
1876 ANAYASASFNIN BİLİNMEYEN
İKİ TASARISI

Selda Kaya KILIÇ*

Osmanlı Devleti 17. ve 18. yüzyıllarda bir gerileme ve çöküş
dönemine girmiştir. 19. yüzyıl ise bir anlamda bu çöküşü durdur-
mak amacıyla alınan tedbirler ve modern anlamda birtakım değişik-
liklerin yapıldığı bir dönemdir. İÜ. Selim ve II. Mahmut'un reform-
ları, Gülhane Hatt-ı Hümayunu, Islahat Fermanı gibi halka haklar
tanıyan fermanlar Padişahlar tarafından verilmiştir. Bütün bu geliş-
meler Anayasalı bir devlet yönetimine giden kilometre taşlan ol-
muştur. Osmanlı Devleti'nin ilk yazılı anayası olarak sayabileceği-
miz 1876 Kanun-i Esasi'si bu açıdan büyük bir önem taşımaktadır.

1876 Anayasası'nın hazırlanışı, birçok araştırma ve incelemede
genel çizgeleri ile ele alınmış işlenmiştir. Ancak doğrudan doğruya
Kanun-i Esasi'nin hazırlık aşamasını, yapılan tartışmaları ve hazır-
lanan tasanlan ele alan ayrıntılı, kapsamlı bir inceleme henüz ya-
pılmamıştır. Bu noktadan hareketle Yüksek Lisans tez konusu ola-
rak seçtiğimiz "1876 Kanun-i Esasi'sinin Hazırlanması ve Meclis-i
Mebusan'ın Açılısı" adlı tezimizde, Kanûn-i Esasi'nin ilânını hazır-
layan gelişmeler, V. Murat dönemi ve Abdülhamid'in tahta çıkarıl-
ması, Kanun-i Esasi'nin hazırlanışı, ilânı, Meclis-i Mebusan'ın top-
lanması gibi konulan işleyerek, Komisyon'un oluşturulması,
sunulan taslaklar çalışmalan ve Komisyon'un hazırladığı tasanlar
üzerinde ağırlıkta durarak konu işlenmişti.

Kanun-i Esasi'nin hazırlanması safhasında bugüne kadar bili-
nen tasanlann dışında, iki ayn tasan daha vardır. Bilindiği gibi
Mithat Paşa tasansı, Sait Paşa tasansı ve Süleyman Paşa tasansı ol-
mak üzere üç ayn tasan bulunmaktadır. Bu tasanlar çeşitli araştır-
malarda ele alınmıştır.

* Selda Kaya Kılıç, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü Araştırma Gö-
revlisi.
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Bugüne kadar bilinen başlıca taşanlardan Mithat Paşa'mn "Ka-
nun-ı Cedid" adı altında yazmış olduğu tasan sekiz bölüm ve elli-
dokuz maddeden oluşmaktadır1. Bu tasan ile ilgili olarak Tank Za-
fer Tunaya değişik bir iddia ortaya atmaktadır. Tunaya Kanun-ı
Cedid'in basılı ve el yazısı olarak iki ayn metni bulunduğunu ve bu
iki metin arasında da farklılıklar olduğunu belirtmektedir. Böyle bir
durum mümkün olabilir. Belki de Mithat Paşa'mn ilk olarak kaleme
aldığı metin, Tunaya'nın el yazısı olarak bahsettiği belgedir. Bunun
üzerinde birtakım değişiklikler yapmış olabilir. Bu nedenle basılı
metin ile arasında farklılıklar olacaktır. Ancak her ne kadar Tunaya
yazma metnin Yıldız Evrakı içerisinde yer aldığını söylüyorsa da,
arşivde yaptığımız çalışmada, Yıldız Evrakı içerisinde böyle bir
metne rastlamlamadı. Tunaya, "1876 Kanun-i Esasi'si ve Türki-
ye'de Anayasa Geleneği" adlı yazısında basılı metin ile yazma me-
tin arasındaki bazı farklılıklan da açıklamaktadır2. Böyle bir karşı-
laştırma yaptığına göre, yazma metin kendisinin elinde
bulunmaktadır. Tunaya'nın sözünü ettiği yazma metin elimizde ol-
madığından dolayı Kanun-ı Cedid hakkındaki değerlendirmemizi
Üss-i İnkılap adlı eserde yayınlanmış olan metni esas alarak yapa-
cağız.

Bu konu ile ilgili olarak ilginç bir iddia'da Namık Kemal tara-
fından ortaya atılmıştır. Namık Kemal, Üss-i İnkılap'da yayınlan-
mış olan "Kanun-ı Cedid" in Mithat Paşa tarafından değilde bir baş-
kası tarafından yazıldığını belirtmektedir. Kuntay, bu konu ile ilgili
olarak eserinde "Ahmet Mithat Efendi"nin direktifi ile yazdığı Üss-
i İnkılap adlı eserde "Kanun-ı Cedid" başlığı altında Mithat Paşa'ya
ait olduğunu tasrih ettiği, Namık Kemal'in Ahmet Mithat Efendi'ye
yazdığı bir mektupta, Mithat Paşa tarafından değil başkası tarafın-
dan yazıldığını ileri sürdüğü layihadır." demektedir3.

Bilindiği gibi Namık Kemal'in mektuplan Fevziye Tansel tara-
fından yayınlanmıştır. Yayınlanmış olan tüm mektuplan araştırma-
mıza rağmen Ahmet Mithat Efendi'ye Namık Kemal tarafından
gönderilmiş böyle bir mektuba rastlayamadık. Bu nedenle bu iddi-
a'nın doğruluğunu kabul etmemiz mümkün görülmemektedir. Ayn-

1. Ahmet Mithat, Üss-i İnkılap, C.H, s.321-333.
2. Tank Zafer Tunaya, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, "1876

Kanûn-ı Esâsfsi ve Türkiye'de Anayasa Geleneği" maddesi, c.I, s.30.
3. Mithat Cemal Kuntay, Namık Kemal Devrinin İnsanları ve Olayları Arasında, ü,

İstanbul, 1326, s.36.
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ca Mithat Paşa'nın kişiliği, Meşrutiyet'e olan tutkusu, bu konudaki
liderliği ve yaptığı işler gözönüne getirildiği zaman, kendi adına bir
başkasına kanun layihası hazırlatması söz konusu olmamalıdır.

Mithat Paşa'nın "Kanun-ı Cedid" adı altında kaleme almış ol-
duğu tasan şu bölümlerden oluşmaktadır;

Memâlik-i Devlet-i Osmaniye (1,2. maddeler)

Zât-ı Hazret-i Padişahi ve Hanedân-ı Celili (3-16. maddeler).

Memurin (17-19. maddeler).

Şûra-ı Devlet (20-25. maddeler).

Meclis-i Mebûsan (26-43. maddeler).

Tabiiyet-i Osmaniye ve Osmanlıların Hukuk ve Vezâifi (44-55
maddeler)

Kuvve-i İcrâiye (56, 57. maddeler).

Kanûn-ı Cedid'in Tadili (58, 59. maddeler)4 Kanûn-ı Cedid'in
(Yeni Kanun) kapsamı tezimizde ayrıntıları ile işlendiğinden bura-
da üzerinde durmaya fazla gerek görülmedi5.

Önemli olan bir nokta da, Mithat Paşa bu tasarıyı hazırlarken
yabancı anayasalardan yararlanmış mıdır? Yoksa yararlanmamış
mıdır? Bu konu ile ilgili olarak kaynaklarda herhangi bir bilgiye
maalesef rastlanılmadı. Tasanda sıralanan maddelere batı ülkeleri-
nin herhangi birisinin anayasasında rastlamak mümkündür. Bu ne-
denle şu veya bu ülkenin anayasasından alınmıştır diye kesin bir
kanıya varmak yanlıştır. Mithat Paşa'nın düşündüğü ve kaleme aldı-
ğı anayasal gerçekleri kapsayan bir metin olarak görmek gerekir.
Ancak bu metin kaleme alındığı zamanın koşullan içerisinde yeterli
bir anayasa metni sayılamaz. Özellikle de Mithat Paşa gibi, Kanûn-

4. Ahmet Mithat, a.g.c, s.321-333.
5. Selda Kaya Kılıç, 1876 Kanûn-ı Esâsi'nin İlanı ve Meclis-i Mebûsan'ın Açılışı,

(Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 1990, s.244-251.
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i Esasi akımı ile bütünleşmiş bir öncünün 42. ve 43. maddeleri bu
tasanya koyması gerçekten düşündürücüdür6.

Diğer bir önemli konu da, Sadrazamlık makamının kaldırılarak
yerine Başvekalet makamının getirilmiş olması düşüncesidir. Bilin-
diği gibi, II. Mahmut saltanatının son yıllarında aynı düzenlemeyi
yaparak, Bakanlardan birine ek görev olarak Başvekilliği vermişti.
Ancak Tazminatın ilanıyla çok kısa süren bu uygulama son bul-
muştur. Aşağı yukarı 40 yıla yakın bir süre sonra Mithat Paşa'nın
da böyle bir düzenleme yapmak istemesi, yapılan düzenlemelerde
geçmişteki örneklerinden yararlandığını gösteren delillerden biridir.

Sait Paşa tasarısına gelince, her ne kadar "Fransız Kanûn-i Esa-
si'si Üzerine Tanzim Eylediği Lâyihadır" diye bilinip, nitelendiril-
mekte ise de 4 Kasım 1848 ve 14 Ocak 1858 Fransız Anayasasını
birleştirerek satır satır tercüme edilmesinden ibarettir7. Öyleki
onuncu bölümde (Fasl-ı Tasi) Yürütme Gücü (Kuvve-i İcraiye) an-
latılırken son kısımda "Millet Meclisi'nin nzâ-i ibtidâiyesi olmaksı-
zın Fransa toprağına âsâkir-i ecnebiye ithâl olunamaz."8 ifadesini
aktardığı gibi "Divân-ı Âyân" başlığı altında Senato'ya "Sena" de-
ŷ ip, "Divân-ı Âyân" terimi ile çevirmiş, ancak arkasından, "Divân-ı
Âyân diyeceğine "Sena" demekten kendini alamamıştır9. Âyân'a
verilecek maaşı'da "senevi otuz bin Frank'ı geçmemek üzere" der-
ken, Padişah yerine de "Hükümdar" demiştir10.

Tasan'nın kapsamında gözönünde bulundurulduğunda çok ay-
rıntılı olarak düzenlendiği, Fransa'nın idari, adli ve askeri yapısın-
dan yararlanıldığı açıkça görülmektedir. Bununla beraber, Kanûn-i
Esasi Komisyonun da Kanûn-i Esasi taslakları hazırlanırken bu ter-
cümeden yararlanıldığı, kimi ifade ve ibarelerin benzer şekilde tas-
laklara geçirildiği anlaşılmaktadır. Hatta Mithat Paşa tasarısında
mebusluk süresi üç yıl olarak belirlenirken burada da süre üç yıldır.

6. 42. Maddede Mebuslar Meclisinin Padişah tarafından onaylanmayan kararlan
meclis yenilmedikçe yeniden görüşme konusu yapılamaz. Ancak hükümet uygun görür rı-
za gösterirse tekrar görüşülebilir hükmü yer almaktadır. 43. Madde ise, "Padişah her ne
vakit menâfi-i mebûsanı fesh ve vakt-i muayyenenin'den gayri vakitte cem edebilir, an-
cak, ol-vech ile meclisin feshinde altı mah zarfında diğer meclisin akd ve içtimaini dahi
emreder" hükmünü kapsamaktadır. Böylece Padişah gerek gördüğü zaman meclisi dağıt-
ma yetkisi ile donatılmıştır.

7. Ahmet Mithat, age., s.351.
8. Ahmet Mithat, age., s.351.
9. Ahmet Mithat, age., s.353.
10. Ahmet Mithat, age., s.353.
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Ülkenin vilayet, sancak, kaza ve nahiye olarak bölümlere ayrılması
da Sait Paşa tasarısında yer almakta olup, uygulamadaki sistemimi-
ze uygun düşmekte, yöneticiler, vali, mutasarrıf, kaymakam ve na-
hiye müdürü olarak adlandırılmaktadır. Sıkı yönetim ilânı ile ilgili
hükümler, Kanûn-î Esâsi'deki hükümlerle benzerlik taşımaktadır.
Geçici hükümleri de benzer şekilde taslaklara yansıtılmıştır.

Bütün bunlar bize Osmanlı Kanûn-i Esâsi'nin Fransız Anayasa-
sından yararlanılarak hazırlandığı kanısını vermez. Zira Sait Paşa
tasarısı Kanûn-i Esâsiye göre, daha sistemli ve ayrıntılı tutulmuş-
tur. Tasanda özellikle şu maddeler dikkati çekmektedir: Geniş kit-
lelerin hak ve hukuku ayrıntıları ile belirlenerek kurallara bağlan-
mıştır. Siyasi suçlardan idam cezası kaldırılmıştır. Mülkiyet hakkı
ve basının hürlüğü yasa güvencesi altına alınmıştır.

Yasama yetkisi, Millet Meclisi adını taşıyan bir Meclis'e veril-
miştir. Mebuslar halk tarafından kura ile seçileceklerdir. Meclisteki
konuşma ve çalışmalarından ötürü sorumlu olmayacaklardır. Yürüt-
me Gücü ve bölümünde hükümdarın, Bakanlardan başka memur-
larla doğrudan doğruya konuşmayacakları, Meclis'in kabul ettikleri
kanunlar eğer belirli bir süre içinde ilan edilmez ise, bunların Mec-
lis Başkanı tarafından ilan edileceği hükmü getirilmiştir. Adalet
kuvveti adlı sekizinci bölümde ise, hakimlerin ömür boyu şartı ile
tayin edilecekleri, kanunun aleyhlerinde bir hüküm verilmedikçe
görevlerinden uzaklaştınlamayacaklan belirtilmiştir.

Sait Paşa tasarısı kısaca yukarıda açıkladığımız hükümleri içer-
mektedir. Tasan'nın bölüm başhklannı aslına uygun biçimde verip,
aynntılarla konumuzla doğrudan ilgisi olmadığı için girmeyeceğiz.

"Fasl-ı Evvel: Metbûiyyet Hakkında

Fasl-ı Sâni: Kanûn-i Esasi ile Temin olunan Hukûk-ı Tebâ
Bahsindedir.

Fasl-ı Sâlis: Kuvve-i Hükümet Bahsindendir.

Fasl-ı Râbi: Kuvve-i Kanuniye Beyânındadır.

Fasl-ı Hâmis: Kuvve-i İcrâiye Beyânındadır.

Fasl-ı Sâdis: Şûrâ-ı Devlet'e Dâirdir.
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Fasl-ı Sabi: İdâre-i Dâhiliye Beyânındadır.

Fasl-ı Sâmin: Kuvve-i Adliye Beyânındadır.

Fasl-ı Tâsi: Kuvve-i Askeriye Bahsindendir.

Fasl-ı Âşir: Madde-i Husûsiye

Fasl-ı Hadi Âşer: Kanûn-ı Esâsi'nin Tadilat Bahsindendir.

Fasl-ı Sâni Âşer: Ahkâm-ı Muvakkatâ-i Divân-ı Âyân."

Süleyman Paşa'nın tasarısını anlatmaya geçmeden önce hak-
kında çok kısa bir bilgi vermeyi uygun bulduk.

Süleyman Hüsnü Paşa, 1838'de İstanbul'da doğmuş, 1892'de
Bağdat'ta ölmüştür. 1859'da Harp Okulunu bitirdikten sonra Bosna,
Hersek, İşkodra'da görev yapmıştır. Girit ayaklanmasının bastırıl-
masında gösterdiği basandan dolayı 1872'de Kaymakamlığa, ertesi
yıl da Mirlivalığa terfi etmiştir. Ardından Askeri Okullar Nâzın ol-
muş, bu okullann yönetmelik ve programlanna önemli yenilikler
getirmiştir. Daha önce yalnız İslam ve Osmanlı tarihi okutulan as-
keri okullarda Türk Tarihinin ilk kez bir bütün olarak öğretilmesini
sağlamıştır. Bu arada Mithat Paşa ile birlikte, Kanûn-i Esâsi'nin ha-
zırlık çalışmalannda bulunmuştur. O da tıpkı, Mithat Paşa gibi İm-
paratorluğun geleceği için, Meşrutiyet idaresinin kurulmasına taraf-
tardır. Aldülaziz'in tahttan indirilmesinde de büyük rol oynamıştır.

1877-1878 Osmanlı-Rus savaşında, Şıpka geçidinde Ruslan
yenilgiye uğratmış, bu nedenle de "Şıpka Kahramanı" olarak ün ka-
zanmıştır. Tuna ve Balkan ordulan başkomutanlığına atanmıştır.
1877-78 Osmanlı-Rus savaşı yenilgi ile sonuçlanınca bundan so-
rumlu görülerek II. Abdülhamit tarafından mahkemeye verilmiştir.
Aslında bu olayın gerçek nedeninin, Abdülaziz'in tahttan indirilme-
si, yerine V. Murat'ın getirilmesi olayına (1876) Süleyman Paşa'nın
Harp Okulu taburlanyla katılması olduğu ileri sürülmektedir. Ab-
dülaziz'in tahttan indirilmesi, Sultan Murat'ın tahta çıkanlması ile
ilgili olaylan anılanna dayanılarak anlatan "Hiss-i İnkılap" adlı ese-
ri yazmıştı. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşını aynntılanyla ele alan
"Umdetü'l-Hâkâyık" adlı bir eseri daha vardır. "Süleyman Paşa Mu-
hakemesi" adlı eser ise Süleyman Nesip adıyla tanınan oğlu tarafın-
dan babasının hatıralanna dayanarak yazılmıştır.
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Sözünü edeceğimiz tasan, "Süleyman Paşa Muhakemesi" adlı
bu kitapta bulunmaktadır. Bu Kanûn-ı Esasi taslağının tam metni
dip notda da verilmektedir11.

Süleyman Paşa Tasarısı, "Kanun-i Esasi Müsveddesi" adı ile
yazılmıştır. 45 madde'den oluşan tasanda herhangi bir şekilde bö-
lüm aynlığı yapılmamış, madde 1, madde 2, madde 3 şeklinde 45
maddelik hükümler sıralanmıştır. 45. madde'nin sonunda "Bu müs-
vedde ber-vech-i bâlâ kırkbeş madde'den ibaret olup maddelerin
tertipsizliğine ve bir çok esasın noksan olmasına bakılırsa bir gün
aceleten kaleme alınmış ve tekrar mütâlâa ve tashih olunmamıştır12"
gibi bir not'da yazılmıştır. Gerçekten de genel olarak maddelere
baktığımızda ve diğer tasanlan gözönüne getirdiğimiz zaman, tasa-
nnın biraz itinasız bir şekilde ele alındığını görmekteyiz.

Tasanda Padişah hukukunu, Meclisin görevlerini, Mebus se-
çimlerini içeren maddeler yanında, Padişahın nakdi ve şahsi cezala-
n affetmeyeceği, Meclisin mahkum ettiği kişiyi affetme hakkı ol-
madığı ve Padişahın paranın ayannı düşüremeyeceği gibi konulara
değinmektedir.

