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Önsöz

Önsöz
Sevgili öğrenciler,
Yeni Türk Edebiyatı, yaklaşık 1860 yılından başlayarak günümüze kadar geçen süreci ve bu süreçte yer alan tüm sanatçılarla verdikleri ürünleri kapsamaktadır. Söz konusu
sürecin uzunluğu bir yana sürekli gelişen dinamik bir niteliğe sahip olması da dikkat çekicidir. “Yeni Türk edebiyatına giriş” dendiğinde bu kadar uzun bir süreci kapsayan yeni
Türk edebiyatının hangi aşamasının kastedildiği sorulduğunda şöyle bir cevap verilebilir:
“Yeni Türk edebiyatına giriş” ifadesi, kronolojik olarak yeni Türk edebiyatının ilk aşamasını kapsayan Tanzimat Dönemini akla getirmektedir. Ancak Tanzimat Dönemi Türk edebiyatının hâlihazırda bir ders olarak Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
programında yer alması Yeni Türk Edebiyatına Giriş dersinin ve bu dersin kitabının farklı
bir içeriğe sahip olması gerekliliğini doğurmuştur. Nitekim daha önce okutulan Yeni Türk
Edebiyatına Giriş I ve Yeni Türk Edebiyatına Giriş II adlı kitaplarla Tanzimat Dönemi Türk
Edebiyatı I ve Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı II adlı kitapların içeriklerinde yer yer örtüşmeler olması, ünite sayısının artırılma gerekliliği gibi nedenlerle bu kitabın yeniden
hazırlanmasına gereksinim duyulmuştur.
Yeni Türk Edebiyatına Giriş I adlı kitapta, yeni Türk edebiyatının daha sonraki süreçlerini daha nitelikli ve daha doğru değerlendirmek için gerekli olacak temel kavramlara,
türlerle ilgili kuramsal bilgilere ve son olarak kuramsal bilgilerin uygulamalı örneklerine
yer verilmiştir. Yeni Türk Edebiyatına Giriş II adlı kitapta ise Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı I ve Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı II ders kitaplarında anlatılacak edebî dönemlerin, yazar ve şairlerin daha iyi ve sağlıklı anlaşılabilmelerine olanak tanıyacak kültürel
ve tarihsel arka planın ele alınması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda bu kitapta, Tanzimat
Dönemi’nde Avrupa ile siyasi ve kültürel ilişkiler, Osmanlı’nın 19. yüzyılını hazırlayan
sosyal ve kültürel şartlar, yenileşme hareketleri (kurumlar), Tanzimat ve Islahat Fermanları, Osmanlı’da muhalefetin doğuşu, Birinci Meşrutiyet’in ilanı, 19. yüzyılda düşünce
akımları ve 19. yüzyılda medeniyet değişimi konuları işlenmiştir. Böylelikle Tanzimat Dönemi Türk edebiyatının daha iyi anlaşılması amacıyla gerekli temeli oluşturacak bilgiler
verilmiştir.

Editörler
Doç.Dr. Zeliha GÜNEŞ
Doç.Dr. Gökhan TUNÇ
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YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ II

Amaçlarımız







Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
18. yüzyıla kadar olan süreçte Osmanlı-Avrupa ilişkilerini açıklayabilecek,
Lale Devri’ndeki ve Lale Devri’nin hemen ardından gelen dönemdeki OsmanlıAvrupa ilişkilerini kavrayabilecek,
III. Selim’in Avrupa ile ilişkilerinde önem verdiği konuları yorumlayabilecek,
II. Mahmut döneminde Osmanlı-Avrupa ilişkilerinin sonucu olarak yapılan yenilikleri ifade edebilecek,
Sultan Abdülmecit dönemindeki Avrupa ile ilişkileri ve Tanzimat Fermanı’nın
ilan edilmesinde Avrupa’nın etkisini değerlendirebilecek
bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Anahtar Kavramlar
• Batılılaşma
• Modernleşme
• Osmanlı Medeniyeti

• Avrupa Medeniyeti
• Sefaretnameler

İçindekiler

Yeni Türk Edebiyatına Giriş II

Avrupa ile Siyasi ve
Kültürel İlişkiler

• GİRİŞ
• 18. YÜZYILA KADAR AVRUPA İLE
SİYASAL VE KÜLTÜREL İLİŞKİLER
• AVRUPA İLE SİYASAL VE KÜLTÜREL
İLİŞKİLERDE LALE DEVRİ VE SONRASI
(1718 - 1789)
• III. SELİM DÖNEMİNDE AVRUPA İLE
SİYASAL VE KÜLTÜREL İLİŞKİLER
• II. MAHMUT DÖNEMİNDE AVRUPA İLE
SİYASAL VE KÜLTÜREL İLİŞKİLER
• AVRUPA İLE İLİŞKİLERDE BİR DÖNÜM
NOKTASI: SULTAN ABDÜLMECİT VE
TANZİMAT FERMANI

Avrupa ile Siyasi
ve Kültürel İlişkiler
GİRİŞ

Osmanlı İmparatorluğu’nun modernleşme ve yenileşme eğilimlerinde, Batılılaşma hareketlerinin şekillenmesinde ve yeni bir edebiyatın inşa edilmesinde Avrupa ile kurulan siyasal, sosyal ve kültürel ilişkilerin önemli bir etkisi söz konusudur. Osmanlı İmparatorluğu,
18. yüzyıldan itibaren savaşlardaki mağlubiyetlerin sonucunda hem siyasi hem de sosyokültürel anlamda Avrupa’yla
–özellikle Fransa’yla- yakınlaşır. Ancak bu yakınlaşmanın tek taraflı olmadığı söylenebilir. Osmanlı Devleti ile
Avrupa ülkeleri arasındaki
ilişkilere bakıldığında ekonomik, askerî, diplomatik
ve kültürel alanlarda -kısmi
de olsa- karşılıklı bir münasebetin söz konusu olduğu
görülür.
Bu ünitede yükselme döneminden Tanzimat yıllarına
kadar Osmanlı-Avrupa ilişkilerinin siyasi ve kültürel boyutları üzerinde durulacaktır.

18. YÜZYILA KADAR AVRUPA İLE SİYASAL VE KÜLTÜREL
İLİŞKİLER

Asırlar boyunca üç kıtaya birden hükmeden, askerî, politik ve ekonomik gücünü hem
Doğu’ya hem de Batı’ya kabullendiren Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa ile ilişkileri Tanzimat’tan önceki dönemlere dayanır. Ancak yükselme dönemindeki fetihlerin
ve zaferlerin tetiklediği güven duygusunun etkisiyle, Avrupa ile savaşlar ve diplomatik
bağlantılar dışında doğrudan ilişki kurmak ya da ortaya çıkan sosyo-kültürel ve askerî
gelişmeleri yakından takip etmek gibi bir devlet politikası benimsenmemiştir. Yükselme
döneminde Avrupa ile savaşlar ve antlaşmalar dışında kurulan ilişkiler sınırlı sayılabilecek
sosyo-kültürel bağlantılar, siyasi gelişmelerden haberdar olmak ve bazı ticari münasebetler şeklindedir (Tanpınar, 2003). İstanbul’un fethi ile birlikte Osmanlı - Avrupa ilişkileri
hem askerî hem politik hem de ticari anlamda yeni bir boyut kazanır.

Resim 1.1
Topkapı Sarayı
Padişah Portreleri ve
Resim Koleksiyonu
Kaynak: http://
www.topkapisarayi.
gov.tr/tr/content/
padişah-portrelerive-resimkoleksiyonu
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Amirutzes: Bizanslı bilim adamı.
Felsefe ve coğrafya konularında
sarayda danışmanlık yapmıştır.
Fatih Sultan Mehmet, Amuritzes’e
dünya haritası yaptırır.
Georgios Trapezuntios (13961486) Bizanslı bilgin.

