
90 

Известия на ЦСИИ / Proceedings of CEHR, Vol. VII, 2022 

 

 

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЧИТ НА ОСМАНСКАТА КОНСТИТУЦИЯ  

ОТ 1876 ГОДИНА 

 

Християн АТАНАСОВ 

 

Received: 1.09.2022 

Available online: 21.11.2022 

 

 

Abstract: On 3 November 1839, the Grand Vizier Mustafa Reşid Pasha solemnly 

read out a sultan’s order (Hatt-ı Şerif) marking the beginning of significant 

transformations in the Ottoman Empire. Thus began the Tanzimat (from tanzimat – 

reorganisation, reconstruction), or the period of reforms. A period marked by the 

extreme polarisation of the Ottoman administrative elite, which would divide itself into 

a pro-Western liberal group and one that defended religious traditions and opposed 

change in the empire. The struggle between these antagonist groups would be fought 

with variable success. The liberals would seemingly win – they would provide the 

ideological inspiration for the next great reformist decree, the Sultan's Firman (Hatt-ı 

Hümâyûn) of 1856, and especially the Constitution (Kanun-i Еsasi) promulgated in 

late 1876. Ultimately, however, they would come to lose after a series of vicissitudes. 

Sultan Abdul Hamid II put an end to the constitutional reforms, dissolved the convened 

Ottoman parliament, and established an authoritarian regime until the Young Turk 

Revolution of 1908. The purpose of this article is to present and analyse, using an 

economic point of view, the three main acts of the Tanzimat – the Hatt-ı Şerif, the Hatt-

ı Hümâyûn and to emphasize on the Constitution. The latter, although ambiguously 

assessed in scholarly literature, appears as a logical conclusion of the reform period. 

Despite its short duration, it presents the ideology of reforms in terms of property, 

finance and economics. The constitution secured the most important principles of 

liberalism and capitalism and this should be considered as an undoubted achievement 

and significant breakthrough for such traditional society like the Ottoman. First of all, 

it guaranteed private property, ensured freedom of religion, freedom of the press, 

freedom of association and freedom of expression. Ottoman state finances became 

public and were placed under the control of deputies elected by the subjects, a 

significant step in the direction of modern budgeting and auditing. 
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Кратко въведение 

На 3 ноември 1839 г. великият везир Мустафа Решид паша тържествено про-

чита в Гюлхане (част от Топкапъ сарай в Цариград) султански ферман (Hatt-ı Şerif) 

за начало на значителни преобразования в Османската империя. От изследовате-

лите е прието този акт да се счита за старт на Танзимата (от Tanzimat – реоргани-

зация, преустройство), т.е. периода на реформите в османската империя. Естест-

вено началото на трансформацията е по-скоро условна и нейните корени могат да 

се търсят далеч преди това – в промяна на пазарните и социалните отношения, в 

пренастройката на културния модел, която започва още от времето на султаните 

Ахмед III и неговата „епоха на лалетата“, в опитите на Селим II да направи нова 

въоръжена по западен образец армия, в ликвидирането на еничарския корпус от 

Махмуд II и т.н. (Shaw & Shaw, 1977, pp. 1–54; Devereux, 1963, pp. 21–22).  

Промените водят и до значителна поляризация сред османския администра-

тивен елит, който ще се раздели най-общо на реформатори и консерватори. Ли-

дер на първите, в началото на промените, е Мустафа Решид паша, който е осно-

вен двигател на реформите, и разбира се неговите протежета и съмишленици – 

либерали, наричани още „танзиматчии“ (tanzimatçılar) – Мехмед Емин Али паша, 

Фуад паша (Shaw & Shaw, 1977, pp. 58–69). По-сетне техен водач ще стане 

Мидхат паша, който ще бъде считан за „баща на Конституцията“ (Devereux, 1963, 

pp. 28–31). Срещу тях застава консервативната група около Къбръслъ (т.е. от Ки-

пър) Мехмед паша и други османски чиновници и духовници (Davison, 1963, p. 

81, 103 и сл.).  

