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Özet  

23 Aralık 1876 tarihinde yürürlüğe giren ve 119 maddeden oluşan Kânûn-ı 

Esâsî ile Osmanlı Meclisinin açılması kararlaştırılmıştır. Meclis, 20 Mart 1877’de 

Ahmet Vefik Paşa başkanlığında ve tüm devlet erkânının yer aldığı Dolmabahçe 

Sarayı’nda padişahın nutku ile açılmıştır. Açılış töreninde padişahın nutku başkâtip Sait 

Paşa tarafından okunmuştur. Bu çalışmada Sultan II. Abdülhamid’in yapmış olduğu 

konuşma, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Yıldız Esas ve Sadrazam Kamil Paşa Evrakı’nda 

Dosya 71; Gömlek 35’teki kayıt dikkate alınarak ve günümüz Türkçesine çevrilerek 

sadeleştirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Parlamentosu, Sultan II. Abdülhamid, Osmanlı 

Parlamentosunun Açılışı, 1876.  

 

THE OPENING SPEECH OF SULTAN ABDULHAMID II IN THE FIRST 

OTTOMAN PARLIAMENT  

(20 MARCH 1877)   

  

 Abstract  

 The opening of Ottoman Parliament was realized by the Ottoman 

Constitution with it 119 articles that was executed on 23 December, 1876. The Ottoman 

Parliament under the chairmanship of Ahmet Vefik Pasha began to work by the opening 

speech of the Sultan to the leading statesmen on 20 March, 1877. The opening speech of 

the Sultan was given by  Sait Pasha, the head clerk. In this work, the original archives 

copy of the opening speech of the Sultan Abdülhamid the Second which is registered 
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with the number of  71 file and of 35 shade at Documents of the President Kamil Paşha, 

Yıldız Palace Source at the Ottoman Archives is translated into the present Turkish and 

also summarized.     

 Key Words:  Ottoman Parliament, the Sultan Abdülhamid the Second, the 

Opening of Ottoman Parliament, 1876.  

 

 Giriş  

23 Aralık 1876 (7 Zilhicce 1293) tarihinde II. Abdülhamid’in emri ile 

yürürlüğe giren ve 119 maddelik ilk Türk anayasası olan Kânûn-ı Esâsî, Osmanlı 

Devleti’nde parlamenter sisteme geçişi ifade etmektedir. Zira bu anayasada Osmanlı 

Meclisi’nin açılması, vekillerin seçimi, ayanların atanması, bunlara ait görev ve yetkiler 

ile meclisin çalışma programı ele alınmıştır.  

 İlk Mebuslar Meclisi’nin seçimi için vilâyet meclisleri üyelerinin seçiminde 

kullanılan “iki dereceli seçim” usûlüne başvurulmuştur. Mebus seçimi için devlet 29 

büyük bölgeye ayrılmış; bu bölgelerden 50.000 erkek nüfus için bir kişi olmak üzere 

toplam 120 civarında mebus seçilmesi planlanmıştır. Seçimler tamamlandığında 69’u 

Müslüman ve 46’sı gayrimüslim 115 mebûsân ve 32 âyân üyelerinden oluşan Umûmî 

Meclis, Ahmet Vefik Efendi başkanlığında, 20 Mart 1877’de Dolmabahçe Sarayı’nda 

törenle açılmıştır. Törende; vükelâ (kabine üyeleri), mebûsân ve âyân üyeleri, devlet 

şûrâsı, Osmanlı rûhânî liderleri, şeyhülislam, kazaskerler, adlî ve ilmî erkân ile ferîkler 

(paşalar) yer almışlardır.  

Başkâtip Sait Paşa tarafından okunan padişah nutkunda: “Umûmî Meclisin 

açılmasından duyulan memnuniyet, devlet idâresinde adâletin önemi, adaletin temini 

için devletin o güne kadar yaptığı çalışma ve ıslahatlar, Kânûn-ı Esâsînin amaç ve 

faydaları, diğer bazı iç ve dış meseleler ile meclis gündemi” üzerinde durulmuştur. 