Fatih Sultan Mehmet’in Bellini
tarafından yapılan resmi
Londra’da National Gallery’de
bulunmaktadır.
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Osmanlı Devleti’nin Avrupa’nın askerlik tekniğinden istifade etmesi de İstanbul’un
fethinden önceki zaman dilimlerine rastlar. Nitekim Osmanlılar daha İstanbul’u fethetmeden önce Avrupa’dan barut, muhasara topu, havan, arkebüz, mayın gibi o devir için
önemli sayılabilecek bazı silahları alırlar. Çağdaş Avrupa tekniğinin teçhizatını savaşlarda
kullanıma sokma ve Avrupa’dan gelen uzmanlardan istifade etme Osmanlı Devleti’nin o
dönemdeki genel özelliklerinden birisidir. Fetihten sonraki süreçte de 1593-1606 yılları
arasında devam eden Avusturya savaşları sırasında reform nedeniyle kiliselerden sökülen çan parçaları İngiltere’den getirtilir ve bu parçalar top yapımında kullanılır. Hatta o
dönemdeki Osmanlı topları İtalyan Pietro Sandi’nin tasarımına göre yapılır. 1645- 1669
Girit seferinde de ateşli silahlarda güçlü durumlarını sürdüren Osmanlılar, Avrupa’dan
aldıkları savaş hammaddelerini silah yapımında kullanırlar. Bu örneklerin de gösterdiği
gibi askerlik alanında Avrupa’dan yararlanma, -sınırlı da olsa- Osmanlı’da uzun yıllardan
beri görülen bir durumdur (Berkes, 2006, s. 74).
Fetih’ten sonra İstanbul’daki faaliyetlerini devam ettiren elçilerin Osmanlı Devleti’nin
fikir, sanat, kültür ve sosyal hayatında bazı ufak tefek değişikliklere vesile olmaları ise
18. yüzyıla rastlar (Özgül, 2006, s. 23). Bununla birlikte Fatih Sultan Mehmet, fetihten
hemen sonra İtalya’ya kaçan Grek bilimci ve filozofları İstanbul’a davet eder; Amirutzes,
Trapezuntios gibi isimleri sarayında ağırlar; Venedik’ten kılıç ve bronz ustalarını getirtir.
Bununla birlikte Fatih Sultan Mehmet, sarayında Grek ve Latince eserleri de ihtiva eden
bir kütüphane oluşturur. Yükselme döneminde Osmanlı devlet adamları Grek bilim ve
felsefesiyle bilinçli olarak ilgilenmişlerdir. Nitekim Semâniye Medresesini bir bilim akademisi haline getirmeye çalışan, Grekçe eserlerden bir kütüphane oluşturan ve Kayser-i
Rum (Roma İmparatoru) unvanını benimseyen Fatih Sultan Mehmet, bu çalışmalarıyla
Roma İmparatorluğu’nu hâkimiyeti altına alma arzusunu gösterir (Budak, 2008, s. 21).
Bu dönemde ünlü İtalyan hümanisti Ciriaco Pizzicolli de Fatih Sultan Mehmet’in maiyeti içinde yer alır; Yunanlı Critoboulos ise onun biyografisini yazar (Lewis, 2014, s. 10).
1479-1480 yıllarında İstanbul’a gelerek sarayda kalan İtalyan ressam Gentile Bellini, Fatih
Sultan Mehmet’in resmiyle birlikte başka resimler de yapar. Fatih’in emriyle Batlamyus’un
coğrafyası da tercüme edilir. Rumca bilen Fatih Sultan Mehmet, sarayında biri Latince
diğeri Yunanca bilen iki kâtip bulundurur ve bu kâtiplerden eski çağların tarihiyle ilgili
bilgiler edinir (Uzunçarşılı, 1988a, s.153). Fatih Sultan Mehmet, İtalya’yı ve İtalyan kültürünü de iyi bilmektedir. Bu eğilimleriyle Fatih Sultan Mehmet, Batı ile Doğu’nun dengesini kurduğu gibi Türk kültürünü kurumlarıyla birlikte Batı’ya açma yolunda bazı adımlar
atar. Onun Avrupa devletlerinin iç dinamikleri, kültürel yapısı ve tarihi hakkında bilgi
edinmesi de oldukça önemlidir. İstanbul’a eski Yunan ve Roma heykellerini getirtmesi,
bunları meydanlara dikmese de çevresinde Yunan ve Roma tarihi hakkında bilgi veren
İtalyan ve Rum müşavirlerin bulunması Avrupa’ya ve Avrupa kültürüne karşı kayıtsız kalmadığını gösterir (Ortaylı, 2006, s. 74-75).
Osmanlı Devleti’nin Avrupa ile ticari ve kültürel ilişkilerinde, devletin bünyesinde
varlığını devam ettiren Avrupalıların ve diğer gayrimüslimlerin az da olsa etkileri görülür. İstanbul’un fethedilmesi üzerine İstanbul’da pek az Rum kalır. Ancak daha sonraki
süreçlerde bunların birçoğu geri döner ve İmparatorluk içinde zengin bir topluluk haline
gelmeye başlarlar. Bizans Devleti’nden beri İstanbul’da yaşamaya devam eden Yahudilerin sayısı da 15. yüzyılın sonlarında iyice artar. Bu dönemde İspanya’dan, Portekiz’den ve
diğer Avrupa ülkelerinden kaçan pek çok Yahudi de Osmanlı’nın hoşgörüye dayalı devlet anlayışına sığınır. Zira Osmanlı’nın devlet anlayışına göre, hem Hristiyanlar hem de
Yahudiler eşit din özgürlüğüne sahiptirler. Bu çerçevede Haliç’in doğu kıyısının Avrupa
mahallelerine de Batılı tüccarlar yerleşerek kendilerine özgü bir yaşam alanı oluştururlar
(Lewis, 1975, s. 121).
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II. Bayezit ve Yavuz Sultan Selim dönemlerinde Michelangelo ve Leonardo da Vinci’nin
İstanbul’a getirtilmesi için bazı teşebbüslerde bulunulur. Avrupa’daki sanat hareketlerine
kayıtsız kalmayan II. Bayezit’in Michelangelo’yu davet etme sebebi, Haliç ve Galata üzerine
bir köprü yaptırmaktır (Uzunçarşılı, 1988a, s. 566). Leonardo da Vinci, padişaha yazdığı
mektupta Haliç ve Boğaz üzerine bir köprü yapmaya hazır olduğunu ifade eder. Köprü yapımıyla ilgili projeyi duyan Michelangelo da İstanbul’a gelmek ister; ancak bu teşebbüsler
sonuç vermez. Bu dönemde Avrupa ile ilişkiler açısından vurgulanması gereken bir nokta
da tıpkı Fatih Sultan Mehmet zamanında olduğu gibi bazı nâme-i hümayunlarda Grekçe,
İtalyanca ve Slavca gibi Avrupa dillerinin kullanılmasıdır (Turan, 1992, s. 237). Bu örneklerde de görüldüğü gibi yükselme çağında Osmanlılar, Avrupa’daki askerî ve kültürel gelişmelere karşı tamamen ilgisiz değillerdir. Bununla birlikte II. Bayezit döneminde Avrupa
ile ilişkilere bakıldığında dış politikada en büyük hareketliliğin Venedik’le olan ilişkilerde
yaşandığı görülmektedir. Bu dönemde Venedik’le yaşanan bazı anlaşmazlıklar neticesinde
Sultan Bayezit, Türk limanlarını Venedik ticaretine kapatır (Turan, 1997, s. 235).
Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa ile kültürel ilişkilerinde savaşların ve savaşlar sonucunda imzalanan antlaşmaların etkisi de önemlidir. Nitekim 1526 yılında Petervaradin’i
alan, Mohaç’ta Macaristan’ı hezimete uğratan, Budin’e girerek Macar İmparatorluğu’na
son veren Osmanlı ordusu buradan alınan hazinelerle birlikte bazı heykelleri de İstanbul’a
getirir. Herkül, Apollon ve Diana heykelleri At Meydanı’nda İbrahim Paşa’nın sarayının
önüne dikilir. İslam geleneğine aykırı bu heykellerin dikilmesinden dolayı İbrahim Paşa’ya
Frenk İbrahim Paşa lakabı verilir ve Paşa halkın çok sert eleştirilerine maruz kalır (Budak,
2008, s. 25). Avrupa’nın eski krallarının tarihine ilgi duyan, aynı zamanda kendi çağdaşı
olan hanedanları da tanımaya çalışan İbrahim Paşa, Avrupalı sanatçılarla temaslar kurar,
bazı sanat eserlerini de sipariş eder. Bununla birlikte siyasal anlamda da Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip eden İbrahim Paşa, İstanbul’a gelen Habsburg (Avusturya hanedanı) elçileriyle yaptığı muhtelif görüşmelerinde, Avrupa’daki gelişmelerden haberdar olduğunu hissettirir ve Osmanlı Devleti’nin güçlülüğünü her fırsatta ifade ederek Avrupalı
elçileri manevi baskı altında tutmaya çalışır (Emecen, 2000, s. 334).
16. yüzyılın sonlarına kadar hâkimiyetlerini ve güçlerini tüm dünyaya kabullendiren,
sadece askerî alanda değil aynı zamanda bilim ve bilim kurumlarıyla da Avrupa’nın ilerisinde olan Osmanlılar, Avrupa’daki değişimleri, gelişmeleri ve yenilikleri, yukarıda da
anlatıldığı gibi çok fazla yakından takip etmezler. Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da yeni bir
dönem başlatan bilim hareketine yabancı kalmasının sebeplerinden birisinin toplumun
kültürel ve geleneksel yapısıyla ilgili olduğu söylenebilir (Budak, 2008, s. 19). Bununla
birlikte Avrupa kültürüne ait bazı unsurlar saray çevresinde görülmeye başlanır. Sultan
III. Murat’ın çocuklarının sünnet düğününde (1582) dokuz yüz Hristiyan köle tarafından “ballet pantomime” sergilenir (Özgül, 2006, s. 28). Düğüne Avrupalı hükümdarlar ve
elçiler de davet edilir. Fransa İmparatoru’nun elçisi, Polonya ve Venedik elçileri oldukça
gösterişli bir şekilde düzenlenen bu sünnet törenine katılırlar. Bu eğlenceler, Avrupalı seyyahların eserlerinde detaylı bir biçimde anlatılır (Lewis, 1975, s. 160-161).
Dışarıdan gelecek ciddi tehlikelerin bertaraf edildiği ve Osmanlı Devleti’nin gücünün,
hâkimiyetinin kabul edildiği yükselme çağında Osmanlılar, Avrupa’dan yararlı gördükleri teknik unsurları alıp uygulamada bir sakınca görmemişlerdir (Budak, 2008, s. 89).
Örneğin 15. yüzyılda Osmanlılar tarafından Avrupa icadı olan bazı toplar kullanılır. Avrupalı topçular ve top yapımcıları da bunlarla beraber ülkeye gelirler. Gemi inşasında Venedik örnek alınır; kadırga tasarımı ve yapımında Venedik tersanelerindeki gelişmeler
yakından takip edilir. Osmanlılar, gemi yapımı ve haritacılık gibi alanlarda Avrupa’dan
önemli bilgiler edinirler. 16. yüzyılda da birçok Avrupa haritası Osmanlıların eline geçer.
Nitekim ünlü Osmanlı haritacısı Piri Reis, bazı Avrupa dillerini bilir, Avrupa haritalarını

Michelangelo: (1475- 1564)
Rönesans dönemi İtalyan ressamı,
heykeltıraş, mimar ve şair.
Leonardo da Vinci: (1452- 1519)
Rönesans dönemi İtalyan ressamı.
Aynı zamanda müzisyen, mimar,
mühendis, matematikçi, yazar
ve heykeltıraş olan Leonardo da
Vinci’nin en tanınmış yapıtları
Mona Lisa ve Son Akşam
Yemeği’dir.
Nâme-i Hümayun: Osmanlı
padişahları tarafından Müslüman
ve Hristiyan hükümdarlarla,
Osmanlı Devleti’ne bağlı
olan hanlıklara, emirliklere
ve voyvodalara gönderilen
mektuplara denir.

