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şaların sactaretleri zamanında altın ça
ğını yaşamıştır. Bu iki padişahın durum
ları, üç sadrazarnın anlayış ve dirayeti 
bu ortamı hazırlamıştır. Bu dönemde sa
ray ikinci planda kalmış, Babıali siyase
tin hem yapıcısı hem de uygulayıcısı ol
muştur. 1871 'de Ali Paşa ' nın ölümü ile 
bu devir kapanmıştır. 

ll. Abdülhamid döneminde Babıali'nin 
teşkilatında bir değişiklik yapılmamış, 

ancak siyasetin yapıldığı, hatta büyük 
ölçüde icra edildiği yer Yıldız Sarayı ol
muş, bu devir sadrazamları Abdülhamid 
tarafından itina ile seçilmiştir . Bu dö
nemde sadrazamların durumlarını, tu
tumlarını. Yıldız- Babıali münasebetleri
ne dair çok tipik örnek ve ipuçlarını İb
nülemin Mahmud Kemal'in Son Sadra
zamlar adlı eserinde bulmak mümkün
dür. 

İttihat ve Terakki döneminde Sultan 
Reşad ' ın durumu ve partinin her şeye 
hakim olması sebebiyle Babıali İttihat 
ve Terakki Partisi 'nin bir icra organı ha
line gelmiştir. 
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D MiMARİ. İstanbul Cağaloğlu'nda 
son parçası günümüzde İstanbul Valili
ği olarak kullanılan binalar topluluğunun 
kapladığı sahada yer alan, . sadrazamla
rın devlet işlerini yönettikleri resmi ika
metgahiarına verilen addır. Sadrazam
ların bir devirden itibaren kendi özel ko
naklarından başka miri (devlete ait) bir 
sarayda oturup burayı resmi bir makam 
olarak kullandıkları bilinmekle beraber 
Babıali denilen bu sarayın ilk defa ne 
zaman kullanılmaya başlandığı bilinme
mektedir. Osman Nuri Ergin'in, Sadra
zam Nevşehirli İbrahim Paşa zamanın
da Babıali'nin sadrazamiara tahsis edil
diği yolundaki kaydı ise güvenilir değil
dir. Çünkü Reşat Ekrem Koçu'nun tes
bitine göre Sultan İbrahim'in sadrazamı 
olan Kemankeş Kara Mustafa Paşa, Sür-ı 
Sultani'nin bir köşesinde bulunan Alay 
Köşkü'nün karşısındaki bir sarayda ya
şamakta iken idam edileceğine dair em
ri burada alınca kaçmaya teşebbüs et
miş, kıyafetini değiştirip sarayın Harem 
damından Nallı Mescid tarafına inmiş, 
fakat yakalanarak yine o civarda bulu
nan Hocapaşa çarşısında idam edilmiş
tir (1644). Halbuki Kemankeş Mustafa 
Paşa ' nın kendi özel sarayının Eski Oda
lar Yeniçeri Kışiası yakınlarında (Şehzade

başl) olduğu bilinmektedir. Şu halde da
ha Sultan İbrahim devrinde (1640- ı 648), 
sonraları Babıali denilen bu yerde sad
razama mahsus bir saray bulunuyordu. 
Silahtar Fındıklılı Mehmed Ağa'nın yaz
dığına göre 1687' de Sadrazam Siyavuş 
Paşa Silivri'den Davutpaşa sahrasına in
diğinde burada otağı basılarak asi as
kerler tarafından şehre sokulmuş, fa
kat saraya yakın bulundurmamak için 
Alay Köşkü önündeki miri saraya değil 
Eski Odalar civarındaki Kara Mustafa 
Paşa Sarayı'na getirilmiştir. Bundan da 
Babıali'nin XVII. yüzyıl içinde sadaret 
makamı olarak teşekkül ettiği anlaşılır. 
Bu ilk Babıali'nin hangi ölçü ve özellikte 
olduğu bilinmemektedir. Herhalde Os
manlı devrinin benzeri yapıları gibi ge
niş bir arazi üzerinde uzanan büyük ah
şap bir konak ile başta harem olmak 
üzere birçok hizmet binasından meyda
na gelmiş bir yapılar topluluğu idi. Sür-ı 
Sultani'nin Soğukçeşme kapısı yanında 
Alay Köşkü'ndeki köşesi karşısında esas 
girişi olan bu kompleksin alt tarafında 
1 565'te yapılmış Ebüssl,lüd Efendi Med
resesi bulunmaktadır. Babıali caddesi 
tarafında ise esası Fatih devrine kadar 
inen İmam Ali Mescidi (Nall1 Mescid) var
dır. İlk Babıali de bu iki eski yapının ara-



