KANUN
tekniği.

akarlar ve arpejlerle zenginleş
Türk mOsiki tarihinde kanun
icracılığı ile şöhret kazanmış pek çok musikişinas bulunmaktadır. Bunlar arasın
da Kanuni Ömer Efendi. Kanuni Hacı Arif
Bey, Şemsi Bey, Ama Nazım Bey, Ferit
Alnar, Vecihe Daryal, Erol Deran özellikle
zikredilmelidir. Zamanımızda on parmakla icr ayı tercih ederek mızrabı bırakan kanunller de yetişmiştir.
tirilmiştiL

Kanun

1761 'den sonra kaleme alındığı bilinen
Keman! Hızır Ağa'nın Tefhimü'l-ma]famat adlı eserindeki resimde, XVIII. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlılar'da kullanılan kanunun Ortaçağ ' dakilerden tamamen uzaklaşmış olduğu görülmektedir.
Kanunun

bağırsak

telli bir çalgı oldu-

ğundan bahseden ilk eser İngiliz John Co-

ve! tarafından 1670 -1679 yılları arasında
kaleme alınmıştır. Ancak ondan daha önce ünlü lugatçı Francisko a Mesgnien Meninski. 1680-1687 yıllarında yazdığı eserinde kanunu elli - altmış bronz telli bir
çalgı olarak tanımlamıştır. Bu bilgiden hareketle kanunda bağırsak telierin XVIII.
yüzyılın sonuna doğru kullanılmaya baş
landığı, bronz telierin ise zaman içinde
tamamen terkedildiği söylenebilir. Bronz
tellerden bağırsak teliere geçiş yeni bir
icra tekniğinin de doğmasına yol açmış
tır. Bu yeni kanunun nerede geliştirildiği
konusunda kesin bilgi bulunmuyarsa da
kanunun dönemin Mısır saz toplulukları
nın ayrılmaz bir parçası olduğu göz önüne alındığında onun bu bölgede geliştiği
tahmin edilebilir.
Sultan ll. Mahmud devrinin gözde sazyer alan kanun XIX. yüzyılın
ikinci yarısında İstanbul'da oldukça rağ
betteydi. Profesyonel müzisyenlerin oluş
turduğu çalgı takımlarında kanun daima
yer almıştır. XX. yüzyılın eşiğinde son
önemli değişikliğe uğrayan bu saza mız
gılıktan hemen sonra her tel takımının
altına kaldırılabilir- yatırılabilir metal
mandallar yerleştirilmiş. önceleri üç
dördü geçmeyen mandalların sayısı zamanla arttırılmıştır. Günümüzde bir tam
aralıkta 9-12 mandal bulunur. Mandalların sol elin icradaki payını arttırma
sından sonra gerek Türkiye'de gerek Suriye, Lübnan ve Mısır'da arp tekniğinden
birçok unsur kanuna uyarlanmış. çalgının
Iarı arasında
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tiz muhayyerden kaba yegaha kadar üç
buçuk sekizli kadardır. İcracı bir iskemieye oturarak dizlerine yatay durumda koyduğu kanunu. metal yüksükler yardımıy
la her iki elinin işaret parmakianna taktığı bağa veya tildişi mızraplarla çalar.
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Kanunun günümüzde bütün ülkelerde
ortak olan temel özellikleri şu şekilde
özetlenebilir: Alet, üzerine telierin gerildiği ve rezonans kutusu vazifesi gören dik
yamuk biçiminde. ahşap kasa ile üstünden telierin geçtiği uzun köprünün ayak- .
larının bastığı. yamuğun dik kenarına
komşu. deri gerilmiş bir bölümden oluşur. Türk mOsikisinde kullanılan kanunun
başlıca ölçüleri şöyledir: Kasanın burguluk dışında en uzun kenan 87 cm .. karşı
sındaki dik kenar 42 cm .. burguluğun dı
şında uzun kenara paralel olan en kısa
kenar 26 santimetredir. Kasanın derinliği
içten 4,3 cm., dıştan S cm . kadardır. Göğüs kısmında genellikle çınar ağacı kullanılır. Kanunun yanlıkları ve sırtı çeşitli
ağaçlardan yapılabilir. En az üç büyük kafes bulunan göğüste deriyle kapatılmış
dört bölmenin her biri 12,S x 8,S cm. boyutlarındadır. Mısır kanununda ise teller
daha aralıklı takıldığından dik kenarın
uzunluğu SO santimetreyi bulur. 1S x 9
cm. boyutlarında olan derili bölmeler beş
adet olduğundan köprünün de beş ayağı
vardır. Kasanın derinliği dik bölgede içten
S.S cm., pest bölgede 6 cm . kadardır.
Genel olarak kanunda teller üçer üçer
akortlanır. En pest birkaç tel takımı ikili
olabilir. Kasanın eğik kenar karşısındaki
kenarını oluşturan tel tahtasından çıka
rak köprüyü aşan her tel, eğik kenar boyunca uzanan mızgılıktaki özel yarığın
dan geçerek bir akort burgusuna sarılır.
Üç sıra oluşturan b urgular mızgılığa paralel olan burguluğa üstten girer. Üst uçları kesik piramit biçiminde olan burgular
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özel akort anahtarıyla döndürülür. Eskiden kullanılan bağırsak teller bugün yeKANÜN-ı ESASİ
rini naylona bırakmıştır. Günümüzde Türk
C.rt..i w~ lS)
mOsikisinde kullanılan kanunda yirmi beş
1876 yılında kabul edilen
veya yirmi altı tel takımı (toplam yetmiş
Osmanlı Devleti anayasası_
beş veya ye tmiş sekiz tel) bulunur. Teller
_j
L
bemollü olarak akortlanır. Mızgılıktan
hemen sonra telierin altına yerleştirilen
Kanun-ı Esasi'nin kabulüne ve ı. Meş
yatar- kalkar küçük metal mandallar telrutiyet döneminin başlamasına yol açan
Ierin boyunu uzatıp kısaltmaya , dolayısıy
gelişmeleri 1O Mayıs 1876'da ortaya çıkan
la makam müziğine özgü küçük aralıkla
öğrenci (talebe-i uiOm) hareketiyle başlat
rı elde etmeye yarar. Kanunun ses alanı
mak mümkündür. Medrese öğrencileri-
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nin bu hareketi halktan da destek görünce Sultan Abdülaziz. Sadrazam Mahmud
Nedim Paşa ve Şeyhülislam Hasan Fehmi
Efendi'yi azietmek zorunda kalmış . yerlerine Mütercim Rüşdü Paşa 'yı sadrazam.
imam-ı Sultani Hayrullah Efendi'yi de
şeyhülislam olarak tayin etmiştir. Bu arada seraskerliğe de Hüseyin Avni Paşa getirilmiş . Midhat Paşa . Şura-yı Devlet baş
kanı olarak Hey'et-i Vükela'da yer almış 
tır. Talebe-i u!Gm hareketinin arkasında
iktidarı ele geçiren Meşrutiyet yanlısı bu
ekibin bulunduğunu gösteren bir hayli
kanıt vardır. Daha sonra yine bu ekip tarafından Sultan Abdülaziz tahttan indirilerek yerine Şehzade Murad geçirildi. üç
ay sonra da V. Murad'ın yerine ll . Abdülhamid tahta çıkarıldı. ll. Abdülhamid'in
Kanun-ı Esasi'ye ve Meşrutiyet' e taraftar
oluşunun veya böyle bir görüntü vermesinin bu seçimde etkisi vardır. Bu esnada
Midhat Paşa da bir kanun - ı esasi hazırlı
ğına başlamıştı.