Figani bu konuyla ilgili asılmasına
sebep olan ünlü beytini söyler: “Dü
İbrâhîm âmed be-deyr-i cihân/
Yekî put şiken şod yekî put nişân”
İki İbrahim geldi dünyaya; birisi
putları kırdı, diğeri putları dikti.
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ve coğrafya kitaplarını rahatlıkla kullanır. 16 ve 17. yüzyıllarda da Avrupa’da ilerlemeye
başlayan savaş teknolojilerinin ve silahların getirtilmesi için çaba harcanır. Osmanlı bilim
adamları da Avrupa’nın coğrafyası, tarihi ve tıbbi gelişmeleriyle ilgili araştırma yaparlar.
Mercator’un Atlas Minor adlı eserine sahip olan Kâtip Çelebi (1609-1657), 1653- 1655 yılları arasında bir Fransız kaçağının yardımıyla bu eseri Türkçeye çevirir (Lewis, 2014, s.11,
62-63). Ayrıca Kâtip Çelebi Cihannüma adlı eserinde Gerhard Mercator, Abraham Ortel,
Philipp Cluver gibi birçok Avrupalı yazarın çalışmalarından da faydalanır (Budak, 2008,
s. 69). Osmanlıların bu devirde Avrupa’da gelişmeye başlayan coğrafya bilimine ilgilerini gösteren bir başka eğilim de IV. Murat’ın Hollandalı Doğubilimci Golius’a Osmanlı’ya
bağlı bölgelerin bir haritasını yapması için teklifte bulunmasıdır. Ancak padişahın bu teklifi kabul edilmez (Lewis, 2014, s. 63-64).
Osmanlı Devleti’nin Avrupa kültürüne aşina olmasında Avrupalı elçilerin etkisi de
görülür. 1672’de İstanbul’a gelen ve Fransız büyükelçiliğinde görev yapan Galland, günlüklerinde elçilik binasında 8 Ocak 1673’ten itibaren pazar günleri oyunlar sergilendiğini
yazar (Özgül, 2006, s. 23). Zira Fransız elçisi Marquis de Nointel, elçilik binasına İtalyan
Farnese tiyatrosunun küçük bir örneğini yaptırır ve bu tiyatroda çeşitli oyunlar sahnelenir. Corneille’in Le Cid, Moliere’in Le Depit Amoureux (Küskün Âşıklar), L’Ecole des
Maris (Kocalar Okulu), Sganarelle, A. Montfleury’nin La Femme Juge et Partie, Antoine
Galland’nın hareketli bir komedisi ile Quatre Trivelins adlı oyunları oynanır (And, 1971,
s. 77). “Büyükelçi Nointel, oyunları İstanbulluların da seyredebilmesi için özel olarak bir
amfiteatr yaptırmış; hattâ Müslüman kadınlar için bir de kafes hazırlatmıştır” (Özgül,
2006, s. 23). Büyükelçi Nointel, Paris’e gönderdiği raporda Türklerin opera izlemesi karşısındaki şaşkınlığını dile getirir.
18. yüzyıla kadar Osmanlı Devleti’nin Avrupa ile ilişkileri, siyasi olaylar ve savaşlar
dışında, iki medeniyet arasındaki ekonomik ilişkilerin sınırlarını pek geçmez ve genellikle
ülkeye gelen ya da Osmanlı sınırları içinde yaşayan Avrupalılar ile elçiler tarafından idare
edilir. Kendilerine ülke içinde oturma hakkı verilen Avrupalılar, iki kültür arasındaki irtibatı sağladıkları gibi sarayın güvenini kazananlar önemli görevlerle Avrupa’ya da gönderilirler. Ancak bu ilişkilere rağmen fikir, sanat ve kültür alanında iki medeniyet arasında çok
ciddi etkileşimler görülmemiştir. Zira Batı’yla Haçlı seferleri ile başlayan devamlı ilişkilere
rağmen Lale Devri’ne kadar ne örf ve âdetlerde ne fikir ve sanat konularında ne de kültürel bağlamda belirgin bir etki söz konusu değildir. Avrupa’yı âdeta yeniden şekillendiren
Rönesans hareketi ve söz konusu hareketin sonuçları Osmanlı Devleti’ne girmediği gibi
sızabilen bazı yenilikler de Osmanlı kültür hayatına ve ilmî çalışmalara pek bir şey katmamıştır. Ancak Osmanlı Devleti, yukarıda verilen örneklerde de görüldüğü gibi Batı’daki
gelişmelerden büsbütün habersiz de değildir (Tanpınar, 2003, s. 37-40).
Osmanlı Devleti’nin yeni Avrupa karşısında gerileyişi ise 16. yüzyıl sonlarında başlar.
Fatih’in İstanbul’u aldığı sıralarda doğmaya başlayan yeni Avrupa, Kanuni Sultan Süleyman zamanında ise iyice şekillenmeye başlar. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u kuşattığı
sıralarda ilk basacağı kitabın hazırlıklarıyla uğraşan Gutenberg, 1456’da bu kitabın basımını bitirir (Berkes, 2006, s. 37). 1453’ten 1566’ya kadar geçen süreçte Avrupa’da önemli
inkılâplar yapılır. Rönesans ve Reform hareketleri ortaya çıkar, Amerika kıtası ve Hindistan yolu keşfedilir matbaanın icadıyla fikir hareketleri yayılmaya başlar. 15. asır sonuyla
16. asır başlarında fikir ve sanat adamlarının atılımlarıyla Rönesans devri açılır; Avrupa’yı
etkileyecek önemli eserler yazılır. Yine XVI. asrın ilk yarısında Protestan mezhebi meydana çıkar (Uzunçarşılı, 1988a, s. 474).
Avrupa’da bu gelişmeler yaşanırken Osmanlı Devleti’nin ilerlemesinin durmasıyla birlikte Osmanlı ile Avrupa’nın askerlik teknolojisi bakımından ne kadar farklı noktalarda
olduğu da açıkça görülmeye başlanır. Yükselme döneminde savaş ve askerlik bakımından

7

1. Ünite - Avrupa ile Siyasi ve Kültürel İlişkiler

güçlerini kabullendiren Osmanlılar, 17. yüzyılda Avrupa ordularında ortaya çıkan teknik
gücü takip etmekte yetersiz kaldıklarını fark ederler. Bu durum 15. yüzyıl Avrupa’sının
topçulukla ilgili buluşların alınmasında gösterilen hız ile karşılaştırıldığında ortaya bir
tezat çıkar. Buna sebep olan unsurlardan birisi de Avrupa’dan Osmanlı’ya kaçıp gelenlerin
ve macera peşinde olanların sayısındaki düşüştür (Lewis, 2014, s. 37- 38).
İstanbul’un Fethi’nin Avrupa ile ilişkileri nasıl etkilediğini tartışınız.

AVRUPA İLE SİYASAL VE KÜLTÜREL İLİŞKİLERDE LALE DEVRİ
VE SONRASI (1718 - 1789)

