sahibi insanlarından 

biri olduğunu iddia etmiştir355. Ancak gelişmeler Aristidi Paşa’nın Şeyh Recep Efendi 

hakkındaki fikirlerinin yanlış olduğunu ortaya çıkarmıştır. Şeyh Recep'in yabancı 

devletlerin istihbarat örgütleriyle içli dışlı olduğu ve onlar lehine bir takım faaliyetlere 

giriştiği İngiliz milli istihbarat kayıtlarıyla doğrulanmaktadır356. 

 

Heyet-i Ayan meclis üyeliğinin yanı sıra idari görevlerde de bulunmuştur. İlk 

olarak 1 Nisan 1919 tarihinde Birinci Reis Vekili, 1 Ocak 1920'de ise İkinci Reis Vekili 

                                                
351 İttihad, 22 Şubat 1911. 
352 BOA, İ.DUİT, 10/106, 18/R/1338. 
353 BOA, İ.DUİT, 8/48, 1330/M/12. 
354 BOA, İ. MBH., 8/1330/Ra-06, 12/Ra/1330, BOA, MV, 226/167, 14/Ra/1330. 
355 http://atam.gov.tr/yeni-belgeler-isiginda-seyh-recep-olayi-ve-seyh-recep-kamil-ozgunes/ 
356 Şeyh Recep olayı ile ilgili ayrıntılı bilgi için bk. Oğuz Aytepe, “Yeni Belgeler Işığında Şeyh Recep 
Olayı Recep Kamil Özgüneş”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı: 55, Cilt: XIX, Ankara, Mart 
2003. 
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oldu. 1 Haziran 1920'de tekrar Birinci Reis Vekilliği görevine getirildi. Aristidi Paşa 

cumhuriyetin ilanından sonra eski bir Meclis-i Ayan üyesi olarak hükümetten emeklilik 

maaşı talep etmiştir357. İhsan Güneş, Aristidi için Türkçeye hakimiyeti, derin hukuk 

bilgisiyle üzerine aldığı her işte iz bırakmış bir devlet adamı demektedir. 1928’de vefat 

etmiştir. 

 

1.1 Meclis-i Mebusan’daki Faaliyetleri 

Aristidi Paşa mebus ve nazırlık yaptığı dönem boyunca Meclis-i Mebusan’ın 1. 

dönemine ait yasama faaliyetlerine katılmıştır. Bu dönemde toplam 60 defa söz alarak 

kürsüye çıkmıştır. Heyet-i Ayan üyeliği döneminde de etkin bir üye profili çizmiştir. 

 

Siyasi, idari, mali, bayındırlık gibi hemen her konuda fikirlerini meclisle 

paylaşan Aristidi Paşa'nın, konularına hakim ve donanımlı bir mebus olduğu 

anlaşılmaktadır. Meclis müzakerelerinde nazik, saygılı ve akıcı bir dille konuşan 

Aristidi'nin iyi bir hatip olmasının yanı sıra yasaların meclisten geçmesinde oynadığı 

yapıcı rol ile dikkat çekmektedir. Meclisin gündemindeki önergelerin temel noktalarını 

açıklamış; mebuslar tarafından daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamıştır. Bu konuda 

Meclis Reisi ve mebuslar tarafından zaman zaman takdir edilmiştir. Mali konularla ilgili 

yasa tasarılarında pek çok kez söz almıştır. Nazırlıkların bütçe müzakerelerinde hemen 

hepsinde görüşlerini ifade etmiştir. Bu konuda nazırlık görevinin getirdiği bir 

tecrübeden söz etmek mümkündür. Nazırlık, Meclis-i Mebusan ve Ayan Meclislerinde 

meclis reisi vekilliği gibi görevlere getirilmesi bu nedenle tesadüf sayılmamalıdır.  

 

Meclisteki konuşmalarında Osmanlı’yı ve devletin çıkarlarını savunan bir 

pozisyon aldığı, İttihatçılarla ters düşmediği görülmektedir. Özellikle “Kiliseler 

Meselesi” ile “Adana Olayları” yasa tasarılarının meclisteki müzakerelerinde 

Osmanlı’yı, devletin ve milletin birliğini övücü sözleri bunun bir ispatıdır. İttihat ve 

Terakki’nin politikalarının savunucusu olarak hükümetin meclise getirdiği tekliflerin 

yasalaşmasında büyük çaba sarfetmiştir. 

                                                
357 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 25114/30.10.0.0-208..416..14, 19/06/1924. 
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 Aristidi Paşa, İzmir’in temsilcisi olarak Meclis-i Mebusan’da İzmir Rıhtım 

Kumpanyası’nın faaliyetleriyle ilgili meclise bir soru önergesi vermiştir. İzmir Rıhtım 

Kumpanyası’nın mali hesaplarını hükümete göstermediği iddiasını öne sürerek 

kumpanyanın şirket içi hesaplarının incelenmesini talep etmiştir358. Soru önergesine 

Nafia Nazırı Muavini Hulusi Bey’in verdiği cevap; Paşa’nın kafasındaki soru 

işaretlerini gidermiştir359. 

 

 Aristidi Paşa'nın bürokrasi geçmişinin olması meclisteki müzakerelerde olayları 

farklı açıdan değerlendirmesine imkân tanımıştır. Mebusların pek çoğuyla bürokrasi 

döneminden gelen bir tanışıklığı mevcuttur. Örneğin Ergani mebus adayı Niyazi Bey'in 

seçim mazbatası onaylanması müzakerelerinde söz alarak Niyazi Bey'in meşrutiyet 

öncesi jurnal olaylarına karışması nedeniyle mebusluğunun reddedilmesi gerektiğini 

belirtmiştir. Niyazi Bey’in yaptığı ileri sürülen jurnal, Diyarbakır’da Bahri Paşa'nın 

öncülüğünde II. Abdülhamid aleyhine bir cemiyetin teşkil edilmesidir. Bu  jurnal 

yüzünden Erkân-ı Harbiye Livası Salih Paşa, Bahri Paşa, Binbaşı Şeref Bey, Bahri Paşa 

ve diğer bazı isimlerin mağdur olduğunu söyleyen Aristidi Paşa adı geçen isimleri şu 

şekilde savunmuştur:   

 
Bahri Paşa, öteden beri namuskâr, milletin işine yarar hamiyetli asker, hamiyetli 
bir asker olduğunu herkes ikrar ediyor. (Alkışlar) Salih Paşa Hazretlerini derseniz 
ona bizzat vukufu tâmmem var. Kendisiyle görüşme şerefini ihraz ettim. Avrupa'da 
ikmâli tahsil ve ilm etmiş ordumuzda vücuduyla iftihar olunur bir asker oğlu 
askerdir.  

 
Binbaşı Şeref Efendi hakikaten hüsnü hulka malik, her suretle kendisinin uhdesine 
tevdi, olunan vazife-i askeriyeyi bihakkın ifaya mülktedir bir askerdir. Zannederim 
ki, diğerleri de muteber, makbul ve menduh zevattandır. Bunları şu surette lekedar 
etmeye çalışmak zannederim ki bir namuslu adamın işi değildir. (Bravo sesleri)360 

 

Diyarbakır mebus adayı Niyazi Bey Mecliste kendini savunmuş fakat mebuslar 

bu savunmayı inandırıcı bulmamıştır. Niyazi Bey'in mebusluğu mecliste 

reddedilmiştir361. 

                                                
358 MMZC, Dev.: 1, Cilt: 1, İçt. Sen.: 1, İnikad: 25, s. 539. 
359 MMZC, Dev.: 1, Cilt: 2, İçt. Sen.: 1, İnikad: 35 s. 53. 
360 MMZC, Dev.:1, Cilt: 1, İçt. Sen.: 1, İnikad: 25, s. 527. 
361 MMZC, Dev.:1, Cilt: 1, İçt. Sen.: 1, İnikad: 25, s. 535. 
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Paşanın görüş beyan ettiği yasa tasarılarından bir tanesi Reji şirketinin 

uygulamalarıyla ilgilidir. Konya Mebusları Mehmet Vehbi ve Abidin Efendi'nin vergi 

tahsilatı ile ilgili verdikleri önerge Reji Şirket'inin uygulamalarını gündeme getirmiştir. 

“Memalik-i Osmaniye Duhanları Müşterekül Menfaa Reji Şirketi”, adından da 

anlaşılacağı üzere Osmanlı Devleti’nin dış borçlarını ödemek amacıyla devletin tütün 

gelirlerine ortak olmak için kurulmuştur. Osmanlı Hükümeti, 1883 senesinde yabancı 

sermayeyle kurulacak olan tütün rejisi şirketine imparatorluk içindeki tütün üretiminin 

denetlenmesinde, tütün alım ve satımında ve sigara üretiminde tekelci ayrıcalıklar 

tanımaktaydı. Reji şirketinin yıllık kârlarının bir bölümü dış borç ödemelerinde 

kullanılmak üzere Duyun-ı Umumiye İdaresi'ne aktarılacaktı362. Tütün rejisinin 

faaliyetleri Meclis-i Mebusan'da mebuslar tarafından yoğun bir şekilde eleştirilmiştir. 

Eleştirilere katılan Aristidi Paşa'nın sözleri mebustan destek bulmuştur: 

 
Binaenaleyh, bunu umumumuz biliyoruz ki, Reji pek çok ahdşikenlik etmiştir. Ne 
kadar taahhüdatı varsa ifa etmemiştir. Ahalinin hukukuna tecavüz etmiştir. Fakat 
bu tecavüzü ettirmemek kimin elindeydi? Bu hakkı kim istimal etmemiştir? 
Hükümet vazifesini ifa etsin, bu hakkını istimal etsin; eğer feshi mukavele icab 
ediyorsa onu yapsın. Yoksa, ihtar etsin, Rejiyi mecrayı kanunisine irca' etsin. 
Bendenizin diyeceği bu kadardır. (“Doğru, doğru” sadaları)363. 
 
Aristidi Paşa, işçi hakları konusunda duyarlılık gösteren bir tutum izlemiştir. 

Temettü nizamnamesi hilafına kadınlardan temettü vergisi alınması dair Kütahya 

Mebusu Cemal Bey'in önergesi hakkında söz almıştır. Önergeyle ilgili ilk olarak Maliye 

Nazırı Rıfat Paşa açıklamalarda bulunmuştur. Önergede konu halı dokuyan kadınlardan 

vergi alınmasına gelmiştir. Söz alan Aristidi Paşa, vali muavinliği yaptığı Sivas’tan 

örnekler vermiştir: 

  

Şimdi Sivas’ta halı yapılıyor efendim ve memleketimizin en başlıca 
mahsulatındandır. Yani mahsulâtı sınaiyesindendir. Sivas’ta halı yapılıyor, bunları 
da işleyen ekseriye kız çocuklarıdır... Son günlerde bir temettünname, Temettü 
Kanunnamesi meydana çıktı. Bunun için geldiler, hanelerde, fabrikalardaki bu 
çocuklardan temettü istediler. Bu çocuklar ağladı, sızladılar. Günde 20 para 
alıyoruz, kimimiz kırk para, size ne verelim? Dediler ki kanun böyle yapıyor. 

                                                
362 Şevket Pamuk, Osmanlı – Türkiye İktisadi Tarihi (1500 – 1914), İletişim Yay., İstanbul, 2005, s. 232. 
363 MMZC, Dev.:1, Cilt: 1, İçt. Sen.: 1, İnikad: 32, s. 732. 
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Binaenaleyh biz isteriz. Halbuki bunu bilmeli iki o fabrikada asıl halıcılık eden 
fabrikatör temettü vergisiyle mükelleftir364.  
 

Paşa, halı dokuyan kadınlardan vergi alınmasına karşıdır. Kendisine cevap veren 

Maliye Nazırı Rıfat Paşa mesele hakkında gerekli takibatı yapacağını; halı dokuyan 

kadınlardan vergi alınmasının doğru olmayacağını belirterek kendisine destek vermiştir. 

Önerge hakkında Maliye Nazırı’nın yaptığı açıklamalar yeterli görülerek müzakereler 

tamamlanmıştır. 

 

 Aristidi Paşa’nın mecliste üzerinde durduğu konularından biri de madenciliktir. 

Ergani Mebusu İbrahim Efendi'nin Ergani bakır madenleri365 hakkındaki soru önergesi 

hakkında görüş bildirerek Ergani madeninin Osmanlı Devleti açısından önemine dikkat 

çekmiş ancak Osmanlı Devleti’nin bu madenden yeteri kadar faydalanamadığını 

belirterek şunları söylemiştir: 

 
Şimdi memalik-i mahrusada en ziyade gözümüzün bebeği gibi gözettiğimiz bir 
maden varsa, Ergani madenidir. En güzel madenimiz bu madendir. Maatteessüf bu 
madenden servet-i tabiyesi nispetinde müstefid olmamız lazım gelirken, istifade 
edemiyoruz. Bu da neden? Bizim bunu suret-i imal ve istimalini bilmediğimizden 
ileri geliyor366. 
 
Paşa, ayrıca yeteri kadar sermaye birikimi olmamasının Ergani’deki 

madenciliğin gelişmesinin diğer bir nedeni olarak görmektedir. Hükümet yerine özel 

teşebbüslerin madeni daha iyi işletebileceğini düşünmektedir. 

 

Suriye vilayetinin Salı kazası dahilinde bulunan fosfat madeni mukavelesi 

layihası hakkında söz almıştır. Fosfat madeni Suriye’nin günümüzde de temel gelir 

kalemlerinden biridir ve devlet bütçesinin önemli bir döviz kaynağıdır. Fosfat 

madeninin işletilmesi için Osmanlı tebasından Nazif El - Halidi Bey ile Fransız Devleti 

tebasından Mösyö Victor Erzem talip olmuştur. Madenden faydalanmak için yapılacak 

bazı tesisat için istikraz alınması gündeme gelmiştir. Söz alan Aristidi Paşa eski bir 

                                                
364 MMZC, Dev.:1, Cilt: 2, İçt. Sen.: 1, İnikad: 47, s. 495. 
365 Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin önemli maden üretim merkezlerinden olan Diyarbakır-Ergani’deki 
madencilik hakkında bk. Fahrettin Kızlak, Osmanlı Döneminde Keban-Ergani Yöresinde Madencilik 
(1775-1850), Ankara: TTK Yayınları, Yedinci Dizi, 1977. 
366 MMZC, Dev.:1, Cilt: 4, İçt. Sen.: 1, İnikad: 91, s. 324-327. 
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Orman-Maadin ve Ziraat Nazırı olması sebebiyle konuyla ilgili kendi döneminde 

yapılan çalışmaları anlatmış ve tasarının kabulü yönünde görüş bildirmiştir367. 

 

Aristidi Paşa’nın görüşlerini belirttiği siyasi niteliği ağır basan iki önemli tasarısı 

bulunmaktadır. Bu yasa tasarıları “Kiliseler Meselesi” ve “Adana Olayları” ile 

alakalıdır. Yasa tasarılarının müzakeresi esnasında hükümet yanlısı bir tutum izlemiştir. 

“Kiliseler Meselesi” mecliste İzmir'in Rum mebuslarının sıklıkla görüşlerini ifade 

ettikleri bir yasa tasarısıdır. Bu mesele, Osmanlı Devleti’nde yaşayan ve farklı milletlere 

tabi olan grupların kendi kiliselerini kurma istekleri nedeniyle ortaya çıkmıştır. Bilindiği 

üzere Osmanlı Devleti’nde çeşitli ırk ve dinlere mensup kişiler etnik kökenlerine göre 

değil Müslüman-Hıristiyan-Musevi olmalarına göre gruplandırılmıştır. Fatih Sultan 

Mehmed, İstanbul’u aldıktan sonra seçilen Patriği Rum-Ortodoks Kilisesi’nin şefi 

olarak tanımıştır. Rum milleti, Rumların yanı sıra tüm Ortodoks Hıristiyanları; Sırp, 

Romen, Bulgar, Ulah, Ortodoks Arnavut ve Arapları da kapsamaktaydı368.  

 

1789 Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik akımları Osmanlı Devleti’ndeki 

çeşitli ulusları etkiledi. O zamana kadar kendilerini Hıristiyan olarak gören gruplar artık 

kendilerini Bulgar, Sırp, Ulah, Rum olarak görmeye başladılar369. Bulgar Kilisesi de MS 

80’den kuruluşundan beri bu Rum Kilisesi’ne bağlıydı. XVIII. ve XIX. yüzyıl boyunca 

Bulgaristan’da bir burjuva sınıfının ortaya çıkması, Bulgar ulusunun oluşumu açısından 

önemli bir gelişme oldu. Yeni ortaya çıkan Bulgar burjuvazisi, Bulgarların ibadetlerini 

Bulgarca yapmalarını ve okullarında ders dili olarak Bulgarcanın okutulmasını Rum 

Patrikhanesi’nden istedi370.  

 

Rum Patrikhanesi, Ortodokslar üzerindeki hakimiyetini kaybetmemek için 

Bulgarların isteklerine olumlu yaklaşmadı. Buna karşın Bulgarlar, Rum 

Patrikhanesi’nden ayrılarak ulusal kiliselerini kurmak konusunda mücadelelerini 

                                                
367 MMZC, Dev.:1, Cilt: 5, İçt. Sen.: 2, İnikad: 91, s. 267-269. 
368 Richard Clogg, The Greek Millet in the Ottoman Empire, Christians and Jews in the Ottoman Empire, 
(Ed. Benjamin Braude-Bernard Lewis), I, London, 1982, s. 185.   
369 http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/821/10417.pdf. (30.01.2013) 
370 Fikret Adanır, Makedonya Sorunu, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1996, s. 65-66.   
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sürdürdüler. Rum ve Bulgar toplumları arasında giderek artan bu anlaşmazlık, Osmanlı 

Devleti’nin Hıristiyan toplumlar arasındaki sonu gelmeyen bu mücadele hakkında 

önlemler almasını zorunlu kıldı ve Osmanlı Devleti, 11 Mart 1870 tarihinde “Bulgar 

Eksarhlığının” kuruluşunu açıklayan bir ferman yayınladı371. Böylece tam bin yıl Rum 

Patrikhanesi’nin yönetimi altında Rumlaştırılmaya çalışılan ve bağımsız bir kiliseleri 

olmayan Bulgarlar, bağımsız bir dinsel yönetim merkezine kavuştular372.  

 

Bulgarlar ile Rumlar arasında kiliseler sorunu II. Meşrutiyet’in ilanına rağmen 

son bulmamıştır. Piriştine Mebusu Hasan Bey’in Rum, Ulah ve Bulgar komitelerinin 

faaliyetleri, Siroz Mebusu Hiristo Dalçef ile Selanik Mebusu Dimitri Velahof 

Efendilerin Selanik, Kosova, Manastır vilayet ve kazalarındaki asayişsizlik ile Kütahya 

Mebusu Abdullah Azmi Efendilerin Rumeli’deki karışıklıklarla ilgili önergeleri üzerine 

mecliste müzakereler yapılmıştır. Müzakerelerde “Kiliseler Meselesi” gündeme gelen 

konulardan biridir. Önergeyle ilgili olarak söz alan Dahiliye Nazırı Hüseyin Hilmi Paşa, 

meclisi bilgilendirmiştir. Hüseyin Hilmi Paşa, meclisteki konuşmasında, 

Makedonya’daki Rum, Bulgar, Sırp ve Ulahlar arasındaki anlaşmazlığın kiliseler 

meselesinden kaynaklandığını belirtmiştir. Söz alan Rum ve Bulgar kökenli mebuslar, 

suçlayıcı bir üslûpla fikirlerini söylemişlerdir. Müzakerelerde İzmir mebuslarından 

Pavlo Karolidi Efendi ve Aristidi Paşa söz almıştır. Makedonya sorununun tarihsel 

gelişimini özetleyen Karolidi Efendi’ye göre sorunun çözümü bu bölgede ıslahatlar 

yapması gereken Osmanlı Devleti’dir373. 

 

 Konunun meclisteki ikinci müzakerelerinde söz alan Aristidi Paşa, önergeyi 

“Asayiş Meselesi” ve “Kiliseler Meselesi” olarak iki ayrı grupta incelemiştir. Hüseyin 

Hilmi Paşa’nın aksine “Kiliseler Meselesi”nin Adliye Nezareti yerine Dahiliye 

Nezareti’ni ilgilendiren bir konu olduğunu savunmaktadır374. Fikirlerini açıklarken 

                                                
371 Hasan Taner Kerimoğlu, “Kilise ve Mektepler Kanunu Örneğinde II. Meşrutiyet Döneminde İttihatçı - 
Rum İlişkileri”, ÇTTAD, VI/14, İzmir, (2007/Bahar), s. 6. 
372 Hüdai Şentürk, Osmanlı Devleti’nde Bulgar Meselesi (1850-1875), Ankara: TTK Yay., 1992, s. 220-
221.   
373 MMZC, Dev.:1, Cilt: 1, İçt. Sen.: 1, İnikad: 20, s. 392-393. 
374 MMZC, Dev.:1, Cilt: 1, İçt. Sen.: 1, İnikad: 21, s. 421. 
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İzmir mebusu Pavlo Karolidi Efendi’ye atıfta bulunarak onu destekleyici nitelikte 

ifadeler ileri sürmüştür: 

 
Kiliseler maddesi nedir? Acaba bu şekavet, bu çeteler, bu komiteler kilise 
maddesinden mi tevellüt ediyor? Kilise maddesi bu şekavet meselesinden mi 
tevellüt ediyor? Hangisi hangisinden çıkıyor? Bunlar zannediyorum ki…Bu sebep 
de söylenmez, siyasi olduğundan, geçen gün, Karolidi Efendi biraderimiz de 
söyledi ki, bir hastalığı tedavi etmek için evvel emirde bunu teşhis etmek lâzımdır, 
bunu teşhis etmeli vakıa da öyledir ve kendilerimin mlütalaasınca o da bendenizin 
fikrime tamamiyle iştirak ediyor. Bu hastalık, bu fenalık, müzminve dahili, yerli 
değildir, harici ve saridir375. 
 
Paşanın Rumeli’deki çetelerin yarattığı asayişin bitirilmesi için Osmanlı 

Devleti’nin gücünü övücü sözler söylemesi meclisten alkışlarla destek bulmuştur: 

 

İster buna propaganda dersiniz, ister komite dersiniz, bunların hepsi bir maksadı 
mahsus üzerine teşekkül etmiş heyetlerdir. Bunlar vasıtasıyla sirayet eder, bunun 
sirayetini kat etmek, menetmek kime aittir? Hükümet-i icraiyeye aittir. Hükümet-i 
icraiyemiz buna kadir midir? Kuvvet-i kahire-i Osmaniye buna değil, bunların 
daha pek büyüklerine kadirdir. (Alkış). 
 
Ortodoks Rum Kilisesi’nin birleştirici bir kilise olduğunu, farklı etnik gruplara 

ait Hıristiyanların arasında eşit hakların varlığından bahsederek şunları eklemiştir: 

 

Şimdi mevzubahis olan kiliseler, Ortodoks cemaati tarafından (Bulgar, Rum, 
Arnavut, Sup, Ulah) kim olursa olsun hepsi bir, hiç bir farkı yoktur. Bir Bulgar ne 
kadar haizi ehemmiyet ise Ortodoks dininde bulunan bir Rumdan zerre kadar farklı 
bir meziyeti haiz değildir. Bir Bulgar, bir Sırp da böyledir376. 
 
Aristidi Paşa, Rum Ortodoks Kilisesi'nden ayrılan Bulgar Kilisesi'nin artık bir 

Ortodoks Kilisesi olmadığını iddia etmektedir. Ona göre Bulgar Kilisesi artık kendi 

mekteplerini kendi kiliselerini yaratabilir fakat Ortodoks addedilemezler. Paşa, konuyla 

ilgili mebusların verdiği önergedeki sorunların çözümünün Meclisin vazifesi dışında 

olduğunu mevcut kanunların ve Dahiliye Nazırı Hüseyin Hilmi Paşa’nın icraatlarının 

sorunun çözümü için aranması gereken adres olduğunu ilave etmiştir377. Aristidi Paşa, 

“Kiliseler Meselesi”nden sonra İstanbul Mebusu Kozmidi Efendi’nin dile getirdiği 

                                                
375 MMZC, Dev.:1, Cilt: 1, İçt. Sen.: 1, İnikad: 21, s. 421. 
376 MMZC, Dev.:1, Cilt: 1, İçt. Sen.: 1, İnikad: 21, s. 422. 
377 MMZC, Dev.:1, Cilt: 1, İçt. Sen.: 1, İnikad: 21, s. 423. 



 

      94  

İzmir Seydiköy, Çeşme ve Midilli Adasında meydana gelen asayiş olayları ile ilgili 

fikirlerini söylemiştir. Asayiş olayları hakkında genel bir yorum yapmıştır: 

 

Midilli'de yine asayişi ihlâl eder bir şey oldu, o da fecidir. Yine bir iki adam 
yaralamışlar. Demek oluyor ki, hariçte, Anadolu'da asayişimiz muhtac-ı 
tekemmüldür. Bu olmazsa, bizim hayatımız tehlikeye girer. Çünkü âsâyiş olmazsa, 
emniyet olmazsa, ticaret olmaz. Ticaret olmazsa saadet olmaz, saadet olmazsa bu 
hal olmaz, ahali yaşayamaz378. 
 

Aristidi Paşa’nın alkışlarla biten konuşmasından sonra Dahiliye Nazırı Hüseyin 

Hilmi Paşa, hem “Kiliseler Meselesi” hem de farklı yerlerde meydana gelen asayiş 

sorunlarıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştur. Konunun tekrar müzakere edilmesi 

gerektiğini belirtmiş, Seydiköy, Çeşme ve Midilli’deki asayiş sorunları sebebiyle adı 

geçen kişilerin soruşturulması için yerleşim birimlerine memurlar gönderildiğini ifade 

etmiştir379.  

  

Önergenin son günkü görüşmelerinde söz alan Pavlo Karolidi, kendisini bir 

Osmanlı olarak kabul ettiği konuşmasında Rumların Bulgarlara kiliselerinde Rumca 

kullanma konusunda bir zorlama yapmadığını söylemiştir. Rumların arasında da 

Bulgarca konuşanlar olduğunu fakat kendilerini Rum olarak tanıttıklarını eklemiştir. 

Ona göre Rumeli vilayetlerinde çıkan sorunlar, kendilerine Bulgar diyenlerle Bulgarca 

konuşan fakat kendilerini Rum olarak kabul edenler arasındadır. Karolidi’nin ilginç bir 

sözü de Rumlara hain diyenlere karşı söylediği “Millete karşı hain olduğumuzu 

söylüyorlar. Biz Osmanlılığımızı bu suretle burada ispat ederiz.” sözleridir380. 

Önergeyle ilgili fikirlerini açıklarken Osmanlı kimliğine duyduğu bağlılığı birkaç kez 

tekrarlamıştır. 

 

“Kiliseler Meselesi” ve “Asayiş Sorunuyla” ilgili mebusların verdiği önerge için 

Dahiliye Nazırı Hüseyin Hilmi Paşa'nın üç birleşimdir yaptığı açıklamalar kafi 

görülmüş; “Kilise Meselesi”nin halli için bir komisyon teşkili ve görevini ihmal 

                                                
378 MMZC, Dev.:1, Cilt: 1, İçt. Sen.: 1, İnikad: 21, s. 423. 
379 MMZC, Dev.:1, Cilt: 1, İçt. Sen.: 1, İnikad: 21, s. 424. 
380 MMZC, Dev.:1, Cilt: 1, İçt. Sen.: 1, İnikad: 22, s. 453. 
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edenlere ceza öngören on bir imzalı önerge kabul olunarak müzakerelere son 

verilmiştir381. 

 

Aristidi Paşa, yine etnik bir mesele olan “Adana Olayları”nın meclisteki 

müzakerelerinde fikirlerini beyan etmiştir. 1909 senesinde Adana’da meydana gelen 

Ermeni olayları,382 Osmanlı Devleti’nin II. Meşrutiyet’in ilanından sonra karşılaştığı 

önemli sorunlardan biridir. Meşrutiyet’in getirdiği hürriyet, adalet ve eşitlik sonucu 

siyasi haklarına kavuşan Ermeniler, pek çok yerde şubeler açarak örgütlenme 

çalışmalarına hız vermiştir. Ancak Adana’da Ermeni nüfusunun planlı olarak 

arttırılması ve Ermenilerin silahlanması gerginliği giderek arttırmıştır.  

 

Adana Ermeni Murahhası Episkopos Muşeg,383 kilise, okul ve meydanlarda 

konuşmalar yaparak halkı ayaklanmaya ve Kilikya Krallığı'nı kurmaya davet etmiştir384. 

Muşeg, Ermenilerin uygun siyasi ortamdan faydalanarak bağımsızlığını kazanacağını 

düşünüyordu. Ermenilerin silahlanmasına karşılık olarak Müslüman ahali de silahlandı. 

Bunun sonucunda 14 Nisan 1909’da başlayan olaylar sadece Adana’yı değil Halep 

vilayetini de etkilemiş, 15 gün süren olaylardan sonra Örf-i İdare ilan edilmiştir385. 

 

Adana’da çıkan olaylar Meclis-i Mebusan’da 18 Nisan 1325 tarihinde müzakere 

edilmiştir386. Müzakerelerde ilk olarak Dahiliye Nezareti Müsteşarı Adil Bey'in izahatı 

dinlemiş, olayın aydınlatılması için Adana Valisi Cevat Bey'den gelen telgraflar 

okunmuştur. İzahattan sonra söz sırası mebuslara gelmiştir. Adana olaylarıyla ilgili söz 

alan İzmir mebusları Aristidi Paşa ve Nesim Masliyah Efendi'dir. Paşa, olaylarda 

                                                
381 MMZC, Dev.:1, Cilt: 1, İçt. Sen.: 1, İnikad: 22, s. 456. 
382 Adana olayları için bk. Mehmet Asaf, 1909 Adana Ermeni Olayları ve Anılarım, İstanbul: TTK 
Yayınları, 16. dizi, 2002. Bayram Kodaman-Mehmet Ali Ünal, Abdurrahman Şeref Efendi Tarihi,  
Ankara: T.T.K. Basımevi, 1996, s. 72–79; Salahi R. Sonyel, “İngiliz Belgelerine Göre Adana’da Vuku 
Bulan Türk-Ermeni Olayları”, Belleten, Cilt 2, Sayı 201, (Aralık 1987’den ayrı basım), s. 1268–1269; 
Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, İstanbul: Belge Yayınları, 1987, s. 551–553. 
383 Adana Ermeni Murahhasası Muşeg’in Adana Olayları’ndaki rolü için bk. Cemal Paşa, Hatıralar, Haz. 
Behçet Cemal,  İstanbul: Çağdaş Yayınları, 1977), s. 426–428. 
384 Nurşen Mazıcı, Uluslararası Rekabette Ermeni Sorununun Kökeni (1878-1920), İstanbul: Pozitif 
Yayınlar, 2005, s. 69-70. 
385 Nejla Günay, “1909 Adana Olaylarından Sonra Yapılan Yardım Çalışmaları”, Gazi Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Yayınları /Akademik Bakış, Cilt: 2, Sayı: 4, Yaz 2009, , Ankara, s. 116. 
386 MMZC, Dev.:1, Cilt: 3, İçt. Sen.: 1, İnikad: 63, s. 119-136. 
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Müslüman Türkleri ve hükümeti sorumlu tutmamakta bu olayın sorumlularının 

yapılacak tahkikat sonucunda öğrenileceğini savunmuştur. Birkaç kişinin karıştığı 

olayların tüm Müslüman Türklere mal edilemeyeceğini, Osmanlı tarihinde hiç bir 

zaman Hristiyan kıyamı olmadığını vurgulamıştır. Osmanlı kimliğinin önemine işaret 

eden Aristidi Paşa şunları söylemiştir: 

 

Simdi bu hadise nasıl zuhur etmiş? Acaba bunlara Ermeni Osmanlıları mı 
sebebiyet vermiş? Yoksa İslam Osmanlıları mı sebebiyet vermiş? Bunu aramak 
tabii zaruri ve lâzımdır. Çünkü katiyen eminim ki, İslamlar bunu yapmamışlardır… 
Çünkü 1311 senesinde bunu İslamlar yapmamıştır. Eğer 1311 senesinde İslamlar 
Hıristiyanları katletmiş diye bir fikir hasıl olmuş ise, bu pek yanlıştır. Tarih-i 
Osmanide böyle bir şey yoktur. İslam ve Hıristiyan birlikte 700 seneden beri ömür 
geçirmiştir. Hiçbir vakitte, celali vakayi olmuş, Yeniçeriler zuhur etmiş, istilâlar 
olmuş, umumiyetle Hıristiyan’ı katletmeye kıyam etmemiştir. Hattâ cevaz 
vermemiştir. Katiyen yoktur. Yalnız bir yedi hainin bir fiili mahsusudur. Bu bir 
millete teşmil olunamaz. Onun tarihini telvis edemez. Osmanlı tarihi o gibi 
mülevvesattan masundur387. 
 

Adana olaylarından Osmanlı hükümetini sorumlu tutmayan Aristidi Paşa’ya 

İzmir mebusu Nesim Masliyah’ın Adana Valisi'ni hükümetin görevden alınması 

gerektiğini söylemesi üzerine Paşa hükümeti savunmaya devam eden şunları 

söylemiştir: 

 

O sıra, valiyi azletmek, olmazdı. Onu valiyi evvelce ne için azletmedi deniyorsa, 
onu anlarım. Sonra, valiyi azletmek, hiç anlamam. Binaenaleyh, rica ederim. 
İtidali demle düşünelim. Kavmiyet, milliyet yoktur. Çünkü ne Ermenilerde kabahat 
var, ne İslâmlarda kabahat var. Buna katiyen eminim. Bu böyle tahakkuk 
edecektir388. 

 
Aristidi Paşa, Adana’daki Ermeni olaylarının gerekli tahkikatlar yapıldıktan 

sonra açıklığa kavuşacağını söyleyerek sözlerini tamamlamıştır. 

 

Hukuk eğitimi alan Aristidi Paşa, iyi bir hukukçu olduğunu söz aldığı yasa 

tasarılarında göstermektedir. Pasaport, sicil-i nüfus, belediye, posta ve telgraf gibi kamu 

kurumlarının teşkilatlanmalarını içeren kanun tasarılarının yasalaşmasında emekleri 

vardır. Memur ve tekaüd maaş düzenlemeleri, nizamnameler, ceza yasa tasarıları vb. 
                                                
387 MMZC, Dev.:1, Cilt: 3, İçt. Sen.: 1, İnikad: 63, s. 133. 
388 MMZC, Dev.:1, Cilt: 3, İçt. Sen.: 1, İnikad: 63, s. 134. 
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gibi idari ve hukuki anlamda yeterli bir donanım isteyen yasa tasarılarında sıklıkla 

fikirlerini ifade etmiştir. Posta ve Telgraf Nezareti'nin kuruluşu hakkındaki yasa tasarısı 

söz aldığı yasa tasarılarından biridir. Osmanlı Devleti’nde ilk posta teşkilatı, halkın 

posta ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla 23 Ekim 1840 tarihinde Nezaret olarak 

kurulmuştur. 23 Mayıs 1909 tarihinde ilk telefon santralinin İstanbul'da hizmete 

verilmesinden sonra Posta ve Telgraf Nezareti, 1909 senesinde “Posta, Telgraf ve 

Telefon Nezareti” haline dönüştürülmüştür.  

 

II. Meşrutiyet’in ilanından sonra posta ve telgraf işlerinde kolaylıklar sağlanması 

için yapılan çalışmalar Meclis-i Mebusan'ın gündemine gelmiştir. Hükümet yapılacak 

çalışmalar için Mısır'da benzer çalışmalar yapan Halil Hammade Paşa ve Saba Paşa'dan 

faydalanmak istemiştir. Mısır Posta İdaresi'nin bir zamanlar başında bulunan ve yabancı 

postaların faaliyetlerine son vererek son derece modern bir teşkilatlanma yaratan Saba 

Paşa'nın çalışmaları haylice takdir edilmekteydi. Kamil Paşa Hükümeti, bu amaçla 

paşayı İstanbul’a çağırmış ve ondan nezaretle ilgili bir rapor hazırlamasını istediği gibi 

kendileri için çalışma şartlarını belirlemesini talep etmiştir. İncelemelerini tamamlayan 

Saba Paşa oldukça kapsamlı bir reform paketi hazırlamış ve bazı şartları kabul edilirse 

çalışabileceğini hükümet çevrelerine duyurmuştur389. 

 

Saba Paşa’nın reform paketini inceleyen Meclis Komisyonu, sonuç raporunda 

Saba Paşa’nın istenilen reformu başarıya ulaştıracak bir kişi olduğunu belirtmesine 

rağmen; reformun finansmanı konusunda bazı soru işaretleri olduğunu açıklamıştır. 

Nezaretin kendi başına örgütlenmesiyle masrafların artacağına dikkat çekilen raporda, 

Paşa’nın kendisine biçtiği maaş çok bulunmuştur390. Mebusların tasarıya yönelik 

eleştirileri özellikle yöneticilere ait maaşlarla, yetki ve görevlerinin tam olarak 

belirlenmemesi noktasında yoğunlaşmıştır.391 Söz alan Aristidi Paşa, Saba Paşa’ya atıfta 

bulunarak Saba Paşa'nın reformlarına yönelik eleştirilerin nedenini açıklamıştır: 

                                                
389 Erkan Tural, “Osmanlı Posta Bürokrasisi 1908-1914”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt: 28 Sayı: 46, Ankara, Yayın Tarihi: 2009, s. 
211. 
390 Tural, s. 215. 
391 Tural, s. 216. 
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Efendiler, Telgraf ve Posta umurunu ıslaha olan ihtiyacı kimse inkâr edemez. 
Hattâ bu ihtiyaçtan dolayıdır ki, Mısır'dan evrakı, zannederim ki bu Mecliste 
okundu. Bu mütahassıs, şimdi Posta ve Telgraf Nezareti’nden istenilen tahsisatın 
beş mislini istiyordu. Kendi nefsi için de bizim nazarımıza vereceğimiz paranın üç 
mislini istiyordu. Biz onu tabii kabulde tereddüt ettik. Niçin? Çünkü bizim Posta ve 
Telgraf Nezareti’nin varidatı, buna mütehammil değildi, onun için reddettik392. 
 
Yasa tasarısının tartışılan konularından biri de posta ve telgraf işlerinin nezaret 

mi yoksa bir müdürlük olarak mı teşkilatlanması gerektiği meselesidir. Aristidi Paşa, 

posta ve telgrafın önemli bir konu olduğunu söyleyerek nezaret olarak 

teşkilatlanmasının doğru olduğunu vurgulamıştır. 

 

Aristidi Paşa, 1325 senesi memur maaşlarında indirim yapılması hakkındaki yasa 

tasarısı görüşmelerinde memurları desteklemiştir. “İzmir mebusu olarak konuşuyorum, 

nazır olarak değil” diyerek başladığı konuşmasında memur maaşlarında indirimi kabul 

eden mebusları eleştirerek şunları söylemiştir: 

 

Görüyorum ki efendim, Meclis-i Âlide bir cereyan var; Memurların maaşı. Altı bin 
kuruş alan bir memur dört bin kuruşa insin dendi mi altmış tane el kalkıyor. Üç bin 
dendi mi yüz tane kalkıyor, İki bin dendi mi iki yüz tane kalkıyor. Umumiyet 
itibariyle bu böyledir. Hiç vermeyelim dense, hepsi kalkacak. Bunu böyle bir hissi 
vatanperveri ile hasbelhamîye söylüyorum... Bu sade para meselesi değildir. Bu 
nihayette senede belki iki bin yüz lira iktisat edeceğiz, nedir iki yüz bin lira bir 
devlet için? Bin defa hiç, yine hiç. Fakat memurların iktidarsızlarını iki bin kuruşa 
getirirsek eyvah bize, bizim işimiz mahvolur. En muktedir, güzide memurlar 
bulundurmalıyız. Faal, muktedir, iş görene para vermeli, ağna etmeli, 
memurinimize iş vermeli, ondan iş istemeliyiz393. 
 
 Memurlarla ilgili diğer önerge ise Sakız Mebusu Çelebidi Mihalaki Efendi’nin 

Cezayir-i Bahr-i Sefid vilayetinde görev yapan memurlara zam yapılması hakkındaki 

önergesidir. Aristidi Paşa, benzer şekilde memurlara zam yapılmasını savunmuş ve 

önergenin bütçe komisyonuna havalesini uygun görmüştür. Önerge, diğer mebusların 

tasarının bütçe müzakerelerinde görüşülmesinin uygun olacağını talep etmesi üzerine 

reddedilmiştir394. 

                                                
392 MMZC, Dev.:1, Cilt: 2, İçt. Sen.: 1, İnikad: 38, s. 193. 
393 MMZC, Dev.:1, Cilt: 3, İçt. Sen.: 1, İnikad: 72, s. 434. 
394 MMZC, Dev.:1, Cilt: 2, İçt. Sen.: 2, İnikad: 45, s. 447-448. 
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 Aristidi Paşa, 1325 senesi bütçesi için söz aldığı müzakerelerde Orman-Maadin 

ve Ziraat Nazırı sıfatıyla hususi ormanlardan alınacak vergiler hakkında meclisi 

bilgilendirmiştir.395. Kısa bir süre Orman ve Maadin Nazırlığı yapan Aristidi Paşa, Sivas 

Mebusu Dagavaryan Efendi396’nin dokuz madde halinde tespit ettiği Osmanlı 

Devleti’nin zirai meseleleriyle ilgili soru ve yorumlarına Orman-Maadin ve Ziraat 

Nazırı sıfatıyla cevap vermiştir. Dagavaryan Efendi, zirai eğitim kurumlarının sayı ve 

nitelikleri üzerinde özellikle durmuştur. Aristidi Paşa nazırlık olarak yaptıklarını 

anlatırken; Dagavaryan Efendi'nin sık sık Fransa’daki zirai kurumlarını örnek 

göstermesi ve Osmanlı’nın da aynı yolu izlemesi gerektiği sözleri üzerine Aristidi 

Paşa’nın “Mutlaka Fransa’ya mı benzemeliyiz?” diyerek Osmanlı kimliğini savunan bir 

cevap vermesi dikkat çekicidir. Zirai meselelerle ilgili diğer maddelerin görüşülmesiyle 

müzakereler sona ermiştir397. 

 

 Aristidi Paşa, 1325 senesi Orman-Maadin ve Ziraat Nezareti bütçesi hakkında 

meclise bilgi vermiş, kendisine yöneltilen soruları yanıtlamıştır. İyi ormancı yetiştirmek 

için yurtdışına öğrenci gönderilmesinin uygun olacağını söylerken; yabancı hocaların 

Osmanlı’ya transfer edilmesine ise karşı çıkmaktadır: 

 

Efendim, gelecek muallim bir kerre bizim memleketin havasını, lisanını, ahlâkını 
bilmez. Halbuki bizden gidecek olursa, faydası daha ziyadedir. Mekâtib-i 
İdadiyeden hiç olmazsa mezun olanları göndereceğiz, orada öğrenecek, gelecek. 
Burada kendi lisaniyle hemşerilerine talim edecek. Şimdi Ecnebi hocası 
getirmekten ise, bizim talebe göndermemiz daha faydalıdır398. 
 
Aristidi Paşa'nın idari anlamda müfettişlik kurumunu desteklediği 1326 senesi 

Adliye Nezareti399 bütçesi münasebetiyle sarf ettiği sözlerden anlaşılmaktadır. Adliye 

                                                
395 MMZC, Dev.:1, Cilt: 4, İçt. Sen.: 1, İnikad: 100, s. 628-631. 
396 Sivas Mebusu Doktor Dagavaryan Efendi, Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın kurucularındandır. 
397 MMZC, Dev.:1, Cilt: 4, İçt. Sen.: 1, İnikad: 91, s. 317-324. 
398 MMZC, Dev.:1, Cilt: 6, İçt. Sen.: 1, İnikad: 127, s. 199. 
399 Adliye Nezareti ile ilgili geniş bilgi için bk. Fatmagül Demirel, Adliye Nezareti: Kuruluşu ve 
Faaliyetleri 1876-1914, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, , 2008, Ekrem Buğra Ekinci, Tanzimat 
ve Sonrası Osmanlı Mahkemeleri, İstanbul: Arı Sanat Yayıncılık, 2004. Erkan Tural, “II. Meşrutiyet 
Dönemi’nde Adliye Ve Mezâhip Nezareti’nde Bürokratik Reform”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi, Cilt: 57 Sayı: 2, Yayın Tarihi: 2008, S. 223-252. 
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müfettişliği, Adliye Nazırı Mehmed Said Paşa400 zamanında ihdas edilmiştir401. Adliye 

müfettişliği ihdas edildikten sonra kimi zaman lağvedilip sonra tekrar kurulmuştur. 

Aristidi Paşa, bu konuya temas ederek başladığı konuşmasında adliye müfettişliğinin 

gerekliğini vurgulayarak şunları söylemiştir: 

 

Fakat bugünkü teşkilâtında müfettişlerin vücuduna lüzum görünüyor. Vakıa 
mehakimimiz, müfettişlerin vücudundan istiğna hasıl edecek bir tekamül hasıl 
ederse o vakit cümlemiz ona ihtiyaç olmadığını tasdik ederiz. Fakat zannederim ki 
bugünkü mehakimin ahvali, teftiş ihtiyacından vareste kalamaz. Kaldı ki, her 
vilayete ayrı ayrı müfettiş göndermeli, Şimdi, mukaddema böyle her vilayete 
müfettiş tayin olunmuştu402. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
400 Osmanlı devlet ve siyaset adamı. II. Abdülhamid saltanatında yedi kez ve İkinci Meşrutiyet döneminde 
iki kez olmak üzere, toplam dokuz dönemde dokuz yıla yakın sadrazamlık yapmıştır. 
401 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, C. VIII, Ankara: TTK Yayınları, 1995, s. 348-349. 
402 MMZC, Dev.: 1, Cilt: 5, İçt. Sen.: 2, İnikad: 100, s. 570-571. 
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2-  Emanuel Emanuelidi (1859/60-1943) 

Emanuelidi Efendi, 1859/1860 (1275) senesinde Kayseri’de dünyaya gelmiştir. 

Babası Haralambos Efendi'dir. İzmir mebuslarından Aristidi Paşa'nın yeğenidir. 

Atina’da hukuk eğitimi almıştır. Avukatlık ve gazetecilik yapmıştır.  

 

 Emanuelidi Efendi'nin 11 Mart 1911 tarihinde hazırlanan mazbatası 20 Mart 

1911 tarihinde Meclis-i Mebusan tarafından tasdik edilmiştir. Aristidi Paşa'nın yerine 7 

Mart 1911’de İzmir'den 177 oy ile mebus seçilmiştir. Mebus seçildikten kısa bir süre 

sonra 73 oy alarak İkinci Reis Vekili olmuştur403. 1. ve 2. devre meclisinde İzmir 

mebusluğu yapmış, 3. devrede ise Aydın mebusluğuna seçilmiştir. Emanuelidi Efendi, 

Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından sonra Atina'ya yerleşmiştir. 

 

                                                
403 MMZC, Dev.: 1, Cilt: 1, İçt. Sen.: 4, İnikad: 2, s. 15. 

TABLO 3. 
Aristidi Paşa’nın  

 Söz Aldığı Konuların Tasnifi 
1. Dönem 

(17 Aralık 1908-18 Ocak 1912) 
Beyanat ve Nutuklar 1 
Bütçe Münasebetiyle 4 
İntihap Mazbatası 1 
İstida 1 
İstizah 3 
Kanun  3 
Kanun Tasarısı 14 
Mazbata 4 
Müzakerat 1 
Nazırlık Dönemiyle İlgili 4 
Önerge 19 
Telgraflar 1 
Tezkere 3 
Zabt-ı Sabık 1 
TOPLAM 60 
Kaynak: Yukarıdaki istatistiksel veriler TBMM 
Zabıt Cerideleri’nden faydalanılarak tarafımızdan 
oluşturulmuştur. 
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 Emanuelidi hakkında en doyurucu bilgiler, Vangelis Kechriotis tarafından 

kaleme alınan “The Greek İttihatçı Emmanoil Emanuelidi-opportunisty or Ottoman 

Patriot” adlı makalesinde yer almaktadır. Emmanoudilis'in biyografisi hakkında 

Vangelis şu bilgileri kaydetmektedir: 

 

 Bu işinin ehli hukukçu ve politikacının doğum tarihi hakkında hiçbir bilgimiz yok 
fakat Kayseri’de doğduğunu ve 1943 senesinde Atina’da öldüğünü biliyoruz. 
Yunan ordusunun 1922’deki yenilgisinden ve ardından Yunan Ortodoks nüfusunun 
Küçük Asya’dan çıkarılmasından sonra, Eleftherios Venizelos’un liderliğindeki 
Yunan Liberal Partisi’nin bir üyesi ve aynı zamanda Küçük Asya Politik 
Merkezi’nin önde gelen bir figürüdür. Yunan Batı Makedonya valisi olarak görev 
yapmış ve 1928-31 yılları arasında Venizelos kabinesinde sosyal yardım bakanı 
olmuştur.”  

 
 Emanuelidi, ilk olarak İzmir’de 1897’deki Greko-Osmanlı Savaşı sonrasında 
yayınlanan kısa süreli Aktis (“Kıyı”) adındaki derginin editörü olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Asıl mesleği dışında basın hayatında etkin yerlerdeki rolü onun mebus 
seçilmeden önce İzmir'in siyasi ve sosyal hayatında belli bir öneme sahip olduğunu 
gösteriyor. İzmir, o yıllarda Yunan Ortodoks nüfusunun üzerinde hegemonya 
kurmakta birbirleriyle yarışan iki yönetim zümresinin arasındaki ihtilaftan 
muzdariptir. Rum Ortodoks cemaatinin önde gelen isimlerinden olan Emanuelidi, 
fikir ayrılıkları yaşayan Rum cemaatinde Osmanlı yanlısı tutumuyla dikkat 
çekmişti. Emanuelidi'nin bu tutumuna karşılık olarak Yunan cemaatinin bir bölümü 
tarafından Hellenizme ihanetle suçlanmaması gecikmemiştir. Buna karşılık İttihat 
ve Terakki'yle vardığı uzlaşma sonucu mebus seçilmesi ise ona cemaat üzerinde 
söz söyleme ve etkinlik gösterme olanağı vermişti. 

