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AHMET SAIB BEY'IN ".NEREYE GIDIYORUZ MAZi-UAL VE
ISTIKRAL" RiSALESININ TERCÜMESI

Ismail KANDiL.

Ahmet Saib Bey, Kafkasya'da 1859 senesinde dogmus ol~p Ebu'l
Müslim isminde bir kisinin ogludur ve yüzyilin son tarihçilerindendir.

Ahmet Saib Bey öncelikle, Rus askeri mektep1erinde okuyup mezun
olduktan sonra, yüzbasilik1aOsmanli ordusuna ginnis, II. Abdü1hamid'in Hassa
Süvari A1ayi'nda ve uzun müddet Misir Askeri Komiserligi'nde bulunmus olan
Gazi Ahmet Muhtar Pasa'mn yaverligini yapmistir.

Askerlikten ayrildiktan sonra, II.Abdülhamid devrinde (1876-1909)
Misir'da birçok kitap yayinlamakta basarili olmus ve genellikle konulari istibdat
ve mutlakiyet karsiti olan bu kitaplarin Türkiye'ye ginnesi yasaklanmistir.

1908 Mesrutiyet inkiHibini takiben Istanbul'a gelen Ahmet Saib Bey,
1911'de Istanbul DarülfUnunuRus Dili Muallimligi'ne atanmis, 1918 senesinde
Erenköy'de vefat ederek Sahra-yi Cedid Mezarligi'na defuo1unmustur.

Ahmet Saib'in baslica eserleri arasinda: Vak'a-i Sultan Abdülaziz, Tarih-I
Sultan Murad-i HamIs, Abdülhamid'in Evail-i Saltanati, Rehnima-yi Inkilab,
Saii Osmanli-Rus Muharebesi, Tarih-i MesrUtiyet, Sark Meselesi, Nereye
Gidiyoruz?

Ahmet Saib Bey'in; Misir Ingiliz Eline Nasil Düstü? Mesrutiyet
Dalgalari. Ayastefanos Muahedesi 'nden Berlin 'e Dogru, Misir ve A 'rab; Pasa
Meselesi isim1i.kitaplaribasilmamistir.

Ahmet Saib'in bu eseri Istanbul'da 1327 (1911) tarihinde basilmistir. Bu
eserinde Ahmet Saib, Mesrutiyet idaresinden bahsetmekte ve buna yönelik
olarak Avrupa'daki, Rusya ve Japonya'daki Mesrutiyet idarelerinden örnekler
vennektedir. Bu baglamda Osmanli Devleti'ndeki Mesrutiyet idaresinin
gelisiminden bahsederken, II. Abdülhamid Döneminin ve Istibdatinin elestirisi
de önemli yer tutmaktadir.
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NEREYE GIDIYORUZ?

MAZi -I HAL VE ISTIKBAL

"Eger ta'kib etdigin maksad,ali,

Mesru' , hak ve adalete müstenid olup

Yalniz heyyiz-i husule isali büyük fedakarliga

Mütevakif ise hareketinde azim ve metanet

Göster! Me'yus olma! Emin ol!

Zafer yakindir mutlak nuhbe-i amaline na'il

Olursun!..."[Makay]

Su ali ve metin sözleri Ingiltere mesahir-i muharririnden "Makay"
söylemistir. Sihhat -i ahkami, tecarib-i adide-i tarihiyye ile müeyyeddir. Büyük
muvaffakiyyetler, yalniz bu sayede meydana gelmistir. Baska türlü husUle
imkan mütesevver degildir.

Makay'in bu sözleri hassaten mekasid-i siyasiyyeye hazir-i vücud eden
cemiyetIere, siyasi firkalara aittir. Muhteziren zikrolunan su hakikat meslek
inkilapçiyi ta'kib edenler için düsturü'l- ameldir. Zira adem-i sehat, gevseklikler
fi'liyyatdaki ulviyeti imha eder. Maksadi akim birakir...

Su hakikatin dogrulugu Abrar-i Osmaniye hakkinda dahi mükemmel
suretle tecrübe edilmistir. Vekayi' -i atiye nazar-i mütala'adan geçirildigi halde
hakikat meydana çikar. Evvel -i emirde memalik-i mahri1sedeFirka-i Abrann,
ne suretle çiktigina dair biraz iziihat verelim.

Bizde Firka-i Abrar'in zuhuru, Ali Pasa'nin ahd-i sadaretinde Paris'te
bulunan gençlere ve Mustafa Fazil Pasa'ya atfetmek isteniyorsa da hakikat-i
halde bu firka için bir program tesbitini ve takip olunacak hatt-i istikarneti
gösteren cennetmekan Mithat Pasa'dir.

O zamanlar Paris' e giderek oradan Istanbul'a avdet olan Jön-Türklerin
idare-i devlet hakkindaki fikir ve maksatlan gayri muayyen idi. Perverde
ettikleri etkann kism-i a'zami tatbiki na kabil hülyalardan ibaret idi. Mithat
Pasa'nin meslek ve maksadi muayyen ve esasen pek sadedir. Avrupa'da oldugu
gibi Devlet-i Aliye'de dahi bulundugumuz asira muvafik bir idare-i mesruta
vaz' ve te' sis etmekten ibaret idi.