Esas itibariyle harici sebeplerin Kanun-ı
Esasi'nin ha z ırlanmasında rol oynadığı
söylenebilir. Sultan Abdülaziz'in hal'edilmesi, yerine önce V. Murad ' ın ve ardından
ll. Abdülhamid'in geçmesi, hıristiyan tebaanın yoğun olarak yaşadığı Bosna -Hersek'te isyanın çıktığı, Bulgaristan'da karışıklıkların arttığı ve bu olayları kendi hakimiyet alanlarını genişletmek için bahane olarak kullanmak isteyen Sırbistan ve
Karadağ'ın Osmanlı Devleti'ne savaş ilan
ettiği bir döneme rastlar. Sırbistan ve Karadağ'la yapılan savaşın beklenenin aksine Osmanlı Devleti lehine bir seyir takip
etmesi Rusya ' nın diplomatik müdahalesiyle iki aylık bir ateşkes antiaşması yapıl 
masına ve bölgede Rusya'nın güç kazan ma ihtimali üzerine bunu kendi politikası
bakımından tehlikeli gören ingiltere'nin
Balkanlar'daki ihtilafları görüşmek üzere
devletler arası bir konferansın toplanmas ın ı istemesine yol açtı. Neticede Osmanlı
Devleti istanbul'da bir konferans toplanmasına razı oldu . Konferansa Paris AntIaşması ' nı imzalamış olan devletler. Osmanlı Devleti, Rusya, ingiltere. Fransa.
Avusturya. Almanya ve İtalya katıldı. Konferansta Batılı devletleri etkilemek ve
Balkanlar'da yabancı müdahalesiyle reform yapmaya gerek olmadığını. Osmanlı Devleti'nin genel bir reform yapmaya
esasen istekli ve kararlı olduğunu göstermek için Osmanlı tarihinde ilk defa olarak
Kanun-ı Esasi ilan edildi (23 A ra l ık 1876) .
Konferans çalışmalarına başlarken durum top atışlarıyla delegelere ve istanbul halkına duyuruldu. Aynı gün Babı-

ali'deki törende padişahın 1876 anayasasının ilanıyla ilgili iradesi okundu . Ancak bu ilanın yabanc ı delegeler üzerinde
beklenen etkisi görülmedi, aksine bu
sürpriz gösteri yersiz bulundu .
Kanun-ı

ESASI

dişahın onayına

Meclis-i Vükela'da son
verilen metni değil komisyonda benimsenen metni sunarak istediği metnin kanunlaştırılmasını sağladığını söylemektedir.
şekli

Esasi'nin ilanı aslında Gülhane
Hümayunu ve Isiahat Fermanı ile
belli ölçüde benzerlik gösterir. Gülhane'de okunan hatt-ı hümayun büyük ölçüde
Mısır meselesinde , Isiahat Fermanı ise
Kırım savaşından sonra toplanan Paris
Konferansı'nda Batılı devletlerin desteğini sağlama amacına yönelikti. Ancak
Kanun-ı Esasi'nin ilanını bütünüyle d ı ş
sebeplere bağlamak mümkün değildir ;
bunda iç sebeplerin de rolü vardır. Bir anlamda Kanun-ı Esasi Tanzimat'la başla
yan modernleşme sürecinin tabii bir devamıdır. Esasen bu dönemin önemli bir
muhalefet hareketi olan Genç Osmanlı
lar'da halkın yönetirnde söz sahibi olması düşüncesi belli bir ağırlık kazanmıştı.
Genç Osmanlılar'ın Midhat Paşa ile paralellikleri de daha çok bu noktada ortaya
çıkmıştır. Ancak anayasanın ilanında dış
dinamiklerin rolünün iç dinamiklerin rolünden fazla olması bu hareketin sonraki
dönemlerde sürekli bir yükselme seyri
takip etmesini engellemiştir.

Kanunun hazırlanmasında bir kurucu
meclis veya halk temsilcilerinden oluşan
bir yasama meclisi rol almış değildir. Bu
bakımdan Kanün - ı Esasi'nin şekli açıdan
anayasa sayılmayacağını söyleyen hukukçular varsa da maddi hukuk açısından
anayasa kabul edilmemesi için bir sebep
yoktur. Anayasanın hazırlanmasında padişahın haklarını korumaya özen gösteren Cevdet Paşa. Mütercim Rüşdü Paşa
gibi muhafazakarlarla Midhat Paşa .
Süleyman Paşa . Ziya Paşa ve Namık Kemal'in başını çektiği liberal- reformist
grup mücadele etmiştir. Kanün-ı Esasi'nin en çok tartışılan maddesinin padişa
ha yurt dışına sürgün etme yetkisi veren
113. maddesi olduğu anlaşılmaktadır.
Genç Osmanlılar'ın ileri gelenlerinden Namı k Kemal ve Ziya Paşa'nın bu maddeye
esastan karşı çıktıkları ve arzu edilen reformları yapmada gerekli kararlılığı göstermediği için Midhat Paşa'ya sitem ettikleri bilinmektedir.