Целта на настоящата статия е да направи икономически прочит на двата ос-

новни реформаторски текста от периода на Танзимата: Хат-и шерифа от 1839 г., 

Хат-и Хумаюна от 1856 г. и съответно да акцентира върху анализа и представя-

нето на Първата османска конституция от 1876 г.1 Те са резултат на преломно 

време, в което маркираните две антагонистични групи виждат настоящето и бъ-

дещето на държавата по различен начин. Продукт на период с ясно оформила се 

„дилема за развието“ документите очертават струва ми се по-ясно пътя, по който 

империята се стреми на тръгне, който носи в себе си идеите на либерализма и 

                                                             
1  В последно време има няколко доста сполучливи разработки, които подлагат на анализ 

други конституционни текстове. Например Търновската конституция (виж: Palan-
gurski, 2018) или Органическия устав на Източна Румелия (Penchev, 2020). 
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конституционализма, които ще доминират, поне на ниво елити, до разпускането 

на парламента през 1878 г., но нека бъда по-конкретен. 

 

Реформените укази от 1839 и 1856 г. 

Българската историческа наука разполага с преводи на двата султански фер-

мана изготвени и публикувани още преди Освобождението. Така например вест-

ник „Турция“ публикува превод на Хат-и шерифа и на Хат-и хумаюна2. Тук ще 

работя обаче с публикацията на юристът Георги Генов (Genov, 1938/1949, pp. 96–

107; 147–161), която е достъпна – частично или изцяло и през по-сетнешно хрис-

томатийно издание (виж: Chrestomathy, 1969, pp. 87–90; 271–272). 

Най-общо реформеният указ от 1839 г. канализира проведените дотогава ре-

формени инициативи и гарантира техните постижения. Хат-и шерифа провъзгла-

сява равенство между имперските поданици – независимо от тяхната религия, 

етнос и език. Гарантира се религиозната свобода и съдебен процес за всеки, без 

да се допуска произвол. Постановява се върховенството на закона (Genov, 

1938/1949, pp. 96–107). 

Важни са някои постановики на документа имащи пряко или косвено значе-

ние върху икономическия живот и активност. Така например изрично се посочва, 

че се гарантира: „пълна сигурност за живота, честта и имотите“ на всички 

османски поданици. Особено интересни са и аргументите за тази гаранция, които 

са изложени в самия акт: „...Ако, напротив, гражданинът владее със сигурност 

своите имоти, тогава, грижейки се ревностно за своите работи, стремейки се 

постоянно да ги разшири, за да извлече по-голяма полза, той увеличава в сърцето 

си любовта си към владетеля и отечеството и привързаността си към своята 

страна“. Очевидно в случая управляващите поставят акцент върху личния инте-

рес на своите поданици и се стремят да се възползват от него като качествено нов 

стимул за увеличение на общото богатство. Стимул, което е далеч от религиоз-

ните постулати за общото благо и твърде близо до либералните идеи в Eвропа по 

това време (виж обобщение за основните фундаменти на либерализма и капита-

лизма в: Wolin, 2004, pp. 257–314). Нещо повече, поставя се основата за обезпе-

чаване на един от крайъгълните камъни на капитализма – частната собственост. 

Така например се постановява, че не могат вече да бъдат конфискувани, в полза 

на държавата, имотите на осъдени лица, и че те ще преминават във владение на 

                                                             
2  Турция, III, 33–35, 11–25 фев. 1867 г.; Турция, III, 34–35, 18–25 фев. 1867 г. Статията е 

резултат и на работа по проект: „Информационен портал за архивно-документалното 
наследство на Българското възраждане“ – Договор № КП-06-Н 25/2 от 13.12.2018 г., и 
анекс към договора с номер: ФНИ-2912 от 17.12.2020 г., подкрепен от Фонд „Научни 
изследвания“ към МОН на Р. България. 
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техните наследници: „Всякой ще владее своите имоти от всякакъв вид и ще раз-

полага с тях с пълна свобода, без да може някой да му пречи.“ (Genov, 1938/1949, 

pp. 96–107). Трябва да се признае, че Хат-и шерифа не решава, а и не може да 

реши с магическа пръчка и изцяло, такъв фундаментален въпрос като този за соб-

ствеността. Напротив това ще е дълъг и сложен процес, но поне той е маркиран, 

осъзнат, и в бъдеще се започват законови преустройства за да може да се гаран-

тира частната собственост в империята и върху основното средство за производ-

ство на материални блага – земята (виж: Penchev & Atanasov, 2022). 