Pasa -yi merhum bu maksadina kismen muvaffak oldu. Fakat idare-i
mesrutanin bekasini te'min edemedi. Çünkü karsisinda Millet-i Osmaniye'nin
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alti yüz seneden beri muta'i fermani bulundugu hanedandan, bir hükümdar körü
körüne kendi mahv ve izmihlaline boyun egen asirlardan beri cehalet içinde
yüzen bir millet bulunuyord\}.Fazla olarak tac-dan ahd ve yeminnen hilafina ~n
adi insanlarin bile yapmayacagi hile ve desiselerden ictinab etmez bir padisah
idi. Mithat Pasa'da ise cemiyet-i vicdaniyeden feda-yi nifs derecesine
muhabbet-i vataniyyeden baska bir kuvvet yok idi.

Mithat Pasa merkez -i hilafetden tard olunduktan sonra dahi Abdülhamid
kendisine mahsus boyaciliklarla Meclis-i Meb'usani ibka edecegini sayia
suretiyle ilan ettirtmis ise de bu manevralar gösteristen ibaret idi., Nihayet
muharebelerde bozulmus olan ordularimiz Istanbul'a dogru ric'at etmege
basladigi zaman ahvalin tesevvüsünden bahsederek Vefik Pasa'nin sadaretiyle
Meclis-i Meb'(isan'i tatil etti. Ve yavas yavas arzu ettigi istibdatin temellerini
birlestirmege basladi. Bugün meydana konulan eserlerde her ne kadar o
senelerde bazi mahafil-i adliyede Meclis-i Meb'usan meselesi müzakere
olundugu beyan bUYfUluyorsada bunlar hakan-i mahlu'a has entrikalardan
desiselerden ibaret olduguna müntekittir, vakayi' -i ahire-i irticaiyye fikrimizi
tamamiyle te'yid etmektedir.

Her ne ise! Bin üç yüz tarihlerinde Abdülhamid'In mahiyet-i zanniyesi
tamamiyle ortaya çikmis ve kendisinden devlet için hizmet beklemek mümkün
olamayacagi tamamiyle anlasilmis idi. Ma'mafih kendisine karsi olunacak bir
kuvvet yok idi. Mithat Pasa Taifte bogdurulmus, ashab-i namus ve hamiyyet ve
vükela ve rical-i devletin her biri bir tarafa gönderilmis merkez-i idare ve
hünkarci sadik adamlarla tebaleb idi. Ma'ahaza o devrin istibdatiyla son
senelerin çilgincasina, kudurmuscasina icra edilen istibdat kiyas kabul etmez.

Abdülhamid idare-i müstebidesini takviye ediyor diger taraftan da
hürriyetperver gözükerek ahaliyi uyutmak istiyordu. Bundan dolayi bazi
hususatda mesela te'mim-i maarifte biraz müsaadeli davraniyordu. Bu maarif
hususunda gösterdigi bu müsaade ile efkar-i umumiyeyi epeyce igtale muvaffak
oldu. Çünkü o devirlerde, maarife olan ragbet ve mekteblere verilen ehemmiyet,
memleketimizde vatanperver, hamiyyetli gençler yetistirmeye müsaid oldu.
Memleketimizin münevverü'l -efkar takimi hususa-i subbanimiz fikr-i
hürriyetperverane ile ülfet etmeye basladi. Buna da baslica sebep bazi
memleketlerdeki muallimin-i muktedire idi. Bu zat-i muhtereme zamanin

zamanin nezaket ve muhatara-i fevkaiadesine bakmayarak memalik-i
mahrilsede ve bilhassa merkez-i hükümetde Sebiyye-i Osmaniye'nin teali ve
terakkisine çaltstilar. Bunlarin meyaninda öyle fedakar zevata tesadüf edilir ki
tesekkür ettigi asar-i mühimmesiyle gençlerimizin tehzib-i ahlak ve efkarina,
teali-i idrak ve iMtalarina gayret ederek mesahir-i rical-i Osmaniye sirasina
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geçmis ve vesaitli maisetler te'min edememis ise de yine Mi11et-iOsmaniye'nin
takdir ve tebcili mazhar olmustur.