Babıaıi' n in Alay Köskü karsısındaki kapı sı 

sında kurulmuş olmalıdır. Sonraları sı

nırları dışında ve üst tarafına XVIII. yüz
yılda Beşir Ağa Külliyesi ile Fatma Sul
tan Camii yapılmıştır. 

Nevşehirli ibrahim Paşa'nın Babıali 
çevresinde hayratının bulunması, onun 
buradaki sarayla yakın ilgisi olduğunu 
hatıra getirir. Babıali caddesi kenarın

daki medresesi ( şimd i tahribe uğramı ş ve 
kı smen basımevi olmuştur) , Büyük Pos
tahane arkasında sıbyan mektebi ile se
bili (yerine i ş hanı yapılmak üzere y ı ktırıl

mışt ı r), Acımusluk (Cemal Nadir) sokağın
da hamarnı ile (bir iş hanı içinde küçük 
bir parçası mevcuttur) mescidi (tamamen 
yıktırılmı şt ı r) bulunuyordu. Zevcesi ve Sul
tan lll. Ahmed 'in kızı Fatma Sultan'ın da 
sarayı şimdiki Defterdarlık yerinde ol
duğu gibi yine Fatma Sultan'ın kendi 
hayratı olan camisi de Babıali'nin tam 
karşısında Defterdarlık önünde günü
müzdeki yeşil sahanın yerinde bulunu
yordu. 

Babıali tarih boyunca birçok defa yan
gın felaketine uğramış, bazıları kendi 
içinden, bazıları ise çevresindeki mahal
lelerden çıkan ateş sonunda harap ol
muştur. Fakat her seferinde çok kısa sü
re içinde yeniden yaptırılmıştır. Babıa

li' nin 1152 Zilkadesi sonlarında (Şubat 
1740) Harem kapısı bitişiğinde Ağalar 

Dairesi'nden çıkan yangınla önce Arz 
Odası ve Hasır Odası'nın tutuştuğu, Di
vanhane kapısına kadar geldiğinde ter
sane neferlerinin gayretiyle Arz Odası ' 

nın halatiarta çekilip yıkılınası suretiyle 
yangının önlendiği bilinmektedir. Fakat 
çobanların getirdikleri otlar, tam sön
memiş kerestelerden on dört gün sonra 
yeniden pariayarak başta Harem Daire
si olmak üzere sarayın kurtulan kısım
ları da yanmıştır (SubhT, s. ı 72-173). On 
beş yıl sonra 29 Eylül 175S'te Demirka-