 
 Emanuelidi'nin “Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Yılları” adlı bir kitabı 
bulunmaktadır. Ağustos 1920’de tamamlanan bu eser ancak 1924 senesinde 
yayınlanmıştır.  Emanuelidi’nin 1908-1912 arası dönemden bahsetmemesi bilinçli 
bir tercih olarak açıklanabilir. Çünkü o dönemlerde İttihat ve Terakki'nin 
politikalarının önde gelen politikacılardan birisi kendisidir. Kitapta, Osmanlı'nın 
son dönemi hakkında bir tasvir görmekteyiz. Bu tasvire göre Türkiye Cumhuriyeti 
kanun yoluyla ve esasında Hıristiyan ırkları yerinden eden ve hayatı yabancılar 
için çekilmez kılan genel harp nedeniyle Türk ve Müslüman olmayan unsurlarından 
yoksun kalmış yabancı düşmanı ve tahammülsüz bir devlettir. “Türkiye 
Türklerindir” anlayışı şimdi başkenti Asya’da bulunan ulusalcı devlet tarafından 
en dar anlamıyla ve inatla uygulanıyor ve rejimin kendi algısı altında işliyor404.  

 

Bu yorum, ulusal bir devlet kuran Türkiye için önyargılı ve gerçek dışı bir 

değerlendirmeyi ifade etmektedir. Sıkı bir ittihatçı olan Emanuelidi'nin Kurtuluş 

Savaşı'ndan sonra siyasi anlamda değişikliklere uğradığı açıktır. Ayrıca 1912 öncesinde 

                                                
404 Kechriotis, 2011, s. 129. 
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Yunanlılar tarafından hain olarak damgalanan Emanuelidi'nin kendisi hakkındaki 

yargıları yıktığı 1923 sonrası Yunanistan'da üstlendiği üst düzey siyasi görevlerden 

anlaşılmaktadır. Vangelis şöyle devam etmektedir: 

 

Balkan Savaşları’nın çıktığı 1912 sonbaharında Sultanahmet Meydanı’nda 
düzenlenen bir mitingde Emanuelidi, Türkiye’nin toprak bütünlüğünü ve 
vatandaşlarının haklarını savunan bir konuşma yapmış ve söz konusu mitinge 
İzmir’den Musevi vekil Nesim Masliyah da katılmıştır. İttihat ve Terakki 
Fırkası’nın bir savunucusu olarak,  Emanuelidi zaten Atina gazetelerinin öfkesini 
üzerine çekmiş ve bu durum, kendisine bir kez daha hain dedikleri ateşli bir 
polemiği başlatmıştı. Ancak Atina basınından gelen bu saldırı,  Emanuelidi’nin 
zaten bir hukukçu ve vatansever olarak bilindiği İzmir’deki Yunan Ortodoks 
cemaatinin büyük kısmında herhangi bir etkiye yol açmadı405. 
 
Emanuelidi'nin siyasi faaliyetlerinde kendisine eşlik eden Hristos Solomonidis 

adlı bir gazeteci göze çarpmaktadır. Yunan cemaatinin siyasi hayatında önemli bir figür 

olan Solomonidis 1897 İzmir doğumludur. Kayseri kökenli bu gazeteci Osmanlı 

sınırları içindeki en önemli yayın organlarından Amalthia’nın yayıncısıdır406.  

Emanuelidi ile Solomonidis'in yolları Yunan Ortodoks nüfusunun üzerinde İzmir’de 

egemenlik kurmaya çalışan iki farklı yönetim anlayışındaki benzerliklerde kesişmiştir.     

Rum cemaati bu dönemde Merkezi Komite ve Yaşlılar Konseyi olarak iki farklı 

otoritenin güdümündeydi. 1900’lü yılların başında Yaşlılar Konseyi, hem yönetimsel 

hem de dini meselelerde hegemonya iddiasında bulunmuştur. Bu iddia aynı zamanda 

cemaatin güdümündeki vakıfları kontrol etme ve bir anlamda cemaatin tek lideri olma 

anlamına geliyordu. Kısa süre sonra cemaat içinde bir kriz çıktı. Kriz sürecinde 

Solomonidis ve Emanuelidi ağır bir şekilde suçlanmıştır. Atinalı gazeteci Stelios 

Tsalouchos, Solomonidis’i çıkarcı olmakla, Emanuelidi’yi ise küçümseyici bir ifadeyle 

Manol Pahsa (Türklere itaat eden) olarak adlandırarak itham etmişti407.  Osmanlıcı 

olarak bilinen ve “hain” olarak damgalanan bu iki isim cemaat yönetiminde söz sahibi 

olmak isteyen Karamenlides çetesine bağlıydı. İzmir’de Hellenizm’e karşı olmakla 

suçlanmışlardı. Emanuelidi’nin Meclis-i Mebusan’da Hrıstiyanlara karşı yapılanları 

                                                
405 Kechriotis, 2011, s. 133. 
406 Vangelis Kechriotis, “Gavur İzmir'den Yunan Smyrni'ye: Bir Kayıp Atlantis'in Yeniden İnşası”, 
Değişen İzmir'i Anlamak, Ankara: Phoenix Yayınevi, 2010, s. 437. 
407 Kechriotis, 2011, s. 133. 
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zulüm olarak nitelendirmesi bile Helenizm yanlılarının kendisi hakkındaki olumsuz 

yargılarını değiştirmesine yetmemişti. 

  

Vangelis, ayrıca Emanuelidi'nin İttihad gazetesinde çıkan bir makalesinde 

Osmanlı-Bulgar Savaşı hakkında öne sürdüğü düşüncelerden yola çıkarak onu bir 

Osmanlı vatanseveri olarak gördüğünü belirtmektedir408. 

 

2.1 Meclis-i Mebusan’daki Faaliyetleri 

   Meclis-i Mebusan 3 döneminde de (1908, 1912, 1914) mebus seçilen 

Emanuelidi meclis çalışmalarında etkinlik gösteren İzmir mebuslarındandır. Meclis 

müzakerelerinde toplam 69 kez söz almıştır. Hukukçu olması hasebiyle Adliye 

Nezareti'ni ilgilendiren yasa tasarılarına önem göstermiştir. 1911 senesine ait Adliye 

Nezareti'nin bütçesinde yaşanan sıkıntılar üzerine söz alarak şunları ifade etmiştir: 

 

Bendeniz, paramız olmadığından adliyeye para veremeyiz sözünü kabul 
edemiyorum. Harbiyeye bu kadar para verildi. Ne için? Tabii, vatanı muhafaza 
için, değil mi efendim? Vatan-ı muazzezi muhafaza, medeniyyet-i Osmaniyyeyi 
müdafaadır. Vatanımızı bir adi vatan makamında telakki edemeyiz. Hepimiz vatan 
için fedây-ı nefs edeceğiz. Ne için? Müstakbel olan bir medeniyyet-i Osmaniyyeyi 
temin için409. 

 
Bu sözler Emanuelidi Efendi'nin diğer bazı gayrımüslim mebuslar gibi o 

dönemde Osmanlı kimliğini benimseyen bir üslûba sahip olduğunu göstermektedir.  

Emanuelidi Efendi, Adliye Nezareti'nin daha etkin bir nezaret olması gerektiğini 

savunmaktadır. Ona göre Adliye Nezareti'nin iyi hizmet verebilmesi için mutlaka para 

sıkıntısı giderilmelidir. Adaletin bir devletin temeli olduğu fikrindedir. Adliyesiz bir 

meşrutiyet yönetimi olamayacağını vurgulayarak sözlerine şu şekilde sürdürmüştür: 

 

Bugün ecnebilerin de yüzümüze vurdukları ve hattâ kapitülasyonları muhafaza 
hususunda istinad ettikleri nokta da bundan ibarettir. Bize, adliyeniz yoktur 
diyorlar. Bu acı sözleri işitiyoruz. Ecnebilerin acı sözlerini işitmeyecek olursak 
ıslah-ı nefs etmek ihtimali yoktur. Bendeniz, dliyemiz için paramız yoktur sözünü 

                                                
408 Kechriotis, 2011, s. 131. 
409 MMZC, Dev.: 1, Cilt: 5, İçt. Sen.: 3, İnikad: 73, s. 68. 
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kabul edemiyorum. Hususiyle Meşrutiyetimiz var. Peki, Adliyesiz nasıl Meşrutiyet 
olabilir 410? 
 
  Emanuelidi, Adliye Nezareti'nin bütçe müzakerelerinde ayrıca kapitülasyonların 

Osmanlı Devleti’nin gelişmesine engel olduğu ve adliye hakimlerinin yeterli maaş 

almalarının gereği üzerinde durmuştur. Adliye memurlarının yaşam standartlarının 

yükseltilmesini talep ederek; Adliye Nezareti'nin 1911 yılı bütçesine dair konuşmasını 

meclisteki mebusların alkışlarıyla tamamlamıştır. 

 

 Maarif Nezareti'nin 1327 senesi bütçesi görüşmelerinde Osmanlı Devleti’ndeki 

yabancı okullarının teftişleri hakkında görüşlerini ifade etmiştir. Osmanlı'daki yabancı 

okulların sayısı 19. yüzyılda büyük oranda artmıştır. Osmanlı Hükümeti, yabancı 

okulların teftişi için, 1886 tarihinde Maarif Nezareti’ne bağlı olarak “Mekâtib-i Gayri 

Müslime” ve “Ecnebiye Müfettişliği” kurmuştur411. Böylece gayrımüslim azınlık özel 

okulları ile yabancı devlet okulları üzerinde ilk kez “müfettiş-i mahsusa” aracılığı ile 

denetim altına almaya çalışmıştır. Ancak bu düzenlemelerin 1869 Maarif 

Nizamnamesi'ndeki gibi bağlayıcılığı olduğunu söylemek zordur412. Buna rağmen 

Emanuelidi, bu okulların teftişlerinden gayrımüslim cemaatlerin şikayetçi olduğunu ve 

bu durumun ittihad-ı anasır düşüncesine aykırı durumlara yol açtığı düşüncesindedir. 

 

 Grebene Metropolidi Emilyanus Efendi413'nin katli ile ilişkin meclis 

müzakerelerinde söz almıştır. Metropolidin katledilmesi mecliste uzun süre 

tartışılmıştır. Gayrımüslim mebuslar, olayın tüm ayrıntılarıyla aydınlatılmasını 

istemiştir. Mecliste olayla ilgili ilk konuşan mebus olan Emanuelidi Efendi cinayetin 

vahşi bir şekilde işlendiğini vurgulayarak şunları söylemiştir: 

 

Kendisi yalnız değil, beraberinde bulunan Diyakos ve zavallı bir uşağı de 
Metrepolid Efendiyle beraber i'tlâf edilmiştir. Vahşet o dereceye kadar ileri 
vardırılmıştır ki, cesedin kurşun yarası olmayan mahalli görülmemiştir. Alınan 

                                                
410 MMZC, Dev.: 1, Cilt: 5, İçt. Sen.: 3, İnikad: 73, s. 68. 
411 Bayram Kodaman, Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, Ankara, 1999, s. 33-36. 
412 Melek Öksüz, “Osmanlı Topraklarında Hukuki Statü Arayışı ve Varlık Mücadelesinde Amerikan 
Kurumları”, History Studies, Volume 2/1, 2010, s. 155. 
413 Emilyanus Efendi, Manastır Rum metropolidliği görevinde de bulunmuştur. Bk. BOA, BEO, 
2590/221239, 06/L/1324 . 



 

      106  

havadise göre meyyitin elleri kesilmiş bir tarafa atılmış, bazı havadise göre gözleri 
de oyulmuşltur. Bizim malûmatımız bundan ibarettir. Böyle bir cinâyet-i azîme 
hakir ve âciz bir fert aleyhinde bile olsa yine mûcib-i nefret bir cinayettir414. 
 
  Emanuelidi, Rum vatandaşların yanı sıra tüm Osmanlı vatandaşlarının da büyük 

bir galeyan ve heyecan içinde olduğunu söyleyerek hükümetin olaya el koymasını ve 

sorumluların cezalandırılmasını istemiştir. 

 

 Toplantı ve gösteri yürüyüşlerini düzenleyen “Tecemmuat Kanunu”, İzmir 

mebuslarından Seyyid Bey ve Emanuelidi Efendi'nin söz aldıkları bir yasa tasarısıdır. 

Bu kanun,  izinsiz olarak toplum düzenini bozacak şekilde yapılan toplantılarla ilgili ne 

gibi düzenlemelerin ve tedbirlerin alınması gerektiğini içermektedir. Bu kanundan önce 

Osmanlı Hükümeti tarafından çıkartılan İçtimaat-ı Umumiye Kanunu, 1881 tarihli 

Fransız Genel Toplantılar Kanunu’ndan esas alınarak hazırlanmış ve 09.06.1909 

tarihinde yayımlanmştır415. İçtimaat-ı Umumiye Kanunu'nda kanunsuz toplanmalarla 

ilgili bir hükmün yer almaması ve bu kanunun ihtiyacı karşılayamadığı düşüncesiyle 

yeni bir düzenleme yapılması uygun görülmüştür. Seyyid Bey, hükümetin hazırladığı 

yasa taslağını savunmaktadır. Tasarının uygun yerlerde, silahsız ve asayişi bozmayacak 

şekilde yapılan toplantılara karşı bir yaptırım getirmediğini ancak toplantıların 

niteliğinin ve amacının hukuki anlamda ceza getirebileceğini Aydın kentinden bir örnek 

vererek açıklamıştır: 

 

Çünkü bu surette, bazı köylerin âdedidir, ben de bilirim, ezcümle Aydın köy 
düğünlerine silahlı olarak giderler, hattâ düğün evine varmazdan evvel bir saat 
uzaktan silah atılmaya başlanır, karşıcılar çıkar, onlar hediyeler götürür, 
davullarla, kezalik, süvarilerle silah olarak gelirler. Bu da şimdi bu tarife göre 
tecemmu olur. Silahlı oldukları için ceza getirecek bir durum teşkil ediyor. Burası 
söz götürür. Buna bir itiraz edilebilir. Yalnız silahlı olmak yeterli değil. Orada da 
emn-i asayişi ihlal kaydı lâzım gelir416. 
 
 Seyyid Bey, herhangi bir toplantı ve gösteride silah bulundurmanın cezai 

yaptırım getirip getirmesinin, toplantının niteliği açısından önemli olduğunu dile 

getirmiştir. Yukarıdaki örnekte olduğu gibi düğün vb. eğlence amaçlı toplanmalarda 

                                                
414 MMZC, Dev.: 1, Cilt: 1, İçt. Sen.: 4, İnikad: 7, s. 148. 
415 RG. 2. Tertip Düstur, C. 4, s. 363. 
416 MMZC, Dev.: 32 Cilt: 1, İçt. Sen.: 1, İnikad: 16, s. 385. 
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silah bulunduranların eğer asayişi bozan bir durum yoksa; sadece silah bulundurmaktan 

ceza görmeleri gerektiğini savunmaktadır. 

 

  Emanuelidi Efendi, Aydın vilayetindeki düğünlerdeki eğlencelerin silah 

kullanımı ile ilgili örnekler vererek sürdürdüğü konuşmasında; tasarının Dahiliye 

Encümeni’nin yanı sıra Adliye Encümeni tarafından da incelenmesi gereği üzerinde 

durmuştur417. Ona göre Tecemmuat Kanunu'nun ceza kapsamına giren toplantılar ve 

gösterilerle ilgili bölümü eksik kalmıştır. Bunu da Adliye Encümeni tetkik etmelidir.  

Emanuelidi’nin yasa tasarısının tekrar Adliye Encümeni'ne gönderilmesi yönündeki 

talebi mecliste karışıklığa sebebiyet vermiştir. Dahiliye Encümeni üyeleri tasarının 

Adliye Encümeni'ne gitmesini protesto ederek istifa etmiştir. Seyyid Bey, Dahiliye 

Encümeni üyelerinin bu uygulama nedeniyle küçük düşürücü bir harekete maruz 

kaldıklarını ancak önergenin böyle bir amaç taşımadığını söylemiştir.  Emanuelidi 

Efendi önergeyi verenin kendisi olduğunu ancak Dahiliye Encümeni’nin tasarının 

görüşülmesi esnasında uygulamayı onayladığını ancak sonradan tepki gösterdiğini ifade 

ederek kendisini savunmuştur. Konu üzerindeki müzakerelerin uzaması nedeniyle diğer 

gündeme geçilmiştir. 

 

  Emanuelidi Efendi'nin silahsız şekilde toplanıp gösteri yapanlardan hükümetin 

korkmaması gerektiğini vurgulaması özgürlükçü bir yaklaşım içinde olduğunu 

göstermektedir. Ancak meclise verdiği önergede asayişi ihlal eden toplantı ve 

gösterilerin silahsız vatandaşlardan oluşsa bile yasaklanmasını talep etmesi ilginç bir 

çelişkiyi yansıtmaktadır. Diğer bir önergesi ise yasal izin olmadan silahsız bir şekilde 

hükümet aleyhine bir toplantı olmadıkça yapılan gösterilerin kontrol altına alınması için 

silah kullanılıp kullanılmamasıyla ilgilidir. Silah kullanılmaması gerektiğini belirterek 

bu önergeyi meclise vermiştir. Önerge, ekseriyet yeterli olmadığı için meclisçe kabul 

görmemiştir. 

 

 Rum göçü ve Rum tehciri hakkında mecliste meydana gelen tartışmalar 

Emanuelidi’nin yakından ilgilendiği konulardan biridir. Osmanlı Devleti’nin son 

                                                
417 MMZC, Dev.: 2, Cilt: 1, İçt. Sen.: 1, İnikad: 16, s. 388. 
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dönemlerinde Rumlarla ilgili iki önemli olayın olduğu bilinmektedir. Birincisi Balkan 

Savaşı'nın ardından 200.000 civarında bir Rum nüfusun Trakya ve Batı Anadolu'dan 

Yunanistan'a göç etmesidir. 1. Dünya Savaşı'nda ise hükümet almış olduğu bir kararla 

yaşadıkları yerlerde tehlike oluşturan Rumları tehcir etmiştir. Bu iki konu Meşrutiyet 

meclisinde şiddetli şekilde tartışılmıştır.  Emanuelidi, gerek verdiği soru önergesi ve 

gerekse müzakereler esnasında sarf ettiği sözler nedeniyle tartışmaların merkezinde yer 

almıştır. 

 

 Rum göçü konusunun Osmanlı meclisinin gündemine gelmesi, Dahiliye Nazırı 

Talat Paşa’nın Rum göçünü durdurmak üzere Batı Anadolu’ya yaptığı seyahatin 

sonrasına denk gelmiştir418. Aralarında İzmir mebusları Vangel Mimaroğlu, Simonoğlu 

Simonaki'nin de bulunduğu 14 Rum mebus tarafından meclise bir soru önergesi 

verilmiştir. Önerge, Talat Paşa'nın Batı Anadolu gezisinden sonra konuyla ilgili ne gibi 

tedbirler alınacağını içermektedir419. Rum mebuslar, genel anlamda Rum göçünü 

Rumlara yapılan bir haksızlık olarak görmekte, bu uygulamanın Osmanlı Devleti’ni 

yıpratacağı fikrindedir. 

 

 Rum mebusların soru önergesinden önce söz alan Emanuelidi Efendi, Rum 

mebuslarla birlikte bu önergeyi vermeden önce çok düşündüklerini söylemiştir. Göçün 

meydana getirdiği yıkım nedeniyle İzmir, Foça, Sakız ve Çeşme'nin harabeye 

döndüğünü belirterek önergeyi neden verdiklerini şöyle açıklamıştır: 

 

Efendiler, bugün Rum Muhacirlerinden bahsetmekle zannetmeyiniz ki, yalnız bir 
Rum davası ikame etmek için buraya çıktım. Zaten bu, mesleğime muhaliftir. 
Bendeniz ve diğer Rum Mebusları bu takriri imza etmekle menafı-i Osmaniyye-yi 
muhafaza iddiasında bulunuyorlar. Evet, bir Mebus aciz ve zayıf bir fert olmak 
itibariyle, bendeniz Heyet-i Muharremeden her şeyi temenni ve istirham ederim. 
Fakat Rum kavmine izafetle buradaki iddiamız ve talebimiz hak ve adaletten 
ibarettir. O vakit zannedersem bu hak ve adalet talebine karşı bütün anasır da 
alakadar olurlar. Çünkü haksızlık ve adaletsizlik Rum unsuruna karşı bile ittihaz 
edilse, mademki bir memleketi paydar edecek olan kanundur, haktır ve adalettir; o 

                                                
418 Ahmet Efiloğlu, “Osmanlı Meclisi’nde Rum Göçü ve Rum Tehciri Tartışmaları”, History Studies 
,Volume 4/1 2012, s. 172. 
419 Talat Paşa'nın gezisi Rum cemaati ve Rumca basın tarafından yakından takip edilmekteydi. Ahenk'in 
Amalthia'dan aktardığı haberlerin büyük bölümü bu geziyle ilgiliydi. Bk. Ahenk, 26 Nisan 1914. 
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halde Rum unsuruna karşı icra edilmiş olan bir haksızlık, bu hükümetin, bu 
memleketin temelini sarsmaktan hiçbir farkı yoktur420. 
 
Konuşmasının başlarında sakin bir üslûpla konuşan Emanuelidi, Rum mebuslarla 

birlikte amaçlarının Osmanlı’nın çıkarlarına uygun olduğunu belirtmesine rağmen,  

eleştirilerinin dozunu giderek arttırmıştır. Konuyu iktisata getirerek Osmanlı'da 

bilinenin aksine ziraat konusunda iktisadi sermayenin Türklerin elinde olduğunu iddia 

etmiştir. Ancak son dönemde Türklerin sadece Türk kökenlilerden alışverişte 

bulunduğuna dair bazı uygulamalar olduğunu savunmuş ve bunun yanlış olduğunu ifade 

etmiştir. Emanuelidi'nin söyledikleri kısmen doğrudur. Basında çıkan yazılarda 

Müslümanların iktisadî açıdan gelişmesinin bir zorunluluk olduğu ve Müslümanların 

kendi aralarında alışveriş yapmalarının bir hak olduğu ifade edilmekteydi. Bu 

uygulamanın temel nedeni İttihatçıların “Milli İktisat” politikasından ileri geliyordu. 

İttihat ve Terakki Cemiyeti, Rumlarla Yunanlıların çoğunlukta bulunduğu bölgelerde 

örgütleri aracılığıyla “Türk’ün Türk’ten alışverişi” ve “Rum ve Yunan tüccarlarıyla her 

türlü ilişkinin kesilmesi” düşüncelerini halka benimsetmeye çalışıyordu421. Bunun 

neticesi olarak da Rumlara geniş çaplı bir boykot söz konusu olmuştu. 

 

Buna rağmen Emanuelidi’nin Türklerin kendi aralarında alışveriş yaptığını 

söylemesi mebusların tepkisine neden olmuştu. Mebuslar “yok öyle bir şey” diyerek 

Emanuelidi’nin söylediklerini kabul etmek istemiyorlardı. Gelen itirazlara karşılık 

Emanuelidi şu sözlerle kendisini savunmuştur:   

 

Efendiler, bugün 150.000 kişi terk-i vatan etmiştir.(Gürültüler) Yarım saatlik sözü 
dinlemeyiz olmaz. Ben Yunanistan'ın burada vekili değilim. Ben Osmanlı vekiliyim 
ve en büyük emelim de Osmanlı kalmaktır422. 

 
 Emanuelidi Efendi'nin Osmanlı kimliğini vurgulayan bu sözleri mebusları 

sakinleştirmemiş olacak ki, Müslüman mebuslar gibi İttihatçı Musevi mebus 

Emanuelidi Karasu da hükümetin iktisadi müdahalelerini haklı gören sözler ifade ederek 

Emanuelidi’ye tepki göstermişti. Bu tepkiler üzerine Emanuelidi, iddialarına destek 

                                                
420 MMZC, Dev.: 3, Cilt: 2, İçt. Sen.: 1, İnikad: 26, s. 607. 
421 Nurdoğan Taçalan, Ege’de Kurtuluş Savaşı Başlarken, Ankara: Bilgi Yayınları, 2007, s. 77.   
422 MMZC, Dev.: 3, Cilt: 1, İçt. Sen.: 1, İnikad: 26, s. 607. 
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sağlaması amacıyla bu uygulamaları en başta Sadrazamın nefretle reddettiğini 

söylemiştir. Bazı Müslümanların Rumlarla alışveriş yapmaya devam ettiklerini, fakat 

sopacı diye tabir edilen kişilerin hem Rumlara hem de İslamlara zulmettiklerini, 

sopacıların şiddetli bir şekilde cezalandırılması gerektiğini sözlerine eklemiştir.  

Emanuelidi'ye göre Rumların göçe zorlayan ikinci etmen muhacir iskânıydı: 

 

Böyle cereyanlar memlekette mevcut olduğu halde bir de ortaya muhacirinin iskânı 
meselesi çıktı. Dışarıdan herhangi mezhepten, herhangi unsurdan olursa olsun 
gelen muhacirleri iskân etmek Hükümetin vazifesi idi; fakat bendeniz öyle 
zannederim ki, gelen muhacirin için Rum karyelerini diğer kuraya tercih etmeye 
bir mahal yoktur. Bu memlekette hali arazi aramak icabederse Üsküdar’dan ta 
Basra Körfezi'ne kadar hali arazi pek çoktur ve iskân edilmiş arazi pek azdır. Hali 
araziyi böyle boş bırakıp da, muhacirin Rum karyelerine getirmek ve binaenaleyh, 
bir takım uygunsuzluklara sebep olmak muvafık değildir. Bu emri iskân kasten 
olmasa bile, bunun sebebi ne idi423? 

 
 Kendi çizdiği çerçeve içinde Rumların göçe zorlanma nedenlerini açıklayan 

Emanuelidi, hükümete bazı sorular yöneltmiştir. İlk sorusu göç eden Rumların sonra 

tekrar memleketlerine dönüp dönmeyecekleri hakkındadır. İkinci sorusu, göçe karar 

veren ancak henüz göçe başlamayanlarla ilgili olarak hükümetin yapacaklarıdır. Bu 

sorusu aslında İzmir ile alakalıdır. İzmir'de yer alan 35.000 muhacire ne yapılacağını 

merak etmektedir.  

 

Üçüncü sorusu da İzmir'i ilgilendirmektedir. Ona göre göç meselesiyle uğraşan 

Rum ahali, tarlalarına, bahçelerine çıkamamakta bu sebeple aç kalmaktadır. İzmir'den 

güvendiği kimselerden aldığı mektuplarda kasabaları dışında tarlalarına gidemeyen 

Rumlar açlık içindedirler. Bu sözleri mecliste tekrar bir gürültüye sebep olmuş, 

mebuslar onun iddialarını reddetmiştir.  Emanuelidi, hükümete sorularına tamamlarken 

bu olaylardan bir Rum olarak değil, bir Osmanlı olarak üzüntü duyduğunu ifade etme 

ihtiyacı hissetmiştir. Rum basınının baskı altında olduğunu vurgulayarak sözlerini 

nihayetlendirmek istemiştir. Ancak bu ifadesi de tepkiyle karşılanmış bunun üzerine 

Emanuelidi meclisten gelen gürültüler eşliğinde, “Buna emin olunuz ki Osmanlı 

kalmaktan başka bir emelimiz yoktur, yalnız Osmanlı kalmaklığımız için ahkâm-ı 

                                                
423 MMZC, Dev.: 3, Cilt: 1, İçt. Sen.: 1, İnikad: 26, s. 609. 
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kanuniyenin tatbikini ve halelden vikayesini kimsenin kimseye taarruz etmemesini, 

adaletin bütün anasır arasında müsavi olmasını temiz ediniz.” diyerek kürsüden 

inmiştir. 

 

  Emanuelidi'nin müzakereler esnasında sık sık sözleri kesilmiştir. Gergin bir 

ortamda konuşan Emanuelidi ile Türk mebuslar arasında bir güven sorunu olduğu 

açıktır.  Emanuelidi’nin defalarca Osmanlı kimliğini ve Osmanlı kalacağını 

vurgulaması, Rum göçünün sadece Rumları değil tüm Osmanlıyı ilgilendiren bir mesele 

olduğunu söylemesi meclisi ikna etmeye yetmemiştir.  

 

 Ancak Balkan Savaşı sonrası meydana gelen gelişmelerin Rumlar ile Türkler 

arasındaki duygusal kopuşu derinleştirdiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Meclisteki 

Türk mebusların,  Emanuelidi’ye olan kızgınlığı ve onun iddialarına inanmamalarının 

temel nedeni budur.  Emanuelidi, sürekli Osmanlı mebusu olduğunu söylemesine 

rağmen; Yunanlıların Balkan Savaşı'nda Bulgarlarla işbirliği yapmasına ve Osmanlı’ya 

saldırmasından hiç bahsetmemiştir424. 

 

  Emanuelidi Efendi'nin sansür hakkındaki fikirleri dikkat çekicidir.  Matbuat 

Kanunu'nda yapılan değişikliklerle basın üzerinde geniş yetkilere sahip olan hükümet, 

savaş yıllarında basına sıkı denetim getirmiştir. 1909 senesinde yürürlüğe giren Matbuat 

Kanunu; 1913 senesinde ve 1914 senesinde yapılan değişikliklere uğramış; Devletin iç 

ve dış güvenliğini bozabilecek nitelikte yayın yapan gazeteler kapatılmıştır. Ayrıca 

Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesiyle Sansür Talimatnamesi425 

yürürlüğe konulmuş ve basın tamamen hükümet tarafından kontrol altına alınmıştır.  

Emanuelidi, İttihat ve Terakki'nin otoriter bir yönetime dönüşmüş olduğu bir dönemde, 

basının sansür altında olduğunu meclis kürsüsünden söylemiştir. Meclis Reisi’nin konu 

dışına taştığı için uyardığı Emanuelidi, 9 Şubat 1914 tarihli oturumunda sansür 

hakkında şunları söylemiştir: 

 

                                                
424 Efiloğlu, s. 175. 
425 16 sayfalık Sansür Talimatnamesi için bk. Sansür Talimatnamesi, Matbaa-yı Askeriye, İstanbul, 1330. 
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Çünkü bu gün matbuat sansür altındadır, ondan dolayı bu gün matbuat ceraimi 
olamaz. Zira matbuat hiçbir şeyi yazamıyor, sansür altındadır, öyle sıkı bir sansür 
altındadır ki426. 

 

1911 yılında İzmir mebusu olmaması için İzmir Rumlarının eylemler yaptığı 

Emanuelidi'nin 1918 yılında verdiği bir soru önergesinde kullandığı ifadeler, Rum 

cemaatinin çıkarlarıyla özdeşleştiğinin ispatı bakımından önemlidir. Emanuelidi, 

önergesinde sert ifadelerle Osmanlı Devleti'ni adeta mahkum etmektedir. İzmir 

mebuslarından Vangel Mimaroğlu ve Çatalca mebusu Tokinidis ile verdikleri ortak 

önerge şu maddelerden oluşmaktadır: 

 

 - Ermeni milletine mensup olmaktan başka hiçbir cürümleri bulunmayan bir 
milyon nüfus, kadınlar ve çocuklar bile istisna edilmeyerek katl ve itlaf edilmiştir. 
 - En aşağı kırk asırdan beri memlekette medeniyetin hakikî amili olan Rum 
unsurundan iki yüz elli bin nüfus, Osmanlı hududundan tard olunarak malları 
müsadere edilmiştir. 
  - Harpten sonra beş yüz elli bin Rum nüfus daha Çanakkale, Karadeniz ve Adalar 
Denizi sahil ve çevresinde ve diğer yerlerde katl ve imha edilmiş ve malları zapt 
edilmiştir.  
 - Memlekette Müslüman olmayan unsurlar ticaretten men edilmiş ve ticaret nüfuz 
sahiplerinin inhisarına terk edilmiş olmakla bu yüzden bütün milletin fertleri âdeta 
soydurulmuştur. 
 - Mebuslardan Zöhrab ve Varteks Efendiler öldürülmüştür. 
- Arap Kavm-i Necibine karşı revâ görülen kötü muameleler; şimdiki felâketlerin 
asıl sebebini teşkil etmiştir. 
- Seferberlik nedeniyle teşkil edilen amele taburlarından 250.000 kadar açlık ve 
sefaletten ölmüştür. 
- Yok yere I. Dünya Savaşı'na girilmiş, savaş yüzünden Bulgarlara bir miktar 
toprak verilmiştir. 

 

Önergenin maddelerinden anlaşıldığı gibi Emanuelidi, Rumların çıkarlarını 

sonuna kadar savunmakta ve onlara büyük haksızlıklar, zulümler yapıldığını 

düşünmektedir. Ermenilerin de katliama uğradığını iddia etmektedir. Osmanlı 

Devleti'nin o dönemde yaşadığı iç ve dış sıkıntılar kendisini böyle bir önerge vermeye 

cesaretlendirmiş olmalıdır. Önergeye Dahiliye Nazırı Fethi Bey cevap vermiştir. Fethi 

Bey adı geçen zaman zarfı içinde en fazla zarar görenlerin Türkler olduğunu ifade etmiş 

ve Emanuelidi'nin neden buna değinmediğine dikkat çekmiştir. Emanuelidi karşı 

                                                
426 MMZC, Dev.: 3, Cilt: 1, İçt. Sen.: 1, İnikad: 31, s. 447 
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cevabında ilginç ifadeler kullanmıştır. İlk olarak sadece Rumlara değil Türklerin de 

durumuna üzüldüğü belirtmiştir. Devamında ise şu şekilde devam etmiştir: 

 

Türk unsurunu zikr etmemekliğimin sebebi: Çünkü elyevm hâkimiyet, Türk unsuru 
namına icra edilmektedir ("İnşallah daima" sadaları) Binaenaleyh Türk unsuru 
mağdur olursa maatteessüf bunu izale etmek benim teklifim üzerine olamaz. Bunun 
izalesi benimyeddi ibtidarımda değildir. Yoksa Türk unsurunun ileri gelenlerinden 
bendeniz de istirham ederim umur idare edenlerden bendeniz de rica ederim 
düşünsünler, taşınsınlar hasbelhamiye Türk unsurunun mağduriyetini izale 
etsinler. Çünkü kendileri Türktürler. Binaenaleyh onları müdafaa edemedim. Yoksa 
bir Türk'ün mazarrat görmesinden kendim mazarrat görmüş gibi müteessir 
olurum.427. 

 
Emanuelidi, açıkça milliyetçilik yaptığı konuşmasında bir Rum olarak Türklerin 

sorunlarıyla ilgili olarak Türklerin konuşması gerektiğini söylemiştir. Daha önceki 

konuşmalarında görülen Osmanlılığa bağlılık sözlerinin kullanmaması dikkat 

çekmektedir. Türklerin zarar görmesinden çok üzüleceğine dair sözlerinde ise ne kadar 

samimi olduğu tartışmaya açıktır.  

 

TABLO 4. 
Emanuelidi’nin Söz Aldığı Konuların Tasnifi 

(1.Dönem) (2.Dönem) (3. Dönem)  
Bütçe Münasebetiyle 4 Bütçe Münasebetiyle 2 Bütçe Münasebetiyle 3 
Kanun Tasarısı 2 Kanun 1 Hükümet Beyannamesi 1 
Mazbata 1 Kanun Tasarısı 6 Nizamname 1 
Önerge 2 Mazbata 3 Kanun Tasarısı 32 
  ÖNERGE 1 Mazbata 1 
    Zabt-ı Sabık Hakkında 1 
    Önerge 6 
    Nizamname 1 
      
Toplam 9 Toplam 13 Toplam 47 

Genel Toplam: 69                

Kaynak: Yukarıdaki istatistiksel veriler TBMM Zabıt Cerideleri’nden faydalanılarak 
tarafımızdan oluşturulmuştur. 

 

                                                
427 MMZC, Dev.: 3, Cilt: 1, İçt. Sen.: 5, İnikad: 11, s. 109. 
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 3- Pavlo Karolidi (1849-1930) 

 Pavlo Karolidi Efendi, TBMM sicil defterlerindeki kayıtlara göre 1264 (1848-

49) günümüzde Kayseri’nin Talas ilçesine bağlı bir mahalle olan Endürlük (Androniki) 

köyünde dünyaya gelmiştir428. Karolidi'nin biyografisi hakkında geniş ölçüde fikir 

sahibi olmamızı sağlayan bir makale Yunan tarihçi Pantelis tarafından yakın bir tarihte 

yazılmıştır429.  Pantelis, Karolidis'le ilgili şu bilgileri kaydetmektedir:  

 

Babası varlıklı bir toprak sahibi ve buğday tüccarı olan Konstantinos Karloglou 
veya Karolidis'dir. Atina Üniversitesi'nde öğretim üyesi iken seçimlere katılmış, 12 
Kasım 1908’de 40 oy alarak İzmir’den mebus seçilmiştir. İkinci devrede de aynı 
görevi sürdürmüştür.  

 
Karolidi'nin babası Holy Trinity adıyla da bilinen Endürlük Kilisesi'nin yapımına 
katkıda bulunan Kayserili üç tüccardan biridir. Kendisi gibi ailesinde de bilim 
adamları vardır. Karolidi, Şura-yı Devlet üyesi iken, sekiz kardeşinden biri olan 
Iardanos Karolidis, Küçük Asya'nın Helenist ve Oryantalistlerinin önde gelen 
temsilcilerinden biriydi. 

 
Karolidi, ana dili Türkçe olmasına rağmen Yunan okullarında eğitim almıştır. 
İstanbul Fener Lisesi ve Symrna Evangelist Okulu430nda okumuştur. 1867 
senesinde Atina Üniversitesi Felsefe bölümüne kayıt olmuştur. 1870 senesinde 
Simon Sinas431 bursu kazanarak; eğitim hayatını tamamlayacağı Almanya'ya gitti. 
Münih, Strasburg ve Tübingen432'de kurslara devam etti. 1872 senesinde doktor 
ünvanını aldı. 

 
“Kapadokya Döngüsü”, adlı eseri Karolidi'nin yazarlık hayatına başladığı ilk 
dönemin en önemli çalışmalarını içermektedir. Eser, Kapadokya bölgesi civarında 
coğrafik çalışmaları içermektedir. Kapadokya doğumlu olması, onun ideolojik 
şekillenmesi ve entelektüel birikimi üzerinde mutlak bir etki bırakmıştır. 

                                                
428 Endürlük, Kayseri’nin eski ticaret merkezlerinden biridir. Mübadeleye kadar uzun yıllar bir Rum köyü 
olmuştur. Köyde hâlâ Rumlardan kalan taş evlere rastlamak mümkündür. Lozan Antlaşması gereği 
bölgede Rum ve Türkler arasında mübadele yapılmıştır. Merkezinde yer alan ve 1835’te yapılan Endürlük 
Kilisesi hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Ayşe Uyan, Kayseri Talas Endürlük Kilisesi Restorasyonu, 
(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2008). 
429 Touloumakos, Pantelis (2006). “Karolidis, Pavlos”, Encyclopaedia of the Hellenic World, Asia Minor. 
Retrieved 27 May 2011.  
430 22 Haziran 1733 senesinde açılan okul Aya Yoegos,  Aya Yorgi Kiliseleri ve Rum cemaati tarafından 
desteklenmiştir. İzmirli Rumların büyük bir itibar gösterdiği bu okul 1922 İzmir yangınından sonra 
tamamen yanmıştır. Bk. Sadiye Tutsak, İzmir'de Eğitim ve Eğitimciler (1850-1950), Ankara, 2002, s. 48. 
431 Yunan diplomat ve hayırsever işadamı. (1810-1876) Avusturya, Macaristan ve Yunanistan'da pek çok 
bilimsel çabayı desteklemiştir. Budapeşte'deki Macaristan Akademisi, Atina Akademisi ve Atina 
Ortodoks Katedralinin kurucu ve bağışcılarındandır. Pek çok öğrenciye Avrupa'nın çeşitli okullarında 
burs verdi. Bk. http://www.academyofathens.gr/ecPage.asp?id=581&nt=18&lang=2. Erişim tarihi: 
10.12.2012. 
432 Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde, Stuttgart'ın 30 kilometre güney batısında yer alan tarihi 
bir üniversite şehri. 
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1872 senesinde, Tübingen’deyken memleketi Kapadokya'nın ve Pontos'un antik 
dünyasını anlatan “Kapadokya ve Pontus'un Arkeolojisi” isimli eserini yazdı. Kısa 
bir bilimsel inceleme şeklinde olan bu eserde, Kapadokyalıların bölgenin yerlileri 
ve Asur işgalcileri arasında ki ilişkiden melezleştiğini ve yüzden bölge Kapadokya 
ismini aldığını kanıtlanmaya çalışılmıştı. 

1884 senesinde “Kappadokika” isimli tarihsel ve arkeolojik tezini yazar ve bir kez 
daha Kapadokya’nın antik tarihinin derinliklerine iner. Bir sonraki çalışması 
“Komana ve Kalıntıları” 1882 senesindeki Komana’nın arkeolojik ve topografik 
monografısini anlatırken, 1885 senesinde Kapadokya'da kullanılan Yunan 
lehçesini konu alan “Kapadokya'da Konuşulan Yunan Lehçesi”ni yazmıştır. 
İkincisi yazarın en önemli çalışmalarından biridir. Antik Kapadokya (M.Ö. 4. yy) 
dil ve lehçelerini konu alır. Bu çalışma, Konstantinopolis’te bulunan “Yunan 
Filoloji Derneği” tarafından ödüle layık görülmüştü. Kapadokya Dönemi, “Küçük 
Asya Arian Irkları Hakkında Bazı Görüşler” adlı bilimsel inceleme ile sona 
ermiştir.  

1886 senesinde Atina Üniversitesi'nin genel tarih bölümüne yardımcı profesör 
olarak seçilmiştir. Aynı zamanda, 1893 senesinde, tarihçi Spyridon Lambros ve 
diğer aday Georgios Sotiriadis ile arasındaki uzun anlaşmazlık sonrasında, 
doğrudan Konstantinos Paparrigopoulos’tan sonraki Yunan Tarihi Profesörü 
olarak atanmıştır. 

Karolidi, 20 senedir İzmir'den uzakta olmasına rağmen İzmir'in Yunan cemaati 
onu aday göstermiştir. Hiç kuşkusuz bundaki en önemli nedenlerden biri Osmanlı 
tarihi ve medeniyeti hakkındaki engin bilgisiydi. 25 yıldan beri Yunan ve Osmanlı 
tarihi hakkında çalışmalar yapmaktaydı. O tarihlerde öğrencisi olan G. A. 
Arnaoutoglou tarafından 1886'da yazılan bir mektupta Karolidi'nin hızlı 
yükselişinden bahsetmektedir433. 

1908 yılının Eylül ayında Atina'dan bir grup gazeteci ve politikacı Osmanlı 
hükümetiyle verdikleri destek hakkında konuşmak için İstanbul'a bir ziyaret 
düzenledi. Bu ziyarette Karolidi çok sıcak bir şekilde karşılanmıştır. Osmanlılar 
henüz Karolidi’nin adaylığından haberdar değildir. Daha sonra bu grup İzmir'e 
gelmiştir. İzmir'deki Yunan cemaatinin Karolidi ismine temkinli yaklaştığı 
anlaşılmaktadır. Yunan Konsolosu Evgeniadis, Karolidi’yi konsolosluğa çağırmış 
ancak bütün önlemler alındıktan sonra İzmir limanında bir tanışma 
gerçekleşmiştir434. 
 

 Karolidi'nin mebus seçilmesi zorlu bir süreçten sonra nihayetlenmiştir. 1908 

seçimlerinde İzmir'de Rum cemaati ile İttihatçılar arasında varılan anlaşmaya göre İzmir 

                                                
433 Vangelis Kechriotis, “Celebratıon and Contestatıon: The People of İzmir Welcome the Second 
Constitutional Era in 1908”  Memory of Penelope Stathe: Studies of History and Philology], eds Kostas 
Lappas, Antonis Anastasopoulos, Elias Kolovos, Research Center for Medieval and Modern Hellenism of 
the Academy of Athens & Institute for Mediterranean Studies FO.R.T.H, Crete University Press 2010, 157-
181.  
434 http://asiaminor.ehw.gr/Forms/fLemmaBodyExtended.aspx?lemmaID=8721.Erişim Tarihi:28.06.2013. 
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sancağından iki Türk, iki Rum, bir Ermeni ve bir Musevi olmak üzere toplam altı mebus 

seçilecekti435. İttihatçıların seçim öncesi başlayan Karolidi aleyhindeki propaganda 

çalışmaları neticesinde, Karolidi 40 oy alarak kendisine ancak 7. sırada yer 

bulabilmiştir. Alınan bu sonuçla Türk adayın Rum adayın yerine seçilmesi Rum cemaati 

tarafından anlaşmanın bozulması olarak değerlendirildi. Bundan sonraki süreçte 

Karolidi'nin mebus seçilmeye salahiyeti olup olmadığı uzun süre İzmir'in gündemini 

işgal etmiştir. Karolidi'nin Yunan Darülfünu tarih bölüm öğretim üyesi olması nedeniyle 

Yunan vatandaşı olduğuna dair İttihatçıların iddialarına; Rum cemaati Karolidi’nin 

mebus seçilmesine bir engeli olmadığı teziyle cevap vermiştir.  

 

Karolidi'nin mebusluğu zaten gergin olan İzmir’in Türk ve Rum cemaatleri 

arasındaki ilişkileri daha da germiştir. İki cemaat arasındaki anlaşmazlığı Kamil Dursun 

şöyle açıklamaktadır: 

 

İzmir sancağı için mebus namzedi olarak gösterilenler Halil Seyit, Mansurizade 
Said Beyler ile Tokadizade Şekip, Müftü Said Efendi ve Rumlardan mebusluğa 
namzed Emanuelidi Efendi idi. Rumlar, İttihat ve Terakki’nin işbu namzetleri 
arasında bulunan Emanuelidi’yi istemediklerinden Karolidi isminde 
metropolithanece mültemis olan bir şahsı ihtihap etmek istiyorlardı. Bu mesele, 
intihap zamanında hayli gürültü ve patırtıya mucip oldu. Karolidi, Aya Fotini 
Kilisesi avlusunda çok kalabalık bir Rum kitlesi önünde konferanslar verdi ve 
müntehipleri lehine imale etmek için haftalarca propaganda yaptı ve 
metropolithane de taraf taraf bunun muvaffakiyetine çalıştı ve Rumca gazeteler de 
bu propagandaya iştirak etmişti. Fakat neticede İttihat ve Terakki namzetleri 
meyanında bulunan Emanuelidi Efendi ekseriye kazanarak mebus oldu ve meclis-i 
mebusana iltihak etti436. 

 
Dahiliye Nezareti II. Meşrutiyet’in hemen ardından İzmir'de meydana gelen bu 

tartışmayı çözümlemek istemiştir. Nezaret, Karolidi Efendi’nin Kayseri’de doğduğunu; 

1280 (1864-65) tarihinden itibaren İzmir’e geldiğini, daha sonra Yunanistan’a giderek 

Atina Darülfünunu Tarih Bölümü öğretimi üyesi olduğunu tespit etmiştir. Ancak 

nezaret, mebus seçilmemesinin Hıristiyanlar tarafından asayiş sorunlarına sebebiyet 

verebileceği düşüncesiyle meselenin hallinin Kanun-ı Esasi'nin 68. maddesine göre 

                                                
435 Hasan Taner Kerimoğlu, İttihat Terakki ve Rumlar 1908-1914, İstanbul: Libra Yayınları, 2012, s. 83. 
436 Kamil Dursun, İzmir Hatıraları, yay. haz. Ünal Şenel, İzmir: Akademi Yayınları, 1994, s. 49. 
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tetkik edilmesinin uygun olacağını savunmaktaydı437. Nezaret, Rum cemaatine mensup 

15.000’e yakın kişinin yaptığı protestoları ve çıkması muhtemel asayiş olaylarını 

engellemek için bir tabur ve bir bölük askeri bölgeye sevk etmişti. 

 

İzmir’in Türk ve Rum basını, Karolidi olayını yakından takip etmekteydi. Her iki 

grubun yayınlarında yatıştırıcı bir dil yerine çatışmacı bir üslûp hakimdir. Rum basını, 

Karolidi'nin mebus seçilip seçilmemesiyle ilgili kararın Meclis-i Mebusan tarafından 

verilmesinin uygun olacağını düşünmekteydi. Kentin etkin Rumca gazetelerinden 

Armonya ilk günlerde daha ılımlı bir kullanmış ancak ilerleyen günlerde üslubunu 

sertleştirmiştir. 

 

10 Teşrin-i evvel 1908 tarihinde İttihad'ın alıntı yaptığı Armonya gazetesinde 

Kanun-ı Esasi'nin getirdiği yasalara göre sadece yabancı değil yabancı olduğu iddia 

edilenlerin bile mebus seçilmeyeceğini ifade edilerek; Karolidi’nin mebus 

olamayacağını kabullenen bir dil kullanılıyordu. Yazının son bölümünde ise Karolidi 

Efendi için övücü sözcüklere yer verilmekteydi. 

 

Karolidi Efendi'nin malumatlarından istifade edemeyeceğimize cidden 
mateessüfüz. Mamafi bundan dolayı Kanun-ı Esasi ahkâmının ihlal edilmesine rıza 
göstermeyeceğiz.  

 
Karolidi Efendi bizim bildiğimize göre hakkışinas, munasaf bir zattır; eminiz ki 
burada vaktiyle haiz bulundukarı zayi ettiklerini ve kendilerinin Meclis-i 
Mebusan'a aza tayin edilmelerinin diğer bazı kimselerin hukukuna tecavüz demek 
olduğunu anlayarak daha namzedlikleri ilan edilmeksizin-çünkü henüz ilan 
edildiğine dair belediyenin bir tebliğine müsadif olamadık. Mebus tayin edilmeleri 
hakkındaki ahalinin arzusuna mümaşatdan ictinab edeceklerdir438. 

 
 
Bu haberden sekiz gün sonra Armonya gazetesinde Miletiyadi Sizani imzasıyla 

çıkan yazıda Rum mebus adaylarının en mükemmellerinden olan Karolidi'ye karşı çıkan 

İzmir'in Türkçe basınına teessüfler bildirmekte ve Türkçe basın siyasi nezaketten uzak 

olmakla suçlanmaktaydı. Sizani'ye göre, Karolidi'nin İzmir mebusu seçilmesi Osmanlı 

için bir şerefti. İlginç bir tespitle yurt dışına istibdat nedeniyle firar eden Jön Türklerden 

                                                
437 BOA, BEO, 3450/258726, 1326. Za.15. 
438 İttihad, 10 Teşrin-i evvel 1908. 
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Prens Sabahaddin ve Ahmed Rıza Bey ile Karolidi’nin Yunanistan'a giderek Atina 

Darülfünun'da öğretim üyesi olması özdeşleştirilmekteydi. Jön Türklerin yurtdışına 

kaçmaları ne kadar doğalsa Karolidi’nin de Atina’da öğretim üyesi olması da o derece 

doğal karşılanmalıydı. Hukukun iki olay arasında bir fark görmeyerek aynı doğrultuda 

karar vermesi gerektiğini düşünmekteydi439. Sizani, yazısının sonlarına doğru daha sert 

bir üslûp kullanarak Türk basınının ne yapması gerektiğiyle ilgili düşüncelerini 

aktarmıştı: 

 
Binaenaleyh bu gibi mebus intihabatında dolayı Osmanlılar bize taarruz 
edeceklerine minnetdar olmalı, aleyhimize de çalışacaklarına bize takviye 
etmelidirler. Osmanlı refiklerimizin de adalet ve menafi-i umumiye sevkiyle bu … 
etmelerini ve onu memnuniyet ve nezaketle tefsire mecbur bulunduklarını beyan 
ederiz440. 