Abdülhamid'in meslek-i hürriyete olan meyl-i sahtekarisi, çok zaman
devam etmedi. Seneler ilerledikçe istibdad artti. Yavas yavas tarik-i istibdad-i
terk ederek "Hikmet- i Hükümetler" kadina çalisti. Sarayin nüfuzunu tevessü
ve tesmil etti. Bab-i Ali'yi vükelayi bir menzile -i adliyede birakti. Avrupa'ya
karsi dahi mahirane bir siyaset ittihaz etti. Avrupa gazetelerini tahsisat-i
mühimme mukabilinde zat-i saMnenin meddahi haline getirdi. Kendi
adaletinden ve iktidanndan bahsederek efkar-i umumiyyeyi avuttu. Ve çok
paralar sarfiyla amal-i hasisesine nailoldu. Avrupalilar aldandilar. On seneye
kadar Hamid'i rahat biraktilar. Fakat Avrupa'da Türkiye'nin ahvaline vakif
olanlar isin hakikatini bilirler idi. Bilhassa Ingiltere hükümeti, cemI' zamanda
bizim islerimizi bizden daha iyi bildiginden Hamid'in safsatalanna hiç de
aldanmamis idi. Daima Hamid'e nasihat etti. Ve Istanbul'daki sefiri Yildiz
Sarayi'na gittikçe siddetli hsan kullanir idi. Fakat bu cihet dahi fayda
vermiyordu. Nihayet bu su-i hareketlerin neticesi olarak ortaya Ermeni
meseleleri çikti. Bitmez tükenmez kitaller basladi. Hamid'te Devlet-i Aliyye'de
büyük tehlikelerde kaldi.. .

Iste bu zamanda memalik-i mahrUseyi teskil eden anasir-i Islam uyandi.
Diseler Mizdir. Mema1ik-imahrusede birinci defa olarak siyasi cemiyet teskil
olundu. Bu cemiyet Osmanli Ittihad ve Terakki Cemiyeti namini aldi.
Cemiyetin tesisinden maksad-i asli, idare-i hamidiye ve istibdatin neticesi
olarak perisan ve müzemehhil olan memleketi mezftlim gfina gun takatfersadan
tehlis ve vatan için yeni bir devr-i mes'ud açarak Devlet-i Aliyye'nin maddi ve
manevi ihyasina çaresaz olabilmek için vesait-i lazimeye tevessül etmekten
ibaret ve vesait ile Memalik-i Mahruse-i Osmaniye'de idare-i mesrutayi vaz'i
etmek idi.

Burada Ahrar-i Osmaniye'nin on bes, on alti sene gayret ve himmetinden
uzun uzadiya izfthat vermeye lüzum yoktur. Su kadar ki devr-i mezkurda
meydan-i hamiyyetle anilan gençlerimiz dahilde mu'tedid komiteler te'sis ve
teskil ettiler. Bazilan bu hususta canlanni feda ve digerleri Istanbul
hapishanelerinde Arabistan ve Trablusgarb çöllerinde mahvolup gitmislerdir ki
bunlarin o zaman gösterdikleri gayretler birçok esbabin inzimamiyla akim
kaldiysa da bu hareketin sonraki ahvale te'sir-i kit'ay olmustur.

Dahilde bulunan efradin gayretleri bu merkezde oldugu halde bu son on
bes sene zarfinda hariçte çalisan efrad dahi milletimizin sükranina istihkak -i
kesb etmislerdir. Süphesiz bunlarin arasinda fenalik yapan bulunmustur. Fakat
bunlar dahi ahvalin harkulade adem müsaadesi önünde meslek ve Firka-i

Ahrar'in mahv ve nabut olmamasina fevkalade mukavemet gösterdiler. Hemen
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cümlesi diyar-i gurbette pek büyük zaruret içinde çalistilar. Düse kalka Firka-i
Hürriyetperverani milletin hatinndan çikarmaya basladilar.

Ma'ahaza memleketimizin haricinde bulunan efrad-i abrar ne kadar

gayret gösterirlerse göstersinler bi'l-fiil memleketlerde inkilabi bunlar vücuda
götüremezlerdi. Çünkü ellerinde maddi bir kuvvet yok idi. Bu maksad dahilinde
bulunan efradla vücud bulacak idi. Nitekim hakikaH halde böyle oldu.

Firka-i Abrar'in mübadi - i zuhurundan beri bu meslegin en fazla revaç
buldugu taraf Rumeli idi. Buna birkaç sebep vardi. Buna ahalisinin diger
kita'at-i Osmaniyeden terakkiye daha müste'idd. Saniyen: Ahalisinin komsu
milletler ve Avrupa ile daha siki münasebetlerde bulunmasi, salisen: Bu kitada
bulunan ordularda pek çok mektebli zabitanin bulunmasi ve daha bazi esbab bu
maksada hizmet ediyordu. Bundan ma'ada hariçte bulunan abrar, salifü'l-zikr
mevaddan dolayi ziyadesiyle ehemmiyyet vermiyorlardi. Rumeli, onlarin
serbest hareketlerine tfil-i müddet maruz kalmis idi. Bu da onlar için kolay idi.
Çünkü bu kit'anin etrafi; Bulgarya, Sirbiya, Bosna, Karadag ve Yunanistan gibi
ufak hükümetlerle muhatt ve buralarda sakin ahaliden de terk-i cinsine ve hariç
de bulunan Firka-i Ahrar'a mensub pek çok efrad var idi. Ma'haza Rumeli'de
meydana gelen hadisat-i ahire yalniz salifü'l-zikr esbabdan dolayi vuku'a
geldigi fikrinde bulunuyorsak hatadir. Burada bir mesele var idi ki belki
mevadd-i salifeden ziyade ordularimizi ve bu kit'a ahalisini Hükümet-i
Hamidiye'nin aleyhine hareket etmege mecbur etmistir.