pı semtinde bir evden çıkan yangında 
da Babıali tamamen yandığından yeni
den yapılıncaya kadar Sultanahmet' in 
aşağısında Kadırgalimanı semtindeki 
Esma Sultan Sarayı sadaret makamı ola
rak kullanılmıştır (Vas ıf, 1, 66) . 1169 Mu
harreminde (Ekim 1755) yeniden yapımı
na başlanarak aynı yıl içinde tamamlan
mış ve 6 Şewal 1169 (4 Temmuz 1756} 
günü bir ziyafet verilerek açılışı "debde
be-i mülükane ve tantana-i hüsrevane" 
ile yapılmıştır. Babıali ' nin bu yapılarının 
basit bir krokisine sahip olduğumuzu sa
nıyoruz . Fransız elçisi Comte de Choiseul
Gouffier'nin maiyetindeki ressam ve mü
hendislerden Fr. Kauffer' in ilk olarak 
1776'da çizdiği, 1786'da düzelttiği ve 
sonraları J. D. Barbie de Bocage tara
fından bazı tamamlamalarla F. İ. Mel
ling'in büyük kitabında yayımlanan sa
ray ve çevresinin planında, "Vezir-Serai 
ou La Porte" (Palais du Grand Vezir) yazısı 
ile Babıali işaretlenmiştir. Bu planda or
tası avlulu, üstü açık kare bir bina ola
rak gösterilen sarayın dışında Alay Köş
kü ile arasında bir meydan vardır ve bu
rada tam ortada bir de nöbetçi kulübe
si bulunmaktadır. Sarayın dışında Sir
keci tarafında "Ecuries" yazısı ile yine 
ortası aviulu büyük bir ahırlar binası da 
işaretlenmiştir. Tomruk binası denilen 
Harem kısmı da herhalde bu planda ahır
lar olarak işaretlenen büyük yapının bir 
kanadı idi. Bu basit şemanın dışında 

Başbakanlık Arşivi'nde daha iyi .planla
rm bulunabilmesi de muhtemeldir. 

İstanbul Kültür ve Sanat Ansikl o
pedisi'nin "Babıali" maddesinde, kay
nak gösterilmeksizin, "1808'den sonra
ya ait tarihi bir belge"ye göre Babıali'
nin mimari düzeni hakkında bazı bilgi
ler verilmektedir. Buna göre Babıali ' 

nin arka tarafında Tomruk Dairesi de
nilen ikinci bir kısım vardı. "Alt katının 
bir kısmı kagir olmak üzere Harem ve 
Selamlık daireleri, ahırları, anbarları ve 
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silahhane ile cebehaneyi ve vasi avlu ve 
bahçeleri şamil cesim ahşap bir daire 
idi. Bu dairenin Soğukçeşme tarafından 
hakikaten ali olan cesim bir kapudan gi
rilen büyük bir ev-altı avlusu ve bu av
ludan Nallı Mescid tarafından çıkılır bah
çe kapusı ve bu bahçe meydanında Ça
vuşbaşı , Tevkii, Telhisçi kapuları ve Nallı 
Mescid mahallesine nazır Divanhane ve 
bunun merasim kapusı var idi. Elyevm 
mescid denilen caminin etrafı hanelerle 
muhat ve o nam ile mevsuf bir mahalle 
olup buradan dar bir geçit ile zikrolu
nan resmi kapuların açıldığı meydanlı

ğa geçilir idi; vezir teşrifatına mahsus 
Babıasafl ve binek taşı dahi burada idi ... 
Beşir Ağa Camii ve sebilin önündeki dar 
bir çıkmaz sokağın müntehasını Harem 
kapusı olan Tomruğun arka kaputarı teş
kil ederdi. Nallı Mescid tarafından dahi 
Tomruğa girilen ve aynı mevkiden çavuş
lar ve kavaslar ve seyisler dairesine ve 
hanedanın güzarına mahsus olan muh
telif kapular olup, Harem ile Selamlığın 
iltisakı olan zülvecheyn safalar burada 
idi. Vezir dairesi bu kısmın üzeri olup 
dairenin buradan Ayasofya'ya doğru im
tidad eden kısmı reis ve kethüda daire
lerini muhtevi idi. Şengül Yokuşu'na ve 
Fatma Sultan Mektebi sakağına müvazi 
se bil, cami ve kütüphaneye 1 Beşir Ağa 