 
Bu yazının hemen ardından İttihad gazetesinin cevabı gelmektedir. Nezaketsizlik 

suçlamalarına aynı şekilde karşılık veren İttihadın yazısı Rum cemaati ve Türkler 

arasındaki duygusal kopuşu yansıtmaktadır. Gazete, Karolidi'nin mebusluğu için şunları 

bildirmektedir: 

 
Biz Karolidi Efendi'nin Meclis-i Mebusan-ı Osmaniyeye aza intihab 
edilemeyeceğini söyledik ve söyleyeceğiz. Siz Yunanlı olduğunuz için Karolidi 
Efendi'yi müdafaada tassup derecesine varırken Osmanlı olduğumuz ve bu babda 
beyan-ı mütalaa ve efkara yegane salahiyatdar bulunduğumuz halde mumaileyhi 
adem-i kabuldeki gayretimizi neden nezaketsizlik ad ediyorsunuz? Size “Osmanlı 
olduğumuz için bizi memleketimizin en küçük en ehemmiyetsiz umuruna müdahele 
ettirmediğiniz halde ne hakla siz bizim işlerimize, bahusus memleketimizin en 
mühim umurundan madud bulunan mebusanımız intihabatına müdaheleye ve bunu 
kabul edeceksiniz, bunu etmeyeceksiniz gibi emirler vermeğe cüret ediyorsunuz” 
diyecek olsak insafı elden bırakmamak şartıyla-bize sükunda başka verecek ne gibi 
bir cevap bulabileceksiniz? 
 
  İttihad gazetesi Karolidi'nin neden mebus olamayacağını açıklamıştır. İttihad'a 

göre her devletin yasaları ve kanunları vardır. Bu yasalarla devletler idare edilir ve 

bunlara uyulması beklenir. Devletler kendi tebaalarından olanları muhafaza etmekle 

yükümlüdür ve yabancı bir devletin uyruğuna geçen birine seçilme hakkı vermemelidir. 

Eğer bu hak verilirse bunun adaletle bağdaşır bir yönü kalmamaktadır. İttihad, ayrıca 

                                                
439 İttihad, 18 Teşrin-i evvel 1908. 
440 Armonya Gazetesinden naklen, “Bazı Türkçe rüfekamıza da Fıkdan Nezaket”, İttihad, 18 Teşrin-i 
evvel 1908. 
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Karolidi’nin durumunun yurtdışındaki Jön Türklerle karşılaştırılmasına yanlış 

bulmaktadır. “Hukuk-ı milleti müdafaa yolunda neler, ne eserler vücuda getirdiğini 

sormak, tetkik etmek istiyoruz. Karolidi Efendi Yunan tabiyetine geçti mi geçmedi mi, 

işte mesele burada.441” Bu nedenlerden dolayı İttihatçılar, Karolidi’nin mebus 

seçilmesini onaylamamaktadır. 

 

 İzmir basınını fazlasıyla meşgul eden “Karolidi Olayı”nın gösterilere dönüşmesi 

gecikmedi. Karolidi’nin İzmir'den mebus seçilememesi Rum cemaati tarafından giderek 

dozu artan protestolara neden oldu. İlk tepkisini Heyet-i Teftişiye toplantılarına 

katılmayarak veren cemaat, asıl tepkisini 13 Kasım 1908'de göstermiştir. Rum esnaf 

İzmir'deki tüm dükkanlarını kapatarak Aya Fotini Kilisesi'nde toplanmıştır442. Gerekçe 

ise Karolidi Efendi'nin İzmir mebus seçimlerinde 7. sırada yer almasıdır. İzmir 

emniyeti, protestolar nedeniyle gerekli önlemleri almıştır. Rumların protestosuyla ilgili 

ayrıntıları Hizmet gazetesi vermektedir: 

 

Geçen Çarşamba günü daire-i belediyede İzmir merkez kazasına aid icra edilen 
mebus intihabatında Rum vatandaşlarımız tarafından arzu edilen Karolidi 
Efendi'nin haiz-i ekseriyet-i ara olmaması bazıları tarafından güya müntehib-i 
sanilere karşı vuku bulan tekkinattan neşet etmiş suretinde telakki edilerek itirazata 
kıyam edilmiş ve dün sabaha karşı onbirden bed ile beşe kadar bila fasıla Aya 
Fotini kilisesinde çan çalınarak ahali-i Hristiyaniye kiliseye davet olunmuştur. 
Hükümet caddesi civarında, Kemeraltı'da, Başdurak'ta, Halim Ağa Çarşısı'nda, 
Arasta başında, Odun Pazarı'nda ve Peştemalcılar Başı ile Frenk Mahallerinde 
bulunan ahali-i Hristiyaniye mağazalarının kısm-ı azamı sahipleri tarafından 
kapatılarak geç vakitlere kadar açılmamıştır. İnzibat ve asayiş-i mahalliyenin 
muhafazası için cihet-i askeriyeden müteaddid devriye kolları çıkarılmış ve Aya 
Fotini Kilisesi ile daire-i belediyenin etrafına mikdar-ı kafi asakir ikame edilmiştir. 
İzmir liva kumandanı erkan-ı harbiye miralaylarından Fevzi Paşa esb-süvar 
olduğu ve maiyetinde mikdar-ı kafi asakir bulunduğu halde ahali-i Hristiyaniye'nin 
ictima'gahı olan Aya Fotini Kilisesi'ne giderek ileri gelen Rum vatandaşlarımıza 
gerek sebeb-i ictima ve ahali-i Hristiyaniye'nin arzu ve metalibelerini istifsar 
etmiş, onlar da intihabatın muvafık-ı kanun ve intizam olmadığı cihetle feshini 
talebde bulunduklarını ve Karolidi Efendi'yi mebus istediklerini cevaben dermiyan 
etmişlerdir. Saat beş raddelerinde Fransız hükümetinin şehrimiz ceneral konsolosu 
Mösyö Evyeniyadi cenabları bir arabada ve Rum Metropolidi Efendi ile havari 
heyetinden bazı zevat ve Amaltiya Gazetesi sahib-i imtiyazı Salomonidi Efendi 
diğer arabalarda olduğu halde daire-i hükümete gelerek Vali Paşa ile 
görüşmüşlerdir. Badehu bunlara Belediye Reisi Tevfik Paşa ile Umur-ı Ecnebiye 

                                                
441 İttihad, 14 Teşrin-i evvel 1908. 
442 Ahenk, 14 Teşrin-i sani 1908. 
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Müdürü İdris Fuad Bey ve zabitan-ı askeriyeden birkaç zevat iltihak eyledikleri 
halde Rum Metropolidhanesine avdet eylemişlerdir443. 

 
 İzmir’deki güvenliğin ve asayişin bozulma ihtimaline karşın devriye kolları 

çıkartılmış, Aya Fotini Kilisesi civarında askerler konuşlandırılmıştır. Rumlar, 

seçimlerin iptalini ve Karolidi’yi mebus görmek istediklerini dile getiriyorlardı444. 

Karolidi ise mebus seçilmek için çalışmalarına konferanslar vererek devam 

etmekteydi445. Rum cemaatinin protestoları, Karolidi'nin Bergama'dan aldığı 31 oy ile 

altıncı olarak son sıradan mebus seçilmesinin Rum gazetelerinden tarafından 

duyurulmasıyla sona ermiş ve İzmir’de Rumlara ait dükkânlar açılmıştır446. Zeki 

Arıkan’a göre imzasız olmasına rağmen Hüseyin Fehmi’nin kaleminden çıktığı kesin 

olan “Tahlil-i Makasıd” başlıklı yazı, İzmir’de seçim sürecinde yaşananların dikkat 

çekici bir özeti ve ilginç bir yorumudur447. Seçimlerin çirkin bir neticeyle bittiğini 

vurgulayan Fehmi, İzmir'in Yunan basınının tahrikleri nedeniyle sıkıntılı günler 

geçirdiğini düşünmektedir. Fehmi, Karolidi’nin yanlış bir tercih olduğunu 

vurgulamaktadır: 

 

Evvela-Karolidi Efendi’den ziyade mebusluğa layık, ve menafi-i vataniyeye cidden 
müdrik ve ittihad-ı milliyebe-hakkı riayetkar Rum akilesi yokmuş gibi bu zatın 
tercih ve intihabatı elzem bir emr-i makul değildir448. 
 
Karolidi, Atina Üniversitesi'nde öğretim üyesi olması sebebiyle tüm hayatını 

Yunanistan’da geçirmiştir; bu nedenle Osmanlı’nın ne gibi ihtiyaçları olduğunu 

Osmanlı’da yaşayan bir insan gibi anlayamaz. Her mebusun vatanına bir sevgi duyması 

şart olduğu halde Karolidi’nin Osmanlı’ya karşı böyle bir muhabbetinin olup olmadığı 

takdire muhtaçtır. 

 

Fehmi bu tespitlerinden sonra sözü Rum cemaatine getirmiştir. Ona göre 

Rumların en azından Bergama’dan gelecek sonuçları beklemeleri gerekirdi. 

                                                
443 Hizmet, 15 Teşrin-i sani 1908. 
444 Arıkan, 2010, s. 392. 
445 Bunlardan birini İdadi Mektebi’nde vermiştir. Bk. İttihad, 31 Teşrin-i evvel 1908. 
446 İkdam, 16 Teşrin-i sani 1908. 
447 Arıkan, 2010, s. 393. 
448 Hizmet, 16 Teşrin-i sani 1908. 
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Karolidi’nin seçileceği belliydi. Yaptıkları gösteriler daha kötü sonuçlar doğurabilirdi. 

Türklerin İzmir’den iki Rum mebus çıkmasına bir itirazları yoktur. Ancak seçilen 

mebuslarda vatan sevgisi bulunması şarttır. Fehmi, Karolidi’nin kimliği ile ilgili 

bilgileri de yazısında paylaşmıştır. Karolidi, Kayserili’dir. Fakat Türkçeyi unutacak 

mertebede Yunanlılaşmıştır449. Yunanistan’ın büyük ilim kurumlarından olan Atina 

Üniversitesi’nde tarih hocasıdır. Yunan hükümetinin bir kurumunda görevli olduğu için 

Osmanlı uyrukluğunu kaybetmiştir. Uyruğunu değiştirmeden Yunanistan’da görev 

almasına imkân yoktur. İzmir'deki siyasi tansiyonu yükselten “Karolidi Olayı” 

Karolidi'nin Bergama'dan 31 oy alarak son sıradan mebus seçilmesiyle bitmiştir. 

Protestolar sona ermiş, hayat normale dönmüştür450. Rum cemaati, Karolidi'nin 

mebusluğunun meclis-i mebusanda yapılan müzakerelerde alkışlar içinde kabul 

edilmesiyle istediğini elde etmiştir451.  

 

 Karolidi Efendi, 18 Ocak 1912 tarihine kadar mecliste görev yapmıştır. Mebus 

seçildikten sonra Rum mebuslar ve Rum cemaati arasında seçkin bir yer almıştır. 

Örneğin 1909 yılının başlarında İstanbul Pera Palas Oteli'nde Rum cemaati tarafından 

verilen bir ziyafet sonrası verdiği konferans alkışlarla karşılanmıştır452. Çeşitli amaçlarla 

düzenlenen etkinliklere katılmıştır. Bu etkinliklerden biri Osmanlı Devleti’nin 610. 

kuruluş yıldönümü nedeniyle verilen bir ziyafettir. Ahrar Fırkası tarafından verilen, 

Sadrazam başta olmak üzere pek çok nazırın katıldığı ziyafette söz alan nadir 

mebuslardan biri olan Karolidi, Osmanlı Devleti’nin Büyük İskender İmparatorluğu’nun 

devamı olduğunu söyleyerek ilginç bir karşılaştırmada bulunmuştur453.  

 

Karolidi, Yunanistan tarafından önem verilen Rum kökenli Osmanlı 

politikacılardan biriydi. İzmir mebusu olduktan sonra Atina ile bağlantısını kesmemiş, 

ziyaretlerini devam ettirmiştir. Önceleri Atina Üniversitesi'nde öğretim üyeliğinde 

bulunması Atina’nın kendisiyle rahat iletişim kurmasını sağlıyordu. Seçimlerden kısa 

                                                
449 Bu yorumun biraz abartılı olduğunu söylemeliyiz. Meclis müzakerelerinde tespit ettiğimiz göre 
Karolidi'nin Türkçesi yeterli bir seviyededir. 
450 Ahenk, 14 Teşrin-i sani 1908. 
451 İttihad, 25 Kanun-ı evvel 1908; Hizmet, 24 Kanun-ı evvel 1908. 
452 İttihad, 29 Kanun-ı sani 1909. 
453 Ahenk, 29 Kanun-ı sani 1909. 
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bir süre sonra Atina’ya bir seyahat yapan Karolidi burada Atina gazetesi muhabirine 

uzun bir röportaj vererek Meşrutiyet’in ilanı, Kanun-ı Esasi ve Osmanlı iç siyasetiyle 

ilgili değerlendirmelerde bulunmuştur454. Karolidi, Meşrutiyet yönetimin henüz bir sene 

olmasına rağmen Osmanlı devlet sistemine yerleştiğini savunmaktadır. Kanun-ı 

Esasi’nin Osmanlı’da güçlü bir şekilde uygulandığından şüphe edilmemelidir.  

 

Karolidi, röportajda ayrıca İslam’ın ilk devirlerindeki yönetimle Meşrutiyet 

arasında paralellikler kurmaya çalışmıştır. Kanun-ı Esasi’nin Osmanlı’daki 

uygulamalarının İslam’ın ilk devirlerinde olan uygulamalara benzeştiği 

düşüncesindedir. Ona göre bu dönemde Müslümanlar, cumhuriyet benzeri bir yönetim 

kurmuşlardır. Keza Halifeler döneminin Meşrutiyet idaresini andıran yönleri vardır. 

İttihatçılar pek çok şehirde kurdukları kulüplerle Meşrutiyet’in Osmanlı vatandaşları 

arasında benimsenmesi için büyük bir çaba içine girmiştir. Bunda da başarılı 

olmuşlardır. Bu sayede Osmanlı içinde mürtecilerden eser kalmamıştır. Var olanların 

etkileri eskisi gibi değildir. İttihat ve Terakki’nin önemi “31 Mart Hadisesi”nden sonra 

bir kat daha artmıştır. 

 

Karolidi, muhabirin sorusu üzerine Meclis-i Mebusan’ın niteliği ve yapısıyla 

ilgili bilgiler vermiştir. Mecliste, Avrupa’da tahsil görmüş, yeterli donanıma sahip genç 

yaşlarda pek çok mebus vardır. Muhabirin merak ettiği diğer bir konu ise Meclis-i 

Mebusan’da fikir hürriyeti olup olmadığıdır. Karolidi, bu soruyu fikir hürriyeti 

olduğunu söyleyerek yanıtlamıştır. Özellikle ulema sınıfına mensup olanların fikir 

hürriyeti noktasında daha fazla hassas olduklarını düşünmektedir. Röportajdan ortaya 

çıkan şudur ki Karolidi bir Osmanlı Rum mebusu olarak Meşrutiyet idaresinden 

memnundur. 

 

 Karolidi'nin, akademik kimliği sayesinde II. Meşrutiyet döneminde yapılan 

Osmanlı kurumsal tarih çalışmalarının öncülerinden biri olmuştur. 1909’da Tarih-i 

Osmani Encümeni'nin daimi üyeliğine seçilmiştir. Tarih-i Osmani Heyet-i 

Tahririyesi'nin 23 Haziran 1909 günü yapılan ilk toplantısında Abdurrahman Şeref, 

                                                
454 Röportajın tamamı için bk. Ahenk, 15 Eylül 1909. 
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Necib Asım, Mehmed Arif ve Ahmed Tevhid ile birlikte Tarih-i Osmani'nin medhali ve 

mukaddimesinin yazımı için görevlendirilmiştir455. 

 

 Karolidi, Tarih-i Osmani Encümeni'nin çalışmalarına Rum tarihçi Kritovolus'un 

Fatih Sultan Mehmed'e sunduğu “Osmanlı Tarihi”ni, Kritovolus'un biyografisini bir 

önsözle birlikte tercüme ederek katkı sunmuştur456. Karolidi, eseri 200 sayfa olarak 

tefrika etmiştir. Kritovolus, Fâtih'in yakın çevresinde yer alan ve onun 1451-1467 yılları 

arasındaki zaferlerini anlattığı Historia adlı eseriyle tanınan Bizanslı tarihçidir. Kuşatma 

sırasında İstanbul'da bulunan Kritovolus, “İstanbul'un Fethi'nin” anlattığı eserinde ilk 

elden tanıklara, kaynaklara başvurmakta ve fethi yansız ve tarafsız bir bakış açısıyla 

yansıtmaktadır. Kritovolus, fethin hemen ardından Fatih'e eserini sunmuştur.  Fatih 

Sultan Mehmed’in saltanatının ilk on yedi yılını anlattığı bu kitabının dünyada sadece 

tek bir nüshası vardır. El yazma kitap, Topkapı Sarayı'nda GI 3 koduyla muhafaza 

edilmektedir. Kitabın ilk defa Rumcadan Türkçeye çevrilmesi ise Karolidi sayesinde 

olmuştur457. Karolidi'nin Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuasında ilk tefrika olarak 

Fatih Sultan'ın çok yakınında olan bir Rum tarihçiyi kendisine konu olarak seçmiş 

olması dikkat çekicidir. Karolidi'nin ağdalı bir dille çevirdiği eser 1967 yılında 

Muzaffer Gökman tarafından sadeleştirilerek tekrar basılmıştır458. 

 

 Karolidi’nin “Roman Diogenis, İstanbul’a Yollar Açılırken” adlı eseri Bizanslı 

İmparator Romanos Diogenis’in 1068-1071 yılları arasındaki krallık döneminin tarihini 

incelemesinin yanı sıra Bizans Devleti tarihi, Bizans ile Müslüman Arap Devletleri ve 

Türk Selçuklu Devleti arasındaki ilişkileri karşılaştırmalı olarak irdelemektedir459. 

  

                                                
455 Hasan Akbayrak, Milletin Tarihinden Ulusun Tarihine İkinci Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Ulus-Devlet 
İnşa Sürecinde Kurumsal Tarih Çalışmaları”, İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2009, s. 52. 
456 Akbayrak, s. 70. 
457 Kritovolus, Tarih-i Sultan Mehmed Han-ı Sâni, Mütercimi: İzmir Mebusu Pavlo Karolidi, İstanbul, 
Ahmed İhsan ve Şürekası Matbaacılık Osmanlı Şirketi, 1327.  
458Muzaffer Gökman, Tarih-i Sultan Mehmed Han-ı Sâni, İstanbul: Kitapçılık Tücaret Limited Şirketi 
Yayınları, 1967. 
459 Pavlo Karolidi, Romanos Diogenis İstanbul’a Yollar Açılırken, Çeviren: Kriton Dinçmen, İstanbul: 
İletişim Yayınları, 1993. 
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 Karolidi'nin encümen üyeliği 1917 yılında sona ermiştir. Birinci Dünya Savaşı 

sonrasında Atina'ya yerleşen Karolidi'nin encümen üyeliğinin sona erişinin Osmanlı 

vatandaşlığından çıkarılması arasında bir bağ olması gerekir460.  

 

 Pavlo Karolidi'nin siyasi dünyası hakkındaki bilgileri yine Pantelis'ten 

almaktayız. Buna göre Karolidi tarafından yazılıp bilinen ilk siyasi yazı, Yunanistan'da 

1898 yılında yayınlanmıştır. 1897 yılında yaşanan Türk-Yunan Savaşı'nın Yunan 

yenilgisiyle sonuçlanması Karolidi’yi derin bir karamsarlık içine düşürmüştür. Bu 

üzerine Karolidi, Yunanlıların Makedonya’ya olan ilgisini artırmaya çalışmıştır, çünkü 

yaşanan son gelişmeler nedeniyle "Megali Idea" düşüncesi daha ön plandaydı 

Makedonya'ya olan ilgi azalmıştı. Pantelis şöyle devam etmektedir: 

Karolidi, Makedonya'daki eylemlerin artmasıyla Sırp ve Bulgar faaliyetlerinin 
askıya alınacağını düşünüyordu. Yunanistan, diplomatik politikasını 
yönlendirebilmek için Karolidi’ye özel bir önem verdiği görülüyordu. Karolidi, 
Greko-Sırp, Greko-Bulgar yaklaşımlarını ve bütün Rus girişimlerini reddetti.  Esas 
fikri Greko-Türk yaklaşımıydı, onun düşüncesinde bu yaklaşım "Megali Idea"ya 
hizmet edecekti.  

 
Pantelis, Karolidi’nin 1908 yılında Osmanlı parlamentosunda mebus 
seçilmesinden sonra siyasi görüşleri önemli ölçüde değiştiğini, Osmanlı Devletinin 
imparatorluk içerisinde yaşayan etnik gruplar üzerine Yunan unsurlarını kademeli 
olarak empoze etmesi üzerine kurulu “Grecisation" politikasını reddettiğini 
yazmaktadır. Karolidi’ye göre Osmanlı Devletinin beden olarak Türk, ruh olarak 
ise Müslüman kalacaktı. İmparatorluk sınırları içinde yaşayanların etnik kökenleri 
ne olursa olsun Osmanlı’nın ulusal vicdanını taşımaları gerekmekteydi. Ayrıca 
Yunan ve diğer Balkan hükümetlerinin Osmanlı Devletinin iç işlerine 
karışmalarına karşı gelmiştir. Osmanlı Parlementosu’nda mebus olduğu için 
Yunan Büyükelçiliği’nin talimatlarını ve Konstantinopolis Örgütünü görmezden 
gelerek kişisel bağımsız politikasını sürdürmüştür. Siyasi görüşleri Anti Slav 
duyguları ve Greko-Türk yaklaşımıyla şekilleniyordu. Karolidi'nin İttihat ve 
Terakki'ye katılımı ise ihanetle eşdeğer görülmüştür. Balkan Savaşı'nın 
başlamasıyla Osmanlı Devletini terk eden Karolidi, Yunanistan'daki ağır koşulları 
da göz önünde bulundurup Almanya'ya gitmiştir. 

 
Karolidi, 1915-1916 Akademik senesinin başlangıcında Atina’daki üniversite 
görevine geri dönmüş ve 1918 senesinde görevinden atılana kadar orada kalmıştır. 
Devlet bürokrasisini kralcılardan temizlemek çerçevesindeki çalışmalar onu bu 
görevinden uzaklaştırmış olmalıdır. 1921 senesinde, Dimitrios. Rallis461 yönetimi 

                                                
460 Akbayrak, s. 72.  
461 Yunanistan'da toplam 5 kez başbakanlık yapan Yunanlı devlet adamı. 
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sırasında, koltuğuna geri dönerek iki sene boyunca orada kaldı. 1923 senesinde 
emekli edildi. 

 
 1922-1929 yılları arasında 1453 yılından itibaren olan Çağdaş Yunan tarihini 
anlatan ve en önemli eserleri arasındaki Modern Tarih “Contemporary History” 
(1922-1929) ve Yunan Tarihi'ni “History of Greece” (1925) yazmıştır. Bunun 
yanında yüzüncü yıldönümü dolayısıyla 6. baskısı olan ve Konstantinos 
Paparrigopoulos tarafından yazılan Yunan Milletinin Tarihçesi “History of the 
Greek Nation” eserinin Çağdaş Tarih bölümünün eklerini hazırlamıştır. Bu eser 
Karolidi'nin son eseriydi ve öldükten iki yıl sonra, 1932 yılında basılmıştır. Son 
çalışmalarında Yunanistan'daki monarşiyi keskin bir dille eleştirmesi, daha önceki 
görüşleriyle tamamen çelişiyordu. Hatta daha önceleri fazlasıyla desteklediği 
Konstantinos’un saltanatını “Yunan Devletinin tamamen yapmacık” görüntüsü 
olarak tanımlıyordu. 

 
Pavlo Karolidi, 26 Temmuz 1930 tarihinde vefat etti. Yunan tarihçi Constantine 
Fotiadis'e göre Karolidi, dünya tarihinde bir uzman, muazzam bir antika meraklısı 
fakat tarihçi sıfatına uygun olarak kelimenin tam anlamıyla bir tarihçi değildi. 
Bilgi genişliğine rağmen, eserlerinde birt çok metodolojik sorunlar ve boşluklar 
vardı. Ancak her görüşün tarihsel çercevesi dikkate alınarak ifade edilmesi 
gerektiği göz önüne alındığında, Karolidi'nin siyasi etkinliklerde bulunan çok 
önemli bir kişi olduğu inkâr edilmemelidir462. 

 
Sonuç olarak Karolidi, hem bilim adamı kimliği hem de siyasi düşünceleri 

nedeniyle İzmir mebusları arasında farklı bir öneme sahiptir. 

3.1 Meclis-i Mebusan’daki Faaliyetleri 

Meclis-i Mebusanın 1. ve 2. döneminde (1908, 1912) görev yapan Karolidi, 

toplam 47 defa söz almıştır. Mecliste, Maarif Encümen üyeliği bulunmuş ayrıca Meclis 

İdare Heyeti’ne seçilmiştir463. Siyasi fikirleri açısından İttihatçılara yakın olsa da 

kendisini İttihat ve Terakki’nin veya herhangi fırkanın bir mensubu olarak görmemekte, 

sadece bir Osmanlı Rum mebusu olarak tarif etmektedir464.  

 

Karolidi, meclis görüşmelerinde düşüncelerini ifade ederken özellikle 

Avrupa'daki uygulamalardan karşılaştırmalarda bulunması dikkat çekmektedir. Örneğin 

1327 yılı Şura-yı Devlet’in bütçe görüşmelerinde Fransa'daki benzer uygulamalara 

                                                
462http://asiaminor.ehw.gr/Forms/fLemmaBodyExtended.aspx?lemmaID=8721. Erişim Tarihi: 28.06.2013 
463 MMZC, Dev.: 1, Cilt: 1, İçt. Sen.: 4, İnikad: 3, s. 18. 
464 "Bendeniz, ne bir fırkaya mensubum, ne öbür fırkaya mensubum. Fakat, Osmanlı bir Rum Mebusu 
mahiyetinde bulunduğum için kendi mütalaatımı beyan edeceğim". MMZC, Dev.: 1, Cilt: 2, İçt. Sen.: 4, 
İnikad: 31, s. 401. 
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değinerek bu kurumun Osmanlı Devletinde de olması gerektiğini söylemiştir465. Benzer 

bir örneği Kanunu Esasi’nin altmış dördüncü maddesinin acilen tetkik edilmesini 

isteyen Meclis-i Âyân Riyaseti Tezkiresine dair Kanun-ı Esasi Encümeni mazbatası 

münasebetiyle sarf ettiği sözlerde görmekteyiz. Karolidi mazbatayla ilgili olarak Ayan 

ve Meclis-i Mebusan kavramlarını açıklarken her iki kurumun tüm Avrupa devlet 

sistemlerinde var olduğunu belirtmiştir466. Karolidi’nin meclis müzakerelerinde dikkat 

çeken diğer bir özelliği söz aldığı konularla ilgili zaman zaman olayların tarihsel 

gelişimini yapmasıdır. Tarihçi olması nedeniyle böyle bir yönteme başvurduğu 

söyleyebiliriz.  

 

Karolidi’nin tarihçi kimliği meclisteki bir yasa tasarısının görüşülmesi esnasında 

eleştiriye uğramıştır. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethiyle ilgili bir eseri bulunan 

Karolidi, Sinop Mebusu Rıza Nur Bey’in Osmanlı’nın içinde bulunduğu durumu 

Fatih’in İstanbul’u fethi sırasında Bizans’ın kendi içinde koltuk kavgasına düşmesine 

benzetmesine sinirlenerek bunun bir yalan olduğunu söylemiş; Rıza Nur’dan sözlerini 

geri almasını istemiştir. Karolidi'nin bu sözleri üzerine Rıza Nur Bey, tarih hocası 

olmasına rağmen Karolidi’yi tarihi bilmemekle suçlaması ilginç bir vaka olarak meclis 

kayıtlarına geçmiştir467. 

 

 Karolidi, mebusu olduğu İzmir ve civarındaki yerleşim birimleri hakkında bilgi 

sahibidir ve yörenin sorunlarıyla ilgilidir. “Floksera Kanunu” görüşmeleri esnasında 

Urla, Karaburun ve Çeşme gibi yerleşim birimlerinin sadece bağcılık geçindiğini 

belirten Karolidi, Bergama ve Alaşehir'e yeni bağların kurulmasının bu bölgedeki 

bağcılığın verimini düşürdüğünü söylemiştir. Ona göre meselenin çözümü için Aydın 

vilayeti özel bir tedbir alınmalı ve fakirlikten bağı-bahçesine satan halk adına çözüm 

üretmelidir468. Yine İzmir Mebusu Seyyid ve Denizli Mebusu Gani beylerin; İzmir'den 

ihraç olunan palamutların öşrünün üretim mahallinde tahsiline edilmelerine dair 

verdikleri önerge hakkında söz alarak İzmirli tüccarların sorununa eğilmiş, Karaburun-

                                                
465 MMZC, Dev.: 1, Cilt: 4, İçt. Sen.: 3, İnikad: 70, s. 532. 
466 MMZC, Dev.: 1, Cilt: 3, İçt. Sen.: 3, İnikad: 41, s. 35. 
467 MMZC, Dev.: 1, Cilt: 5, İçt. Sen.: 2, İnikad: 85, s. 36. 
468 MMZC, Dev.: 1, Cilt: 4, İçt. Sen.: 3, İnikad: 70, s. 532. 
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İzmir arasında 18 saat süren yolculuğun tüccarları zor duruma düşürdüğünü vurgulamış 

ve sorunun çözülmesi gerekliği üzerinde durmuştur469. 

 

Karolidi'nin Sadrazam Hakkı İbrahim Paşa'nın hükümetin icraatine dair mecliste 

yaptığı konuşma iç ve dış politika hakkındaki görüşleri açısından fikir vermektedir. 

Karolidi, mebus olduğu dönemlerde Aydın vilayetiyle birlikte Anadolu'nun muhtelif 

yerlerini gezdiğini ifade etmiş ve çeşitli tespitlerde bulunmuştur. Eğitim ve bayındırlık 

faaliyetlerinde hükümeti yeterli görmemektedir. Aydın'da asayişi bozan Çakırcalı 

Efe'nin artık sadece isminin duyulduğunu, etkisini yitirdiğini vurgularken; istikraz 

meselesinde Osmanlı hükümetini haklı görmektedir. 

 

 Karolidi’nin, Sadrazam Hakkı İbrahim Paşa'nın özellikle dış politikadaki 

çizgisine yönelik sarfettiği sözler önemlidir. Hükümetin dış politika uygulamalarından 

genel olarak memnundur. İlk olarak İran hakkındaki görüşlerini belirtmiştir. Ona göre 

İran'da 1906 senesinde kurulan meşruti yönetimle Osmanlı hükümeti iyi ilişkiler 

kurmalıdır.  

 

 Balkanlarla ilgili yorumlarından sonra sözü Yunanistan'a ve Girit'e getirmiştir. 

"Bu Girit meselesi hakkında Osmanlı Rum olarak samimi surette bir iki söz söylemek 

isterim." sözleriyle başladığı konuşmasında Girit'te meydana gelen gelişmelere önemli 

bir yer ayırmıştır. Nazilli'de, Aydın'da, Seferihisar'da ve Çeşme'de konuyla ilgili 

konuşmalar yaptığını ifade eden Karolidi’ye göre Girit, Osmanlı’nın bir iç meselesidir. 

Ona göre Girit'te Müslümanlar ile Hıristiyanlar arasında bir ihtilaf çıkartılmıştır. 

Karolidi'nin meclisteki konuşmasına ilk tepki Girit Hıristiyanları için sarf ettiği şu 

sözler üzerine gelmiştir: 

 

Giritliler Şarkın Hıristiyanları arasında en kahraman ve şecî bir cemaattır. Şimdiki 
Yunanlılardan ziyade eski Yunanlıların kanlarım kendi ve bizim Rum milletinin en 
necibi, damarlarmdadır470. 

 
 

                                                
469 MMZC, Dev.: 1, Cilt: 2, İçt. Sen.: 2, İnikad: 37, s. 209. 
470 MMZC, Dev.: 1, Cilt: 1, İçt. Sen.: 3, İnikad: 13, s. 436. 
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Girit Hıristiyanlarını övücü bu sözlere Canik Mebusu Mehmet Ali Bey, "Girit 

Müslümanları da kahraman Türklerin oğullarıdır" karşılığını vermiştir. Mehmet Ali 

Bey'i Girit Rumları ve Türklerinin kardeş olduğunu belirterek yanıtlayan Karolidi, 

kardeşler arasındaki çatışmaların en feci olaylara sebebiyet verdiğini ifade etmiştir. Ona 

göre Rumlar ile Türkler arasındaki meselelerin Girit'teki hadiselerle bir ilişkisi yoktur. 

Rumlar ile Türkler arasında bir denge kurarak dengeli ve dikkatli bir dil kullanarak 

meseleyi açıklamaya çalışmıştır. Konuyla ilgili sözlerini "Türk Milleti" kavramını 

açıklayarak bitirmiştir.  

 

Bütün anâsır-ı muhtelifenin hukukuna, devlet tarafından olan hürmet muhafaza 
olunacak. Şimdi anâsır-ı muhtelife, Devlet-i Osmaniyyenin haricinde olan bir 
taarruz ile kendi maksadını takip ederse, kendi mezarını açmış olur. Fakat bizim 
vatandaşlarımız asıl bizim hürmet ettiğimiz Türk Milleti, bunu bilmeli ki binlerce 
sene anasır-ı muhtelife ile tarih teşkil etmişler. Bir vicdan-ı milli yapmışlar. Böyle 
bazı anâsırları boğmak isterlerse, o vakit de kendilerinin mezarlarını açmış 
olurlar. Bendeniz bunu Osmanlı-Rum mebusu sıfatıyla söylüyorum471. 
 

 Levand Herald, Proodos, Teologos gazetelerinin yaptığı bazı yayınların Matbuat 

Nizamnamesi’ne göre cezalandırılmasına dair Sadaret Tezkeresi İzmir'in biri Rum, 

diğeri Musevi kökenli iki mebusunu karşı karşıya getirmiştir. Adı geçen gazetelerde 

Osmanlı ordusu için "kuduz" ve "yamyam" tabirlerinin kullanılması Sadaret makamını 

harekete geçirmiştir. Karolidi, ordu için bu sözleri söyleyenleri tasvip etmemekte ve 

hain olarak görmektedir: 

Devlet-i Osmaniye’nin askerine bir hakaret olmuş diye böyle bir tevatür olur, 
olmayacak şeydir. Bendeniz Devlet-i Osmaniye askerine kuduz diyenleri ve Devlet-
i Osmaniye’yi teşkil eden anâsırı birbirine böyle aralarına, bunların birbiri 
aleyhine kaldıran, hepsi yok, yalnız Devlet-i Osmaniyenin kendi vatanlarının kendi 
milliyetlerinin hainidir472. 

 
 Bununla beraber Karolidi, olayın fazla büyütülmemesini bu tür hataların nadiren 

de olsa meydana geldiğini savunmaktadır. Ona göre adı geçen gazetelerden Teologos 

gazetesi 50 senedir Osmanlı Devleti yanlısı haberleri yapan bir gazetedir. Bu tarz 

olaylarla meclisin gündeminin işgal edilmeyerek olayın savcılığa havale edilmesi daha 

uygundur. Masliyah ise Karolidi'den farklı düşünmektedir. Meclise verdiği önerge ile 

                                                
471 MMZC, Dev.: 1, Cilt: 1, İçt. Sen.: 3, İnikad: 13, s. 437. 
472 MMZC, Dev.: 1, Cilt: 2, İçt. Sen.: 1, İnikad: 47, s. 484. 
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ordu aleyhinde hakaretvari sözler sarf eden gazetelerle gerekli işlemlerin Matbuat 

Encümeni’ne havale edilerek başlatılmasını istemiştir. Masliyah'ın önergesi meclis 

tarafından kabul edilmiştir. Karolidi'nin “Cemiyetler Kanunu”nun müzakerelerinde sarf 

ettiği sözler, Rum kökenli bir Osmanlı mebusu olarak Osmanlı Devleti’ne ve etnik 

meselelere bakış açısını anlamımıza vesile olan bir diğer konuşmadır. Osmanlı 

Hükümeti, “Cemiyetler Kanunu’yla tüm dernekleri kendi denetimi altına sokmak ve 

etnik, millî ya da dinî bir temele dayanan siyasi dernekleri yasaklamak arzusundaydı473. 

 

 “Cemiyetler Kanunu”nun dördüncü maddesi, mebusların Osmanlıcılık ve etnik 

unsurlarla ilgili fikirlerini söylemesi açısından bir fırsat yaratmıştır. Maddeyle, Osmanlı 

Devleti’nde kavmiyet ve cinsiyet esasına göre oluşturulacak cemiyetler yasaklanıyordu. 

Meclis-i Mebusan'daki azınlık mebuslarının yanı sıra Müslüman mebusların da çoğunun 

maddeye karşı oluşu dönemin temel ideolojisi olan Osmanlıcılık kapsamında 

değerlendirilmelidir. Gayrımüslim mebuslar, konuya özgürlük çerçevesi içinde 

yaklaşmışlar, temel amacı özgür düşünce olan meşrutiyet rejimi yasaklayıcı bir 

anlayışla kavmiyet esasına kurulması düşünen cemiyetlerin kurulmasına engel 

olmamasını savunmuşlardır. Etnik temele dayalı cemiyetleri men eden bu yasa 

tasarısına muhalefet etmişlerdir.  

 

Kürsüye gelerek görüşlerini ifade eden azınlık mebusları arasında Karolidi de 

vardır. Karolidi’ye göre Ermeni, Rum ve Osmanlı arasında bir fark yoktur. Bu yapıların 

amaçları birdir o da Osmanlı birliğidir. Konuşmasında Osmanlı’nın kuruluş sürecini 

kısaca özetleyen Karolidi, devletin asli unsurunun Türkler olduğunu kabul etmekle 

birlikte şimdi hep beraber Osmanlı’nın ilerlemesi için çalıştıklarını ileri sürmüştür. 

Osmanlı yalnızca Türklerle değil, diğer tüm etnik unsurlarla gelişebilir. Karolidi, Rum 

olduğu için kendisini gerçek bir Osmanlı olarak görmektedir. Hıristiyan olmasının 

Osmanlı olmasına bir engel teşkil etmeyeceğini vurgulamıştır: 

 

Hem Rumuz, Hem Hıristiyan hem Osmanlıyız. Halis Rum olmasaydım halis 
Osmanlı olamazdım. Nasıl bir şahıs heyet-i içtimaiyye-i beşeriyede kendi milletini 

                                                
473 Feroz Ahmad, İttihatçılıktan Kemalizme, Çev. Fatmagül Berktay, İstanbul: Kaynak Yayınları, 1985, s. 
138. 
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tanımalıdır. O gibi öyle büyük bir Osmanlı heyetinde Rumluğunu tanımazsa 
Osmanlılığını da tanımaz ve ben asıl Rum olduğum için en halis bir 
Osmanlıyım474. 

 
 Karolidi’nin en çarpıcı sözleri Osmanlılığı bir güneş ve onu oluşturan etnik 

unsurları ise etrafındaki yıldızlara benzetmesidir. Kanunla ilgili son sözleri gelecek için 

bir temenni ifadesidir: 

 

Fakat en büyük ümidim bizden sonra gelecek olanların bizim mesaimizin 
semeresini iktitaf eylemeleridir.(meyvelerini toplamalarıdır) ve onlar Devlet-i 
Osmaniyenin en büyük takdirine mazhar olsunlar475. 

 
 Karolidi'nin bu sözlerinde ne derece samimi olduğu tartışılabilir. Yasa tasarısının 

kabul edilmemesi için Türk mebusları ikna edici bir çaba olarak görüleceği gibi; bir 

Rum olarak samimi hissiyatı olarak da yorumlanabilir.  

 

 “Cemiyetler Kanunu”nun tartışmalı maddesi olan dördüncü madde, meclisin 13 

Haziran 1325 tarihli oturumunda kaldırılmıştır. Ancak 7 Temmuz 1325 tarihli ikinci 

müzakerelerde azınlık mebuslarının tüm itirazlarına rağmen madde, 69 oya karşılık 90 

oyla tekrar yürürlüğe konulmuştur476. Kanun, 16 Ağustos 1909'da Meclis-i Mebusan'da 

kabul edildikten sonra yürürlüğe girmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
474 MMZC, Dev.: 1, Cilt: 5, İçt. Sen.: 1, İnikad: 115, s. 453. 
475 MMZC, Dev.: 1, Cilt: 5, İçt. Sen.: 1, İnikad: 115 , s. 454. 
476 Cemiyetler Kanunu ile ilgili bir çalışma için bk. Zafer Toprak, “1909 Cemiyetler Kanunu”, 
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, C.1, İstanbul: İletişim Yayınları, 1983. 
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4- Simonaki Simonoğlu (1866/67-?) 

1283 (1866-67) Kayseri doğumludur. Eğitimini Avrupa'da tamamladığı mecliste 

yaptığı bir konuşmadan anlaşılmaktadır477. Meclis-i Mebusan’ın 3. döneminde (1914) 

görev yapmıştır. Mecliste görev yaptığı süre boyunca toplam 26 defa söz almıştır. 

Simonaki Efendi, İzmir mebusları arasında İzmir'le ilgili yasa tasarıları hakkında en çok 

söz alan İzmir mebusudur. 

 

4.1 Meclis-i Mebusan’daki Faaliyetleri  

Ticaretle uğraşan Simonaki Efendi, tüccar sınıfının çıkarlarını mecliste 

savunmaya çalışmıştır. 1914 yılı Adliye Nezareti bütçesi görüşülürken ticari 

mahkemelerin sürekli tüccarlar aleyhine kararlar vermesinden şikayetçidir. Adliye 

Nazırı İbrahim Bey'in açıklamaları üzerine bir istatistik yapılırsa yabancı tüccarlarla 

Osmanlı tüccarları arasında davalarda sürekli yabancıların davaları kazandığını, 

                                                
477 “Bendeniz, yirmi beş sene evvel Avrupa'da tahsilde iken, mekatibi aliye ve hususiyede binlerce Japon 
talebelerini gözümle gördüm.” MMZC, Dev.: 3, Cilt: 2, İçt. Sen.: 1, İnikad: 31, s. 171. 

TABLO 5. 
Karolidi’nin Söz Aldığı Konuların Tasnifi 

(1.Dönem) (2.Dönem) 
Arıza-i Cevabiye 2 Arıza-i Cevabiye 1 
Beyanat 4 Beyanat 1 
Bütçe münasebetiyle 3 Kanun Layihası 1 
Kanun Tasarısı 13   
İzin Talebi 1   
Mazbata 3   
Müzakerat 1   
Önerge 11   
Riyaset Teklifi 1   
Telgraf 1   
Teklif 2   
Tezkire 2   
TOPLAM 44 TOPLAM 3 
GENEL TOPLAM: 47 
Kaynak: Yukarıdaki istatistiksel veriler TBMM Zabıt 
Cerideleri’nden faydalanılarak tarafımızdan oluşturulmuştur. 
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Osmanlı tüccarlarının sürekli davaları kaybettiğini beyan etmiştir. Bu konuda Adliye 

Nezareti'ni göreve çağırmış ve Osmanlı tüccarlarının haklarını korumasını talep 

etmiştir. 

 

 Simonaki Efendi, İzmir Limanları Vapur İşletmelerinin478 riyasetinde birkaç 

sene görev yaptığını, gemi kaptanlarının istihdamlarına dair yasa tasarısı için söz aldığı 

meclis oturumunda ifade etmiştir479. 14 Haziran 1914 tarihli oturumda görüşülen 

Osmanlı Seyr-i Sefain İdaresi bütçesi yasa tasarısının müzakerelerinde İzmir Vapur 

İşletmeleri'ne tekrar değinmiştir. Bu müzakerelerde dönemin İzmir vapur kumpanyaları 

hakkında şu bilgileri vermiştir: 

 

İzmir'de 12 ufak vapuru480 olan küçük bir kumpanyanın da kendisine mahsus bir 
tersanesi, bir fabrikası vardır. Bu fabrikada vapurlar senede iki ve üç defa kızağa 
çekilir. Gerek ahşap ve gerek demircilik ciheti o fabrikada mükemmel surette tamir 
olunur. Hatta çok vakit kazanlarını değiştirmek iktiza eder. Bazen vapurun 
vücudunun demir parçaları çürür. Onları değiştirmek lazım gelir. Zira bir vapur 
senede üç defa ya kızağa çekmeye veya tamire mecburdur. Bazı vapurlar kızağa 
çekilerek tamir edilir, bazıları da durduğu yerde tamir olunur481. 

 
 Denizcilikle ilgili konularda sıkça söz alan Simonaki, Bahriye Nazırı Ahmed 

Cemal Paşa’nın482 çalışmalarından son derece memnundur. 

 

 Simonaki Efendi, II. Meşrutiyet dönemi İzmir valilerinden Rahmi Bey'i 2 

Haziran 1330 (1914) tarihli oturumunda yaptığı konuşmada takdir etmiştir. Tedavülde 

bulunan bir kısım paraların madeni para olarak kabul edilmeyeceğine dair kanun tasarısı 

hakkında görüş beyan eden Simonaki, Rahmi Bey hakkında şunları söylemiştir: 

 
İzmir Valisi, yalnız zahire için lirayı yüz kuruşa kabul ettirmek ve okkayı dört yüz 
dirhem yapmakla kalmadı, belki İzmir Ticaret Borsası'nda satılan afyon, palamut, 

                                                
478 İzmir Körfezi'nde düzenli vapur seferleri Yahya Hayati Paşa'nın kurduğu İzmir Hamidiye Vapur 
Şirketi ile birlikte 1884 senesinde başlamıştır. 
479 MMZC, Dev.: 3, Cilt: 1, İçt. Sen.: 1, İnikad: 37, s. 375. 
480 O dönemde tamamı buharlı olarak çalışan İzmir körfez vapurları sayıları 11-13 arasında değişen küçük 
vapurlardan oluşmaktadır. Bk. Sadık Kurt, “İzmir Hamidiye Vapur Şirketi”, Dokuz Eylül Üniversitesi 
Atatürk İlke ve İnkilâpları Enstitüsü Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, İzmir, 1999, s. 86.  
481 MMZC, Dev.: 3, Cilt: 1, İçt. Sen.: 1, İnikad: 22, s. 503. 
482 İttihat ve Terakki'nin önde gelen liderlerinden Ahmed Cemal Paşa'nın anıları için bk. Anılarım 1913-
1922, İstanbul: İskenderiye Yayınları, 2009. 
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üzüm ve tekmil emtia üzerine okka dörtyüz dirhem ve lira yüz kuruş olmak üzere 
kabul ettirdi ki, şimdiye kadar bunun için çalışan valilerin hiç birisi muvaffak 
olamadı. Yalnız İzmir Valisi Rahmi Bey muvaffak oldu ve tekmil umuru ticariye 
yoluna girdi ve bundan bütün tüccarlar memnun oldu483. 

 
 

Simonaki, 1330 senesi Posta, Telgraf ve Telefon Nezareti bütçesine tahsisatı 

fevkalâde olarak bir milyon kuruş itasına dair yasa tasarısı hakkında söz almıştır. 

Kapitülasyonların kaldırılması nedeniyle yabancı postanelerin kapandığını bu sebeple 

posta işlemlerinde yavaşlama olduğunu belirtmiştir484. Avrupa'dan gelen mektuplarda 

bir sorun olmamasına rağmen yurt içinden gönderilen mektupların 15 gün veya 1 ay 

içinde yerlerine ulaşmadığını belirterek Posta Nezareti'nden izahat istemiştir. Meclis 

Reisi, bu gecikmeleri devam eden savaşa bağlamıştır. Simonaki, mecliste Posta 

Nezareti'nden yetkili bir memur olmadığı için müzakerelerin tehirini talep etmiştir. 

Ancak ekseriyet olmadığı için müzakereye devam edilmiş ve tasarının birinci maddesi 

mecliste kabul edilmiştir. 

 

 Isparta-Burdur sancakları ile Uluborlu kazası ve köylerinde meydana gelen 

depremden485 zarar görenlerden 5 sene müddetle vergi alınmaması ile ilgili yasa tasarısı 

hakkında söz almıştır. Depremin yarattığı tahribatla ilgili Isparta Mebusu İsmail Hakkı 

Bey meclise izahat vermiştir. Simonaki’nin tasarı hakkındaki görüşleri olumludur: 

 

Zaten bu adamları vergi vermeye paraları yok ki, hiçbir şeyleri kalmamıştır. 
Memleket de harap olmuştur. Tekmil hali ocakları toprak ve taş altında kalmıştır. 
Ahalinin bir kısmı İzmir tarafına hicret etmeye mecbur kalmıştır. Bunların ne 
bağlarına, ne bahçelerine bakmaya iktidarları yoktur. Mahvolmuşlar yani. Bunu 
mutlak surette kabul etmeliyiz486. 

 
 Yapılan oylama sonucunda yasa tasarısı kabul edilmiştir. 
 

                                                
483 MMZC, Dev.: 3, Cilt: 1, İçt. Sen.: 1, İnikad: 15, s. 292. 
484 Benzer eleştiriler Osmanlı mebusları tarafından Meclis-i Mebusan'da sık sık dile getirilmiştir. Ayrıntılı 
bir çalışma için bk. Erkan Tural, “Osmanlı Posta Bürokrasisi 1908-1914”, Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt: 28, Sayı: 46, s. 205-230, 2009. 
485 4 Teşrin-i evvel 1914 tarihinde meydana gelen Isparta-Burdur depremi 6.4 şiddetindedir. Depremde 
1500 kişi ölmüştür. Ayrıntılı bilgi için bk. Mustafa Şahin, “Isparta-Burdur Depremi 1914”, Toplumsal 
Tarih Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 36, İstanbul, 1996. 
486 MMZC, Dev.: 3, Cilt: 1, İçt. Sen.: 1, İnikad: 32, s. 461. 
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 Osmanlı Devleti’nden harice çıkarılacak meyan köklerinden alınacak gümrük 

vergisi yasa tasarısı hakkında söz almıştır. Meyan kökü,487 Orta Anadolu dışında hemen 

yer yerde farklı miktarda bulunmaktaydı. Aydın vilayeti, eski tarihlerden itibaren 

üretilen ve ihraç edilen mallardan biri olan meyan kökünün en önemli üretim 

merkezlerinden biriydi488.  Meyan balının Avrupa'da ve özellikle İngiltere'de geniş bir 

pazarı vardır489. Aydın ve civarında meyan kökünden meyan balı elde etmek için 

kurulan şirketlerden ilki İngilizlere ait Mac Andrews ve Forbes şirketleridir. Forbes 

şirketinin ilk fabrikası 1854 senesinde Aydın'da açılmıştır. Takip eden yıllarda 

Nazilli'de, Kuşadası'nda ve Söke'de Forbes şirketine ait üç meyan balı fabrikası daha 

kurulmuştur. Forbes şirketinin uzun yıllar rekabetsiz bir ortamda tatlı kazançlar elde 

ettiği dönem; 1875 senesinde Abacıoğlu adında bir Ermeni tüccarın Aydın ve Söke'de 

iki meyan kökü fabrikası açmasıyla sona ermiştir. Köylüye daha iyi ödeme yapan bu 

şirketle yıkıcı bir rekabete giren Forbes şirketi, Abacıoğlu'nu saf dışı etmeyi başarmıştır. 