Ma'lum oldugu üzere son zamanlarda Avrupalilari sarkta en ziyade
mesgul eden mesele Makedonya meselesidir. Bu mesele birçok sene evvel ora
ahali-i müslimesi için pek fena bir renge girmek istdadini gösteriyordu.
Avrupalilar birçok tedabir-i siyasiye ile yavas yavas bu kit'ayi dahi merkez-i
hilafetten koparmak niyetinde oldugu oldugu muhakkak idi. O günlerde Rusya
ve Ingiltere hükümetlerinin bu iste müttefikan hareket etmekte oldugu ve bu iki
memleketin hükümeti Makedonya meselesini suret-i kit'ayede hall edecegi
havadisi Rumeli Müslüman ahiHisine ora esraf ve a'yanina ordu, zabitan ve
ümeramiza pek ziyade tesir etmekte idi. Su mesele üzerinde zaten otuz seneden
beri saray uyanmis herkeste bir intibah ve teyakkuz husule gelmistir.

Bu ahvali takip eden vakayi' herkesçe malum oldugundan o cihetin
tesfibinden sarf-i nazar su kadar ki temmuz ibtidasinda Rumeli kahramanlari
tarafindan vuku' a gelen ve mütemadi bir surette devam eden tazyik üzerine
Hamid, Kanun-i Esasiye'nin ilanina mecbur oldugu halde bile hilekar padisah
eski ahlak ve adaletinden vazgeçmeyip bu iste kendi hukukunu muhafaza için
mahirane düsünülmüs bir hüd'aye müracaat etti söyle ki;
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Madem ki Kanun-i Esasi verilecek Hamid bu esnada dahi idare-i
hükümeti büsbütün elden çikarmak istemiyor, mühim olan makam-i sadareti ve
diger nezaretleri sadik ve kendilerine bir dereceye kadar ehemmiyyet ettigi
zevata tevdi etmek istiyordu. Bu maksat için memleket nezdinde az çok
taninmis ve meslegi ahalice bir dereceye kadar ma'lum zevat ile ise mübaseret
etmek lazime-i halde idi. Hünkar-i makam-i sadarete böyle bir zat aradi. Zaten
bu esnada makam-i sadareti isgal edebilecek iki zat var idi. Bunlardan birisi
Said Pasa ve digeri Kamil Pasa idi.

Kamil Pasa öteden beri halk idare-i mesruta tarafdarligiyla meshur ise de
siyaset-i hariciyede Ingiltere tarafini iltizam etmekte oldugu malum idi.
Mücerred bu son maddeten dolayi hünkar Said Pasa'yi tercih etti. Said Pasa'nin
dahi idare-i mesruta taraftari oldugu hissolunuyor ise de Pasa-yi müsarunileyh
cemi' zamanda ihtiyati elden birakmaz, saray ile olan münasebeti kadim ve
hareket-i umumiyesinde mülayirnet gösterir bir zat olmakla hünkar, kendisini
sadarete götürmege karar verdi. Temmuz'un dokuzunda Ferid Pasa azlolunup
yerine Said Pasa geçti.

Said Pasa, ne suretle kabineyi teskil ettigi ve ne suretle makamdan
düstügü malumdur. Devr-i mezkfirda Pasa-yi müsarunileyh hazretlerine pek çok
taarruzlar vuku' bulduysa da bizce taarruzlar esassizdi. Çünkü o günlerde
Kanun-i Esasi'nin a'lati mühim bir mesele olup evvel -i emirde bu maddeyi
hünkardan koparmak büyük bir muvaffakiyyet idi. Said Pasa'nin kabinesinde
filan zatin filan makama gösterilmesi ehemmiyyetsiz olup bunlar sonra dahi
düzelebilecek mevaddan idi. Said Pasa ale-I-ade ahvalde bir kabine teskil etmis
olsa idi o zaman muktedir ve sahib-i namus zevati intihab edecegine süphe
yoktu. Her ne ise! Said Pasa uzun bir müddet makarnda kalmadi. Yerine Kamil
Pasa geldi. Efkar-i Umumiyyenin arzusu üzerine geldi zann olundu. Kamil
Pasa'nin bu defa ki sadaretinde vuku'a gelen ahval ve makamindan infikaki
ma'lum oldugundan bu babda izahat vermekten sarf-i nazar ederek asil mühim
olan yani idare-i mesrutamizin günler uzadikça aldigi renk ve sekle atf-i nazar
edelim.