Avrupa’daki teknik ve bilimsel gelişmelerin tüm dünyaya yayılması, toprak kaybetmeye
başlayan ve eski gücünü yitirme tehdidiyle karşı karşıya kalan Osmanlı Devleti’ni de derinden etkiler. Coğrafi keşifler, Avrupa’daki bilimsel, teknik, endüstriyel gelişmeler ve sanayi devrimi, Avrupa’ya ilerleyişi duran ve içteki karışıklıklarla mücadele eden Osmanlıları çözüm arayışlarına iter. 17. yüzyıl ortalarında eski gücünü yitirmeye başlayan Osmanlı
Devleti, ekonomik olarak zayıflamaya ve ticari anlamda da güç kaybetmeye başlar. Avrupa’daki gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne olumsuz etkisi başlangıçta daha çok ekonomik
alandadır. 18. yüzyılda Avrupalıların ucuz fiyata aldıkları Osmanlı hammaddelerini işlenmiş olarak Osmanlılara yeniden satmaları, fabrika ürünleriyle el yapımı ürünlerin rekabet
edemeyecek hale gelmesi ve Avrupalı tüccarların sadece İstanbul’da değil Anadolu’nun
çeşitli illerinde de ticaret yapmaya başlamaları Osmanlı ticari sisteminin güç kaybetmesine ve Avrupa lehine dönmesine yol açar (Budak, 2008, s. 31-32).
Yenilgilerin ve Avrupa’ya karşı tutum değiştirilmesi gerektiğinin resmî belgeleri niteliğinde olan Karlofça (1699) ve Pasarofça (1718) antlaşmalarının sonucu olarak toprak
kaybedilmesi, Osmanlıların yüzünü Avrupa’ya çevirmesinde oldukça etkilidir. Karlofça
Antlaşması’yla on altı yıl süren savaşların sona ermesine rağmen Osmanlı Devleti bu savaştan hem maddi hem de manevi zararlarla çıkar. Elden çıkan toprakların yanı sıra ülke
idari, mali, askerî ve sosyal bakımdan güç yitimine uğradığı gibi düzende ve güvenlikte
de bozulmalar ve bazı zafiyetler görülür. Karlofça Antlaşması, Osmanlı yayılmasının ve
hâkimiyetinin durduğunu ve Osmanlı gücünün artık Avrupalı devletler nezdinde silindiğini belgelemesinden dolayı diplomatik bir önem de taşır. Zira artık büyük Avrupa devletleri, bu antlaşmadan sonra ortak çıkarları için Osmanlı’nın içişlerine karışma hakkına
sahip olduklarını kabul ettirme yolunda adımlar atarlar. Bununla birlikte bu antlaşmadan
sonra Osmanlı hükûmeti de önceden önem vermediği İngiltere, Fransa, Flemenk gibi bazı
Avrupa devletlerinin etkisi altında kalmaya başlar ve bu devletlerle antlaşma yoluna giderek mevcut durumunu idare etme çabası içine girer. Karlofça ve Pasarofça Antlaşmaları
ile bu antlaşmalardan sonraki temaslar, Avrupa’yla daha yakından ilişki içinde olma gerekliliğini de ortaya çıkarır. Barış için aracı olmak isteyen İngiltere, Felemenk ve Fransa
elçileriyle yapılan görüşmeler diplomasi alanında daha sağlam gelişmelere sebep olur ve
Avrupa hükümdarlarına gönderilen mektuplarla dostluk tezahürlerine yer verilir (Uzunçarşılı, 1988b). Toprak kayıplarının artmasından dolayı Avrupa devletleriyle yakın ilişkiler kurulması ve ıslahatlar yapılması yönünde çözüm önerileri ortaya atılır.
17. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin teknolojik düzeyi ile Avrupa’nın teknik gelişmişliği
arasında doldurulması güç bir uçurum görülmeye başlanır. Bu uçurumun en belirginleştiği alan ise askerlik teknolojisidir (Berkes, 2006, s. 73). Aradan geçen yüzyıllar boyunca
Avrupa devletleri Osmanlı’nın savaş tekniklerini öğrendikleri gibi bu alanda Osmanlı’yı
oldukça geride bırakmışlardır. Zira 18. yüzyılın başlarında Rönesans’ın inşa ettiği değişiklikleri algılayan, coğrafi keşifler sayesinde üretim imkânlarını genişleten, skolastik düşüncenin ve feodal sistemin sınırladığı çerçevelerden çıkarak yeni ve gelişmiş hayat şekilleri
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yaratmaya başlayan bir Avrupa karşısında ilmî hayatı durmuş, iktisadi düzeni ve üretim
güçleri savaşlar, isyanlar ve kargaşalıklarla altüst olmuş bir Osmanlı İmparatorluğu mevcuttur (Tanpınar, 2003, s. 42).
Bütün bu çözülme sürecinde Avrupa’yı yakından incelemek, oradaki bilimsel gelişmeleri ve özellikle sosyo-kültürel hayatı takip etmek arzusu Lale Devri olarak bilinen
1718-1730 yılları arasında iyice belirginleşir. Yeni ve Avrupai bir yaşam anlayışının benimsenmesi yolunda adımların atıldığı ve barışçıl bir anlayışın hüküm sürdüğü bu devrin
bütününde Avrupa etkilerini görmek mümkündür. 18. yüzyıla kadar daha çok savaşlar
nedeniyle ilişki içerisinde bulunan Osmanlı Devleti ile Avrupa, bu yüzyılın ilk yarısından
itibaren birbirlerini sosyo-kültürel açıdan da tanıma gereği duyarlar. Nitekim bu devirde,
Fatih Sultan Mehmet’ten beri İstanbul’da yaşayan yabancı topluluğu da yavaş yavaş yüksek
tabakanın arasına girmeye başlar (Tanpınar, 2003, s. 44).
1718 yılında Avrupa ekonomik hayatında bir önceki yüzyıl boyunca devam eden sarsıntılar sona erer ve yeni birtakım iktisadi gelişmeler ortaya çıkar. Değerli metal akışının
Avrupa’da meydana getirdiği ekonomik devrimin etkisiyle feodal ekonomi yıkılır. Ancak
bu süreçte Avrupa’da kapitalist ekonominin gelişmesini engelleyen birtakım toplumsal, siyasal ve dinsel koşullar mevcuttur. Bu koşulların yol açtığı engellemeler çalkantılara sebep
olmasına rağmen Avrupa, Osmanlı’dan farklı olarak bu güçlükleri bertaraf etmeyi başarır ve
1720’den sonra yeni sanayi uygarlığının ilk dönemecine girer (Berkes, 2006, s. 43). Bu dönemde, Osmanlı İmparatorluğu da savaş siyasetini bırakarak genel bir barış ve huzur havası
oluşturmaya çalışır. İlmî ve sanatsal faaliyetlere ağırlık verilir; fikir hayatının yükselmesi,
gelişmesi için gayret sarf edilir. Bu siyaseti teşvik eden ve yönlendiren ise III. Ahmet’in veziri
Nevşehirli İbrahim Paşa’dır (Altunay, 2010, s. 18). Bununla birlikte Avrupa’ya gönderilen
devlet adamlarının, elçilerin gözlemleri Osmanlı Devleti’nin Batı politikasını etkiler.
Osmanlı sınırları içinde bir Türk yazar tarafından Avrupa ile ilgili kaleme alınan ilk
önemli belge, Kanuni Sultan Süleyman zamanında Kara Mehmet Paşa’nın elçilik heyetiyle Viyana’ya giden Evliya Çelebi’ye aittir. Evliya Çelebi, Viyana’da çok farklı bir dünya
görür: Düzenli ve itaatli bir ordu, çok daha iyi düzenlenmiş bir savunma sistemi, bayındır ve verimli topraklar, varlık içinde yaşayan, mutlu, neşeli, huzurlu bir halk tabakası,
zengin bir mimari ve düzenli bir şehir. Ancak Evliya Çelebi, Osmanlı ülkesi ile Rönesans
Avrupa’sı arasında mukayese yapmayarak sadece gördüklerini anlatmak ve tasvir etmekle
yetinir (Tanpınar, 2003, s. 43). Lale Devri’nde Avrupa’ya gönderilen elçiler ise Avrupa’yı
âdeta bir laboratuvardaymış gibi çeşitli açılardan incelemeye tabi tutarlar. III. Ahmet’in
padişahlık, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın vezirlik yıllarını kapsayan ve Patrona Halil
İsyanı (1730) ile son bulan bu devirde Avrupa ile siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin
geliştirilmesinde Avrupa’ya kısa süreli gönderilen elçilerin de etkisi görülür. Paris’e, Viyana ve Moskova’ya gönderilen elçilerden diplomatik ve ticari antlaşmaları imzalamalarının
yanı sıra aynı zamanda Avrupa’nın siyasi/idari yapısı, diplomasi politikaları, askerî gücü
ve sosyo-kültürel yapısı hakkında da bilgi edinmeleri istenir (Özcan, 2003, s. 82). Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, önce Viyana’ya bir elçilik heyeti (1719), daha sonra ise (1720)
Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi’yi Paris’e elçi olarak gönderir. Yirmisekiz Çelebi Mehmet, Fransa ile bir uzlaşma imkânı aramak ve Fransız medeniyetini tanıyarak söz konusu
medeniyetin Osmanlı topraklarına getirilebilecek yönleri ile ilgili bilgi edinmek amacıyla
gönderilmiştir (Berkes, 2006, s. 56). Nitekim Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın, Paris’e
elçi olarak gönderdiği Yirmisekiz Çelebi Mehmet’e verdiği talimatta, “Fransa’nın vesait-i
umran (medenileşme vasıtaları) ve maarifine (eğitimine) dahi lâyıkıyle kesb-i ıttılâ (öğrenmiş olarak) ederek kabil-i tatbik (uygulanması mümkün) olanlarının takriri (bildirilmesi)” gibi bir ifadenin bulunması Fransa’nın model olarak kabul edildiğini gösterir
(Karal, 2007, s. 69).
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Yirmisekiz Çelebi Mehmet, Avrupa’nın ilerleme kaydetmesini sağlayan medeniyet
unsurlarının neler olduğunu sadece hayranlıkla değil aynı zamanda dikkatli ve meraklı bakışlarla gözlemler ve izlenimlerini Sefaretname adlı eserinde anlatır. Lale Devri’nde
Avrupa ile kültürel ilişkilere bakıldığında Yirmisekiz Çelebi Mehmet’in Sefaretnamesi’nin
etkisi görülür. Paris’te gördüklerini bambaşka ve yeni bir dünya keşfetmiş gibi anlatan
Çelebi Mehmet, yeni teknikler, bilim kurumları, rasathaneler, laboratuvarlar, limanlar, karantina yöntemiyle birlikte; hayvanat bahçeleri, parklar, tiyatrolar, operalar gibi eğlence
yerlerine ilişkin izlenimlerini olumlu bir yaklaşımla dile getirir (Budak, 2008, s. 40). Fransa ile ittifak ve uzlaşma imkânı aramak için Paris’e gönderilen Çelebi Mehmet, Fransa’daki
gelişmeleri derin bir görüşle incelememesine karşın Sefaretnamesi’nde devri için yeni sayılabilecek bir yaklaşım görülür (Berkes, 2006, s. 56).
Çelebi Mehmet’in Paris elçisi olarak görevlendirilmesi, tercüme faaliyetleri ve askerî
sistemdeki Avrupalılaşma ile birlikte ele alındığında Avrupa kültür ve medeniyetine açılma projesi olarak değerlendirilebilir. Kara Mehmet Paşa’nın heyetiyle Viyana’ya giden
Evliya Çelebi’nin gözlemleri istisna tutulursa Sefaretname, giderek ilerleme kaydeden ve
kendi sınırlarını dayatmaya başlayan Avrupa uygarlığıyla karşılaşmanın devlet nezdindeki ilk yazılı belgesidir (Budak, 2008, s. 40). III. Ahmet’in elçisi Çelebi Mehmet, 1720’de
gittiği Paris’i, Evliya Çelebi’nin seyrettiği gibi Kanuni devrinin şanlı ve parlak hatıraları
arasından ve cihan hâkimi bir İmparatorluk mensubunun gururlu bakışıyla görmez. O,
18. yüzyıl Paris’ine Karlofça ve Pasarofça antlaşmalarının millî bilinçte açtığı yaralarla ve
devlet işlerinde olgunlaşmış bir memurun politik deneyimleriyle bakar. Zira aradaki süreçte, İmparatorluğun cihan hükümdarlığı gururu yaralanır, art arda Budin ve Belgrat
kaybedilir ve koşullar giderek Osmanlı’nın aleyhine işlemeye başlar (Tanpınar, 2003, s.
43-44). Bu bağlamda Çelebi Mehmet’in izlenimlerini anlattığı eseri, 18. yüzyıl başlarındaki Avrupa’daki gelişmeleri ve ülke içindeki olumsuz gidişatı kabullenen ve Avrupa uygarlığındaki ilerlemenin sırrını çözmeye çalışan bir İmparatorluk elçisinin gözlem merakını
içerir. “Hiçbir kitap garplılaşma tarihimizde bu küçük ‘Sefaretname’ kadar mühim bir yer
tutmaz. Okuyucu üzerinde ‘Binbir Gece’ye iklim ve mâhiyet değiştirmiş hissini bırakan
bu kitabın hemen her satırında gizli bir mukayese fikrinin beraberce yürüdüğü görülür.
Hakikatte bu sefaretnâmede bütün bir program gizlidir” (Tanpınar, 2003, s. 44).
18. yüzyılda Avrupa ile ilişkilerin gelişmeye başlamasında Yirmisekiz Çelebi
Mehmet’in oğlu Sait Mehmet Efendi ile İbrahim Müteferrika’nın açtıkları matbaanın
da önemi inkâr edilemez. Yirmisekiz Çelebi Mehmet’in yanında Paris’e götürdüğü oğlu
Sait Efendi, Paris’te bulunduğu sürede basımevlerini gezerek matbaacılık kültürüyle ilgili ayrıntılı bilgiler toplar. İstanbul’a döndükten sonra da İbrahim Müteferrika ile ortak
ilk matbaayı kurmak için teşebbüslerde bulunur (Budak, 2008, s. 43). İlk etapta matbaa
için gerekli olan baskı kalıpları ve harfler, İmparatorluk içindeki Musevi ve Hristiyanların İstanbul’da faaliyet gösteren matbaalarından temin edilir. Daha sonraları ise kalıp ve
harfler Avrupa’dan ithal edilir. Bununla birlikte Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden
tipografi konusunda uzmanlaşmış bazı kişiler getirtilir (Lewis, 2014, s. 72- 73).
İbrahim Müteferrika, matbaanın önemini ve gerekliliğini anlattığı Vesilet’üt-tıbâa adlı
eserinde, Müslümanların Avrupalılara kıyasla geri kalmalarının sebeplerinden birinin
matbaanın yokluğu yüzünden cahilleşme olduğunu dile getirir (Berkes, 2006, s. 57). Söz
konusu eser, devletin Avrupa politikasının seyrini göstermesi bakımından dikkate değerdir. Matbaanın kurulması ile bilimsel eserlerin de basılmaya başlanmasının sebeplerinden
birisi, Avrupa’nın gerisinde kalmanın bilimsel gelişmeleri takip etmemeye bağlanmasıdır.
Zira Avrupa’daki bilimsel ve teknik gelişmeleri, yazılı eserler aracılığıyla tanıtmayı amaçlayan İbrahim Müteferrika’nın yayımladığı eserlere bakıldığında ilmî eserlere, özellikle
de tarih ve coğrafyaya ağırlık verdiği söylenebilir. İbrahim Müteferrika’nın İstanbul’da
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yaşayan Fransızlara Türkçe öğretmek üzere bir kitap basması da önemlidir. Osmanlı’nın
Avrupa’nın askerî tekniklerini ve bilimsel gelişmelerini takip ettiği bir süreçte Türkçeyi
Avrupalılara öğretme arzusu ileriye dönük bir adımdır (Budak, 2008, s. 43, 54-55).
İbrahim Paşa’nın sadrazamlığı sırasında Osmanlı-Fransız ticari ilişkilerinde de oldukça
ilerleme kaydedilir. Fransa’nın Langedok şehrinde üretilen kumaşlar Osmanlı Devleti’nde
oldukça ilgi görür. Langedok’tan İstanbul’a her yıl binlerce top kumaş gönderilir. Bununla
birlikte Lyon’dan sırmalı kumaşlar, Marsilya’dan boyalı kumaşlar, tıbbi ecza ve ziynet eşyaları getirtilir. Osmanlı Devleti’nden ise hububat, pamuk ipliği, kahve ve işlenmemiş bazı
hammaddeler ihraç edilir (Altınay, 2010, s. 83). Böyle bir ticari yoğunlukta her yıl Fransa
ile Osmanlı Devleti arasında neredeyse beş yüz ticaret gemisi gelip gitmeye başlar. Artık
Osmanlı ülkesindeki ekonomik durum, ithalat ve ihracat işleri, bir önceki yüzyıla göre
oldukça farklılaşmaya başlar. 17. yüzyılda ülkeye giren yabancı malların daha az olmasına
karşın dışarıya gönderilen eşya sayısı ise daha fazladır. Ancak Avrupa’da sanayinin hızla
gelişmeye başlamasıyla eşya çok daha ucuz elde edilmeye, dolayısıyla da ucuz satılmaya
başlamıştır. Buna karşılık, Osmanlı imalatı eski tarzda devam ettiği için üretilen mallar
daha pahalıya elde edilir ve ticari rekabet giderek zorlaşır. Bu durum, Osmanlı sanayine
ciddi anlamda sekte vurduğu gibi ithal edilen ürünlerin büyük bir kısmının lüks eşyalardan oluşması da güç kaybını büyük ölçüde etkiler. Öyle ki; devlet de ordu ve donanmasına
ait birçok eşyanın yanı sıra gündelik ihtiyaçlarını bile Avrupa’dan karşılamaya başlar. Zira
III. Ahmet ve sadrazamı Damat İbrahim Paşa’nın çevresi Avrupa eksenli bir değişimi ve
yeniliği destekleyen politika izlemektedirler. Yirmisekiz Çelebi Mehmet’in ülkeye dönmesinin hemen sonrasında onun getirttiği planların uygulandığı yapılarda Fransız mimarisinin izlerinin görülmesi de bunu açıkça göstermektedir. Avrupa etkisi sadece mimariyle
sınırlı kalmayarak zamanla bütün hayatın içine sızmaya başlar (Budak, 2008, s. 91-92).
Bu dönemde İmparatorluğun Avrupa ile ilişkilerinin sınırlarının tayin edilmesi ve devlet politikasının nasıl belirleneceği konusunda farklı görüşler ileri sürülür. Bu görüşlerin
bir kısmı kültürel dokuyu ve geleneksel yapıyı muhafaza ederek Avrupa’nın sadece askerî
ve teknik gücünün alınması gerektiğini savunur. Ancak özellikle Lale Devri’nde Avrupa
ile ilişkiler sadece siyasi ya da iktisadi değil özellikle sosyo-kültürel olarak da gelişmeye
başlar. Avrupa kültürüne ve modasına ait unsurlar, mimariden mobilyaya, dekorasyondan
giyim kuşama kadar Osmanlı sınırlarına girmeye başladığı gibi Avrupa’yı her yönüyle tanıma çabaları âdeta devlet politikası haline gelir. 1717’de III. Ahmet döneminde Tercüme
Heyeti’nin kurulması da yazılı kaynaklar aracılığıyla Avrupa’yı tanıma ve Avrupa’ya açılma projesinin bir sonucudur (Budak, 2008, s. 90-98).
Lale Devri’nde İstanbul’da görev yapan Fransız elçileri XV. Louis’nin şanını gösterecek
biçimde sık sık gösterişli balolar, ziyafetler, tiyatro oyunları düzenlerler ve bu eğlencelerine Osmanlıları da davet ederler. Örneğin, kralın oğlu bir doğduğu için elçilikte düzenlenen şenliklere çok sayıda Türk de katılır. Sadrazam İbrahim Paşa da Beşiktaş’taki
sarayında bu davetlere karşılık olarak verdiği ziyafetlere Fransız büyükelçisi Villeneuve’ü,
İngiltere elçisi Stagnian’ı Felemenk elçisini, Nemçe ve Rusya kapı kâhyalarını davet eder
(Özgül, 2006, s. 23).
Lale Devri’nde Avrupa ile kültürel etkileşimin sonuçlarından birisi de Avrupa tarzının
sadece sarayda değil seçkin zümre arasında da giderek yaygınlaşması ve Fransız kültürünün Osmanlı seçkinleri arasında taklit edilmeye başlanmasıdır. Avrupai yaşama ilişkin
unsurlar, halk tarafından da benimsenirken sokaktaki kılık kıyafetlerde ve davranış biçimlerinde de bazı ufak tefek değişiklikler görülür. Bununla birlikte bu devirde Sadabad’da
her bahar ve yaz her sınıfa mensup insanların toplandığı eğlenceler yapılır. Gösterişli ziyafet ve şenliklere katılan Avrupa devletlerinin elçileri kendilerine oldukça farklı gelen
bu egzotik eğlenceleri yanlarındaki ressamlar aracılığıyla tablolaştırmak isterler. Avrupa
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elçilerinin Osmanlı Devleti tarafından kabul törenleri de gösterişli ziyafetlerle gerçekleştirilir. Bu kabul törenleri sırasında sarayda şairler ve ressamlar da bulunur. İstanbul’a 1699
yılında gelen ve uzun yıllar burada kalan Jean-Baptise Van Mour (1671- 1737) saraydaki
kabul törenlerinde bulunan ressam grubunun en ünlülerinden biridir (Budak, 2008, s.9497). Van Mour, Fransız elçisi Marquis de Ferriol’un maiyetinde İstanbul’a gelir ve onun
yanında çalışır. İsveç büyükelçisi Gustav Cebis ve Hollanda büyükelçisi Correils Colkuen
gibi başlıca elçiler de ona çeşitli resimler yaptırırlar (Özgül, 2006, s. 29; Budak, 2008: 96).
Otuz yıl kadar İstanbul’da kalan Van Mour, Doğu’nun çeşitli motiflerle süslenen renk renk
kıyafetlerini çizer, Sadrazamın elçileri kabul ettiği törenleri tasvir eder. III. Ahmet ile saray
erkânının da birçok resmini yapan ve Osmanlı muhitlerine devam eden Van Mour, Avrupalı elçilerin çevresinde de ün kazanan bir ressamdır (Altınay, 2010, s. 63).
Resim 1.2
III. Ahmet’in Fransız
Elçisini Kabulü
Kaynak: https://
tr.wikipedia.org/
wiki/Jean-Baptiste_
Vanmour