Tasanda Divân-ı Memâlik adlı bir meclis önerilmektedir. Üye-
ler vilayetlere göre belirlenecektir. Bu meclis'in 35 gayr-i resmi ve
30 resmi üyesi olacaktır. Resmi üyeler "kazasker, müşirân, ümerâyı
berriye ve bazı ricalden oluşan fünûn, maarif, ticaret ve emlak"
temsilcisi olmamakla beraber para ve şahıs cezalannı affetmeye
yetkisi yoktur13.

Süleyman Paşa tasansı özetle bu hükümleri içermektedir. Tasa-
nnın hem içerik hem de yazımı kurallanna şekil bakımından uygun
olmadığından büyük bir önemi yoktur. Bu nedenle üzerinde fazlaca
durmaya gerek görülmedi.

KANÛN-I ESASİ KOMİSYONUNUN KURULMASI

II. Abdülhamit'in tahta çıkanlmasının neden meşruti bir düzeni
kabul etmesinden dolayıdır. Ancak 31 Ağustos 1876 tarihinde tahta
çıkan II. Abdülhamit verdiği sözleri yerine getirmede hiç de acele

11. Süleyman Nesip, Süleyman Paşa Muhakemesi I, Konsantiniye, 1328, s.63-66.
12. Süleyman Paşa Muhakemesi, s.66.
13. İlknur Polat, "Süleyman Paşa'nın Kanûn-ı Esâsî Tasansı" adlı yayınlanmamış

makalesi.
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etmemektedir. Cülus Hattını dahi 12 günlük bir gecikme ile yayın-
lamıştır.

Sözünü edeceğimiz bu komisyon kurulmadan önce'de Kanûn-i
Esasi tasarılarının hazırlanması ile ilgili bazı çalışmaların yapılmış
olduğu anlaşılmaktadır.

Başbakanlık Arşiv'inde görmüş olduğum bir belgede yer alan
görüş ve düşünceler Kanûn-i Esâsi'ye neden gerek gördüğünü açık-
lamaktadır. Şöyle ki, "Takviye-i İdâre-i hükümet ve telif-i hukuk ve
menâfi-i tebâ için, ihtiyacât-ı asr ile mütenâsib Devlet-i Âliye'nin
düvel-i müsnedine beyninde haiz olduğu... ve mevki-i ufûk-ı tanzi-
mât-ı celile vâzı... saltanât-ı seniye'nin usûl-i idâre-i esâsiyesi şer-i
şerife müstenid bulunmasına ve şeriatın mütemeddine-i ahkâmı
devletin menâfi-i maliyesi için dahi zemin-i kâfi olmasına mebni
idare-i umûmiye-i hükümet için ittihaz edilecek kaide-i mesuliyete
dair yapılacak nizâmnâmeler ahkâmının herhalde şer-i şerife ile tat-
bik ve telif edilmesi lâzım geleceğine ve bu dahi evvel emr'de er-
bâb'-ı ehliyet ve memûlat'dan mürekkep bir cemiyet akdiyle..."
mümkün olacağı belirtilmektedir. Bunun içinde diğer devletlerin
yönetim biçimlerini bilen kanunlardan anlayan Osmanlı Hüküme-
tince alınabilecek olanlarını seçmeye muktedir, mülki memurlardan
seri hükümlere uygunluk içinde ulemadan böyle bir cemiyetin oluş-
masında yer verilmesi, bu nitelikli kimselerin isimlerinin belirlene-
rek onlardan oluşacak komisyonu "Kanûn-i Esasi ve Nizam Lâyi-
halarının" hazırlanmasında onların arasından seçilecek kimselerin
görevlendirilmesi, hazırlanacak tasarının Bakanlar Kurulu'nda ince-
lendikten sonra gerekenin yapılması konularının Padişah'ın düşün-
cesi olduğu belirtiliyor. Bunun için bu akşam Bakanlardan oluşacak
bir meclis-i meşveret toplanması, akla gelecek konuların karara
bağlanmasının Padişah'tan istenmesi meclis-i umûmi'nin toplanma-
sınında Padişah'ın isteğiyle ertelenmesi, Bosna, Hersek ve Bulgaris-
tan için istenen bağımsız yönetimin oluşmasına gerek bırakmamak
için vilâyet umum meclis'in sahip olacağı yetkilerin meclis-i
umûmiye bırakılmasının Padişaha önerilmesinin uygun olduğu be-
lirtiliyordu14.

14. Başbakanlık Arşivi (Bundan sonra B.A.) Kısım No: 23, Evrak No: 1838, Zarf
No: 11, Karton No: 71 "Kanûn-ı Esâsi'nin Tanzimini müzâkere etmek üzere zevat tarafın-
dan tetkikat yapılmasına dair Mabeyn Başkatipliğinden Sadârete yazılan 11 N.229 tarihli
cevabi tezkeresi."
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Bunun üzerine 30 Eylül 1876'da Abdülhamit'in iradesi ile
ulema ve üst düzey devlet görevlilerinden oluşan bir komisyon top-
lanmış, yapılacak idari düzenlemelerin yanısıra Anayasa konusu da
yeniden görüşülmeye başlamıştı. 30 Eylül 1876 tarihli bir irade ile
bu, Bakanlar Kuruluna ve devlet ileri gelenlerine bildirilmişti15.
Böylece Mithat Paşa başkanlığında özel bir meclis oluşturuldu. 20
kişiden oluşan bu özel komisyon Kanun-i Esasi konusunu görüşme-
ye karar vermişti. Böylece Anayasanın hazırlanması için çalışmalar
resmen ve fiilen başlatılmış oldu.

Bu komisyona Mithat Paşa ve Sait Paşa Kanun-i Esasi tasarıla-
rı sunmuş ancak görüşmelerde bir sonuca varılamamıştı. Komis-
yonda Kanun-i Esasi lehine ve aleyhine tartışmalar olmuş, bu tartış-
malar basına da yansımıştı. Ayrıca Kanûn-ı Esâsi'ye karşı olanlar
basılı bildiriler bile dağıtmıştı. Nitekim 8 Ekim 1876'da Babıâli'de
toplanan Bakanlar Kurulunda yeni bir komisyon kurulması kararı-
nın alınması, bu düşüncemizi doğrulamaktadır.

8 Ekim 1876 (19 Ramazan 1293) Babıâli'de toplanan Meclis-i
Vükelâ, ilam düşünülen Kanûn-ı Esasi ile ilgili neler yapılabilece-
ğini tesbit edecekti. Ayrıca Meclis-i Umûmi'nin görevlerini, bakan-
larla memurların uyacakları kuralları belirleyecek, yönetmeliklerin
hazırlanması ile görevlendirilecek bir komisyonun kurulmasının
Padişah'ın emri gereği olduğu gözönünde tutularak komisyon için
akla gelenlerin isimlerini kapsayan bir liste hazırlanmıştır. Liste Pa-
dişahın onayına sunulmuştu. Bunun üzerine aynı gün Mabeyn-i Hü-
mâyun Başkatipliğinden Sadrazamlığa tebliğ edilen "İrâde-i Seni-
ye" ile arz olunan komisyonun Şûrâ-yı Devlet Reisi Mithat Paşa
başkanlığında hemen kurulması uygun görülmüştü16.

"Kanûn-i Esasi ve Meclis-i Umûminin Vezayif-i Dahiliyesine
dair yapılacak nizamet lâyihalarının tanzimine mahsus komisyon
azaları17" başlığı altında verilen üyelerin isimlerini alfabetik sıraya
uygun olarak veriyoruz.

15. Ahmet Mithat, age, s.196: Roderich Davison, Reform in the Otoman Empire,
1856-1876, Princeton, New Jersey, 1963 s.368.

16. B.S. Baykal, "T. Meşrutiyete Dair Belgeler", TTK. Belleten, Sayı: 96, s.602.
17. B.S. Baykal, I. Meşrutiyete Dair Belgeler, Belleten, Sayı:96, s.602.
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8 Ekim 1876 tarihli listede adlan yer alan üyeler şunlardır:

1. Abidin Bey (Borsa Komiseri)18

2. Ahmet Esat Efendi (Uryanizade)

3. Aleksandır (Karatodori) Efendi (Hariciye Müsteşan)

4. ve 5. Ferik (Sonradan seçilecek iki kişi)

6. Hayrullah Efendi (Yesarizade, Üsküdar Hukuk Mahkemesi
Reisi)

7. Hilmi Efendi (Esseyid Ahmet Hilmi)

8. Halil Efendi (Fetva Emini)

9. Kadri Bey (Şehremini)

10. Kostaki Bey (Altıncı Daire Reisi)

11. Namık Paşa (Heyet-i Vükela Üyesi)

12. Odiyan Efendi (Nafia Müsteşan)

13. Ohannes Efendi (Şura-yı Devlet Azası) (Chammich Qhan-
nes)

14. Ömer Efendi (Evkaf Müfettişliği Müsteşan)

15. Ömer Efendi (Meclis Tetkikat Üyesi)

16. (Mehmet) Kani Paşa (Heyet-i Vükela Üyesi)

17. Mithat Paşa (Şura-yı Devlet Başkanı ve aynı zamanda ko-
misyon başkanı ve Heyet-i Vükela Üyesi)

18. Ramiz Efendi (Mahkeme-i Temyiz Azası)

19. Sami Paşa

2O.Sava Paşa (Mekteb-i Sultani Nazın)

21. Seyfüddin Efendi

22. Server Paşa (Nafia Nazın ve Heyet-i Vükela Üyesi)

23. Vahan Efendi (Adliye Müsteşan)

24. Ziya Bey (Maarif Müsteşan)

18. Bu şahsın ilk çıkan listede adı yoktur. Ancak aynı gün çıkan ek bir tezirere ile
Abidin Bey de komisyona dahil edilmiştir. Baykal, agm, Belge no:5.
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Mithat Paşa'nın başkanlığında başlangıçta bir başkan, isimleri
belirlenmemiş iki ferik de dahil 24 kişiden oluşan bu komisyona
başka kişilerin de katıldığını görmekteyiz. Bu yüzden değişik kay-
naklarda verilen sayılar birbirini tutmamaktadır. Örneğin, Davison
sayıyı 28 olarak vermektedir. Mithat Cemal Kuntay ise, komisyon-
da asker ve sivil paşalar, sanklı hükümet adamlan, beyler ve efen-
diler, inkilapçılar olmak üzere dört çeşit üye olduğunu belirtiyor.
Komisyon üyeleri hakkında kısa bilgiler veren Kuntay sayıyı da 24
olarak belirlemektedir19. Ancak bizim daha önce verdiğimiz liste ile
aralarında fark vardır. Yine Robert Devereux'de komisyon üye sa-
yısını 28 olarak tesbit etmiştir20. Oysa bizim en son tesbit edebildi-
ğimiz toplam üye sayısı 37'dir. Komisyon üyeleri arasındaki farklı-
lıklar yanında komisyonun üye sayısının çeşitlilik göstermesi, ilk
oluşturulan komisyona daha sonraları yeni üye atanmasından kay-
naklanmaktadır21. Diyebiliriz ki, 8 Ekim 1876'da komisyon oluştu-
rulduktan sonra, Kanûn-ı Esâsi'nin ilan tarihi olan 23 Aralık
1876'ya kadar geçen aşağı-yukan iki buçuk aylık bir dönemde ko-
misyona yeni üyeler katılmış ve üye sayısı 37'yi bulmuştur. Bu sa-
yının daha da artması muhtemeldir.

Komisyon'u oluşturan üyelerin bütünü üst düzey devlet hizme-
tinde bulunmuş birinci derecede hizmet görmekte olan kimselerdi.
Komisyon başkanlığına getirilen Mithat Paşa22 Tuna, Suriye, Ay-
dın, Niş valiliklerinde bulunmuş, Şura-yı Devlet başkanlığına kadar
yükselmiş, bilgili ve başarılı meşrutiyet taraftan bir kişiydi.

Üyelerin mesleklere göre dağılımına baktığımızda şu tablo or-
taya çıkmaktaydı.

BAKANLAR

1. Cevdet Paşa (Maarif Müsteşarı)

2. Nâmık Paşa (Heyet-i Vükela Üyesi)

19. M.C. Kuntay, agc, s.75.
20. Robert Devereux, The First Constituional Period a study of the Mithat Constuti-

on and Parliament, Baltimore, 1983, s.47-48, Ek:A, s.259.
21. Komisyona üye olan kişilerin ve sayılarının çeşitli olması konusu tezimizde ay-

rıntıları ile irdelenmiştir.
22. Komisyon başkanlığı bazı kaynaklarda Server Paşa bazılarında Mithat Paşa ola-

rak gösterilmiştir. Araştırmamızda komisyonun Mithat Paşa'nın başkanlığı altında oluştu-
rulduğunu gördük. Bk., Baykal, I. Meşrutiyete Dair Belgeler, s.602-603, Belge no:3.
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3. (Mehmet) Kani Paşa (Heyet-i Vükelâ Üyesi)

4. Mithat Paşa (Şûrâ-yı Devlet Başkam ve Heyet-i Vükelâ

Üyesi)

5. Mehmet Saip Molla (Şûrâ-yı Devlet Üyesi)

6. Server Paşa (Nafiâ Nâzın)

YÜKSEK DEVLET GÖREVLİLERİ
7. Odiyan Efendi (Nafıa Müsteşan)
8. Vahan Efendi (Adliye Müsteşan)
9. Ziya Bey (Maarif Müsteşan)
10. Aleksandır Karatodori Efendi (Hariciye Müsteşan)
11. Sava Paşa (Mekteb-i Sultani Nâzın)
12. Ömer Efendi (Evkaf Müfettişliği Müsteşan
13. Sami Paşa (Heyet-i Vükela Üyesi)
14. Ohannes Efendi (Çamiç) (Şûrâ-yı Devlet Âzası)

ULEMA VE ADLİYE MENSUPLARI
15. Ahmet Esat Efendi (Uryânizade, Rumeli Kazaskeri)
16. Halil Efendi (Fetva Emini)
17. Mustafa Hayrullah Efendi (Yesarizâde, Hukuk Mahkemesi

Reisi)
18. Abidin Bey (Borsa Komiseri)
19. Ömer Efendi (Meclis-i Tetkikat Üyesi)
20. Ramiz Efendi (Mahkeme-i Temyiz Azası)
21. Asım Efendi (Sûdûr'dan)

ASKERLER

22. Mahmut Mesut Paşa
23. Aziz Paşa
24. Süleyman Paşa

Server Paşa'nın başkan olduğunu belirten eserler: Osman Nuri, Abdülhamit'in Devri
Saltanatı, İstanbul, 1327, s.165: Karal, Osmanlı Tarihi, c.VIII, s.218: Ç. Üçok, "1876 Ana-
yası'nın Kaynaklan "Türk Parlementoculuğunun ilk Yüzyılı, 1876-1976, Ankara, s.4: Mit-
hat Paşa'nın başkan olduğunu belirten eserler: M. Cemalettin, Mirât-ı Hakikât, İstanbul,
1326, s.221: R. Okandan, Amme Hukukumuz Tarihinde I. Meşrutiyet Devri ve Karakate-
ristik Vasıflan, İstanbul, 1941, s.29.
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BELEDİYE MENSUPLARI

25. Kadri Bey (Şehremini)

26. Kostaki Bey (VI. Daire Reisi)

GÖREVLERİ SAPTANAMAYANLAR

27. Mehmet Emin

28. Esat Efendi

29. Seyfettin Efendi

30. Zeynelabidin

31. Esseyid Ahmet Hilmi

32. Essiyid İsmail Ramiz

33. Esseyid Mahmut Mesut

34. Esseyid Mehmet İzzet

35. Yanko Efendi

36. Abdülhamit Ziyaeddin

YAZAR VE DÜŞÜNÜR

37. Namık Kemal

KOMİSYON ÇALIŞMALARI

8 Ekim 1876'da oluşturulan Kanûn-ı Esasi Komisyonu bir ta-
raftan "Talimât-ı Muvakkateyi"23 hazırlarken, diğer taraftanda Ana-
yasa taslağı hazırlama işini yürütmekteydi. Haftanın belirli günle-
rinde Babıâlide, geceleri ise komisyon'un önde gelen üyelerinden
Server Paşa'nın konağında bazen de Mithat ve Mahmut Celalettin
Paşa'nın24 evlerinde haftada dört gün toplanarak çalışmalarını ara-
lıksız sürdürüyordu25.

23. Komisyon Anayasa taslağını hazırlamak yanında, Kanûn-ı Esasi ilan edilmeden
önce Meclis-i Mebûsan'ın toplanmasına çalışmıştır. Komisyon'un ele aldığı ilk konu bu-
dur. Mebuslar Meclisinin kimlerden, nasıl oluşacağı ve nasıl toplanacağını belirleyerek
hazırlanan geçici bir yönetmelikle (Talimât-ı Muvâkkate) ile seçimin İstanbul ve taşrada
nasıl yapılacağı saptanmıştı. 15 Ekim 1876 (26 Ramazan 1293) tarihinde Padişahın onayı-
na sunulan Talimât-ı Muvakkate 6 Kasım 1876'da (17 Şevval 11293) ilân edilmiştir.

24. Mahmut Celalettin Paşa, Abdülhamit'in eniştesidir. Bu nedenle kendisine Enişte
Paşa adı da verilmiştir.

25. Kuntay, age, s.83: Devereux, age, s.45.
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Birtakım çalışma grupları oluşturulmuştu. Bu grupların birinin
başında Cevdet Paşa bulunmaktaydı. Görevi ise, yönetimle ilgili
yasalar hazırlamaktı. İkinci alt çalışma grubu ise, Server Paşa'nın
başkanlığında oluşturulmuştu. Basım yasasını hazırlamakla görev-
liydi. En önemli alt komisyon ise, Ziya Bey'in başkanlığında, Na-
mık Kemal, Çamiç Ohannes, Ramiz Efendi, Sav Paşa, Hayrullah
Efendi ve Abidin Bey'den oluşuyordu. Anayasa seçim kanunu yap-
makla görevliydi26.

Bu çalışmalara bütün üyelerin düzenli katılıp katılmadıklarını
saptama olanağımız olmadı. Elimizde toplanma günleri, çalışma bi-
çimleri hakkında yeterli bilgi ve belge ne yazık ki bulunmamakta-
dır. Toplantılarda tutanak tutulup tutulmadığını, tutulduysa, sakla-
nıp saklanmadığını, saklandıysa nerede olduğunu saptama
olanağımız olmadı. Başbakanlık Arşivindeki tasnif çalışmaları iler-
ledikçe bu dokümanın ortaya çıkacağını ummaktayız.

Dönemin gazetelerine komisyon çalışmaları ve toplantıları ile
ilgili kısa haberler arada sırada yansımışsa da bunlara dayanarak
sağlıklı bir değerlendirme yapmak olası değildir. Bizden önce bu
konuda yapılan araştırmalar için Robert Devereux'ün "The First
Constitunial Period a study of the Mithat Constution and Parlia-
ment" adlı eseri daha sonra buna dayanarak Roderich H. Davi-
son'un "Reform in the Ottoman Empire" adlı kitabında aktardıkları
bilgiler bizim kullandığımız kaynakların yamsıra, görme imkânı
bulamadığımız bazı yabancı gazetelere de dayanmaktadır. Ne var
ki, derledikleri bilgiler ayrıntı vermekten uzak olup, komisyon ça-
lışmalarını aydınlatmakta yetersiz kalmaktadır.