Said ve Kamil Pasalarin sadarete gelmesi ve Makam-i Sadaret ve Heyet-i
Vükela'nin bundan sonra yine büyük me'murin devletten intihab edecegi

. zannini veriyor idiyse de gittikçe efkar-i umumiyyenin bir kisminda hasil olan
kanaat idare-i celilemizde Heyet-i Vükela gibi büyük me'muriyetlere yeni
adamlar intihabi lüzumu tezayid ediyordu, ve hatta Kamil Pasa'nin hey'etinde
Merhum Refik Bey gibi bir zat bulunuyordu. Bu isin iç yüzünde bundan sonra
idare-i mesrutamizda vükelanin intihabi me'murinden mi yoksa Heyet-i
Vükelamiz dogrudan dogruya Meclis-i Meb'usan a'zalarindan mi olacakti gibi
mühim esasli bir mesele vardi.
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Hüseyin Hilmi Pasa'nin, Makam-i Sadaret'e gelmesinden otuz bir Mart'a
kadar ahva-li umfimiyye, bu son usulün tatbikine müsait degildi. Fakat vak'a -i
mezki1reden biraz sonra yani Rumeli kahramanlari hürriyet ve mesrutiyet
düsmani olan Hamid'i devirdikten ve mesrutiyetimizin kit'ayyen te'yid ettikten
sonra ortaya çikti. Idare-i örfiyyeye ragmen bu madde o günlerde gerek Meclis-i
Meb'fisan'imizi ve gerekse efkar-i umfimiyyeyi epey isgal etti. Müstesarlar
meselesi ortaya konuldu. Ve sonra maksada dogrudan dogruya gidilmek ciheti
terviç olundu. Hep bu hareketlerden maksad terakkiye müstenid bir hükümet
bulmak idi. Heyet-i Vükela miyaninda yeni adamlar bulun4fsa maksad-i mezki1r
hasil olur zannolunurdu. Hakikat -i halde bu ümitler ciddi midir degil midir? Bu
maddenin müzakeresine girismeden evvel mütenevvi Avrupa hükümetlerinde
mevcut idarat-i mesrutada Heyet-i Vükela'nin ne suretle teskilolunduguna dair
mücemmela olsun bir fikir edinmek faideden hall degildir. Zannederim!

* * *

Tarih-i sabis ve ve muhtelif devletlerin edvar ve inkilablarinda tecrübe

edilmis hakaikdendir ki asirlarca siddet-i istibdad altinda ezilmis olan bir
milletin idare-i mesrutaya geçmesi kolay bir is degildir. Böyle bir devirde kendi
memleketini mehalik-i mütenevvi'adan kurtarmak ve milleti sahil-i selamete
çikarmak için muktedir bir hükümdar meziyat-i fevkaladeye malik bir Heyet-i
Vükela'da olmak elzemdir. Yoksa vaz' olunan idare-i mesrutadan istifade etmek
söyle dursun bazi defada böyle bir idare-i memleketde pek büyük
uygunsuzluklarin tevellüdüne meydan verebilir.

Son kirk elli sene zarfinda su if al-i azIrneyi suhi1letler mevki'-i fa'ale
götüren ve bundan kendi milletini pek çok istifade ettiren Japonya hükümeti
oldugu malumdur. Su iste Japonya milleti kendi hükümdari bulunan Mikado
hazretlerinin sahsI iktidar ve faziletlerinin ne kadar müsrefid oldugu vareste-i
izahtir. Ma'haza o devirde Japonya hükümeti vükelasi miyaninda Mareki Itu
vesair sahib-i iktidar birkaç ümera var idi ki bunlarin maharetleri Mikado'nun
mezihat-i sahsIyesiyle birlestigi halde yeni idare Japonlarin akil ve tiynetlerinde
birlesmis ve bu suretle bugün gözümüzün önünde, maddeten ve ma'nen pek
kuvvetli bulunan Japonya vücuda getirilmistir.

Japonya'da bu inkilap pek büyük bir suhfilet ile vücuda getirilmis iken
Rusya'da öyle bir inkilap pek büyük bir fenaliga meydan vermis ve hala
vermekte devam edip durmustur. Süphesiz buna birkaç sebep vardir. Baslicalari
sunlardir: Evvela Rusya'da asirlardir devam eden siddet-i istibdat ahaliye
bilhassa tabakat ve sufliyyeye pek büyük sui'tesir icra ederek bunlarin gayet
sedid ve zulmet ve cehalet içinde yasamalarini mu'cib olmasi saniyen orada
mevcud hükümetin daha dogrusu hükümdar ve Vükela-yi Sabika'nin adem-i
iktidari ve bilhassa su inkilaba pek fena bir zamanda baslandigi yani Japonya ile
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ettigi muharebede maglup olarak hükümetin nüfuzu pek büyük tezelzüle giriftar
oldugu hengamede idare-i mesruta vaz' olundugudur. Daha bir takim sebepler
vardir ki zikri uzun olacaktir.

Rusya'dan sarf-i nazar Iran'da bugün vuku'a gelmekte olan ahval dahi
idare-i mesrutanin memleket dahiline yerlesmesinden pek büyük merhamet ve
basiret lazim oldugunu göstermektedir.

Devlet-i Aliyye'ye gelince ma'lum-i anam oldugu üzere bizdeki inkilap
bastan nihayete kadar pek mükemmel idare olunmus ve Osmanlilar bu suretle
pek büyük bir suhi1letle idare-i mesrutaya malik olmuslardir. Bundan sonra
yapilacak isin en mühimi idare-i mesrutayi matlube muvarik bir suretle
birlestirmek mütenevvi idarat-i mesrutadan ahlak ve ahval-i memleket için en
muvaffakini intihab etmek kalmisti.