Külliyesi olmal ı i karşı olan aksam-ı eb
niye, sokak ile yüz teşkil eder ve şehni
şinleri dahi havi bulunurdu. Alay Köş
kü'nün tamamen karşısında Bab-ı Ek
ber denilen en muhteşem kapu mevcut 
olup, üstünde kethüda-yı sadr-ı alinin 
makam odası mebni idi. Odanın kapu 
üzerinde teşkil eylediği şehnişinleri ve 
altındaki payende direkierin arası boş 
idi. Babıali'nin sarnıç, izbe, mahzen gibi 
birçok teferruatı dairenin altında oldu
ğu gibi tahtezzemin badrumları ve tü
nelleri dahi vardı. Kalem memurları, ha
cegan vesair rüesa deniz tarafındaki kı
sımda icra - yı me'müriyet ederler, her-
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Babıal i to plantı salonu ve duva r larınd aki neo- klasik üs
lupta ya pı lm ı ş süslerden bir detay 

kesin hanesine avdetiyle dairenin tati
linden sonra bu kısımda haderneden ve 
nöbetçilerden başka kimse kalmaz idi. 
Sadrazarnın dahi dairenin garp tarafın
daki cenahı üzerinde Ebüssuüd cadde
sine kadar uzanan fevkani bir kısımda
ki resmi odalarına çekilerek hususi Se
lamlık Dairesi olup Nallı Mescid mahal
lesi tarafındaki mebni ve Divanhane'ye 
muttasıl olan daireye geçer ve beytütet 
için de Harem Dairesi ' nin bulunduğu 
Tomruk Dairesi'ne mürür eyler idi. Tom
ruk denilen kısım iki parçadan mürek
kep idi. Kısm-ı şarkide Harem-i Asafi 
Dairesi ve diğeri de kısm-ı garbide mut
baklar ve kışialar vesaire mebni olan yer 
idi. Etrafta dahi sunüf-ı askeriyyeden 
birçoğunun karakolhaneleri var idi ". As
lı tesbit edilemeyen ve hatta hangi ta
rihe ait olduğu kesinlikle bilinemeyen, 
ifadesinden de yayımlayanlar tarafından 
bazı kelimelerinin değiştirildiği anlaşı

lan bu metin, Babıali ' nin oldukça etraflı 
bir tasvirini vermektedir. Tarifi yapılan 
Babıali binalarının Beşir Ağa Külliyesi 
tarafındaki şahnişinli dairelerini tasvir 
ettiği tahmin edil~n. 1802'de Konstan
tin İpsilanti ' nin pek tantanalı biçimde 
Babıali 'ye kabul törenini gösteren bir 
resim vardır. Aslının nerede olduğu be
lirtilmeyen bu resim Halük Şehsuvaroğ
lu tarafından kopya ettirilerek yayİmlan
mıştır. Resimde buradaki daireterin bir 
kısmının cephe mimarisi açık şekilde gö-
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rülmektedir. Bu mimari, Babıali ' nin Av
rupa üstübunu almasından önceki gö
rünümünü aksettirmektedir. 

Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa'ya 
karşı ayakl~man yeniçeriterin 16 Kasım 
1808 gecesi Soğukçeşme tarafındaki bü
yük girişi önünde ot yakarak başlattıkla
rı yangın bütün Babıali 'yi sarmış ve Mus
tafa Paşa sığındığı bir mahzende asiler 
tarafından kubbenin delinmesine çalışıl
dığını anlayınca ateşiediği bir barut fı
çısının patlaması ile mahzenin üstü ve 
çevresindeki yeniçerilerle birlikte berha
va olmuştur. Bir yıl kadar öylece kalan 
Babıali arsasına yeni bir binanın yapımı
na 1 S Şubat 181 O'da başlanmış ve kısa 
sürede bitirilmiştir (Şanfzade, ı . 146-339) . 