Bu koşullarda biz de komisyonun çalışma biçimi ve toplanma
günleri hakkında bilinenlerin ötesine geçme olanağı bulamadık.
Ancak bizden önce hiçbir araştırmacının görmediği ve bu yüzden
de değerlendirilmeyen çok önemli saydığımız iki anayasa taslağı
elimizde bulunmaktadır. Bu taslaklardan hareketle komisyonda ya-
pılmış olan hazırlık ve çalışmaların hangi evrelerden geçip, nasıl
sonuçlandığını ilk kez bu çalışmamızda ortaya koymaya çaba gös-
tereceğiz.

KANUN-I ESASİ'NİN BİLİNMEYEN İKİ TASARISI

"Kanûn-ı Esasi" başlıklı bir mukaddeme ve 11 ana bölüm ha-
linde 113 maddeden oluşan ve Başvekalet Arşivi, Yıldız Tasnifi,

26. Devereux, age, s.45: Kuntay, age, s.57.
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Kısım No:71'de yer alan "Kanûn-ı Esasi lâyıhasıyla, Meclis-i Vüke-
lâ'nın vazifelerine müteâlik kararname müsveddesinin, Namık Ke-
mal, Sait Pasa ve diğerleri tarafından düzeltilmiş olan nüshaları"
kaydıyla katologlara geçen bu ilk tasarı; kuruluşu hakkında bilgi
verdiğimiz bu komisyon tarafından hazırlanmıştır. Bunu, tasan üze-
rinde bazı maddelerin düzeltilmesi veya değiştirilmesi amacıyla ya-
pılan ekler ve derkenarlar açıkça göstermektedir.

Şöyle ki, 24., 47., 54., maddelerin derkenarında "komisyon"
ifadesinin yer alması bu görüşümüzü doğrulamaktadır.

Bu tasarının önceki müsveddenin dışında ilk taslak olduğu, eli-
mizde bulunan aynı arşiv'den alınma Kısım No: 18, Evrak No: 491,
Zarf No: 127, Karton No: 41, "Kanûn-ı Esasi" başlıklı ve kayda
"Kanûn-ı Esasi" müsveddesinin Saffet Paşa eliyle düzeltilmiş nüs-
hası" olarak geçen 130 maddelik diğer bir taslağın olmasıdır. Dü-
zeltilip genişletilerek, Kanûn-ı Esâsi'ye dönüştürülen taslak budur.

Komisyonun hazırladığı ilk tasarının kapsamına baktığımızda
bir mukaddeme ve 11 bölümden oluştuğunu görmekteyiz. 113 mad-
delik bu tasarının kimi maddelerine ek'ler ve düzeltmeler yapılmış-
tır. Bu düzeltmelerin Namık Kemal'in kaleminden çıktığı anlaşıl-
maktadır. Şöyle ki, mukaddemesi'nin derkenarında yer alan ifade,
Namık Kemal'e ait olup Padişah'a "âriza" şeklinde ayrıca sunulmuş
olduğu bilinmektedir27.

Tasan üzerindeki diğer düzeltme ve değişikliklerin de Namık
Kemal tarafından yapıldığı bu şekilde ortaya çıkmaktadır. Yaklaşık
olarak komisyonun oluşturulmasından bir ay sonra (-Namık Ke-
mal'in komisyon'a giriş tarihi 2 Kasım 1876'dır-) çalışmalara katıl-
dığını, dolayısıyla bu taslağın hazırlanmasının başlangıç safhasında
bulunmadığını söyleyebiliriz.

Maddeleri ve derkenarlan transkribe edilerek ek'te verilen bu
tasanmn komisyonda müsveddesinin hazırlandığı, bu müsvedde'de
yer alan kimi ifade ve görüşlerin Bakanlar Kurulunda çıkanldığı
Namık Kemal'in açıklamalarından anlaşılmaktadır28. Bunun yanısı-
ra, ne tasanmn üzerinde, ne de derkenarlarda, hazırlandığı ya da
Padişah'a sunulduğu tarihle ilgili, hiç bir kaydın bulunmaması, ko-

27. B.A., Yıldız Tasnifi, Kısım no:23, Evrak no: 1795, Zarf no: 11, Karton no: 71.
28. Bk. 30. Madde derkenarı.
29. Ahmet Mithat, age., b.194-195.
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misyon'un bu taslağı ne kadar sürede hazırladığını belirleyebilme-
mize olanak bırakmamaktadır.

Ahmet Mithat, Üss-i İnkılap'da Osmanlı ileri gelen devlet
adamlarının Kanûn-ı Esâsi'nin, Padişahın ve Halife'nin hukukuna
dokunduğu konusunda lâyihalar sunduklannı bazılarının da gazete-
lerde ya da gizli yazılarla aynı doğrultuda görüş belirttiklerini vur-
guladıktan sonra o zamana kadar hürriyet ve serbestinin en yüksek
tabakalannda yer alan Namık Kemal'in bile Padişah'a takdim ettiği
ârizalannda "Kanûn-ı Esâsi'nin Hukûk-ı celileyi hilâfet penâhiye
dokunacak bir hayli cihetleri arz edilmiş ve mekâtib-i mezkûre'nin
birisinde şu "...bundan başka yapılan nizam-ı esasiye meclis-i vüke-
lada icra olunan tadiller dikkat-i mahsusa-ı şahanelerine şayeste-
dir. Çünkü herşeyden ziyâde hukuk-ı seniye'yi şahinşahilerine do-
kunuluyor" ibaresi bir numune olmak üzere buraya kaydedilmiştir."
demektedir29.

Gerçekten de Namık Kemal'in özellikle tasarının son kısmına
yazdıkları Ahmet Mithat'ın görüşlerini doğrular görülmektedir.
"Hukûk-ı Padişahiye müteallik olan bendler ise kalktığı halde usûl-
ı veraset rabıtasından çıkacağı ve hilâfet-i kübrâ-yı İslâmiye
Kanûn-ı Esâsi'den hariç bir emr-i mevhum hükmüne gireceği- gibi...
muahedât akdine ve harb ve sulh ilânına ve harekât-ı askeriye icra-
sına meclis-i umûminin hak kazanmış olduğu ve zât-ı hazret-i padi-
şahi'de âhkâm-ı seriye ve kanûniye'yi icra ve mücâzât-ı avf ve tâdil
için bir selâhiyet-i kanuniye kalmayacağı ve bu suretle saltanat-ı
Osmaniye en büyük bir muhatarayı inkıraza düşeceği meydanda-
dır..." ifadeleriyle Meclis-i Umûmiye yetki tanındığını, fakat Padi-
şahın yetkisiz kaldığı kuşkusunu açıkta ortaya koymaktadır. Buna
karşılık sorgusuz sualsiz güvenliği sarsan ya da şüphe çeken kimse-
lerin sürgüne gönderilmeleri hükmünün Kanûn-i Esâsi'ye konulma-
sına şiddetle karası çıkar. Böyle bir maddenin öncelikle Kanûn-i
Esâsi'yi bütünüyle lağv edeceği, ikinci olarak Avrupa'ya karşı
"Tanzimatı bile kaldırmış olduğumuzu" isbat edeceğimiz anlamına
geldiğini, bu sakıncaları olmasa bile, memurlara her şüphelendikle-
ri hakkında Padişaha suç duyurusunda bulunmaları yetkisinin veril-
miş olacağı, bu tür bir önlemi almanın gerçekten güvenliği de sağ-
lamayacağını açıklıkla vurgulamaktadır. Ne var ki onun Padişahın
işine gelen düşüncelerini benimseyerek, bunları sözünü edeceğimiz
tasarıya geçirildiğini, diğer düşüncelerinin ise bir kenara atılacağını
göreceğiz.
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Üzerinde duracağımız ikinci tasan 11 Bölüm ve 130 maddeden
oluşmaktadır30. Madde başlığı konmadan yalnızca numaralarla be-
lirleme yapılmıştır (1,2,3... vb. gibi). Bazı maddeleri bir önceki ka-
nun tasarısı ile aynı olmakla birlikte değişik madde ve konulan da
kapsamaktadır".

İlkinde olduğu gibi, İkinci Tasannın da düzeltildiğini görmek-
teyiz. Arşiv kaydına göre, bu düzeltmeler Saffet Paşa tarafından ya-
pılmıştır. Tasnifçilerin bu kanıya hangi kaynaklardan yararlanarak
vardıklannı ne yazık ki henüz belirleyemedik". Dosyada bulunması
gereken, kimi evrakın çıkanldığı, yerine konmadığı ya da başka
tasniflere kanştığı akla gelmektedir.

Bizim bu sözünü ettiğimiz, Komisyon tarafından hazırlanan iki
tasandan başka ve bunlardan da önce hazırlanmış bir tasan, Mithat
Paşa tarafından özel olarak Aldülhamit'e takdim ediliyor. Abdülha-
mit de kendisine sunulan bu tasanya istinaden, 18 Kasım 1876'da
(18 Teşrin-i Sâni 1876) Mithat Paşa'ya bir tezkere yolluyor". Ab-
dülhamit "...Bunun âhkâm-ı şâmilesinde usûl-ı istidâd-ı memlekete
muvafık olmayan şeyler görülmüştür..." diyerek bazı maddelerin ta-
dile ihtiyacı olduğunu belirtmektedir. Mithat Paşa'da iki gün sonra
Mâbeyn Başkatipliğine yazdığı tezkere de kendisi de tasannın tadi-
le ihtiyaç olan noktalan olduğunu itiraf ederek, tasanyı Bakanlar
Kuruluna verdiğini belirtmiş, Konferanstan önce, Kanûn-ı Esâsi'nin
ilan edilmesi gerektiğini açıklamıştır.

Bu Kanûn-ı Esasi lâyihası, Bakanlar Kurulunda görüşüldükten
sonra, Padişah hak ve yetkileri sınırlama kabul etmediğinden, hila-
fet ve saltanatın hakkını ihlal edeceğini düşünen Bakanlar Kurulu,

30. "Kanûn-ı Esasi müsveddesinin Saffet Paşa eliyle düzeltilmiş nüshası "B.A., Yıl-
dız tasnifi, kısım no: 18, Evrak no: 491, Zarf no: 127, karton no: 41.

31. Tezimizde birinci tasan olarak ele aldığımız tasan, ikinci tasan ile karşılaştırıl-
mış, aynen ikinci tasanya aktarılan değiştirilerek geçirilen ya da hiç bir suretle ikinci tasa-
nya geçirilmeyen maddeler açıklanmıştır. Bu arada N. Kemal'in maddeler üzerindeki de-
ğerlendirmeleri de ele alınarak karşılaştırılmış bulunmaktadır.

İkinci aşamada, ikinci tasan ile Kanûn-ı Esasi arasındaki benzerlik ve farklılıklar or-
taya konularak 1876 Anayasası'na nasıl dönüştürüldüğü incelenmiştir.

32. Tank Zafer Tunaya, 9-10 Nisan 1976'da yapılan "Kanûn-ı Esâsi'nin 100. Yüı
Sempozyumu" Coşkun Üçok'un sunduğu bildirinin tartışmaları kısmında".. Başbakanlık
Arşivinde elimizin altında bulunan bir tasan vardır ki, o zamanın Nâzın Saffet Paşa, bunu
komisyonla yapılan tartışmalara göre çizmiş, üzerinde kendi satırlanyla değişiklik ekle-
miştir" demektedir. Düzeltmelerin Saffet Paşa tarafından yapıldığı kaydına yer verdiği
halde, bunun kaynağını haliyle sözlü bir tartışma olduğu için vermemektedir.

33. Tezkerenin tam metni için bakınız. B.A. Yıldız Tasnifi, Evrak no: 1114, zarf no:
11, Karton no: 71, kısım no: 23, Kuntay, age, s.96.
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hükümdarın hak ve yetkileri hakkında, tasarının başında yazılmış
olan maddeleri kaldırmıştır. Yerine Tanzimat Fermanı'nda olduğu
gibi bir "mukaddeme" koymuştur. İşte bu daha önceki tasan, bizim
elimizde olan ve ilk tasan olarak nitelendirdiğimiz taşandır. Bu ta-
sannın bir "mukaddemesi" bulunmaktadır. Namık Kemal'de bu ta-
sannın, Bakanlar Kurulu elinde güdük bir sadaret emri şekline gir-
diğine vakıf olunca" işin büsbütün kötü olduğunu görür ve
Bakanlar Kurulunun tasan üzerinde yaptığı değişikliklerin zarannı
bildirmek için, Abdülhamit'e bir ariza sunar34. Bu konudaki görüşle-
rini ilk tasannın mukaddemesinin derkenannda da yukanda belirtti-
ğimiz gibi açıklamıştır.

O halde diyebiliriz ki, bizim elimizde olan bu iki tasandan da-
ha önce, bir tasan müsveddesi daha vardır. Ancak bu ne yazık ki
elimizde bulunmamaktadır. İşte 1876 Kanûn-ı Esâsi'si şu andaki
belirlemelerimize göre, üç evreden geçtikten sonra, son halini al-
mıştır.

34. Kuntay, age, s.97: Mahmut Kemal İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar,
cüz. I, İstanbul, 1969, s.343.
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EK'LER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

I. EK

"Kanun-ı Esasi Layıhasıyla, Meclis-i Vükela'nın Vazifelerine Müteallik Kararname
Müsveddesinin Namık Kemal, Sait Paşa, Mahmut Paşa ve Diğerleri Tarafından Düzeltil-
miş Olan Nüshaları" adı ile Arşiv'de kayıtlı belge ve transkripsiyonu verilmiştir. Tasarıya
Namık Kemal'in yazmış olduğu derkenarlar, belgenin aslında da görüleceği gibi madde
kenarlarına yazılmış ise de burada ayrıca verilmiştir.

II. Ek

"Kanun-ı Esasi Müsveddesinin Saffet Paşa Eliyle Düzeltilmiş Nüshası" adlı tasarı-
nında aslı ve transkripsiyonu sunulmuştur. Bu tasarı üzerine yapılan düzeltmeler aslında
olduğu gibi cümleler arasında parantez içinde verilmiştir.
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BİRİNCİ EK

KANÛN-İ ESÂSt

Zât-ı şevketsimât-ı hazret-i hilafetpenâhVnin hülâsa-ı niyet ve âmâl-ı mülûkâneleri
devlet-i âliyelerinin idare-i asaliyesini bir esâs-ı metin ve kaviye rabt ve tevsik ve kâffe-i
memâlik vet tebâ-ı şehanelerinin her hususda husûl-i sâadet haliyle beraber terakkiyât ve
hukukça müsavât-ı kâmilesini kavaid-i müstahkeme-i sahiha tahtında temin eylemek mad-
deleriolduğundan cülûs-ı hümayunlarından beri hil'l-cümle ikdâmat-ı şahaneleri zikr olu-
nan mekâsıd-ı hayriye'nin husûline masrûb olub bâ-husus iş hu bin iki yüz doksan üç se-
nesi şehr-i sabânın yirmi biri tarihiyle muverrahan karihe-i şahanelerinden sâdır olan
hatt-ı hümyûnları âhkâm-ı münifesince idare-i devlet-i âliye ve hûkûk-ı tebâ-i şahaneleri-
nin hâlen ve istikbâlen her türlü su'i-istimâlât ve taarûzatdan hıfz ve siyânetini bizzat ve
deruhte buyurmuş oldukları misüllü bu ûlûv-himmet-i mülûkânelerinin delâl-i celilesinden
olmak üzere devletin kâvânin ve nizâmât-ı mevzu'asına ve hazine-i celile'nin muvazene-i
varidat ve mesârifâtına nezâret vazifesiyle mükellef bir meclis teşkili dahil irâde-i hikmet
ifade-i hazret-i şahaneleri muktezâsından bulunmakla ol bâbda tâyin buyrulan esâsa tevfi-
ken hi'l-müzâkere karargir olan kanundur ki her-vech-i âti zikr ve beyân kılınır.

Tebâ-ı Devlet-i Osmaniye'nin Hukuk-ı Umûmiyesi

Birinci madde: Bin iki yüz elli beş senesi şabanının yirmi altıncı günü ilân olunan
Tanzimat-ı Hayriye Hatt-ı Hümâyunu mucibince sûnûf-ı tebâ-ı devleti âliye'den her fer-
din mal ve can ve ırz ve namusu zât-ı hazret-i padişahi'nin himâyet ve siyânet-i mahsûsâsı
tahtındadır.

İkinci madde: Devlet-i Osmaniye tâbiyetinde bulunan efradın herhangi din ve mez-
hebden olursa olsun bil'a-istisna cümlesi Osmanlı tâbir olunur. Ve Osmanlı sıfatı kanunen
muayyen olan ahvâle göre istihsal ve izâe edilir.

Üçüncü madde: Osmanlıların kâffesi hürriyet-i şahsiyelerine malik âhârın hukuk-ı
hürriyetlerine tecavüz etmemekle mükellefdir.

Dördüncü madde: Hürriyet-i şahsiye her türlü taarruzdan ma'sundur. Hiç kimse ka-
nunun tâyin ettiği sebeb ve sûretden maada bir bahane ile mücazât olunamaz.

Beşinci madde: Devlet-i Osmaniye'nin dini, din-i islamdır.Bu esâsı vikaye ile bera-
ber âsâyiş-i halkı ve âdâh-ı ûmûmiye-i ihlâl etmemek şartıyla Memâlik-i Osmaniye'de
mâruf olan hi'l-cümle edyânın serbesti-i icrası devletin taht-ı himayetindedir.

Altıncı madde: Matbuat kanun dairesinde serbesttir.

Yedinci madde: Tebâ-ı Osmaniye nizamı ve kanun dairesinde ticaret ve sanat vefe-
lâhat için her nevi şirketler teşkiline me'zûndur.

Sekizinci madde: Tebâ-ı Osmaniyeden bir veya birkaç kişinin gerek şahıslara ve ge-
rek umûma müteallik olan nizâmâta muhalif gördükleri bir maddeden dolayı işin merciine
arz-ı hal verdikleri gibi Meclis-i Umûmiye dahi müddei sıfatıyla imzalı ârz-ı hâl vermeğe
ve memurinin efa'linden istikaya selâhiyetleri vardır.

Dokuzuncu madde: Emr-i tedris serbesttir. Muayyen olan kanuna tab'iyet şartıyla
teba-i devlet-i âliye'den herkes umûmi ve husûsi tedrise mezundur.

Onuncu madde: Bi'l-cümle mektebler devletin taht-ı nezaretindedir. Teba-i Osmani-
ye'nin terbiyesi bir siyâk-ı ittihad ve intizam üzere olmak için iktiza eden esbaba teşebbüs
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olunacak ve milel-i muhtelife'nin umûr-ı itikâdiyelerine müteallik olan usûl-i ta'Iimiye'ye
halel getirilmeyecektir.

Onhirinci madde: Osmanlıların kaffesi huzûr-ı kanunda ve ahvâli diniye ve mezhe-
biyeden maada memleketin hukuk ve vezâifınde mütesâvidir.

Onikinci madde: memâlik-i Osmaniye'de bulunan akvam'dan her biri kendilerine
mahsus olan lisân-ı talim ve taallüm de müsavidir. Fakat hidemât-ı devlet'de istihdam
olunmak için devletin lisân-ı resmiyesi olan Türkçe'yi bilmek şarttır.

Onüçüncü madde: Devlet memuriyetinde umûm tebâ ehliyet ve kabiliyetlerine göre
münâsib olan memuriyetlere kabul olunur.