Основните идейни постулати на акта от 1839 г. са потвърдени и от Хат-и 

хумаюна от 18 февруари 1856 г. Отново се гарантира религиозната свобода: 

„Предвид на това, че всички вероизповедания са и ще бъдат свободно упражня-

вани в моите владения“. Християните и другите немюсюлмани се задължават да 

служат в армията: „Понеже равенството в облаганията носи равенство в те-

жестите“. Акцентът в икономическата сфера, освен новото потвърждаване на 

правата на собственост, е отдаването на правото „на чужденците да притежа-

ват недвижими имоти“. Прокламира се и замяна на досегашната система за от-

купуване на данъците. Те ще следва, занапред, да се събират от държавата: „Сис-

темата на прякото събиране на данъците ще бъде последователно и веднага 

щом стане възможно, въведена вместо режима на закупуването във всички кло-

нове на приходите на държавата“. Постановява се и, че местните данъци и 

такси: „...ще бъдат, доколкото е възможно, изчислени по начин, да не засягат 

източниците на производство, нито да пречат на движението на вътрешната 

търговия“. Въобще се маркират по-общи мерки за обезпечаване на икономичес-

кото развитие – чрез изграждане на кредитна система, подобряване на инфраст-

руктурата и прочее: „Ще се пристъпи до създаването на банки и други подобни 

учреждения, за да се направи реформа в монетната и финансова система, 

както и към създаването на фондове, предназначени да увеличават източни-

ците на материалното богатство...Ще се пристъпи до строежа на пътища и 

на канали...“. Принципно документът е разписан в реформаторки и прозападен 

дух, който личи в един от заключителните му параграфи: „...За да се достигне до 

тези цели, ще се потърят подходящите средства за да се използват науките, 

изкуствата и капиталите на Европа“ (Genov, 1938/1949, pp. 147–161). 

Като цяло либералните и прозападни идеи са ясно доловими и в двата текста. 

Трябва да се добави обаче, че нормативните актове не са еднозначно възприе-

мани от българите, които са им съвременици, а също и от изследователите на 

Българското възраждане. При последните оценките за тях варират от обикновено 

подражателство – „повърхностна и смешна европеизация“ и това, че реформите 

остават само на хартия, или имат „съвсем ограничено, положителни последици“ 
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(Genchev, 1999, p. 302, 334), до отчитане на искреността на „танзиматчиите“, ко-

ито се опитат да променят своята държава и по този начин създават положителни 

условия за благополучие на всички поданици на империята (Atanasov, 2017, pp. 

25–33; Todorov, 2022, p. 354). В последните години бяха публикувани и немалко 

изследвания от турски учени, които дават доста повече яснота и дълбочина в раз-

бирането на този османски стремеж за реформи, за догонване на Европа, за тран-

сфер на технологии, знания и идеи (виж например: Inal, 2011). 

 

Първата османска конституция 

Горепредставените укази са важни, но далеч не единствените нормативни 

документи, които османците промотират. След Кримската война реформаторс-

ките инициативи се засилват и са обнародвани редица законодателни актове, 

имащи западноевропейски образци – Наказателният закон от 1858 г., Законът за 

земята от 1858 г., Търговският закон от 1861 г., Гражданският законник от1869 г. 

и прочее. През 1868 г. е създаден и Държавен съвет, в който се включват немю-

сюлмани (Paev, 2014, pp. 47–48). Освен това се прави и административна реформа 

в провинцията. През 1864 г. е създаден Дунавския вилает – една замислена да 

бъде провинция за пример – модел, на база на който да се реформират и другите 

области (Petrov, 2006, p. 82). Така империята уверено използва и заимства запад-

ноевропейски закони и образци в опит да се обнови. 