Midhat Paşa . V. Murad ' ın padişahlığı
döneminde elli yedi maddelik bir anayasa taslağı hazırlatmıştı. ll . Abdülhamid,
Said Paşa'ya o güne kadar kabul edilmiş
Fransız anayasalarını da Türkçe'ye çevirme görevini verdi. Bu çeviri ışığında ikinci bir taslak ortaya çıktı. Sonunda nihai
metni hazırlamak üzere Meclis-i Mahsus
adı altında Midhat Paşa'nın başkanlığın
da ulema. asker ve bürokratlardan oluşan bir komisyon kuruldu. Üye sayısı yirmi dörtle otuz yedi arasında değişen bu
komisyon alt komisyonlar halinde çalışa
rak bir tasarı ha z ırladı. Bunu yaparken
Batı anayasalarından da faydalanıldL Öte
yandan hazırlıklar sürerken kamuoyunda
anayasa aleyhtarı bir hava oluşmaya baş
lamış . yeni bir talebe-i uh1m hareketi hazırlıklarına girişilmişti. Midhat Paşa ve
onu destekleyenler. böyle bir çaba içinde
bulunanların yargılanmadan sürgüne
gönderilmesini istemişler. padişahın yargılama yapılması isteğine rağmen bunu
sağlamışlardı. Sonuçta hazırlanan tasarı
Hey'et-i Vükela'da görüşülerek kabul
edildi ve padişahın onayına sunuldu . Burada Cevdet Paşa ilginç bir ayrıntı vermekte ve hazırlanan tasarının ilgili kom isyonda ve Meclis-i Vükela'da tartışıldı
ğını. kendisinin bazı noktalarda Midhat
Paşa 'ya karşı çıktığını. ancak paşanın pa-
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Esasi on iki başlık altında top119 maddeden teşekkül etmektedir. Bu maddelerle oluşturulan anayasal düzen şu şekilde özetlenebilir: Devlet
bir bütündür (md . ı); saltanat ve hilafet
Osmanoğulları'nın en büyük erkek eviadına aittir (m d. 3): vekillerin tayin ve azli.
yabancı devletlerle sözleşme yapılması .
savaş ve barış ilanı. hutbelerde isminin
okunması . kara ve deniz kuwetlerinin kumandası, Meclis-i Umumi'nin toplanması ve tatili, Hey'et-i Meb'Gsan'ın feshi padişahın dokunulmaz haklarındandır (m d
7) : devletin resmi dini islam ' dır (md . ll ):
basın kanun dairesinde hürdür (md . 12 ):
genel ada bı ve asayişi ihlal etmemek şar
tıyl a diğer din mensuplarının din ve vicdan hürriyetiyle mezhep imtiyazları tanınmıştır (md. 13): herkesin eğitim ve öğ
retim hakkı vardır (md . 15); Osmanlı toplumunun bir parçasını oluşturan gayri
müslimler kendi inançları doğrultusun
da eğitim yapabilirler (md . 16) : Osmanlı
tebaasının dilekçe. mülkiyet. konut dokunulmazlığı hakları vardır (md . 14. 2 1, 22 ):
hiç kimse kanunda öngörülenden başka
bir mahkemede yargılanamaz (md . 23 ).
mü sadere ve angarya (m d . 24). işkence
yasaktır (m d 26); sadrazam ve şeyhülis
lam bizzat padişah tarafından belirlenerek tayin edilir. diğer vekiller sadrazam
tarafından belirlenip padişah tarafından
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tayin edilir (md. 27): vekiller görevleriyle
ilgili faaliyetlerinden sorumludur. görevleriyle ilgili olarak yüce divana gitmelerine Hey'et-i Meb'usan karar verir, şahısla
rıyla ilgili konularda ise ait oldukları mahkemede yargılanırlar (md . 30, 3 ı, 33): vekillerle Hey' et-i Meb'usan arasında bir anlaşmazlık çıktığında vekilin değiştirilmesi