Ondördüncü madde: Tekâlif-i devlet nizamât-ı mahsûsasına tevfikan kaffe-i tebâ
beyninde herkesin kudreti nisbetince tarh ve tevzi olunur.

Onbeşinci madde: Herkes usulen mutasarrıf olduğu mal ve mülkden emindir. Menâ-
fi-i umûmiye için lüzumu sabit olmadıkça ve kanun mûcebince değer bahası peşin verilme-
dikçe kimsenin tasarrufunda olan mülk alınmaz.

Onaltıncı madde: Memâlik-i Osmaniye'de herkesin mesken ve menzili taaruzdan
maasûndur. Kanunen tâyin eylediği usulden maada bir sebeble hükümet tarafından ceb-
ren hiç kimsenin mesken ve menziline girilemez.

Onyedinci madde: Yapılacak usûl-i muhakeme kanunu hükmünce hiç kimse kanunen
mensûh olduğu mahkemeden başka bir mahkemeye gitmeye icbar olunamaz.

Onsekizinci madde: Müsadere ve angarya ve cerime memnudur. Fakat kanunen mu-
ayyen olan ahvâl müstesnadır.

Ondokuzuncu madde: Bir kanuna müstenid olmadıkça vergi ve rüsumat namıyla ve
nâm-ı âherle hiç kimseden bir akçe alınamaz.

Yirminci madde: İşkence ve sa'ir her nevi eziyet kat'iyen ve külliyen memnudur.

VÜKELÂ-Yi DEVLET

Yirmibirinci madde: Sadrazam reisü'l-vükelâdır. Mesned-i sadâret ve meşihât-ı İslâ-
miye taraf-ı padişahiden emniyet huyrulan zatlara ihale buyurulduğu misüllü sa'ir vükelâ-
nın memuriyetleri dahi bâ-irade-i şahane icra olunur.

Yirmiikinci madde: Meclis-i Vükelâ reisi, vükelâ'mn riyaseti tahtında olarak akd
olunuh dahili ve harici umûr-ı mühimmenin merciidir. Müzâkeratından muhtâç-t istizan
olanların kararları irade-i seniye ile icra olunur.

Yirmiüçüncü madde: Vükelâdan her biri dairesine aid olunan umûr'dan icrası
mezuniyeti tahtında bulunanları usûlüne tevfikan icra ve icrası mezuniyeti tahtında olma- •
yanları reisü'l-vükelâya arz eder. Reisü'l-vükelâ dahi o makûle mevaddan müzâkereye
muhtaç olmayanların muktezasını icra veyahut taraf-ı hazret-i padişahiden istizan ederek
ve muhtâc-ı müzakere bulunanları Meclis-i Vükelâ'mn müzakeresine arz eyleyerek müte-
allik buyrulacak irâde-i seniye mûcebince iktizasını ifâ eyler. Bu mesâlihin envai ve dere-
câtı nizâm-ı mahsûsa ile tâyin olunacaktır.

Yirmidördüncü madde: Vükela-ı Devlet, memuriyetlerine müteallik ahvâl ve icraat-
dan mes'uldür.
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Yirmiheşinci madde: Mehusân âzasından biri veya birkaçı Heyet-i Mehusânın da-
hil-i daire-i vazifesi olan ahvâlden dolayı vükela-t devletten bir zat hakkında mesuliyeti
mûcib şikayet beyan ettiği halde, evvela Heyet-i Mehusânın nizâm-ı dahilisi mucibince bu
misüllü mevaddm heyet'e havalesi lazım gelip gelmeyeceğini Müzakereye memur olan şu-
bede tetkik olunmak üzere şikayeti müşir Heyeti Mehûsan reisine verilecek takrir, reis ta-
rafından nihayet üç gün zarfında o şubeye gönderilir ve hu şube tarafından tahkikât-ı lâzı-
me-i icra ve istika olunan zat tarafından izahât-ı kâfiye istihsâl olunduktan sonra
şikayetin şâyân-ı müzâkere olunduğuna dair ekseriyetle tertih olunacak kararname Heyet-
i Mebusan'da kıra'at olunarak ve lede'l-iktiza şikayet olunan zat davetle bizzat veya h bil-
vasıta vereceği izahat istima kılınarak âzâ-ı mevcûde'nin sülûsan-ı ekseriyet-i mutlakasıy-
la kabul olunur ise muhakeme talebini müş'ir mazbatası re'isü'l-vükela'ya takdim ile le-
de'l-arz müteallik olacak irade-i seniye üzerine keyfiyet divan-ı aliye havale olunur.

Yirmialtıncı madde: Vükeladan itham olunanların ûsûl-i muhakemeleri kanûn-ı
mahsûs ile tâyin edilecektir.

Yirmiyedinci madde: Memuriyetlerinden hariç ve sırf zatlarına ait her nevi deavi de
vükela'nın sair efrâd-ı osmâniyeden asla farkı yoktur. Bu misüllü husûsatın muhakemesi
aid olduğu mehâkim-i umûmiye'de icra olunur.

Yirmisekizinci madde: Divân-ı Âli'nin daire-i ithâmiyesi tarafından müttehem oldu-
ğuna karar verilen vükela tehriye-i zimmet edinceye kadar vekaletten sakıt olur.

Yirmi dokuzuncu madde: Vükela ile Heyet-i Mehusân arasında ihtilaf olunan mad-
delerden birinin kabulünde vükela tarafından ısrar olunup da mehûsan canibinden ekseri-
yet-i ârâ ile ve tafsîlen eshâh-ı mucibe beyanıyla katiyen ve mükerreren red edildiği halde
vükelânın tebdili veyahut mehusânın feshi münhasıran yed-i iktidar-ı hazret-i padişahide-
dir.

Otuzuncu madde: Meclisi Umûmi münakid olmadığı zamanlarda devleti bir muha-
taradan veyahud emniyet-i umûmiyi halelden vikaye için bir zaruret-i mübreme zuhur etti-
ği ve hu bahda vazma lüzum görünecek kanunun müzâkeresi için Meclis'in celh ve cemine
vakit müsaid olmadığı halde Kanun-ı Esasi ahkâmına mugayyir olmamak üzere Heyet-i
Vükela tarafından verilen kararlar Heyet-i Mehusânın içtimaiyle verilecek karara kadar
hâ-irade-i seniye muvakkaten kanun hüküm ve kuvvetindedir.

Otuzbirinci madde: Vükeladan her biri her ne zaman murad ederse heyetlerin iki-
sinde dahi bulunmak veyahud maiyetindeki rüesa-ı memurinden birini, tarafından vekale-
ten bulundurmak ve irâd-unutukda âzâya tekaddüm etmek hakkını haizdir.

Otuzikinci madde: İstizâh-ı madde için vükelâdan birinin huzurunda Meclis-i Mehu-
sanda ekseriyetiyle karar verilerek davet olundukta ya bizzat bulunarak veyahud maiye-
tindeki rüesâ-ı memurinden birini göndererek irad olunacak suallere cevab verecek veya-
hud lüzum görür ise mesuliyetini üzerine alarak cevabını tehir etmek selâhiyetine haiz
olacaktır.

MEMURİN

Otuzüçüncü Madde: Bi'l-cümle me'mûrin nizâmen tâyin olunacak şerait üzere ehil
ve müstahak oldukları memuriyetlere intihab olunacaktır. Ve hu veçhile intihah olunan
memurlar kanunen mucibi azl-i hal veya hareketi tahakkuk etmedikçe veya kendisi istifa
etmedikçe veyahud devletçe bîr seheb-i zaruri görülmedikçe azl ve tebdil olunamaz ve
hüsn-i hareket ve istikamet eshâhından olanlar ve devletçe sebeh-i zaruriye mehni infisal
edenler nizam-ı mahsûsunda tayin olunacağı veçhile terakkiyata ve tekaüd ve mazûliyet
maaşlarına nail olacaklardır.
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Otuzdördüncü madde: Her memurin vezayifı nizam-ı mahsûs ile tayin olunacağın-
dan her memur kendi vazifesi dairesinde mesuldür.

Otuzbeşinci madde: Memurun amirine hürmet ve riayeti lâzımeden ise de itaati
kanunun tayin ettiği daireye mahsustur. Hilâf-ı kanun olan ûmûrda amire ataat
mesuliyetten kurtulmağa medar olamaz.

MECLİS-1 UMÛMÎ-1 OSMÂNt

Otuzaltıncı madde: Meclis-i Umûmi-i Osmâni Heyet-i Âyân ve Heyet-i Mebûsan
namlarıyla başka başka iki heyeti muhtevidir.

Otuzyedinci madde: Meclisi Umûmi'nin iki heyeti beher sene teşrin-i sâni ihtidasın-
da tecemmu eder. Ve hâ-irâde-i seniye açılır. Ve Mart ihtidasında yine hû-irâde-i seniye
kapanır. Bu heyetlerden hiri diğerinin müctemi bulunmadığı zaman mün'akid olamaz.

Otuzsekizinci madde: Zât-ı Hazret-i Padişahi görünecek lüzum üzerine Meclis-i
Umûmiyi vaktinden evvel dahi açar ve müddet-i muayene-i içtimamda tenkis veya temdid
eder.

Otuzdokuzuncu madde: Meclis-i Umûmi'nin yevmi-i küşâdmda zât-ı hazret-i padişa-
hi veyahud taraflarından bi'l-vekâle Sadrazam hazır olduğu ve vükela-ı devletle iki heye-
tin âzâlı mevcûdesi birlikte bulundukları halde resm-i küşad icra olunuh sene-i câriye zar-
fında devletin ahvâl-i dahiliye ve münesebatı hariciyesine ve sene-i âtiyede ittihâzına
lüzum görülecek tedâhir ve teşebbüsata dair bir nutk-u hümâyun kıraat olunur.

Kırkıncı madde: Meclis-i Umûmi âzâlığına intihah veya nash olunan zevat mecliin
yevm-i küşâdmda sadrazam huzurunda ve o gün hazır bulunmayan olur ise, mensuh oldu-
ğu heyet müctemi olduğu halde reisleri huzurunda zât-ı hazret-i padişahiye ve vatanına
sadâkat ve Kanûn-ı Esasi ahkâmına ve uhdesine tevdi olunan vazifeye riayetle hilafından
mücanehed eyleyeceğine tahlif edilir.

Kırkhirinci madde: Meclis-i Umûmi âzası rey ve mütalaa beyanında muhtar olarak
bunlardan hiç hiri bir güne va'd ve vaid ve talimat kaydı altında bulunamaz ve gerek ver-
diği reylerden ve gerek meclisin müzakerâtı esnasında beyan ettiği mütalâlardan dolayı
bir veçhile itham olunamaz. Meğer ki. Meclisin nizamnâme-i dahilisi hilafında hareket et-
miş ola. Bu takdirce nizamnâme-i mezkûr hükmünce muamele görür.

Kırkikinci madde: Meclis-i Umûmi âzasından birinin hıyanet ve Kanûn-ı Esâsi'yi
nakz ve ilgaya tasaddi ve irtibak töhmetlerinden biriyle müttehem olduğuna mensuh oldu-
ğu heyet azası mevcudesinin Sülûsan-ı ekseriyet-i mutlakasıyla karar verilir. Veyahud
kanunen hahs ve nefyi mucib bir ceza ile mahkum olur ise âzâlık sıfatı zail olur. Ve hu efâ-
lin muhakemesiyle mücazatı aid olduğu mahkeme tarafından rüyet ve hükm olunur.

Kırküçüncü madde: Meclis-i Umûmi âzasından her biri reyini bizzat itâ eder. Ve her
birinin müzâkerede bulunan bir maddeyi red ve kabulüne dair rey vermekten içtinâba
hakkı vardır.

Kırkdördüncü madde: Bir kimse zikr olunan iki heyetin ikisine birden âzâ olamaz.

Kırkheşinci madde: Meclis-i Umûmi Heyetlerinin ikisinde dahi müretteh olan âlâ-
nın nısfından bir ziyâde hazır bulunmadıkça müzakereye mübaderet olunamaz. Ve kaffe-i
müzakerât sülüsân-ı ekseriyetle meşrut olmayan hûsûs'atda hazır bulunan âzânın ekseri-
yet-i mutlakasıyla karargir olur. Ve müsâvi-i ârâ vukuunda reisin reyi iki ad edilir.
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Kırkaltıncı madde: Bir kimse şahsına müteallik davasından dolayı Meclis-i
Umûmi'nin iki heyetinden birine arz-ı hal verdiği halde eğer evvela aid olduğu memûrin-i
devlete veyahud o memurların tabi bulundukları mercii'e müracaat etmediği tebeyyün
eder ise, arz-ı red olunur.

Kırkyedinci madde: Müceddeden kanun tanzimi veya kâvânin-i mevcûdeden birinin
tadili teklifi Heyet-i Vükelaya aid olduğu gibi Heyet-i Mebûsanın dahi kendi vazife-i mu-
ayyeneleri dairesinde bulunan mevad için kanun tanzimi veyahud kâvânin-i mevcûdenin
birinin tadilini istidaya selâhiyetleri olmağla evvelce mâkâm-ı sadâret vasıtasıyla tarâf-ı
şahaneden istizan olunarak irâde-i seniye müteallik buyrulur ise, aid olduğu dairelerden
verilecek izahat ve tafsilât üzerine lâyihalarının tanzimi Şurâ-ı Devlete hâvâle olunur.

Kırksekizinci madde: Şûra-ı Devlette^ bi'l-müzâkere tanzim olunacak kâvânin lâyiha-
ları Heyet-i Mebûsan'da badehu Heyet-i Ayan'da tetkik ve kahül olunduktan sonra icrâ-i
ahkâmına irâde-i seniye-i hazret-i padişahi müteallik buyrulur ise düstûru'l-âmel olur. Ve
işbu heyetlerin birinde katiyen red olunan kanun layihası o senenin müddet-i içtimaiyesin-
de tekrar mevkii müzâkereye konulamaz.

Kırkdokuzuncu madde: Bir kanun lâyihası evvela Heyet-i Mebusunda hedehû He-
yet-i Âyân-da bend hend okunub ve bendine rey verilih ekseriyet-i ârâ ile karar verilme-
dikçe ve hade'l-karar Heyet-i Mecmuası için dahi tekrar ekseriyetiyle karar hasıl olmadık-
ça kabul olunmuş olmaz.

Ellinci madde: Bu heyetler vükeladan veya onların/göndereceği vekillerden veya
kendi azalarından olmayan yahud resmen davet olunmuş memurinden bulunmayan hiç bir
kimseyi gerek asaleten ve gerek bir cemaat tarafından vekâleten bir madde ifadesi için
gelmiş olduğu halde asla kahül edemez ve ifadelerini ifade istima eyleyemez.

Ellibirinci madde: Heyetlerin müzâkeratı lisân-ı Türki üzere cereyan eder. Ve müzâ-
kere olunacak lâyihaların suretleri tah ile yevm-i müzâkereden evvel âzâya tevzi olunur.

Elliikinci madde: Heyetlerde verilecek reyler ya tayini esâmi veyahut işâret-ı
mahsûsa veyahud rey-i hafi ile olur. Rey-i hafi usûlünün icrası âzâyı mevcûde'nin ekseri-
yet-i ârâsı ile karar verilmeğe mütevakıftır.

Elliüçüncü madde: Her heyetin inzihât-ı dahilisini münhasıran kendi reisi icra eder.

HEYET-ÎÂYÂN

Ellidördüncü madde: Heyet-i Ayanın reisi ve âzası nihayet mikdârı Heyet-i
Mehûsan azasının sülüs miktarını tecavüz etmemek üzere doğrudan doğruya taraf-ı haz-
ret-i padişahiden nasb olunur.

Ellibeşinci madde: Heyet-i Ayana âzâ tâyin olunahilmek için âsâr ve efali umûmun
vüsuk ve itimâdına şâyân ve umûr-ı devlet de hidemât-ı memdûhası mesbûk ve müteârif
sevatdan olmak kırk yaşından aşağı bulunmamak lazımdır. Fakat şeref-i sıhrîyet-i seniye-
ye nail olanlardan Meclis-i Âyân'a âzâ olanlar şart-ı âhirden müstesnadır.

Ellialtıncı madde: Heyet-i Âyân azalığı kayd-ı hayat iledir. Bu memuriyetlere vüke-
lalık ve valilik ve ordu müşirliği ve kadı askerlik ve elçilik ve patriklik ve haham haşıhk
memuriyetlerinde bulunmuş olan mezûlinden ve berri ve bahri memuriyete tayin olunan-
lar âzâlık memuriyetinden sakıt olur.



582 SELDA KAYA KILIÇ

Elliyedinci madde: Heyet-i Âyânın âzâlık maaşı şehriye onbin kuruştur. Başka bir
nam ile hazineden muvazzaf olan âzânın maaşı ve tayini eğer on bir kuruştan dûn ise o
miktara iblağ olunur. Ve eğer on hin kuruş veya ziyade ise, ibkâ olunur.

Ellisekizinci madde: Heyet-i Ayan, Heyet-i Mebûsandan verilen kâvânin ve muvaze-
ne lâyihalarını tetkik ile eğer bunlarda esasen umûr-ı diniye'ye ve zât-ı hazret-i padişahi-
nin hukûk-ı seniyesine ve hürriyete ve Kanûn-ı Esasi ahkâmına ve devletin temâmiyet-i
mülkiyesine ve memleketin emniyet-i dahiliyesine ve vatanın esbâh-ı müdafa'a ve muhafa-
zasına ve adâb-ı umûmiye'ye halel verir bir şey görür ise, mütâlasmın ilâvesiyle ya kati-
yen red veyahud tadil ve tashih olunmak üzere Heyet-i Mebûsan'a iade eder. Ve kabul et-
tiği lâyihaları tasdik ile reisü'l-vükeleya arz eyler ve heyete takdim olunan arz-ı halleri
bi't-tetkik lüzum görür ise ilavesi mütala ile beraber makâm-ı sadârete takdim eder.

HEYET-İ MEBUS AN

Ellidokuzuncu madde: Heyet-i mebûsanın miktar-ı âzası tebâ-ı Osmâniyeden her
seksen hin nüfusı zükûrda bir nefer olmak itibariyle tertih olunur.

Altmışıncı madde: Emr-i intihah rey-i hafi kaidesi üzerine müessesdir. Sûret-i icrası
kanûn-ı mahsûs ile tâyin olunacaktır.

Altmışbirinci madde Heyet-i Mehûsan âzâlığtyla hükümet memuriyeti bir zat uhde-
sinde içtima edemez. Fakat vükelâdan intihah olanların âzâlığı mücazdır. Ve sair
memuriyetinden biri mehûsanlığa intihah olunur ise kabul edip etmemek ved-i ihtiyarın-
dadır. Fakat kabul ettiği memuriyetinden infisâl eder.

Altmışikinci madde: Heyet-i Mehûsan için âzâlığa intihabı caiz olmayanlar şunlar-
dır: Evvela tebâ-ı devlet-i aliyeden olmayan saniyen nizâm-ı mahsûs mucibince muvakka-
ten heyet-i ecnebiye imtiyazını haiz olan sâlisen Türkçe bilmeyen, rahien otuz yaşını ikmal
etmeyen hâmisen hin-i intihabında bir kimsenin hizmetkârlığında bulunan, sâdisen iflas
ile mahkum oluhda iade-i itibar etmemiş olan, sâhian mahcûriyetine hükm-i lahik oluh da
fekk-i hacr edilmeyen, sâmien hukûk-ı medeniden sakıt olmuş olan, tâsien tâhiyet-i ecnebi-
ye iddiasında bulunan kimselerdir. Bunlar mebus olamaz dörd seneden sonra icra oluna-
cak intihahlarda mehus olmak için Türkçe okumak ve mümkün mertebe yazmak şart ola-
caktır.