Ma'lumdur ki Avrupa'da idare-i mesruta her memleketin ahval-i cografya
ve adab ve ahlakina göre degisir. Bir yerde bir usül-i idare-i mesruta kabul
olundugu halde diger bir yerde baska usul-i idare kabulolunmustur. Idare-i
mesruta, krallik ve imparatorluk bulunan Almanya, Avusturya ve Italya'da
baska baskadir. Fransa ve Ingiltere'de yine baskadir. Bilhassa bu fark Heyet-i
Vükela'nin intihabina göre çarpar. Mesela; dünya'nin en serbest hükümeti fakat
Avrupa'da en ziyade muhafazakar bulunan Ingiliz milletinde umur-i idare
asirlardan beri birbirlerine refakat edegelen iki siyasi firkanin elindedir.

Bu firkalardan kah birisi makam-i idareye, kah digeri heyet-i vükela reisi
idareye geçen firkadan intihab olunur. Çünkü firkaya göre memleketin her
idaresinden ma'nen ve madden mes'uldür. Fransa'da dahi Heyet-i Vükela siyasi
firkalara mensub efraddan intihab olunuyorsa da orada mütenevvi'a firkalar
mevcut oldugundan bunlar meslege birbirlerine yakin firkalardan teskilolunur.
Su kadar ki bu firkalarin kism-i a'zami Ingiltere'de oldugu gibi ekseriya
makam-i idareye geçmeden vatana büyük hizmetler meziyetler ibrazina
muvaffak olmus takimindan olmayip bi'l-fiil is görmekten ziyade parlak
nutuklar gazetelerde nesriyat-i mahsusa ile söhret kazanmis zevattir. Italya'daki
ahval dahi Fransa'ya müsahebe ise de orada heyet-i vükela'nin ahv~Hibazi
hususdan dolayi daha metindir.

Idare-i MesrCita'ya malik olan Almanya ve Avusturya gelince; Bu iki
devletde Heyet-i Vükela'nin teskil ve intihabindaki usül büsbütün baskadir.
Orada; Heyet-i Vükela, Meclis-i !\4eb'usan a'zalarindan intihab olunur. Fakat
bunlarin hemen kism-i a'zami bulunduklari me'muriyetler de az çok iktidar ve
liyakat göstermis zevattir.

Iste Avrupa'da mevcut idare-i mesrutada Heyet-i Vükela'nin
intihabindaki kammda böyledir. Devlet-i Aliyye dahi idare-i mesrutamn
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ilanindan itibaren bu sekil hükümler miyaninda dahilolmustur. Binaenaleyh
hükümetimiz ister istemez Heyet-i Vükela intihabi için saliflI'l-zikr usülden
birisini terviç etmege mecburdur.

* * *

Bugün bizde otuz bir vak'asindan sonra Heyet-i Vükela'yi külliyen ve
yahud Mec1is-i Meb'usan a'zalarindan intihab etmek usulü kabul edilmis
demektir. Çünkü heyet-i haziramizda Mec1is-iMeb'fisan a'zalarindan birkaç zat
vardir. Bu usül-i intihab Fransa'da kabulolunan usüldür. Acaba hu usül bizde
yani Türklerin ahlak ve tabiyetlerine muvafik midir? Usül-i halolunacak madde
burasidir.

Surasi muhakkaktir ki Türk milleti Avrupa'da mevcud milletlerin
arasinda en ziyade muhafazakarligi itiyad eden bir millettir. Türklerin maiset-i
husfisiyesinde ve gerek umfim-i idarede tadilat-i ser'iyyeyi sevmezler. Su husus
daha geçen asirlarda bazi Avrupa seyyah ve müverrihinin nazarlarini dahi celb
etmistir. Az sevilmek çok düsünmek meramini, birkaç sözle anlatmak umfim
hareketinde agirlik ve vekarini muhafaza etmek bi'l-hassa eski Türklere mahsus
bir hasalettir. Vaki'a devr-i cedidde, yani vak'a-i hayriyeden sonra kiyafet-i
Osmani degistigi gibi ahlak ve muamelat-i umfimiyye, 25 epey tebdilat var ise
de milletimizin halen muhafazakar oldugu muhakkaktir. On bes aylik idare-i
mesrutamizda meydana çikan birçok vakayi' bu ciheti ispat etmistir. Son
zamanlarda Heyet-i Vükela'da vuku'a gelen sik sik tebeddülat efkar-i
umfimiyyemizde burudet hasi1 ettigi inkar olunamaz. Gürültülü nümayisler,
atesin nutuklar millet-i osmaniyenin hosuna gidecek ahvalden degildir.
Osmanlilar bugün idare-i mesrutaya fevkalade meyyal bulunduklari halde bile
hükümette bir itidal, idarede bir metanet isterler.