Lale Devri’ndeki bu renkli yaşantı Avrupa’da -özellikle Fransa’da- Osmanlıların sosyokültürel yapısını merak eden bir hayran kitlesi oluşturur. Avrupa’da Türk kültürüne merakın ortaya çıkmasında seyyahların ve Osmanlı Devleti’ndeki Avrupalı elçilerin de etkisi
görülür. Zira Osmanlılar ile Fransızların samimi bir kültürel etkileşim oluşturdukları bu
dönemin özelliklerinden birisi, elçilerin kabulleri sırasında şatafatlı ve hayranlık uyandırıcı törenler yapılmasıdır. İbrahim Paşa’nın misafir karşılama merasimlerindeki ritüellerden ve şatafattan etkilenen elçiler, ülkelerine yazdıkları raporlarda saray teşrifatını, Osmanlı seçkin tabakasının yaşam tarzlarını neredeyse en ince ayrıntısına kadar anlatırlar.
“1721’de Paris’te Türk elçiliği tarafından başlatılmış olan Turquerie dalgası İstanbul’daki
daha küçük çaptaki Frenkleşmiş yaşam tarzı ve tavırlarına paralel olarak ortaya çık(ar)”
(Lewis, 2014, s. 66). Zira Osmanlı Devleti’nde Fransız kültürüne ilişkin bir hava eserken Avrupa’da da Türk motiflerine ve kültürüne karşı bir merak uyanmaktadır. Avrupa’ya
gönderilen Osmanlı elçilerinin de bu ilginin uyanmasında etkileri söz konusudur. Ayrıca
İstanbul’daki elçilerin gönderdikleri hediyeler de Avrupalıların Osmanlı motiflerine ilgi
duymasına yol açar. Avrupa’da kadın modasından müziğe, edebiyattan görsel sanatlara kadar pek çok alanda bir Türk modası ortaya çıkar. Operalarda, bale gibi gösteri sanatlarında
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Türk karakterleri ve melodileri kullanılmaya başlanır (Budak, 2008, s. 98). Denilebilir ki
Yirmisekiz Çelebi sefaret heyetinin ve İstanbul’a gelen Madam Montagu gibi bazı seyyahların Batı’da Osmanlı’ya karşı uyandırdıkları ilgi, Avrupa merkezlerinde Turquerie adı verilen bir zevk, giyim kuşam, dekor ve zarafet modası inşa etmiştir. İstanbul’da da Sadrazam
Damat İbrahim Paşa’nın etrafındaki yabancılarla kurulan ilişkiler neticesinde şekillenen
yeni bir zevk uyanmaya başlar. Çeşitli hediyeler, ticaret ve sanat eşyalarıyla iki medeniyet
birbirini tanıma sürecine girer (Tanpınar, 2003, s. 44). Nitekim Fransız bahçeleri, Fransız
mimarisi, Fransız mobilyalarının etkisiyle özellikle saray çevrelerinde Avrupai bir zevk ve
moda oluşur. Bizzat padişah tarafından saray kapılarının dışına rokoko tarzında bir çeşme
yaptırılır (Lewis, 2014, s. 66). Avrupa’dan İstanbul’a birçok mimar getirtilir, bu mimarların
yaptıkları binalarda Versailles (Versay) tarzı uygulanır. Köşklerin planını Paris’ten Fransız
elçisinin tercümanı Mösyö Lenoir getirir ve bu devirdeki İstanbul’u anlatan bir de kitap
yazar (Altınay, 2010, s. 42). Yüksek tabakada Fransız dekorasyonuna gösterilen ilgi Fransız
seyyahlar, elçiler ve Osmanlı’ya sığınan yabancıların anılarında da detaylarıyla anlatılır.
Nitekim “1775 yılında İstanbul’a gelen Baron de Tott, karısının ziyaretine gittiği bir sultan
sarayında –Ahmet III’ün kızı- bütün bir Fransız dekorunu hazır bulduğunu söyler” (Tanpınar, 2003, s. 45).
Bu dönemde Avrupa ile ilişkilerin kültürel boyutlarından birisini de matbaada basılan
kitaplar oluşturur. İbrahim Müteferrika’nın I. Mahmut’un tahta çıktığı yıl yazdığı Usûl’ül–
hikem fî nizâmü’l–ümem adlı eseri Avrupalılaşma hareketinin beyannamesi niteliğindedir (Tanpınar, 2003, s. 46). Söz konusu kitap, Osmanlı Devleti’nin değişen idari, askerî,
siyasi ve iktisadi şartlara ayak uydurmasına ilişkin birtakım çözüm önerilerini içerir.
Müteferrika’nın eserini ayrıcalıklı kılan unsur, Avrupa’daki gelişmelerden haberdar olmasından dolayı tespitlerinde isabetli olması ve değişen zamanın şartlarını göz önünde tutarak çözümler önermesidir. Zira daha öncekiler aksaklıkların ve eksikliklerin nedenlerini
ülke sınırları içinde aramışlardır. İbrahim Müteferrika, Osmanlı Devleti güç kaybederken,
Avrupa devletlerinin yükselmelerinin nedenlerini araştırır; bu devletlerden nelerin öğrenilmesi, nelerin alınması gerektiğini tespitlerle belirlemeye çalışır (Budak, 2008, s. 57-58).
Kitabın başında Latince bildiğini söyledikten sonra “monarkiya”, “aristokrasiye” ve “demokrasiya” adlarıyla üçe ayırdığı idare tarzını kısaca anlatır. Askerliğin öneminden bahseder, eski askerlik tarzıyla yenisi arasında mukayese yaparak yeni tarzın faydalarını anlatır
ve Avrupa’nın gelişmesindeki sırrın burada olduğunu dile getirir. Ona göre Avrupa’nın
bütün dünyaya yayılması, bu ordu ve teşkilat sayesindedir (Tanpınar, 2003, s. 46-47).
Orduyu düzenlemenin zorunlu hale gelmesiyle Avrupa’dan özellikle askerî alanda istifade etme yolları da aranır. Nitekim Patrona Halil İsyanından sonra III. Ahmet’in yerine geçen I. Mahmut devrinde, XV. Louis ile anlaşamadığı için Avusturya’ya sığınan,
sonraki süreçte İstanbul’a gelen ve Müslüman olduktan sonra (Humbaracı) Ahmet adını
alan Comte de Bonneval’ın idaresi altında topçu sınıfının ıslahı için bazı çalışmalar yapılır. Kendisine topçu birliklerinin Avrupai tarzda düzeltilmesi görevi verilir (Uzunçarşılı, 1988b, s. 322; Lewis, 2014, s. 68) Bu dönemde 1734’te Hendesehane’nin açılması ile
Avrupa’daki teknik bilgiler Osmanlı İmparatorluğu’na girmeye başlar. Avrupa kaynakları
referans alınarak bazı askerî, tıbbi ve tarihî çalışmalar yapılır. Ruslar ve Avusturyalılara
yapılan seferler sırasında diplomatik ilişkilerin artması ve Humbaracı Ahmet Paşa’nın bir
çeşit müşavir gibi İstanbul’da bulunması da Osmanlı Devleti’ni 1730-1754 yılları arasında
Avrupa’ya özellikle Fransa’ya yaklaştırır. Bu devir, Patrona Halil İsyanı’nın oluşturduğu
etkilere rağmen Lale Devri’nin devamıdır (Tanpınar, 2003, s. 48).
III. Mustafa devrinde de (1757- 1774) ordunun Avrupai usulde yenileşmesi çabalarına
devam edilir. O döneme kadar ordunun Batı düzenine göre ıslahı bazı dağınık teşebbüslerle sınırlı olmasına karşın bu dönemde ordunun Avrupai tarzda düzenlenmesi esaslı ve
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ciddi bir mesele olarak ele alınır (Tanpınar, 2003, s. 48). Bu dönemde III. Mustafa’nın tahta çıkışını haber vermek için Ahmet Resmi Efendi, 1758’de Viyana’ya gönderilir, 1764’te
ise Yedi Yıl Savaşları sırasında Büyük Friedrich’in zaferlerinin sebebini ve Prusya-Rusya
yakınlaşmasının Osmanlı Devleti’ne etkisini öğrenmek için Prusya’ya gönderilir (Özgül,
2006, s. 31; Kütükoğlu, 1989, s. 121). Ahmet Resmi Efendi, Prusya dönüşü sunduğu sefaretnamesinde, askerî ve iktisadi alana önem verilmesi gerektiğini vurgular ve Avrupa’daki sosyal yaşama ilişkin gözlemlerini de sunduğu raporlarında dile getirir. Yirmisekiz
Çelebi’nin Paris’te operayla tanışması gibi Ahmet Resmi Efendi de Berlin’de “komedya
denilen hayalhâneler” ile tanışır (Budak, 2008, s. 213).
III. Mustafa’nın son zamanları ile I. Abdülhamit’in padişahlığının ilk yıllarında görev yapan Macar asıllı Baron de Tott’un Mühendishane’de verdiği dersler, Avrupa ilim
ve tekniğiyle ilk ciddi temas niteliğindedir (Tanpınar, 2003, s. 48-49). Topçu subayı olan
Baron de Tot, Avrupai tarzda ilk mühendishanenin kurulmasında önemli rol oynar. Yeni
mühendis ve topçular birliğinin oluşturulmasına yardım eden ve bu birliğin eğitilmesi
konusunda da gayret gösteren Baron de Tott, dökümhaneyi de yeniden düzenler. Bununla
birlikte doğrusal trigonometri gibi bazı derslerin sorumluluğunu bizzat üzerine alır. Bu
mühendishanede başka Avrupalı hocalar tarafından da dersler verilir. Nitekim Osmanlı
topraklarına sığınan Campbell isimli kaçak bir İskoçyalı, 1775 yılında Baron de Tott’un
Fransa’ya dönmesi üzerine başeğitimci olarak onun yerine geçer (Lewis, 2014, s. 69).
III. Mustafa devrinde sadece askerî alanda değil tıp ve astronomi alanında da
Avrupa’dan istifade edilmeye çalışılmıştır. Tıp ve astronomiye özel bir merakı olan III.
Mustafa, Fransız elçisi Vergennes aracılığıyla Paris’ten astronomi kitapları getirtir. Onun
döneminde pek çok tıp kitabının da tercümesi yapılmıştır (Karal, 1942, s. 1-2). Bununla
birlikte III. Mustafa döneminde Viyana tababet mektebi ile ilişkiler kurulur ve bazı gençler
de buraya tahsil için gönderilirler (Tanpınar, 2003, s. 48).
Yirmisekiz Çelebi Mehmet’in Sefaretname’sinde belirttiği hususların Osmanlı Devleti’ndeki
etkisini tartışınız.