Altmışüçüncü madde: Mebusan intihâh-ı umûmisi dört senede bir kere icra olunur
ve her mebusun müretteb memuriyeti dört seneden ibaret olup fakat tekrar intihah olun-
mak caizdir.

Altmışdördüncü madde: Mebusların intihâh-ı umûmisine heyetin mebde-i içtimai
olan teşrin-i sani'den lâ-akâl dört mah mukaddem başlanılır.

Altmış beşinci madde: Heyet-i Mehûsan azâsı'nm her biri kendini intihah eden dai-
renin ayrıca vekili olmayıh umûm Osmanlıların vekili hükmündedir.

Altmışaltına madde: Müntehihler intihab edecekleri mebusları mensuh oldukları
daire-i vilâyet ahâlisinden intihah etmeye mecburdurlar.

Altmışyedinci madde: Ba-irade-i seniye Heyet-i Mehûsan fesh ile dağıldığı halde ni-
hayet altı mah müctemi olmak üzere umûm mebûsanın müceddeden intihabına başlanıla-
caktır.

Altmışsekizinci madde: Heyet-i Mehûsan âzasından hiri vefat eder, veya esbah-ı
hacriye'ye meşrû'adan birine duçar olur, veyahud bir uzun müddet meclise devam etmez.
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veyahut istifa eder veya mahkûmiyet veya kahül-û memuriyet cihetiyle azalıktan sakıt
olursa yerine nihayet gelecek içtimaya yetişmek üzere usûl-i vech ile diğeri tâyin olunur.

Altmışdokuzuncu madde: Münhal olan mebusluk makamlarına intihah olunacak
âzânın memuriyeti gelecek intihâb-ı umûmi zamanına kadardır.

Yetmişinci madde: Mebuslardan her birine beher sene içtima için hazineden yirmi
bin kuruş verilecek ve şehriye beş bin kuruş maaş itibariyle memûrin-i mülkiye nizâmına
tevfikan azimet ve avdet hacırahı ilâ kılınacaktır.

Yetmişhirinci madde: Heyet-i Mebûsan riyasetine heyet tarafından ekseriyetle üç ve
ikinci ve üçüncü riyasetlere üçer neferki ceman dokuz zat intihâb olunarak huzûr-ı şaha-
neye arz ile bunlardan birisi riyasete ve ikisi reis vekaletlerine hâ-irâde-i seniye tercih ve
memuriyetleri icra kılınır.

Yetmişikinci madde: Heyet-i Mebûsanın müzâkeratı alenidir. Fakat hır madde-i mü-
himmeden dolayı müzâkerat hafi tutulmak ve vükelâdan biri veyahud Heyet-i Mebûsanın
reis veyahud âzasından beş zat tarafından teklif olundukda heyetin içtima ettiği mahal,
âzânın maadasından tahliye edilerek teklifin red ve kahüli için ekseriyet-i ârâya müracaat
edilir.

Yetmişüçüncü madde: Heyet-i Mehûsanın müddet-i içtimaiyesinde âzâdan hiç biri
heyet tarafından ithama seheh-i kâfi bulunduğuna ekseriyetle karar verilmedikçe veyahud
bir cünha veya cinayet icra ederken veya icraya mütakih tutulmadıkça tevkif ve mahkeme-
olunamaz.

Yetmişdördüncü madde: Heyet-i Mebûsan kendüye havale olunacak kâvânen lâyma-
larını müzâkere ile bunların umûr-ı maliye'ye ve Kanûn-ı Esâsi'ye müteallik maddeleri
red veya kabul veyahud tadil eder. Ve mesârif-i umûmiye muvâzene kanûnında gösterildi-
ği veçhile Heyet-i Mebûsanda tafsilatıyla tetkik olunduktan sonra mikdarına vükela ile
birlikte karar verilir ve buna karşılık olacak varidatın keyfiyeti ve kemiyeti ve sûret-î tevzi
ve tedâriki kezâlık vükelâ ile birlikte tâyin edilir.

MEHÂKİM

Yetmişbeşinci madde: Kanûn-ı mahsûsuna tevfiken tarâf-ı devletten nash olunan ve
yedlerine bir berât-ı şerif verilen hakimler lâyen azildir fakat istifaları kabul olunur. Ha-
kimlerin terakkiyatı ve meslekleri ve tehdil-i memuriyetleri ve tekaüdleri bir cürüm ile
mahkûmiyet üzerine az! olunmaları dahi kanûn-ı mahsûs hükmüne tâbidir. Ve hakimlerin
ve mehâkim memurlarının matluh olan evsâfın iş hu kanun irae eder.

Yetmişaltmcı madde: Mahkemelerde her nevi muhakeme alenen cereyan eder. Ve
ilâmatm neşrine mezuniyet vardır. Ancak kanunun musarrah esvaba mehni mahkeme-i
muhakeme hafi tutulabilir.

Yetmişyedinci madde: Herkes huzûr-ı mahkemede hukukunu muhafaza için lüzum
gördüğü vesait-i meşrûayı istimal edebilir.
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Yetmişsekizinci madde: Bir mahkeme vazifesi dahilinde olan davanın her ne vesile
ile olur ise olsun rüiyetinden imtina edemez. Ve bir kere riayetine veyahud rüiyeti için ik-
tiza eden tahkikât-ı Ulâya1 haşladıktan sonra tatil veya taaviki dahi caiz olamaz.

Meğer ki müddei davadan keff-i ved etmiş ola. Şu kadar ki cezaya mütâllik deâvi de
hükümete aid olan hukûk-ı nizâmı veçhile yine icra olunur.

Yetmişdokuzuncu madde: Her dâva aid olduğu mahkemede rüiyet olunur. Eşhas ile
hükümet beynindeki dâvalar dahi mehâkim-i umûmiye'ye aiddir.

Sekseninci madde: Mahkemeler her türlü müdâhaleden azadedir.

Seksenbirinci madde: Deâvi-i Şerriye, Mehâkim-i Şerriye'de ve Devâi-i Nizamiye,
Mehâkim-i Nizâmiye'de rüiyet olunur.

Seksenikinci madde: Mahkemelerin sınıf ve vezaif ve selâhiyetinin derecat ve taksi-
matı ve hükkamın tavzifi kavânine müsteniddir.

Seksenüçüncü madde: Her ne nam ile olursa olsun bazı mevâd-ı mahsûseyi rüiyet ve
hükm etmek için mehâkim-i muayene haricinde fevkalade bir mahkeme veyahud hükm ver-
mek selâhiyetini haiz komisyon teşkili katiyen caiz değildir. Fakat kanunen muayyen oldu-
ğu veçhile tâyin-i müvella ve tahkim caizdir.

Seksendördüncü madde: Hiç bir hakim, hakimlik sıfatıyla devletin maaşlı bir başka
memuriyetini uhdesinde cem edemez.

Seksenbeşinci madde: Ûmur-ı cezaiye de hukûk-ı deaviyi vikâye'ye memur müddei
umûmiler bulunacak ve bunların vezâifve derecâtı kanun ile tâyin olunacaktır.

DİVÂN-IÂLİ

Seksenaltıncı madde: Divân-ı Âli otuz âzâdan mürekkeptir. Bunların on'u Heyet-i
Ayan ve on'u Şûrâ-ı Devlet ve on'u Mahkeme-i Temyiz ve istinaf rüesa ve âzasından kura
ile tefrik ve tayin olunarak Heyet-i Âyân dairesinde lüzum göründükçe bâ-irâde-i seniye
akd olunur. Vazifesi vükela ile mahkeme-i temyiz rüesa ve azasının ve zât ve hukûk-ı şaha-
ne aleyhinde harekete ve devleti bir hâl-i muhataraya ilkâya tasaddi eyleyenlerin muhâ-
kemesidir.

Seksenyedinci madde: Divân-ı Ali ikiye münkâsım oluh biri Daire-i İthâmiye^ ve biri
Divân-ı Hükümdür. Daire-i ithâmiye dokuz âzâdan ibaret olup bunun üçü Heyet-i Âyân ve
üçü Divân-ı Temyiz ve istinaf ve üçü Şûrâ-ı Devlet âzasından Divân-ı Âliye alınacak âzâ
içinden kura ile intihab olunur.

Seksensekizinci madde: Bu daire şikayet olunan zevatın müttehim olup olmadığına
sülûsan ekseriyetle karar verir ve Daire-i İthâmiye ve bulunanlar Divân-ı Hüküm de bulu-
namaz.

Seksendokuzuncu madde: Divân-ı Hüküm, yedisi Heyet-i Âyân ve yedisi Divân-ı
Temyiz ve istinaf ve yedisi Şûrâ-ı Devlet rüesa ve âzasından olmak üzere Divân-ı Âli âzâ-
sınm yirmibir neferinden mürekkeb olarak Daire-i İthâmiye tarafından muhakemesi lâzım
olduğuna karar verilmiş ve davalar hakkında âzâyı mürettehenîn sülûsan ekseriyetiyle ka-
tiyen ve kâvânin-i mevzûasına tatbiken hükm eder ve hükümleri kahil-i istinaf ve temyiz
değildir.

1. Metinde bu kelime ı X> Ç^ ' şeklinde yazılmış, herhalde yazım hatası
olmalı.
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UMÛR-I MALİYE

Doksanıncı madde: Tekâlif-i devletin hiç biri bir kanun ile tayin olunmadıkça va'z
ve tevzi istihsâl olunamaz.

Doksanhirinci madde: Devletin bütçesi varidat ve mesârifat-ı takribiyesini mühey-
yin kanundur. Tekâlif-i Devletin vâzı ve tevzii ve tahsili emrinde mûstenid olunacağı ka-
nun budur.

Doksanikinci madde: Bütçe yani muvâzene-i umûmiye kanunu, Meclis-i Umûmi'de
madde be madde tetkik ve kabul olunur varidat ve mesarifât-ı mühimmenin müfredatı ca-
mi' olmak üzere ona merbut olan cedveller nizamen tâyin olunan numunesine tevfikan ak-
sam vefüsûl ve mevâd-ı müteadide'ye münkasım olarak bunların müzakeresi dahi fasıl fa-
sıl icra edilir.

Doksanüçüncü madde: Muvâzene-i umûmiye kanunu müteallik olduğu senenin
duhûlünde mevki-i icraya konulabilmek için lâyihası Heyet-i Mebûsana, Meclis-i
Umûminin küsâdı akabinde itâ olunur.

Doksandördüncü madde: Bir kanûn-ı mahsûs ile muayyen olmadıkça enval-i devlet-
ten muvazene haricinde sarfiyat caiz olamaz.

Doksanbeşinci madde: Meclis-i Umûmi'ninmünakid bulunmadığı esnada esbâh-ı
mücrebe-i fevkalade 'den dolayı muvâzene haricinde masraf ithiyarına lüzûm-ı kavi tahak-
kuk eder ise, mesuliyeti Heyyet-i Vükelâya aid olmak ve Meclis-i Umûmi'nin küşâdı aka-
binde ona dair kanun lâyihası Meclis-i Umûmi'ye verilmek üzere o masrafın arz ve istizan
ile sâdır olacak isrâde-i seniye üzerine tedarik ve sarfı caiz olur.

Doksanaltıncı madde: Muvazene kanununun hükmü bir seneye mahsustur. O sene-
nin haricinde hükmü câri olamaz ancak bazı ahvâl-i fevkâlededen dolayı Meclis-i
Mehûsan muvâzeneyi kararlaştırmaksızın fesh olunduğu halde hükmü bir seneyi tecavüz
etmemek üzere bir kararname ile vükelâ-ı devlet bâ-irâde-i seniye sene-i sabıka muvaze-
nesinin cereyân-ı ahkâmı Meclis-i Mebûsanın gelecek içtimasına kadar temdid ederler.

Doksanyedinci madde: Muhasebe-i Katiye kanunu müteallik olduğu senenin varida-
tından istihsâl olunan mebâliğ ile yine o senenin mesârifatında vuku bulan sarfiyatın mik-
tarı hakikisini müheyyin olarak bunun şekil ve taksimatı dahi muvâzene-i umûmiye
kanununa lamıyla mutabık olacaktır.

Doksansekizinci madde: Muhasebe-i Katiye kanununun lâyihası müteallik olduğu
senenin hitâmından itibaren nihayet dört sene sonra Meclis-i Umûmiye itâ olunur.

Doksandokuzuncu madde Envâl-i Devletin kabz ve sarfına memur olanların muha-
sebelerini rüiyet ve deavirden tanzim olunan sal muhasebelerine tetkik ederek, hülâsa-ı
tetkikat ve netice-i mütalaatını her sene bir takrir-i mahsûs ile Heyet-i Mebûsan'a arz ey-
lemek üzere bir divân-ı muhasebat teşkil olunacaktır.

Yüzüncü madde: Bu divanın âzası on iki kişiden müretteh olacak ve her biri Heyet-i
Mebûsandan ekseriyetle azlinin lüzumu tasdik olunmadıkça memuriyetlerinde kayd-ı ha-
yat ile kalmak üzere bâ-irâde-i seniye nash olunacaktır.

Yüzbirinci madde: Divân-ı Muhasebat azasının evsâfı ve vazifesinin tafsilatı ve
sûret-i istifa ve tebdil ve terakki ve tekaüdü ve aklamınm keyfiyet-i teşkili bir nizâm-ı
mahsûs ile tayin olunacaktır.
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VİLÂYET

Yüzikinci madde: Vilâyetin ûsûl-i idaresi tevsii mezuniyet ve tefrik ve vezaif kaidesi
üzerine müesses olup derecât-ı nizâm-ı mahsûs ile tayin kılınacaktır.

Yüzüçüncü madde: Vilâyet ve liva ve kaza merkezlerinde olan idare meclisleriyle se-
nede bir defa merkez-i vilayet'de içtima eden Meclisi Umûmi azasının sûret-i intihabı bir
kanûn-ı mahsus ile tevsi olunacaktır.

Yüzdördüncü madde: Vilayât Meclis-i Umûmisinin vezaifi yapılacak kanun-ı
mahsûsunda beyân olunacağı veçhile ta'rik ve meabir tanzimi ve itibar sandıklarının teş-
kili ve sanayi ve ticaret vefelahat teshii gibi umûr-ı nafıaya müteallik mevâd hakkında ve
umûma aid maarif ve terbiyenin intişarı yolunda müzakereta şâmil olmakla beraber teka-
lif ve mürettebatı miriye'nin sûret-i tevzi ve istihsâlinde ve muâmelat-ı sâire'de kâvânin ve
nizâmatı-ı mahsûsa ahkâmına muhalif gördükleri ahvâlin müteallik olduğu makam ve
mevkiileri tebliğiyle tashih ve ıslâhı zımnında arz-ı şikayet selahiyetini dahi muhtevi ola-
caktır.

Yüzbeşinci madde: Müsakkafât müstefilat ve mukûd-ı mevkûfe hasılatının şurût-ı
vakfiyesi ve teamülü kadimi veçhile meşrut lehine ve hayrat ve mûherata sarf olunmak
üzere vaziyet edilen envalin vâl-i eylâmın nizamnâme-i mahsûs veçhile sûret-i idaresine
nezaret etmek üzere her kazada her milletin bir cemeet meclisi bulunacak ve bu meclisler
tanzim edilecek nizâmât-ı mahsûsası veçhile her milletin müntehab efradından mürekkeh
olacaktır ve meclis-i mezkûre mahalleri hükümetlerini ve Vilâyet Mecâlis-i Umûmiyesini
kendilerine mercii bileceklerdir.

Yüzaltıncı madde: Ûmûr-ı Belediye Dersaadet ve taşralarda bi'l-intihab teşkil olu-
nacak Deâvir-i Belediye Meclisleriyle idare olunacak ve bu dairelerin sûret-i teşkil ve ve-
zaifi ve azasının sûret-i intihabı kânûn-ı mahsûs ile tayin kılınacaktır.

MEVÂD-t ŞETTA

Yüzyedinci madde: Mülkün bir cihetinde ihtilal zuhur edeceğini müeyyed âsâr ve
emaret görüldüğü halde hükümet-i seniye'nin o mahalle mahsûs olmak üzere muvakkaten
(idare-i örfiye) ilanına hakkı vardır. (İdare-i örfiye) kâvânin ve nizâmat-ı mülkiye'nin mu-
vakkaten tadilinden ibaret olub idâre-i örfiye tahtında bulunan mahallin sûret-i idaresi ni-
zâm-ı mahsûs ile tayin olunacaktır.

Yüzsekizinci madde: Osmanlı efradının kaffesince tahsil-i maarifin birinci mertebesi
mecburi olacak ve bunun derecat ve teferruatı nizâm-ı mahsûs ile tayin kılınacaktır.

Yüzdokuzuncu madde: Kanûn-i Esâsi'nin bir maddesi bile hiç bir seheb ve bahane
ile tadil veya icradan iskat edilemez.

Yüzonuncu madde: Kanûn-i Esâsi'nin mevâd-ı münderecesinden bazılarının icâb-ı
hal ve vakta göre tağyir ve tadiline lüzûm-ı sahih ve k'atı görüldüğü halde zikr-i ati şeriat
ile tadili caiz olabilir. Şöyle ki, Heyet-i Vükelâdan veya Heyet-i Âyân'dan veya Heyet-i
Mebûsan tarafından iş bu tadile dair bir teklif vûkû bulduğu halde evvela Meclis-i Mebu-
sanda âzâ-ı mürettebenin sülûsan ekseriyetiyle kabul olunur ve bu kabul Meclis-i Ayanın
kezâlik sülûsan ekseriyetiyle tasdik edildikten sonra irâde-i seniye dahi o merkezde sudur
ise tadilatı meşrüha düstûr'ul âmel olur ve Kanûn-i Esâsi'nin tadili teklif olunan bir mad-
desi bervechi meşruh müzakerân lâzımesinin icrâsıyla irâde-i seniyesinin sudûruna kadar
hüküm ve kuvvetini kaybetmeksizin meriyü'l-icrâ tutulur.
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Yüzonbirinci madde: Bir madde-i kanûniye'nin tefsiri lâzım geldikde umûr-ı adli-
ye'ye müteallik ise tâyin-i manası mahkeme-i temyize ve idare-i mülkiye'ye dahil ise, Şûrâ-
ı Devlete ve iş hu Kanûn-i Esâsi'de ise Heyet-iÂyân'a aittir.

Yüzonikinci madde: El-yevm düstûru' l-âmel bulunan kâvânin ve teamül ve âdât ile-
ride vaz olunacak kâvânin ve nizâmet ile tadil veya ilga olununcaya kadar meriyü'l-icra
olacaktır.

Yüzonüçüncü madde: Meclis-i Umûmiye dair olan fi 10 şevval sene 93 tarihli Tali-
mât-ı Muvakkâte'nin cereyân-ı ahkâmı yalnız birinci defa içtima edecek Meclis-i
Umûmi'nin müddet-i inikâdiyesi hitamına kadar olup ondan sonra hükmü câri değildir.