Aşağıda Sultan II. Abdülhamid’in Ayan ve Mebusan Heyetine yapmış olduğu konuşma 

metni yer almaktadır. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Yıldız Esas ve Sadrazam Kamil Paşa 

Evrakı’nda Dosya 71; Gömlek 35’te yer alan bu metnin, daha iyi anlaşılabilmesi için, 

günümüz Türkçesine çevirisi yapılmıştır. 19 Mart 1877 tarihini içermekle birlikte bir 
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gün sonraki Meclis açılışında sunulan bu metin, Osmanlı Parlamentosu’nun açılışından 

II. Abdülhamid’in duyduğu memnuniyeti dile getirmektedir.  

II. Abdülhamid’in 20 Mart 1877 tarihinde Ayân ve Mebûsân Heyetleri’ne 

yaptığı konuşma aşağıda sunulmaktadır1:   

“Ayân Heyeti, Mebûsân Heyeti!  

 Yüce devletimizde ilk kez toplanan Genel Meclisi açmaktan dolayı 

memnuniyetlerimi ifade ederim.   

Hepinizin bildiği üzere devlet ve milletlerin büyüklük ve kudreti ancak adaletle 

mümkündür. Nitekim devletimizin ilk zamanlarından itibaren kudret ve kuvvetinin 

dünyaya yayılma nedeni, hükümet işlerindeki adaletinden ve her sınıf tebaanın hak ve 

menfaatine riayet etmesindendir. Büyük ecdadımız Fatih Sultan Mehmed Han 

merhumun din ve mezhep serbestliği ile hürriyetin temini konularında gösterdiği 

müsaadeler hepinizin malûmudur. Diğer geçmiş büyüklerimiz de bu yolu takip ederek 

hiçbir zaman mezhep ve tören serbestliğine halel getirmemişlerdir. Altı yüz seneden 

beri tebaamızdaki sınıfların milliyet, mezhep ve dillerini muhafaza edebilmeleri, 

belirtilen adalet hususunun tabii bir neticesidir ki bu durum inkâr edilemez.  

 Eski asır ve zamanlarda adalet ve kanunların korunması sayesinde devlet ve 

milletin gücü ve saadeti yükseltilmiş iken, giderek İslam esaslarına ve kanunlara riayet 

olunmamasından dolayı; yükseliş gerilemeye, kuvvet zaafa dönüşmüştür. Nihayet büyük 

pederim Sultan Mahmud Han merhûm, devletimizin birkaç asırdan beri uğradığı düşüş 

ve gerilemenin nedeni olan nizamsızlığı ve yeniçeri problemini ortadan kaldırıp devlet 

ve millet varlığını zarara uğratmış olan bozukluk ve karışıklık nedenlerini gidermiş 

ayrıca günümüz Avrupa medeniyetinin ilk önce ülkemize girebilmesi için bir kapı 

açmıştır. Babam Abdülmecid Han merhum da bu izde giderek ahalimizin can, mal, ırz 

ve namusunun korunmasına kefil olan Tanzimat Fermanı’nı ilan etmiştir. İşte o günden 

sonra ülkemizin ticaret ve ziraatı genişlemiş, devletimizin gelirleri az vakitte bir kat 

daha artmıştır. İhtiyaç duyduğumuz yenilikler için kanun ve nizamlar hazırlanıp ilmin 

ve fennin de yaygınlaşması sağlanmıştır.  

                                                
1 İlk Osmanlı Meclisi’nde Padişah’ın Açış Nutku’nun tam metni için ayrıca Takvim-i Vekâyi, 
No: 1867, s. 1–3 ve Ceride-i Havadis, No: 3345, s. 1-2’ye de bakılabilir.  
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 Devletimizdeki bu güzel çalışmalar ve özellikle ülke iç güvenliğinin sağlanmış 

olması, gelişme ümidimizi artırmış iken; Kırım Harbi’nin çıkması, ülke ve tebaa 

durumunun düzenlenmesi konusundaki çalışmaların sürekliliğini engelledi. O tarihe 

kadar devlet hazinemizin dışarıya bir akçe borcu yokken, savaş masraflarını devlet 

gelirleri ile karşılamak mümkün olmadığından, dışardan borç alınmak zorunda kalındı. 