III. SELİM DÖNEMİNDE AVRUPA İLE SİYASAL VE KÜLTÜREL
İLİŞKİLER

Fransa’da ihtilal gerçekleşirken tahta çıkan III. Selim, yönünü Avrupa’ya çevirir ve devleti bu doğrultuda yeniden yapılandırmak için stratejiler geliştirir. Daha tahta çıkmadan
Avrupa’ya, özellikle de Fransa’ya derin bir ilgi duyan III. Selim, şehzade iken Fransa kralı
XVI. Louis ile mektuplaşır. Bu mektuplaşmalar Rus düşmanı ve Fransız dostu olan şehzadenin Fransa’dan yardım beklediğini göstermektedir. III. Selim’in Fransa’dan yardım
beklentisi içinde olmasında İstanbul’daki Fransız elçisi Gouffier’nin etkisi söz konusudur
(Karal, 1942, s. 11).
III. Selim, Avrupa ile ilişkilere yeni bir boyut getirir. Onun zamanına kadar Osmanlı devlet adamlarında Avrupa’yı küçümseme ve ciddiye almama anlayışı söz konusudur.
Hatta, Avrupalılar yüzyıllardan beri Osmanlı İmparatorluğu’nda daimi elçilikler bulundurdukları halde 18. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı İmparatorluğu’nun hiçbir yabancı
ülkede kalıcı diplomatik temsilcisi yoktur (Karal, 2007, s. 73). Zira Avrupa devletleri Fatih
Sultan Mehmet döneminden beri İstanbul’da kalıcı elçilikler bulundurmalarına rağmen
Osmanlı Devleti ise sadece haberleşmek ya da bazı bilgiler edinmek amacıyla kısa süreli,
geçici elçiler görevlendirmiştir ve bu elçiler de görevlerini tamamladıktan hemen sonra
ülkeye geri dönmüşlerdir. Belirli amaçlarla bazı ülkelerin başkentlerine gönderilen bu özel
temsilcilerle ilgili 1792 yılına kadar pek az kayıt tutulmuştur. Hatta bu döneme kadar İmparatorluk, yabancı devletlerle yaptığı sıradan antlaşmalarda İstanbul’da oturan yabancı
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elçilere güvenir. Bununla birlikte yabancı elçilerle yapılan görüşmelerde de yerel Hristiyan tercümanlardan istifade edilir. Osmanlı üst düzey memurları arasında Avrupa ile
doğrudan teması olan ya da bir Batı dilini bilen memur sayısı da neredeyse yok denecek
kadar azdır. Avrupa ülkeleri hakkında güvenilir bilgi edinmek ve bu ülkelerdeki yerleşik
uygulamalarla aynı mesafeye gelmek amacıyla III. Selim tarafından 1792’de belli başlı Avrupa şehirlerinde daimi Osmanlı elçilikleri açılma kararı alınır. Bu elçiliklerin ilki 1793’te
Londra’da kurulur ve Yusuf Agâh Efendi elçilik göreviyle Londra’ya gider. Ardından Viyana, Berlin ve Paris’te de elçilikler kurulur. 1796’da Moralı Seyyid Ali Efendi’ye Fransız
Cumhuriyeti’ndeki ilk Osmanlı elçisi görevi verilir (Lewis, 2014, s. 85-86). Bu elçilerin
gittikleri yerlerin idare tarzlarını, askerlik alanındaki durumlarını kontrol etmeleri, maiyetlerinde bulunanların ise yabancı dil öğrenmeleri ve devletin işine yarayacak bilgiler
öğrenmeleri istenmiştir. Avrupa ile doğrudan doğruya temas anlamına gelen bu teşebbüs,
aynı zamanda Avrupa’yı görmüş devlet adamları yetiştirme yönünde atılan adımlardır
(Tanpınar, 2003, s. 54). Ancak Avrupa ülkelerinde oturarak bu ülkelerin hayat tarzını görme fırsatı yakalamış olan elçilerin hiçbiri herhangi bir yabancı dil bilmemektedir (Berkes,
2006, s. 99).
Bütün bu teşebbüslerin sonucunda III. Selim devrinde dış ilişkilerde de önemli adımların atılmış olduğu söylenebilir. Tanzimat’tan önce III. Selim’e kadar yapılan yenileşmeler
genel olarak iç siyasetle ilgilidir. III. Selim, Osmanlı Devleti’nin, Avrupa’nın siyaset yöntemlerine ihtiyacı olduğunu görür ve Osmanlı siyasetini kendine yeterlik anlayışından
kurtarmaya çalışır. Onun Avrupa ülkelerinde daimi elçilikler kurmasında ve büyük siyasi
krizler karşısında Avrupa devletleriyle antlaşmalar yapmasında da bu düşüncelerinin etkisi söz konusudur (Karal, 2007, s. 195).
III. Selim’in de Avrupa’ya gönderdiği elçiler, sefaretnamelerinde gözlemlerini dile getirdikleri gibi kimi zaman sundukları raporlarla bazı çözüm önerilerinde de bulunurlar.
Nitekim III. Selim özel temsilcisi olarak Ebubekir Ratip Efendi’yi Avrupa’da temaslarda
bulunması ve Avusturya’daki ve Avrupa’nın diğer ülkelerindeki koşulları incelemesi ve
bilgi toplaması için 1791’de Viyana’ya gönderir. 1792 yılında geri dönen Ebubekir Ratip
Efendi, Avusturya başta olmak üzere Avrupa’daki askerlik sistemi, hükûmet, toplum, idari
yapı, iktisadi durum, müreffeh bir topluma duyulan ihtiyaç ve siyasi düşünceler hakkında padişaha bir rapor sunar. Ebubekir Ratip Efendi’ye Viyana’da bilgi verenlerden birisi
de Geshicte des Osmanichen Reiches (Osmanlı İmparatorluğu Tarihi) adlı eseriyle meşhur
olacak Avusturyalı tercüman Joseph Hammer’dir (Lewis, 2014, s. 80-81). Ebubekir Ratip
Efendi, beş yüz sayfalık raporunda Avrupa halkının rahatlığını, hareketlerindeki serbestliği ve Avrupa’daki huzur ortamının sağladığı refahı verdiği örneklerle anlatır. Hayranlığını
gizleme gereği duymadan gözlemlerini dile getiren Ebubekir Ratip Efendi, mahkemeler
de dâhil olmak üzere belli başlı devlet kurumlarını da mercek altına alır (Budak, 2008,
s. 420). Ebubekir Ratip Efendi’nin Avusturya’nın askerî ve sivil idaresi hakkında verdiği
bilgiler özellikle şu noktalarda toplanır: a) eğitimli ve disiplinli ordu b) düzenli bir maliye
c) namuslu, dürüst ve eğitimli memurlar d) ekonomik güvenlik ve müreffeh bir hayat. Bu
çerçevede Ebubekir Ratip Efendi, kendi devrinin modern devletini oluşturan en önemli
noktalar üzerinde durmuş ve Tanzimat Fermanı’ndaki fikirleri 45 yıl önce dile getirmiştir
(Berkes, 2006, s. 99).
III. Selim döneminde Halet Efendi de 1803-1806 yılları arasında Paris elçiliğinde görev yapar. Batı karşıtı görüşleriyle tanınan ve oldukça muhafazakâr bir devlet adamı olan
Halet Efendi, Avrupa hakkındaki görüşlerini olumsuzluk içeren cümlelerle anlatır. Halet
Efendi, Paris’e, Batı hayatına kayıtsız bir şekilde gider, düşman olarak döner. III. Selim
devrindeki diğer elçilik görevlilerinin ve çeşitli görevlerle Avrupa’ya seyahat edenlerin pek
çoğunda görülen Avrupa’yı örnek alma fikrine onun yazılarında tesadüf edilmez. Halet
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Efendi, Avrupa örf ve âdetlerini Müslüman geleneklerine göre aşağıda bulur ve bazı noktalardaki farklılıkların da bir iki senede ortadan kalkacağını iddia eder (Tanpınar, 2003, s.
66). Nitekim Halet Efendi, Avrupa karşıtı tutumunu dile getirirken anlatılanlardan farklı
bir Avrupa’yla karşılaştığını ifade eder:
“Bu kâfir diyarından sağ-salim dönebilmem için bana dua etmenizi rica ediyorum. Zira Paris’e
kadar geldim, ama insanların sürekli bahsettiği ve methettiği Frengistan’ı hâlâ göremedim.
Acaba o harika şeyler ve akıllı Frenkler hangi Avrupa’da bilemiyorum…
Sübhanallah, şu insanların aklı ve inançları ne acayip! Yıllarca ne methiyelerle kafamızı doldurdukları şu Frengistan ne garip şey. Anlatılanların bir benzerini bulamadığımız gibi karşımıza tam tersi çıktı…
Eğer bir kimse sizi korkutmak ya da yoldan çıkarmak niyetiyle Frengistan’ı överse, o zaman
ona şunu sorun: “Hiç Avrupa’da bulundun mu?” Eğer orada bulundum bir süre eğlendim” derse hiç şüphesiz o bir Fransız taraftarı ve casusudur. “Eğer “Hayır, hiç bulunmadım, Avrupa’yı
sadece tarih kitaplarından biliyorum” derse o zaman o adam ya Frenklerin yazdıklarına itibar
eden eşeğin biridir, ya da aşırı dindarlığından dolayı Frenkleri övmektedir” (Karal’dan aktaran
Lewis, 2014, s. 97-98).