veya Hey'et-i Meb'usan'ın feshi padişahın
yetkisindedir (md . 35) : gecikmesinde sakınca bulunan hallerde muvakkat kanun
çıkarılabilir (md . 36): Meclis-i Umumi,
Hey' et-i Meb' usan ve Hey'et-i A'yan olmak üzere iki meclisten oluşur (md . 42) :
meclis her yıl ekim başında top lanır ve
mart başında faaliyetlerine son verir. padi şah gerek görürse meclisi vaktinden
önce toplantıya çağırır (md. 43, 44): Meclis-i Umumi üyeleri düşünce ve beyanlarında hürdürler. gerek meclisteki konuş
maları gerekse genel olarak açıkladığı görüşleri için haklarında soruşturma açı
lamaz (md. 47): üyelerin vatana ihanet,
Kanun-ı Esasi'yi değiştirme ve irtikapla
suçlanmaları durumunda üyeliklerinin
düşmesine üçte iki çoğunlukla karar verilir. haklarında kesinleşmiş mahkumiyet
kararı olanların üyeliği düşer (m d. 48) : kanun teklifi Hey'et-i Vükela'ya aittir; Hey'et-i A'yan ve Hey' et-i Meb'usan padişah
tan izin alarak kendi görevleri dahilindeki
kanun tekliflerini Şura-yı Devlet'e iletirler.
burada hazırlanan kanun tasarılanher iki
mecliste kabul edilir ve padişah tarafın
dan onaylanırsa kanunlaşır (md. 53, 54):
Meclis-i A'yan'ın üyeleri Meclis-i Meb'usan
üyelerinin üçte birini geçmemek üzere
padişahça belirlenir (md . 60): Hey'et-i
A'yan. Meclis-i Meb'usan'dan geçen kanun tasarılarını kabul veya reddeder yahut değişiklikyapılması için geri gönderir
(md . 64): her elli bin erkek nüfus için bir
milletvekili seçilir (md. 65): Hey'et-i Meb'usan padişahın iradesiyle feshedildiği
takdirde altı ay içinde yeni bir seçim yapılır (md . 73): meclis başkanını. ikinci ve
üçüncü başkanları üç misli aday arasın
dan padişah seçer (md . 77) : hakimler azledilmezler (md. 8ı ): yargılama alenidir
ve mahkemeler yetki ve sorumluluk alanına giren davaları kabulden kaçınamaz
lar (md . 82, 84 ): kişilerle hükümet arasın
daki davalar da genel mahkemelerde görülür (md . 85): her ne ad altında olursa olsun olağan üstü yetkili mahkemeler kurulamaz (md . 89): vekillerin, Mahkeme-i
Temyiz başkan ve üyelerinin. padişahın
hakları aleyhinde harekete geçenlerle
devleti tehlikeye düşürenlerin yargılan
maları otuz üyeden oluşan yüce divanda
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(md . 92) : mali yükümlülükler ancak kanunla konur (md . 96) : özel bir kanunla izinverilmedikçe bütçe dışında harcama yapılamaz (md. ıooı: fevkalade durumlarda bütçe kanununun yürürlük süresi en fazla bir yıl daha uzatılabilir (md .
ı o ı): ülkenin herhangi bir yerinde ihtilal
çıkacağını gösteren emarelerin ortaya
çıkması durumunda hükümetin o bölgeye
has olmak üzere sıkıyönetim ilanma hakkı
vardır. hükümetin emniyetini ihlal ettikleri kolluk kuwetlerinin araştırmalarıyla
sabit olanlar padişah tarafından ülkeden
uzaklaştırılabilir (md . ı ı 3): Kanun-ı Esasi'nin hiçbir maddesi hiçbir bahane ile
askıya alınamaz (md. ı 15): Kanun-ı Esasi
hükümleri. her iki meclisin ayrı ayrı vereceği üçte iki çoğunluk ve padişahın onayıyla değiştirilebilir (md . ı ı 6) . Bu son
madde 1876 anayasasını katı anayasalar
arasına sokmaktadır.