Паралелно с промените държавата се раздира от политическа нестабилност. 

През 1875 г. на трона се оказват трима султани, а избухва и въстанието в Босна и 

Херцеговина. Април 1876 г. започва въстанието в България, което е жестоко по-

тушено и допълнително засилва политическия водовъртеж, който засмуква им-

перията. Османците са изоставени от западните си покровители – особено от Ве-

ликобритания, и се озовават на прага на война с Русия, която по-сетне и избухва. 

Политическата криза води до свикването на Цариградската конференция, на ко-

ято започват да се разглеждат различни проекти за бъдещето на балканските про-

винции на империята. Конференцията се използва от Мидхат паша за повод за 

прокламирането на изготвената преди това от нарочна комисия османската кон-

ституция (Shaw & Shaw, 1977, pp. 174–175). 

Представяйки по-горе някои мнения по отношение на Хат-и шерифа и Хат-

и хумаюна, следва да спомена, че същите противоположни становища и реакции 

се изразяват, и по отношение на провъзгласената на 11 декември 1876 г. консти-

туция. Това е лесно доловимо от страниците на българската възрожденската 

преса. Така например емигрантските вестници от периода гледат на 
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конституцията като на блъф на Мидхат паша, опит на бъде излъгано българското 

общество3 и Европа4 след жестоко потушеното Априлско въстание, докато вест-

ниците издавани вътре в империята я представят чисто информативно, по-скоро 

неутрално или добронамерено5. Подобни доста разнопосочни мнения, сред изс-

ледвателите, са изказвани и спрямо личните качества на Мидхат паша и неговата 

роля при утвърждаването на конституционния текст (Davison, 1963, p. 360; 

Devereux, 1963, pp. 82–91, 251). В научната литература се счита обаче за добре 

аргументирано и доказано, че промотираният основен закон не е обикновен за-

лъгващ маньовър, с който Мидхат се опитва за заблуди Великите сили, а логичен 

завършек на идеите, които османските либерални мислители като Намък Кемал, 

Зия паша, Али Суави, Хайреддин паша, Мустафа Фазъл паша и други успяват да 

посеят в османското общество (Berkes, 1998, pp. 201–214; Devereux, 1963, pp. 

251–252; Mardin, 2000; Akyol, 2011, pp. 111–113). 

Нека обаче представя и анализирам някои текстове на конституцията, от-

ново с акцент върху икономиката. Преди това ще уточня, че документът, който 

ще стане обект на малко по-обстоен коментар е публикуван в българската преса6. 

Пълен превод на нейния текст от османски език публикуват весниците „Дунав“7, 

„Напредък“8, „Источно време“9 и „Зорница“10. В текста цитиранията и въобще 

коментара ще се базира на превода в „Дунав“, който все пак е държавен вестник 

и официоз и може да се предположи, че българският текст в максимална степен 

се придържа към оригинала на османски. Иначе професионални преводи на кон-

ституцията са издавани на английски и други езици (виж например: The Ottoman 

Constitution, 1908, pp. 367–387). 

Османската конституция (Kanun-i Еsasi) е провъзгласена на 11/23 декември 

1876 г. (7 зилхидже 1293 г.) в един часа следобяд, в същия момент, в който се 

открива и Цариградската конференция (Davison, 1963, p. 381; Devereux, 1963, p. 

                                                             
3  Материал от 18 декември – Стара планина, I, 36, 18 дек. 1876 г. 
4  „Конституция?!“ – Нова България, I, 54, 17 дек. 1876 г. 
5  „Привържениците на конституцията и нейните противници“ – Источно време, III, 21, 

23 окт. 1876 г.; „Циркулярът на Сафвет паша върху конституцията“ – Источно време, 
IV, 3, 15 ян. 1877 г.; „Провъзгласяването на конституцията“ – Напредък, XI, 110, 17 
дек. 1876 г.; Правилник за избиране на народни представители от Цариград – Напре-
дък, XI, 113, 7 ян. 1877 г.; Протоколи от заседания на депутатите – Напредък, XI, 124, 
25 март 1877 г., и много други. 