Fakat bu bina da 2 Ağustos 1826'da çı 

kan Hocapaşa semti yangınında bir de
fa daha harap olmuştur. Yeniçeri teşki

latı kaldırıldıktan sonra Süleymaniye'de 
Ağakapısı denilen Yeniçeri Ağası Sarayı 
Meşihat-ı İslamiyye Dairesi 'ne tahsis edil
mişse de henüz içine yerleşilmediğin
den hükümet daireleri geçici olarak bu
raya taşınmıştır. Bu arada Sadrazam Se
lim Paşa ' nın kardeşi Hazinedar Halil Bey 
sadaret makamının yeniden yapılma

sı ile görevlendirilmiş , inşaat 22 Eylül 
1827'de tamamlanarak açılışı yapılmış
tır (Lutff, V, 166, 227). 

Alay Köşkü (veya Soğukçeşme) tarafın

daki geniş saçaklı ve iki yanında çeşme
ler olan gösterişli kapı da R. Walsh'ın 
1838'de yayımlanan kitabında Th. Al
lom'un çizdiği bir gravürde aynen bu
günkü şekliyle görüldüğüne göre Sultan 
ll. Mahmud devrine aittir. Esasen bunu 
belirten kitabesi de kapısı üstünde bu
lunur. Son yıllarda Turing ve Otomobil 
Kurumu'nun gayretleriyle iki defa te
mizletilerek tamir edilen bu mermer gi
riş, geniş bir saçağın koruduğu yuvar
lak bir kemer halindedir. Kapının üstün
de uzun bir kitabe ile tuğra yer alır. Üst
te ise sivr i bir kubbe vardır. Girişin iki 
yanında nöbetçilerin durması için birer 
niş (Ailom'un gravürüne nazaran bugün 
bunlar daha sade görünümlüdür), ayrıca 
uzerleri saçaklı bir çift çeşme de bulu
nur. Böylece Babıali'nin saray ile bağlan
tısını sağlayan -dış kapısının gösterişli bir 
mimariye sahip olmasına azami dikkat 
gösterilmiştir. 20 Ocak 1839'da Dahiliye 
Dairesi altındaki ahırdan başlayan yan
gın sonunda Babıali bir defa daha yan
mıştır. Bundan sonra Sadaret Konağı'- . 
nın yapımına kagir olarak girişilmiş, 26 
Mart 1844'te tamamen Batı Avrupa üs
lübunda inşa edilen bina ve müştemilatı 

bitirilerek açılışı yapılmıştır (Lutfi, V, 138; 

vı ı , 69, 85). Bu defa çevrede istimtakle
re de girişiterek Babıali'nin yayıldığı sa
ha genişletilmiştir. Sultan ll. Mahmud 
devrinde başlayan yeniliklerle Babıali'

nin sadrazarnın ikametgahı olmasından 
vazgeçilmiş, burası sadece devlet daire
si olmuş ve 1839 yangınından sonra da 
Harem Dairesi tamamen kalkmıştır. Top
kapı Sarayı Müzesi Arşivi'nde Babıali bi
nasının yapımının bitmesi üzerine yazıl
mış bir telhis bulunmaktadır (Arş iv f\ı la

vuzu, 1, 52). 