Eldeki belgelere göre 1879 senesinde 12000 kadar köylü şirket hesabına sürekli olarak 

meyan kökü toplamakta, balyalamakta ve Forbes fabrikalarına sevk etmekteydi490. 

Bundan sonraki yıllarda çeşili problemlerle karşılaşmasına rağmen Forbes şirketi uzun 

yıllar Türkiye'deki tekelci durumunu korumasını bilmiştir. Meclisin gündemine gelen 

yasa tasarısı ihraç edilecek meyan kökünden alınacak vergilerle ilgilidir. Tasarının 

birinci maddesi 10 sene imtiyaz verilmesine ve bir miktar vergi alınmasını 

öngörmektedir. Söz alan Simonaki Efendi, maddeye şiddetle karşı çıkarak şunları 

söylemiştir: 

 

“Meyankökü Kanunu”nun İzmir Vilayeti, İskenderun ve Bağdat taraflarına şümulü 
vardır ve bu kanun benim fikrimce Amerika'da tesis olunmuş en büyük ve dehşetli 
tröstlerden birisinin menfaatına aittir. Bu şirketin ismi "Forbes Kumpanyası’dır.  
Bu Şirket Reji idaresinden daha dehşetli suretle devri Hamidide İzmir vilayetinde 
ve İskenderun'da vesair Memalik-i Osmaniyede araziyi yed-i inhisarına geçirerek 
yerleşmiştir. Cebren ve bazı defalar da mahkemeler marifetiyle eshabı araziye ve 
ziraata mazarrat ve ahalisine ziyan ve her çeşit fenalıklar icra etmektedir. Bu 

                                                
487 Meyan kökü, günümüzde özellikle ilaç olarak ilacın acı tadını maskelemek amacıyla tatlandırıcı 
olarak, sigara üretiminde tütün terbiyesinde, renk maddesi olarak boyacılık ve ayakkabı sanayisinde, 
şekercilikte, biralara aroma ve köpük vermede ve içki yapımında kulanılmaktadır. 
488 Saadet Tekin, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Nazilli”, (Yayımlanmamış Doktora Tezi, DEÜ Atatürk 
İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü, İzmir, 1997) s. 119. 
489 Melih Gürsoy, Tarihi, Ekonomisi ve İnsanları ile Bizim İzmirimiz, İzmir:  Metis Yayınları, 1993, s. 65. 
490 Gürsoy, s. 65. 
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şirket Forbes Meyankökü Şirketi’dir. Amerika'nın Cumhurreisleri, Roosevelt ve 
Taft tröstleri tecdit ettikleri halde, bizde hükümetin böyle muzır bir şirkete müsaade 
etmesine taaccüp ediyorum. Neden on sene için bir imtiyaz veriyoruz? Bir sene için 
yapalım. Evvelden bir para veriyormuş, şimdi iki para verecekmiş, versin; fakat 
böyle bir sene on, yirmi sene için bir kanun yapılırsa faydası yok, ziyanı çok bir işe 
muavenet etmektir. Bana kalırsa bu işi mahvetmek için iki para yerine, yirmi para 
demeli ki, işletmesinler. Hükümetten rica ediyorum, bu kanunu geri alsın491.   

 
 

 Meclis Reisi, Simonaki'nin açıklamaları üzerine kanunun Forbes şirketiyle bir 

bağlantısı olmadığını öne sürerken; Muhasebe-i Umumiye-i Maliye Müdürü Berberyan 

Efendi, Forbes şirketinin meyan kökü imtiyazına sahip olmadığını ve köylünün isteyen 

alıcılara meyan kökü sattığını belirtmiştir. Ancak Berberyan Efendi, Forbes şirketinin 

meyan kökü alımında adeta tekel olduğunu ve en çok malı onun olduğunu söylemeyi 

ihmal etmemiştir. Tekrar söz alan Simonaki, İzmir'deki ziraatçinin zor durumda 

olduğunu bu nedenle tasarının Ziraat Encümeni’nin konuyu yeniden incelenmesini 

istemiştir. İçel Mebusu Mehmet Emin Efendi, İçel'de de aynı sorunların olduğunu 

söylemesi üzerine Meclis Reisi Halil Efendi meseleyi dikkate alarak tasarıyı yeniden 

görüşülmek üzere Ziraat Encümeni’ne göndermiştir. 

 

 Simonaki, gençlerin yurt dışında eğitim almasının yararlı olduğuna inanmaktadır 

Adliye Nezareti'nin 1914 yılı bütçesinin müzakereleri esnasında meclisteki bazı 

mebusların Avrupa'ya giden öğrencilerin memlekete bir faydası olmadığı gerekçesiyle 

karşı çıkmasına; Avrupa'ya öğrenci gönderilmesinin memleket için önemli olacağını 

ifade ederek yanıtlamıştır. 

 

 Simonaki, mecliste Rum vatandaşların haklarını savunurken Osmanlı kimliğine 

uygun bir dil kullanmaya özen göstermiştir. Aşiret ve muhacirlerin iskânı için ayrılan 

bütçeye ek ödenek koyulmasıyla ilgili yasa tasarısında Çanakkale Savaşları sırasında 

Edirne, Bursa vilayetleriyle Marmara havzasından Anadolu'nun içlerine gönderilen 

Rum vatandaşların savaşın kazanılması nedeniyle eski yerleşim birimlerine 

dönmelerinin uygun olacağını belirtmiştir. Bu vatandaşların sefalet içinde yaşadıklarını 

                                                
491 MMZC, Dev.: 3, Cilt: 1, İçt. Sen.: 1, İnikad: 19, s. 281. 
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ifade eden Simonaki, Çanakkale'de savaşan Türk askerleri için “Kahraman Askerimiz” 

tabirini kullanmıştır: 

 

Bu ahalinin memleketlerinden uzak bulunması doğru değildir. Zira bunların 
memleketlerinde hem evleri hem bağları harap oluyor ve kendileri de 
sefalettedirler. Bu sefaletlerinden dolayı hükümet 150.000 000 kuruş sarf etmeye 
mecbur oluyor. Ben teklif ediyorum ki bu ahalinin memleketlerinden uzak 
bulunmasına artık bir sebep yoktur. Çünkü Çanakkale'den kahraman askerlerimiz 
sayesinde düşman lehülhamd def ve tenkil edildi. Binaenaleyh, bendeniz bir takrir 
takdim ediyorum ve arkadaşlarımdan rica ederim, bu takriri nazar-ı dikkate 
alırlarsa memnun olurum492. 
 

 Dönemin Dahiliye Nazırı Talat Paşa, Simonaki'nin sözlerindeki Türkçe 

hatalarına teessüf ederek; hükümetin savaş sırasında yaptığı bu icraatin bir zorunluluk 

olduğunu beyan etmiştir. Meclis Reisi, bunun bir dil sürçmesi olduğunu söyleyerek 

ortamı yumuşatmak istemesi üzerine Talat Paşa tekrar söz almış ve sert bir şekilde 

sözlerine devam etmiştir. Hükümetin yaptığı bu uygulamadan üzüntü duyduğunu ancak 

memlekette vatandaş namı altında yaşayan bazı kimselerin vatana ihanet içinde 

olduklarını ileri sürmüştür. Bunun üzerine Simonaki, maksadının yanlış anlaşıldığı 

düşüncesiyle Rum vatandaşların hangi amaçlarla göç ettirildiğinin bilindiğini 

tekrarlamıştır. Bu vatandaşların tekrar memleketlerine dönmelerine izin verilmesini 

hükümetten rica etmiştir. Meclisi Reisi, meclis müzakerelerinde hükümetten bir rica 

şeklinde bir usul olmadığını vurgulayarak tasarı hakkındaki müzakereleri sona 

erdirmiştir.  

 

 Simonaki, 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti ticaret hayatında yaşanan 

sıkıntıları 1334 senesi Ticaret ve Ziraat Nezareti bütçesi görüşmelerinde özetlemiştir. 

Ona göre savaş yüzünden bankaların kapanması nedeniyle Anadolu'da bir kredi sorunu 

yaşanmaktadır. Krediler açılırsa ticari hayat tekrar canlanacaktır. Memleketin ziraat 

yapacak adama ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle dilencilerin, firarilerin ve amele 

taburları493nın tarıma yönlendirilebileceğini düşünmektedir.  

                                                
492 MMZC, Dev.: 3, Cilt: 1, İçt. Sen.: 3, İnikad: 16, s. 212. 
493 Amele Taburları olarak adlandırılan geri hizmet birlikleri Osmanlı klasik döneminde çeşitli isimler 
altında yer almıştır. Bu sınıflar tüm dünyada olduğu gibi Osmanlı askeri sisteminde yol çalışması, köprü 
inşası gibi lojistik hizmetleri yerine getirmekteydi. I. Dünya Savaşı'nın başlaması ile Harbiye Nezareti 
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Simonaki'nin amele taburlarıyla ilgili önerileri aslında daha önceleri hayata 

geçmiştir. Osmanlı ziraat hayatının büyük sıkıntılar çekmekte olduğu bu dönemde; 

cephelere asker gönderilmesi yüzünden köylerde ziraat yapacak insan kalmamıştır. 

Osmanlı Devleti bu nedenle azalan işgücünü telafi etmek için 15 Ekim 1914 tarihinde 

“Amele-i Mükellefiye Kanunu”nu ilan etmiştir494. Bu talimatname gereğince köylerdeki 

mükellefler ve Amele Taburları zirai işlerde kadınlarla beraber çalıştırılmışlardır. 

Ticaretin gelişmesi için ihracatın mutlaka artırılmasını gerektiğini söyleyen Simonaki 

Efendi, tütün, zeytin ve ipek yetiştirerek Romanya, Bulgaristan ve Rusya gibi ülkelere 

satılmasının uygun olacağını ifade etmiştir. 

 

 5- Vangel Mimaroğlu 

Meclis-i Mebusan’ın 3. döneminde (1914) görev yapan Mimaroğlu, 147 oy 

alarak mebus seçilmiştir. Hakkında fazla bir veri bulunmayan Vangel Efendi’yle ilgili 

Osmanlı arşivinde sadece bir belge yer almaktadır. Vangel, eski eserlerin hafriyatına 

yaptığı desteklerden dolayı Almanya’nın “Couranne de Prus” nişanına lâyık 

görülmüştür495. Vangel'in meclis müzakerelerinde faal bir portre çizmemektedir. Meclis 

İdare Memuru olmak için aday olmuş ancak 3 oy alarak buna muvafık olamamıştır496. 

 

 “Belediye Rüsumu Kanunu” ve Tasvir-i Efkâr gazetesi için Almanya'dan 

getirilen makinenin gümrük vergisinden muaf tutulmasıyla alakalı yasa tasarısı 

hakkında söz almıştır. Memleketin gelirlerinin artırılmasının planlandığı bir zamanda 

                                                                                                                                          
ordudaki tüm gayri müslim neferleri silahlarından arındırarak amele taburlarına sevk etmeye karar 
vermiştir. Babıâli’yi bu önleme iten hiç kuşkusuz harbin hemen başında yaşanan toplu firarlar ve Dogu 
Cephesinde gönüllü olarak Rus Ordusu saflarına katılan Ermeniler idi. Bu gelişmelerin ardından Babıâli, 
ordu kumandalıklarına gönderdigi 11 Agustos 1914 tarihli şifre ile ordudaki tüm gayri müslimlerin 
silahlarının alınarak Amele Taburları’na gönderilmelerini, ayrıca Ermeni askerlerin ise, karargâhlara bağlı 
dairelerde dahi istihdam edilmemelerini bildirmiştir. 1. Dünya Savaşı sırasında ise ziraat, yol ve 
demiryolları inşaatları, ağaç kesimi, madencilik, fabrikalar vb. hizmet alanlarında çalıştırılmışlardır. 
Amele taburları hakkında yapılmış bir yüksek lisans tezi için bk. Cengiz Mutlu, “Osmanlı Arşiv 
Belgelerine Göre Amele Taburlaru 1914-1918”, (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara 
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalı Cumhuriyet Tarihi Bilim Dalı,  
İstanbul, 2006). 
494 BOA, DH.İUM, 59/1, 1/1. 
495 BOA, İ.DUİT, 72/61, 29/S/1336-14/12/1917. 
496 MMZC, Dev.: 3, Cilt: 1, İçt. Sen.: 4, İnikad: 2, s. 10. 



 

      138  

Tasvir-i Efkâr gazetesi için düşünülen vergi muafiyetine karşı çıkarak şunları 

söylemiştir: 

 

Birkaç gündür, memleketin varidatını artırmaktan bahsolunuyor, biz bir taraftan 
bunları ve öbür taraftan senelerle nizamen kabul olunmuş olan rüsumun 
bağışlanmasını istiyoruz. Zannederim ki doğru değildir, bu kanunun reddini talep 
ediyorum yaput hiç olmazsa bu kanunun umuma teşmili lazımdır497. 

 

C-Ermeni Mebuslar 

1- Ispartalızade İstepan 

1853/54 senesinde Aydın'da doğmuştur. Ticaret mektebini bitirmiştir. Ticaretle 

uğraşan İstepan Efendi, 1894 senesinde Aydın meclis-i idare azalığına tayin 

edilmiştir.498 Aynı göreve 2 Eylül 1897 tarihinde tekrar seçilmiştir499. Bu görevde 

bulunurken 1900 senesinde bir derece terfi rütbesi almıştır500. Ticaret hayatına devam 

ederken seçimlere katılmış 8 Aralık 1908’de 263 oy alarak İzmir'den mebus seçilmiştir. 

İstepan’ın 8 Aralık 1908 tarihinde hazırlanan mazbatası 1908 yılının Aralık ayında 

meclis tarafından tasdik edilmiştir. 18 Ocak 1912 tarihinde kadar mecliste görev 

yapmıştır. 

  

Çeşitli ticari faaliyetlerde bulunan İstepan, bir dönem İdare-i Mahsusa’nın 

işletmekte olduğu vapur hatlarının imtiyaz hakkına talip olmuştur. 1878 senesinde 

İdare-i Mahsusa adını alan Türk Denizcilik İşletmeleri 1909 yılına kadar çeşitli vapur 

hatları açarak seferlerine devam etmiştir. Ancak işletmenin kötü yönetimi üzerine 

yabancı bir şirkete devredilmesi gündeme gelmiştir. Dönemin Nafia Nazırı Gabriel 

(Kapriel) Noradunkyan Efendi, vapur hatlarını yabancı bir şirkete devretmek 

düşüncesindedir. Bunun üzerine açılan ihaleye dört farklı isim teklif vermiştir. Bu 

isimler, Merkezi Londra'daki "Fair Field Ship Building and Enginering Kazmi Limited" 

ve "Devel Vitarner and Kazmi" Şirketlerinin Vekili olan Ispartalızade İstepan Efendi, 

Mösyö Alfons Fernandez, Abud, Halbuni, Macid, Mehmed Karakaş, Balcı Biraderler ve 

                                                
497 MMZC, Dev.: 3,Cilt: 1, İçt. Sen.: 1, İnikad: 31, s. 448. 
498 BOA, DH.MKT., 276/43, 25/S/1312-28/08/1894. 
499 BOA, BEO., 1002/75096, 04/R/1315-02/09/1897.  
500 BOA, İ.TAL, 225, 03/Ca/1318-29/08/1900. 
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Kibar Ali Biraderler ve oğulları, Mustafa Şamil ve Oğulları grubu ve Maritim 

kumpanyasıdır. 

 

İdare-i Mahsusa, bu isimler arasında İstepan Efendi’yi uygun görmüş, vapur 

hatları 75 yıl imtiyaz süresiyle 350.000 altın liraya İstepan’ın temsilcisi olduğu İngiliz 

Fairfield şirketine 12 Ekim 1909 tarihinde ihale edilmiştir501. Nafia Nezareti ile İstepan 

Efendi arasında yapılan mukavelename 17 Mart 1910 tarihinde Meclis-i Mebusan 

riyasetine gönderilmiştir502. Fairfield Kumpanyası'na verilmiş imtiyaz; gemileri, 

hatlarını, indirim ve bağışıklık haklarını (gümrük resimleri bağışıklığı, fener, liman ve 

şamandıra resimlerinde indirim hakkı gibi) kapsamaktadır. Ancak, sözleşmeye konmuş, 

“hükümetin talebi halinde gemilerin bir bölümünü / tamamını hükümetin emrinde 

bulundurma ve bu durumda ödemelerin özel tarife hükümlerine göre yapılma gereğini 

kayıt altına alan 18. madde hükmünü İngiliz şirketi kabule yanaşmaz. Ayrıca şirket, 

hem süresi içinde kurulma işlemlerini tamamlayamadığından, hem de hisse senetlerini 

satamadığından sözleşme hükümetçe feshedilir. 10.000 Altın tutarındaki teminat 

hazineye gelir kaydedilir503. 

 

İstepan’ın girişimci kimliği, Osmanlı Devleti’nde ilk sayılabilecek bir ticari 

faaliyette karşımıza çıkmaktadır. İstepan, sermaye birikimini İstanbul’un Makrıköy 

(Bakırköy)semtinden aldığı arsaları toplu konut projesi yaratarak değerlendirmek 

istemiştir. Hazırlayacağı toplu konut projesi için gerekli izinleri Dahiliye, Evkaf, 

Harbiye ve Maarif Nezaretleri ile Defter-i Hakani gibi kamu kurumlarından 31 Aralık 

1911 tarihinde almıştır504. İstepan, bu yıllarda Meclis-i Mebusan'daki görevine devam 

etmektedir. Bu arsalara konut dışında karakolhane, mektep, cami için yer ayrılmasına 

Osmanlı hükümeti tarafından müsaade edilmiştir505.   

 

                                                
501 BOA, BEO., 3648/273544, 27/N/1327-12/10/1909. 
502 BOA, BEO., 3719/278898, 05/Ra/1328-17/03/1910. 
503 Necmettin Akten (2007): “Buğ Gemileri ve Türklerde Posta Taşımacılığı”, DUİM Alesta Özel Sayı, 
Sayı:5,  İ.Ü Denizcilik Kulübü Yayını, Nakış Ofset, İstanbul, Aralık 2007, 40-47. 
504 BOA, BEO, 3983/298724, 10/M/1330, 31 Aralık 1911. 
505 BOA, DH.İD., 135/22, 14/M/1330, 18 Ocak 1912. 
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İstepan'ın konut projesi bazı değerlendirmelere göre Osmanlı döneminde 

hazırlanan ilk toplu konut projesi olarak kabul edilmektedir. Şehir plancısı Şehnaz 

Yaren ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Şinasi 

Acar, İstepan'ın Bakırköy tren istasyonuna 15 dakika uzaklıktaki İncirli Çiftliği diye 

anılan yerde geliştirdiği yaklaşık 1200 evlik projeyi; Osmanlı Devleti’nde özel sektör 

tarafından uygulamaya konulan ilk konut projesi olarak değerlendirmektedir506. 1914 

yılına ait “Nevsâl-i Millî” (Ulusal Yıllık) adlı almanakta yer alan, “Hayati Bir Mesele / 

Ucuz Meskenler” başlıklı imzasız makale, o yıllardaki konut sorunuyla ilgilidir. 

Makalenin son bölümünde İstepan'ın projesiyle ilgili şu değerlendirmeler yapılmaktadır: 

 
İstanbul’da son seneler zarfında kiraların pek ziyade artmasına, bu artışın neticesi 
olarak işçi, memur ve orta sınıfın ucuz ve sağlık kurallarına uygun meskenler 
bulmakta pek çok müşkilata uğramasına rağmen, bu temel mesele bizde ne yazık ki 
henüz hâiz olduğu ehemmiyetle ele alınmıyor. Bu meseleye dair İstanbul’da ancak 
son defa bir teşebbüs vaki olmuştur. Eski İzmir milletvekili İstepan Ispartalı Efendi, 
Bakırköy İstasyonu’na çeyrek saatlik mesafede olup sahibi bulunduğu ve İncirli 
Çiftliği namıyle bilinen geniş arazi üzerinde ucuz meskenler inşasına teşebbüs 
etmiştir. 

     
Bir milyon metrekare alanlı olan bu arazinin manzarası gayet latifdir. Denizden 
takriben altmış metre yüksekliğinde bulunan bu yer, bütün Marmara’ya nazır 
bulunuyor. Büyükada’yı, Anadolu sahillerini, İstanbul’u görüyor. Bundan başka 
söz konusu yerde temiz hava ve bol su bulunduğundan, iskâna her yönden 
uygundur. Bu arsalar asgarî biner arşın olmak üzere satılmıştır. Bin arşından az 
satılmamasının sebebi, inşa edilecek evlerin bahçeli olmasını temin maksadıdır. 
Alıcılara paranın tediyesi içün bazı kolaylık daha gösterilmiştir. Bin arşınlık bir 
yer alan kimse, gerek kendi parasıyla ve gerek borcunu taksitle ödemek üzere, 
Ispartalı Efendi vasıtasıyla ev yaptırabilecektir. 

 
Söz konusu arsanın bir tarafında, küçük bir tepe üzerinde, şimdiden ailelere 
mahsus bir eğlence mahalli olmak üzere bir gazino inşa edilmiş bulunuyor. Bundan 
başka hâlen Bakırköy İstasyonu’ndan Edirne şosesine kadar, söz konusu arazinin 
her cihetine giden cadde ikmal edilmek üzeredir. Söz konusu arazi ile Bakırköy 
İstasyonu arasında ulaşımı kolaylaştırmak maksadıyla bir tramvay hattı tesis 
edilecek ve bu hattın inşasına kadar geçici olarak otobüs arabaları işlettirilecektir. 

 
Söz konusu arazi üzerinde ev inşa ederek oturmak isteyenlerin dini ihtiyaçları dahi 
düşünülmüş ve vuku bulacak talep üzerine cami, kilise ve sinagog kurulması içün, 
lâzım gelen miktar arazinin bağış olarak terki kararlaştırılmıştır. Arazide çarşı ve 
pazar yerleri, sahibi tarafından vücuda getirilecektir. 

 

                                                
506 Yaren, Şehnaz - Acar Şinasi,  “Asır Öncesi Planlanan Bir Uydukent Projesi”, Toprak İşveren Dergisi, 
Eylül 2012, Sayı: 95, İstanbul, s. 15-17,  http://www.toprakisveren.org.tr/2012-95-sinasiacar.pdf. Erişim 
tarihi: 10.02.2013 
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İşte şu birkaç sözle bu ilk teşebbüsün mahiyetini anlatmış olduk. Bu teşebbüsün 
takdir ve teşvik edilmeye değer olduğunu söylemek gereksizdir. Söz konusu 
teşebbüs, yalnız orta sınıf içün ucuz ve sıhhî meskenler vücuda getirebilmek 
itibarıyla değil, boş arsaların imarı ve bu suretle hükümet için yeni gelir 
kaynakları temini açısından dahi ilgi çekicidir. Özetle, eski İzmir milletvekili bu 
teşebbüsle diğerlerine örnek olacak ve ileride pek büyük semereler verecek bir 
çığır açmış oluyor507. 

 
İstepan, projeyi çok kapsamlı bir şekilde hazırlamıştır. Yaren ve Acar 

proje için uydukent tabirini kullanmaktadır. Onlara göre hazırlanan proje şu 

maddeleri içermekteydi508: 

 

1. Uydukent, Bakırköy’e 15 dakika uzaklıkta ve kuzey taraftaki İncirli 
Çiftliği arazisi üzerinde kurulacaktır. 

2. Planlanan proje 1 milyon metrekare (100 hektar) bir alan üzerinde 
uygulanacaktır. Arazi kotu ortalama 60 metrekare olup Marmara Denizi’ni, 
Büyükada’yı ve Anadolu sahillerini görür konumdadır. 

3. Evler yaklaşık 574 metrekarelik parseller üzerinde ve bahçeli olarak inşa 
edilecektir. 

4. Proje işçi, memur ve orta halli kişilerin ucuz ve sağlıklı konut sahibi 
olmalarını amaçlamaktadır. 

5. Parsel sahipleri evlerini kendileri yaptırabilecekleri gibi, girişimci 
Ispartalı Efendi’ye taksitle de yaptırabileceklerdir. 

6. Arazideki küçük bir tepe üzerinde, ailelere yönelik bir restoran-gazino 
inşa edilmiştir. Büyük olasılıkla burası  –proje tamamlanana kadar– girişimcinin 
araziyi ve inşaat durumunu görmek için gelecek alıcıları ağırlayacağı bir mekân 
olarak da hizmet verecektir. 

7. Planlanan arazi Bakırköy tren istasyonu ile Edirne asfaltı arasındadır. 
Her iki yönde de ulaşımı sağlamak üzere, tren istasyonu ile şose arasında tramvay 
hattı tesisi öngörülmüştür. Tramvay hattı kurulana kadar aynı hatta geçici bir süre 
otobüs çalıştırılacaktır. 

8. Dinsel gereksinmeler için uydukentte Müslümanlar için cami, 
Hıristiyanlar için kilise ve Museviler için sinagog yapılması planlanmıştır. Dinsel 
yönden toplumun büyük bir hoşgörü içinde bulunduğu anlaşılmaktadır. 

9. Uydukentin gereksindiği çarşı ve pazar yerleri girişimci tarafından 
yapılacaktır. 

10. Arazi büyüklüğü ve yapılan planlama dikkate alınarak uydukentin 1200 
dolayında konut içerdiği düşünülebilir. 

 

İstepan'ın yapmaya çalıştığı toplu-konut projesinin akıbeti maalesef 

bilinmemektedir. Ancak uygulama aşamasına geçilmese bile; dönemi açısından 

düşünüldüğünde Osmanlı Devleti açısından bir ilk olduğu kuşkusuzdur. 

                                                
507 Nevsal-i Milli, 1914. 
508 Yaren – Acar, s. 17. 



 

      142  

1.1 Meclis-i Mebusan’daki Faaliyetleri 

İş hayatında aktif bir portre çizen İstepan Efendi, aynı performansını mecliste 

göstermemiştir. Meclis-i Mebusan’ın ilk döneminde (1908) görev yapan İstepan, Ticaret 

ve Rüsumat Encümen üyeliği yapmıştır. Mecliste sadece üç kez söz almıştır.  İstepan'ın 

meclisteki konuşmaları kendisi hakkında bir fikir vermekten uzaktır. 

 

2- Vahan Bardizbanyan 

Vahan Bardizbanyan, Meclis-i Mebusan’ın ikinci devresinde (1912) İzmir 

mebusu olarak görev yapmıştır. Hukuk eğitimi alan Bardizbanyan’ın seçim mazbatası 

30 Nisan 1912 tarihinde Aydın vilayeti Meclis İdare Kalemi tarafından düzenlenmiştir. 

5 Mayıs 1912 tarihinde ikinci şube tarafından tetkik edilen mazbatası kabul edilerek 

Meclis-i Umumi’ye gönderilmiştir. 

 

Asıl mesleği avukatlık olan Bardizbanyan509 madencilikle ilgilenmiştir. 

Bardizbanyan’ın ilk aldığı maden imtiyazı Ödemiş’teki civa madenidir. Ödemiş’in 

Balyanbolu nahiyesinde Tekirli adlı yerdeki civa madeninin kendisiyle birlikte 

tüccardan Karabet Arabyan ve madenci Artin Boyaciyan’a 1 Kasım 1893 tarihinde ihale 

edilmiştir510. Bu maden imtiyazı 6 yıl sonra feshedilmiştir511. Tire’nin Yeniköy 

Çiftliği'nde çıkarılan zımpara madeninin altmış yıl süreyle kendisine verilmesine Ticaret 

ve Ziraat Nezareti tarafından 18 Ağustos 1912 tarihinde izin verilmiştir512. 

 

Bardizbanyan’ın Ödemiş’te aldığı bir diğer civa madeni imtiyazı 19 Mart 1918 

tarihlidir513. Kaymakçı ve Ayasuluğ köylerinde yer alan bu madeni Adliye Nezareti 

Hademe Müdürü Muavini Mehmet Nazif Efendi ile birlikte işletmiştir. Bardizbanyan, 

yüzde 40 oranından hisseye sahip iken; madenin yüzde 60 hissesi Mehmet Nazif 

Efendi’ye aitti. Maden imtiyazı 99 sene müddetle iki girişimciye verilmişti514. 

                                                
509 Maden imtiyazı ile ilgili belgelerde kendisinden dava vekili olarak bahsedilmektedir. Bk. BOA., İ. 
MMS., 154/10, 06/N/1330-19/08/1912. 
510 BOA, BEO, 304/22753, 21/R/1311, 01/11/1893. 
511 BOA, BEO, 1367/10284, , 01/Ca/1317, 07/09/1899. 
512 BOA, MV. 227/180, 05/N/1330-18/08/1912. 
513 BOA, MV., 249/54, 06/C/1336-19/03/1918. 
514 BOA, ŞD-HU, 1261/25, 24/Ca/1336-07/03/1918. 
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Bardizbanyan’ın çeşitli kişilerle ortaklıklar kurarak İzmir ve civarında Milli 

Mücadele’nin ilk yıllarına maden imtiyazlarını aldığı anlaşılmaktadır. Ancak bu 

dönemden sonra ne yaptığı, nerede ve ne zaman öldüğüne dair bir bilgiye 

ulaşılamamıştır. 

 

2.1 Meclis-i Mebusan’daki Faaliyetleri 

Bardizbanyan, Meclis-i Mebusan’da sadece iki defa söz almıştır. Bunlardan biri 

Askeri Ceza Kanunnamesi’yle ilgilidir515. Bardizbanyan Efendi'nin söz aldığı diğer 

konu ise 1328 senesi Defter-i Hakani bütçesi hakkındadır516. Tapu kayıtlarının iyi 

tutulmamasından ve memurların yaptıkların suistimallerden bahsetmiştir. İzmir'den 

örnek vererek memurların yetersiz maaş aldıklarını bu nedenle suistimallerin meydana 

geldiğini vurgulamıştır. Konuşmasının sonlarına doğru Ermeni vatandaşların arazi 

meselelerinde yaşadığı sıkıntılara değinmiştir. 

 

 3- İhsan Onnik  

 Onnik İhsan, üçüncü devrede (1914) İzmir mebusu olarak Meclis-i Mebusan’da 

görev yapmıştır. Aydın Vilayeti, Meclis İdare Kalemi tarafından 30 Nisan 1914 

tarihinde düzenlenen mazbatasında yüz elli dokuz oy ile mebus seçildiği bildirilmiştir. 

16 Mayıs 1914 tarihinde, Meclis-i Mebusan Birinci Şube tarafından tetkik edilen 

mazbatası uygun görülerek 18 Mayıs 1914 tarihinde, Heyet-i Umumi’de görüşülmek 

üzere meclise sevk edilmiştir.  İttihatçı olarak bilinmektedir. 

 

 Asıl mesleği ziraatçilik olan Onnik Efendi'nin “Darü'l-mualliminlerde Ziraat 

Dersleri”, “Sütçülük, Tereyağcılık ve Peynircilik Sanatları”, “İpekçilik Sanatı-

Kadınlara Ameli Sanayi-i Ziraiye Dersleri” adlı kitapları bulunmaktadır. Basılı 

kitaplarının listesi aşağıdaki gibidir: 

1. Sütçülük, Tereyağcılık ve Peynircilik Sanatları, Matbaa-i Âmire, İstanbul, 1915. 

                                                
515 MMZC, Dev.: 2, Cilt: 1, İçt. Sen.: 1, İnikad: 23, 18 Haziran 1328(1912)  s. 571. 
516 MMZC, Dev.: 2, Cilt: 2, İçt. Sen.: 1, İnikad: 31, 28 Haziran 1328(1912)  s. 252-253. 
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2. Darü'l-Mualliminlerde Ziraat Dersleri (Açıklama: Resimli) 1331, 262+1 sayfa., 
Matbaa-i Amire, İstanbul, Maarif-i Umumiyye Nezareti Telif ve Tercüme Kütüphanesi, Aded: 
46. 

3. Kadınlara Ameli Ziraat Dersleri: Sütçülük, Tereyağcılık, Peynircilik, Ekmekçilik Ve 
Gülyağcılık, İstanbul 1331  

 4. Biçki Nazariyet ve Kavaidinin Tedrisat-ı Aliye Kısmı. Istanbul. (191) 
5- Kadınlara Ameli Sanayi-i Ziraiyye Dersleri (Tavukçuluk Sanatı). İstanbul. (1915) 

Kadınlara Ameli Sanayi-i Ziraiyye Dersleri (İpekçilik Sanatı). İstanbul. (1915) Kadınlara Ameli 
Sanayi-i Ziraiyye Dersleri (Arıcılık Sanatı). Istanbul. (1915) Kadınlara Ameli Sanayi-i Ziraiyye 
Dersleri (Ekmek ve Nişastacılık Sanatı). İstanbul. (1916)  

 
 Onnik, kendisinin ve yakınlarının Ermeni tehcirinden etkilenmemesi için 

oldukça çabalamıştır. Osmanlı hükümeti, Ermeni tehcir politikasını uygularken devletin 

çeşitli birimlerinde görev yapıp Ermeni komitacılarla işbirliği yapmayan ve devletine 

bağlı memurları tehcirden muaf tutmuştur. Dahiliye Nezareti'nden 12 vilayet, 9 

mutasarrıflığa gönderilen 15 Ağustos 1915 tarihli yazıda, Ermeni mebus ve ailelerinin 

tehcir edilmemeleri istenmiştir517. Buna rağmen bazı mebuslar, komitacılık yaptıkları 

gerekçesiyle yargılanmıştır. 

 
 Onnik, ailesini ve yakınlarını tehcirden muaf tutmak için önemli mevkilerdeki 

bürokratlardan destek görmüştür. Bu bürokratlardan biri Konya Valisi Celal Bey518’dir.  

Celal Bey, Konya’da 1 Temmuz 1915 tarihinden 3 Ekim 1915 tarihine kadar kısa bir 

süre görev yapmıştır. Ermeni ailelerine yardım ettiği için Osmanlı hükümeti tarafından 

görevden alındığına dair iddialar vardır519. Celal Bey anılarında Onnik Efendi hakkında 

şunları söylemektedir: 

                                                
517 BOA., DH.ŞFR, Dosya No:55 Gömlek No:19, 04/L/1333-15 Ağustos 1915. 
518 Maliye memurlarından Atıf Beyefendi'nin oğlu olup 1863’de İstanbul’da doğmuştur. 1881’de 
Mülkiye’den mezun olduktan sonra Almanya’nın Bonn Üniversitesinde üç yıl Ziraat tahsili yaptı. Yurda 
döndükten sonra; 1883’de Dar-ül Muallimin Coğrafya Muallimliğine; 1884’de Kastamonu İdadisi 
Müdürlüğüne; 1887’de Beyoğlu Telgraf Merkezi Memurluğuna, müteakiben Trabzon, Kastamonu, 
Selanik Maarif Müdürlüklerine, 1894’de Encümen-i Teftiş ve Muayene Azalığına; 1895’de Maarif 
Nezareti Rüştüye Mektepleri Müdürlüğüne ve Tetkik-i Müellefat Komisyonu Azalığına; 1900’de Dar-ül-
fünün Coğrafya müderrisliğine; 1904’de Meclis-i Maarif Azalığına 1908’de Mekteb-i Mülkiye 
Müdürlüğüne getirildi. Bu vazifede 1 yıl kadar kalarak idare mesleğine geçti, Erzurum, Edirne, İzmir, 
Halep, Konya, Adana Valilikleri yaptı. İstanbul belediye başkanlığı yaptı. (7 Temmuz 1921-4 Mart 1922) 
Son vazifesi İstanbul Reji Başmüdürlüğü idi. Şubat 1926’da İstanbul’da vefat etti. Bk.: 
http://www.politics.ankara.edu.tr/?bil=bil_icerik&id=222&e=1, torunu tarafından hazırlanan bir internet 
sitesi: http://www.mehmetcelalbey.com/tr/ 
519 Ermenilere soykırım yapıldığı iddiasında bulunan bazı çevreler Celal Bey’den “Türk Schindler’i” 
olarak bahsetmektedir. Bk. http://nefius.com/news/1161534.2_turk-schindleri-vali-celal bey__ntvmsnbc. 
Celal Bey’in, Ermeni ailelere yardım ettiği kesindir. Ancak aynı zamanda bir yurtseverdir, Kurtuluş 
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Tabii, tehditler bana meslek değiştiremedi. Kanaatime göre harekete devam ettim. 
Dahiliye Nezaret’inden akrabalarından dört-beş kişinin İzmir'e iadesi hakkında 
emir çıkarmış olan İzmir mebusu İhsan Onnik Efendi'nin yol göstermesiyle, 
Ermenilerden on beş-yirmi bîçare kurtarılarak İzmir'e gönderilmişti. Ancak 
bunların bir kısmı, yolda Karahisar mutasarrıfı tarafından tutuklanmış ve 
hakkımda İstanbul'a bir jurnal verilmişti. Bunu, Dahiliye Nezareti’nin izahat 
isteyen telgrafından anladım. 
 
Cevaben, İhsan Onnik Efendi'nin dayızadeleri iade edildiği halde, mesela 
amcaoğullarının iadesinde yanlış görmediğimden, bu şekilde hareket ettiğimi 
yazdım. Bu haberleşme dosyaları Dahiliye Nezareti’nde, Konya vilayetinde saklı 
olmalıdır. Eşleri ve velileri askerde bulunan kimsesiz Ermeni ailelerinin tren 
hizmetlileriyle, çoluk çocuklarının ve Ermeni Katoliklerinin tehcirden istisnalarına 
karar verilmişti. Bu kararı mümkün olduğu kadar Ermenilerin lehine 
uyguladım.520. 
 
Osmanlı arşivinde kayıtlı olan Dahiliye Nezareti’ne ait şifreli belgeler Celal 

Bey'i doğrulamaktadır. Onnik Efendi, başta kendi ailesi olmak üzere tüm yakınları için 

girişimlerde bulunmuştur. Akrabalarının tehcirden muaf tutulması için yapılanlar şu 

şekilde özetlenebilir.  İlk olarak Konya’da yaşayan kız kardeşinin ve yakınlarının 

İzmir’e getirilmesini sağlanmıştır521. Halazadesi Yorgonayan Ananoş ile Hemşirezadesi 

Serkis Gazikyan Konya’da kalmaları için ikamet tezkiresi verilmiştir522. Ereğli'de 

bulunduğu haber verilen hemşerizadesi Hamparsum Folkeriyan'ın İstanbul’a gitmesine 

onay verilmiştir523. Yine Ereğli'de bulunan İzmitli Yaver'in İzmir'e, Nişan Nişanyan'ın 

da Eskişehir'e aileleriyle gitmelerine izin çıkmıştır524. Konya’da yaşayan eniştesi Hacı 

Cevan Arhanyan’ın İstanbul’a gitmesi için gerekli onaylar alınmıştır525. 

 

Onnik, akrabası olmadığı halde bazı Ermeni ailelerini tehcirden kurtarmak 

istemiştir. Bu aileleri kendi akrabası olarak göstermiştir. Diğer bir ihtimalle de aileler 

kendilerini Osmanlı askeri yetkililerine onun akrabası olarak tanıtmışlardır. Örneğin 

Ereğli’de yaşayan ve dayısı olduğu iddia edilen Çapayan ailesinin yerine başka bir 

                                                                                                                                          
Savaşı’nı desteklemiş, Konya Valiliğinden sonra İstanbul Belediye Başkanlığı gibi önemli görevlerde 
bulunmuştur. 
520 http://www.bianet.org/bianet/azinliklar/137766-turkler-ve-muslumanlar-bu-cinayetlerden-dolayi-kan-
agliyor. Erişim Tarihi: 10.05.2011 
521 BOA, DH.ŞFR., 491/106, 17/Ey/1331. 
522 BOA, DH.ŞFR., 501/116. 
523 BOA, DH.ŞFR., 56/287, 26/Za/1333. 
524 BOA, DH.ŞFR., 11/64, 19/Za/1333. 
525 BOA, DH.ŞFR., 57/28, 07/Z/1333. 
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Çapayan ailesinin Eskişehir’e gönderilmesi üzerine Konya vilayetinin konuyla ilgili 

bilgisine başvurulmuştur526. Tehcir için Halep'e nakledilen Ermeni Kirkor 

Gadavciyan'ın Onnik'in dayısı olduğunu iddia etmesine rağmen yapılan soruşturma 

neticesinde İzmir Mebusu İhsan Onnik'in dayısı olmadığı anlaşılmıştır527.  

  

Halep’e tehcire giden akrabalarının İstanbul ve İzmir gibi kentlere geri 

gönderilmesi için de çaba gösterilmiştir. Akrabalarından Kirkor Gadavciyan'ın ailesi ile 

İstanbul'a528, Ayvalık'dan Rakka'ya sevk edilen Serkis Torosyan’ın ise ailesiyle birlikte 

İzmir'e dönmeleri mümkün olabilmiştir529. Yine akrabaları olduğu iddia edilen Bulutyan 

ve Kavezyan ailelerinin İzmir’e gelmelerine imkan tanıyan kişi büyük bir ihtimalle 

Onnik Efendi'dir530. Halep'e üç çocuğuyla giden akrabası İzmitli Varsanik Davityan'ın 

İzmir'den para yardımında bulunulmuştur. Ayrıca Davityanlar daha sonra tehcirden 

kurtarılarak İzmir’e gitmiştir531. Davityan ailesine yardım eden bu kişinin Onnik Efendi 

olması muhtemeldir. 

 

 Onnik'in 1918 yılının son günlerine kadar Türkiye’de kalmış olması gerekir. 8 

Ekim 1918 tarihli bir Dahiliye evrakı onun 18 Ekim 1918 tarihinde akrabalarıyla 

birlikte İstanbul’a gitmesine izin verildiğini içermektedir532. Ancak sonrasında neler 

yaptığı, nerede ve nasıl öldüğüne dair bir bilgi mevcut değildir.  

 

3.1 Meclis-i Mebusan’daki Faaliyetleri 

 Mecliste bulunduğu sürece faal bir mebus portresi çizmeyen Onnik Efendi 

mecliste on iki defa söz almıştır. Bunların yedisi bütçe hakkındayken; diğer beşi ise 

kanun tasarısıdır. Ziraatçi olması nedeniyle meclis müzakerelerinde genellikle tarımla 

ilgili konularda görüş beyan etmiştir. 

 

                                                
526 BOA, DH.ŞFR., 59/116, 20/S/1334. 
527 BOA, DH.EUM. 2.Şb., 75/14, 26/B/1336. 
528 BOA, DH.EUM. 2.Şb, 75/19, 30/N/1336. 
529 BOA, DH.ŞFR., 79/55, 17/L/1335. 
530 BOA, DH.ŞFR., 77/80, 20/Ş/1335. 
531 BOA, DH.EUM.2.Şb., 11/64, 19/Za/1333. 
532 BOA, DH.EUM.SSM., 33/49, 12/M/1337-18 Teşrin-i evvel 1918. 
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  Onnik, üçüncü devrede mecliste toplam on iki konuşma yapmış olup, bunlardan 

birisi eğitim, ikisi idari, birisi sağlık, birisi sanayi, yedisi de tarım ile ilgilidir. Tarımla 

ilgili meselelerde tarım konusuna vakıf olduğunu Ziraat Nezareti bütçesi meclis 

müzakerelerinde şu sözleriyle açıklık getirmiştir: 

 

Efendiler, müddet-i hayatım, ziraat mesleğinde geçtiği için, tabiî Ziraat 
Nezareti’nin iç ve dış yüzüne daha ziyade vakıf olmaklığım icap eder. Bu 
haysiyetle, benim söyleyeceğim sözlerin daha ziyade sıhhate mi karın olacağı 
tabiidir533.  
 
 Karesi Mebusu Hasan Ferhat Bey'in herkesin bu konulara herkesin vakıf olduğu 

yönündeki sözlerini“Ben, bunlarla daha ziyade temasta bulundum.” diyerek 

yanıtlamıştır. 

 

 Onnik, ihtisas alanı olan sütçülük ve peynircilikle ilgili olarak meclis 

müzakerelerinde eleştirilerini ve görüşlerini ifade etmiştir. 1917 senesi Ticaret ve Ziraat 

Nezareti bütçesinin görüşülmesi sırasında söz alarak; seyyar sütçülük eğitimi veren 

okulların verimsiz olduğu gerekçesiyle kapatılmalarının uygun olacağını belirtmiştir. 

Kendisine Diyarbakır mebusu Fevzi Bey cevap vererek okulların önemi üzerinde 

durmuştur. Onnik, sözlerine açıklık getirerek; bu okulların önemini bildiğini ancak 

eğitim verecek öğretmenlerin yetersiz olduğunu vurgulamıştır. Konuyla ilgili elindeki 

bilgileri açıklayarak Macaristan'da sütçülük ve süt ürünleri eğitimi almak üzere dört 

öğrenci gönderildiğini ancak bunların Osmanlı Devleti’ne geri dönmediklerini ve 

Osmanlı köylüsüne hiçbir fayda sağlamadıklarını belirterek sözlerini şu şekilde 

sürdürmüştür: 

 
Efendiler, Macaristan'da tahsil edip gelmiş olan mütehassıslar, ilk defa köylere 
gittikleri zaman, birkaç yerde kovuldular. Çünkü ahaliye Rokfor Peyniri imalini 
öğretmeye çalıştılar. Rica ederim,  daha tulum peynirlerimizi ıslah etmeden ve 
adamakıllı salamura peyniri yapmayı bilmeyen ahaliye “Rokfor” ve “Hollanda” 
peyniri yaptırmaya kalkışılır ve bununla uğraşılır mı? Tabiî,  bu sebeplerden 
dolayı onlara köylerde ruyü iltifat gösterilmedi. Onlar da hiçbir şey yapmadan 
avdet ettiler. Bu halin sebebini de, müsaadenizle arz edeyim Avrupa'ya gönderilen 
talebeyi, kaşar peynirinin nasıl yapıldığını bilmeyen ve Halkalı Mektebinde az çok 
nazarî olarak tahsil gören adamlardan bilintihap gönderdiler. Oralarda salamura 

                                                
533 MMZC, Dev.: 3, Cilt: 2, İçt. Sen.: 1, İnikad: 35, s. 301. 



 

      148  

yahut tulum peyniri yapmak usulü cari değildir. Orada gördükleri usulü geldiler 
burada tatbik ettiler. Oranın usulü buraya uymaz onun için bunlardan istifade 
memul değildir. Binaenaleyh,  bu fasılda muharrer olan “60.000” kuruşun tayyını 
teklif ederim534. 

 
 Ticaret ve Ziraat Nazırı Mustafa Şeref Bey, Onnik Efendi'nin eleştilerine şu 

şekilde cevap vermiştir: 

 

Nezaretin vazifesi tesis ettiği Sütçülük Mekâtibi Muallimlerinin köylerde mazharı 
kabul olmaması sebebiyle onları lağva kalkmak değildir, bilakis onların adetlerini 
artırarak ve daima köylülerle temasta bulundurarak mümkün olduğu kadar 
bunlardan köylülerin istifade etmesini ve köylülerin teamüllerine bu gibi usullerin 
dahil olmasını temin etmektir. 
 
 Mustafa Şeref Bey ile Onnik Efendi arasında görüş farklılığı göze çarpmaktadır. 

Onnik, kestirmeci bir yaklaşımla okulların kaldırılması gerektiğini düşünürken, Şeref 

Bey öğretmenlerin zamanla daha verimli çalışmalarda bulunacakları ve okulların 

kapanmasının yanlış olacağı fikrindedir. Onnik'in konu ile ilgili önergesi reddedilmiştir. 

 

 Onnik, ziraatta kimyevi gübre olarak kullanılan azotun Osmanlı Devleti’ne 

serbestçe ithaline dair kanun tasarısı hakkında söz almıştır. İthalatın serbest olmasını 

savunmakla birlikte azotun farklı amaçlarla kullanıldığına dikkat çekerek şu uyarıları 

yapmıştır: 

 
Efendim, bu Avrupa’dan gelecek olan kimyevî gübrelerden azotiyeti sudun diğer 
kimyevî gübreler gibi resmi gümrükten muaf olması hususundaki şu kanunun neşri 
şüphesiz ki, şayanı kabul bir meseledir. Ancak azotiyeti suda müşabih ve kimyevî 
gübreler makamında kullanılmaktan ziyade, barut ve mevaddı infilakiyyede 
kullanılan azotiyeti potas namında diğer bir madde-i kimyeviye vardır. Birtakım 
muhtekir tüccarlar azotiyeti sûd diye bunu ithal ederler ve Anadolu’nun bazı 
yerlerinde, isim tasrihine lüzum görmüyorum, dinamit, bomba vesaire imali için 
kullanırlar535.  

 
Onnik'in uyarılarının da etkisiyle kanun tasarısı görüşülmesi için Ziraat ve 

Sıhhıye Encümeni’ne gönderilmiştir. 

 

                                                
534 MMZC, Dev.: 3, Cilt: 3, İçt. Sen.: 3, İnikad: 51, s. 123. 
535 MMZC, Dev.: 3, Cilt: 1, İçt. Sen.: 1, İnikad: 10, s. 152. 
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Onnik, 1914 senesi gümrük idaresi bütçesi hakkında söz almıştır. Bütçeye 

dolaylı yoldan ilgili olarak İzmir’i ilgilendiren bir iddiaya değinmiştir. İzmir gümrük 

idaresinde çalışan hamallarla, gümrük idaresi arasında çıkan ihtilafın aydınlatılmasını 

istemiştir. İddiaya göre gümrük idaresi hamallara ait olan parayı kendisine geçirmiştir. 

Gümrük müdürü hakkındaki şikayetleri dile getiren Onnik'e Gümrük Müdürü Sırrı Bey 

cevap vermiş ve meselede bir iltimas olmadığını ifade ederek konuyu kapatmıştır536. 

 

 Onnik'in en fazla söz aldığı yasa tasarısı 1914 senesi Ziraat Nezareti bütçesidir. 