6  Добре известно е, че подобно на другите рамкови документи от Танзимата конститу-
цията е преведена на много езици, виж: Herzog & Sharif, 2016. 

7  В един брой: Дунав, XII, 1130, 22 дек. 1876 г. 
8  В два броя: Напредък, XI, 110, 17 дек. 1876 г.; Напредък, XI, 111, 24 дек. 1876 г. 
9  В два броя: Источно време, III, 30, 27 дек. 1876 г.; Источно време, IV, 1, 1 ян. 1877 г. 
10  В пет броя: Зорница, I, 52, 24 дек. 1876 г., Зорница, I, 53, 31 дек. 1876 г.; Зорница, II, 1, 

6 ян. 1877 г.; Зорница, II, 2, 13 ян. 1877 г.; Зорница, II, 3, 20 ян. 1877 г. 
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80). Изработена е от специална комисия, която разглежда няколко чернови пред-

ложения и е разписана окончателно след тежки дискусии и компромиси между 

различните членове и заинтересовани страни11. Основният закон се състои от 

общо 119 члена, които са разпределени в 12 дяла: „За Османската империя“ (чл. 

1–7); „За общите права на османските поданици“ (чл. 8–26); „За министрите“ 

(чл. 27–38); „За публичните чиновници“ (чл. 39–41); „За парламента“ (чл. 42–59); 

„За сената“ (60–64); „За Камарата на народните представители“ (чл. 65–80); 

„За съдебната власт“ (чл. 81–91); „За върховното съдилище“ (чл. 92–95); „За 

финансите“ (чл. 96–107); „За областната администрация“ (чл. 108–112) и 

„Разни разположения“ (чл. 113–119). 

Както се спомена провъзгласяването на конституцията става по време на Ца-

риградската конференция. Поради това не следва да е изненада, че чл. 1 гаран-

тира неделимостта на държавата, която е „едно неделимо цяло“, член който е на-

пълно и в противовес на вариантите за разпокъсване на империята обсъждани на 

конференцията. Чл. 2 постановява, че Цариград е столица на държавата, без гра-

дът да има специални привилегии, в сравнение с другите по-големи населени 

места. Следващите параграфи (чл. 3–7) маркират ролята и значението на султана, 

който е халиф на всички мюсюлмани и неговата личност се счита за „свята“. 

Определят се неговите правомощия и се гарантират правата на османската ди-

настия. Всички поданици в империята са обявени за „османци“ (чл. 8), и което е 

по-важно и регламентирано в чл. 9 „Всичките османци са наслаждават с лич-

ната свобода, но с условие да недокачат свободата на другите“. Тези идеи са 

доразвити и в следващите параграфи. Така например според чл. 10 „Личната сво-

бода е запазена от всякакви докачения. Никой неможе под никакъв предлог да ся 

накаже, освен в определените от закона случаи, и съгласно с формите, които 

той предписва“, чл. 12 дава свобода на печата, а чл. 13 постановява: „Османс-

ките поданици са волни да съставят търговски, индустриални и земледелчески 

дружества, в кръга на законите и правилата“12. 

Подобно на предходните два фундаментални акта (от 1839 и 1856 г.) се га-

рантира равенство пред закона на всички поданици и това, че те имат достъп до 

публични служби според „способностите и достойството си“ (чл. 17 и чл. 19). 

Отново се гарантира частната собственост: „Движимите и недвижимите имоти, 

редовно установени, са обезпечени. Неможе да ся отнеме недвижимото имение 

на някого, догде не ся докаже нуждата за обща полза, и догде не ся предплати 

                                                             
11  Сред тях е например Мидхат паша, като председател, либералите Зия паша, Намък 

Кемал и други (Davison, 1963, pp. 368-380; Devereux, 1963, pp. 34–41, 46-51, 53-59; 
Koçunyan, 2014, pp. 255–257). 