Kanun-i Esasi Tasarısına Namık Kemal'in Yazdığı Derkenarlar2

Mukaddime'nin Derkenarı: Mukaddime'nin en büyük mahzuru nizâm-ı esasiyi Bâh-ı
Âli tarafından verilme bir şey suretinde göstermesidir. Bâh-ı Âli'nin nice hin yalanları
üzerine neşr edeceği ıslahata Avrupa'da inanmaz halk da kanmaz. Avrupa mülkün ıslahını
sahihinden beklediği gibi halk da Padişahın ihsanını kendi lisânından ister. Mukaddime-
nin yazılışında olan eser-i cehalet dahi sûret-i mahsûsda şâyân-ı dikkattir. Terakkiyat hu-
susunda müsâvât-ı kamile Çıplak Mustafa'nın aklen Sait Paşa'ya, servetçe Zârifi'ye rütbe-
ce Sadrazam' müsavi olmuş demek olacağından bu kadar hedehate karşı hir söz nizâm-ı
esâsi'yi orta oyunu tekerlemeleri suretinde göstermek ve Avrupa'nın bütün emniyetini zail
etmek tabiidir.

1. Madde'nin Derkenarı: Bu hendde yalnız Tanzimat Hattından bahsetmek Tanzi-
mat'dan sonra verilen fermanları keenlem-yekün hükmünde göstereceğinden ve halbuki
bu fermanların bazıları muâdelâta kadar dere olunduğundan Rusya'ya bir büyük serrişte-
i şikâyet olur.

5. Madde'nin Derkenarı: Himaye maddesi hatarlıdır. Şer'an caiz olmadığından baş-
ka aklen dahi lâzım olmaz. Bu ibare'nin yerine hi'l cümle edyân icrâ-ı âyinde serbesttir
denilmek kifayet eder.

8. Madde'nin Derkenarı: Müdde'i sıfatıyla tabiri hükümet Meclisin vazifesini hilme-
mikten neş'et etmiş bir müta'ala eseridir. Müdde-i sıfatıyla gidilir. Umûma müteallik olan
nizâmet için Meclis'e verilecek arz-ı haller muhbir şifalıyladır.

21. Madde'nin Derkenarı: İdâre-i Devlet için Sadrazamın lüzumu yoktur. Husûsiyle
böyle Meclislerle idare olunacak hir devlet de umum vükelâ mesul olacağından padişahi-
den başka bir merciileri daha olursa mesuliyet kaidesi tamamiyle cereyan edemez.

22. Madde'nin Derkenarı: Bir muntazam devlet de Meclis-i Vükelâ'nın Padişahi'den
istizân'a muhtaç olmayacak hiç hir kararı olamaz.

24. Madde'nin Derkenarı: Komisyon tarafından verilen müsvedde de mucib-i mesu-
liyet olan mevâdın en mühimleri sayılmıştı tadatları da alınır.

25. Madde'nin Derkenarı: Şikâyet re'isü'l-vükelâ da olduğu halde mazbata yine ken-
disine mi gönderilsin. Bir de umûm milletin intihahla gelen hir Heyeti Vükelâ'dan şikaye-
ti için sa'ir düvel-i muntazamada olduğu gihi sâhih-i mülke arz etmeyip yine vükelâ'dan

2. Tasarının orjinalinde derkenarlar her maddenin yanına yazılmıştır. Fakat biz bura-
da derkenarları ayrı olarak vermiş bulunmaktayız.
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birine göndermek mecburiyetinde bulunsun. Buralara dikkat olununca pek kolay anlaşılı-
yor ki nizâm-ı esasi padişah veya millet için değil vükelanın kendilerine isnad ettikleri
hûkûk-ı mevhûmeyi mukaddes göstermek için tashih olunmuş.

30. Maddenin Derkenarı: Heyet-i Vükela tarafından hu hâhda verilecek kararların
mesuliyeti kendisine ait olmak şarttır. Komisyon tarafından verilen müsvedde dahi bu şart
münderic idi. Galiba mesuliyeti padişah'a bırakmak için hu şart tanzih edilmiş.

38. Maddenin Derkenarı: Tenkisi lüzumu yoktur. Lüzum gördüğü zaman meclisi da-
ğıtmak zât-ı hazret-i padişahinin yed-i iktidarını iken buraya bir tenkız tabiri koymak da
eser-i cehaletdir.

42. Madde'nin Derkenarı: Vükela'mn esbâh-ı töhmeti ta'dât olunmayıh ya yalnız
mebuslarmki, ta'adat edilmek vükelayı takdis ve milleti tahkir demektir.

47. Madde'nin Derkenarı: Komisyonun bendi hu şekle koymak sırf eser-i cehalettir.
Zaten bir kanunun, kanun olabilmesi en nihaye irâde-ipadişahi ile tasdik olunmağa müte-
vakkıf iken Vükela'mn teklif edeceği kanunlar müzakere için iradeye muhtaç olmamak ve
fakat Ayan ve Mebûsanm kanunları muhtaç olmak Âyân ve Mehûsanı tahkir'den başka bir
şey ifade etmez.

54. Madde'nin Derkenarı: Komisyonda da birkaç söylediği anlamdan hizim millete
göre o kadar Ayan çoktur. Maaş yetiştiremeyiz.

56. Madde'nin Derkenarı: Ayanın kimlerden intihah olacağı la'adat a lüzum yoktur.
Sıfatı lâzıme-i ca'mi-zevât şartı kifayet eder.

59. Madde'nin Derkenarı: Hiç hir devletde zükûr ve inâs elii bin kişiden ziyade He-
yet-i İntihâhiye yoktur. Seksen bin zükûrdan bir âzâ almak hizim meclisin Yunan Meclis-i
Mebûsan fenn-i siyasetinin en büyük mektebi olduğundan azası ne kadar.... olursa mülke
hizmet için o kadar hayırlı adam yetiştirilmiş olur. Bundan başka ziyade çok kimsenin ha-
la seksen hin kişiye malûm olamıyacağından heyet-i intihâhiye'yi, bu kadar vâsi tutmak
herkesin mutlaka bilmediği adamı intihah etmesi demektir.

66. Madde'nin Derkenarı: Şu bendin beynindeki zıddiyet noktası tashih edilerek söz
anlamaktan bütün bütün heri olduklarını gösterir. Madem ki, her mebus umûm Osmanlı-
ların vekili olacak müntehihlerin bulundukları vilâyet ahalisinden intihah olmaları neden
lâzım gelsin bundan başka her memleket azasını hirhirisinden intihab ederse Meclis-i
Mebûsan birtakım insafsızlarla dolar, isyan halinde bulunan yerlerden ise, daima rüesa-ı
fesâd âzâlığı gelir.

70. MAdde'nin Derkenarı: Maaş azdır, senevi yirmi hin kuruş ayda hin sekiz yüz ku-
ruş hile etmeyeceğinden ve fi'l-hâkika tüccar ve esnaf meclisin zamanı tatilinde başka bir
iş ile meşgul olabilirse de memurlar azalığı kabul ederse açıkta kalmak lazım geleceğin-
den aza arasında hizmet-i devlet de bulunmuş kimse görülemeyecektir. Halbuki âhvâl-i
devleti bilenler bütün memur takımıdır.

71. Madde'nin Derkenarı: Reis intihabı ve irâde-i seniye'ye ta'lik etmek sera-
ser-i hümayun'a hiçfaidesiz hir meşguliyet peyda etmekten başka hir tesir hâsıl etmez.

74. Madde'nin Derkenarı: Mebusların red ve kabulünü Kanûn-ı Esâsi'ye veya
Umûr-ı Maliye'ye müteallik maddelerde her kararının cahilane bir israfı kelamdır. Çünkü
dünyada Kanûn-ı Esâsi'ye veya Umûr-ı Maliye'ye ta'alluk etmeyecek bir madde-i
kanuniye olamaz.
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81. Madde'nin Derkenarı: En muzır benderden biridir. Sarıklı efendiler ilam harcı
tereke mahsûlü gibi menfaati-i şahsiyetlerini muhafaza için yazı verirler. Nizâm-ı Esâsi'de
mehâkim-i nizâmiye'yi hiç kabul etmeyenlerdir ki, mecelle ileride bir muntazam hale ko-
nulursa mahkemelerin umûmi mehâkim-i şeriye'ye kalp etmek mümkün olabilsin.

83. Madde'nin Derkenarı: Tâyin-i müvella ve tahkim kanunda münderic olduğundan
mahkeme-i fevkalade değildir. Bina'en-aleyh burada zikrine lüzum görülmez. Komis-
yon'da sarıklı efendilerin şerrine uğramıştı.

107. Madde'nin Derkenarı: İdare-i Örfiye sahih değildir. İdâre-i asker denilmelidir.
Bir de bu İdâre-i askeriye'nin ilanı mücerred İdare-i seniye'ye müteallik olmalıdır. Her
vali istediği yerde idare-i askeriye ilan ederse kanunun hükmü kalmaz.

110. Madde'nin Derkenarı: Cehalete dikkat huyrulsun ki, Heyet-i Ayan ve Mebûsan
furû'attan bir kanun teklif ederse müzakereye konulması irade-i şahaneye talik etmişler
halbuki Kanûn-i Esâsi'nin tadili müzakeresinde irâde-i şahaneye lüzum görmemişler.

111. Madde'nin Derkenarı: Kanûn-i Esâsi'nin tefsiri manası yalnız ayan'a ait ola-
maz, ihtida mebûsanda sonra âyân da müzâkere ile tasdik ya dajed suretiyle tavfiz eder.
Çünkü Kanûn-i Esâsi'yi padişah ihsan etmek ve sonra manasını Âyân'a vermek mantık da-
iresine bila şüphe hak sözlerdendir.

112. Madde'nin Derkenarı: Te'amül ve âdât kanun dairesine girmez. Bu da zikr-i
kanun ne demek olduğu bilmediğinden neşet eder.

"Tashihatın bâlâ'da arz olunan lekelerinden ma'ada en büyük seyyiesi mukaddime
de bulunan altı bendi, ilga etmesidir. Bunlardan biri Diyânet-i İslâmiye'ye müteallik oluh
beşinci madde de Devlet-i Âliye'nin dini din-i islamdır denilmiş iken mukaddime de öyle
bir bend bulunmasına hek de lüzum görülmese de ikinci bend kaldırıldığı halde arada va-
tanın tarifi kalmaz ve o halde eyalât-ı mümtaze'nin kaffesi kendilerine bu vatan eczasın-
dan saymamakta haklı olur. Hukûk-ı Padişahi'ye müteallik olan bendler ise, kalktığı halde
usûl-i veraset rabıtasından çıkacağı ve hilâfet-i kübrâ-ı İslâmiye Kanûn-i Esâsi'den hariç
bir umûr-ı mevhum hükmüne gireceği gibi rütbe ve mansıb tevcihine yükelanın ve eyalât-ı
mümtâze tevcihatına hidivlerin ve hutbe ve sikke eyalât-ı mümtaze vali ve prenslerinin ve
muahedât akdine ve harb ve sulh ilanına ve harekât-ı askeriye icrasına meclis-i
umûmi'nin kararında olduğu ve zât-ı hâzret-i padişahide âhkâm-ı seriye ve
kanûniye'yi icra ve mücâzatı akd ve tadil için hir selahiyet-i kanuniye kalmayacağı ve hu
suretle saltanatı-ı Osmaniye en büyük bir muhatare-i inkıraza düşeceği meydandadır.
Celb-i şihh ve selh-i emniyet ve neşr-i efkar-ı mazarra edenler sualsiz cevahsız memâlik-i
Osmaniye'den tardı hakkında ilavesi istenilen hende gelince höyle bir makale evvela
Kanûn-i Esâsi'ye tammıyla lağv eder. Saniyen Avrupa'ya karşı Tanzimatı bile kaldırmış
olduğumuzu ishat eder ki gaileyi hazıra mevzühillah mahvımıza hizmet eylerSâlisen hu
mahzurları olmasa hile memurlara her şüphe ettikleri adam hakkında zât-hazret-i padişa-
hiyi vâsıta-ı ceza etmek gibi bir seyyiye-i selâhiyeti vermiş olurRâbien haddi zatında dev-
leten ve emniyeten işe yaramaz. Çünkü o kabilden olan adamları mülkden çıkarmak efal-
lerince mücâzât-ı kanûniye'den beri bırakmaktadır. Her mülkde ne kadar ihtilal zuhur
etmiş ise, hariç de bulunan ahalisinin tahrikatıyla başlamıştır"3.

3. Bu son bölüm, herhangi bir madde'ye derkenar şeklinde yazılmış değildir. Tasarı-
nın son maddesi olan 113. madde'nin bitiminden sonra son sayfaya, tasarının bütünü hak-
kında yazılmış fikirlerdir.
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İKİNCİ EK

KANÛN-I ESÂSI

MEMÂLtK-İ DEVLET-1 OSMANİYE

1. Devlel-i Osmaniye memâlik ve kıtaatı hazırayı ve eyalât-ı mümtâzeyi muhtevi ve
usûlü idaresi esasen şer-i ahkâmına müstenid ve merbuttur.

2. Memâlik-i Devlet-i Osmaniye yek vücûd olmağla hiç bir zamanda hiç bir sebeple
inkısam kabul etmez.

3. Devlet-i Osmaniye'nin pây-ı tahtı İstanbul şehridir ve şehri mezkurun sair bilâd-ı
Osmâniyeden ayrı olarak bir güne imtiyaz ve muafiyeti yoktur.

ZÂT-IHAZRET-1 PADİŞAHI

4. Saltanat-ı seniye-i Osmaniye hilâfet-i kübrâ-yı İslâmiyeyi haiz olarak sülâle-i âli
Osmadan usûli kadimesi veçhile ekber evlada aittir.

5. Zât-i hazret-i padişahi hashe'l-hilâfe islâmm hâmisi ve hi'l cümle tebai Osmani-
ye'nin hükümdar ve padişahıdır.

6. Vükelanın azil ve nasbi ve rütbe ve mansıb tevcihi ve nişan itası ve eyalât-ı müm-
tâzenin şeriat-i imtiyazelerine tevfiken icra-yı tevcihatı ve meskukat darbı ve hutbelerde
nâm-ı padişahi'nin zikri ve düvel-i ecnebiye ile muahedat akdi ve harb ve sulh ilanı ve
kuvve-i berriye ve bahriyenin kumandası ve harekât-ı askeriye ve kaffe-i âhkâm-ı şerriye
ve kanûniye'nin icrası ve devair-i idarenin muamelatına müteallik nizâmnâmelerin tanzi-
mi ve mücazât-ı kanûniye'nin tadili veya affı ve Meclis-i Umûmi'nin akd ve tadili ve lede'l
iktiza Meclis-i Mebûsan'ın âzası yeniden intihah olunmak şartıyla feshi hukûk-ı mukadde-
se-i padişahidindir.

TEBA-I OSMANİYE'NİN HUKÛK-I UMÛMİYESİ

7. Devlet-i Osmaniye tabiyetinde bulunan efradın cümlesine herhangi din ve mez-
hebden olur ise olsun bila istisna Osmanlı tâbir olunur ve Osmanlı sıfatı kanunen muay-
yen olan ahvâle göre istihsâl ve izâe edilir.

8. Osmanlıların kaffesi (Tebâ-yı Devlet-i Osmaniye'nin) hürriyet-i şahsiyelerine ma-
lik ve aharın hukûk-ı hürriyetine tecavüz etmemekle mükelleftir.

9. Hürriyet-i şahsiye her türlü taaruzdan masundur. Hiç kimse kanun tayin ettiği se-
bep ve suretten ve kanunen mucibi tevfık olan ahvâlden madde bir bahane ile tevfik ve
habs olunamayacağı gibi nef i ve sair suretle dahi müczât olunamaz.

10. Devlet-i Osmaniye dini İslam üzerine müessesdir. Bu esasa halel getirmemek ve
asayiş-i halakı ve ahlâk-ı umûmiyeyi ihlâl etmemek şartıyla memâlik-i Osmaniye'de maruf
olan sair bi'1-cümle edyânın serbeste-i icrası devletin taht-ı teminindedir.

11. Mekâtibat taaruzdan masundur. Hiç kimsenin mektubu kanunen muayyen bir se-
bep olmadıkça açılamaz.

12. Matbuat serbesttir. Hukuk ve vezâifi kanûn-ı mahsûs ile muayyendir. (Kâvâa-
nin-i mevzûası dahilinde serbesttir).
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13. Tebâ-ı Osmaniye nizâm ve kanun dairesinde ticaret ve sanat ve ziraat (felâhat)
için her nevi şirketler teşkiline mezundur.

14. Osmanlı efradından (Tebâyı Devlet-i Âliye) bir veya birkaç kişinin gerek şahıs-
larına ve gerek umûma müteâllik olan nizâmata muhalif gördükleri bir maddeden dolayı
işin merciine arz-i hâl verdikleri gibi Meclis-i Umûmiye dahi imzalı arz-ı hâl ile beyân-ı
hal ve memurinin efalinden iştikaye selahiyetleri olacaktır.

15. Emr-i tedris serbesttir. Muayyen olan kanuna tabiyet şartıyla herkes (Tebâyı
Devlet-i Osmaniye'den herkes) umumi ve hususi tedrise mezundur.

16. Tebâyı Osmaniye'nin terbiyesi bir siyak-ı ittihad ve intizam üzre olmak için bil-
cümle mektebler devletin taht-ı nezaretinde (iktiza eden esbaba teşebbüs olunacak) bulu-
nacaktır. Ve herhalde milel-i muhtelifenin umûr-ı itikadiyelerine müteallik olan usûl-ı tali-
miyelerine asla halel getirilmeyecektir.

17. Her Osmanlı (Tebâ-yı Devlet-i Âliye) huzûr-ı kanun da ve (ûmûn mezhebiyeden
maada) memleketin hukuk ve vezâifi meşrûasında (noktasında) müsavidir.

18. Memâlik-i Osmaniye'de bulunan envâ-ı ahkâmdan her biri kendilerine mahsûs
olan lisânı talim ve taalümde muhtardır. Fakat devletin lisânı resmisi Türkçe olduğundan
hidemât-ı devlet'de istihdam olunmak için devletin lisân-ı resmisini bilmek şarttır.

19. Devlet memuriyetinde asalet ve mensubiyetin ve sair türlü izâfi-i haysiyetin dahi
olmayıp umûm tebâ ehliyet ve liyâkatlanna (kabiliyetlerine göre münâsib olan) ve nizâ-
men tayin olunacak mesleklerine muvafık olan memuriyetlere kabul olunurlar.

20. Mesârif-i Umûmiye için Meclis-i Umûmi'nin hükümet ile bi't ittifak karar verdi-
ği tekâlif yapılacak nizâmata tevfiken kaffe-i tebâ beyninde herkesin kudreti maliyesine
(kudreti nisbetine) göre bir nisbet-i mütesâviyede tarh ve tevzi olunur.

21. Herkezin usulen tasarruf olduğu mal ve mülkünden emindir. Menâfi-i Umûmiye
için lüzumu sabit olmadıkça ve kıymeti hakikiyesi peşin verilmedikçe kimsenin mülkü
alınamaz ve kanunun cevazı olmadıkça hükümet tarafından cebren hiç kimsenin mesken
ve menziline girilemez. (Kanunu mucibince değer bahası peşin verilmedikçe kimsenin
mülküne dokunulamaz. Memâlik-i Osmaniye'de herkesin mesken ve menzili taarûzdan
maasûndur ve kanunun....)