Özellikle fazla maaş alan memurlardan ve gereksiz yere kurulan nezaret 

müdürlüklerinden şikayetçidir. Bu müdürlüklerin kaldırılmasının daha verimli olacağını 

düşünmektedir. Bu doğrultuda dört mebus arkadaşıyla birlikte Ziraat Müdürü Şube 

Müdür Muavinliği'nin lağvedilmesi için meclise bir önerge vermiştir537. Ziraat Müdürü 

Umumisi Vahan Efendi, önergeye cevap verirken müdürsüz, muavinsiz ve memursuz iş 

yapılamayacağını vurgulamış, önergenin reddini talep etmiştir. Ancak önerge meclis 

tarafından uygun görülerek kabul edilmiştir.  

 

Onnik'in Adana mebusu Suphi Bey ile birlikte meclise verdiği diğer bir önerge 

bütçenin istatistik kalemiyle ilgilidir. Adı geçen kaleme oldukça kabarık bir pay 

ayrıldığını vurgulayan önergede, indirim yapılması istenilmektedir. Ziraat ve Ticaret 

Müsteşarı Ethem Bey'in menfi sözlerine rağmen önerge kabul edilmiştir. 

  

Onnik Efendi'nin dikkat çekici bir başka itirazı ise Avrupa'dan getirilecek idare 

memurları hakkındadır. Avrupa'dan getirilmesi düşünen memurlara karşı çıkarak şunları 

söylemiştir: 

Bunu da Halkalı'dan açığa çıkarılmış olan bir müdir-i saniye verecekler. Bunu 
ademi iktidarı hasebiyle dışarı çıkarıyorlar. Bunun yerine Avrupa'dan Müdür-i 
sanilik ve aynı zamanda ders nazırlığı yapacak bir Avupalı getiriyorlar. Artık 
millet bu kadar aciz kaldı mı ki, idare memurunu bile Avrupa'dan getirsin? Bu olur 
şey mi 538? 
 

                                                
536 MMZC, Dev.: 3, Cilt: 2, İçt. Sen.: 1, İnikad: 29,  s. 97. 
537 MMZC, Dev.: 3, Cilt: 2, İçt. Sen.: 1, İnikad: 36, s. 324. 
538 MMZC, Dev.: 3, Cilt: 2, İçt. Sen.: 1, İnikad: 36, s. 320. 
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Onnik, memur sayısında ve memur maaşlarında tasarruf yapılması ve gereksiz 

birimlerin lağvedilmesiyle ilgili görüşleri Denizli Mebusu Mahmut Sadık Efendi'nin 

dikkatini çekmiştir. Sadık Efendi'nin “Siz bu gidişle hepsini lağvedeceksiniz” sözlerini 

Onnik Efendi “Daha iyi olur” şeklinde cevaplamıştır. Aynı şekilde tasarının 4. faslı 

dördüncü maddesinde yer alan uluslarası ziraat encümeni tahsisatı ve delege maaşlarının 

yüksekliğinden bahsederek bu memuriyetlerin lağvedilmesi gerektiğini ifade etmiştir. 

 

1917 senesi Ticaret ve Ziraat Nezareti bütçesi hakkında görüşlerini belirtirken 

öncelikleri yine memur maaşları ve tasarruf hakkındadır. Bu konuda meclise verdiği bir 

önerge kabul edilmemiştir539. Bütçenin altıncı faslında yer alan ve 40.000 lira koyulan 

sınai, zirai ve madeni laboratuar tesisini gereksiz bulmuş ve lağvedilmesini talep 

etmiştir. Ticaret ve Ziraat Nazırı Mustafa Şeref Bey540'in laboratuvarların gerekliliği ile 

ilgili açıklamalarını yeterli görmemiş ve meclise bir tadilname önergesi vermiştir541. 

Meclis, Onnik Efendi'nin önergesini uygun bularak kabul etmiştir. Konunun nasıl 

sonuçlandığı meclis tutanaklardan tespit edilememektedir. 

 

 1918 senesi Ticaret ve Ziraat Nezareti bütçesinin geneli hakkında görüşlerini 

ifade etmiştir. Özellikle üzerinde durduğu konu ise ziraat müffettiş ve memurlarının ne 

kadar başarılı bir çalışma gösterdikleridir. Ona göre ziraat memurları görevlerini iyi 

yapmamaktadır. Memurların, ziraat miktarının tespitinde gerçekçi raporlar 

hazırlamadıkları, köylülere sorarak veya tahmini raporlar yazarak görevlerini yaptıkları 

iddiasındadır. Zirai faaliyetlerin önemli olduğunu şu sözleriyle vurgulamıştır: 

 

Bu da, istihdam edilen zeriyyat müfettişlerinin ve sairenin kendi vazifelerini 
bihakkın îfa etmemiş olduklarından münbaistir zannediyorum. Onun için 
Nezaretten rica edeceğim, zeriyyat müfettişlerinin çalışmalarını 'bir kat daha temin 
etmek için buradan lazım olduğu kadar talimat ve evamir verilsin. Çünkü 
memlekette zeriyyat çoğalırsa, 'bizim korktuğumuz açlık tehlikesi de ortadan 
kalkar. Aksi takdirde neticesi vahim olur.542 
 

                                                
539 Önergenin aslı için bk. MMZC, Dev.: 3, Cilt: 3, İçt. Sen.: 3, İnikad: 51, s. 114. 
540 Hakkında yazılan bir kitap için bk. Özcan Şabudak, Unutulmuş bir Devletçi İktisat Vekili Mustafa 
Şeref Özkan, İstanbul: Libra Yayınevi, 2009, 188 sayfa. 
541 MMZC, Dev.: 3, Cilt: 2, İçt. Sen.: 1, İnikad: 36, s. 116.s 
542 MMZC, Dev.: 3, Cilt: 2, İçt. Sen.: 4, İnikad: 63, s. 685. 
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Onnik Efendi, ziraat memurlarına eleştirilerini Aydın vilayetinden örnekler 

vererek devam etmiştir: 

Bendeniz, Aydın vilayetini gezdiğim vakit, oraya da zeriyyat müfettişleri ve 
memurları geldi. İfayı vazife etmek üzere köyleri ve saireyi dolaşıyorlardı. 
Bunların bir kaçıyla temasta, bulundum ve sordum: Efendiler, siz bu kadar zeriyyat 
yapıldığını, ba rapor nezarete bildiriyorsunuz. Peki ama bunun mikdarı hakikisini 
veyahut hakikate karib miktarını ne suretle tahmin ediyorsunuz dedim. Cevaben 
bana dediler ki, tarlaya çıkıyoruz ve göz tahmini bir şey yapıyoruz ve aynı 
zamanda köylülere soruyoruz; ne kadar zeriyyat yaptınız diyoruz. Köylüler, şu 
kadar bin dönüm veyahut şu kadar yüz dönüm zeriyyat yaptık diyorlar. Köylülerin 
bu söyledikleri rakamı kaydedip o miktarı aynen nezarete bildiriyoruz dediler543. 
 
Mecliste ziraatla ilgili yasa tasarılarına daha fazla ilgi gösteren Onnik Efendi'nin 

tarımla ilgili bazı kurum ve kuruluşların ortadan kaldırılması ve bu kuruluşlarda 

çalışanların işten el çektirilmesinin gereğini ifade etmesi meclisten tepki görmüştür. Bu 

konuları çok sık gündeme getirmesi mebuslar üzerinde bu kanıyı oluşturmuş olabilir. 

Kendisinin de ziraatçi olmasına rağmen bu düşünceleri savunması dikkat çekicidir. 

 

D-Musevi Mebuslar 

1- Nesim Masliyah (1892-1931) 

II. Meşrutiyet döneminin siyaset, hukuk ve basın dünyasının önemli isimlerinden 

olan Nesim Masliyah, Nesim Benbanaste’nin “Örneklerle Türk Musevi Basınının 

Tarihçesi” adlı kitabındaki biyografiye göre 1878’de Manisa’da doğmuştur544. Ancak 

Dahiliye Nezareti Sicil-i Ahval Defterinde yer alan bir belge bu tarihi farklı 

vermektedir. Buna göre Masliyah, 29/Zilhicce 1309 (25 Temmuz 1892) Manisa 

doğumludur. Babası Bohor Yako Efendi'dir545. Evli olan Masliyah'ın çocuk sahibi olup 

olmadığı bilinmemektedir. Hayatının son anına kadar yanında olan eşi Osmanlı Hilal-i 

Ahmer Cemiyeti'nin merkez kadın kollarında görev üstlenmiş faal bir 

hanımefendidir546.   

 

                                                
543 MMZC, Dev.: 3, Cilt: 2, İçt. Sen.: 4, İnikad: 63, s. 686. 
544 Nesim Benbanaste,  Örneklerle Türk Musevi Basınının Tarihçesi, İstanbul, 1988, s. 294. 
545 BOA, DH.SAİD.,185/164, 29/Z/1309. 
546 Seçil Akgün, Murat Uluğtekin, “Hilal-i Ahmer ve Trablusgarp Savaşı”, OTAM, Sayı: 3, Ankara, 1990, 
s.  52. 
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İlk ve orta tahsilini muhtemelen Manisa veya İzmir’de tamamladıktan sonra 

İstanbul’da Mektep-i Hukuk-ı Şahane’yi bitirmiştir. Üniversite tahsilinden sonra 

Selanik Ticaret Mahkemesi üyeliğine tayin edilen Nesim Masliyah, buradayken İttihat 

ve Terakki Cemiyeti’ne üye olmuştur. Cemiyetin Selanik’teki yayın organı olarak 

Ağustos-Aralık 1908 tarihleri arasında çıkarılan İttihat ve Terakki gazetesinde yazıları 

çıkmıştır547. Selanik’te siyasi ve gazetecilik faaliyetleri dışında, Selanik Polis 

Mektebi’nde idare ve kapitülasyonlar dersinde hocalık yapmış, hukuk ve devletler 

hukuku bilgisinden dolayı o sırada cemiyetin müfettiş-i umumisi sıfatıyla Selanik’te 

bulunan Hüseyin Hilmi Paşa'ya yardımcı olmuştur.548 Gerek İstanbul’da kaldığı eğitimi 

süresince, gerekse Manisa ve İzmir’de siyaset ile ilgilenmiştir. Batı Anadolu bölgesinin 

ve ülkenin mevcut durumu ve geleceği ile ilgili gelişmelerle yakından alakadar 

olmuştur549.  

 

Masliyah’ın hangi tarihlerde İzmir’e geldiği bilinmemektedir. Ancak İzmir 

Musevi cemaati tarafından sevilen bir kişidir ve İzmir’in siyasal ve sosyal hayatına 

kendisini kabul ettirmiştir. Bunun örneklerinden biri Masliyah’ın, 1909 yılının Eylül 

ayında Karataş sinagogunda verdiği bir konferanstır. Konferansın asıl amaçlarından biri 

Musevi cemaati tarafından yapılacak Musevi mektebinin inşasıdır. Bu öneriyi getiren 

Masliyah, cemaatin alkışlarıyla onurlandırılmıştır. Konferans sonrasında Masliyah 

öncülüğünde Musevi mektebinin inşaatı için cemaat tarafından iki yüz Fransız lirası 

kadar para toplanmıştır550. 

 

 1908 seçim sürecinde Masliyah hakkında Hizmet gazetesinde çıkan bir haber 

kendisi hakkında olumlu ifadelerle birlikte hayatı hakkında bazı bilgilere de yer 

vermektedir. Gazete, Musevi mebus adayı Davud Rosu'dan sonra Masliyah'ın 

mebusluğa aday olmasının memnuniyet verici olduğunu bildirmektedir: 

                                                
547 Ömer Faruk Huyugüzel, İzmir Fikir ve Sanat Adamları (1850-1950), Ankara: Kültür Bakanlığı 
Yayınları, 2000, s. 476. 
548 Avram Galanti, Türkler ve Yahudiler, İstanbul, 1947, s. 91. 
549 Halil Erdemir, “İkinci Meşrutiyet’in İlanı ve Uygulanmasında Nesim Masliah’ın Rolü”, 100.Yılında 
II. Meşrutiyet Gelenek ve Değişim Ekseninde Türk Modernleşmesi, Uluslar arası Sempozyumu Bildiriler, 
Yayına Hazırlayanlar: Zekeriya Kurşun ve diğerleri, Marmara Üniversitesi ve Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, İstanbul, 2009, s. 322. 
550 Ahenk, 6 Eylül 1909. 
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Masliyah hakikaten hamiyetli ve Osmanlı terbiyesiyle perverde olmuş bir gençtir. 
Fransızcaya gereği gibi vakıf ve mekteb-i hukuktan mezundur. Selanik Ticaret 
Mahkemesi azalığında hüsn-i hidmet ve gayreti sebk eylemiştir. Zeka ve istimdad-ı 
hamiyet ve vatanperverliği, sami ve gayreti müsellem olan böyle bir zatın mebus 
namzedi olmak üzere tayin ve intihablarından dolayı şehrimiz kadirşinas cemaat-i 
Museviyesini takdir ve tebrik eyleriz551. 

 
 Masliyah'ın 1908 seçimlerinde öncesinde verdiği diğer bir konferansın metinleri, 

İttihad gazetesinde iki gün boyunca aynen yayımlanmıştır552. Bu konferans, Musevi 

Mektebi'nde düzenlenmiştir. Masliyah, konuşmasında Kanun-ı Esasi’nin oluşum 

sürecini tarihsel boyutta ele almıştır. Otuz iki sene süren istibdat döneminden sonra 

hürriyet gelmiştir. Birinci Meşrutiyet’in ilanında büyük emeği olan Mithat Paşa'yı 

anmadan geçmediği konuşmasında Meclis-i Mebusan, Kanun-ı Esasi hakkında 

fikirlerini belirtmiştir. Masliyah, öncelikle Kanun-ı Esasi'nin meşhur maddesi olan 113. 

maddenin mutlaka kaldırılması gerekliliği üstünde durmuştur. Bu madde kaldıkça 

meşrutiyet her an bir tehlike karşı karşıya kalabilecektir. Bu madde milletin 

hâkimiyetini engellemektedir, şu anki hükümet bu nedenle tamamen meşruti bir 

hükümet değildir. 

 

 Masliyah, konferansın ikinci bölümünde mebuslarda olması gereken nitelikler 

üzerinde durmuştur. Bu bölüm mebus adayı olan Masliyah'ın mebusluk kavramına bakış 

açısını da yansıtmaktadır. Maddeler halinde mebusluğu değerlendiren Masliyah'a göre 

bir mebus öncelikle milli onur ve haysiyet sahibi olmalıdır. İçişleri ve dışişlerini 

ilgilendiren konularda bilgi sahibi olması şarttır. Yabancı devletlerle olan 

müzakerelerde onlara üstün gelmek için kendilerini her yönden geliştirmeleri bir 

zorunluluktur. Hukuki meselelerde yeteri kadar bilgi sahibi olmaları beklenir. 

Kendisinin de bir hukukçu olması bu maddeyi listeyi koymasının nedeni olmalıdır. 

 

 Masliyah, mebusların siyasi bakış açılarının mutlaka olması gerektiğini 

düşünmektedir. Bu siyasi bakışın zamanın şartlarına göre değişmemesi lazımdır. İnsan, 

                                                
551 Hizmet, 25 Eylül 1908. 
552 İttihat, 13 Teşrin-i evvel 1908. 
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her türlü şart ve duruma rağmen şahsi siyasi fikirlerini net bir duruşla savunmalıdır. 

Anlaşıldığı üzere Masliyah oportünist siyasi anlayışa kesinlikle karşıdır. 

 

 Masliyah, bir mebusta olması gereken en önemli meziyetin ise azimli, yorulmaz 

bir mücahit olmasına bağlamıştır. Bir meclis eğer cesur ve çalışkan mebuslardan oluşur 

ise o meclis kolay kolay dağılmaz. O nedenle mebuslar hürriyet yolunda cesur 

olmalıdırlar. Bu konuda Fransız Devrimi sırasında meydana gelen bir anekdota 

başvurmuştur. Ünlü Fransız devrimcisi ve siyasetçisi Mirabeau, Fransa Kralı Louis 23 

Haziran 1789 günü Meclisi boşaltma emrini yerine getirmek için gelenlere “Gidin 

efendinize söyleyin: Halkın gücüyle biz buradayız ve bizi buradan ancak süngülerin 

gücüyle çıkartabilirsiniz” diyerek meclis kürsüsünden haykırmıştı. Mirabeau'nun 

sözlerini konferanstaki izleyicilerle paylaşan Masliyah, Meclis-i Mebusan’a seçilecek 

mebusların bu cesarette olup olmadıklarını sormuş cevabını da kendisi vermiştir. 

 

 Masliyah'ın tarif ettiği cesur ve yürekli mebus tanımına kendisi tarafından 

uyulduğunu söylemek mümkündür. 31 Mart olayının meclisteki görüşmelerinde 

Masliyah, zaman zaman aleyhte ve lehte sözlerle kesilen konuşmasında 31 Mart olayını 

tüm çıplaklığıyla gözler önüne sererek cesur bir yaklaşım göstermiştir. 

 

“31 Mart Olayı” ve sonrasındaki gelişmelerle ilgili yaptığı bu konuşma, 

Masliyah'ın meşrutiyete ve ilkelerine ne kadar bağlı olduğunun bir ispatıdır. 

Yaşananlara yeterli tepkiyi vermediğini iddia ettiği Meclis-i Mebusan’ı ve Osmanlı 

basınını sert bir üslûpla eleştirmiştir. Bu olayda meclisin sesini çıkaramadığı, basının ise 

köşesine çekilerek olayları izlediği iddiasındadır. 

 

31 Mart’ta Meclise büyük bir darbe vurulduğunu savunan Masliyah’a göre 

meclis gerçeklerden kaçarak halkı aldatmıştır. Asayişin yok olduğu bir durumda Meclis 

Reisi'nin istifasının göstermelik olduğunu aslında azledildiği ifade etmiştir. 31 Mart 

vakasıyla ilgili basını da ağır bir dille suçlamıştır. Meclisten gelen homurdanmalar 

eşliğinde basınla ilgili şu açıklamaları yapmıştır: 
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Hürriyetperver kesilen, hürriyeti daima kanlarının son damlalarını dökecek şekilde 
muhafazaya âmâde olduklarını beyan eden o gazetelerin hiç birisi, hakikati 
söylemeye cesaret edemedi. Herkes korktu, daha ileriye vardılar, kendi refikleri 
bulunan Tanini ve Şûrayı Ümmet gazetelerime vuku bulan taarruza bile teessüf 
olmadılar553. 
 
Masliyah'ın basına yaptığı suçlamalara İkdam gazetesinden cılız bir karşılık 

gelmiştir: 
 
İstanbul’un o fevkalâde hâli içinde gazete yazarları da dâhil olduğu hâlde bütün 
halkın beyni cayır cayır yanmaktaydı. Düşünmek, yazmak, zihni toplamak mümkün 
olmamıştır. Yine de gazeteler sükûnet yolunda ellerinden geleni yapmışlardır. 
Yazmak, her an “ne akıbete eriyoruz” endişesi içinde mümkün olmamıştır. 
Matbuatı en çok düşündüren şey, bir mukatelenin vukua gelmemesinden ibaret 
olmuştur554. 
 

Masliyah, Meclis-i Mebusan basılırken mebusların cesur davranmadıklarını öne 

sürmüştür. Ona göre mebuslar meclisin her türlü saldırıya uğradıkları bir dönemde 

üstlerine düşün vazifeyi yapmamışlardır. Kendisinin mecliste yapılan saldırılar 

esnasında mecliste bulunduğunu vurgulamıştır: 

 

Meclisi Mebusan Reisiyle, Reis vekilinin ve daha bazı arkadaşlarının firar 
ettiklerini bildiği halde, yine meşrutiyete darbe vurulmamış deniliyor. Meclis-i 
Mebusan’da Ibtör arkadaşımız katlediliyor; yine meşrutiyete muhalif bir darbe 
vurulmamıştır deniyor. Daha birçok vaka-yı müessife husule geliyor. Birçok 
mebuslarımızın hürriyeti kelamı kesiliyor; yine meşrutiyet hilâfında hareket vuku 
bulmamıştır deniyor. Rica ederim, ben işhad ederim. Bendeniz buraya ilk günü 
geldim, hanginiz buraya gelip cesaretle söz söyieyebildiniz? Ben bir söz söylemeye 
başladım, Gani Bey kardeşim menetti. “Sen” dedi, “demek vekayıın vehametiini 
bilmiyorsun.” Halbuki ben ikinci günü, üçüncü günü, her gün burada idim. Şimdi 
ben hamiyetimi ispat, edecek değilim, 'ihtiyacım yoktur, hamiyet taslayacak 
değilim555. 
 
Masliyah'ın konuşmasını hürriyete bağlılığını “Hep buraya geldiğimiz vakitte 

hürriyeti kanımızla son damlamıza kadar muhafaza ve müdafaa edeceğimize hepimiz 

yemin ettik. Hangimiz müdafaa ettik? Ben bu Mecliste bu halde bulunduğumdan dolayı 

tessüf ediyorum” sözleriyle tamamlamıştır. Söz alan Kırkkilise Mebusu Mustafa Arif 

Bey, Masliyah'ın sözlerine iştirak etmiştir. 

 

                                                
553 MMZC, Dev.:1, Cilt: 3, İçt. Sen.: 1, İnikad: 58, s. 80. 
554 İkdam, 19 Nisan 1908. 
555 MMZC, Dev.:1, Cilt: 3, İçt. Sen.: 1, İnikad: 58, s. 81. 
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 Masliyah, 1908 seçimlerinde mebus seçildikten sonra değişik çevrelerden tebrik 

telgrafları almıştır556. 1912 yılı seçim sürecinde de onu yine İzmir'deki İttihatçıların 

önde gelenleri arasında görüyoruz. Değişik yerleşim birimlerinde konferanslar veren 

Masliyah, İttihat ve Terakki'nin propanda çalışmalarında yer almıştır.557 İzmir yerel 

basınında hem seçilmeden önce hem de seçildikten sonra kendisiyle ilgili haberlerin yer 

alması dikkat çekicidir. Bu haberler Masliyah’ın uzun zamandır İzmir’de yaşadığının ve 

kamuoyu tarafından tanınan bir kişi olduğunun ispatıdır. İzmir’in o dönemki yerel 

basınına baktığımızda İzmir’den seçilen diğer mebuslar arasında onun kadar gündeme 

gelen başka bir mebus yoktur. 

 

 Masliyah, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet döneminde yaptığı çeşitli faaliyetlerle 

adını söz ettirmiştir. Musevi Cemaati, Türk Kurtuluş Savaşı’na katkı veren tavır ve 

girişimleriyle, İstanbul Hükümetleri’ni karşısına almaktan çekinmemiştir. Bunun en 

önemli kanıtı, Musevi Cemaati’nin lideri olan Hahambaşı Hayım Nahum Efendi’nin, 

söz konusu tarihsel süreçteki siyasal girişimleri ve çabalarıdır. Masliyah, bu dönemde 

Hahambaşı Nahum Efendi'yi desteklemekle kalmamış onun girişimlerine bizzat katkı 

koymuştur.  

 

Hahambaşı Nahum Efendi ile birlikte Paris Barış Konferansı’ndan önce, Avrupa 

üzerinden ABD’ye hareket etti. Bu ziyaretin temel amacını Nahum Efendi, Osmanlı 

hükümetinin zor bir dönemde olduğu ve mütarekenin imzalanma arifesinde bulunuduğu 

bir dönemde sadrazamın ve veliaht hazretleri ve zat-ı şahanenin oluru dahilinde, İtilaf 

devletleri ve ABD ile yeniden siyasi ilişkilerin tesisine katkıda bulunmak olarak 

açıklamıştı. Bu çabalar umulan sonuçları getirmese de Musevi cemaatinin dolayısıyla 

Masliyah'ın da Osmanlı çıkarlarına uygun bir davranış içinde olduklarını 

göstermektedir558. 

                                                
556 “Nesim Masliyah Efendi”, İttihad, 12 Teşrin-i sani 1908. 
557 Masliyah’ın İkiçeşmelik Esnaf Kulübünde verdiği bir konferans için bk. Anadolu, 28 Mart 1912. 
558 Kemal Arı, Kurtuluş Savaşında Musevi Cemaati ve Hahambaşı Hayım Nahum Efendi, Türk-İsrail 
Müşterek Askeri Tarih Konferansı II, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, 
Ankara,  2003, s. 46. 
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 Masliyah'ın, Talat Paşa'nın uğradığı suikastta onunla birlikte olması ilginç bir 

tesadüftür. Talat Paşa'nın eşi Hayriye Hanım, Talat Paşa'nın katledilmesiyle ilgili 

bildiklerini vefat etmeden önce verdiği bir mülakatta şu şekilde anlatmıştı: 

 

Öğle yemeğine İtalyan bir gazeteci ve hanımı gelecekti. Sabah, hazırlık için 
erkenden mutfağa girdim. Paşa da, "Bir kravat alıp Cemal Azmi Bey'e 
uğrayacağım, bir-bir buçuk saat sonra gelirim" dedi. Garip bir hali olduğunu 
sezdim. "Paşam rahatsız mısınız?" diye sordum, "Bir şeyim yok Hayriye, ama içim 
sıkılıyor. Bir saatliğine bile olsa senden ayrılmak istemiyorum" dedi. "İlâhi Paşa" 
diye gülerek cevap verdim. "Her an yanınızda nasıl olayım? İsterseniz gitmeyin, 
mutfakta işimi halledeyim, misafirler gelene kadar otururuz." Kalmak istemedi, 
biraz yürüyüş yapmasının iyi geleceğini söyledi. Tam o sırada kapı çalındı. Ahmet 
Nesimi Bey'in kayınbiraderi dişçi Refik Bey gelmişti. Onu görünce sevindi ve 
"Refiğin gelişi iyi tesadüf, kravat alırken yardımcı olur" dedi ve misafirleri 
karşılamak için erken geleceğini söyledi. Refik Bey'le birlikte çıktı. Yarım saat 
sonra kapı şiddetle çalınmaya başladı. Mutfaktan çıkıp kapıyı açınca Doktor 
Nazım Bey ile Selanik Mebusu Nesim Masliyah Efendi'yi gördüm. Duruşlarından 
başımıza bir felâketin geldiğini anladım559. 
 

  Bu mülakat, Masliyah'ın İttihatçıların üst düzey yöneticileriyle bağlantısını 

hiçbir zaman koparmadığını göstermektedir. Musevi kökenli bir Osmanlı mebusu olarak 

bir etnik gruba soykırım yaptığı iddiasıyla katledilen Talat Paşa'nın ölümüne tanıklık 

etmesi ilginç bir tesadüftür. 

 

Masliyah'ın avukatlık dışında çeşitli ticari girişimlerde bulunduğu tespit 

edilmiştir. Bunlardan biri merkezi İstanbul’da bulunan “Teşebbüsat-ı İktisadiyye 

Osmanlı Anonim Şirketi" adlı bir şirketin imtiyazı için 29 Aralık 1917 tarihinde yaptığı 

bir başvurudur. Masliyah’ın bu girişimi kabul edilmiş ve adı geçen şirkete her alanda 

faaliyet göstermek üzere imtiyaz verilmiştir. Şirket 100.000 lira sermaye ve 25 sene 

müddet ile Galata’da bir handa kurulmuştur. İmtiyaz Şura-yı Devlet ve Meclis-i 

Vûkela’nın kararıyla verilmiştir. Çıkarılan irade ile Ticaret ve Ziraat Nezareti imtiyazın 

icrası için görevlendirilmiştir. Şirket, yirmi Osmanlı lirası kıymetinde beş bin hisseye 

sahip olacaktır560. 

                                                
559http://www.haberturk.com/yazarlar/murat-bardakci/708373-nemesisin-isledigi-cinayetlerde-de-karar-
ayniydi-orgutu-bulamadilar.  
560 BOA, M.V., 249/2, 15/Ra/1336 (29 Aralık 1917). 



 

      158  

 

 Masliyah, Cumhuriyet döneminde aldığı önemli davalarla dikkat çekmektedir. 

Bu davalardan biri Abdülhamid’in veresesi ile ilgilidir. Abdülhamid'in hallinden sonra 

Sultan Reşad, 2 Mayıs 1909'da bir irade yayınlayarak hazine-i hassa tarafından idare 

edilen Abdülhamid'e ait emval ve emlakın bundan sonra hazine-i maliye tarafından 

idare edilmesine karar vermiştir561.  

  

 II. Abdülhamid'in 10 Şubat 1918’de ölümünden sonra mirası çözülmesi gereken 

bir soruna dönüşmüştür. Ölümünden sonra padişahın kendi adına tapuya kayıtlı 

mallarının yasal mirasçılarına geçişi gerçekleşmemiştir. Bunun tam nedeni 

bilinmemekle birlikte; ilk dönemde İttihat ve Terakki'nin iktidarda olması; sonraki 

dönemde ise Türkiye'nin yaşadığı olağanüstü koşullar nedeniyle yasal mirasçılara tapu 

intikalinin geciktiği veya yapılamadığı yüksek bir olasılıktır. 

 

Bu durum üzerine harekete geçen mirasçılar davalar açmak suretiyle haklarının 

peşine düşmüşlerdir. Bu davalardan biri de Türkiye'den ayrılan Suriye, Filistin, Irak, 

Trablusgarp, Bingazi, Lübnan, Arnavutluk ve Makedonya'daki mevcut Abdülhamid 

emlakıdır. Masliyah'ın avukat Haydar Rıfat ile beraber aldıkları dava ise Suriye ve 

Lübnan'daki Abdülhamid mirasıyla ilgilidir. Lübnan ve Suriye, mahkemeye dahil olmak 

istemişseler de o dönemde Fransız mandası altında olmaları sebebiyle Türk tarafı 

muhatabın Fransız Hükümeti olması gerektiğini iletmiştir. Fransız tarafı davaya sadece 

Türk vatandaşlarının müracaat edebileceğini ancak mirasçıların Türk vatandaşlığından 

çıkarılması nedeniyle davanın düşmesi gerektiğini fikrindedir. Masliyah, bunun üzerine 

vatandaşlık ve tabiyet arasındaki farka dikkat çekmiş, vatandaş olmasalar bile 

vatandaşlık haklarına haiz olduklarını, mirasçıların Türk mahkemelerinde haklarını 

aradıklarını sözlerine eklemiştir562. Sıkı bir İttihatçı olan Masliyah'ın uzun yıllar sonra 

Abdülhamid'în mirasçılarının avukatlığını üstlenmesi ilginç bir gelişme olarak kayıtlara 

geçmelidir. 

 

                                                
561 Cumhuriyet, 9 Nisan 1930. 
562 Cumhuriyet, 9 Nisan 1930. 
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Masliyah’ın aldığı davalar arasında İtibar-ı Milli Bankası563 davası da 

bulunmaktadır. İtibar-ı Milli Bankası 1917 senesinde Maliye Nazırı Cavid Bey’in büyük 

destekleri ile kurulmuştur. Bu tarihten 10 yıl sonra İş Bankası’na katılmıştır. 

 

Masliyah, nedenini tespit edemediğimiz bir suçlamadan dolayı eski Adana Valisi 

Cevdet Tahir Belbez564 ve Sapancalı Baki beyler ile birlikte Divan-ı Harb tarafından 

yargılanmıştır. Yakalanması için Dahiliye Nezareti’nden Aydın Valiliği’ne şifreli 

yazılar gönderilmiştir. Masliyah'ın yakalanma sürecinde Cevdet ve Baki beyleri 

İzmir’de sakladığı anlaşılmaktadır565. Kramer Oteli’nde saklandığı bilinen Cevdet Bey'e 

yardım eden kişinin Masliyah olması yüksek bir ihtimaldir. 

 

 Masliyah’ın bizzat çıkardığı iki gazete olduğu varsayılmaktadır. Bizzat çıkardığı 

gazete olan İttihad, kısa bir süre yayınlanmıştır. İttihad’ın ilk nüshası 13 Mayıs 1909 

tarihinde çıkmıştır. Gazetenin idarehanesi Bab-ı Ali karşısındaki Matbaatcılık-ı Osmanlı 

şirketine ait bir bürodadır. Gazetenin sol köşesinde yer alan bilgiler Fransızcadır. 

Senelik aboneliği 150 kuruşken altı aylık abonelik ise 80 kuruştur. Nüshası ise 10 

paradan satılmıştır. 4 sayfa olarak yayınlanan gazetenin İlk nüshasında “Mesleğimiz” 

başlığıyla gazetenin genel yayın politikası hakkında bilgi verilmektedir. Birinci sayfada 

Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa’nın yeni kabinesinin programı ve Bulgar Kralı’nın 

kendisini sadece Bulgaristan Kralı değil Bulgarlar Kralı olarak gördüğüne dair bir haber 

yapılmıştır. Telgraf haberleri ve dahili haberler ilk sayfada göze çarpan diğer 

unsurlardır. Gazetenin ikinci sayfası iç ve dış olaylar ile Meclis-i Mebusan ve Ayan 

Meclisi’ndeki gelişmelere ayrılmıştır. Üçüncü sayfa da benzer bir şekilde 

düzenlenirken; son sayfada reklam ve ilanlar yer almaktadır. 

 

                                                
563 Banka hakkında bilgi için bk. Suat Oktar, Arzu Varlı, “İttihat ve Terakki Döneminin Milli Bankası 
İtibar-ı Milli Bankası”, Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Yıl: 2009, Cilt: XXVII, Sayı: 2, s. 1-10. 
564 Cevdet Bey, Makedonya´da görev yapmış, Başkale ve Hakkari Mutasarrıflığı, Van Valiliği daha sonra 
Adana ve Ankara valiliği yapmış, savaşın bitiminde İzmir´e yerleşmiş ancak İngiliz Yüksek Komiserliği 
tarafından tutuklandıktan sonra Malta´ya sürülmüştür.  1955 senesinde vefat etmiştir. Ölümünün ardından 
ailesinin verdiği ilan için bk. Milliyet, 24 Şubat 1955. 
565 BOA,DH. ŞFR. 97/127, 10/C/1327. 
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Ahmet İhsan Tokgöz, “Matbuat Hatıralarım” adlı eserinde İttihad gazetenin 

ancak bir anonim şirket kurularak çıkartılmasını istediğini söylemektedir566. Siyasi bir 

yayın organı olan gazetenin matbaacılık ve kitapçılık anonim şirketi olarak faaliyet 

göstermesini imza hakkının sadece kendisinde olmasını şart koşmuştur. 25.000 lira 

sermaye ile kurulmasını düşünülen şirkete sadece Hugunen grubu tarafından 7500 lira 

koyulmuştur. Masliyah ve arkadaşları maddi anlamda gazeteye destek olamamıştır. 

Gazetenin başyazarlığını Nesim Masliyah, yazı işleri müdürlüğünü Müştak Bey 

yapmıştır. Masliyah, başyazılarında siyasi meselelere ağırlık vermiştir. Ahmet İhsan 

Tokgöz, gazeteden pek ümitli değildir. İttihad gazetesinin ömrü fazla uzun olmamıştır. 

Satışın artması için çıkartılan ilanlar reklamlar yeterli ilgiyi yaratamamıştır. Ancak 

gazeteye asıl darbe İttihat ve Terakki Cemiyeti'nden gelmiştir. Cemiyet, gazete ile hiçbir 

alakasının olmadığını ilan eden bir genelgeyi tüm teşkilatlarına göndermiştir. Böylece 

gazetenin çıkması için büyük çaba sarf eden Hüguenin'in müdahaleleri yeterli olmamış 

ve gazete 2000 altın zarar ederek kapanmıştır. Gazetenin son nüshası 6 Eylül 1909 

tarihinde yayımlanmıştır. 

  

 Feridun Fazıl Tülbentçi, 1947'de yayınladığı “Cumhuriyetten Sonra Çıkan 

Gazeteler ve Mecmualar” adlı eserinde Masliyah'ın “Hür Adam” adlı bir gazeteyi 1 

Aralık 1930'tan itibaren yayınlamaya başladığını iddia etmiştir. Ancak bu gazetenin 

TBMM'deki nüshaları incelediğinde bu bilginin doğruluğu teyit edilememiştir567. Buna 

göre adı geçen gazetenin imtiyaz sahibi eski İzmit Mebusu Mehmet Fuat'tır. İdarehanesi 

Sirkeci'de olan gazetede Masliyah'a ait herhangi bir yazıya ya da bilgiye maalesef 

rastlayamadık. 

 

 Masliyah'ın fikir dünyası ve politik görüşleri olarak iki konu gündeme 

gelmektedir. Bunlardan birincisi sosyalist hareketle olan yakın ilişkileridir. Farklı 

tarihlerde Stokholm ve Amsterdam'da yapılan sosyalist kongrelerine katıldığını Avram 

Galanti'den öğreniyoruz. 1922'de yapılan Amsterdam Sosyalist Kongresi'nde kongrenin 

                                                
566 Ahmet İhsan Tokgöz, Matbuat Hatıralarım, Yayına Hazırlayana: Alpay Kabacalı, İstanbul, İletişim 
Yayınları, 1993, s. 82. 
567 www.tbmm.gov.tr/kutuphane/sureli_yayın_tum_gazeteler/tum -gazete_f-j.pdf.   
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genel sekreteri Mösyö Hosman'ı Talat Paşa ile görüştürmüştür568. Sosyalistlerin, dünya 

üzerindeki önemli temsilcileriyle kurduğu özel temaslar; sol ve sosyalist düşünce 

yapısına olan yatkınlığını akla getirmektedir. 

 

 Masliyah'la ilgili olarak dile getirilen bir husus ise siyonist düşünce yapısına 

sahip olup olmadığıdır. Bilindiği üzere Siyonizm, Filistin'de Yahudiler için yeniden bir 

vatan kurulmasına destek veren uluslararası Yahudi siyasi hareketidir. Bu hareket XIX. 

Yüzyılın sonlarına doğru resmen kurulmuştur. XIX. yüzyıl, ulusal devletlerin 

kurulmaya başlandığı ve Osmanlı Devleti’nin bunun etkilerini fazlasıyla yaşadığı bir 

yüzyıldır. Osmanlı bünyesindeki pek çok etnik grup ayaklanmıştır. Tanzimat sonrasında 

diğer gayrimüslim gruplarla Musevileri ayıran en önemli fark; çoğu gayrimüslim 

grubun milliyetçilik bilinciyle devletten ayrılma mücadelesine girmelerine karşılık, 

Musevilerin Osmanlı Devleti’ne sadık kalmaları ve XIX. yüzyılın sonlarında ortaya 

çıkan siyonizmi de desteklememeleridir. Osmanlı Musevileri, diğer gayrimüslim 

cemaatlerden farklı olarak, kendilerine tanınan geniş hürriyet ve imtiyazlardan memnun 

olmuş ve bunlardan faydalanma yolunu seçmiştir. Museviler uluslaşma yerine dinsel bir 

grup olarak yaşamayı tercih etmiştir569. Bu nedenle Osmanlı Musevilerinin Siyonist 

hareketlere Avrupa’daki dindaşları kadar sıcak bakmadıkları söylenebilir. 

 

Masliyah’ın Siyonist hareketleri destekleyip desteklemediği noktasında ise farklı 

görüşler mevcuttur. Bazı çevreler (genellikle İslamcı düşünceye sahip olanlar) onu 

siyonizmin önde gelenlerin arasında saymaktadır570. Bu çalışmada elde edilen veriler 

ışığında bu konu açıklağa kavuşturulmaya çalışılmıştır. Kendi çıkardığı gazete olan 

İttihad'daki yazılarında bu yaklaşıma uygun bir yazısına tesadüf edemedik. Huyugüzel, 

Masliyah'ın Yahudileri Filistin'e yerleştirme amacı güden siyonist faaliyetlere 

                                                
568 Galanti, s. 92. 
569 Şarika Gedikli Berber, “Osmanlı’dan Cumhuriyete Geçişte Yahudilerin Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’ne Uyum Süreci: (Moiz Kohen Örneği)”, Turkish Studies - International Periodical For The 
Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume ,7/4, Fall 2012, p. 1779-1800, 
Ankara/Turkey, s. 1784  
570 Yahudi Cemaatinin II. Abdülhamid’e karşı duruşu ve İttihat ve Terakki ile uyum içinde bir politika 
gütmesi bu çevrelerin temek dayanaklarından biridir. Bk. http://www.islam.info.tr/kultur-sanat-kosesi-
374/tarih-kosesi-381/21657-israil'in-kurulusu.html 
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karışmadığını iddia etmektedir571. Meclis-i Mebusan’da farklı tarihlerde yaptığı iki 

konuşma Siyonizm hakkındaki fikirleri açısından önemlidir.  

 

Masliyah, siyonizmle ile ilgili ilk konuşmasını 1327 senesi Muvazene-i Umumiye 

kanunu hakkında söz alan İsmail Hakkı Bey’in sözleri üzerine yapmıştır. Siyonizmin 

amacının Filistin’de bir İsrail devleti kurulması olduğunu söyleyen İsmail Hakkı Bey’e 

tepki göstererek “Bendeniz bunu katiyyen reddederim. İsrâiliyet namına cevap 

veriyorum” demiştir572. Masliyah, siyonizm hakkındaki fikirlerini ikinci kez Dahiliye 

Nezareti’nin 1327 senesi bütçesi hakkındaki müzakereler esnasında ifade etmiştir. 

Kürsüye çıkan Kudüs Mebusu Ruhi El Halidi Bey, bütçe hakkında söz almasına 

rağmen; siyonizm hakkında uzun bir konuşma yaparak hükümetin bu konu hakkındaki 

tutumunu merak ettiğini söylemiştir573. El Halidi, özetle siyonizmin Osmanlı Devleti 

için tehlikeli ve zararlı bir faaliyet olduğunu anlatmıştır. Meclisteki Musevi kökenli 

mebuslar konuşmaya tepki göstermiştir. Bunlardan biri de Masliyah’tır.  Masliyah, 

Siyonizm faaliyetleri hakkında hükümete ciddi bir hücum olduğunu bu nedenle bu 

hareketin boyutlarının anlaşılması için çalışmalar yapılması gereğine işaret etmiştir. Ona 

göre Siyonizm, İttihad-ı İslam gibi hayalci bir faaliyettir. Siyonizm lehinde 

konuşamayacağını belirterek, Musevilerin Osmanlı idaresinden memnun olduğunu şu 

sözlerle açıklamıştır: 

 

Çünkü biz o itikattayız ki, Museviler ancak Memalik-i Osmaniye’de rahat yüzü 
görmüşlerdir. Ruhi Beyin dediği gibi Avrupa’da Musevilerin görmüş oldukları 
zulüm ve taaddiye, zannederim insaniyet tahammül etmez. Burada refah-ı hal ile 
yaşayan zeki bir millet zannederim, bu memlekete hıyanet etmez. Bu memlekete 
daha ziyade eder ve Musevilerden ziyade dost adam bulamazsınız(Alkışlar)574. 

 
 Meşrutiyet döneminde bunları söyleyen Masliyah’ın Cumhuriyet’in 

kuruluşundan sonra yeni yönetimle de uyum içinde olduğu görülmektedir. Moiz 

Kohen’in kullandığı “Türk Yahudiliği” teorisine uygun bir şekilde Cumhuriyet 

idaresine adapte olarak mesleki ve sosyal alandaki çalışmalarına devam etmiştir. 

                                                
571 Huyugüzel, s. 477. 
572 MMZC, Dev.: 1, Cilt: 3, İçt. Sen.: 3, İnikad: 49, s. 331. 
573 MMZC, Dev.: 1, Cilt: 6, İçt. Sen.: 3, İnikad: 99, s. 553-558. 
574 MMZC, Dev.: 1, Cilt: 6, İçt. Sen.: 3, İnikad: 99, s. 559. 
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 Masliyah’ın kaleme aldığı önemli bir eseri de bulunmaktadır. “Osmanlı 

Parlamentosu Beynelmilel Sulh Heyeti”575 adlı bu eserde Osmanlı Parlamentosu’nda 

oluşturulan  “Beynelmilel Sulh Heyetleri” hakkında bilgiler verilmektedir. Osmanlı 

Parlamentosu Uluslararası Barış Komisyonu’nun kurulması ve adı geçen komisyonun 

katıldığı uluslar arası konferanslar, komisyonların üyeleri, komisyonun faaliyetleri v.b. 

genel bilgiler Masliyah’ın kitabında detaylı olarak açıklanmıştır. Masliyah, kitabını 

Osmanlı Parlamentosu Beynelmilel Encümen katibi sıfatıyla yayımlamıştır. 

  

 Masliyah, 16 ya da 17 Mart 1931 tarihinde Beyrut’ta vefat etmiştir. Cumhuriyet 

gazetesi bir telgrafa dayandırdığı haberinde Masliyah’ın ölümünün teessürle 

karşılandığını vurgulamıştır. Habere göre Masliyah, bir işini görmek üzere on beş yirmi 

gün evvel Suriye’ye gitmiş, Suriye’den de dinlemek üzere Mısır’a geçmiştir. 

Beraberinde eşi de bulunmaktadır. Masliyah hayatının son günlerini sıkıntılı geçirmiştir. 

Barut inhisarı nedeniyle tutuklanan Masliyah'ın bu olay nedeniyle psikolojisi 

bozulmuştur576. Geçirdiği zor dönemin etkisiyle nüzul (felç) geçirdiği düşünülmektedir. 

İlk felçden sonra kalp krizi şeklinde gelen ikinci darbe yaşamını yitirmesine yol 

açmıştır. Cumhuriyet gazetesi, Masliyah'ın barut inhisarı meselesinde masum olduğunu 

savunmakta ve ölümünün ardında kendisi hakkında şu övücü sözleri kullanmaktadır: 

 

Nesim Masliyah mükemmel bir insan ve şuurlu bir vatandaştı. Nagehanı üfulünden 
duyduğumuz eza ile kendisine ebediyetin sinesinde sükûnet ve matemzade ailesine 
ise sabır ve tahammül temenni ederiz577.  

 
 Masliyah'ın naaşı Maritum kumpanyasına ait Amazon vapuru ile İstanbul'a 

getirilmiştir. Cenazesi 29 Mart 1931 pazar günü Beyoğlu Büyükhendek Sokağı'ndaki 

Musevi ibadethanesinden kaldırılmış, dini merasimden sonra Musevi mezarlığına 

gömülmüştür578. 

 

                                                
575 Nesim Masliyah, Osmanlı Parlamentosu Beynelmilel Sulh Heyeti, İstanbul: Matbaa-yı Ebuzziya, 1329 
(1913). 
576 Masliyah'ın tutuklanmasının nedeni tüm araştırmalarımıza rağmen tespit edilememiştir. 
577 Cumhuriyet, 18 Mart 1931. 
578 Cumhuriyet, 26 Mart 1931. 
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1.1 Meclis-i Mebusan'daki Faaliyetleri 

 Meclis-i Mebusan’ın 3 döneminde de (1908, 1912, 1914) görev alarak etkin bir 

mebus portresi çizen Masliyah, Meclis-i Mebusan Zabit Katipliği ve Nafia Encümen 

üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Masliyah, hukuki kimliğinin verdiği tecrübe ve 

encümen üyeliklerinde bulunması hasebiyle; mecliste görüşülen yasa tasarılarının 

tüzüklere, kanunnamelere ve hukuka uygunluğu noktasında ele almış; bu yönde 

fikirlerini meclisle paylaşmıştır. Yapıcı eleştirileri mebuslar tarafından zaman zaman 

takdir edilmiştir. Örneğin, Masliyah’ın Osmanlı Milli İtibarı Bankası imtiyazı yasa 

tasarısı hakkında yaptığı açıklamalarla ilgili olarak Denizli Mebusu Mehmed Sadık 

Efendi şunları kaydetmiştir: 

 

Bendenizin arzedeceğim mütalaatımı Hamit Beyefendi ile Nesim Masliyah Efendi 
gayet mantıkî, hakikî olarak dermeyan ettiler. Eğer bankanın menafii bu maddeyle 
temin edilmiş olsaydı, ezhercihet mütalaatımızı arkaya bırakarak kabul ederdik. 
Halbuki maddenin ipkası halinde beyan olunan nazariyat itibara alınacak olursa, 
Banka, bundan temini menfaat etmediği gibi, bilakis, maddenin aynı ile ipkası 
ahkamı esasiyyeye de münafıdir.  

 
Binaenaleyh, bendeniz de tayyını teklif ediyorum. Nesim Masliyah Efendi’nin 
kanunî, hukukî, mantıkî beyanatından dolayı kendilerine, kendi hesabıma hakikaten 
teşekkür ediyorum579. 
 
Mecliste encümen üyeliği görevinde bulunan Masliyah, kanun tasarılarının hangi 

encümene gitmesi gerektiği noktasında tecrübe sahibidir. Meclisin hızlı işlemesi için 

tavsiyelerde bulunmuştur. Meclisin açılması nedeniyle Padişah II. Abdülhamid’e 

teşekkür edilmesi için meclis içinde oluşturulan heyete seçilen dokuz mebustan 

biridir580. Bazı kanunların meclisten çabuk çıkması için gösterdiği aceleci tutum zaman 

zaman itirazlara uğramıştır. 1917 yılı tarihli yabancı anonim şirketler ve yabancı sigorta 

şirketleriyle ilgili kararname bunlardan biridir. Karahisarı Mebusu Muammer Raşit Bey, 

kararnamenin Adliye ve Ticaret encümenlerine havalesini talep eden bir önerge 

vermiştir. Masliyah, önergeyi yanlış bulmuş, kararnamenin Maliye encümeninde 

görüşüldüğünü; son içtima senesine girmeleri nedeniyle kararnamenin bir an evvel 

                                                
579 MMZC, Dev.: 3, Cilt: 2, İçt. Sen.: 3, İnikad: 29, s. 15. 
580 İttihat, 13 Mayıs 1909. 
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meclisten geçmesinin uygun olacağını söylemiştir. Ancak Masliyah'ın bu talebi uygun 

görülmemiş ve kararname Adliye ve Ticaret Encümeni'ne havale edilmiştir581.  

 

Masliyah, mecliste görev yaptığı sürece ciddiyetini her zaman korumuş ve 

meclisi saygın bir kurum olarak kabul etmiştir. Meclise gelmeden önce görüşülecek 

konularla ilgili araştırmalar yaparak meclise hazırlıklı bir şekilde gelmiştir. Bunu 1917 

senesinde mecliste görüşülen Katib-i Adli kanunun müzakeresi esnasında söz alan 

Halep Mebusu Artin Boşgezenyan Efendi’nin meclisin havasına yakışmayan hafif 

tabirlerde bulunması üzerine söylediği sözlerden anlıyoruz: 

 

Bu Katib-i Adi Kararnamesi fevkalâde mühim bir kanundur. Binaenaleyh, bu 
kanunu ehemmiyetiyle mütenasip bir surette müzakereye tetkik etmemiz icap eder. 
Fakat maatteessüf itiraf edeceğim ki, bendeni bu kanunu bugün müzekere edecek 
halde değilim. Bendeniz hazırlanmadığım gibi, bu gibi şeylerle az-çok tevaggul 
eden arkadaşlarımız da aynı haldedirler sene tevzi olundu. Ondan sonra nam ve 
nisam kalmadı; dün ruznameye konuldu582. 