Bu yeni binanın dış manzarasını gös
teren iyi bir resim, 14 Kanunusani 1867 
tarihli Ayfne-i Vatan dergisinde basıt
mıştır . Resmin sağ tarafında şimdiki mi
marisiyle Nallı Mescid görülür. Sütunla
ra oturan çıkmalara ve bol sayıda pen
cereye sahip olan bu Batı üslübundaki 
binanın yüksek bir badrum katının üs
tünde iki katı daha vardır. Yalnız orta
da Şüra-yı Devlet Dairesi 'nin olduğu kı
sımda on uzun sütuna dayanan üçüncü 
bir çıkma katı bulunmaktadı r . Bu katın 
arası balkonlu iki çıkması, tam neo-kla
sik Avrupa üstübunda birer üçgen alın
lık (fronton) ile süslenmiştiL Babıali Ya
kuşu tarafındaki kanadın bir yüzünde, 
üstünde kitabesiyle esas giriş bulunu
yordu. Buradan geçilen Sadaret Daire
si'nin ortasında geniş bir sofa vardı. So
fanın güney ucunda ise direktere oturan 
çıkmaya uzanan meclis salonu yer atmak
taydı. Bu salonun duvar ve tavan süsle
mesi t amamen Batı Avrupa ' nın neo -kla
sik üstübunda yapılmıştı. Bugün eski Ba
bıali 'den kalan tek yer bu salondur. İ s
viçreli Mimar G. Fossati 'ye bir de arşiv 
binası siparişi verilmişti. Fossati'nin in
şa ettiği binanın içi, yangına karşı em
niyetli olması için Tersane'de hazırlanan 
demirlerden yapılmıştır. Ortasında bir 
kubbesi olan bu yapı hala durmaktadır. 
Nallı Mescid'in arkasında yine kagir ola
rak inşa edilen küçük bina ise kütüpha
ne olarak tasarlanmıştı. 23 Mayıs 1878'
de binanın tam ortasındaki Şüra-yı Dev
let Dairesi'nden çıkan yangın altı saat 
sürdü. Adliye, Dahiliye ve Hariciye neza
retlerinin daireleri yanarken Sadaret Dai
resi'ni kurtarmak mümkün oldu. O gün
lerde İstanbul'da bulunan L. Frager adın
da bir kişinin aldığı krokiye göre Ferat 
isimli bir ressamın çizdiği ve Paris'teki 
bir Fransız gazetesinde basılan resim bu 
yangını bütün dehşetiyle gösterir. Ayrı
ca bu yangının ortadaki .yüksek bölüm 
ile Soğukçeşme tarafındaki kanadı tah
rip ettiğini de açıkça belli eder. Babıa li 



M. L. Frager ta rafından çizi len krokiye göre Fe rat ' ı n yap
tiğ ı B3bıali yangını n ı gösteren resim (Semavi Eyice arşiv l) 

bu yangının arkasından da derhal ta
mir edilmiştir . Sonuncu yangın 6 Şubat 
1911 'de yine orta kısımda çıkarak ŞQ
ra-yı Devlet ve Dahiliye Nezareti daire
leri yanmış, Sadaret Dairesi 'nin ise bazı 
kısımları mahvolmuştur. Bu yangından 
sonra eskisine göre daha alçak ve çok 
daha basit mimarili olarak yapılan Ba
bıali binası Cumhuriyet devrinde istan
bul valiliği olmuştur. 19SO'lerden itiba
ren binada değişiklikler yapılmış, bu ara
da eski çevre duvarı kaldırılmışsa da 
emniyet bakımından demir parmaklıklı 
bu duvarın yeniden yapılması 1985 'te 
uygun görülmüştür. Babıali'nin Sadaret 
Dairesi kanadı ile buradaki esas girişi 

ve önündeki çevre duvarının iyi bir fo
toğrafı , isveçli fotoğrafçı G. Berggren'in 
XIX. yüzyıl sonlarında çektiği resimler 
arasında bulunmaktadır. Eski Sadaret 
Dairesi'nin safası ile toplantı salonu da 
restore edilmiştir. Mermer kaplı olan 
ana girişin gerek basamakları gerekse 
biçimi 1986-1987'de değiştirilmişse de 
alınlıktaki kitabesi muhafaza edilmiştir. 
1940'lardan sonra yeni bir adiiye bina-

sının inşası düşünüldüğünde bazıları es
ki Tomruk arsasını ileri sürmüşler, fa
kat bu görüş destek bulmamıştır. 
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BABIALİ BASKINI 

Balkan Harbi sırasında 
İttihatçılar tarafından gerçekleştirilen 

kanlı hükümet darbesi 
(23 Ocak 1913). 