22. Osmanlı efradından (Tebâ-yı Osmaniye'nin) herbirinin namusu ve haysiyeti hü-
kümet-i seniyenin himâyesi ve umûm efradın taahüdü müşteriki tahtındadır.

23. Hiç kimse kanunen mensub olduğu mahkemeden başka bir mahkemeye gitmeye
icbar olunamaz. (Yapılacak usûlü muhakeme kanunu hükmünce)

24. Hiç kimse hakkında kanunen muayyen olmayan bir ceza tertib ve icra olunamaz.

25. Müsadere ve angarya ve cerime memnudur. Gerek cezai ve gerek sair suretle
kimsenin malı zabt olunamaz. (Fakat kanunen muayyen olan ahvâl bundan müstesnadır)
Ve ücretli ve ücretsiz kimse kimseyi cebren işinde kullanamaz ve bir kanuna müstenid ol-
madıkça vergi ve rüsumat nâmıyla ve nâm-ı âherle kimseden bir akçe alınamaz.

26. İşkence ve sair her nevi eziyet katiyen ve külliyen mülga ve memnudur.
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VÜKELÂ-I DEVLET

27. Vekâlet-i mutlaka unvanı riyâset-i vükelâ unvanına tahvil olunmuştur. (Mesned-i
sadaret riyâset-i vükeladır). Riyâset-i vükela ve meşihat-ı İslâmiye tarafı padişahiden em-
niyet buyurulan zatlara ihale huyrulur. Sair vükela reisü'l-vükelânm reyiyle (vükela'nın
anıyla memûrileri) intihah ve irâde-i seniye ile nash (icra) olunur.

28. Heyet-i vükela, birinci vükela riyasetinde bulunan sadrazam ikinci şeyhülislam,
üçüncü şûrâ-yı devlet reisi, dördüncü dahiliye vekili altıncı bahriye vekili, yedinci harici-
ye vekili, sekizinci adliye vekili, dokuzuncu maliye vekili, onuncu maarif-i umûmiye vekili,
onbirinci nafıa ve ticaret ve ziraat vekili olan zatlardan ibarettir. Reisü'l vükela bu veka-
letlerden birini deruhte eder.

29. Meclis-i vükela zikr olunan heyetten mürekkep ve reisü'l-vükela'nın riyaseti tah-
tında olarak akd olunup dahili ve harici kaffe-i umûr-ı mühimme'nin merciidir. Müzakerâ-
ttn kararları irâde-i seniye ile icra olur.

30. Vükela'dan her biri dairesine ait olan umurdan icrası mezuniyeti tahtında olma-
yanlarında bir takımını doğrudan doğruya taraf-ı padişahiden istizan ile (onu reis-i vüke-
laa arz eyler reis-i vükela dahi) ve muhtâc-ı müzâkeresine arz ve müteallik huyrulacak
irâde-i seniye mucehince iktizâsını ifâ eyler. Bu mesâlihin enva ve derecâtı nizâmı mahsûs
ile tâyin olunacaktır.

31. Vükela heyetçe veya münferiden istifa ettikde kabul ve adem-i kahül ve adem-i
kabulü irade-i seniye-i padişahiye mütevâkıftır.

32. Vükelânın heyetçe lüzumu tebdilinden ya onlardan veyahut hariçten bir zâta
riyûset -i vükela memuriyeti tefviz huyrulup heyet-i vükela'nın teşkili kezâlik ona ihale olu-
narak ve eğen heyetten birinin veyahut birkaçının tebdili lâzım gelir ise onların yerine rei-
si vükelâ bulanan sadrazam tarafından diğerleri intihâh kılınarak irâde-i seniye ile nasb
olunur.

33. Vükela-yı devlet memuriyetlerine müteallik ahvâl ve icraattan ve husûsiyle dev-
letçe hıyanet ve Kanûn-ı Esasiyi naks ve ilgaya ve her nevi irtikab ve nüfûz-ı memuriyeti
su'i-istimâl envâl-i miriyeyi ısrâf maddelerinden müteferden veya müstemien mesuldür
(....ve meclis azaları tahtında verilen kararlardan müctemien mesuldür)

34. Mebusân âzasından biri veya birkaçı vükelâyı devletten bir veya birkaç zât ve-
yahûd heyet-i vükela hakkında mesuliyeti mûcih mûcebince hu misüllü mevâdın heyete ha-
valisi lâzım gelip gelmeyeceği müzâkereye memur olan şubede tetkik olunmak üzere şikâ-
yeti müşir Heyet-i Mehûsan reisine verilecek takrir reis tarafından nihayet üç gün
zarfında o şubeye gönderilir. Ve bu şube tarafından tahkikatı lâzıme icra ve istika olunan
zevat tarafından izahât-ı kâfi istihsâl olunduktan sonra şikayetin şâyânı müzâkere olduğu-
na dair ekseriyetle tertih olunacak kararnameyi Heyet-i Mebâsan vükela-yı devletden şi-
kayet olunan zâtlar hazır bulunduğu halde kıraat edip sülûsan-ı ekseriyetle kabul eder ise
muhakeme talebini müşir mazbatasını meclis reisi vasıtasıyla doğrudan doğruya huzûr-ı
hazret-i padişahiye takdim ederek müeallik olacak irâde-i seniye üzerine keyfiyet Divân-ı
Âliye havale olunur.

35. Vükela'dan itham olunanların usûli mahkemeleri derecât-ı mücazaatları kanûn-ı
mahsûs ile tayin edilecektir.

36. Memuriyetlerden hariç ve sırf zatlarına ait her nevi deavide vükela'nın sair efra-
dı Osmaniye'den asla farkı yoktur. Bu misüllü hususatm mahkemesi ait olduğu mehâkim-i
âdiye de icra olunur.
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37. Divân-ı Âli tarafından (Ali'nin dairei ithamı tarafından) müttehem olacağına ka-
rar verilen heyet veya efrâd-ı vükela tebriye-i zimmet edinceye kadar vekaletten sakıt
olur.

38. Vükela tarafından Heyet-i Mehûsan müzakeresine arz olunan mevâddan birini
kahül ettirmekte ısrar olunup da mehûsan canibinde ekseriyet-i ârâ ile tafsilen eshâb-ı be-
yanıyla katiyen red edilmek gibi bir hal üzerine Vükela ile Heyet-i Mehûsan beyninde ihti-
laf hasıl olduğu ve Mehûsan Heyeti tarafından itimat kararı verilmediği halde vükela isti-
fa ederler. Bu halde istifanın kabulü veyahud Heyet-i Mehûsanın feshiyle müceddeden
intihah ve icrasının emrirey-i hazret-i padişahiye menûtdur.

39. Meclis-i Umûmi münâkit olmadığı zamanlarda devleti bir muhataradan veyahud
emniyet-i umûmiyeyi halelden vikaye için bir zarûret-i mübreme zuhur ettiği ve hu bâb'da
vâzına lüzum kanunun müzakeresi için, meclisin celh ve cemine vakit müsaid olmadığı
halde kaffe-i mesuliyet kendilerine ait olmak ve Kanûn-ı Esasi ahkâmına mugayyir olma-
mak ve Meclis-i Umûmi'nin inkâdmda tasdik ve kahül olunmaz ise, hükmü münifesi ad
olunmak üzere heyet-i vükelâ tarafından verilen kararlar (Heyet-i Mebûsan'ın içtimaın-
dan) muvakkaten kanun hüküm ve kuvvetindedir.

40. Vükeladan her biri istediği zaman Meclis-i Mehûsanda ya bizzat bulunacak ve-
yahud maiyetindeki rüesâ-ı memurinden birini tarafından vekaleten bulunduracaktır.

41. Vükeladan her biri her ne zaman murad eder ise heyetlerden her ikisinde dahi
bulunmak ve irâd-ı nutuk da âzâ-yı sâireye takaddüm etmek hakkını hâizdir. Ancak kendi-
sine rey vermek salahiyeti yoktur.

42. İstizâh-ı madde için vükeladan birinin huzuruna Meclis-i Mehûsanda ekseriyetle
karar verilerek davet olundukta ya hizzatbulunarak veyahud maiyetindeki rüesayı
memurinden birini göndererek irâd olunacak suallere cevap verecektir.

MEMURİN

43. Bi'l-cümle memurin nizâmen tâyin olunacak şerait üzere ehil ve müstehak olduk-
ları memuriyetlere intihah olunacaktır. Ve kanunen bir cünhası sahil olmadıkça veya isti-
fa etmedikçe veyahud devletçe bir sebebi zaruri görülmedikçe azil ve tebdil olunamaz ve
hüsnü hareket ve istikâmet eshâbından olanlar ve devletçe bir seheh-i zaruriye mehni infi-
sal edenler nizâm-ı mahsûsunda tâyin olunacağı veçhile terâkkiyata ve tekaüd ve
mazûliyet maaşlarına nail olacaklardır.

44. Her memuriyetin vezâifi nizâm-ı mahsûs ile tâyin olunacağından her memur
kendi vazifesi dairesinde mesuldür.

45. Memurun amirine hürmet ve riayeti lâzımeden ise de itaati kanunun tâyin ettiği
daireye mahsûstur. Hilafı kanun olan ûmûrda amire itaat mesuliyetten kurtulmaya medar
olamaz.

MECLİS-İ UMÛMİ

46. Meclis-i Umûmi Heyet-i Âyân ve Heyet-i Mehûsan namlarıyla başka başka iki
heyeti muhtevidir.

47. Meclis-i Umûmi'nin iki heyeti beher sene teşrin-i sâni iptidasında tecemmu eder
ve bâ-inâde-i seniye açılır ve mart iptidasında yine bâ-irâde-i seniye kapanır ve hu heyet-
lerden biri diğerinin müctemi bulunmadığı zamanda münakid olamaz.
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48. Zât-ı hazret-i padişahi devletçe görünecek lüzum üzerine Meclisi Umûmiye vak-
tinden evvel dahi açar ve müddet-i muayyene-i içtimaını da tenkis veya temdit eder.

49. Meclis-i Umûmi'nin yevm-i küşadında zat-ı hazret-i padişahı veyahud tarafların-
dan bi'l-vekale reisü'l-vükela hazır olduğu ve vükelayi devletle iki heyetin âzû-yı
mevcûdesi birlikte bulundukları halde resm-i küşâd icra olunup evvel emr'de âzâ-yı cedi-
de'nin usûl-i tahlifıyeleri reisü'l-vükela huzurunda icra olunur. Bâdehü sene-i câriye zar-
fında devletin ahvâl-i dahilaye ve münasehât-ı hariciyesine ve sene-i atiye'de ittihazına
lüzum görülecek tedâhir vve teşebbüsata dair bir nutku hümayun kıraat olunur.

50. Meclis-i Umûmi âzâlığma intihah veya nasb olunan zevat her-vech-i âti alenen
tahlif olunur. (Zât-ı hazret-i padişahiye vatan ve memlekete sûret-i tahlif ve sadakat ve
Kanûn-ı Esasi ahkâmına ve uhdesine tevdi olunan vezâife riayetle hilafından mücânehed
eyleyeceğine cenâb-ı hakka kâsem ettirmek. Kâsem ederim).

51. Gerek Heyet-i Ayan ve gerek Heyet-i Mebûsanda her biri hin-i içtimâında ni-
zâmname-i dahilisini kendisi tanzim eder.

52. Meclis-i Umûmi âzası rey ve mütâlâa beyanında muhtar olarak bunlardan hiçbi-
ri bir gûna vaadü vaid ve talimat kaydı altında bulunamaz ve gerek verdiği reylerden ve
gerek meclisin müzâkeratı esnasında beyân ettiği mütalaalardan dolayı bir veçhile itham
olunamaz. Meğer ki, meclisin nizamnâme-i dahilisi hilâfında hareket etmiş ola. Bu takdir-
de nizâmname-i mezkûr hükmünce muamele görür.

53. Meclis-i Umûmi âzasından birinin hıyanet ve Kanûn-ı Esasiyi nakz ve ilgaya ta-
saddi ve irtikah töhmetlerinden biriyle müttehem olduğuna mensub olduğu heyetin
sülûsan ekseriyetiyle karar verilir veyahud (hapsi mucib) mücazât-ı tarhibiye'yi müstelzim
bir ceza ile mahkum olur ise âzâlık hakkı zail olur ve hu efâlin da'i olduğu mahkeme ve
cezai aid olduğu mahkeme rüyet ve hükmeder.

54. Meclis-i Umûmi âzasından her biri reyini bizzat ilâ eder ve herhirinin müzakere-
de bulunan hir maddenin red ve kabüllüne dair rey vermekten içtinaba hakkı vardır, fakat
içtinabın eshâh-ı mûcihesini beyân etmeye mecburdur.

55. Bir kimse zikrolunan iki heyetin ikisine birden âzâ olamaz.

56. Meclis-i Umûmi heyetlerinin ikisinde dahi müretteh olan âzânın nısfından hir zi-
yade hazır bulunmadıkça müzâkereye mübâderet olunamaz ve kaffe-i müzûkerat sülûsanı
ekseriyetle meşrut olmayan hususta hazır bulunan âzânın ekseriyet-i mutlakası ile karar-
gir olur ve tesvi-i ârâ vûkû'nda reisin reyi iki adettir.

57. Bir kimse şahsına müteallik davasının ait olduğu memurini devleti ve niyahet o
memurların tabi bulundukları vekaleti usulü veçhile müracaat etmezden evvel Meclis-i
Umûmi'nin her iki heyetinden hangisine arz-ı hal verir ise kabul edilemez.

58. Müceddeden kanun tanzimi veya kâvânin-i mevcûde'den birinin tadili talebi
münhasıran Heyet-i Vükelâ veya Heyet-i Ayân'a veyahud Heyet-i Mehûsan'a aittir.

59. Yeniden hir kanun tanzimi veyahud olan kanunlardan birinin tadili hakkında
(badehu bir talep) talep vûkû'nda (taraf-ı şahaneden bi'l-istizân) lâyihası Şûrâ-yı Dev-
let'de kaleme alınıp evvela Heyet-i Mehûsanda badehu Heyet-i Âyân'ta tetkik ve kakül
olunduktan sonra icrâ-yı ahkâmına irâde-i seniye-i hazret-i padişahi müteallik buyrulur
ise düstûru'l-amel olur ve iş hu heyetlerden birinde katiyen red olunan Kanun layihası o
senenin içtimaiyesinde tekrar mevki-i müzûkereye konulamaz.
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60. Bir kanunun manası tefsir lâzım geldikte umur-ı adliye'ye müteallik ise tâyin-i
manası mahkeme-i temyize ve idare-i mülkiye'ye dair ise Şûrâ-yı Devlet'e aittir.

61. Bir kanun lâyihası evvela Heyet-i Mebûsanda bend bend okunup ve her bendine
rey verilip ekseriyet-i ârâ ile karar verilmedikçe hâde'l-karar heyeti mecmuası için dahi
be-tekrar karar hasıl olmadıkça kabul olunmuş olamaz.

62. İki heyetin usulen içtimai vûkû'nda Heyet-i Âyân'a reis riyaset eder ve Heyet-i
Âyân reisin sağında ve Heyet-i Mebusan solunda oturur.

63. Bu heletler vükela'dan veya onların göndereceği vekillerden veya kendi azala-
rından olmayan veyahud resmen davet olunmuş memurinden bulunmayan kimseyi, gerek
asaleten ve gerek bir cemaat tarafından vekaleten bir madde ifadesi için gelmiş olduğu
halde asla kabul edemez ve ifadelerine istima eyleyemez.

64. Heyetlerin müzakeratı lisân-ı Türki üzere cereyan eder ve müzakere olunacak
lâyihaların suretleri tab ile yevmi müzâkereden evvel âzâya tevzi olunur.

65. Heyetlerde verilecek reyler ya tayini esâmi veyahud işareti mahsûsa veyahud
rey-i hafi ile olur. Rey-i hafi usûlünün icrası âzâyı mevcude'nin ekseriyet-i ârâsı ile karar
verilmeği mütevakıftır.

66. Her heyetin inzibât-ı dahilisini münhasıran kendi reisi icra eder.

HEYETİ ÂYÂN

67. Heyet-i Ayanın reis ve âzası nihayet miktarı Heyet-i Mebûsan azasının sülûsu
miktarını tecavüz etmemek üzere doğrudan doğruya taraf-ı hazret-i padişahiden nasb olu-

68. Heyet-i Âyân'a âzâ tayin olunabilmek için âsâ ve efali umûmun vüsûk ve itimâdı-
na şâyân ve umuru devletde hidemat-ı memdûhesi meshuk ve mütearif zevattan olmak ve
kırk yaşından aşağı bulunmamak lâzımdır.

69. Heyet-i Âyân âzâlığı kayd-ı hayat iledir. Vükelalık ve müsteşarlık ve valilik reisi
memuriyetler ve Şûrâ-yı Devlet ve mahkeme âzâlığı, Heyet-i Âyân âzâlığıyla içtima ede-
mez ve Heyet-i Âyân âzasından iken hu memuriyetlerden birini kahül edenler âzâlıktan sa-
kıt olur.

70. Heyet-i Âyân âzasından beherinin maaşı on hin kuruştur. Hazineden başka bir
nam ile muvazzaf olan âlânın maaş ve tayini eğer on bin kuruş'tan dûn ise ol miktara ib-
lâğ ve eğer on bin kuruş veya ziyade ise münhazi olarak ilâ olunur (İbkâ olunur).

71. Heyet-i Âyân, Heyet-i Mebusundan verilen kâvânin ve muvazene lâyihalarını tet-
kik ile eğer bunlarda esasen umuru diniye'ye ve zât-ı hazret-i parişahi'nin hukûk-ı seniye-
sine ve hürriyet'e ve Kanûn-ı Esasi ahkamına ve devletin temamiyet-i mülkiyesine ve mem-
leketin emniyet-i dahiliyesine ve vatanın esbâh-ı müdafaa ve muhafazasına ve âdâh-ı
umûmiye'ye halel verir bir şey görür ise, mütalaasını ilavesiyle ya katiyen red veyahud ta-
dil ve tashih olunmak üzere Heyet-i Mebûsan iade eder ve kabul ettiği lâyihaları tasdik ve
reisü'l-vükelâya araz eyler ve heyete takdim olunan ârz-ı halleri bi't-tetkik lüzum görür ise
ilâve-i mütalaa ile beraber mensûb olduğu vekalete havale eder.
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HEYET-1MEBÛSAN

72. Heyet-i Mehûsan'ın miktar-ı âzası tehâ-ı Osmaniye'den her elli hin nüfus-ı
zükûrda bir nefer olmak itibarıyla tertih olunur.

73. Emr-i intihab reyi hafi kaidesi üzerine müessestir. Sûret-i icrası kanûn-ı
mahsûs ile tâyin olunacaktır.

74. Heyet-i Mebûsan âzâlığıyla hükümet memuriyeti bir zât uhdesinde içtima ede-
mez. Fakat vükeladan intihab olunanların âzâlığı mücâzdır vesair memurinden biri me-
busluğa intihab olunur ise kabul edip etmemek yed-i ihtiyarındadır. Fakat kabul ettiği
halde memuriyetinden infisal eder.