 
 II. Meşrutiyet döneminin önemli gelişmelerinden biri olan 1908 borçlanması 

Masliyah'ın söz aldığı yasa tasarılarından biridir. Osmanlı Devleti’nin altı asırlık 

ömrünün son çeyreği içerisinde yaşadığı mali problemlerin temelinde Kırım 

Savaşı’ndan itibaren (1854) girdiği borçlanma süreci yatar. Devletin acil ihtiyaçları 

gidermek ve mali sıkıntılarını çözmek için girilen süreçte alınan borçlar kısa bir sürede 

problemin kendisi olmuştur583. Osmanlı Devleti, yabancı kaynaklardan borçlanmaya, 

İstanbul’da 1829’larda kurulup, 1929 yılı sonlarına kadar yüz yıl süren “Galata Borsası” 

ile yine bu borsanın en önemli unsurlarından olan “Galata Bankerleri” adı ile ünlü 

İstanbul’da ikamet eden Venedikli, Cenovalı ve Latin kökenli Avrupalı sarraflardan 

aldığı iç borçlarla başlamıştır584. 

 

1908 borçlanması II. Meşrutiyet’in ilanından sonra yapılan ilk borçlanmadır. 

Hükümetin gerçekleştirdiği borçlanma, hazinenin önceki dönemlerde almış olduğu kısa 
                                                
581 MMZC, Dev.: 3, Cilt: 1, İçt. Sen.: 4, İnikad: 22,  s. 384. 
582 MMZC, Dev.: 3, Cilt: 1, İçt. Sen.: 4, İnikad: 23 , s. 401. 
583 Muharrem Öztel, “II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Maliyesi”, (Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2007) s. 249. 
584 Biltekin Özdemir, “Osmanlı Devleti Dış Borçları”, T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme 
Başkanlığı Yayınları,  No: 2010/403, Ankara, 2010, s.  14. 
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vadeli avansları ödemek ve ilgili yılın bütçe açığını kapatmayı hedeflemiştir. Ayrıca, 

meşrutiyet ile birlikte bayındırlık, eğitim, kara ve deniz kuvvetlerinde yeniliklerin 

yapılması, yeni mali kaynaklara duyulan ihtiyaç borçlanmaya gidilmesinde etkili önemli 

sebeplerdir585. Borçlanma Osmanlı Bankası'ndan yapılmıştır. Bankadan alınan borç 200 

milyon lira civarındadır586. 

 

1908 borçlanmasının Meclis-i Mebusan'daki görüşmeleri, Maliye Encümeni 

Mazbata Muharriri ve Selanik Mebusu Mehmet Cavit Bey’in borçlanmanın nedenlerini 

açıklayan konuşmasıyla açılmıştır. Bu konuşmadan sonra genel görüşmeye geçilmiştir. 

Masliyah, yaptığı konuşmada borçlanmanın uzmanlık alanına girmediğini belirterek 

Mehmet Cavit Bey'in sözlerine ilave edilecek bir şey olmadığını söylemiştir. Meclis-i 

Mebusana üç adet mukavelename geldiğini vurgulayan Masliyah Efendi, borçlanma 

mukavelenamesi ile 1904 yılına ait 50.000 tahvilin satışının devletin aleyhine olmasına 

rağmen zorunluluk nedeniyle Meclisçe kabul edildiğini Mehmet Cavit Bey'in de bunu 

kabul ettiğini dile getirmiştir587. Ona göre 1908 borçlanması devletin zorunlu bir 

tedbirdir.  Bu tedbir nedeniyle devlet maddi zarara uğrayacaktır; buna rağmen devletin 

yaşadığı ekonomik durum nedeniyle bir zorunluluktur. Masliyah Efendi böyle 

düşünmekle beraber borçlanma mukavelenamesinde devletin haysiyetine, şan ve 

şerefine zarar getirecek maddeler olduğuna dikkat çekmiş ve mukavelenin 17. maddesi 

hakkında şunları söylemiştir: 

 

Hükümet-i Seniyye’nin Bank-ı Osmani ile yapmış olduğu mukavelatta, tabiidir ki 
zararımıza olarak birçok mevad vardır; fakat biz emrivaki karşısında 
bulunduğumuz ve zaruri ilcaat bulunduğu için bunları aynen kabule mecburuz. 
Zaten Encümenin mütalaası bu merkezdedir; fakat maddi zararlar ne kadar olursa 
olsun, bunlar kabul olunur. Yani manevi zararlar Hükümetin haysiyetine, şan ve 
şerefine, bahusus hakkı hâkimiyetine, hakkı kazasına dokunacak mevaddı hiçbir 
vakitte kabul edemeyiz. Mukavelenamenin 17 nci maddesinde Hükümet-i Osmaniye 
bu istikrazata mukabil tayin ettiği mürettebatı seneviyesini verebilmek için birtakım 
vergileri tahsis etmişti; fakat aynı zamanda diyor ki, Hükümet-i Seniyye, bu 
istikrazata mukabil tayin ettiği bu vergileri katiyen bankanın muavafakatı 
olmadıkça tebdil edemeyecektir. Bu ne demektir? Yani Hükümeti Seniyye, yarın 
bütçe lâyihası geldiği vakit, bir vergiyi ilga etmek yahut tezyit etmek isteyecek. 

                                                
585 Öztel, s. 256. 
586 Ahenk, 18 Eylül 1908. 
587 MMZC, Dev.:1, Cilt: 1, İçt. Sen.: 1, İnikad: 31, s. 698. 
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Mürettebatı seneviyesine dokunduğu için Banka, bizim yapacağımız kanunu kabul 
etmeyecek, bozabilecektir demek. Bunu zannederim. Meclisi Mebusan hiç kabul 
edemez588. 
 

 Masliyah'ın Meclis-i Mebusan’ın manevi şahsiyetine zarar getirebilecek olan bu 

maddelerin değiştirilmesini istemesine, Mehmet Cavit Bey, borçlanmanın karşılıklı bir 

anlaşma olduğunu; borçlanma nedeniyle bankaya bir karşılık verilmemesi durumunda 

hiçbir bankanın bunu kabul etmeyeceğini söyleyerek cevap vermiştir589. Masliyah banka 

karşısında hükümetin ve devletin acz içinde kalma ihtimalinden çekinmektedir. 1908 

borçlanma kanunu ile ilgili müzakereler Meclis-i Mebusan’ın 7 Şubat 1324 tarihli 32. 

birleşiminde sona ermiştir. Kanun, 41’e karşı 144 oyla kabul edilmiş 185 mebus oy 

kullanmıştır. İzmir mebuslarının hepsi (Aristidi Paşa, İstepan Efendi, Mehmet Sait. 

Efendi, Nesim Masliyah Efendi, Pavlo Karolidi Efendi, Seyyid Bey) kanunun kabulü 

yönünde oy kullanmıştır590. 

 

 Masliyah, çeşitli sebeplerle sürgün edilen memurlar ve bu sürgünlere sebep 

olanlara yapılacak muamele ile ilgili Kastamonu mebusu İsmail Mahir Efendi591’nin 

önergesi hakkında söz almıştır. Önergenin Meclis-i Mebusan’ın yetkilerini kapsayıp 

kapsamadığı hakkındaki usül tartışmalarına katılarak sürgün işlemlerini 

gerçekleştirenlerle ilgili kararın Meclis-i Mebusan tarafından verilmesi gerektiğini 

vurgulamıştır592. 

 

 Manisa Mebusu Şekip Bey'in, Aydın vilayetinde artmakta olan asayiş olayları ile 

ilgili verdiği soru önergesi Masliyah'ın söz aldığı diğer bir konudur. Aydın vilayetindeki 

asayiş olayları II. Meşrutiyet’in ilanından sonra bir süre durulmuş, pek çok eşkiya da 

aftan yararlanarak serbest kalmıştır. Ancak bir süre sonra eşkıya hareketleri tekrar baş 

göstermiştir. Hükümet eşkıyanın takibi için özel takip kumandanlığı birimi kurmuştur. 

Dönemin yerel gazetelerinde sorunun çözümü için sık sık yazılar çıkmaya 

                                                
588 MMZC, Dev.:1, Cilt: 1, İçt. Sen.: 1, İnikad: 31, s. 707. 
589 MMZC, Dev.:1, Cilt: 1, İçt. Sen.: 1, İnikad: 31, s. 708. 
590 MMZC, Dev.:1, Cilt: 1, İçt. Sen.: 1, İnikad: 32, s. 748. 
591 Bir eğitimci olan İsmail Mahir Bey (1869-1916), Köy Enstitülerinin ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun 
fikir öncüleri arasında yer almaktadır. 
592 MMZC, Dev.:1, Cilt: 1, İçt. Sen.: 1, İnikad: 10, s. 148-149. 
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başlamıştır593. Osmanlı hükümeti eşkiyanın halli için sık sık vali ve eşkıya takip 

kumandanlarını değiştirmiştir594. Meclise konu ile ilgili gelen önergeye Dahiliye Nazırı 

Hüseyin Hilmi Paşa cevap vermiştir. Hüseyin Hilmi Paşa Aydın vilayetinde çoğu 

zaman asayiş olaylarının meydana geldiğini belirterek şunları söylemiştir: 

 

Aydın vilâyetinin bazı cihetlerinde asayiş ihlaline şekavet, zannederim ki, pek yeni 
bir şey değildir. Aydın vilayetinde hiçbir zaman Milas gibi, Ödemiş gibi, Nazilli 
gibi taraflarda şekavet-i adiye eksik olmaz595. 
 

Aydın’da çıkan asayiş olaylarını önlemek adına yapılan çalışmalar hakkında ise 

şunları ifade etmiştir: 

 

Üç hafta evvel vilayetin gösterdiği lüzum üzerine bir Tabur asker gönderdik. 
Bunun kâfi olamayacağını da nazarı dikkate aldık. Adliye Nazırı Paşa 
Hazretleriyle müzakere ettim. Daha ziyade vilayetin arzu ettiği kadar kuvvet de 
gidiyor. Vilâyet bazı tedabir-i fevkalâdeye lüzûm göstermişti596. 
 
Daha sonra söz alan önerge sahibi Manisa Mebusu Şekip Bey, Aydın vilayetinde 

eşkiyalığın oldukça yaygın olduğunu ve hükümetin bu konuda aciz kaldığını 

belirtmiştir: 

 

Şekavet yüzünden bugüne kadar vilayetin öyle feci, öyle elîm bir hale giriftar 
olduğu umumen malumdur. Yalnız 3-5 sene zarfında, hatta 2-3 sene zarfında, 
tenkidi eşkiya için Hazine-i Maliye, birkaç yüz bin lira sarf etti. O vakit zarfında 
binlerce adam, binlerce masum eşkıyanın bıçakları altında terki can etti. 
Muamelat-ı umumiyeye bu surette büyük bir sekte geldi. Muamelat-ı ziraiye durdu. 
Bu iki cihetten hâsıl olan ziyanlar bu hesaba dahil değildir. Eşkiya ne için bu 
kadar ileri gitti, Hükümet ne için bu kadar aciz kaldı? Bunları tetkik etmek lazım 
gelir597. 

 

                                                
593 Örneğin 8 Ocak 1909 tarihli İttihad gazetesinde “Vali Paşa Hazretlerine Açık Mektup” başlıklı yazıda 
Aydın Valisi'nden vilayet genelinde güvenliğin sağlanması için gerekli önlemleri alınması isteniyordu. 
Valiliğe yazılan diğer bir mektup ise 16 Eylül 1908 tarihinde Ahenk gazetesinde çıkmıştı. Bk. Ahenk, 8 
Eylül 1908, Söke Dağları’nda meydana gelen bir asayiş olayı için bkz:  Ahenk, 8 Eylül 1908. 
594 Serap Tabak, “İzmir’de II. Meşrutiyet Başlarında İç Siyaset”, Tarih İncelemeleri Dergisi, Cilt/Volume 
XX, Sayı/Number 2, Aralık/December, İzmir, 2005, s. 129. 
595 MMZC, Dev.:1, Cilt: 1, İçt. Sen.: 1, İnikad: 12, s. 194. 
596 MMZC, Dev.:1, Cilt: 1, İçt. Sen.: 1, İnikad: 12, s. 194. 
597 MMZC, Dev.:1, Cilt: 1, İçt. Sen.: 1, İnikad: 12, s. 194. 
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Manisa Mebusu Şekip Bey, dönemin Aydın Valisi Rauf Paşa’dan598 memnun 

değildir. Paşanın dürüst ve namuslu biri olduğunu kabul etmekle birlikte yorgun 

olduğunu ve başka bir vilayete tayin edilebileceğini düşünmektedir. Şekip Bey, 

sözlerinin devamında Aydın vilayeti mebuslarından vilayetteki asayiş olaylarına açıklık 

getirmelerini istemiştir. Söz alan Masliyah, İzmir mebusu olduğunu bu nedenle vilayette 

meydana gelen asayiş olayları yerinde gezerek tetkik ettiğini vurgulamış ve şunları 

söylemiştir: 

 
Ben oralarını gezdim, İzmir mebusu olmak sıfatıyla Ödemiş'e gittim, bunları 
tamamen hissettim, reyelayn müşahade ettim ve gördüm ki, bu hal, Aydın 
vilayetinin bu şekaveti men etmek için sükûn ve asayişi iade etmek için hükümetçe 
ne kadar tedabir ittihaz edilse, ihtimal ki, bundan büyük bir iyilik yanılmış olamaz. 
Çünkü bugün malumdur ki, Aydın Vilayeti, memalik-i Osmaniye’nin en kıymetli, en 
müterakki bir vilayetidir. Aydın Vilayeti ahalisi, bahusus ticaretgâh bir memleket 
olduğu için, ziraatle müştagildir599. 
 
Masliyah, Şekip Bey'in sözlerinden valinin değişmesi anladığını söylemesi 

üzerine Şekip Bey öyle bir şey söylemediğini belirtmiştir. Bunun üzerine tekrar söz alan 

Masliyah, kimseyi müdafa etmediğini sadece hissiyatını ortaya koyduğunu öne 

sürmüştür. Vali Kamil Paşa döneminde bile asayişle ilgili bir çalışma yapılmadığını 

düşünen Masliyah, özellikle Ödemiş ve civarındaki olaylara değinmiştir. Ödemiş’te 

halkın eski Bahriye Mirlivası Sait Paşa600nın tekrar göreve iadesini istediğini 

vurgulayarak; Sait Paşa hakkında halkın ne düşündüğünü gözlemlerine dayanarak şu 

şekilde açıklamıştır: 

 

Ödemişliler ıslahı ahval için iki sebep gösteriyorlar ve bunu da müteaddit defalar 
vali de tasdik etmiştir. Vali marifetiyle Dahiliye Nezareti’ne işar edilmiştir. Onlar 
diyorlar ki, evvela oraya vaktiyle büyük muvaffakiyetli görülmüş olan Sait Paşa 
iade edilsin, onun için Sait Paşa gayet muktedirdir. Onun, Kamil Paşa’nın valiliği 
zamanında birçok muvaffakiyeti görülmüştür. İzmir'de Sait Paşa denildiği zaman 
şakiler titrer, eşkıya takibine memur Sait Paşa’dır, Kâmil Paşa'nın mahdumu değil. 
(Gürültü) Bu, asarı fiiliyesiyle sabittir, fakat büyük bir tedbir daha var, Sait 

                                                
598 İzmir’de kısa bir süre valilik yapan Rauf Paşa, 60 sene süren memuriyet hayatında dürüst bir idareci 
olarak tanınmıştır. Pek çok ilde valilik yapan Rauf Paşa, Dahiliye Nazırlığı, Şura-yı Devlet Başkanlığı ve 
Ayan Başkanlığı yapmıştır. Biyografisi için bk. Mehmet Ali Keskin, İzmir Valileri 1390-1989, İzmir, 
1989. 
599 MMZC, Dev.:1, Cilt: 1, İçt. Sen.: 1, İnikad: 12, s. 196. 
600 Sait Paşa, dönemin İzmir valilerinden Kamil Paşa’nın oğludur. 
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Paşa'nın eşkıya takibinde mahareti vardır. Sait Paşa, bir ay daha devam ede idi, 
Aydın vilayetinde eşkıyadan eser kalmayacaktı601. 

 
Masliyah'ın asayiş sorununun çözümü için getirdiği ikinci öneri Ödemiş’in idari 

durumuyla ilgilidir. Ödemiş’in kaza olması sebebiyle emniyet teşkilatının olmadığını ve 

bir sorun olduğunda hükümetin zamanında müdahale edemediğini vurgulayarak; 

Ödemiş kazasının sancağa dönüştürülmesi gerektiğini savunmuştur. Ona göre asayişi 

sağlamak için jandarmanın ahaliden asker toplanmış ancak bu çare olmamıştır. 

Vilayetin çeşitli layihaları Dahiliye Nezareti'ne göndermesine rağmen nezaretin konuyla 

ilgilenmediğini söylemesi üzerine oturumu yöneten Meclis Reisi Ahmet Rıza Efendi, 

Masliyah’ı icraat meselelerini girdiğini belirterek uyarmıştır. Bunun üzerine Masliyah, 

“Zira bendeniz İzmir Mebusuyum, herkesten ziyade alakadarım.”diyerek sözlerini 

tamamlamıştır602. 

 

Seyyid Bey, önergeyle ilgili söz alan diğer İzmir mebusudur. O da tüm olumlu 

meziyetlerine rağmen İzmir Valisi Rauf Bey'in otoritesini yitirdiğini, vilayete hakim 

olamadığını emrindeki memurların bile kendisini dinlemediğini söylemiştir. Valinin 

azledilmesi ve yerine genç bir vali getirilmesi gerektiğini vurgulayan Seyyid Bey, 

İzmir’deki durumu ilginç bir örnekle açıklamıştır: 

 

İzmir öyle bir hale gelmiştir ki, oradan aldığım mektuplarda, Burası İzmir efendim, 
Kürdistan değil. (Gürültüler) Kürdistan ovaları filan değil. Maksadım, Kürdistan’ı 
tahkir değildir, o gibi mevkilerde olabilecek haller, bugün bizim İzmir’de oluyor 
demek isterim. Aldığım mektuplarda deniliyor ki, “İzmir’de geceleyin komşusunun 
selâmlığına çıkacak olursa, iki kişi önüne çıkıp cebindeki çantasını, göğsündeki 
saatini alıyorlarmış.” İzmir’de iken bu olmazdı efendim, İzmir'in içinde emniyet 
kalmamıştır. Memalik-i Mahrusanın İzmir bugün mihveri ticaretidir, İstanbul'dan 
sonra en büyük bir memlekettir, bu, herkesin malûmudur. Ecanibin de makarrıdır. 
Koca Anadolu'nun ticaretgâhıdır, o memlekette âsâyiş olmazsa, sair memleketleri 
de ona kıyas etmelidir603. 
 
Seyyid Bey, asayişin sağlanması noktasında Masliyah'la aynı fikirdedir. Ona 

göre asayiş çok fazla tabur asker göndermekle çözülemez. Kara Sait Paşa'yı bu meseleyi 

                                                
601 MMZC, Dev.:1, Cilt: 1, İçt. Sen.: 1, İnikad: 12, s. 196. 
602 MMZC, Dev.:1, Cilt: 1, İçt. Sen.: 1, İnikad: 12, s. 197.  
603 MMZC, Dev.:1, Cilt: 1, İçt. Sen.: 1, İnikad: 12, s. 197. 
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çözecek kişi olarak görmekte o olmazsa yerine iş bilir bir adamın gönderilmesi 

gerektiğini düşünmektedir: 

 

Bugün Sait Paşa oraya gitse de dünyaya boyun eğmeyen Çakıcı604 bile, Sait Paşa 
oraya gitse, Kara Sait’ten korkar. Başka vilayetlere kadar kaçmaya bile varır. 
Onun zamanında hiçbir iş yapmadı, meydana çıkmamıştı605. 
 
Aydın vilayetinde meydana gelen asayiş olayları ile ilgili Manisa Mebusu Şekip 

Bey'in verdiği önerge diğer mebusların konuşmalarından sonra kafi görülerek Meclis 

Reisi tarafından nihayetlendirilmiştir. 

 

 Masliyah, iktisadi meselelerin devlet yönetimindeki önemine inanmaktadır. 

İktisadi konuları içeren yasa tasarılarının meclisin gündemine bir an evvel gelmesini 

istemektedir; ayrıca bu kanunların diğer kanunlardan daha önemli olduğu 

düşüncesindedir606.  

 

 Sulh mahkemelerinin kurulmasına dair kanun ile ilgili söz almıştır. II. 

Meşrutiyet’in ilanından sonra Adliye Nezareti, reform çalışmalarının yapıldığı önemli 

nezaretlerden biridir. Nezarette kurulan reform komisyonuna Kont Ostrorog607 ve 

Zöhrap Efendi gibi tanınmış hukukçular getirilmiştir. Komisyon çalışmalarında 

özellikle taşrada hukuk sisteminin daha hızlı işlemesi gerektiği sürekli söylenir 

olmuştur. Sulh mahkemeleri, Osmanlı hukuk düzeninde bu dönemde meydana getirilen 

yeni oluşumlarından biridir.  Bir hukukçu olan Masliyah tasarıyla ilgili sık sık görüşünü 

                                                
604 Çakıcı ya da Çakırcalı Mehmet Efe (1872 Ödemiş-17 Ekim 1911, Karıncalıdağ) Ege efelik kültürünün 
önemli simalarından biridir. Halk arasında ün kazanan ünü Osmanlı sınırlarını aşarak Avrupa’ya kadar 
ulaşan Çakırcalı Efe ile baş edemeyen Osmanlı Devleti kendisine pek çok defa af çıkartmıştır. 1911 
senesinde Nazilli yakınlarında Karıncalıdağ civarında yönetim güçlerince girdiği çatışma sonucu 
öldürülmüştür. Adına yakılmış pek çok türkü bulunan Çakırcalı Mehmet Efe hakkında ayrıntılı bilgi için 
bk. Sabri Yetkin, Ege’de Eşkiyalar, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2003, Şeref Üsküp, Çakıcı Efe, 
İzmir: Hür Efe Matbaası, 2002. 
605 MMZC, Dev.:1, Cilt: 1, İçt. Sen.: 1, İnikad: 12, s. 197. 
606 MMZC, Dev.:1, Cilt: 3, İçt. Sen.: 2, İnikad: 52, s. 53. 
607 Leon Kont Ostrorog (1867-1932) Leh asıllı Fransız doğubilimci ve hukukçu. İslam hukuku üzerine 
çalışan Ostrorog, Oxford ve Lahey üniversitelerinde öğretim üyeliği yapmıştır. 1900’lı yılların başında 
İstanbul’a gelerek Adliye Nezareti’nde hukuk ve sadaret müşavirliği görevlerinde bulunmuştur. Sulh 
mahkemelerinin kurulmasında büyük payı vardır. 
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ifade etmiştir. Ona göre sulh mahkemelerinde görev alacak olan hâkimler; biri seyyah 

biri diğeri sabit olmak üzere iki tane olmalıdır: 

 

Binaenaleyh sulh hâkimleri ya bir veyahut müteaddit olmalıdır. Onların birincisi 
kazada icrayı hüküm eder diğeri de seyyar olmak üzere nahiye ve karye 
merkezlerinde gezer608. 
 
 Masliyah, ayrıca sulh hâkimlerinin hem ceza hem de hukuk işlerine bakmaları 

sebebiyle her iki konuda da ihtisas eğitimlerinin ve donanımlarının yeterli düzeyde 

olması gerektiğini düşünmektedir. Sulh hâkimlerinin bidayet mahkemeler609inin 

üstünde bir mahkeme olmasını gerektiğini ifade eden Masliyah, hâkimlerin alacağı 

maaşlar konusunda da fikirlerini söylemiştir. 

 

 “İmtiyazat Kanun Tasarısı” münasebetiyle söz almıştır. Osmanlı Devleti’nde 

XIX. yüzyıldan itibaren yabancılara farklı alanlarda kamu hizmeti ile ilgili imtiyazlar 

verilmeye başlanmıştır. II. Meşrutiyet dönemine gelindiğinde 60 yıllık bir uygulama 

neticesinde imtiyazların bir kanunla düzenlenmesi ihtiyacı belirmiştir610. Sadrazam 

Hakkı Paşa tarafından 14 Şubat 1910 tarihinde meclise sunulan tasarı,  4 Nisan 1910 

tarihinde mecliste müzakere edilmeye başlanmış; 18 Haziran 1910 tarihinde mecliste 

kabul edilmiştir. Bu kanun Türkiye’de imtiyaz sözleşmelerinin temelini oluşturması ve 

kamu hizmeti niteliği taşıyan bazı hizmetlerin özel sektöre devredilmesi bakımından 

önemlidir. 1910 tarihli Kanun bugün de yürürlüktedir ve genel olarak kamu hizmeti 

imtiyaz yönteminin yasal çerçevesini oluşturmaktadır611. 

 

Meclis-i Mebusan’da İmtiyazat kanunu tasarısında ele alınan en önemli konu, 

imtiyaz verme yetkisinin yasama ve yürütme organları tarafından paylaştırma şeklidir. 

Müzakereler bu konu etrafında şekillenmiştir. Sadrazam Hakkı Paşa, imtiyazların 

tümünün meclise gelmesine ve yasama organı tarafından tasdik edilmesine memleketin 

                                                
608 MMZC, Dev.:1, Cilt: 3, İçt. Sen.: 2, İnikad: 52, s. 511. 
609 İlk mahkeme; davaları birinci derecede gören ve çözümleyen mahkeme anlamına gelmektedir. 
610 Seda Örsten Esirgen, “II. Meşrutiyet Meclis Tutanaklarına Göre Menafi-i Umumiyeye Müteallik 
İmtiyazat Hakkında Kanunun Kabulü”, AÜHFD, 60 (4) Ankara, 2011, s. 935. 
611  http://www.dpt.gov.tr/DocObjects/View/14202/kamu-mevzuat.pdf. 
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acil işlerini yavaşlatacağı gerekçesiyle karşı çıkmaktadır. İmtiyazların bir bölümünün 

kuvve-i icraiye yani yürütme organı tarafından hazırlanması düşüncesindedir.  

 

Masliyah, imtiyazlar meselesinde yasama ve yürütme organı arasında bir denge 

kurulması fikrindedir. Yasama organının daha fazla yetki alması gerektiğini düşünen 

Kütahya mebusu Ahmet Ferit Bey’e verdiği cevapta bunun izlerini görmek 

mümkündür: 

 

Her imtiyaz kanunu, az çok kavanin-i meriyeyi tadil eder. Kavanin-i meriyeyi tadil 
eden her imtiyaz, meclise gelecek olursa, hükümetin elini kolunu bağlamak gerekir. 
Binaenaleyh encümen, bu mülahazata binaen o fıkrayı zait görerek tayyetmiştir. 
Fakat denilecektir ki, her kanunu tadil edecek olan imtiyazları hükümet 
yapabilecek olursa, o halde ihtimal ki, kavanin-i esasiyemizi tadil etmiş, kuvve-i 
teşriyyenin salahiyetine tecavüz edilmiş olur612. 

 
Bu konuda pek çok mebus söz almış; ancak neticeye Serfice Mebusu Yorgo 

Boşo Efendi’nin tasarıda talep ettiği değişiklikle varılmıştır. Bu değişiklik yasama 

organına istisnai de olsa bazı imtiyazları verme hakkı tanımaktaydı. Masliyah, Encümen 

adına söz alarak yapılan değişikle ilgili şunları söylemiştir: 

 

Tadilatın başlıcası ve en mühimi, Boşo Efendi’nin teklifi mucibince yapılan 
tadilattır… Boşo Efendi demişti ki, esasen imtiyaz vermek hakkı Meclisindir, 
milletindir. Binaenaleyh hangileri istisnaen Hükümet tarafından verilebilmişse, o 
istisnaları tâdât etmek lazımdır. Biz de Meclis-i Âli’nin kabul ettiği esas dairesinde 
tadilat icra ettik613. 
 
Masliyah, Meclis-i Mebusan görüşmelerinde, “İmtiyazat mukavele ve 

şartnamelerinde muayyen olan müddetler zarfında behemehal kavanin ve nizamatı 

Osmaniye’ye tabi Osmanlı anonim şirketlerine devrolunacaktır.” şeklinde düzenlenmiş 

olan 7. madde hakkında da fikir beyan etmiştir. Bu konuda Encümen adına konuşan 

Necip Draga şu açıklamalarda bulunmuştur: 

 

Encümende düşündük, tebaa-i Devlet-i Âliyyeden olsun da, şirket ister komandit 
olsun, ister kollektif olsun, bunun farkı yoktur. Fakat bir ecnebiye bir imtiyaz 
verildiği vakit, eğer şu kadar müddet zarfında bir anonim şirkete devredileceği 

                                                
612 MMZC, Dev.:1, Cilt: 3, İçt. Sen.: 2, İnikad: 66, s. 565. 
613 MMZC, Dev.:1, Cilt: 5, İçt. Sen.: 2, İnikad: 86, s. 72. 
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tasrih edilmezse, yalnız bir şahsa verilirse, birçok suistimalatı mucip olabilir. 
Ecnebi olduğu için gerçi kavanin-i Devlet-i Âliyyeye tabi olmak şartı dermeyan 
edilmek tabii ise de, memleketimizde el’an mevcut olan bazı imtiyazattan dolayı 
hakkında kanun tamamen tatbik edilemez. Ecnebilere verilecek olan imtiyazatın 
mutlaka muayyen olan müddet zarfında anonim şirketlerine devrolunacağına dair 
bir şart kaydedilmesini tasvip ettik… Eğer sahib-i imtiyaz ecnebi olmazsa, ister 
şirket olsun, ister olmasın ve şirket olduğu halde ister komandit olsun, ne olursa 
olsun bu müsavidir. Ecnebi olursa mutlaka anonim şirketi olması lazım.614. 
 
Masliyah, encümenle aynı fikirde değildir. Sadrazam İbrahim Hakkı Paşa 

kendisini bu konuda desteklemiştir. Ona göre sadece ecnebilere değil tüm imtiyaz 

işlerinde bir anonim şirketi kurulmalıdır. Bunun nedenini ise şöyle açıklamıştır: 

 

Eğer kollektif ve komandit şirketleriyle de bu imtiyaz işleri yapılacak olursa, o 
halde hükümetin kontrolü olamaz. Fakat malumu âliniz, bu imtiyazat işleri, 
hükümetin pek ziyade alakadar bulunduğu işlerdir ve hükümetin taht-ı 
murakabesinde bulunması lazımdır. Eğer anonim şirketleri teessüs etmeyecek 
olursa, Osmanlıların elinde bulunan bu gibi imtiyazlar da, hükümetin hakk-ı teftişi 
olmaz. Onun için Osmanlı olsun, ecnebi olsun–imtiyaz işlerinde herhalde bir 
anonim şirketi teşkilinin,  şart-ı esasî olarak kabul edilmesini teklif eylerim615. 
 

 Masliyah, 1911 senesi Hariciye Nezareti bütçesinin genel masraflarla ilgili 

altıncı fasılı hakkında söz almıştır. Brüksel'de toplanacak olan Ant Parlamenter heyetine 

gidecek olan mebusan ve ayan üyelerine para tahsis edilmesini isteyen Hariciye Nazırı 

Rıfat Paşa'yı desteklemiştir. Masliyah, bu toplantılara Osmanlı Devleti’nin katılımını 

önemli görmektedir:  

Bir o tahsisat var, bir de, her sene veyahut iki senede bir, 2-3 mebus veyahut 
ayandan 2 zat oraya gönderilip, müzakereye iştirak ettirilmek lâzım gelir. Bu gayet 
mühimdir. Sulh ve asayişi umumiyyeye pek ziyade hizmeti vardır. Onun için 
gidecek olan kimselere üçer bin Frank masarifi rahiye olarak ceman 6 bin Frank 
ve 3 bin de tahsisat olmak üzere 9 bin Frankın Hariciye bütçesine ilavesi iktiza 
eder616.  

 
 Yapılan müzakereler neticesinde Uluslararası Barış Cemiyeti için Masliyah 

Efendi'nin talepleri doğrultusunda 45000 kuruş ek harcırah koyulması kabul edilmiştir. 

 

                                                
614 MMZC, Dev.:1, Cilt: 5, İçt. Sen.: 2, İnikad: 91, s. 250. 
615 MMZC, Dev.: 1, Cilt: 5, İçt. Sen.: 2, İnikad: 91, s. 250. 
616 MMZC, Dev.: 1, Cilt: 5, İçt. Sen.: 3, İnikad: 86, s. 580. 
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Meclis-i Mebusan Reisi Halil Bey'in evine bırakılan mektupla ilgili yapılan 

müzakerelerde İzmir mebusu Seyyid Bey ile birlikte söz almıştır. Halil Bey'in evine 

bırakılan bu mektupta, kendisinin ülke için hayırlı bir iş yapmadığı, bunun yanında 

padişahı da entrikalarına alet etmeye çalıştığından haberli olduklarından bahsedilirken; 

bu durumdan vazgeçmesi ve meclisin feshi konusunda bir engel teşkil etmemesi; aksi 

bir davranışta bulunması halinde bunun bedelini kendisine ödetileceği belirtilmiştir. 

Mektup küçültücü bir ifadeyle yazılmış; Meclis-i Mebusan hakkında "Fındıklı Kulüp ve 

Tiyatrosu" şeklinde bir ifade kullanılmıştır. Meclis'te okunan bu tehdit mektubu 

mebusların üzerinde oldukça olumsuz bir etki meydana getirmiş ve söz alıp konuşan 

üyeler bu durumu protesto etmiştir. 

 

Meclis Reisi Halil Bey, kendisine yazılan tehdit mektubunun okunmasından 

sonra meclis reisliğine kaldığı yerden ve özgür bir şekilde devam edeceğini beyan eden 

bir cümle söylemiştir. Şiddetli alkışlarla karşılanan bu sözlerden sonra ilk konuşan 

mebus İzmir mebusu Seyyid Bey’dir. Seyyid Bey, Meclis Reisi Halil Bey’e bir ordu 

mensubunun böyle bir mektup yazılmasına inanamadığını ifade etmiştir. Seyyid Bey, 

mektubun amacına ulaşamayacağını belirterek Meclis-i Mebusan’ı, reisini ve meşrutiyet 

yönetimini sert sözlerle savunmuştur: 

 

Bu güyâ Meclisi Mebusan üzerine Mebus efendilerin kalplerinde bir tesir yapmak 
maksadına müsteniden yapılmış bir harekettir. (Aksi tesiri yaptı sadaları) Halbuki, 
düşünmüyorlar ki bugün bu Meclis-i Âliyi teşkil eden zevat-ı kiram bu Millet-i 
Muazzama-i Osmâniyyenin en namuslularından, en fedakârlarından teşekkül 
etmiştir. Vazife-i vataniyye-i mukaddesesi uğrunda ölmek mukadder ise, ondan 
hiçbir vakit çekinmeyeceklerdir. (Şiddetli alkışlar) 

 
Her vakit olduğu gibi, bundan sonra dahi vicdanından başka hiçbir şeye imtisal 
etmeyecektir ve yalnız vicdanının sadasını dinleyecektir ve tekrar ederim, 
icabederse vazife-i tavanıyyesi uğrunda feda-yı can edecektir. İşte benim son 
sözüm budur. Bunun için, bu babda yalnız Hükümetin nazar-ı dikkatini ceibetmek 
ve bu hususta vazife-i hükümeti icraya davet etmek lâzım gelir. Çünkü bu kâğıdın 
haddizatında orduya taallûku yoktur. Ordu münezzehtir, bu gibi itirazattan ârîdir. 
Ordu, yalnız bu memleketin bu vatanın muhafızıdır, harisidir. Karşısında bir 
düşman, bu Memleket-i Osmâniyyenin harîm-i payitahtının kapısına kadar gelmiş 
olduğu bir zamanda, Milletin, kendi eliyle kuşatmış olduğu kılıcı, o milletin 
vekilleri üzerine istimal etmez, karşısında bulunan düşmana istimal eder. Emin 
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olunuz ki, ordu, millete karşı nankör değildir. Onun için orduyu ben de takdis 
ederim ve bundan orduyu tenzih eylerim617. 

 
Diğer mebusların konuşmalarından sonra Serfice Mebusu Osman Bey, konuyla 

ilgili olarak izahat vermek üzere Sadrazam ve Dahiliye Nazırı'nın meclise gelmesini 

talep eden teklifi okunmuştur. Seyyid Bey, Harbiye Nazırı’nın meclise gelmesinin 

yeterli olacağını belirterek meclise ayrı bir teklif vermiştir. Masliyah, ise Dahiliye 

Nazırı'nın meclise gelmesinde ısrarcıdır, eğer yok ise Sadrazamın gelmesi uygun 

olabilir. Serfice mebusu Osman Bey'in teklifi yapılan oylama sonucu kabul edilmiştir.  

 

Meclise verilen aradan sonra söz alan Harbiye Nazırı Birinci Ferik Paşa, tehdit 

mektubu hakkında meclise izahat vererek soruşturmanın devam ettiğini söylemiştir. 

Seyyid Bey, tehdit mektubunu yazanların ve basına olayla alakalı beyanname verenlerin 

kimler olduğunun bir an evvel aydınlatılması üzerinde durmuştur. Seyyid Bey’in 

sözlerinden sonra müzakere kâfi görülerek oturum kapatılmıştır. 

 

 Masliyah, telgraf ve telefon işletmelerinin devletin kontrolünde bulunduğuna 

aksine hareket edenler hakkında tatbik edilecek ceza hakkındaki tasarı için söz almıştır.  

İki memleket arasındaki telefon görüşmelerinin işletilmesi noktasında hükümet 

kontrolünü uygun görmekle birlikte; ufak yerleşim yerlerindeki telefon tesisatında 

hükümetin işletme hakkını anlayamadığını ifade etmiştir. Bu ve buna benzer 

işletmelerde yerel yönetimlere hak verilmesi gereğini vurgulayan Masliyah Efendi 

şunları söylemiştir: 

 

Sonra, arz ettiğim gibi, bir memleket dahilinde bu gibi tesisat kavaid-i umumiyyece 
ve hatta burada bizim tetkik ettiğimiz birçok kavanin mucibince, o memleketin 
belediyesine aittir. Misal olarak, geçenlerde tasdik ettiğimiz Rüsum-u Belediye 
Kanunu’nu arz edeyim. Bu kanunun bir maddesinde denilmiştir ki, menafi mahallî 
olan bu gibi şeyler, o mahallin belediyesine racidir. Hatta bunun misallerini her 
gün görüyoruz. İki memleketi birbirine rapteden telefon olursa, orada hükümetin 
hakkını tasdik etmek zaruridir. Fakat, aynı belde dahilindeki bu kabil muhaberat 
da, halkın hakkıdır, onlar da ahaliye bırakılmalıdır618. 
 

                                                
617 MMZC, Dev.: 2, Cilt: 2, İçt. Sen.: 1, İnikad: 40,  s. 444. 
618 MMZC, Dev.: 3, Cilt: 1, İçt. Sen.: 3, İnikad: 45, s. 669. 
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Posta, Telgraf ve Telefon Nazır Vekili Şükrü Bey, Masliyah Efendi’ye cevap 

vererek kanunun ikinci maddesinin "Bir kimse tasarruf ve isticarında bulunan emlak ve 

arazi dahilinde ahere veya umuma ait mahallerden geçmemek üzere hututu muhabere 

tesis edebilir” şeklinde olduğunu söylemiştir. Maddede işletmeye müsaade etme 

hakkının hükümette olduğunu ifade eden Şükrü Bey, telefonları hükümetin vergiye 

bağladığını kanunda telefonları işletme hakkının ise tamamen hükümette olacağına dair 

bir ibare olmadığını eklemiştir. Ancak Şükrü Bey, Masliyah'ın aksine telefon işletme 

işinin yerel yönetimler yerine hükümet eliyle görülmesi gerektiğini düşünmektedir. 

 

 Nesim Masliyah ve Seyyid Bey, Mülkiye Mektebi'nin yatılı okula 

dönüştürülmesi ile ilgili yasa tasarısı hakkında söz almışlardır. Masliyah, bu tasarıda 

Mülkiye'ye karşı bir tutum izlemiştir. Mülkiye’nin yatılı olmasına karşı çıkan, ayrıca 

mektebin lağvedilerek Darülfünun’a bağlanmasını isteyen bir önergeyi bazı mebuslarla 

birlikte meclise vermiştir. Ona göre Mülkiye’nin kapatılması daha uygun olacaktır. 

Seyyid Bey, hem hukuki yönden hem de içeriği yönünden Masliyah Efendi’nin destek 

verdiği önergeye karşı çıkmıştır. Mülkiyenin yaşaması gerektiğini ayrıca yatılı olmasını 

da uygun gördüğünü şu sözlerle ifade etmiştir: 

 

Benim fikrim başkadır. Bu teklif bir kere lağvdır. Çünkü Mekteb-i Mülkiye, başlı 
başına müessesedir. Zira bugün Mekteb-i Mülkiye namı altında bir müessese 
mevcuttur. Bu müessese Darülfünun’a merbut değildir, müstakil bir müessesedir. 
Usulü başka, tedrisatı başka, nizamatı başka, her şeyi başka suretle vaki olan şu 
teklif, programını, teşkilatını, herşeyi tağyir ve lağvediyor mu, etmiyor mu? 
Binaenaleyh, ediyorsa, şu teşkilatı lağvediyor demektir. Yoksa olduğu gibi nehari 
olarak Darülfünun’a kalbederek değil. Eğer olduğu gibi bütün programıyla her 
şeyiyle yalnız Mekteb-i Mülkiyeye kalmak şartı ile neharilîği teklif gibi bir şey 
değildir619. 
 
Yapılan müzakereler sonucunda Mülkiye Mektebi’nin yatılı şekle 

dönüştürülmesi meclisten geçmiştir. 

 

 “Rüsum-u Belediye Kanunu” yasa tasarısı hakkında söz alan Masliyah, kanunun 

pek çok maddesi hakkında görüşlerini beyan etmiştir. Tasarının 25. maddesi 

                                                
619 MMZC, Dev.: 3, Cilt: 1, İçt. Sen.: 1, İnikad: 18, s. 410. 
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ticarethanelerin ve dükkânların dış cephelerinde bulunan mal sahiplerinin isimlerini ve 

yaptıkları işleri belirten tanıtıcı levhalardan alınacak vergilerler ilgilidir. Madde 

üzerinde söz alan Kara Hisar Sahip Mebusu Rıza Paşa, özellikle Beyoğlu’daki 

dükkânların Türkçe dışında Ermenice, Fransızca, Yahudice ve İtalyanca yazılmış 

levhalarla dolu olmasından şikayet etmiştir. Bu levhalarda resmi dil Türkçenin 

kullanılmasının şart olmasının gerekliliğini vurgulamıştır. Masliyah, Rıza Paşa’ya hak 

vererek şunları söylemiştir: 

 

Elbette Türkçe mecburî olacaktır ve Türkçe için alınacak resim şudur: Türkçeden 
maada lisanlar kullanmak isteyenler ihtiyarları dairesinde istedikleri lisanlarda 
ilanlar yapabilecekler; fakat bunun için tabiî daha fazla ücret vereceklerdir620. 

 
 Masliyah, yabancı şirketlerin ticari işlemlerinde Türkçe mecburiyetinin olması 

hakkındaki yasa tasarısıyla ilgili söz almıştır. Meclise bir önerge veren Masliyah'ın 

önergesi, imtiyazı olmayan her türlü Osmanlı şirketinin yazışmalarında Türkçenin 

mecburi olmasını öngörürken, sadece iç yazışmalarında ve hesap faaliyetlerinde uygun 

gördükleri dili kullanmalarına imkan tanınmaktaydı. Yasa tasarısı Masliyah'ın görüşleri 

dikkate alınarak meclisten geçmiştir. 

 

 Hilal-i Ahmer ve Salih-i Ahmer Cemiyetlerine gönderilecek eşyaların gümrük 

vergisi muaf tutulmasına dair yasa tasarısı hakkında söz almıştır. Tasarı sadece harp 

zamanında vergi muafiyeti olan Salih-i Ahmer Cemiyeti’ne, Hilal-i Ahmer Cemiyeti 

gibi tüm harp ve barış zamanlarında da vergi muafiyeti getirmeyi amaçlamaktadır. 

Tasarıyı savunan Masliyah şunları söylemiştir: 

 

Fakat Salib-i Ahmer için bunun yalnız hengâmı harpte kabulü esası takarrür 
etmiştir. Yani aralarında fark vardır. Eğer, Hilâl-i Ahmer için gelecek olursa 
istisnaiyet, sulh ve harp zamanlarına teşmil edilecek, fakat Salib-i Ahmer namına 
gelecek olursa, yalnız harp zamanına ait ve münhasır olacaktır. Halbuki, geçen 
gün burada kabul ettiğimiz tarifede, bunları hepsine teşmil ettik. Yani, gerek Hilâl-i 
Ahmer'e ait olsun, gerek Salib-i Ahmer'e ait olsun, orada harp veya sulh diye tefrik 
etmedik, münasip görürseniz bu kanunu da yine o kanunun ruhuna tevfik ederek 
kabul edelim621. 
 

                                                
620 MMZC, Dev.: 3, Cilt: 2, İçt. Sen.: 1, İnikad: 44, s. 541. 
621 MMZC, Dev.: 3, Cilt: 2, İçt. Sen.: 2, İnikad: 40, s. 359. 
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Masliyah'ın talebi Meclis Reisi tarafından uygun bulunarak Maliye Encümeni’ne 

havale edilmiştir. Masliyah, Osmanlı Devleti’ne ithal edilecek petrolün savaşın sonuna 

kadar gümrük vergisinden muaf edilmesiyle ilgili kanun tasarısı hakkında söz almıştır. 

Tasarıyla ilgili söz alan mebuslar, petrolün yanı sıra şeker, kahve, pirinç, fasulye, nohut, 

mercimek, kibrit, mum, soda vb. maddelerin de gümrük vergisinden muaf olması 

yönünde düşüncelerini söylemişlerdir. Masliyah, encümen adına konuşarak diğer 

mebuslarla aynı fikirde olduğunu ifade etmiştir622. Müzakere yeterli görülerek adı geçen 

maddelerin de gümrükten muaf tutulması kabul edilmiştir. 

 

 Masliyah, mali takvimde Takvim-i Garbi’nin kabulüne dair kanun tasarısı 

hakkında söz almıştır. Tasarının daha önce gündeme geldiğini vurgulayan Masliyah, 

meseleyi dini değil ilmi bir mesele olarak görmekte ve Osmanlı Devleti’nin yeni takvim 

sistemine mutlaka geçmesi gerektiğini düşünmektedir. Konuyla ilgili teknik bilgiler 

vermiş ve son olarak şunları söylemiştir: 

Efendiler, geçen sene bu layihai kanuniyye meclise geldiği zaman, bizden sonra 
Bulgarlar da bunu görerek, onlar da tarihlerini ıslah etmek istediler. Çünkü 
Bulgarlar da Ortodoks tarihini kullanıyorlardı, onlar bizden sonra bu işe teşebbüs 
ettikleri halde tarihlerini ıslah ettiler. Meclis-i Mebusan’dan geçti, kanuniyyet 
kesbetti ve tatbika da başladılar. Biz hâlâ aynı noktadayız. Onun için bendeniz 
teklif ediyorum, mademki ıslah yolunda bir adım atıyoruz, mademki bu bir 
terakkidir, o adımı bilatereddüt ve kemali cesaretle atarak en doğru tarih olan 
Takvim-i Garbiyi kabul etmeliyiz623. 
 
Meclisteki pek çok mebus, Masliyah ile aynı doğrultuda görüş beyan etmiştir. 

Yapılan müzakerelerden sonra Osmanlı Devleti’nde Takvim-i Garbi’nin uygulanmasını 

öngören yasa tasarısı kabul edilmiştir. Tasarıyla birlikte 1332 senesi Şubatının on altıncı 

günü 1917 senesi Martının birinci günü olacak şekilde düzenlenmiştir624. 

  

Masliyah, 1. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru barış teklifinde bulunan Rusya’nın 

önerisi hakkında Hariciye Nazırı Ahmet Nesimi Bey’in Meclise verdiği beyanatlarla 

ilgili söz almıştır. Rusya’nın barış teklifi Osmanlı mebusları tarafından olumlu 

karşılanmıştır. Nesimi Bey, Rusya’nın önerisine sıcak bakan hükümeti desteklemekte ve 

                                                
622 MMZC, Dev.: 3, Cilt: 2, İçt. Sen.: 2, İnikad: 40, s. 354-356. 
623 MMZC, Dev.: 3, Cilt: 2, İçt. Sen.: 3, İnikad: 31, s. 45. 
624 MMZC, Dev.: 3, Cilt: 2, İçt. Sen.: 3, İnikad: 31, s. 59. 
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barışın bir an önce ilan edilmesini arzulamaktadır. Teklifle ilgili ılımlı bir üslûp 

kullanan Masliyah şunları söylemiştir: 

Çünkü biz ebedi bir sulhun ve müsalemetin, intizam-ı beşerin teminini arzu ederiz. 
Filvaki bu maksada vusul için sizin başka vesaitiniz var. Hükümet ve siz böyle 
düşünürsünüz; fakat biz arzu ederiz ki ihtilafatı düveliyye sulh ve müsalemet içinde 
halledilsin. Emin olunuz ki bu harpten sonra teşkil edilecek olan ailei beynelmilel 
bu gayeye vusul için her türlü tedabire müracaat edecektir. İcap eden her türlü 
vesait istikmal edilecektir. Şimdiden sonra ihtilafat-ı düveliyyenin ihtilafat-ı 
umumiyyenin münhasıran harp ile halledileceğini zannedenler suret-i katiyyede 
yanılmışlardır. Bu muharebe bunların hepsini ispat etmiştir zannederim(Alkış)625. 
 

 Masliyah, Konya-Boğadağı madenindeki madenciler hakkındaki kanun tasarısı 

hakkında söz almıştır. Tasarının birinci maddesi hakkında bir değişiklik talebinde 

bulunmuştur. Altın ve gümüş çıkartılan maden ocağından rızaları olmadan işten 

çıkartılan madencilerin mahkemeye müracaat etme hakkı tanınmasını istemiştir. 

Meselenin aydınlatılması için meclise verdiği tadilname meclis tarafından kabul 

edilmiştir626.  