Milletirniz böyledir. Bu hasalet ve tiynetde bulunan milletin, metin ve
ser'i tebdilati kabul etmez bir hükümete dört eliyle sarilacagi muhakkaktir.
Fakat bizde simdiki halde kabul edilmek istenen hükümet-i mesruta bu maksadi
tamamiyla ira edebilecek midir? Fikr-i acizanemce bu maddenin etraflica tetkiki
gayet mühimdir. Çünkü bu kadar himmetle ve gayretle vücuda gelen idare-i
mesrutamizin istikbaHmaksad-i mezki1runhusul-i pizar olmasindandir.

Yukarida bizde simdiki halde kabul edilmek istenilen sekI-i hükümet
Fransa'da kabul edilen sekl-i hükümete müsahebe oldugunu söylemistik. Böyle
bir hükümette reis-i idareye geçenler, MecHs-i Meb'fisan'da siyasi firkalarda
sahib-i nüfuz bulunan zevattir. Bu zevatin sahib-i iktidar bulunduguna dair
hiçbir delil yoktur. Çünkü defaade tecrübe olundugu üzere firka içerisinde rüesa
sirasina geçmek birçok ahval-i mecbfire iledir. Mesela; idarede hiç de iktidari
olmadigi halde kuvve-i nutkiyyeye mülkiyet ve yahud diger esbab bu ahvali
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intaç edebilir. Su kadarki bir meb'i'is ne kadar nutuk bulunuyorsa bulunsun
iktidar zatiyesi bulundugu halde reis-i idareye geçiriIse bu zatin orada tfil-i
müddet kalmasi mümkün degildir. Ahval-i mecbi'ire bu zat evveHi eflcir-i
umi'imiyyedensonra makamdan düsecektir. Bu suretle reiskarda bulunan zat sik
degisir; bu gibi tebdilfit-i kesire ise en sona idare-i mesrutanin i'tibar-i
ma'neviyyesine halel getirir. Fransa'da böyledir. Ekser Avrupa'daki sekl-i
hükümet kabulolunursa bizde de böyle olacagi süphesizdir.

Bundan ma'ada söyledigimiz tarz-i hükümette diger mahzi'irlarvardir. Bu
usulde res'en idareye geçenlerin ekserisi, evvel1eridevlete ve millete hizmetleri
sabakat etmeyince ve ahvaI-i husi1siyyetlerimechiHbulunan zevat bulunuyorsa
bu gibi ahvaI, Meclis-i Meb'usan diger a'zalanna hükümet kapisinin yolunu
açar onlarda pek büyük bir hirs cahiller uyandinr. Meb'i'islann her biri arzu-yi
istikbaline binaen maksada ve usul için entrika ve gayr-i mesru tedbirlere
sapmaktan çekinmez bu sirada menafi' -i millet unutulur yerine maksad-i sahsi
kaim olur.

Bu mahzurlarda sarf-i nazar, Heyet-i Yükela'nin meb'i'isandan intihabi
melik ve idare için diger mahzuriyetler tevellüd ettirir. Mecliste bulunan
kuvvetli firka, diger firkalar galebe çalip re'sen idareye geçtigi zaman kendi
firkasini daima kuvvetli bulundurmak için me'mur'in-i hükümeti yalniz kendi
taraftarlarina tevzi' eder. Idare-i memleketi bunlar vasitasiyla ele almak tarafini
Iltizam ve mücerred bu maddeden dolayi efrad-i millet beyninde birçok
fenaliklar zubfir ve bazen su hal, memlekette adaletin büsbütün imhasina hizmet
eder. Bi'l-hassa su hal Fransa, Ispanya ve birçok memleketlerde cari olup bu
fenaligin önünü almak için epey fedakarlik edildigi halde ilan olunamadigi
Avrupa idare-i mesrutasine vakifolanlara ma'li'imdur.

Süphesiz bu usul-i teskilatdan ne kadar fenalik zubfir ederse etsin tevellüd
edecegi seyyi' at, idare-i müstebide ile yetismis memur'inden gelen seyyi' at
kadar olamaz. Idare-i mesrutada hak ve sikayet vardir. Fakat surasi da itiraz
kabul etmez hakikatlerdendir ki böyle fenaliklar salifü 'l-zikr hükümetlerde

.mevcuttur.

Mesahir-i ulema ve müverrihin-i islamdan Ibn-i Haldun-i merhi'imbelki
kendisinden meshi'ir bulunan Mukaddime-i Tarihiyesi'nde hilafetden bahseder
iken su mealde bir fikir zikrediyor: "Millet-i Islamiyye'de her nevi' idareye haiz
ve mesrudur. Yalniz bu idarenin Millet-i Islamiyenin saadet ve selameti müeddi
olmasi sarttir."

Fi'l-hakika Ibn-i Haldun'un sözü dogrudur. Tarih-i Umi'imiyye'de her
nevi' idare görünüyor. Fakat bu idarelerin en iyi ve en makulolanlari kendi
milletinin menafi'ini suret-i ciddiye de düsünenlerdir. Bu son maksada
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muvaffak olmak ise baska hükümetlerin seklini taklit etmekle degil cidden
kendi milletinin ahlak ve ruhuna muvafik bir hükümet te'sis etmekle olur..