Bu sebeple borç kapısı açılmış oldu. O meselede haklarımızın meşruiyetini tasdik eden 

müttefik devletlerin tarih sayfalarını ilelebet süsleyecek olan fiilî yardımları ile 

neticelenen harbin sonundaki barış, devletimizin bütünlüğünü ve bağımsızlığını 

Avrupalı devletlerin garantisi altına aldı. Bu barış sonunda içişlerimizi yoluna koymak 

ve hakîkî bir terakkî yolu tutmak için iyi bir vakit kazandığımız düşünülmekteydi. Lakin 

gelişen olaylar tamamen o ümit ve beklentinin tersini meydana getirdi. Yani bir takım 

kışkırtma ve aldatmalar ile iç hadiselerin birbirini takip etmesi, ülkemizdeki yenilik ve 

düzenlemelerle ilgilenmeye fırsat vermediği gibi her sene büyük ordu hazırlamak için 

silah altına aldığımız ahalimizin iş görememesinden dolayı ziraat ve ticaretimiz de 

sekteye uğradı. Bu kadar zorluk ve engeller tesadüf etmişken yine de terakkî yolunda 

manen ve madden hayli mesafe alındığı herkesçe malumdur. Yirmi seneden beri 

gelirlerimizin kesintisiz olarak artması bile memleketimizin ilerlediğine ve ahalinin 

refahının arttığına delildir.  

 Her ne kadar mevcut sıkıntı işaret ettiğimiz durumlardan kaynaklanmakta ise 

de mali açıdan doğru bir yola girerek yoksulluk felaketini hafifletmek ve mali itibarı 

korumak mümkün olabilirdi. Kaldı ki, ıslahat adıyla alınan malî tedbirler, durumu 

düzeltmek şöyle dursun, işi daha da ağırlaştırmış ve geleceğin ne olacağı 

düşünülmeksizin durumdan istifade edilmek istenilmiştir. İşte bir yandan sıkıntıların 

devamı diğer yandan devletimizin büyüklük ve kudretinin en önemli sebeplerinden 

olmak üzere yeni harp silah ve edevatı ile zırhlı donanmamızın tedarik ve inşası 

bununla beraber gelir ve giderlerimizin mutasarrıfâne bir denge altında tutulması, mali 

idaremizin derece derece bozulmasını ve borcumuzun çoğalmasına neden oldu ve içinde 

bulunduğumuz fevkalade darlığı doğurdu. Müteakiben Hersek Olayları, bir takım 

karışıklık ve kargaşa eseri olmak üzere patlak verip ardından büyümüş ardı sıra birden 

bire Sırbistan ve Karadağ Muharebeleri başlamış; bu olaylar politika dünyasında 
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epeyce karışıklıklar çıkarmış, devletimizin büyük bir buhrana uğradığı bu sırada 

Cenâb-ı Hakk’ın irâdesiyle büyük ecdadımız tahtında cülûsumuz vuku bulmuştur.    

Genel durumumuzun şu an içerisinde bulunduğu zorluklar devletimizin şimdiye 

kadar uğradığı sıkıntıların hiçbirisi ile kıyaslanamayacağından her şeyden önce 

haklarımızın korunması amacıyla ordularımızı çoğaltıp yedi yüz bin kadar askeri silah 

altına aldırmaya mecbur kaldım. Bu karışıklığın Allah’ın yardımı ile tamamen ortadan 

kaldırılması için ıslahat ile çareler aramayı ve böylece geleceğimizi sürekli bir emniyete 

dönüştürmeyi kendime farz addettim. Çünkü Hak Teâlâ’nın ülkemize ihsan ettiği 

kabiliyet ve ahalimizin yeteneği dikkate alınırsa iyi bir idare yolu tutulduğu takdirde 

kısa sürede ilerleyeceğimiz âşikardır. Ancak medeniyet âleminin mevcut gelişmesine 

yetişemememizin nedeni; ıslahat, kanun ve nizamlara devam edilememesinden ve işlerin 

meşveretle halledilememesindendir. Hâlbuki medeni devletlerin ilerlemiş olmasının ve 

memleketlerinin emniyet ve bayındır halde bulunmasının en önemli nedeni, yapılacak iş 

ve hazırlanacak kanunlarda herkesin fikrinin alınmasındandır. Bundan dolayı bizde de 

ilerlemenin bu yolda aranılmasını ve memleket kanunlarının herkesin oylarıyla 

belirlenmesini gerekli gördüm ve Kânûn-ı Esâsî’yi ilan ettim.  