12  Дунав, XII, 1130, 22 дек. 1876 г. 
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стойността му съгласно със закона“ (чл. 21). Постановява се, че домът на всеки 

е неприкосновен: „На никого неможе ся престъпи жилището. Властта неможе 

да влезе в къщата на когото и да било, с исключение на случаите определени от 

закона“ (чл. 22). Забраняват се каквито и да било парични взимания, които не са 

регламентирани: „Никакво количество пари неможе ся земе от някого под име 

на данък или ресим, или под каквото да е друго наименование, догдето не ся ос-

новава на един закон“ (чл. 25). 

Съгласно конституцията се оформя двукамарен парламент: „Парламентът 

състои от две Камари: Камера на благородните или Сенат и Камара на Народ-

ните представители“ (чл. 42). Определя се начинът на попълване на двете ка-

мари на парламента, техните функции, процедури и т.н. (чл. 60–80). Важно е да 

се отбележи, че Камарата на представителите разглежда и приема бюджета на 

държавата. 

Финансите на империята се регламентират в нарочен дял (чл. 96–107). В 

него се постановява, че „Никакъв данък в полза на държавата неможе да се на-

ложи, разхвърли и събере, освен с един закон“ (чл. 96). Определя се, че „Бюдже-

тът е законът, който обема положението на доходите и разходите на Държа-

вата. Този е законът, на когото ся основават налагането, разхвърлянето и съ-

бирането на правителствените налози“ (чл. 97), и се уточнява: „Законът за бю-

джета, сир. за общата равносметка, се разглежда и решава в Парламента член 

по член“ (чл. 98). Регламентира се, че „Никакви разноски извън бюджетът немо-

гат да станат върху правителствените имоти, освен с особен закон“ (чл. 100), 

но се регламентират и случаите на изключенията – „при бърза нужда“ (чл. 101). 

Тези параграфи са ключови, доколкото придават вече публичност на османския 

държавен бюджет. Естествено и в предходните периоди от своето съществуване 

империята е формирала бюджети, но те не са били под надзора на народни пред-

ставители и трудно може да бъдат характеризирани като публични. Първата ос-

манска конституция оставя в ръцете на депутатите един от най-важните инстру-

менти – възможността да контролират финансите на държавата. 

Предвидено е да се изгради и одитен орган: „Ще ся състави един съвет за 

сметките, които ще разглежда работите на управителите на финансиите, 

както и годишните сметки, които ся правят от разните министерски отделя-

ния. Този съвет ще праща всяка година на представителната Камара един осо-

бен рапорт, който обема следствието на тяхните дела, и който ще е придру-

жен със забележки от негова страна“ (чл. 105). Тази институция доста наподо-

бява Върховната сметна палата, която се създава по-късно в Княжество България 

по силата на Търновската конституция (виж: Palangurski, 2018, 25–26). Посочва 

се и численият състав на „съвета по сметките“ и се предвижда да се обнародва 
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закон, в който да се доурегулират и разпишат неговите функционални характе-

ристики, начин на попълване, компетенции и задължения на неговите членове и 

прочее (чл. 106–107). 

Особено интересен е и разделът „За областната администрация“ (чл. 108–

112). Важно е да се спомене, че се предвижда „децентрализацията“ да бъде фун-

дамент за предстоящи реформи и регулации: „Администрацията на областите 

ще има за основа началото за децентрализацията. Подробностите на тази ор-

ганизация ще ся определят чрез един закон“ (чл. 108). Посочени са и правата на 

членовете на областните съвети: „Свобода в разискванията върху общеполез-

ните работи, каквото са напр. направлението на пътища, установлението на 

кредитни земледелчески каси, развитието на индустрията, на търговията и на 

земеделието, и распространението на общето образование“ (чл. 110). Въобще 

се регламентира немалка автономия и инициатива на местните власти по отно-

шение на благоустройството, образованието, икономиката и финансите. Пред-

вижда се те да подпомагат развитието на мрежата на създадените от Мидхат паша 

земеделски каси (за тях виж: Atanasov, 2017). Конституцията регулира и дей-

ността на местните „общински съвети“, в които ще има представители на народ-

ностите от всяка околия (каза). Техните членове ще имат право да надзирават 

„доходите на недвижимите имоти или на вакъфите“, също и да управляват „си-

рашките имоти“ (чл. 111). Т.е. и други локални финансови и кредитни институ-

ции като вакъфските фондации и сирашките каси са поставени под надзора и уп-

равлението на местните власти (за последните виж: Manolova-Nikolova & 

Atanasov, 2022). Накрая основният закон завършва с раздел „Разни разположе-

ния“ (чл. 113–119), в който се определя процедурата по неговото евентуално из-

менение и прочее13.  