Hamdolsun bugün yani idare-i mesrutayi kabul ettigimiz halde bile
taklide ihtiyacimiz yok gibidir. Bizim zaten teskilat-i milliyemiz idare-i
mesrfitaya o kadar müsaidtir ki bu ahval ne Fransa'da ne de diger pek çok
Avrupa milletlerinde vardir. Mülahazat-i atiyyeye nazar-i dikkatte alindigi halde
bu eihet zahir meydana çikar.

Ma 'lfimdur ki geçen büyük Fransiz inkilabindan bu güne kadar pek çok
Avrupa Miletlerinin ugrastiklan bir sey varsa bu da "gouverment
Aristoeratique" yani hakimiyet-i havastan "Gouverment demokratique" yani
hakimiyet-i avama geçme arzusudur. Avrupa'da böyle bir inkilaba muvaffak
olmayan pek çok hükümetler vardir. Biz ise böyle bir inkilaba zaten maligiz.
Çünkü millet ve devletimizin Teskilat-i Esasiyyesi zaten "Principedemokratique"
aide -i avam esasina müsteiddir. Bizde Avrupa'nin pek çok yerlerinde oldugu
gibi hürriyet ve mesruta idaresine mukavemet gösterebilecek ne sahib-i servet
zadegan sinifi ve ne de ma'nen ve maddeten kuvvetli bir sinif-i ruhani vardir.
Bunlann yoklugu bizim idare-i mesrutamizin müsaid bir zemin üzerine tesisini
temin etmistir. Bizim için bu halde yalniz istifade etmek tariki kalmistir. Ne
suretle istifade edecegi bahsine gelince bir suretle mümkündür. O da daima
itidaH muhafaza etmek ve hiçbir vakit efraddan terfile varmamaktir. Devlet-i
Aliyye'nin idaresini mutlak ve mutlak Fransa ve diger hükümetlerin idaresine
aynen benzetmek makul degildir. Makulolmamaktan sarf-i nazar böyle bir
tesebbüsün pek büyük mazeret-i mueib olacagi süpheden varestedir. Çünkü
cemi' zamanda ve millet-i osmaniyyenin asirlardan beri ahsa geldigi maiset
baska Fransa'nin maiseti baskadir.

Bizde bugün kabulolunan Heyet-i Vükela teskilatina elince bu usül
taklittir. Taklitlerin ise hiçbir zaman matliib olan neticeyi ita edemedigi tarih -i
alem bize gösteriyor. Bu usül makul degildir. Çünkü tarih ve adat-i
osmaniyyemize mugayyirdir. Bu usül mezmfimdur. Çünkü birkaç zatin vus'at
maiset ve hirs-i cahlanni oksamaktan baska bir ise yaramayip nezd-i milletde
muhterem tutulmasi lazim gelen Meclis-i Meb'iisan'imizin kuvve-i
memnuniyesini mahvetme ihtimali vardir.

Is bu dereceye vardiktan sonra ise mesrutiyetimizden zerre kadar kaide
yoktur olamaz.

Iste bu müUihazat-icidiyyeye binaen simdiki halde ve belki on bes yirmi
seneye kadar idarenin en yüksek tabakati bulunan Heyet-i Vükela'nin Meclis-i
Mebii'san a'zalanndan degil me'murin -i devletten intihabi en eslem tariktir. Bu
usülün birinci muhassenati kuvve-i tesri'anin kuvve-i icraiyeden ayrilmasidir.
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Idare baska meclis baska olur. Bu usü1-i idarede bu iki kuvvet arasinda daima
ziddiyet tabidir. Bundan ise millet ve devlet pek çok istifade edecegi
süphesizdir. Bu üsü1de hatir ve ince hesaplar olamaz. Kuvvetli firkanin
efradindan te'yin olunan vükelayi kayirmak Meclis-i Meb'üsan'da kimsenin
aklina gelmez. Tenkidler ve hücumlar samimi ve ciddi olur.

Bu usul-i teskilatta birçok uygunsuzluklara mesela yalniz bir firkanin
efradini idareye birlestirmek gibi esasen adalete mugayyir olan harekete meydan
verilmez. Iltimaslar ortadan kalkar ve yahud azalir. Hükümet ve Umüm-i idare,
metanet kesbeder. Mücerred baska adamlari yerlestirmek için Heyet-i Vükela
düsürülmez. Her iste bir iticlal muhafaza olunur. Yoksa bizim halimiz birkaç
zamandan beri Fransa'nin düçar oldugu hale musavi olur. Orada meclis-i
meb'üsan a'zalarinin sahis ve yahud firka menafi'i için yaptiklari fenaliktan
sikayet etmeyen kimse yoktur. Herkes Meclis-i Meb'üsan'in bu halinden
mistekidir.

Bilhassa bizde idare-i mesri1ta daha yeni vaz' olundugundan bu aradan
halka böyle bir fikir vermekte ictinab etmeyiz. Idarenin basinda bulunan millet
vekillerimiz daima bitaraflik, halka karsi daima ve karini muhafaza etmelidir.
Milleti idare-i mesrütaya isindirmak böylelikle olur. Baska türlü olmaz.. .