1876 anayasasının yürürlüğe girmesinden kısa bir süre sonra Midhat Paşa istifaya zorlanmış. ardından 113. maddeye
dayanılarak sürgüne gönderilmiştir. Meclis-i Umumi iki dönem ( 19 Mart ı 877- 28
Haziran 1877ve 13Aralık ı877 - ı4Şubat
ı878) çalışmış. daha sonra ll. Meşruti
yet'e kadar tatil edilmiştir. Bu tatilde
meclisin kozmopolit yapısının etkisi vardır. 65. maddede her elli bin erkek için bir
mebus seçileceği beyan edilmişse de fiiliyatta bu gerçekleşmemiştir; meclisin
ilk dönemi için yahudilerden her 18.750
erkeğe bir milletvekilliği düşerken hıris
tiyanlardan her 107.550, müslümanlardan her 133.367 erkeğe bir milletvekilliği düşmüştür. Farklılık bölgeler.arasında
da görülmüştür. Avrupa bölgesinde yaşa
yanlar için her 88.882 erkeğe bir milletvekilliği düşerken Asya bölgesinde yaşa
yanlardan her 162.148 erkeğe bir milletvekilliği düşmüştür(Shaw, ll, ı8ı-ı82) .
Kanun-ı Esasi meclisierin tatil edilmesiyle bir anlamda askıya alınmış olduğu halde Osmanlı salnamelerinin başında tam
metin olarak yayımlanmaya devam etmiştir.