Kânûn-ı Esâsî’yi yürürlüğe koymadaki tek maksadımız ahaliyi ülke ile ilgili 

işlerin çözümünde hazır etmek değildir; bununla birlikte memleketlerimdeki idarenin 

düzeltilmesi ve suiistimaller ile idârecilikteki keyfîliğin kaldırılması için bu usûlün tek 

vesile olacağı kanaatindeyim. Kânûn-ı Esâsî, aslî kâidelerinden başka milletler arası 

birlik ve dostluğu sağlar, ayrıca halkın saadet ve edeb ömrünü tesis eder. Çünkü büyük 

ecdadımız başardıkları fetihler ile birçok milleti geniş bir devlet idaresi altında 

topladılar. Fakat çeşitli din ve soylardan oluşan bu milletleri tek bir kanun ve müşterek 

bir hisse bağlama işinin icrası kalmıştı. İlâhî mukadderât ve lütuflarında sonsuz olan 

Cenâb-ı Hakk’ın yardımıyla bu iş dahi kolaylıkla halledilmiştir. Bundan böyle bütün 

tebaamız bir vatanın evladı olarak ve hepsi bir kanunun himayesinde yaşayarak, altı 

yüz seneden beri hanedanımızın unvanı olan ve tarih sayfalarında bunca şan ve şöhreti 

barındıran nâm ile hatırlanacaklardır. Şimdiye kadar kuvvet ve kudretinin şöhreti olan 

Osmanlı adının bundan böyle de bütün tebaamız arasındaki ortak menfaatleri devam 

ettirip koruyacağını ümit ederim.  
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İşte bu sebep ve maksatlara binaen belirlediğimiz yolda hareket etmeye ve 

bunu gittikçe sağlamlaştırmaya kesin olarak azmetmişimdir. Adalet ve kurtuluş 

temellerine dayanan Kânûn-ı Esâsî’nin kânûna uygun şekilde nimetlerinden 

faydalanabilmek için sizin fiilî ve aklî yardımlarınızı beklerim. 

Şimdi sizlerin görevi millî haysiyetinize bırakılmış kânûnî vazifeleri hiç 

kimseden çekinmeyerek, devlet ve memleketimizin huzur ve selametinden başka bir şey 

de düşünmeyerek sadık ve dosdoğru olarak yerine getirmektir. Zira bugün muhtaç 

olduğumuz ıslahat ve ülkemizde herkesçe kararlaştırılan düzenlemeler gayet önemlidir. 

Bunların sırasıyla yürürlüğe konulması ise yalnızca sizin fikir ve oylarınızdaki uzlaşma 

ile mümkün olacağından bu konuda Şûrâ-yı Devlet tarafından gereken kanun 

layihalarının hazırlanmasına devam edilmektedir. Bu seneki içtimaımızda Meclisimizin 

iç nizamları, seçim kanunnamesi, vilayet ve nahiyeler idaresi genel kanunu, belediye 

daireleri kanunu, medeni yargı usûlü ile mahkemeler teşkilatı kanunu, hâkimlerin 

emeklilik ve yükselme suretleri kanunu, genel memurların vazifeleri ve emeklilik hakları 

kanunnameleri, matbûât kanunu, Sayıştay kanunu ve bir önceki senenin bütçe kanunu 

layihaları müzakere için Meclisinize havale olunacağından bu kanunların sırasıyla 

görüşülüp incelenmesi ve kararlarının verilmesi sizden talebimizdir.  

Ezcümle genel hukukun sağlanmasında tek araç olan mahkemelerin ve zabtiye 

askerlerinin acilen ıslah ve düzenlenmesine bakılması gerekmektedir ki bunların 

sağlanabilmesi ödeneklerinin genişletilmesi ile mümkündür. Halbuki Meclisinize verilen 

bütçeden de malumunuz olduğu üzere mali idaremiz oldukça güçlük ve sıkıntı 

içerisindedir. Bu yüzden her şeyden önce bu darlıktan kurtulma ve mali itibarımızı 

yeniden sağlama yönünde tedbirlerin alınmasında, ayrıca ödeneklerde acil ıslahı 

gereken yerlerin belirlenmesinde gayret ve özen göstermenizi tavsiye ederim.   

Ülkemiz ve tebaamız için büyük ihtiyaç duyulan ziraat, sanat ve zanaatların 

geliştirilmesi, medenî seviyemizi yükseltecek mekteplerin düzenlenmesi ve öğrenme 

seviyemizin düzenlenmesine dair kanun layihaları, Allah’ın izniyle, gelecek sene 

içtimâında Meclisinize verilecektir. Gerek yukarıda adı geçen kanunların gerekse 

bundan sonra yürürlüğe konulacak kanunların hükümlerinden istenilen sonuçların 

alınabilmesi idârî memurların seçimi konusunda büyük özen gösterilmesi ile 
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sağlanılabilir. Bu yüzden heyet-i devletimiz bu noktaya ve iffetli-dürüst memurlar 

hakkında Kânûn-ı Esâsî’nin kefil olduğu ödül ve koruma suretlerine özel olarak dikkat 

edecektir.  