Halet Efendi, Paris’te elçi sıfatıyla bulunduğu sırada gazetelerin Osmanlı’daki iç isyanlar
hakkında yazdığı havadisleri Osmanlı Devleti’ne gönderdiği gibi Fransız hükûmeti nezdinde de bu tür yayınlara son verilmesi için teşebbüslerde bulunmuştur (Karal, 1942, s. 128).
III. Selim döneminde de Avrupa’nın askerî ve ekonomik yapısını oluşturan unsurlar,
eldeki imkânlar doğrultusunda Osmanlı Devleti’nde uygulanmaya çalışılır. Zira III. Selim
tıpkı 17. ve 18. yüzyıl Avrupa’sında olduğu gibi çağdaş tekniklerle donatılmış düzenli, disiplinli ve güçlü bir ordu kurmak, bu ordu aracılığıyla ülkede mutlak bir güç sağlamak ve
tasarladığı siyasi ve sosyal düzen tedbirlerini hayata geçirmek arzusundadır. Bu arzuyu
yansıtan Nizam-ı Cedit, Avrupai metotlarla uygulanmaya çalışılan askerî, iktisadi, politik
ve adli değişiklikleri içeren bir yenilik programı niteliğindedir (Budak, 2008, s. 232-234).
Bu çerçevede Nizam-ı Cedit ordusunun yetiştirilmesiyle eş zamanlı olarak daha önce kurulmuş olan tophane, tersane ve mühendishanenin de düzenlemesine gidilir. İsveç, İngiltere ve Fransa’dan birçok uzman getirtilir, mevcut baruthaneler düzenlenir. Top dökümünde Fransız topları örnek alınır. Bununla birlikte teknik öğretime önem verilir, mevcut
okullarda düzenlemeler yapılır ve yeni teknik okullar açılır. Bu okulların kurulmasında
Avrupalı uzmanlardan istifade edilir. Fransa, İngiltere, İsveç gibi ülkelerden mühendisler
ve ustalar getirtilir. Bu okullarda özellikle Fransızlardan yararlanılır; derslerin pek çoğu
Fransız hocalar tarafından verilir. Zira Fransa, o devirde askerlik alanında en ileri devlet
olmasının yanında yukarıda da belirtildiği gibi III. Selim’in hayranlık duyduğu bir devlettir. Nitekim Mühendishane-i Berri-yi Hümayun’da da Fransızca mecburi olur ve bir Fransız hoca tarafından okutulur. Aynı okulda savaş teknikleri, fizik, topçuluk, matematik ve
savunma konuları hakkında yazılmış kitaplardan oluşan 400 ciltlik bir kütüphane kurulur.
Bu kütüphanede Fransızca kitaplarla birlikte ünlü Fransız ansiklopedisi de yer almaktadır (Karal, 2007, s. 66-68; Budak 2008, s. 234). Fransa’daki rejim değişikliği de padişahın
Fransa’dan destek alma çabalarını engellemez. 1793 yılında Osmanlı hükûmeti Paris’e bir
liste gönderir ve uzmanlaşmış subay ve teknisyen kadrosu talebinde bulunur. 1796 yılında
Fransız büyükelçisi General Aubert Dubayet kalabalık bir Fransız askerî uzman grubuyla
birlikte İstanbul’a gelir. Fransızların desteği 1798-1802 yılları arasında yapılan OsmanlıFransız Savaşı nedeniyle bir süreliğine kesintiye uğrasa da daha sonra yeniden kurulur
(Lewis, 2014, s. 83-84).
Osmanlı Devleti içinde III. Selim’in Nizam-ı Cedit programına karşı yaklaşım iki
şekilde olur. Âlimlerden bazıları ile devlet hizmetinde bulunan aydın bir zümre Avrupa
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medeniyetinin ileri ve üstün bir medeniyet haline geldiğine inanırlar. Ancak âlimlerin
çoğunluğu Nizam-ı Cedit’e düşmandır (Karal, 2007, s. 78). Nizam-ı Cedit, eski askerlik
anlayışının da devam etmesinden dolayı tam olarak Batılılaşma hareketi sayılmaz. Nitekim bir tarafta Batılı bir dünya görüşüne göre eğitimli ve düzenli ordu kurulurken bir taraftan da geleneksel zihniyetin bir devamı olan yeniçeri ordusu devam etmektedir. Bununla
birlikte bu devir, yeni düzen anlamına gelen Nizam-ı Cedit adı çerçevesinde düşünülecek
olursa “yenileşme” olarak değerlendirilebilir. Şunu da vurgulamak gerekir:18. yüzyıl sadece Osmanlı’da değil neredeyse bütün dünyada bir ıslahat sürecidir. Avrupa’da Fransız
İhtilali’nden önce Amerika’da da İngilizlere karşı sömürge isyanının gerçekleştiği görülür
(Budak, 2008, s. 232).
“Fransız İhtilali’nden beş yıl sonra 1794’te İstanbul’daki Fransa büyükelçiliğinde
“Cumhuriyetin çıkarlarına en uygun biçimde hizmet etmek, konvansiyon bültenini ve
yasalarını tanıtmak” için Fransızca basım yapacak bir matbaa kurulmuştur” (Budak, s.
2008, 236). Bu matbaada politik amaçlar için basılan gazetelerin dilleri Fransızcadır ve
hedef kitleleri de Türklerden daha çok Osmanlı Devleti’nde yaşayan Fransızlardır. Fransız Devrimi’ni ve devrimin yenilikçi fikirlerini, basın ve yayın yoluyla ülke dışında yaşayan Fransızlara duyurmak ve ülke dışındaki vatandaşlarının Cumhuriyet rejimine sempati duymalarını sağlamak amacı taşırlar. Fransa’nın devrim fikirlerini yaymak ve millî
çıkarlarını korumak için İstanbul’da yayımlattıkları Fransızca bültenler, gerçek anlamda
gazete olmaktan çok propaganda aracıdır. Ancak bu gazeteler, Osmanlı aydınlarına gazetecilik hakkında fikir verdikleri gibi gazetecilik kültürünün oluşmasında da etkili olmuşlardır (Budak, 2008, s. 237).
III. Selim döneminde Fransız elçileri de İmparatorluk içinde etkin bir rol oynama çabası içinde olurlar. Bu çerçevede Fransa yeni rejimini tanıtmak ve Osmanlılarla birlikte
Avusturya ile Rusya’ya karşı savaşmak için İstanbul’a kısa aralıklarla, Descorches (1793),
Verninac (1795-1797), Aubert du Bayet’yi (1797) elçi olarak gönderir (Budak, 2008, s.
239). 1793’te İstanbul’a gelen ilk elçi Descorches’a iki önemli görev verilir. Birincisi Fransa’daki devrim hükûmetini Osmanlı Devleti’ne resmen tanıtmak, ikincisi ise Osmanlıları dost olarak Fransa’nın yanında Rusya’ya karşı savaşa sokmak. Ancak Descorhes her
iki görevinde de başarılı olamaz. Hiçbir Avrupa Devleti’nin henüz Fransa’nın devrim
hükûmetini tanımadığı bir süreçte Osmanlı Devleti de temkinli davranır (Karal, 2007, s.
23). Bununla birlikte ilk aşamada görevlerinde başarılı olamayan Descorches’ın çıkardığı
kısa süreli gazete, Osmanlı Devleti’ni değiştirecek süreci etkiler. Fransız elçilerin Fransızca gazeteler çıkarmalarının sebebi, 1789 devriminin cumhuriyetçi fikirlerini Doğu’da ve
özellikle başka ülkelerdeki kendi vatandaşları arasında yaymaktır (Budak, 2008, s. 239240). Söz konusu gazeteler, haberleşmeyi sağlamaktan ziyade Fransa’nın çıkarları doğrultusunda yayın ve propaganda yapma amacındadırlar.
III. Selim döneminde İstanbul’daki Avrupalı hayat biraz daha açılmaya başlar. Başta
padişah olmak üzere devlet adamları yabancılarla ilişkilerini sıklaştırırlar. I. Abdülhamit
devrinden itibaren İstanbul’da Müslümanlığı seçen, müşavirlik yapan, milliyetlerini devam ettirerek orduda kullanılan subaylar mevcuttu. Bunlarla birlikte devrin modasına
uyarak eski sanatlara düşkün olan elçilerin yanında çalışan ressam, mimar, arkeolog, sanatçı, âlim ve devlet adamlarıyla irtibatta bulunan doktorlar, macera merakları yüzünden
İstanbul’a gelen iş adamları ve seyyahlar da Galata ve Beyoğlu’nda kendilerine bir çevre
oluşturmuşlardı. III. Selim döneminde ise Fransız İhtilali’yle oluşan ortam yüzünden ülkeye gelen mültecilerle yabancı sayısı daha da artar. Bu yabancılar yerli halkla da ilişki
içindedirler. Bu nedenle Avrupai hayatı kısmen de olsa yerli hayata sızdırmada başarılı
olurlar. Bu devirde İstanbul’da yaşayan ya da çeşitli sebeplerle gelen seyyah ve sanatçıların
eserleri de iki medeniyet arasındaki kültürel etkileşimi örneklendirir. Seçkin tabakanın
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gösterdiği ilgi sayesinde serbestleşen Avrupai hayat, yavaş yavaş Osmanlı halkının arasına
bazı yabancı modaların girmesine zemin hazırlar. Özellikle 17. yüzyılda çocuklarını Viyana, Padu veya Venedik’e eğitim için gönderen azınlıkların zengin kısmı arasında Avrupai
hayat tarzı önem kazanır. Bununla birlikte yabancı dil öğrenmek isteyen gençlerin sayısı
artar (Tanpınar, 2003, s. 59-60).
Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa’ya yaklaşımlarına bakıldığında elçilik göreviyle
Avrupa’ya gidenler de dâhil olmak üzere Avrupa medeniyeti hakkında yüzeysel bilgilere sahip olunduğu söylenebilir. 18. yüzyılın sonlarına doğru devrin Dışişleri Bakanı Atıf
Efendi, III. Selim’e sunduğu Muvâzene-i Politika (Denge Politikası) (1798) adlı raporunda Fransız İhtilali ile ilgili düşüncelerini “Voltaire ve Rousseau demekle mâruf ve meşhur olan zındıkların ve onlar misillû dehrîlerin eserleriyle husûle gelmiş bir fısk u fücur
cümbüşü” ifadeleriyle dile getirir. 18. yüzyıl Osmanlı aydın kesiminin Batı düşüncesi ve
edebiyatı hakkındaki düşünceleri Atıf Efendi’nin bu söyleminden pek de farklı değildir.
Ancak Fransızcadan ilk tercümelerin yapılmaya başlandığı 19. yüzyıl ortalarına doğru bu
kanaatlerin değişmeye başladığı görülür (Okay, 2005, s. 49- 50). Şunu da vurgulamak gerekir ki; Atıf Efendi’nin Voltaire ve Rousseau gibi düşünürlerden bahsetmesi ve söz konusu düşünürlerin eserleri ile Fransız İhtilali arasında bir ilişki kurması, Avrupa’da yaşanan
gelişmelerin sadece siyasi tarafının değil düşünsel tarafının da takip edildiğini gösterir.
Atıf Efendi’nin raporu, “Fransız İhtilali karşısında Hariciye Nazırı’nın ağzından devletin
takındığı tavrı ortaya koyması bakımından önemli bir belgedir” (Budak, 2008, s. 439).
Bu dönemde Avrupa kültürünün etkilerinden birisi de tiyatrodur. III. Selim döneminde temsil vermek için İstanbul’a gelen İtalyan sanatçı Torrini’yi Sadrazam da seyreder.
Sadrazam’ın oyunu beğenmesi üzerine Padişah, harem dairesinin tam karşısında kadınların da izleyebileceği bir yerde ikinci bir sahne kurulmasını ister. İki günde sahne kurulur
ve oyun, Padişah’ın huzurunda sergilenir. III. Selim, sarayına başka Avrupalı tiyatro sanatçılarını da davet eder (Özgül, 2006, s. 28).
Selim’in yenilikçi faaliyetlerinde Avrupa’ya gönderilen elçilerin etkilerini tartışınız.