Meclis-i Meb'usan ' ın tatilinden sonra
bir anlamda yürürlüğü durdurulan Kanun-ı Esasi ll. Meşrutiyet'in ilanı üzerine tekrar yürürlüğe girmiştir. ilanı takip
eden yıllarda Kanun-ı Esasi yedi defa değişikliğe uğramıştır. Bunların içinde en
köklü olanı 21 Ağustos 1909'da yapılanı
dır. Bu değişiklikte yirmi bir madde tadil
edilmiş . bir madde tamamıyla kaldırılmış
ve üç madde ilave edilmiştir. Getirilen en
önemli yenilikler padişahın Meclis-i Umumi'de anayasaya bağlılık yemini etmesi ,

hükümetin bundan böyle Meclis-i Meb'usan karşısında sorumlu ol ması ve güven oyu alma mecburiyetinde bulunması,
Hey'et-i Meb'usan'ın birinci ve ikinci baş
kanlarını doğrudan kendisinin seçmesi ,
padişahın sahip olduğu hakları ancak
Meclis-i Vükela aracılığıyla kullanabilme
mecburiyetinin getirilmesi olarak sayıla
bilir. Ayrıca antlaşma yapma konusunda
yasama organının yetkilerinin arttırılma
sı. her iki meclisin padişah tarafından
toplantıya davet edilmeden kendiliğinden
toplanması . yasa önerilerinin doğrudan
vekiller tarafından da yapılması, Şura-yı
Devlet'in yasama erkinden çıkarılması,
padişahın yasaları mutlak veto yetkisinin
sınıriandıniması ve meclisin kendisine
iade edilen kanunun üçte iki çoğunlukla
geri göndermesi durumunda onaylama
zorunda olması bu değişiklikle kabul edilmiştir. Yeni düzenleme ile birlikte 1876
metninde padişaha tanınan yetkilerin bir
kısmı kaldırılmış, böylece Osmanlı Devleti'ne daha meşrutiyetçi bir yapı kazandı
rılmış ve esas itibariyle parlamenter hükümet modeli benimsenmiştir. Öte yandan 1876 anayasasının en çok tartışılan
padişaha sürgün yetkisi veren 113. maddesi de yürürlükten kaldırılmıştır. Bu köklü değişikliği ikinci derecede önemli olan
1914. 1915. 1916 (üç defa) ve 1918deği
şiklikleri izlemiştir. 1876 yılında kabul edilen Kanun-ı Esasi Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar yürürlükte kalmıştır. Hatta
Tarık Zafer 1\.ınaya'ya göre 1924 TeşKilat-ı
Esasiyye Kanunu'nun 104. maddesi dikkate alındığında bu yürürlük 192.4'e kadar sürmüştür. Bu durumda söz konusu
anayasa kırk sekiz yıl yürürlükte kalmış
olmaktadır (TCTA, ı, 39).
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