Cülûsumuzdan beri işbu “memurların seçimi” maddesinin önemini kabul 

ettiğimizden dolayı masrafları Hassa Hazînesinden karşılanmak üzere özel bir mektep 

açarak genel idare için memur yetiştirmeyi tasarladım. Bu mektebin öğrencileri, daha 

önce ilan edilen nizamnâmesinden anlaşılacağı üzere, idârî ve politik memurlukların en 

yüksek derecelerine kadar kabul edilecektir. Bunlar mezhep ayrımı yapılmaksızın her 

sınıftan alınabilecek ve yükseltilmelerinde ehliyet esas alınacaktır.  

İki seneye yakın zamandan beri uğradığımız iç gaileler ve özellikle Sırbistan ve 

Karadağ ile muhârebe sırasında sadık tebaamızın ortaya koyduğu emek ve gayret ile 

askerimizin her türlü gayret ve kahramanlıkları tarafımızdan büyük takdir gördü. Bu 

olaylarda sadece haklarımızı korumak için yaptığımız çalışmaların sonucu olarak 

Sırbistan meselesi ile ilgili karar sonuca bağlandı. Karadağ ile devam eden 

müzakerelerle ilgili olarak belirleyeceğimiz tavırlar, Meclisinizin birinci içtimaında 

görüşlerinize sunulacaktır, bu konuda acele karar almanızı tavsiye ederim. 

Dost devletler ile dostluk ilişkilerimizi sürdürmek eskiden beri uygulaya 

geldiğimiz bir tavır olup bugün dahi bu dostluk esaslarını devam ettirmekteyiz. 

İngiltere, bundan birkaç ay önce mevcut meseleler için İstanbul’da bir konferans 

düzenlenmesini talep etti. Büyük devletler de teklif olunan esasları desteklediklerinden 

bu konferansın toplanması hükümetimizce de uygun görüldü. Her ne kadar bu içtimâda 

kesin bir karar alınamamışsa da; devletlerin antlaşmalara, milletlerin hukukuna ve 

bizim hukukumuza saygılı olmaları yolunda samimi bir gayret içerisinde olduğumuzu 

ispatlamış olduk.  

İttifakın olmaması nedenlerine gelince; bu durum aslında söz konusu değildir, 

belki sadece şekilde ortaya çıkmıştır. Zira Tanzimat’ın başlangıcından şimdiye kadar 

memleketimizin genel durumunda ve devletimizin idaresinde ortaya çıkan bütün 

gelişmeleri daha mükemmel bir noktaya getirmek gerekliliğine inanmaktayız ki bu gün 

de bütün mesaimiz bu maksada hizmet etmektedir. Fakat bu konuda memleketimizin şan 

ve istiklalini bozan her durumdan kaçınmayı vazife bildim ve niyetlerimin doğruluğunun 
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herkesçe kabul edilmesini zamana bıraktım. Şu durumun ortaya çıkardığı neticeler 

fazlasıyla beni üzmektedir. Bunun bir an önce anlatılması memnuniyetimi doğuracaktır. 

Bununla beraber her zaman maksadımız, istiklal haklarımızın korunmasına çalışmak 

olduğundan gelecekteki hareketlerimizde de gene bu hedef bakış açımızı oluşturacaktır.   

Gerek konferansın toplanmasından önce gerekse sonra devletimizce gösterilen 

ölçülülük ve iyi niyetin Saltanatımızı Avrupa devletleri cemiyetine bağlayan iyi 

münasebetleri bir kat daha artıracağı ümidindeyim.  

Hak Teâlâ Hazretleri cümlemizin çalışmalarını başarıya ulaştırsın.”  

      Fî 4 Rebîülevvel sene 1294 ve fî 7 Mart sene 1293 (19 Mart 1877).    
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Başbakanlık Osmanlı Arşivi Yıldız Esas ve Sadrazam Kamil Paşa Evrakı, Dosya 71; 

Gömlek 35. Sultan II. Abdülhamid’in Meclisi Açış Konuşması (20 Mart 1877) 
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Meclis Açılışı’na Dair Konuşma’nın Yapıldığı Anı Gösteren Tasvir 1877.  

 

 