TABLO 6. 
Masliyah’ın Söz Aldığı Konuların Tasnifi 

(1.dönem) (2.dönem) (3. dönem) 
Beyanat 1 Kanun Tasarısı 1 Beyanat 1 
Bütçe 
Münasebetiyle 6 Mazbata 2 Bütçe Münasebetiyle 1 
İstizah Talebi 1 Mektup 1 Kanun 3 
Kanun 3   Kanun Tasarısı 42 
Kanun Tasarısı 14   Mazbata 3 
Mazbata 5   Nizamname Dahilisi 1 
Müzakerat 1   Zabt-ı Sabık 1 
Önerge 2     
Sual 1     
Teklif 1     
Telgraflar 1     
Tezkere 2     
Zabt-ı sabık 1     

Toplam 39 Toplam 4 Toplam 
 
52 

Genel Toplam:  95       

Kaynak: Yukarıdaki istatistiksel veriler TBMM Zabıt Cerideleri’nden faydalanılarak 
tarafımızdan oluşturulmuştur. 

                                                
625 MMZC, Dev.: 3, Cilt: 1, İçt. Sen.: 4, İnikad: 13, s. 179. 
626 MMZC, Dev.: 3, Cilt: 2, İçt. Sen.: 4, İnikad: 43, s. 162. 
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E- İzmir Mebuslarının Meclis-i Mebusan'daki Ortak Yasama Faaliyetleri 

Bu başlık altında İzmir mebuslarının görüş beyan ettikleri ortak yasama 

faaliyetleri ve meclisteki konuşmalarına yer verilecektir. 

 

I- Pasaport Kanunu 

Osmanlı Devleti, sınırları içindeki alanlarda seyahat etmeyi hem yabancılar, hem 

de kendi vatandaşları için kurallara bağlamış ve bu kuralları uygulamıştır. Yüzyıllar 

boyu süren ve uygulanan kurallar zamanla yazılı hale getirilmiştir. XIX. yüzyılda her 

alanda olduğu gibi bu alanda da ilk düzenlemeler yapılarak çağdaş bir yapı 

oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda seyahat hakkında yeni yönetmelikler 

çıkartılmış ve uygulamaya geçirilmiştir627. 10 Şubat 1841 tarihinde yürürlüğe giren 

“Men-i Mürur Nizamnamesi” ile uygulanmakta olan kurallara uygun hükümler 

oluşturulmuştur. 14 Şubat 1867'de “Pasaport Odası Nizamnamesi” çıkarılarak yurt 

dışına çıkma ve yurda girme konusu düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerin ardından 1884, 

1894, 1911, 1918 yıllarında pasaport nizamnameleri çıkarılmıştır. Böylece zaman isinde 

çeşitli adlarla verilen belgelerden pasaport nizamnameleriyle çağdaş uygulamaya doğru 

bir geçiş yaşanmıştır628. 

 

“Pasaport Kanunu”, II. Meşrutiyet meclislerini uzun süre meşgul eden önemli 

yasa tasarılarından biridir. Kanun her iki mecliste de hararetle tartışılmıştır629. Dört 

fasıldan ve toplam 18 maddeden oluşan “Pasaport Kanunu” tasarısı hakkındaki 

müzakereler 26 Şubat 1910 tarihinde başlamıştır. İzmir mebuslarından özellikle Aristidi 

Paşa, “Pasaport Kanunu” tasarısı hakkında pek çok kez söz alarak layihanın 

şekillenmesinde önemli pay sahibi olmuştur. Kanunun ilk maddesi pasaportun zorunlu 

olup olmayacağı ile ilgilidir. Bu madde, Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan’da en çok 

tartışılan maddedir.  

 

                                                
627 Hamiyet Sezer, “Osmanlı İmparatorluğu'nda Seyahat İzinleri (18-19.Yüzyıl)”, Ankara Üniversitesi Dil 
ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt: 21 Sayı: 33, 2003, s. 116. 
628 Sezer, s. 116. 
629 Rona Aybay, “Bir Kamu Özgürlüğü Sorunu: Pasaport Kanunu’nun 22. Maddesi”, Amme İdaresi 
Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 4, Ankara, 1974, s. 11-12. 
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1. maddeyle ilgili olarak söz alan ilk İzmir mebusu Nesim Masliyah’dır. 

Masliyah, pasaport alımının kişinin özgürlüğüne bırakılmasını savunmaktadır: 

 

Buradan, mütekabilen memalik-i ecnebiyeye gidecekler hakkında da o memleket 
Hükümeti böyle bir şey talep edebilir. Binaenaleyh Pasaport Kanunu’nu ihtiyari 
olarak bırakmalıyız. Bir insan, eğer pasaport talep edilen memlekete gidecek 
olursa, kendi ihtiyarı dairesinde olarak pasaport almalıdır. Yoksa esasen pasaport 
istenmeyen memlekete gidenleri pasaport almak için icbar etmek muvafıkı akl ve 
hikmet olamaz. Meselâ bendeniz Fransa veya İngiltere'ye gideceğim. Onlar esasen 
pasaport istemezler ki bendeniz buradan pasaport almak mecburiyetinde 
bulunayım? Esasen bir adamın seyr ve seyahat etmesi, hakk-ı hürriyeti 
iktizasındandır. Bir adama zorla pasaport verilemez630. 

 
Seyyid Bey ise pasaport almanın zorunlu olması gerektiğini düşünmektedir. Bu 

fikre dayanak olarak ise pasaport zorunluluğun, suçluların yurt dışına firarların öne 

geçeceğini göstermektedir631. Bunun üzerine Masliyah, Seyyid Bey'e cevap olarak 

şunları söyler: 

 

Fransa'ya kaçmak isteyen bir adam İzmir'e gideceğim diye vapura binse ne 
yapacaksınız? İzmir'e, Beyrut'a uğrayan vapurların kâffesi İtalya'ya uğrar, Tunus'a 
gider, Memalik-i Osmaniyye dahilinde seyr ü sefer edeceğim diye memaliki 
ecnebiyyeye gider632. 
 
Karolidi, Masliyah gibi pasaportun kişiye bağlı kalması gerektiğini 

düşünmektedir633. “Pasaport Kanunu” ile ilgili yapılan ilk müzakereler mecliste 

ekseriyet olmadığı için sonuçlanmamıştır634. 

 

19 Kasım 1910 tarihinde “Pasaport Kanunu”nun birinci maddesi üzerinde 

görüşmelere devam edilmiştir. Bu görüşmelerde, İzmir mebuslarında ilk sözü alan 

Pavlo Karolidi'dir. Karolidi, pasaportun bir zorunluluk olmasına karşı çıkmakta fakat 

pasaportsuz yurt dışına çıkan kişilerin sorun yaşadıkları zaman devlet memurları 

tarafından himaye edilmemeleri gerektiğini savunmaktadır635. Daha sonra söz alan 

Aristidi Paşa, pasaport almanın zorunlu olmasını savunan mebuslara çeşitli gerekçeler 
                                                
630 MMZC, Dev.:1, Cilt: 2, İçt. Sen.: 2, İnikad: 46, s. 505. 
631 MMZC, Dev.:1, Cilt: 2, İçt. Sen.: 2, İnikad: 46, s. 505. 
632 MMZC, Dev.:1, Cilt: 2, İçt. Sen.: 2, İnikad: 46, s. 506. 
633 MMZC, Dev.:1, Cilt: 2, İçt. Sen.: 2, İnikad: 46, s. 512. 
634 MMZC, Dev.:1, Cilt:2,  İçt. Sen.: 2, İnikad: 46, s. 514. 
635 MMZC, Dev.:1, Cilt: 1, İçt. Sen.: 3, İnikad: 4, s. 50. 
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öne sürerek aksi yönde ifadelerde bulunmuştur636. Bazı mebuslar, yurt dışına çıkanların 

ve askerden kaçanların pasaport almalarının isteğe bağlı olduğu zaman bundan 

faydalanacaklarını belirtenlere ve kanundan 60.000 lira gelir geleceğini belirterek 

pasaportun mecburi olmasını iddia etmiştir. Aristidi, buna karşı çıkmıştır. Ona göre yurt 

dışına kaçan suçluların sayısı çok az olacaktır. Askerden kaçanlar ise alınacak önlemler 

sayesinde askerden kaçamayacaklardır. Kanunla gelecek 60.000 liranın ise önemsiz 

olduğunu belirtmiştir. Paşa, konuya özgürlük ve hürriyet açısından yaklaşmaktadır, 

pasaportun mecburi olmasının insan özgürlüğüne aykırı olduğu fikrindedir. Ayrıca 

Osmanlı Devleti’nin de diğer devletler gibi dışarıdan gelen ülke vatandaşlarından 

pasaport istemeye hakkı olduğunu savunmaktadır.  

 

Aristidi Paşa, yurt dışına iş bulmak amacıyla gidecek olan ameleden kefalet 

aranmasına ve 10 kuruş ücret alınmasıyla ilgili olan pasaport kanunun üçüncü 

maddesine karşı çıkmıştır. Amelelerden pasaport için ücret alınmamasını 

savunmuştur637. Madde, kefalet aranmasına gerek olmaması şeklinde geçerken 10 kuruş 

ücret alınması kabul edilmiştir638. 

 

16. madde hakkında konuşan Seyyid Bey, Osmanlı Devletine pasaportsuz 

girenlere verilecek cezaların müdde-i umumiler (savcılar) eliyle hangi usullere göre 

yapılmasını içeren maddeyle ilgili görüş bildirmiştir639. Pasaportsuz olarak Osmanlı 

Devletine giriş yapanlara, savcıların talebi üzerine ceza verilmesinin gerekliliği üzerinde 

durmuştur. Kanun bu görüşe uygun olarak kabul edilmiştir640. 

 

“Pasaport Kanunu”nun birinci maddesinin oylamasına 156 mebus katılmıştır. 

Sonuç kılpayı belli olmuştur. Oylamada 79 mebus kabul verirken 77 mebus ret 

vermiştir. Oylamaya katılan İzmir mebuslarından Said Bey kabul verirken, diğer İzmir 

mebuslarından Aristidi Paşa, İstepan Efendi, Pavlo Karolidi ve Nesim Masliyah ret oyu 

                                                
636 MMZC, Dev.:1, Cilt: 1, İçt. Sen.: 3, İnikad: 4, s. 55-57. 
637 MMZC, Dev.: 1, Cilt: 1, İçt. Sen.: 3, İnikad: 4, s. 65. 
638 MMZC, Dev.: 1, Cilt: 1, İçt. Sen.: 3, İnikad: 4, s. 65. 
639 MMZC, Dev.: 1, Cilt: 1, İçt. Sen.: 3, İnikad: 4, s. 70-72. 
640 MMZC, Dev.: 1, Cilt: 1, İçt. Sen.: 3, İnikad: 4, s. 73. 
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vermiştir641. Meclis-i Mebusanca değiştirilmeden kabul olunan “Pasaport Kanunu”, 19 

Kanun-ı sani Sene 1326 tarihli ve 14 numaralı tezkire ve Heyet-i Umumiye kararıyla 

Meclis-i Ayan’a gönderilmiştir642. Meclis-i Ayan, kanun layihasının Mülkiye 

Encümeni’ne havalesini uygun görmüştür. Ayan Meclisi’nde yapılan müzakerelerde 

Aristidi “Pasaport Kanunu”nun en çok tartışılan maddesi olan 1. maddesi hakkında 

Meclis-i Mebusan'da da bahsettiği üzere pasaport almanın mecburi olmaması-keyfiyete 

bağlı olması fikrini yineler. Konu hakkında şunları söyler: 

 

Onun için bendeniz diyorum ki; pasaport almak, evvelce Mebusan’ın teklifi veçhile 
ihtiyara terk edilmelidir. Mecburiyet olmamalıdır. Çünkü bu mecburiyetten hiçbir 
fayda hasıl olamaz643. 
 
Aristidi, maddeyle ilgili Besarya Efendi ile uzun bir tartışmaya girer. Besarya 

Efendi, pasaportun hem Osmanlı Devleti’ne gelecekler için hem de yabancı ülkelere 

gidecekler için mecburi tutulması gerektiğini söyler. Osmanlı'dan dışarı çıkan 

Osmanlıların memleket için bir kayıp olacağını belirtirken dışarıdan gelen Osmanlıların 

memleket için kazanç olacağını vurgular644. Aksi yönde bir uygulamadan zarar 

görülebileceğini belirtir.  Aristidi, bu sözlere şu karşılığı verir: 

 

Hâlbuki bu böyle değildir, Osmanlıların kalması ne kadar matlup(yararlı) ise 
gitmesi de o kadar matluptur. Çünkü Osmanlılar bin türlü esbaptan dolayı 
memalik-i ecnebiyeye gitmeye mecburdurlar. Osmanlılar tahsil için, ticaret için ve 
daha birçok muamelât için Avrupa’ya giderler. Osmanlılar gitmeye her vakit hür 
ve serbest olmalıdırlar645. 
 
“Pasaport Kanunu” tasarısı hakkındaki genel müzakereler bittikten sonra 

maddelerinin müzakeresine geçilmiştir646.  Aristidi, Osmanlı Devletinin pasaporttan 

sağladığı gelire dikkat çekerek şunları söyler: 

 

                                                
641 MMZC  Dev.: 1, Cilt: 1, İçt. Sen.: 3, İnikad: 4, s. 75-76. 
642 MAZC, Dev.: 1, Cilt.: 1, İçt. Sen.: 3, İnikad: 29, s. 437. 
643 MAZC, Dev.: 1, Cilt.: 2, İçt. Sen.: 3, İnikad: 46, s. 209. 
644 MAZC, Dev:1, Cilt: 2, İçt. Sen: 3, İnikad: 46, s. 210. 
645 MAZC, Dev:1, Cilt: 2, İçt. Sen: 3, İnikad: 46, s. 210-211. 
646 MAZC, Dev:1, Cilt: 2, İçt. Sen: 3, İnikad: 47, s. 239. 
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Devletin pasaporttan 70-80 bin lira kadar bir varidatı var. Eğer gelenden almak 
mecburiyetini ibka edersek bu varidat da kaybolacaktır ki, hazine de bundan ziyan 
görecek ve bütçemiz bu halinde pek mutazarrır olacaktır647. 

 
 Pasaportun mecburi olup olmaması ihtiva eden 1. madde hakkında yapılan uzun 

müzakereler neticesinde oylamaya geçilir ve oylama sonucu 18 oya karşılık 23 oyla yurt 

dışına çıkışlarda pasaport almanın ihtiyari yani serbest bırakılmasına karar 

verilmiştir648. Aristidi, pasaportların isteğe bağlı olarak Ayan Meclisi'nde kabul 

edilmesinde büyük pay sahibidir. 

 

“Pasaport Kanunu” layihası, bazı maddelerinin görüşülmesi için Ayan Meclisi 

tarafından Mülkiye encümenine gönderilmiştir649. Mülkiye encümenin hazırladığı 

mazbatanın müzakere edilmesiyle kanun hakkındaki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Aristidi, Ayan Meclisi'ndeki son müzakerelerde de sık sık söz almıştır. Özellikle 6. 

maddenin kanunun ruhuna aykırı olduğunu savunarak bu maddenin pasaport almanın 

kişinin özgürlüğüne bırakılmadığını zorunlu bir hale getirildiğini belirtmiştir650. Bu 

maddeye göre asker olarak kabul edilen Osmanlı mensupları pasaport almak için bağlı 

bulundukları askerlik şubesinden ve nüfus müdürlüklerinden gerekli belgeleri almak 

zorundadır. Yoksa kendilerine pasaport verilmeyecektir651. Aristidi, bu maddenin 

tamamen ortadan kaldırılmasını talep etmiştir652. Buna karşın Rıza Paşa ise bir 

seferberlik anında Osmanlı Devleti sınırlarındaki asker mevcudunun tespiti için 

maddenin onaylanması fikrindedir653. Yapılan uzun tartışmalardan sonra 6. madde kabul 

edilmiştir654.  

 

 “Pasaport Kanunu” layihası hakkındaki müzakereler 7 Nisan 1911 tarihinde 

layihanın diğer maddelerinin kabul edilmesiyle bitmiştir655. Müzakereler esnasında en 

çok sözü alan Aristidi, layiha hakkındaki müzakerelerde pek çok gayrımüslim mebus 

                                                
647 MAZC, Dev:1, Cilt: 2, İçt. Sen: 3, İnikad: 47, s. 239. 
648 MAZC, Dev:1, Cilt: 2, İçt. Sen: 3, İnikad: 47, s. 244. 
649 MAZC, Dev:1, Cilt: 2, İçt. Sen: 3, İnikad: 52,  s. 366. 
650 MAZC, Dev: 1, Cilt: 2, İçt. Sen: 3, İnikad: 52, s. 368-369. 
651 Maddenin orijinali için bk. MAZC, Dev: 1, İçt. Sen: 3, İnikad: 52, s. 367. 
652 MAZC, Dev:1, Cilt: 2, İçt. Sen: 3, İnikad: 52, s. 369. 
653 MAZC, Dev:1, Cilt: 2, İçt. Sen: 3, İnikad: 52, s. 369. 
654 MAZC, Dev:1, Cilt: 2, İçt. Sen: 3, İnikad: 52, s. 390. 
655 MAZC, Dev:1, Cilt: 2, İçt. Sen: 3, İnikad: 53, s. 407. 
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gibi özgürlükçü bir tutum tutunarak, pasaport almanın kişinin şahsi özgürlüğüne 

bırakılması yönünde görüş bildirmiştir. 

 

2- Hakk-ı Telif Kanunu 

Türkiye'ye telif hakları kavramı ilk olarak 1850 tarihli “Encümen-i Daniş 

Nizamnamesi” ile girmiştir. 1850 tarihli “Encümen-i Daniş Nizamnamesi”, telif eserin, 

herhangi bir şekilde dil ile ifade olunan fikri mahsul olarak değerlendirilmesine, tab ve 

neşri uygun bulunan kitapların basılmasına dair usul ve esasları içermesi bağlamında, 

Osmanlı'da telif hakları kavramının oluştuğunu gösteren ilk hukuki metindir. 

Osmanlı'da gerçek anlamda telif haklarıyla ilgili ilk mevzuat düzenlemesi ise 1857 

tarihli “Telif Nizamnamesi”dir656. 1910 tarihli “Hakk-ı Telif Kanunu” ise Osmanlı 

Devleti’nde telif hukukunun yerleşmeye başladığını gösteren ve gerçek anlamda çıkan 

ilk fikir ve sanat eserleri kanun olarak kabul edilmektedir.   

 

“Hakkı Telif Kanunu” münasebetiyle söz alan İzmir mebusları Aristidi Paşa, 

Seyyid Bey, Pavlo Karolidi ve Nesim Masliyah'dır. Aristidi Paşa, kanunun on dördüncü 

maddesi hakkında söz almıştır. On dördüncü madde bir kimsenin yazılı belgelerinin, 

mektuplarının hayatta iken kendisinden, ölümünden sonra ise ailesinden izin 

alınmaksızın yayınlanmamasını, yayınlandığı takdirde ceza işlemine tabi tutulması 

gerekliliğini içermektedir. Aristidi, bu maddenin kaldırılmasını istemiştir. Paşaya göre 

mektup elden çıkıp muhatabına verildikten sonra yazan kişinin sorumluluğundan 

çıkmaktadır, mektupla ilgili haklar yazılan kişiye geçmektedir. Bu kişi mektubu istediği 

gibi kullanabilmelidir657. Meclis içinden İstanbul Mebusu Kirkor Zöhrap Efendi gibi 

bazı mebuslardan Aristidi'nin fikirlerine çeşitli itirazlar gelmiş; onun aksi yöndeki 

görüşlerine rağmen maddenin özü korunmuştur658. 

 

Pavlo Karolidi, on beşinci madde hakkında söz almıştır. On beşinci madde 

tercüme yapan eserlerde tercümanların hakkını kapsamaktadır. Tercümanlara kendi 
                                                
656 Diren Çakmak, “Osmanlı Telif Hukuku İle İlgili Mevzuat”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları 
Dergisi, Sayı:21, Bahar 2007, Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya, 2007, s. 231. 
657 MMZC, Dev.:1, Cilt: 1, İçt. Sen.: 2, İnikad: 29, s. 614-616. 
658 MMZC, Dev.:1, Cilt: 1, İçt. Sen.: 2, İnikad: 29, s. 616. 
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tercümeleri üzerinde telif hakkı tanımaktadır. Karolidi, tercümanların eser üzerindeki 

haklarının yazar kadar olmadığı görüşündedir. Eser üzerindeki hakkın, doğrusuyla-

yanlışıyla yazarın üstünde olduğunu, tercümenin ise başka bir şahsın fikrinin ürünü 

sayılması gerektiği üzerinde durmuştur659. Karolidi, otuz altıncı madde hakkında da söz 

almıştır. Bu madde, otuz üçüncü maddeye atıfta bulunmaktadır. Her iki madde de telif 

hakkı alınmış olan bir eseri sahibinin haberi olmadan yayınlayan veya izinsiz tiyatro ve 

opera oyunu sergileyenlere verilecek maddi cezaları ve hapis cezasını içermektedir. 

Karolidi, burada intihal eden ile esinlenen ya da taklit eden arasındaki ayrıma dikkat 

çekmiştir. Taklit etmek ile direkt intihal etmek arasında bir fark olduğunu dile 

getirmiştir. Kendi mesleğinden örnek vererek şunları söylemiştir: 

 

Olabilir ki, birisi bir tarih yazdığı vakit, onda bulunan şeyler, başka kitaplarda da 
bulunur. Bu hiç bir vakit mukallitlik olmaz. Onun için taklit, intihal ile bir derecede 
olamaz660. 
 
Karolidi, tarihçilik açısından benzer bir örneği otuz sekizinci maddenin 

görüşmeleri sırasında tekrarlamıştır. Otuz sekizinci madde eser sahiplerinin henüz 

yayınlanmayan eserlerinin borçlular tarafından haciz edilemeyeceğini açıklamaktadır. 

Karolidi, maddeye destek vererek şunları söylemiştir: 

 
Bir Osmanlı eseri, Edebiyat-ı Osmaniyenin, Tarih-i Osmaninin malıdır. Bu, bütün 
devlete, bütün millete aittir. Onu ne kıymet üzerinden haczedeceksin? Onun kıymeti 
nereden malum olsun? Bu kâğıttır, bu neşr olunmadan, bunun manası bilinmeden 
nasıl olur? Kim bilir, belki bu en mükemmel, en mühim eser olabilir. Onun için, hiç 
bir vakit haciz olunması caiz değildir. Bu milletin, devletin, üdebânın hakkına 
tecavüzdür661. 
 
Seyyid Bey, kanunun özellikle hukuku ilgilendiren maddelerine katkı koyarken 

Nesim Masliyah Efendi ise kanun layihasının ikinci müzakeresinde söz almıştır. Hakk-ı 

Telif Kanunu layihası hakkındaki müzakereler, Meclis-i Mebusan'ın 19 Şubat 1910 

tarihli oturumunda bitirilerek layihaya son şekli verilmiştir. 

 

                                                
659 MMZC, Dev.:1, Cilt: 1, İçt. Sen.: 2, İnikad: 30, s. 657. 
660 MMZC, Dev.:1, Cilt: 1, İçt. Sen.: 2, İnikad: 30, s. 44. 
661 MMZC, Dev.:1, Cilt: 2, İçt. Sen.: 2, İnikad: 32, s. 47. 
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3- Sicil-i Nüfus Kanunu  

“Sicil-i Nüfus Kanunu”nun meclisteki görüşmelerine Meclis-i Mebusan’ın 12 

Şubat 1910 tarihli birleşiminde Aydın mebusu İsmail Sıtkı Bey’in verdiği genel izahatla 

başlanmıştır662. “Sicil-i Nüfus Kanunu” tasarısı hakkında söz alan İzmir mebusları 

Nesim Masliyah, Pavlo Karolidi, Aristidi Paşa ve Seyyid Bey’dir. Layiha hakkında 

müzakereler Meclis-i Mebusan’ın 13 Şubat 1325 tarihli oturumda sona ermiştir663. 

 

Kanun tasarısının müzakereleri sırasında söz alan ilk İzmir Mebusu Nesim 

Masliyah'dır. Masliyah, tasarının ikinci maddesi için söz almıştır. İkinci madde, 

Osmanlı nüfus yapısını; Osmanlı tebasına bağlı olanlar veya ticaret, eğitim, sanat vb. 

amaçlar doğrultusunda Osmanlı Devleti’ne gelenler olarak ikiye ayırmaktadır. 

Masliyah, layihanın 37. maddesinin yeterli olduğunu söyleyerek bu maddenin 

kaldırılmasını istemiştir664. Ancak madde yapılan oylama neticesinde mecliste kabul 

edilmiştir. Masliyah, layihanın 3. maddesi hakkında da söz almıştır. 3. madde Osmanlı 

Devleti’nde yaşayanların din, etnik köken, ikametgâhlarını, mesleklerini, anne-baba 

isimlerini, saç ve sakal yapılarını vb. gibi niteliklerini nüfus defterlerinde tutulmasını 

talep eden bir maddedir. Masliyah, insanların saç-sakallarının ve okuryazar olup 

olmamalarının değişebilen unsurlar olduğunu söyleyerek bu yönde bir değişiklik 

yapılmasını istemiştir665. Tasarının 4. maddesi nüfus cüzdanlarının şekli ile ilgilidir. 

Masliyah, nüfus cüzdanlarının ay-yıldız ile süslenmesine gerek olmadığını 

savunmaktadır666. Ancak madde hükümetin teklifine uygun şekilde kabul edilmiştir667. 

 

Aristidi Paşa ise 3. maddeyle ilgili söz almıştır. Paşa, Osmanlı'da yaşayan 

herkesin etnik kökeninin, din ve mezhebinin, diğer niteliklerinin nüfus kayıtlarında yer 

alması gerektiğini savunmaktadır. Kişi hüviyetinin açıkça nüfus belgelerinde 

tanımlanmasını istemiştir. Osmanlı'da yaşayan herkesin Osmanlı olduğunu bunda bir 

sorun olmadığını ifade etmiş ve şunları söylemiştir: 

                                                
662 MMZC, Dev.: 1, Cilt: 2, İçt. Sen.: 2, İnikad: 39, s. 255. 
663 MMZC, Dev.: 1, Cilt: 2, İçt. Sen.: 2, İnikad: 46, s. 505. 
664 MMZC, Dev.: 1, Cilt: 2, İçt. Sen.: 2, İnikad: 39, s. 259-260. 
665 MMZC, Dev.: 1, Cilt: 2, İçt. Sen.: 2, İnikad: 39, s. 264. 
666 MMZC, Dev.: 1, Cilt: 2, İçt. Sen.: 2, İnikad: 40, s. 300. 
667 MMZC, Dev.: 1, Cilt: 2, İçt. Sen.: 2, İnikad: 40, s. 303. 
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Bir de şunu arz ediyorum ki şurada otuz milyon Osmanlı’nın vekilleriyiz. İnkâr 
edebilir miyiz ki bunun içinde Rum Mebusları var, Arnavut Mebusları var, Türk 
Mebusları var, Arap Mebusları var, bu hakikati inkâr edebilir miyiz? Bunu 
söylemekten niçin korkuyoruz? Bunda ne mazarrat var? Biz Osmanlılığa 
mensubiyetle müftehiriz, hepimizin nâmı mübecceli Osmanlıdır. Şimdi bize, bu 
Osmanlılar kimlerden ibarettir denilirse, işte aksamı bunlardır deriz. Yani 
Osmanlılığın heyeti mecmuasını bunlar teşkil ederler668. 
 
Paşa, bu sözleriyle farklı etnik köken ve dinlere bağlı bireylerin kimliklerinin 

güvence altına alınması gerektiğini vurgulamaktadır. 

 

Layihanın 5. maddesi Osmanlı'da ikamet eden yabancı tebaanın ibraz edecekleri 

pasaportların üzerine birer ikamet tezkeresi ilave etmeleri ile ilgilidir669. Masliyah, 

maddenin gerekliliğini savunurken; maddenin uygulanması için hükümetin gerekli 

tedbirleri alıp almadığını sormuştur670. Aristidi Paşa ise 5. maddenin bu şekliyle 

uygulanmasının Osmanlı'daki yabancı tebaanın tespitinde sorun yaratacağını 

düşünmekte bu nedenle ya maddenin iptalini ya da maddeye bir ibare eklenmesini 

savunmaktadır671. Yapılan müzakerelerden sonra madde encümene havale edilmiştir672. 

 

Layihanın 7. maddesi673 için söz alan Masliyah, maddede geçen “teba-i Devleti 

Aliyye’den her şahıs” sözlerinin değiştirilmesi gerektiğini belirterek şunları söylemiştir: 

 

Sonra (teba-i; Devlet-i Aliyye’den her şahıs) deniliyor. Bendeniz zannediyorum ki, 
teba-i Devlet-i Aliyyeden tabirini Kanun-ı Esasî bir tâbiri kanunî olmak üzere 
kabul etmemiştir. Kanun-ı Esasîmiz, bütün bu milletin efradını Osmanlı 
addetmiştir. Binaenaleyh (tebeai Devlet-i Aliyyeden her şahıs) denilecek yerde (her 
Osmanlı) denilse daha muvafıktır674. 

 
Masliyah'ın bu konudaki uyarısı meclisçe kabul görmüş ve maddede bu şekilde 

bir değişiklik yapılmıştır675. “Sicil-i Nüfus Kanun” tasarısının 9. maddesi676 iki İzmir 

mebusunu karşı karşıya getirmiştir. Biga Mebusu Arif İsmet Bey’in verdiği teklif 
                                                
668 MMZC, Dev.: 1, Cilt: 2, İçt. Sen.: 2, İnikad: 39, s. 269. 
669 Maddenin orijinal hali için bk. MMZC, Dev.:1, Cilt: 2, İçt. Sen.: 2, İnikad: 40, s. 303. 
670 MMZC, Dev.: 1, İçt. Sen.: 2, İnikad: 40,s. 303. 
671 MMZC, Dev.: 1, İçt. Sen.: 2, İnikad: 40,s. 304. 
672 MMZC, Dev.: 1, İçt. Sen.: 2, İnikad: 40, s. 305. 
673 Maddenin orijinal hali için bk. MMZC, Dev.:1, Cilt: 2, İçt. Sen.: 2, İnikad: 40, s. 307. 
674 MMZC, Dev.: 1, Cilt: 2, İçt. Sen.: 2, İnikad: 40, s. 309. 
675 MMZC, Dev.:1, Cilt: 2, İçt. Sen.: 2, İnikad: 40, s. 315. 
676 Maddenin tam metni için bk.MMZC, Dev.:1, İçt. Sen.: 2, İnikad: 42, s. 356. 
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üzerine Seyyid Bey ve Aristidi Paşa, farklı fikirleri savunmuşlardır. Seyyid Bey, Arif 

İsmet Bey'in teklifini nüfuslarını kaybeden şahısların ticari işlerini yavaşlatacağını 

düşüncesiyle onaylamamaktadır677. Aristidi Paşa ise mukavelat muharrirlerinin (noter) 

iki şahit sayesinde bu konuyu çözümleyeceğini söylemektedir678. “Sicil-i Nüfus 

Kanunu” Meclis-i Mebusandaki müzakerelerinden sonra Ayan Meclisi'ne 

gönderilmiştir679.  

4- Gümrük Tarife-i Umumiyesi Hakkında Kanun Tasarısı 

 Gümrük tarifeleriyle alakalı kanun tasarısı İzmir mebuslarının ilgi gösterdiği 

yasa tasarılarından biridir. Özellikle İhsan Onnik Efendi, ziraatçi de olması 

münasebetiyle pek çok kez söz almıştır. Nesim Masliyah ise encümen üyesi olması 

hasebiyle layihanın fasılları görüşülürken açıklamalarda bulunmuş; mebusların 

sorularını cevaplandırmıştır.  

 

İhsan Onnik, ilk olarak layihanın onuncu fasılı hakkında söz almıştır. Bu fasıl 

hayvanat derileri ve döküntüleri ile ilgilidir. Onnik, Maliye Nazırı adına konuşan 

Rüsumat Müdürü Sırrı Bey’in Osmanlı’da mevcut tohumların yetersiz olduğu bu 

nedenle ithal edilmesi gerekliliğini vurgulayan sözlerine cevap vererek şunları 

söylemiştir: 

Efendim, Müdür Bey buyurdular ki, bizim tohumlarımız kifayet etmediğinden 
dolayı memaliki ecnebiyeden tohum ithal edilmektedir. Halbuki bendeniz iddia 
ediyorum ki, Memalik-i Osmaniyede yetişen tohumlar ihtiyacımıza kâfi geldiği gibi, 
fazla olarak da Rusya'ya ve Acemistan'a senevi 300 000 kutu ihraç edilmektedir. 
Şu halde Müdür Bey’in buyurdukları varid değildir680. 
 
Rüsum Müdürü Sırrı Bey, Onnik Efendi’yi yerli tohumların kimi yerlerde yeterli 

olduğunu fakat bazı yerlerde yabancı memleketlerden gelen tohum cinsinin kullanılması 

gerektiğini ve mevcut tohum miktarının yetmediğini söyleyerek yanıtlamıştır. Onnik, 

layihanın 13. faslında geçen “saniyen-müdevver tik ağacı” hakkında malumat istemiştir. 

Böyle bir ağaç ismi bilmediğini söyleyen Onnik'e Rüsum Müdürü malumat vererek bu 

                                                
677 MMZC, Dev.:1, Cilt: 2, İçt. Sen.: 2, İnikad: 42, s. 356. 
678 MMZC, Dev.:1, Cilt: 2, İçt. Sen.: 2, İnikad: 42, s. 356. 
679 MAZC, Dev.: 1, Cilt: 1, Yasama Yılı: 3, İnikad: 4, s. 29. 
680 MMZC, Dev.:3, Cilt: 2, İçt. Sen.: 2, İnikad: 37, s. 241. 
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ağacın bahriye inşaatlarında kullanıldığını belirttikten sonra ağacın Amerika’dan 

geldiğini sözlerine eklemiştir681. 

 

Gümrük Kanunu'nun 17. fasılı hakkında Nesim Masliyah, İhsan Onnik ve Seyyid 

Bey söz almıştır. Bu fasıl ipek, ipek ipliği ve mensucatı hakkındadır.  Masliyah, fasılla 

ilgili olarak Konya Mebusu Ali Haydar Bey ile ipeğe konulacak gümrük vergisinin 

miktarı hakkında bir tartışmaya girmiştir. Konya Mebusu Ali Haydar Bey, gümrük 

vergisinin artırılmasını istemektedir682. Masliyah, ise ipek kozası meselesinin 

encümende müzakere edildiğini söyleyerek memleketin ziraatı ve ipekçiliği hakkında 

hangisinin faydalı olacağının uzun uzun konuşulduğunu belirtmiştir683. Gümrük 

vergisinin artırılması veya azaltılması durumunda doğacak sonuçları encümende 

görüşüldüğü şekliyle açıklamıştır. Gümrük vergisinin mevcut şekliyle korunması 

gerektiğini vurgulayarak şunları söylemiştir: 

 

Halbuki resmi bu miktarda bıraktığınız takdirde, hariçten Rusya'dan ve sair 
yerlerden az, çok koza ithal edilir, o fabrikaları işletmek imkânı hâsıl olur. Zaten 
kozalar buyurduğunuz gibi ya Türkistan'dan veyahut Rusya'dan olmak üzere 
İstanbul'dan transit tarikiyle geçer684. 

 Seyyid Bey'in hükümetçe fazla vergi konulursa ne olacağını sorusuna 

Masliyah’ın cevabı şu şekildedir: 

 

Efendim, fazla konursa, zarar şundan ibaret olabilir: Bazı seneler soğuk mevsim 
olur. Halbuki ipek mahsulatı fevkalade nazik bir şeydir; bunun için bu mevsimde 
hiç koza hâsıl olmaz. Sonra bütün fabrikalar da muattal kalır. Bundan başka o 
fabrikalarda ne kadar amele işliyor bilir misiniz? Yüz şu kadar fabrikanın 
beherinde altı yüz kadar amele çalışıyor; hesap ediniz, bundan ne kadar amele 
geçinir. Maazallah bir sene mahsulün yetişmemesinden bu fabrikalar kapanıp ve 
hariçten de getirilmesine imkan olmazsa ne olur? Hariçten fazla rüsum ile ipek 
getirsin derseniz, bu da kabil olamaz... Eğer buraya ağır resim koyup da, o sene 
memleketimizde mahsul yetişmedi mi, o sene de bütün fabrikalarımızın muattal 
kalması tehlikesi hâsıl olur685. 
 

                                                
681 MMZC, Dev.:3, Cilt: 2, İçt. Sen.: 2, İnikad: 37, s. 242. 
682 MMZC, Dev.:3, Cilt: 2, İçt. Sen.: 2, İnikad: 37, s. 243. 
683 MMZC, Dev.:3, Cilt: 2, İçt. Sen.: 2, İnikad: 37, s. 243. 
684 MMZC, Dev.:3, Cilt: 2, İçt. Sen.: 2, İnikad: 37, s. 245. 
685 MMZC, Dev.:3, Cilt: 2, İçt. Sen.: 2, İnikad: 37, s. 245. 
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Gümrük vergisiyle ilgili tartışmaya katılan İhsan Onnik, encümenin yaş koza ve 

kuru kozanın gümrük hesabında yanlışlık yaptığını dile getirmesine rağmen; Masliyah 

hesabın doğru olduğunu söylemiştir. Meclis Reisi tarafından müzakere kafi görülmüş; 

Konya Mebusu Ali Haydar Efendi yapılan açıklamalardan sonra hesabı anladığı 

söyleyerek Meclis-i Mebusan’a verdiği önergeyi geri çekmiştir686. 

 

Ziraat makinelerinden alınacak gümrük resmiyle ilgili yirminci fasıl İzmir 

mebuslarının söz aldığı diğer bir fasıldır. Bu fasılda Masliyah, encümen adına 

açıklamalarda bulunmuştur. İhsan Onnik, bir zirai malzeme olan orak makinelerinde 

kullanılan ipin diğer zirai malzemeler gibi gümrükten muaf tutulması gerektiğini; bu ip 

olmadan makinelerin çalışmadığını söylemiştir. Konuyu açıklamak için İzmir’de görev 

yaptığı dönemlerden örnekler vermiştir. Onnik'e cevap veren Masliyah, bu iplerin 

makinelerden ayrı olarak ithal edildiğini bu nedenle gümrük resmine tabi tutulduğunu 

belirtmiştir. Onnik Efendi, orak makinelerinin iplerinin de gümrük vergisinden muaf 

tutulması için meclise bir önerge vermesine rağmen önerge meclisçe kabul 

edilmemiştir. 

5- Sadaret Tezkeresi 

Sadaret tezkeresinde adları geçen Selim Melhane, Serasker Rıza Paşa, Necip 

Melhane’nin adları Meşrutiyet öncesi dönemde jurnalciliğe ve yolsuzluklara karışmış 

bürokratlardır. Adı geçen bürokratların Meşrutiyet’in ilanından sonra ne şekilde 

yargılanacakları meclisin gündemine gelmiştir. İzmir mebuslarından Seyyid Bey, 

Aristidi Paşa, Nesim Masliyah pek çok mebus gibi konunun özel bir encümen teşkil 

edilerek çözülmesi yönünde görüş bildirmişlerdir. Aristidi Paşa tezkerede adı geçenlerle 

ilgili şunları söylemiştir: 

 

Bunların vücudu millete saplamış oldukları hançerin tesiri milletin her bir 
azasında elîm bir tesir hâsıl etmiştir. Binaenaleyh, geçmeyeceği de anlaşılıyor. 
Bunlar o kadar büyük cürüm ika etmişlerdir ki tasavvuratı beşeriyye sığmaz. 
Haksızlığa galip olmak birinci vazifemizdir. Hiçbir vakit haksızlık, hakka galebe 
edemez. Şu halde bunların irtikâp ettiği cerâime kabili tatbik olabilecek bir çare 
düşünmeli. Bu da neyle olabilir? Tabiîdir ki bir heyeti mahsusaya havale olur. 

                                                
686 MMZC, Dev.:3, Cilt: 2, İçt. Sen.: 2, İnikad: 37, s. 246. 
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Binaenaleyh bendeniz de bir encümen teşkilini talepten başka çare 
bulamıyorum687. 
 
Ubeydullah Efendi ise diğer mebuslarından farklı olarak konunun encümene 

havale edilmeden kanunlarla çözülmesi gerektiğini düşünmektedir. Osmanlı Devleti’nin 

uzun süredir kanunsuz yönetildiğini belirten Ubeydullah Efendi adı geçen kişilerin 

yargılanması için varsa kanunların uygulanmasını yoksa yeni kanunların yapılmasını 

isteyerek şunları söylemiştir: 

 

Biz 30 sene kanunsuz idare olunduk diye şikâyet ediliyor. Bu inkılâp niçin yapıldı? 
Kanunlar icra olunsun diye. Kanunlar, hukuki umumiyeyi kâfil olan bu adamların 
cürümleri ya hukuki umumiyeye dokunur, ya hukuki şahsiyeye, ya hukuki 
hususiyeye. Buna tekeffül edecek kanunlarımız mı yok? Eğer varsa, kanunlar icra 
olunsun. Eğer yoksa kanunlar yapılsın. Bunun encümene gitmeye ne lüzumu 
var688?  

 
Meclis-i Mebusan’da yapılan müzakereler neticesinde sadaret tezkeresi hakkında 

bir encümen teşkil edilmesine karar verilmiştir689. 

6- Müsakkafat Vergisi Kanunu 

Müsakkaf, kelime anlamı olarak üstü dam veya tavanla örtülmüş demektir690. 

Müsakkafat vergisi ise; II. Meşrutiyetle birlikte emlak vergisinde görülen eksiklikleri 

gidermek üzere bina ve arazi vergilerini ayıracak şekilde bir değişiklik yapılması 

isteğinden doğan vergidir. Birinci Meşrutiyet döneminde arazi ve binalar tek çatı altında 

yani emlak vergisi olarak vergilendirilmiştir. II. Meşrutiyet döneminde bu tek çatı 

değiştirilmiş, binalar için “Musakkafat Vergisi” konulmuştur. Bu vergi ile matrah değer 

esasına göre tespit edilmesi yolundan vazgeçilmiş, bunun yerine matrah gayri safi gelir 

olarak kabul edilmiş ve tahrir değerini yükseltmek gibi bazı değişikler yapılmıştır. Yani 

binalardan alınan vergiler yükseltilmiştir691. Müsakkafat vergisi kanunu hakkında 

Meclis-i Mebusan’da yapılan müzakereler 3 Mart 1326 tarihli 56. oturumunda 

                                                
687 MMZC, Dev.:1, Cilt: 1, İçt. Sen.: 1, İnikad: 13, s. 224. 
688 MMZC, Dev.:1, Cilt: 1, İçt. Sen.: 1, İnikad: 13, s. 225. 
689 MMZC, Dev.:1, Cilt: 1, İçt. Sen.: 1, İnikad: 14, s. 240. 
690 Develioğlu, s. 737 
691 Erdoğan Öner, Mali Olaylar ve Düzenlemeler Işığında Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet 
Döneminde Mali İdare, Genişletilmiş İkinci Baskı, Ankara, Maliye Bakanlığı Yayınları, 2005, s. 399-
400. 



 

      194  

başlanmış,692 20 Mart 1326 tarihli 65. oturumda sona ermiştir693. Kanunla ilgili olarak 

söz alan İzmir mebusları Seyyid Bey, Aristidi Paşa ve Nesim Masliyah Efendi’dir.  

 

Kanun tasarısının birinci maddesi694 hakkında ilk söz alanlar Seyyid Bey, 

Aristidi Paşa ve Nesim Masliyah'dır. Seyyid Bey ve Aristidi Paşa maddenin içeriği 

hakkında diğer mebuslarla birlikte kısa açıklamalarda bulunmuştur. Masliyah ise 

maddeyle ilgili daha ayrıntılı açıklamalar yapmıştır. Madde hakkında çok fazla 

müzakere etmenin gereksiz olduğu zira maddenin yeteri kadar anlaşılır olduğunu 

belirtmiştir. Ayrıca vergi toplama hususunda merkezi hükümetten çok valiliklere yetki 

verilmesini savunmuştur. Valiliklerin vergi toplama yetkisi hakkında şunları 

söylemiştir: 

 
Eğer vilâyâta bu suretle (Santim adisyonel) hakkı verilecek olursa, her vilâyet 
kendi ihtiyacatını, Meclis-i Umumiyesi vasıtasıyla takdir ve tayin eder ve ona göre 
az, çok zamâim icra eyler. Binaenaleyh bunu Hükümet-i Merkeziye’den daha 
ziyade vilâyet takdir eder. Bu hakkı vilâyete bahşetmek daha mühim bir tekâmülü 
mâlîmizin neticesi olacaktır. Hususiyle ki bu zamâim, (Santim adisyonel), yalnız 
umur-u maarif için değildir. Vilâyatta umuru maariften başka umur-u belediyye, 
umuru nâfia gibi pek ihtiyacat vardır ki, bunları Hükümet-i Merkeziye lâyıkıyla 
takdir edemez695. 
 
Masliyah, layihanın dördüncü maddesi hakkında açıklamalarda bulunmuş, aynı 

zamanda madde üzerinde bir değişiklik teklifi vermiştir. Maddenin 4. fıkrası vergiye 

tabi tutulmayan istisnai emlâklarla ilgilidir. Masliyah, belediyelerin sahip olduğu 

emlaklarla Devletin sahip olduğu emlaklar arasında fark gözetilmesinden şikayetçidir. 

Ona göre belediyeler diğer devlet kurumlarından farksızdır, aynı statüdedir. Bu nedenle 

belediyeler de devlet gibi müsakkafat vergisinden müstesna olmalıdır696. Konuyla ilgili 

encümenden bilgi isteyen Masliyah'a encümen üyesi Adana mebusu Ali Münif Bey 

cevap vermiştir. Münif Bey, devlet ve belediye bütçelerinin birbirinden farklı olması 

gerektiğini söyleyerek gelir ve masraf bütçelerinin birbiriyle karıştırılmaması 

                                                
692 MMZC, Dev.:1, Cilt: 3, İçt. Sen: 2, İnikad: 56, s. 192. 
693 MMZC, Dev.:1, Cilt: 3, İçt. Sen: 2, İnikad: 65, s. 502. 
694 Maddenin aslı için bk. MMZC, Dev.:1, Cilt: 3, İçt. Sen: 2, İnikad: 56, s. 203. 
695 MMZC, Dev.:1, Cilt: 3, İçt. Sen: 2, İnikad: 56, s. 208. 
696 MMZC, Dev.:1, Cilt: 3, İçt. Sen: 2, İnikad: 56, 3 Mart 1326, s. 213. 
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gerektiğini savunmuştur697. Masliyah tarafından dördüncü maddeyle ilgili bir teklif 

verilmesine rağmen teklif, meclisçe kabul edilmemiştir698. 

 

 Layihanın beşinci maddesi, vergiden muaf olacak müsakkafatla ilgilidir. Buna 

göre madde, anlaşma, ferman veya devlet tarafından yapılan belli şartlar gereğince vergi 

vermeyen müsakkafatın vergiden muaf tutulacağını fakat bundan sonra bir kanunla 

tayin edilmekçe müsakkafat hususunda istisna kabul edilmeyeceğini içermektedir. 

Madde ile ilgili söz alan Seyyid Bey, fermanlar üzerinde durmuş, yürürlükte olmayan 

mamul-ün-bih699 fermanların madde kapsamı dışında olması gerektiğini savunmuştur. 

Maddeye (mamul-ün-bih) kelimesinin eklenmesini istemiştir700. Yapılan müzakereler 

neticesinde madde aynen kabul edilmiştir701. 

 

 Seyyid Bey ve Nesim Masliyah Efendi, altıncı madde üzerinde söz almıştır. Bu 

madde vakıfların emlak vergilerinin belirlenmesiyle ilgili bir maddedir. Osmanlı'da 

vakıflara ait emlak vergileri hususunda görüş bildiren Seyyid Bey, Ankara mebusu Hacı 

Mustafa Efendi’nin sözleri hakkında fikir beyan ederek; müsakkafat ve müstegallat 

kelimelerini izah etmiştir. Müsegallat, gelir getiren vakıf işletmeleri anlamına 

gelmektedir702. Ona göre bu iki kelime arasında bir fark yoktur. Seyyid Bey, maddenin 

encümen tarafından değiştirilmesi gerektiğini, maddenin değiştirilmeden geçmesi 

durumunda ise vakıfların zarar göreceğini söylemiştir703. Evkaf Nezareti'nin vakıfların 

ekonomik sorunlarıyla ilgilenmesi gerektiği; alınan vergiler nedeniyle vakıfların 

mütevelli heyetlerinin zor durumda kaldığını iddia etmiştir. Masliyah ise altınca 

maddeyle ilgili olarak hükümetle encümenin hazırladığı metinler arasında bir 

                                                
697 MMZC, Dev.:1, Cilt: 3, İçt. Sen: 2, İnikad: 56, s. 214. 
698 MMZC, Dev.:1, Cilt: 3, İçt. Sen: 2, İnikad: 56, s. 219. 
699 Kendisiyle amel olunan, yürürlükte olunan, hükme geçer anlamına gelir. Bk. Develioğlu, s. 579. 
700 MMZC, Dev.:1, Cilt: 3, İçt. Sen: 2, İnikad:  57, s. 234-235. 
701 MMZC, Dev.:1, Cilt: 3, İçt. Sen: 2, İnikad: 57, s. 241. 
702 Hamza Keleş, “Osmanlılarda 19. Yüzyıldaki Para Vakıflarının İşleyiş Tarzı Ve İktisadi Sonuçları 
Üzerine Bir Çalışma–Karacabey (Mihaliç) Kazası-Örneği”, Gazi Eğtim Fakültesi Dergisi, Cilt: 21 Sayı: 
1, Ankara, 2001, s. 190. 
703 MMZC, Dev.:1, Cilt: 3, İçt. Sen: 2, İnikad: 57, s. 242. 
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karşılaştırma yapmıştır. Hükümetin hazırladığı maddeyi encümenin hazırladığından 

daha iyi bulmuştur704. 

 

Müsakkafat kanun tasarısının yedinci maddesiyle ilgili olarak Masliyah söz 

almıştır. Yedinci madde705 vergiden muaf tutulan Osmanlı emlakıyla ilgilidir. Masliyah, 

maddenin birinci fıkrasında yer alan yeni inşa edilecek olan değirmen, fabrika ve 

imalathanelerden beş sene müddetle vergi alınmaması hükmü için hükümeti tebrik 

etmiştir. Bu fıkranın Osmanlı'da sanayinin gelişmesi için teşvik edici olduğunu 

düşünmektedir. Maddeyle ilgili olarak karşı çıktığı unsur ise hükümetin “Teşvik-i 

Sanayi Kanunu” bünyesinde getirdiği maddenin bu maddeyle çelişmesidir. Bu çelişkili 

durumu düzeltmek için maddenin ya değiştirilmesini ya da ortadan kaldırılmasını teklif 

etmiştir706. Yapılan müzakereler sonucu yedinci madde kabul edilmiştir707. 