75. Heyet-i Mebûsan için âzâlığı intihabı caiz olmayanlar şunlardır. Evvela tebâ-ı
devlet-i âliye'den olmayan saniyen nizâm-ı mahsusu mucibince muvakkaten hizmet-i ecne-
biye imtiyazını haiz olan sâliyen Türkçeyi takallüm edemeyen, râbien otuz yaşını tecavüz
etmeyen hâmisen bir kimsenin hizmetkârlığında bulunan sâdisen iflas ile mahkum olup da
iade-i itibar etmemiş olan sâhien mahcûriyetle hükm hak olup da fekk-i haciredilmeyen
tasien bir mahkeme-i cezaie tarafından lâ-âkâl bir sene hapsi derecesinde ceza ile mah-
kum olmuş (Hukûk-ı medeniye'den sakıt olmuş olan tasien tahiyet-i ecnebiye iddiasında
bulunan kimselerdir. Bunlar mebus olamaz. Beş seneden sonra icra olacak intihahlarda
TÜrkçe okumak ve mümkün mertebe yazmak dahi şart olacaktır.

76. Mebûsan intihabı umûmisi dört senede bir kere icra olunur ve her mebûsan
müddet-i memuriyeti dört seneden ibaret olup fakat tekrar intihab olunmak caizdir.

77. Mebusların intihabı umûmisine heyetin mebde-i içtimai olan teşrini sâniden lâ-
âkâl dört mah mukaddem haşlanılır.

78. Heyet-i Mehûsan azasının her biri kendini intihab eden dairenin ayrıca vekili ol-
mayıb umûm Osmanlıların vekili hükmündedir.

79. Müntehihler intihab edecekleri mebusları mensûb oldukları daire-i vilayet-i inti-
hahiye'nin yerlisinden intihab etmeye mecbur olmayıp şeraiti nizamiyesine muvafık olmak
üzere istedikleri zâtı intihah edebilirler.

80. Bâ-irâde-i seniye Heyet-i Mebûsan feshiyle dağıtıldığı halde nihayet altı ay müc-
temi olmak üzere umûm mehûsanın müceddeden içtimâma başlanacaktır.

81. Heyet-i Mehûsan âzasından biri vefat eder veya âshâh-ı hariciye-i meşrûadan
birine duçar olur veya bir uzun müddet meclise devam etmez veyahud. istifa eder veya
mahkumiyet veya kahülü memuriyet cihetiyle âzâlıktan sakıt olursa yerine nihayet gelecek
içtimaya yetişmek üzere usulü veçhile diğere tayin olunur.

82. Münhal olan mebusluk makamlarına intihab olunacak âzânın zamanı
memuriyeti intihah-ı umûmi müddeti'nin hitamına kadardır.

83. Mebuslardan her birine beher sene içtimai için hazineden yirmi hin kuruş ve
memurini mülkiye nizâmına tevfıken azimet ve avdet harcırahı verilecektir.

84. Heyet-i Mehûsan reisini ve reis-i sânilerini ve katiplerini ekseriyet-i ârâ ile inti-
hah eder ve reis-i evvelin intihabını irade-i seniye ile tasdik olunur.
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85. Heyet-i Mehûsanın müzâkeratı alenidir. Fakat bir madde-i mühimmeden dolayı
müzakeratı hafi tutulmak vükela canibinden veyahud Heyet-i Mebûsan âzânın modasın-
dan tahliye edilerek teklifin red veya kabulü için ekseriyet-i ârâya müracat edilir. Ve ale-
nen cereyan eden müzakerât aynen neşr olunur.

86. Heyet-i Mehûsan'ın müddet-i devamında âzâdan hiç biri heyet tarafından itha-
ma sebeh-i kâfi bulunduğuna karar verilmedikçe veyahud hir cünha veya cinayet icra
eder iken veya icrayı müteakih tutulmadıkça tevflk ve muhakeme olunamaz. Ve meclisin
küsadından evvel tevfik olunmuş veya muhakemesine haşlanılmış veyahud hahs edilmiş
aza var ise meclisin heyeti tarafından tevfik ve muhakeme ve mahbusiyetinin meclis de-
vam ettikçe tehirine karar verilebilir.

87. Heyet-i Mehûsan Şûrâ-yı Devlette tertib olunacak kâvânin lâyihalarının müzake-
re ile red veya kabul veyahud tadil eder ve mesarif-i umûmiyeyi muvazene kanunda göste-
rileceği veçhile tafsilatıyla tetkik ettikten sonra miktarını vükela ile hi'l-ittifak karar verir.
Ve buna karşılık olarak vâridat-ı umûmiye'nin keyfiyet ve kemiyetini ve sûret-i tevzi ve is-
tihzâlini kezâlik vükala ile bi'l-ittifak tayin eyler.

88. Her mebusun heyet içinde vükela-yı devletten sual ve istizah hakkı vardır. Vüke-
la cevah itasına mecbur olub fakat lüzum görür ise mesuliyeti üzerine alarak tehir etmek
salahiyetine dahi haizdir.

MEHÂKİM

89. Kanûn-ı mahsûsuna tevfiken taraf-ı devletten nash olunan ve yedlerine herat-ı
şerif verilen hâkimler lâyen azildir. Fakat istifaları kahül olunur. Hâkimlerin terakkiyatı
ve meslekleri ve tebdil-i memuriyetleri ve tekaüdleri ve hir cürüm ile mahkumiyet üzerine
azil olunmaları dahi kanun-u mahsus hükmüne tabidir ve hakimlerin ve mehâkim
memurlarının matlûh olan evsâfı iş hu kanun irâe eder.

90. Mahkemelerde her nevi muhakeme alenen cereyan eder ve harf ve harf neşrine
mezuniyet vardır. Ancak nizâmât-ı dahiliyesinde musarrah esbaba mebni mahkeme muha-
kemeyi hafi tutabilir.

91. Herkes mahkemede hukukunu muhafaza için lüzum gördüğü vesait-i meşrûhayı
istimal edebilir.

923. Bir mahkeme vazifesi dahilinde olan davanın her ne vesile ile olursa olsun rüi-
yetinden imtina edemez ve bir kere rüiyetine veyahud rüiyeti için iktiza eden tahkikat-ı ev-
veliyeye haşlandıktan sonra tatil müdde-i davadan keffiyet etmiş ola. Şu kadar ki cezaya
müteallik deavide hükümete aid olan hukuk nizâm-ı veçhile yine icra olunur.

93. Hera mankeme vereceği ilamı itâ eylediği hakimin esbâb-ı mucibesini beyân et-
mek lazımdır.

94. Her dava ait olduğu mahkemede rüyet olunur. Eşhas ile hükümet beynindeki da-
valar dahi mehâkim-i âdiye'ye aittir.

95. Mehâkim-i umûmiye sınıf ve vezâifve salahiyetinin derecat ve taksimatı ve hük-
kamm tavzifi kavânine müstenittir.

97. Her mahkeme bir kanûn-ı mahsûs ile teşkil eder. Her ne nâm ile olur ise olsun
bazı mevâd-ı mahsûsayt rüiyyet ve hükm etmek için mehakim-i muayyen haricinde fevka-
lade bir mahkeme veyahud hüküm vermek salahiyetine haiz komisyon veçhile tayin-i mü-
vella ve tahkim caizdir.
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98. Hiç bir hâkim hâkimlik sıfatıyla devletin maaşlı bir başka memuriyetini uhdesin-
de cem edemez.

99. Her mahkeme ita eylediği hükmü katinin icrasına memurdur. Ve mahkemelerin
hükm ilâmatı ne suret ve vesâit ile icra edecekleri bir kanûn-ı mahsûs ile tâyin olunacak-
tır.

100. Umûr-ı cezaiyede hukûk-ı ammeyi vikâye'ye memur müdde-i umûmiler buluna-
cak ve bunların vezaifve derecatı kanun ile tâyin kılınacaktır.

101. Deâvi-şeriye mehâkim-i şeriyede umûr-ı nizamiye mehâkim-i nizâmiye'de rüi-
yet olunur.

102. Divân-ı Âli otuz âzâdan mürekkeptir. Bunların on'u Heyet-i Âyân ve on'u
Şûrâ'yı Devlet ve on'u Mahkeme-i Temyiz ve istinaf rüesa ve âzasından kura ile tefrik ve
tayin olunarak Heyet-i Ayan dairesinde akd olunur. Vazifesi vükela ile mahkeme-i temyiz
rüesa ve azasının muhakemesidir.

103. Divân-ı Ali ikiye münkasem olup biri daire-i ithâmiye ve hiridivan-ı hüküm-
dür. Mahkeme-i ithâmiye dokuz azadan ibaret olup bunun üçü Heyeti Âyân ve üçü Di-
vân-ı Temyiz ve istinaf ve üçü Şura-yı Devlet âzasından Divân-ı Âliye alınacak âzâ için-
den kura ile intihab olunur.

104. Bu daire şikayet olunan zevatın müttehem olup olmadığına sülusânı ekseriyetle
karar verir ve daire-i ithâmiye bulunanlar divân-ı hükümde bulunamaz.

105. Divân-ı Hüküm yedisi Heyet-i Ayan ve yedisi Divân-ı Temyiz ve istinaf ve yedi-
si Şûrâ~\; Devlet rüesa ve âzasından olmak üzere Divân-ı Âli azasının yirmibir neferinden
mürekkeb olarak daire-yi ithâmiye tarafından muhakemesi lâzım olduğuna karar verilmiş
davalar hakkında âzâyı mürettebenin sülûlsan-ı ekseriyetiyle katiyen hükmeder ve hüküm-
leri kabili istinaf ve temyiz değildir.

MUVÂZENE

106. Tekalif-i Devletin hiç biri bir kanun ile tayin olunmadıkça vaz ve tevzi ve istih-
sâl olunamaz.

107. Muvazene-i devletin varidat ve mesârifatı takrihiyesini mübeyyin kanundur. Te-
kâlif-i devletin vaz ve tevzi ve tahsil emrinde müstenit olacağı kanun budur.

108. Muvazene-yi Umûmiye kanunun Meclis-i Umûmide madde be madde tetkik ve
kahül olunur. Varidat ve mesarifâtı mühimmenin müfredatını cami olmak üzere ana mer-
but olan cedveller nizamen tayin olunan numunesine tevfıken aksam ve füsûl ve mevâd-ı
müteaddiye münkasem olarak bunların müzakeresi dahi fasıl fasıl icra edilir.

109. Muvazene-i Umûmiye Kanunu müteallik olduğu senenin duhulünde mevki-i ic-
raya konulahilmek için lâyihası Heyet-i Mebûsan'a Meclis-i Umûmi'nin küşadı akabinde
ita olunur.

110. Meclis-i Umûmi'nin münakid bulunmadığı esnadı eshâb-ı mücribeyi fevkalade-
den dolayı muvazene haricinde masraf ihtiyarına lümumu kavi tahakkuk eder ise,
mesuliyeti heyet-i vükelaya ait olmak ve Meclis-i Umûmi'nin küşâdı akabinde ânâ dair
kanun layihası ifasıyla tastik ettirilmek izere o masrafın tesfıyesi için iktiza eden meblağın
taraf-ı hazret-i padişahiye arz ve istizan ile sadır olacak irâde-i seniye üzerine tedarik ve
sarfı caiz olunur.
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111. Muvazene hükmü hir seneye mahsustur. O senenin haricinde hükm-ü câri ola-
maz.

112. Tekalife müteallik her türlü imtiyaz ve tekalifçe her nevi istinat ve tahfifat bir
kanun ile tayin olunmak lazım gelir.

113. Bir kanûn-ı mahsûs ile muayyen olmadıkça emvâl-i devletten muvazene hari-
cinde sarfiyat caiz olamaz.

114. Muhasebe-i katiye kanunu müteallik olduğu senenin varidatından istihsal olu-
nan mebaliğ ile yine o senenin mesarifatına vuku bulan sarfiyatın miktarı hakikisini mü-
beyyin olarak bunun şekil ve taksimatı dahi muvazene-i umûmiye kanuna tamamıyla mu-
tabık kolacaktır.

115. Muhaasebe-i katiye kanunu layihası müteallik olduğu senenin hitamından iti-
baren nihayet dört sene sonra Meclis-i Umûmiye ita olunur.

116. Emval-i Devletin kabız ve sarfına memur olanların muhasebelerini rüivyet ve
deavirden tanzim olunan sal muhasebelerini tetkik ederek hülasa-ı tetkikat ve netice-i mü-
talaatını her sene bir takrir-i mahsûs ile Heyet-i Mebûsan'a arz eylemek üzere hir Divân-ı
Muhaasebât teşkil olunacaktır.

117. Bu divan âzası on iki kişiden ibaret olacak her biri bairade-i seniye nasb olu-
narak Heyet-i Mehûsandan ekseriyetle azlinin lüzumu tasdik olunmadıkça memuriyetinde
kayd-ı hayat ile kalacaktır.

118. Divân-ı muhasebat azasının evsâfı ve vezâyifınin tafsilatı ve suret-i istifa ve
tebdil ve terakki ve tekaüdü bir nizâm-ı mahsûs ile tâyin olunacaktır.

VİLÂYAT

119. Vilayatların Usûl-i idaresi memurların nizâmen ve kanunen vazifeleri dahilin-
de bulunana umurdan icraatına mezun olmaları kaidesi üzerine müesses olup iş bu
mezuniyetin derecatı nizâm '1 mahsûs ile tayin kılınacaktır.

120. Vilâyet nizamnamesi hükmünce kaza ve liva merkezlerinde olan idare ve deâvi
emeclisleriyle Meclis-i Temyiz-i Hukuk ve Divân-ı Temyiz âzalarının ve senede bir defa
merkez-i vilâyette içtiması mukarrer olan Meclis-i Umûmi azasının miktarı ve sûret-i inti-
habı hakkında mukarrer olan kaide tevsi kılınarak suret-i cereyanı kanûn-ı mahsûsa ile
tayin olunacaktır.

121. Meclis-i Umûmi'nin vezâyifi yapılacak kanunu mahsusunda beyan olunacağı
veçhile turuk ve meabir tanzimi ve itibar sandıklarının teşkili ve sanayi ve ticaret vefelâ-
hatın teshili gibi umûr-ı nâfıaya müteallik mevâd hakkında ve umuma ait maarif ve terbi-
yenin intişarı yolunda müzakeratt şâmil olmakla beraber tekalif ve mürettebat-ı miriye'nin
suret-i tevzii ve istihalinde ve kavanin ve nizamat ahkamının tekami-i icrasına nezareti da-
hi muhtevi olacaktır.

122. Evkaf dahilinde olan müsakkafat ve müstagilat ve nukud-u mevkuf e hasılatının
şurutu vakfiyesi ve teamül'ü kadimi veçhile meşrutun lehine ve hayrat ve müherrata sarf
olunmak üzere vasiyet edilen envalin vasiyetnamelerinde muharre olduğu üzere musalehi-
ne sarfına ve emvâl-i eytamın nizamnâme-i mahsûsu veçhile suret-i idaresine nezaret et-
mek üzere her kazada, her milletin, her cemeat meclisi bulunacak ve hu meclisler tanzim
edilecek nizamat-ı mahsusası veçhile her milletin müntehab efradından mürekkeb olarak
her kazada islam cemeatinin meclislerinin reisi o kazanın müftüsü veyahud mevsuk ve mu-
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temet ulemadan birisi olup gayr-i tnüslim cemaatlerin reisleri dahi nizâmnâmelerinde mu-
ayyen olan rüesâ-yı ruhaniye veyahud vekilleri olacak ve hu mecalis Vilayet Meclis-i
Umumiyesinin encümenlerini kendilerine mercii bilecektir.

123. Meclis-i Umumiye her sene merkez-i vilayette içtima ettikde her milletin orada
bulunan azasından intihab olunmak ve millet-i islamiye fırkası için makarr-ı vilayette bu-
lunan müftü veyahud ulemadan şâir münasibi ve milel-i gayr-i müslim için ruesa-yı ruha-
niye riyaseti tahtında olmak üzere ayrıca birer encümen teşkil olunacak bunlardan her bi-
ri kendi cemaat meclisleri tarafından madde-i sabıkada muharrer hususatdan dolayı arz
olunacak muhasebat ve deaviyi ve mütalaan tetkik ettikten sonra icabını icra ettirmek üze-
re mercii olan mahalle müracat edecektir.

124. Umûr-i Belediye dersiadet ve taşralarda bi"l-intihah teşkil olunacak deâvir-i
belediye ile idare olunacak ve bu dairenin suret-i teşkili ve vezaifı ve azasının suret-i inti-
habı kanûn-ı mahsûs ile tayin kılınacaktır.

MEVÂD-I ŞETTA

125. Mülkün bir cihetinde ihtilal zuhur edeceği halde hükümet-i seniye'nin o mahal-
le mahsus olmak üzere muvakkaten (idare-i örfiye) nizamat-ı mülkiye'nin muvakkaten ta-
dilinden ibaret olup (idare-i örfiye) tahtında bulunan mahalin suret-i idaresi nizam-ı mah-
sus ile tayin olunacaktır.

126. Osmanlı efradının kaffesince tahsil-i maarifin birinci mertebesi mecburi olacak
ve bunun derecat ve teferruatı nizâm-ı mahsûs ile tayin kılınacaktır.

127. Kanûn-i Esâsi'nin bir maddesi hile hiçbir sebep ve bahane ile tatil veya icra-
dan iskat edilemez.

128. Kanun-i Esâsi'nin Heyet-i Mecmuası ilga ve tağyir olunamaz. Fakat mevâd-ı
esâsiye'den yani (hoş bırakılmış) hendlerinden maadasına bir veya kaçının lüzûm-ı sahih
ve kati görüldüğü halde^ zikr-i âti şerait ile tadili caiz olabilir. Şöyle ki, ya zat-ı hazret-i
padişahi veya Heyet-i Âyân veya Heyet-i Mehûsan tarafından iş hu tadile dair hir teklif
vuku bulduğu halde evvela Meclis-i Mehûsan'da âzâya mürettehenin üç rub'una müsavi
ekseriyetle kabul olunur. Ve bu kabul Meclis-i Ayan'ın kezalik üç rub'u ekseriyetiyle tas-
dik edildikten sonra irade-i seniye dahi o merkezde sûdûr eder ise, tadilat-ı meşrûha düs-
turü'l-amel olur. Ve Kanûn-ı Esâsi'nin tadili teklif olunan bir maddesi ber-vechi meşrûh
müzakerât-ı lâzımesinin icrâsıyla irâde-i seniyesinin sudûruna kadar hüküm ve kuvvetini
kayh etmeksizin meriyü'l-icrâ tutulur.

129. El-yevm düstûr'l-amel bulunan kâvânin ve nizamatdan işbu Kanûn-i Esasi ah-
kâmına mugayyir olmayan kaffe-i mevâd-ı kanuniye ileride vaz olunacak kâvânin ve nizâ-
met ile tadil veya ilga olunmadıkça meriyü'l-icrâ olacaktır.

130. Meclis-i Umûmiye'ye dahil olan 10 Şevval sene 93 tarihli talimat-ı muvakka-
te'nin cereyan-ı ahkamı yalnız birinci defa içtima ederek Meclis-i Umûmi'nin müddet-i in-
kadiyesi hitamına kadar olup ondan sonra hükm-ü câri değildir.

Emniyet-i dahiliye-i devlet ihlâl ve garat ve hukuku mukaddesi vatan aleyhinde ha-
reket cüret
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