_j 

Il. Meşrutiyet'in ilanında rol oynayan İt
tihat ve Terakki Cemiyeti 31 Mart Vak'a
sı ' nda orduya dayanarak iktidarı ele ge
çirdikten sonra ülke yönetiminde tek söz 
sahibi parti durumuna geldi. İttihatçı 
lar' ın meclise dayalı bir dikta rejimi uy-

Baskı n 

s ırasında 

göstericilerin 
Bab ı ali 

b i nasına 

girisieri 

BABIALi BASKINI 

gulamaları ülkede hızla gelişen bir mu
halefet cephesini de ortaya çıkardı. 191 1 
yılında Hürriyet ve İtilaf Fırkası kurul
du. Yoğun baskı altında yapılan ve son
radan " sopalı seçim" olarak ifade edilen 
18 Ocak 1912 seçimlerini ittihatçılar ka
zandı. Bunun ardından İttihatçılar'ın par
tizanca tutumları daha da arttı. Arna
vutluk'ta çıkan isyanı bastırmak üzere 
gönderilen asker arasında İttihatçılar ' ın 
politikasını beğenmeyen muhalif subay
lar, "Halaskaran" veya "Halaskar Zabi
tan" adını verdikleri bir grup kurup dağ
lara çıktılar . Bu grubun istanbul'daki 
mensupları hükümete bir muhtıra vere
rek meclisin dağıtılmasını , Kamil Paşa 
başkanlığında yeni bir hükümet kurul
masını . aksi halde yönetime el koyacak
larını bildirdiler. ittihatçılar buna boyun 
eğmek zorunda kaldılar ve 16 Temmuz 
1912'de Said Paşa kabinesi yerine Gazi 
Ahmed Muhtar Paşa başkanlığında ye
ni bir hükümet kuruldu. "Büyük Kabi
ne" veya " Baba-oğul Kabinesi " denilen 
yeni hükümetin İttihatçılar' ın çoğunluk
ta bulunduğu meclisten güven oyu ala
maması üzerine sadrazarnın isteğiyle 

padişah parlamentoyu feshetti. 

8 Ekim 1912'de çıkan Balkan Harbi, 
siyasi görüş ayrılıkları dolayısıyla parça
lanmış olan Osmanlı ordusunu hazırlık
sız yakaladı. Birbiri arkasına alınan kö
tü sonuçlar Gazi Ahmed Muhtar Paşa 
hükümetini istifaya zorladı. Balkan dev
letlerinin Trakya 'ya doğru ilerledikleri 
bir sırada Kamil Paşa kabinesi kuruldu 
(29 Ekim 1912). Tekrar iktidarı ele geçir
mek hırsı ile çırpınan ve savaşta mey
dana gelecek yenilgiyi hükümet değişik
liği için kullanmayı amaçlayan İttihatçı
lar ordu içinde partizanca davranışlarda 
bulunmaktan çekinmediler. Halaskaran 
grubuna mensup olmayan subaylardan 
pek çoğunu elde ederek orduda bulunan 
eski taraftarlarını da siyasi faaliyetlere 
sevkettil er. 

Bu sırada Bulgar ordusu Çatalca'ya 
dayanmış ve Balkan devletleriyle Lond
ra'da yapılan görüşmeler Edirne ve Ada
lar yüzünden sonuçsuz kalmıştı. Büyük 
Avrupa devletleri 17 Ocak 1913'te Babı 

ali 'ye verdikleri bir n ota ile Edirne'nin 
Bulgaristan'a ve Adalar' ın da kendileri
ne bırakılmasını istediler. Teklifierin gö
rüşülmesi için Daimabahçe Sarayı ' nda 

iktidar ve muhalefetten ileri gelen devlet 
adamlarının katıldığı bir " şura-yı uma
mf" toplandı. Edirne için yeni bir çözüm 
şeklini teklif eden bir cevabi notanın ya
zılması kararlaştırıldı (22 Ocak 19 13). 
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