 

Seyyid Bey, on ikinci maddeyle ilgili söz almıştır. On ikinci madde, verginin 

miktarını gayrı safinin yüzde on ikisi olarak belirleyen, ayrıca değirmen, fabrika, 

imalathane ve ahşaphanelerden alınacak verginin tespitini içeren bir maddedir708. 

Madde mecliste uzun tartışmalara yol açmıştır. Seyyid Bey, varidattan alınması 

düşünülen ve yüzde on iki olarak belirlenen vergi miktarını az bulmuştur. Ağnam ve 

aşar gibi vergilerde indirim yapılmasının Osmanlı hazinesini zor duruma sokacağını, 

devleti ve milleti iflasa sürükleyeceğini söylemiştir709. On ikinci madde Maliye 

Encümenince tadil edildikten sonra mecliste kabul edilmiştir710. 

 

 On üçüncü madde hakkında Seyyid Bey ve Aristidi Paşa söz almışlardır. On 

üçüncü madde, maddi durumu iyi olmayan Osmanlı vatandaşlarından müsakkafat 

vergisinden muaf olup olmalarıyla ilgilidir711. Madde üzerinde Hükümetle Maliye 

Encümeni arasında görüş ayrılığı vardır. Hükümet geliri 500 kuruş ve ondan az hane 

                                                
704 MMZC, Dev.:1, Cilt: 3, İçt. Sen: 2, İnikad: 57, s. 245. 
705  Maddenin aslı için bk. MMZC, Dev.:1, Cilt: 3, İçt. Sen: 2, İnikad: 57, s. 246. 
706 MMZC, Dev.:1, Cilt: 3, İçt. Sen: 2, İnikad: 57, s. 246. 
707 MMZC, Dev.:1, Cilt: 3, İçt. Sen: 2, İnikad: 57, s. 250. 
708 Maddenin aslı için bk. MMZC, Dev.:1, Cilt: 3, İçt. Sen: 2, İnikad: 57, s. 251. 
709 MMZC, Dev.:1, Cilt: 3, İçt. Sen: 2, İnikad: 57, s. 260. 
710 MMZC, Dev.:1, Cilt: 3, İçt. Sen: 2, İnikad: 57, s. 263. 
711 Maddenin aslı için bk. MMZC, Dev.:1, Cilt: 3, İçt. Sen: 2, İnikad: 58, s. 270. 



 

      197  

sahiplerinin vergiden muaf olmasını isterken, Maliye Encümeni ise bu miktarın 250 

kuruş ve ondan daha az olmasını talep etmektedir. Madde üzerindeki müzakereler bu iki 

ayrı fikir etrafında cereyan etmiştir. Madde üzerindeki müzakerelerin bitiminde söz alan 

Aristidi Paşa, hükümetin teklifine destek vermiştir. Görüşlerini belirtirken, Osmanlı 

vilayetlerinin gelirleri noktasında İzmir mebusu Seyyid Bey ile kısa bir tartışmaya 

girmiştir. Paşa,  Musul ve Diyarbakır istisna edilirse; Anadolu’daki vilayetlerin ancak 

yüzde 10’nun 500 kuruştan aşağı kira getireceğini, diğerlerinin daha fazla kira 

getireceğini iddia etmiş; Seyyid Bey ise buna karşı çıkarak Aydın vilayetine bağlı 

kasabaların bile kira gelirlerinin az olduğunu söylemiştir712. 

 

Seyyid Bey, “Müsakkafat Kanunu” tasarısının on ikinci maddesinde olduğu gibi 

on üçüncü maddede de vergiden muaf olan Osmanlı vatandaşı sayısının arttıkça devlete 

ve millete zarar geleceğini, bütçe açığının kapanmayacağını düşünmektedir. Meşrutiyet 

öncesi ve sonrası için bir karşılaştırma yaparak Osmanlı vatandaşlarının vergi 

hususundaki tutumunu şu şekilde açıklamıştır: 

 

Cümlenizin malûmudur ki bugünkü günde hükümet, bir hükümet-i avamdır, ahali 
hükümetidir. Bizim memleketimizde zadegânlık usulü de yoktur. Vaktiyle hükümet, 
cibayet ettiği varidatı istediği gibi kendi huzûzâtma sarf ederdi. Bundan dolayı 
ahali vergi vermek istemezdi. Onun için birçok hiyel fiil ve desâise sülük etmeye 
mecbur olurlar, bütün emlâkini, meskenlerini ucuz yazdırırar, vermek de 
istemezlerdi. Bütün tahsilat bu yüzden geri kalır, bir şey tahsil edilemez, tekmil 
emlâk vergisi bakaya olarak kaindi. Halbuki şimdi görüyorsunuz ki, hükümet hiç 
teklif etmediği halde ahâlî Hükümetten ziyade feveranla, galeyanla Donanma 
ianesi için yapmadık bir şey bırakmıyor713. 

 
Yeteri kadar vergi toplanmaması durumunda Osmanlı Devleti’nin yaşayabileceği 

muhtemel sıkıntıları ise şu şekilde açıklamıştır.  

 

Ahâlînin menfaatini düşünelim diye mutedil yapılmış bir şeyi istiksâr ederek kabul 
etmeyecek ölür da, onları bu gibi vergilerden muaf addedersek, muvâzeneyi 
kat'iyyen bulamayız, bütçenin açığını hiçbir vakit kapatamayız, daima istikraza 
mecbur oluruz ve bu suretle ahâlîye bir menfaat yapalım derken Hükümeti daha 
büyük zarara ilka etmiş oluruz, hattâ ahfadımıza kendimizi lanet ettiririz714. 

                                                
712 MMZC, Dev.:1, Cilt: 3, İçt. Sen: 2, İnikad: 58, s. 281. 
713 MMZC, Dev.:1, Cilt: 3, İçt. Sen: 2, İnikad: 58, s. 275. 
714 MMZC, Dev.:1, Cilt: 3, İçt. Sen: 2, İnikad: 58, s. 275. 
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Yapılan müzakereler neticesinde on üçüncü madde, Maliye Encümeni’nin isteği 

doğrultusunda kabul edilmiştir. “Müsakkafat Vergisi Kanunu” tasarısı hakkındaki 

müzakereler ise Meclis-i Mebusan'ın 2 Nisan 1910 tarihli 65. oturumda sona ermiştir715. 

 

7- Meclis-i Umumi’nin 1327 senesi bütçe kanunu layihası 

Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk modern bütçenin II. Meşrutiyet döneminde 

yapıldığı kabul edilmektedir. Meclis-i Mebusan’ın anayasa ve bütçe hakkına uygun 

olarak kabul ettiği ilk bütçe (1909-1910) bütçesidir. Bu bütçeye kadar meclisin bütçe ve 

harcamalar üzerinde denetim yetkisi bulunmamaktadır. Ayrıca her nazır kendi 

bütçesinin ita amiridir. Böylece bütçelerde öngörülen harcamaların ötesine 

geçilebiliyordu. Bütçe kanunuyla, Maliye Nazırı'na dairelere ait bütçe layihalarını 

inceleme ve araştırma görevi verilmiş, gelirleri etkileyip masrafları arttıracak her kanun 

layihasının Maliye Nazırı'nın imzasını içermesi gerekli hale getirilmiştir. 

 

1911 senesi bütçesi müzakerelerinde gündeme gelen konulardan biri Heyet-i 

Ayan üyelerinin maaşlarıyla ilgilidir. I. Meşrutiyet’ten itibaren oluşturulan sisteme göre 

Heyet-i Ayan üyeleri Meclis-i Mebusan üyelerinden daha fazla gelir elde etmişlerdir716. 

Heyet-i Ayan azalarının maaşları hakkındaki müzakereler Trabzon mebusu İzzet Bey'in 

azaların maaşlarında indirim yapılmasıyla ilgili olarak verdiği önerge üzerinde cereyan 

etmiştir. Konuyla ilgili olarak pek çok mebus söz almış; müzakereler gergin bir ortamda 

sürdürülmüştür. Mebusların bir bölümü maaşlarda indirimi onaylarken bir bölümü ise 

buna karşı çıkmıştır. Tasarı ile ilgili söz alan ilk İzmir mebusu Seyyid Bey’dir. Seyyid 

Bey, Artin Boşgezenyan Efendi717ye cevaben başladığı sözlerini tasarı hakkındaki genel 

fikirlerini belirterek tamamlamıştır. Artin Boşgezenyan Efendi, Avrupa ülkelerini örnek 

göstererek bu ülkelerin meclislerinde görev yapan mebusların maaş almadıklarını veya 

düşük ücrette maaş almadıklarını iddia etmiş ve Osmanlı mebuslarının maaş almaması 

                                                
715 MMZC, Dev.:1, Cilt: 3, İçt. Sen: 2, İnikad: 65, s. 502. 
716 Fahri Bakırcı, “Meclis Üyelerinin Aylık ve Diğer Ödenekleri”, TBMM Kanunlar ve Kararlar 
Müdürlüğü Yayınları,Ekim-Kasım-Aralık 2006, sayı: 3,  Ankara, s. 30. 
717 Artin Boşgezenyan, Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nda üç dönem Halep mebusluğu yapmış Ermeni 
asıllı bir Osmanlı siyasetçisidir. 
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gerektiğini söylemiştir718. Ona göre İngiltere, İtalya ve Portekiz’de ayan üyeleri ve 

mebuslar maaş almamaktadır. Bunu kabul etmeyen Seyyid Bey cevaben şunları 

söylemiştir: 

 
İtalya’da senevi 600 lira alıyorlar... Avusturya’da, Rusya’da, Belçika’da, 
Hollanda’da, İsviçre’de ayana tahsisat verilmez, mebusana verilir, ayan almaz. 
Fransa’da (1906) tarihine kadar her bir mebusa ve ayandan her bir zata 9000 
frank verilirdi... Macaristan’da 2400 florin veriliyor719. 
 
Müzakerenin devamında Seyyid Bey, Artin Efendi’ye karşı üslubunu 

sertleştirerek Osmanlı mebuslarının maaşlarıyla ilgili sözlerini şöyle sürdürmüştür: 

 

İstanbul'da zannediliyor ki, bu mebuslar çok para alıyorlar. Hususiyle altı ay 
içtimada 5.000 kuruş şahrî olarak aldığımız için, Mebusan umum sene zarfında bu 
suretle ayda 5.000 kuruş alıyor tabın herkesin lisanında zebanzed olmuş ve bu, 
taşraya kadar aksetmiştir. Halbuki Mebusanın aldığı, 5.000 kuruş değildir. Şehri 
2.500 kuruştur. Artin Efendi diyor ki, İngiltere ve sair bazı memleketlerde 
Mebuslar bir şey almazlar, biz de almayalım. Almayacak olursak, O vakit ben 
göğsümü gere gere, alnım açık olarak söz söylerim ve bu suretle bütün erbab-ı 
hamiyetten mürekkep bir Heyet-i Mebusan teşekkül etmiş olur. Bu suretle vazife-i 
hamiyyetlerini bihakkın ifa etmiş olurlar, diyor. Bendeniz bunun bütün aksini iddia 
ederim. Eğer böyle bir karar verilecek olsa, ben eminim ki karar verilir verilmez 
Artin Boşgezenyan Efendi buradan kapı dışarı çıkar ve bir daha buraya ayak 
atmaz. (Alkışlar) Hatta, Artin Boşgezenyan Efendi’ye sorarım ki bunu inkar eder 
misiniz? Laf istemez efendi! Fiiliyyat ister. Bu lakırdıyı burada söyleyip de, 
gazeteye geçirmek istiyorsan, bila ücret, bu kapıdan içeriye girmezsin, bütün 
mevcudiyetimle inanmam, buraya girmezsin; sen bunu kime anlatıyorsun720? 
 
Seyyid Bey, Heyet-i Ayan azalarını ve yaptıkları görevleri övücü nitelikte sözler 

söylemiştir, bu sözleri mebusların bir bölümü tarafından alkışlarla destek bulmuştur721. 

Verilen teneffüsten sonra müzakereler devam etmiştir. Öğleden sonraki müzakerelerde 

Karolidi Efendi, heyet-i ayan üyelerinin maaşlarında indirim yapılması taraftar 

olmadığını söylemiştir. Kanun-ı Esasi'de bu konuyla ilgili maddenin açık olduğunu 

belirten Karolidi, ayanın bütçe yapmasını uygun bulmamakta her bütçenin mutlaka 

Meclis-i Mebusan'dan geçmesi gerektiğini savunmaktadır722.  

 

                                                
718 MMZC, Dev.:1, Cilt: 6, İçt. Sen.: 3, İnikad: 90, s. 147-148. 
719 MMZC, Dev.:1, Cilt: 6, İçt. Sen.: 3, İnikad: 90, s. 147. 
720 MMZC, Dev.:1, Cilt: 6, İçt. Sen.: 3, İnikad: 90, s. 148. 
721 MMZC, Dev.:1, Cilt: 6, İçt. Sen.: 3, İnikad: 90, s. 150. 
722 MMZC, Dev.:1, Cilt: 6, İçt. Sen.: 3, İnikad: 90, s. 158. 
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Heyet-i Ayan azalarının meclis tatil olduğu zamanlarda da maaş almaya devam 

etmesi gerektiğini düşünen Karolidi'den sonra Emanuelidi Efendi söz almıştır.  

Emanuelidi Efendi, Heyet-i Ayan’ın bazı çalışmalarına katılmasa bile maaş ve tahsisatla 

ilgili olarak ayan aleyhine alınacak kararlara muhalif olduğunu belirtmiştir. Kanun-ı 

Esasi'nin maddelerinin Heyet-i Ayan lehine bile olsa herkesten önce onların muhafaza 

etmesi gerektiğini vurgulayarak Kanun-i Esasi'yi savunmuştur. Meclis-i Ayan azalarının 

Meclis-i Mebusanın ilk açılışından geçen 35 sene süre zarfında 10 bin kuruş maaş 

aldığını ve bunun bir teammüle dönüştüğünü belirterek bunu bozmamaları gerektiğini 

ilave etmiştir.  Emanuelidi, ayrıca İzmir Mebusu Seyyid Bey'i müzakereler esnasında 

yaptığı açıklamalar nedeniyle övdükten sonra konuşmasının bir bölümünü Heyet-i 

Ayan’ın işlevine ayırmıştır. Ona göre Heyet-i Ayan, bütçe müzakerelerinde aldığı 

kararlar ile yetkini genişletmek istemiş, Meclis-i Mebusan’ın görevi olan işlerde söz 

sahibi olmak istemiştir. Bu kararlar ile Heyet-i Ayan, Kanun-ı Esasiye de aykırı 

davranmıştır. Bunun yanlış olduğunu düşünen Emanuelidi Efendi şunları söylemiştir: 

 

Meclis-i Ayan bunun ilerisine giderse, o vakit Kanun-ı Esasinin mutazammın 
olduğu(üstüne aldığı) hak ve selâhiyeti(yetkiyi) almış olur. Bunu da bir defa alırsa, 
hakimeyet-i milliye ve hatta hukuk-u Pâdişahî bile, bir gün olup, gider, Meclis-i 
Ayan’da temerküz eder(merkezileşir). Bizim maksadımız ise, bir Hükümet-i 
Meşrutanın tesisinden ibarettir.  Yoksa memurinden bir Zadegan Hükümeti teşkil 
etmek değildir723.  
 
 Emanuelidi, Meclis-i Mebusan’ın bağımsız karar alma dirayetine ve yetkilerine 

karşı Heyet-i Ayan’ın dikkat etmesi gereğini savunmuştur. Karar alma merci olarak 

Heyet-i Ayan'ın merkezi bir role bürünmesine karşıdır. Bu sebeple Meclis-i Mebusan 

gerekli tedbirleri almalıdır.  Emanuelidi, ayrıca bütçe meselesinde, Heyet-i Ayan ile 

Meclis-i Mebusan arasındaki ihtilafın çözülmeden 1911 senesi bütçe müzakerelerine 

geçilmemesi gerektiğini söylemiştir.  Emanuelidi'nin son sözleri bravo sedalarıyla 

karşılanmıştır724. 

 

Meclis-i Mebusan’da yapılan oylama sonucunda Trabzon mebusu İzzet Bey'in 

Meclis-i Ayan azalarının maaşlarında indirim yapılmasıyla ilgili olarak verdiği 

                                                
723 MMZC, Dev.:1, Cilt: 6, İçt. Sen.: 3, İnikad: 90, s. 159. 
724 MMZC, Dev.:1, Cilt: 6, İçt. Sen.: 3, İnikad: 90, s. 160. 
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önergeye İzmir mebuslarından Sait Bey kabul oyu verirken,  Emanuelidi Efendi, 

Karolidi Efendi ve Seyyid Bey ret oyu vermişlerdir. Isparta Mebusu Süleyman Sami 

Bey ve arkadaşlarının Meclis-i Ayan Riyaseti maaşlarıyla ilgili verdiği önerge 37’ye 

karşı 83 oyla kabul edilirken oylamaya 120 mebus katılmıştır. Bu oylamada İzmir 

mebuslarından sadece Sait Bey kabul oyu verirken; Seyyid Bey, Nesim Masliyah 

Efendi ve Emanuelidi Efendi ret oyu kullanmıştır. Meclis-i Ayan Riyaseti Maaşının 

ayan azaları maaşı seviyesine indirilmesine dair Konya Mebusu Zeynel Abidin Efendi 

ve rüfekasının verdikleri önergeye 92 mebus iştirak ederken 37 kabul 55 ret oyu 

kullanılmıştır. Bu oylamada İzmir mebusu Emanuelidi Efendi kabul oyu kullanırken; 

Nesim Masliyah Efendi ret oyu kullanmıştır. 

8- Hristostomos Hakkındaki Soru Önergesi 

Karolidi ve Emanuelidi'nin İzmir metropolidi Hristostomos hakkında Dahiliye 

Nazırı'nın cevaplandırması için verdikleri soru önergesi meclis tarafından birleştirilerek 

meclisin gündemine gelmiştir. 1911 senesinde İzmir'de yapılan Yunan Kralı'nın 

yortusuna İzmir Metropolidi Hristostomos'un öncülüğünde Rum okulu öğrencileri de 

katılmıştır. Bu tören Yunan bayraklarının taşındığı büyük bir gösteriye dönüşmüştür. Bu 

durum Osmanlı Hükümetinin hoşuna gitmemiştir. Karolidi ve Emanuelidi, Metropolit 

lehinde yorumlarda bulunarak Dahiliye Nazırı'ndan açıklama yapmasını talep 

etmişlerdir. 

 

 Karolidi, 29 Mayıs 1911 tarihinde verdiği soru önergesinde725, Metropolit 

Hristostomos hakkındaki suçlamalardan dolayı Aydın Valisi Nazım Paşa'nın 

Metropoliti Vilayet İdare Meclis üyeliğine reddini uygun gördüğünü belirtmiştir. 

Valiliğe giderek valinin suçlamalarının asılsız olduğunu iddia eden Rum Cemaatine, 

Vali Nazım Paşa'nın hakaret ettiğini ifade etmiştir. Olayla ilgili vali tarafından her hangi 

bir tahkikat yapılıp yapılmadığı hakkında Dahiliye Nazırı'ndan açıklama istemiştir. İki 

mebusun önergesi kabul edilmiştir. 

 

                                                
725 MMZC, Dev.: 1, Cilt: 7, İçt. Sen.: 3, İnikad: 110, s. 294. 
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  Emanuelidi'nin soru önergesi726 de Karolidi'yle hemen hemen aynıdır ve onun 

önergesinden bir gün sonra meclisin gündemine gelmiştir. Ona göre, olayda suçsuz 

olduğunu beyan eden Hristostomos aleyhindeki isnatlar hakkında bir soruşturma 

yapılmamıştır. Bu nedenle metropolit hakkında belirsiz bir durum ortaya çıkmıştır.  

Emanuelidi, olayın açıklığa çıkması için Dahiliye Nazırı'ndan bir açıklama talep 

etmiştir.  

 

 Metropolit Hristostomos öncülüğünde yapılan gösterilere Rum öğrenciler 

ellerinde Yunan bayrakları, fiyonklar ve flamalarla katılmıştır. Olayın başından sonuna 

kadar kararlı bir tutum sergileyen Vali, Hristostomos'u bir Osmanlı metropolidi sıfatıyla 

tanımak istemeyi kesinlikle reddedince; Rumlar çareyi merkezi hükümete başvurmakta 

bulmuştur. Hükümete telgraf çeken Rum cemaati telgrafın bir bölümünde Vali Paşa ile 

aralarında geçen bir konuşmayı nakletmiştir. Buna göre valiye yapılan ziyarette 

cemaatten bir kişi “Kanuna uygun olarak kendimizi müdafa edebiliriz” demesi üzerine 

Vali, “İhtilal çıkarmak tasavvurundasınız, size karşı kurşun var kurşun, şimdi sizi 

tutuklatırım” dediği iddiasında bulunmuştur. Amaltiya gazetesinde aynen yayınlanan bu 

konuşmayı Türkler reddetmektedir. Ahenk'e göre heyetteki üyenin mutlaka valiyi ve 

valilik makamını taciz anlamına gelecek sözler sarf etmesine nedeniyle Vali “Sizleri 

tutuklatırım” demek durumunda kalmıştır727. Bir süre sonra Vali Nazım Paşa olayla 

ilgili bir açıklama yaparak Rum Heyeti’nin ve Rum basınının sözlerini çarpıttığını ifade 

etmiştir728. İki İzmir mebusunun Hristostomos hakkında verdikleri soru önergesinin 

cevaplanıp cevaplanmadığı zabıt ceridelerinden saptanamamıştır. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
726 MMZC, Dev.: 1, Cilt: 7, İçt. Sen.: 3 , İnikad:111, s. 327. 
727 Ahenk, 14 Mayıs 1911. 
728 Ahenk, 16 Mayıs 1911. 
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SONUÇ 

 
II. Meşrutiyet, 23 Temmuz 1908 tarihinden başlayarak, 30 Ekim 1918 Mondros 

Mütarekesi'nin imzalanması ve ardından Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti'nin 

kendisini feshedip Teceddüt Fırkası'na dönüşmesiyle son bulan 10 yıllık dönemi 

kapsamaktadır. Bu çalışmada bahsedilen 10 yıllık zaman dilimi içerisinde İzmir mebusu 

olarak görev yapan kişilerin biyografileri, meclis içi ve meclis dışı faaliyetleri ele 

alınmaya çalışıldı. İzmir’in siyasal tarihine katkı sunmayı hedefleyen çalışmada, ilk 

olarak Osmanlı’da temsil sisteminin tarihsel geçmişinin izleri sürülmüştür.  

 

Meşrutiyet döneminde yapılan seçimlerle oluşturulan Osmanlı parlamentoları 

temsili demokrasi açısından eksiklikleri olsa da, Türk parlamento hayatına büyük 

katkıları olmuştur. Mutlak idare tarzının sona ermesiyle Türk siyaseti çoğulculuğa, 

müzakereye, tartışmaya açılmış, siyasi sistem baştan aşağıya bir değişimin içine 

girmiştir. Artık daha geniş halk kitleleri ve kamuoyu devlet yönetiminde söz sahibi 

olmaya başlamıştır. II. Meşrutiyet sadece bu yönüyle bile samimi bir övgüyü hak 

etmektedir. 

 

  II. Meşrutiyet'in yarattığı yeni düzenin yansımaları İzmir genelinde siyasal ve 

sosyal alanda hissedilmiştir.  Bu yansımanın kuvveti ve etkisi şehrin tarihsel 

birikiminin, kültürel yapısının ve gelişmişlik düzeyiyle doğru orantılıdır. İzmir, 

İstanbul’dan sonra imparatorluğun basın sektöründe en önemli merkezidir. Yayımlanan 

Türkçe, Fransızca, Rumca gazete ve dergiler, yeni sosyal ve siyasal düzenin 

şekillenmesinin başat unsurlarıdır. II. Meşrutiyet’in ilanıyla oluşan atmosfer, sadece 

Türkleri değil, kentte yaşayan tüm etnik grupları heyecanlandırmış, insanları ileriye 

yönelik umutlu bir bekleyişe sürüklemiştir. 

 

 Yıllardır suskunluk içindeki siyasal hareketler özgürlüğüne kavuşmuş, siyasal 

propaganda ve etkinlikler serbest bırakılmıştır. Bu dönemde daha etkin olmanın, 

düşünce dünyasını yayabilmenin, onu payitahtta temsil etmenin en uygun zemini 
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kuşkusuz mebus seçilmektir. Dolayısıyla İzmir, Meşrutiyet döneminde yapılan 

seçimlerde yerel dinamiklerinin rekabetine sahne olmuştur.  

 

Günümüz Türkiyesinde milletvekili olma şartları arasında, aday olduğu kentle 

bir aidiyet bağı aranmamaktadır. Buna rağmen siyasal partiler, milletvekili adaylarını 

belirlerken adayın kentle bir ilişkisinin olmasına dikkat etmektedir. “Yerli aday” 

kavramı olarak dile getirilen bu olgu, halk ve kamuoyu tarafından genellikle 

desteklenmektedir. Ancak siyasal partilerin zaman zaman siyaseten güçlü isimleri aday 

oldukları kentlerle herhangi bir ilişkisi olup olmamasına bakmadan farklı yerlerden aday 

gösterdiği bilinmektedir. Osmanlı döneminde ise hem I. Meşrutiyet hem de II. 

Meşrutiyet parlamentoları incelendiğinde adayların aday oldukları kentle mutlak bir 

ilişkisi olmasına daha fazla önem verildiği saptanmıştır. Bunda şüphesiz en önemli 

neden, yerel dinamiklerin kendini ifade ve temsil etme isteğidir. Meşrutiyet döneminde 

seçilen İzmir mebuslarının tümünün İzmir ile gerek doğma-büyüme gerekse sonradan 

yerleşip mesleki hayatını devam ettirme anlamında doğrudan bir bağlantıları 

bulunmaktadır. Bu sebeple II. Meşrutiyet döneminde seçilen tüm İzmir mebuslarının 

şehrin dokusunu tanıyıp bildiklerini düşünüyoruz 

 

 İzmir mebuslarının eğitim düzeylerinin yüksek olduğu da anlaşılmıştır. 

Aralarında hukuk mezunları sayı olarak ağır basmaktadır. Çalışma sonuncunda ortaya 

çıkan önemli bir unsur ise mebusların mecliste göstermiş oldukları faaliyetler 

hakkındadır. İzmir mebusları 1908-1918 arasında Meclis-i Mebusan'da yaptıkları 

çalışmalarla önemli izler bırakmışlardır. Seyyid Bey, Aristidi Paşa ve Nesim 

Masliyah’ın birikimleriyle meclisteki yasama faaliyetlerine diğer İzmir mebuslarına 

nazaran daha fazla katkı sundukları tespit edilmiştir. Tüm İzmir mebusları ise 650 defa 

meclis kürsüsüne çıkarak fikirlerini meclisle paylaşmıştır. Mebuslar, sadece 

Osmanlı'nın iktisadi, siyasi, hukuki ve sosyal alandaki temel problemlerine ilişkin 

görüşlerini değil, mensubu oldukları İzmir sancağı ve Aydın vilayetinin sorunları 

hakkında da görüşlerini ifade etmişlerdir. 
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Mecliste en fazla söz alarak kürsüye çıkan mebuslar Seyyid Bey ve Aristidi 

Paşa’dır. Üç dönem görev yapan Seyyid Bey, genel istatistiklere bakıldığında da en 

faal/etkin Osmanlı mebuslarından biridir. Ancak onun dışındaki diğer Türk 

mebuslarının meclis çalışmalarına fazla ilgi göstermedikleri tespit edilmiştir. Buna 

karşılık Vangel Mimaroğlu, Vahan Bardizbanyan ve İstepan Efendi bir yana bırakılırsa 

İzmir’in gayrımüslim kökenli mebusları meclisteki müzakerelere Türk kökenli 

mebuslara göre daha fazla katkıda bulunmuştur. Osmanlı’nın içinde bulunduğu 

durumun etnik kimliklerin canlanması için uygun bir hale bürünmesi, gayrımüslim 

mebusların daha atak ve dinamik bir performans göstermelerine sebebiyet vermiş 

olmalıdır. 

 

İttihad ve Terakki, ittihad-ı anasır düşüncesiyle Meşrutiyet döneminde yapılan 

seçimlerde mebus adayı gösterirken şehirlerin demografik yapısına dikkat etmişti. 

Adaylar ilan edildikten sonra gelen tepkileri önlemek adına değişiklikler yapmaktan 

çekinmemişti. Bunun önemli örneklerinden biri de İzmir’de 1908 seçimlerinde Ermeni 

mebus adayı olmaması üzerine İstepan Efendi’nin Doktor Taşlızade Edhem Efendi’nin 

istifa ettirilerek mebus adayı yapılmasıdır.  İzmir mebuslarının belirlenme sürecinde 

üzerinde durulması gereken bir diğer husus; 1908 seçimlerinde mebusluk yapanlardan 

bazılarının 1912 ve 1914 seçimlerinde tekrar aday gösterilmesidir. 

 

Meşruti sistemin Osmanlı’yı ulaştırmak istediği demokratik yapının İzmir’de 

kendi koşulları içinde var olduğunu göz önünde tutmak gerekir. Anayasal bir idare, 

özellikle 1908-1912 yılları arasında varlığı belirgin olan siyasi düşünce özgürlüğü, 

özgür sayılabilecek bir basın hayatı, idarenin hukuk dışı işlemlerine karşı bir başvuru 

mekanizması olarak şura-yı devlet ve modernizmin kendine has özellikleri İzmir'in 

dinamiklerine uyum sağlamakta diğer Osmanlı kentleri kadar zorluk yaşatmamıştır.  

İzmir’in kozmopolit yapısının Meclis-i Mebusanda adil bir şekilde temsil edildiği göz 

ardı edilmemelidir. Karolidi Efendi’nin aday olup olmaması için amansız bir tartışmaya 

giren Türklerin ve Rumların bu mücadelesi sadece milliyetçi bakış açısıyla değil; çok 

uluslu bir toplumda görülmesi muhtemel iktidardan pay kapma yarışı olarak 

değerlendirilebilir, bu nedenle doğal karşılanmalıdır. 
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 Çalışmanın ulaşmaya çalıştığı sonuçlardan bir tanesi milliyetçi hareketlerin 

İzmir’in özelindeki yıpratıcı etkileridir. Toplumbilimci Gellner, milliyetçiliği siyasi 

birlikle-kültür birliğini çakıştırma projesi çerçevesinde farklı halk kültürlerinden tekil 

bir üst kültür yaratma çabası olarak tanımlamıştır. Bu tanım milliyetçiliğin kültürel bir 

proje olduğuna dayanmaktadır. Buradan yola çıkarsak milliyetçilik girdiği toplumları 

derinden sarsmış, onları hayata karşı yeni bir duruşa geçirmiş, gündelik hayatta ama en 

çok siyasal alanda yeni yönelişlere, arayışlara sokmuştur. Her toplum tarihsel serüvenin 

bir noktasında bu akımla yüzleşmiştir. Bu yüzleşmenin sonuçlarının çok uluslu bir 

devlet olan Osmanlı açısından çok olumlu sonuçlandığını söyleyemeyiz. Tekil bir üst 

kültürü yaratmanın Osmanlı açısından imkânsızlığı kısa sürede fark edilmiştir. Bu 

imkânsızlığın birinci nedeni, çağdaş Türk toplumu içinde Yunanlılarla akraba sayılan ve 

impratorluk nüfusunda kaydadeğer bir öneme sahip olan Rumların gittikçe kuvvetlenen 

bir Yunan kimliği sergilemesidir. 

 

 Mebusların yaşam hikâyelerini eldeki verilere göre değerlendiren çalışmada 

mebuslar, etkin kökenlerine göre tasnif edilmiştir. İzmir’in Türk kökenli mebuslarının 

biyografileri incelendiğinde hepsinin önemli özelliklerinin ve etkinliklerinin olduğunu 

söylemek yanlış olmayacaktır. Seyyid Bey ve Mustafa Rahmi Köken, Cumhuriyet 

döneminin kritik yıllarında bakanlık görevlerinde bulunmuşlardır. Ubeydullah Efendi, 

sıra dışı ve macera dolu yaşamıyla son yıllarda hakkında kitaplar yazılan fazlasıyla 

ilginç bir kişiliktir. Meşrutiyet’in ilanından sonra İslamcılarla iyi ilişkiler kurmaya 

dikkat eden İttihatçılar, İzmir Müftüsü Mehmet Said Bey'i bu nedenle İzmir mebusu 

yapmış olmalıdır. Hakkında en az bilgi bulabildiğimiz Türk mebus ise avukatlık ve 

yöneticilik yapan Musa Kazım Bey olmuştur. 

 

 Elinizdeki çalışma, İzmir'in Rum kökenli mebuslarının fikir dünyaları 

gözönünde bulundurarak Rumların dönüşümünü ve Osmanlı'dan kopuşunundaki 

nedenleri aramaya çalışmıştır. Öncelikle söylemeliyiz ki; Osmanlı'nın yok oluşuna 

giden yolu açan milliyetçilik hareketlerinin yerel düzeydeki yansımaları İzmir'de de 
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yaşanmıştır. Meşrutiyet’in ilanıyla ittihad-ı anasır anlayışını yaymak isteyen İttihat ve 

Terakki, İzmir'deki mebus adaylarının yarıdan fazlasının gayrımüslim olmasına izin 

vermişti. İttihat ve Terakki bu izni tanırken aslında kendinden önceki Osmanlı 

yöneticilerinde de gördüğümüz çokuluslu bir devlete sahip olmanın getirdiği bir 

evrensellik anlayışına ve bununla uyumlu kozmopolit ideolojisine denk düşen samimi 

bir yaklaşım sergilemiştir. Kabul etmek gerekir ki Osmanlı, gayrımüslimlerin 

imparatorluktan kopmasını engellemek için büyük bir çaba göstermiştir. Bu çaba 

imparatorluğu dağılmaktan kurtarmasa da; Rumlar ve diğer etnik gruplar arasında 

Osmanlı üst kimliğini kabul edenlerin sayısı hiç de az değildir. Bu çalışmada değinildiği 

üzere,  İzmir'in gayrımüslim mebuslarının Meclis-i Mebusan'da Osmanlı idealiyle 

örtüşen sözlerinin kuşatıcı bir idarenin baskı ve zorlamasıyla olduğunu dillendirmek 

bizi doğru noktalara götüremez.  

 

 Zabıt cerideleri incelendiğinde Rum mebusların, Osmanlı ideolojisiyle örtüşen 

göndermeler yaptıkları tespit edilmiştir. Aristidi Paşa, “Adana Olayları” vesilesiyle 

çıktığı kürsüde Osmanlı tarihinde hiçbir zaman Hıristiyan kıyamı olmadığını belirtirken, 

Osmanlı kimliğinden duyduğu memnuniyeti sıklıkla dile getiriyordu. Pavlo Karolidi, 

Osmanlılığı bir güneşe etrafındaki yıldızları ise onu oluşturan etnik gruplara 

benzetmişti. Kendisini hem Rum hem Osmanlı hem de Hıristiyan olarak görüyordu.  

Simon Efendi'nin, Çanakkale'de savaşan askerler için “Kahraman Askerlerimiz” 

tabirini kullanması bunun açık bir göstergesiydi. Rum mebusların radikal isimlerinden 

olarak görülen Emanuel Efendi, mecliste “Ben Yunanistan'ın burada vekili değilim. Ben 

Osmanlı vekiliyim ve en büyük emelim de Osmanlı kalmaktır.”  cümlesini ifade etmişti.  

Ancak bu sözlerin ne derece samimi olduğu üzerinde düşünülmelidir. Rum mebusların 

Kurtuluş Savaşı ve öncesinde Milli Mücadele'ye karşı bir hareket içinde olup 

olmadıkları bilinmemektedir. Ancak genel kanı Milli Mücadele hareketini 

desteklemedikleri yönündedir.  

 

 Rum kökenli mebuslar, Meclis-i Mebusan'daki müzakerelere etkin katılımlarıyla 

ve üstlendikleri görevlerle de göze çarpmışlardır.  Aristidi Paşa, II. Meşrutiyet 

döneminde nazırlık yapan nadir gayrımüslim mebuslardan biridir. Ayrıca hem Meclisi-i 
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Mebusan’da hem de Meclis-i Ayan'da üst düzey görevlerde bulunmuştur. Pavlo 

Karolidi Efendi, dönemin ileri gelen Yunanlı tarihçilerinden biridir. İstanbul'un fethine 

tanıklık eden Kritovulos'un “İstanbul'un Fethi” adlı eseri 1908 senesinde ilk defa 

Yunancadan Türkçeye çevirmiştir. Emanuel Efendi, Rum mebuslar arasında başta Rum 

göçü ve Rumlarla ilgili meselelerde meclisin önde gelen ve sözü geçen 

mebuslarındandır. Simonaki Efendi ise İzmir mebusları arasında İzmir'i en fazla 

gündeme getiren mebus olarak dikkat çekmiştir. Rum mebuslarla ilgili 

sözleyebileceğimiz diğer dikkat çekici bir unsur aralarından üç mebusun (Aristidi, 

Emanuelidi, Karolidi) Kapadokya kökenli olmasıdır. 

 

Meşrutiyetle birlikte geleceğe yönelik umutlu bir bekleyişe giren Osmanlı 

toplumunun bu kısa süreli bekleyişini bitiren olay Balkan Savaşları’dır. Balkan 

Savaşları, Osmanlı vatandaşı yaratma düşüncesini bir daha açılmamak üzere kapatmıştı. 

Toplumu birarada tutan bağlar giderek zayıflamış, toplumun beraber yaşamasının 

olanakları giderek tükenmiştir. Şükrü Hanioğlu'nun deyimiyle Bulgarlar, Rumlar, 

Sırplar birer Osmanlı gibi değil de birer Bulgar, Yunan veya Sırp gibi davranmışlardır. 

Bu nedenle İzmir'in Rum mebuslarının yükselen milliyetçilik dalgasından 

etkilenmemesini, Yunanistanla bütünleşme arzusunun yok olmasını beklemek pek 

mümkün değildir. 

 

 Meşrutiyet seçimlerinde İzmir'den üç Ermeni mebus seçilmiştir. Bu mebuslardan 

Vahan Bardizbanyan ve İstepan Efendi'nin siyasi ve sosyal olaylar dışında daha çok 

iktisadi girişimlerde bulunması dikkat çekmiştir. İstepan Efendi, verilere göre Osmanlı 

Devleti’nde ilk toplu-konut projesini İstanbul-Bakırköy'de gündeme getiren kişi 

özelliğini taşımaktadır. Keza Vahan Bardizbanyan da İzmir ve yakın çevresinde maden 

imtiyazları almıştır. İki mebusun Ermeni milliyetçik hareketleri hakkında neler 

düşündüklerini bilemiyoruz. Ancak iktisadi faaliyetleri nedeniyle İttihat ve Terakki’ye 

karşı aksi yönde bir çaba gösterdiklerine şahit olmadık. Genel anlamda her ikisi de 

İttihatçıların politikalarına uyum göstermişlerdir. Diğer Ermeni mebus Onnik Efendi'nin 

ziraat alanındaki eserleri uzun yıllar ziraatçilerin el kitaplarından biri olmuştur. Kendisi 

hakkında göze çarpan diğer bir husus; ailesini ve yakınlarını tehcirden muaf tutmak için 
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gösterdiği büyük mücadeledir. Ancak onun da siyasal anlamda Ermeni hareketlerine ne 

ölçüde katkı sunduğu/sunmadığı belirsizdir. 

 

 Üç dönem birden İzmir'den mebus seçilen Musevi kökenli Nesim Masliyah'ın 

Cumhuriyet yönetimiyle barışık bir siyaset izlemesi ve Türkiye'den ayrılmaması dikkat 

çekmektedir. Meclisin önde gelen ittihatçılardan olan Masliyah, Musevi cemaatinin 

önemli isimlerinden biri olarak siyaset ve basın camiasındaki etkisinin yanısıra aldığı 

önemli hukuki davalarla da adından söz ettirmiştir. 

 

 Sonuç itibariyle çalışmada II. Meşrutiyet döneminde İzmir’den mebus seçilen 

kişilerin biyografileri oluşturulmaya çalışılmıştır. İzmir’in kozmopolit yapısının mebus 

adaylarının tespitinde direkt olarak etkilediği anlaşılmıştır.  Ayrıca o dönemde İzmir’de 

canlı bir fikir hayatının varlığı tespit edilmiştir. Bu ortamın doğmasında kuşkusuz en 

büyük pay meşrutiyetin getirdiği özgür ortamdır. Bu ortamı anlamamıza yardımcı olan 

Meclis-i Mebusan zabıt ceridelerinin ne kadar önemli ve zengin birer kaynak oldukları 

bir kez daha anlaşılmıştır.  

 

Ancak kanımızca ulaşılan önemli sonuçlardan biri, insanların etnik kökenleri 

nedeniyle kimi zaman kendi toplumsal tabanlarından kimi zaman da yaşadıkları ülkenin 

kamuoyundan aldıkları ortak olumsuz tepki. Deyim yerindeyse Araf’ta kalan bu 

insanlar kimseye yaranamıyor; hain damgası yemekten kurtulamıyorlar. Onlardan 

mutlaka bir seçim yapmaları bekleniyor. İzmir’in Rum kökenleri mebuslarından 

Emanuelidi ve Karolidi’nin yaşam serüvenleri bunun bir göstergesi olarak karşımıza 

çıkıyor. Milliyetçilikler çatışmasına dönüşen II. Meşrutiyet dönemini günümüzün ulus-

devlet anlayışının kodlarıyla yorumlamak mümkün olamıyor. Fransız Devrimi’nden 

itibaren pek çok ülkeyi etkileyen milliyetçilik akımları ve onun getirdiği etnik 

problemler tarihte olduğu gibi günümüzde de çözülmesi gereken bir sorunsal olarak 

yanıbaşımızda durmakta. Çözüm ise farklı kökenlerden gelen insanları ayrılık ve 

çatışma dışında ortak bir amaç doğrultusunda birleştirmekte yatıyor. Kulağa hoş gelen 

bu söylemi yürürlüğe koyanların; tarihimizde büyük bir dönüşümü gerçekleştirecekleri 

muhakkaktır. 
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EKLER 

EK- 1 

 

 

 

Ticaret ve Ziraat Nazırı Aristidi Paşa'ya nişan itası.  

Kaynak: BOA, İ.TAL 477/1330/Ra/18, 15/Ra/1 
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EK- 2 

 

 

 

 

 

Aydın (İzmir) Mebusu Ispartalızade İstepan Efendi'nin Makriköy 

(Bakırköy)'deki mutasarrıf olduğu mer'anın bir kısmının karakolhane, mektep, 

cami için ayrılarak ve mukataa-i zemin tahsis edilerek arsa haline çevrilmesine 

müsaade edildiğine dair belge 

Kaynak: BOA, DH.İD. 135/-1/22, 14/M/133 
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EK- 3 

 

 

 

Nesim Masliyah’ın çıkardığı “İttihad” gazetesinin ilk nüshası, 26 Mayıs 

1909. 
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EK- 4 

 

 

 

İzmir Mebusu seçilen Pavlo Krolidi Efendi'nin gerekli vasıfları haiz olup 

olmadığının tetkikine dair belge. 

Kaynak: BOA, BEO, 3450/258726/15-Za-1326 
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EK- 5 

 

 

 

1914 yılı İzmir seçim sonuçları. 

Kaynak: (TBMM Arşivi Seçim Mazbatası) 
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EK 6 

 

 

 

 

Aydın ili Tire kazasının Yeniköy Çiftliği'nde çıkarılan zımpara madeninin 

altmış yıl süreyle İzmir Mebusu Vahan Bardizbanyan Efendi'ye ihalesine izin 

verilmesine dair belge 

Kaynak: BOA, MV. 227/180, 05/N/1330 
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EK- 7 

 

Sütçülük, Tereyağcılık, Peynircilik ile İpekböcekçiliği, Arıcılık ve 

Tavukçuluk hakkında İzmir Mebusu Onnik İhsan Efendi tarafından telif edilmiş 

olan kitapların basımıyla ilgili belge. 

Kaynak: BOA, MF.MKT. 1206/53, 04/Ca/1333. 
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EK- 8 

 

 

İzmir Mebusu Müftü Mehmed Sait (Kaynak: TBMM Arşivi, Meclis-i 

Mebusan Albümü) 

 

 

 



 

      218  

EK- 9 

 

 

Ubeydulah Efendi’nin ölümüyle ilgili gazete haberi 

Kaynak: Akşam, 12 Ağustos 1937 
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EK- 10 

 

 

 Emanuel Emanuelidi  (Kaynak: TBMM Arşivi, Meclis-i Mebusan Albümü) 

 

 

 

 

 

 

 

EK- 11 
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Aristidi Paşa (Kaynak: TBMM Arşivi, Meclis-i Mebusan Albümü) 

 

 

 

EK- 12 
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Ispartalızade İstepan Efendi. 

(Kaynak: TBMM Arşivi, Meclis-i Mebusan Albümü) 

 

 

 

 

EK- 13 
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Onnik İhsan Efendi (Kaynak: TBMM Arşivi, Meclis-i Mebusan Albümü) 

 

 

 

 

EK- 14: 
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Nesim Masliyah’ın vefatıyla ilgili haber 

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi, 18 Mart 1931 

 

 

 

EK- 15 
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Aristidi Paşa’nın tercüme-i hal defteri 
Kaynak: TBMM Sicil Arşivi, Sicil No: 60. 
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EK- 16 
 

 
 
Emanuel Emanuelidi’nin Tercüme-i Hal Defteri 
Kaynak: TBMM Sicil Arşivi, Sicil No: 26 
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EK- 17 
 

 
 
 
Ispartalızade İstepan’ın Tercüme-i Hal Kağıdı 
Kaynak: TBMM Sicil Arşivi, Sicil No:27 
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EK- 18 
 
 

 
 
Mustafa Rahmi Köken’in Tercüme-i Hal Kağıdı 
Kaynak: TBMM Sicil Arşivi, Sicil No: 537 
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EK- 19 
 

 
 
 
Nesim Masliyah’ın Tercüme-i Hal Kağıdı 
Kaynak: TBMM Sicil Arşivi, Sicil No: 29 
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EK- 20 
 
 

 
 
Onnik İhsan’ın Tercüme-i Hal Defteri 
TBMM Sicil Arşivi, Sicil No: 557 
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EK- 21 

 
 
 
Pavlo Karolidi’nin Tercüme-i Hal Defteri 
Kaynak: TBMM Sicil Arşivi, Sicil No: 30 
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EK- 22 
 
 

 
 
Simonoğlu Simonaki’nin Tercüme-i Hal Defteri 
Kaynak: TBMM Sicil Arşivi, Sicil No: 554 
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EK- 23 

 
 
Mehmed Ubeydullah Hatipoğlu’nun Tercüma-i Hal Defteri 
Kaynak: TBMM Sicil Arşivi, Sicil No: 22 
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EK- 24 
 

 
 
Vahan Bardizbanyan’ın Tercüme-i Hal Defteri 
Kaynak: TBMM Sicil Arşivi, Sicil No: 33 
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EK 25 
 
 
 
 

 
 
 

Vangel Mimaroğlu’nun Tercüme-i Hal Defteri 
Kaynak: TBMM Sicil Arşivi, Sicil No: 555 
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EK- 26 
 
 
 

 
 
Musa Kazım’ın Tercüme-i Hal Defteri 
Kaynak: TBMM Sicil Arşivi, Sicil No: 337 
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ÖZET 

 
Osmanlı Devleti’nde kitleler siyaseti ve iktidarı gerçek anlamda etkilemeye ve 

ona ortak olmaya 19. yüzyılın ortalarından itibaren başlamıştır. İktidara iştirak ise II. 

Meşrutiyet’le mümkün olmuştur. Yüzyıllardan beri süregelen geleneksel egemenlik 

anlayışı yıkılarak; yerine daha özgürlükçü ve demokratik bir anlayış getirilmeye 

çalışılmıştır.  

 

Yeni Osmanlı meclisinin oluşturulması için yapılan hazırlıklar Meşrutiyet’in 

ilanından hemen sonra gündeme gelmiştir. İmparatorluğun önemli kentlerinden olan 

İzmir, Meşrutiyet döneminde siyasi faaliyetlerin yoğunlaştığı bir merkez olarak dikkat 

çekmektedir. Meşrutiyet döneminde yapılan seçimler İzmir kamuoyunda öncelikli bir 

gelişme olarak yer tutmaktadır. Mebusların siyasi programlarını gazetelerde 

yayınlamaları, propaganda faaliyetleri için İzmir ve civarında seçim gezilerine 

çıkmaları, gazetelere demeçler vermeleri, propaganda çalışmalarında bulunmaları İzmir 

için daha önce benzeri görülmemiş gelişmelerdi. 

 

İzmir’in kozmopolit yapısı İzmir mebuslarının seçiminde belirleyici etken 

olmuştur. 1908-1918 yılları arasında Meclis-i Mebusan’da İzmir’i temsil eden on dört 

mebusun beşi Türk, beşi Rum, üçü Ermeni biri ise Musevi kökenlidir. Mebuslar 

hakkında yapılan akademik çalışmaların oldukça kısıtlı oluşu tez konusunun 

belirlenmesindeki ana etkendir. 

 

Bu çalışmada Meşrutiyet Meclislerinde İzmir’i temsil eden mebuslar, onların 

siyasal ve sosyal alandaki etkileri ile meclisteki faaliyetleri incelenmeye çalışılmıştır. 

Ayrıca İzmir’de o dönemde yaşanan siyasal ve sosyal gelişmeler, ulaşılan veriler 

ışığında irdelenmiştir. 
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ABSTRACT 

 

The masses, in real terms, started to influence and participate in politics in 

Ottoman Empire by the midst of 19th century. And the participation in government 

became possible with the Second Constitutionalist Period. It was tried to demolish the 

traditional understanding of sovereignty, continued for centuries, and constitute a more 

libertarian and democratic conception.  

 

The preparations for building up the new Ottoman parliament came to the fore 

just after the declaration of Constitutionalism. Izmir, one of the most important cities of 

the empire, attracts attention as a center where political activities intensified. All the 

elections carried out in the Constitutional era were seemed as primary developments for 

the public of Izmir. Deputies to publish their political programs in newspapers, carry out 

stumps in Izmir and in the neighbourhood for propaganda activities, make statements to 

newspapers, make propaganda actions were unprecedented developments for Izmir. 

 

Cosmopolite structure of Izmir had been determinant for the election of Izmir 

deputies. Five of fourteen deputies, who represented Izmir in the First Turkish 

Parliament between the years 1908-1918, were of Turkish origin, five were Greek, three 

were Armenian and one was Hebrew. Academic studies about the deputies to be very 

limited is the main factor in the determination of the thesis subject. 

 

In this study, it has been tried to analyse the deputies, who represented Izmir in 

Constitutional Parliament, their activities in politic and social areas and in the 

parliament. Besides, the political and social developments in Izmir, experiences in that 

period were studies in the light of the datum obtained. 

 

 

 

 

 



 

      257  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