След като конституцията е обявена се организират избори като процедурата 

по избирането на депутатите, техния етнически и религиозен състав са детайлно 

изследвани (Toprak, 2013; Kayali, 1995, pp. 266–267; Devereux, 1963, pp. 123–138). 

Дори са направени проучвания за депутатите от различни области, например – 

представителите от Албания, Босна и Хецеговина, Крит, Багдат, Сирия, или за 

арменските депутати (Herzog & Sharif, 2016). 

Подробно проучвани са и двете сесии на заседанията на парламента. Пър-

вата започва на 23 март, когато депутатите начеват своите дискусии и приключва 

на 28 юни 1877 г. В края на годината (31 декември) стартира и втората серия на 

разисквания и дебати. Те ще продължат до 14 февруари 1878 г. (Devereux, 1963, 

pp. 108–119, 186–226). Междувременно, след провъзгласяването на 

                                                             
13 Дунав, XII, 1130, 22 дек. 1876 г. 
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конституцията и по време на заседанията, настъпват драматични политически 

промени – Мидхат паша е отстранен от поста велик везир, а е започнала и Руско-

турската война. Неудачите във военните действия и някои критики на депутатите 

дават повод на султан Абдул Хамид II да разпусне първото османско народно 

събрание. Така приключва първият реален досег на османците с конституциона-

лизма и парламентаризма. 

 

Заключение 

От гледна точка на своята продължителност конституцията е в сила за 

твърде кратко време – малко повече от година (от декември 1876 до февруари 

1878 г.). Въпреки това нейното значение не следва да се подценява и неглижира. 

За мен тя се явява логичен завършек, един вид венец, на периода на реформите. 

Стотици страници са се изписали с оценки на нейната идейна основа, от най-

различни гледни точки. Често тя се представя и като недотам прогресивна и мо-

дерна, предвид това, че обезпечава прекалено голямата власт на османския вла-

детел и гарантира правата и привилегиите на неговото семейство, че запазва ре-

лигиозният характер на държавата и т.н. Това не е лишено от основания. Трябва 

обаче да се запитаме не искаме ли твърде много от толкова традиционно и кон-

сервативно общество като османското? Способно ли е то по това време, в този 

исторически момент, да скъса с монархията и религията, и да прегърне републи-

канизма и секуларизма? Мисля, че отговорът е повече от ясен.  

Всъщност конституцията обезпечава най-важните принципи на либера-

лизма и капитализма и това следва да се възприема като безспорно постижение и 

значителен пробив. На първо място тя гарантира частната собственост, дава се 

свобода на вероизповеданията, свобода на печата, на сдружаване и на свободно 

изразяване на мнения. Османските държавни финанси вече стават публични и се 

поставят под контрола на депутати избрани от поданиците, което е съществена 

крачка в посока модерно бюджетиране и одит. Често се изтъква, че в историята 

няма ако. Все пак бих поспекулирал малко и да предположа, че ако конституци-

ята не беше суспендирана и парламента беше продължил да работи това щеше да 

отвори нови перспективи за държавата на османците в посока нейното модерни-

зиране и по-добро функциониране. Биха се очертали и нови перспективи пред 

подчинените балкански народности. Но ще се повторя – в историята няма ако. 

След разпускането на парламента се установява един по същество автократичен 

и крайно консервативен режим, а османските либерали и реформатори се оказват 

от страната на губещите. Въпреки това конституционализмът и парламентаризма 

вече са пуснали своите корени и след 30-тина години (1908 г.) младотурците ще 

изготвят нов основен закон и отново ще направят избори за народно събрание. 
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