II. MAHMUT DÖNEMİNDE AVRUPA İLE SİYASAL VE KÜLTÜREL
İLİŞKİLER

Avrupa ile ilişkileri III. Selim’in bıraktığı yerden devam ettirme çabasında olan II.
Mahmut’un çalışmaları, Tanzimat Fermanı’yla hız kazanan Batılılaşma hareketlerinin zeminini oluşturması bakımından önemli bir yere sahiptir. II. Mahmut döneminde de İngiltere, Fransa ve Rusya’nın Osmanlı Devleti’ni bölmeye ve paylaşmaya ilişkin politikaları
artarak devam eder (Budak, 2008, s. 350).
II. Mahmut dönemi, 1826 öncesi ve sonrası olmak üzere iki dönem olarak ele alınmaktadır. Bu ilk dönemde devlet, içteki isyanlara müdahale edemez. Nitekim 1822’de de
Yunanistan bağımsızlığını ilan eder (Budak, 2008, s. 349). 1826 ile 1839 yılları arasında
devlet kurumlarının Avrupai bir tarzda düzenlenmesine yönelik adımlar atılır. III. Selim
devrinden itibaren yazılan rapor ve sefaretnamelerdeki Avrupa’ya ilişkin gözlemlerden,
yabancı devlet elçilerinden ve ülkedeki diğer yabancılardan öğrenilen şeyler uygulanmaya
çalışılır (Tanpınar, 2003, s. 68).
1827 yılında Fransa, İngiltere ve Rusya’ya ait filolar, Navarin’de Osmanlı donanmasını
yakarlar. Öyle ki Türk kuvvetlerinin yenilgisi olarak değerlendirilen bu olay Avrupa’da sevinç gösterileriyle karşılanır. Osmanlı hükûmeti savaş olmadığı halde donanmasını batıran
üç devletten tazminat ister. İngiltere, Fransa ve Rusya elçileri ise Navarin Olayı’nın sorumluluğunu Türk kaptanlarına yükleyecek açıklamalarda bulunurlar. Açıklamaları, Osmanlı
Devleti tarafından kabul edilmeyen elçiler ülkeyi terk ederler. Bu nedenle Osmanlı Dev-

Voltaire (1694-1778) Fransız yazar
ve filozof. Voltaire, düşünceleriyle
Fransız Devrimi ve Aydınlanma
hareketini etkilemiştir.
J. J. Rousseau (1712-1778) Siyasi
fikirleri ile Fransız İhtilali’ni
etkileyen Rousseau, sosyal eşitlik,
sosyal ve siyasi haklar, din,
politika, eğitim, ahlak gibi konular
üzerine yoğunlaşmıştır. Edebî
eserlerinde romantizme bağlıdır.
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leti ile İngiltere, Fransa ve Rusya arasındaki siyasi ilişkiler kesintiye uğrar. 1830’ta Fransa,
Cezayir’i işgal eder. Ayrıca İngiltere, Fransa ve Rusya, Yunanistan’ın bağımsızlığını tanırlar. Bu gelişmeler karşısında II. Mahmut, askerî düzenlemelerde Avrupa’ya değil Prusya’ya
yönelir (Karal, 2007, s. 118).
Bu döneme kadar Osmanlı padişahları orduda düzenlemeler yapmak ve Avrupa’nın
askerî tekniklerinden istifade etmek için genellikle Fransa’dan subay ve mühendis getirtmektedirler. Fransa’nın Osmanlı Devleti’ne karşı güttüğü politikadan rahatsızlık duyan II.
Mahmut, Fransa dışında bir yere, Prusya’ya, yönelerek ordunun düzenlenmesi için oradan
subaylar getirtir. Ancak bu yöneliş, hem yüzeysel bir adım olduğu için hem de Prusya’dan
gelen subayların başarısızlıkları yüzünden pek etkili olmaz. Bu tecrübenin olumlu sonuçlarından birisi, II. Mahmut’a askerliği sistemli ve sağlam temellere oturtacak yüksek
eğitim veren modern okulların gerekliliği fikrini vermiş olmasıdır. Yeni ordunun doktor
ihtiyacının karşılanması için Tıbbiye; subay ihtiyacını karşılamak için de Harbiye kurulur.
Bu okullarla ilgili ilk adım olarak Avrupa’ya öğrenci gönderilir (Budak, 2008, s. 350). Bu
dönemde Avrupa ile ilişkilerde ve Batılılaşma teşebbüslerinde eğitim alanındaki çalışmalar dikkat çekicidir. II. Mahmut dönemine gelinceye kadar Avrupa’ya öğrenci gönderilmemiştir. II. Mahmut savaş sanatını öğrenmeleri için Avrupa’ya öğrenci gönderir (Karal,
2007, s. 151).
II. Mahmut döneminde de eğitimde Avrupalı hocalardan istifade edilir. 1827’de açılan tıp okulunun ardından Cerrahhane açılır ve 1831’de Cerrahhane’nin düzeltilmesi
için Avrupa’dan –Berlin’de ve Petersburg’da ameliyatları ile ün kazanan- Profesör Sade
de Galiére davet edilir. Tıbbiye’nin asıl kuruluşu ise 1838’de bu iki okulun birleştirilmesi
ve Metternich’in aracılığıyla Viyana’dan Karl Ambroso Bernard adlı genç bir tıp profesörünün getirtilmesiyle gerçekleşir. II. Mahmut, Tıbbiye’nin açılış töreninde tıp eğitiminin
Fransızca yapılacağını gerekçeleriyle dile getirir. II. Mahmut bu tutumuyla Avrupa’nın
model olarak alındığını açıkça ifade eder (Berkes, 2006, s. 185).
II. Mahmut döneminde karantina uygulamasına geçilmesi de Avrupa ile ilişkilerin sonucudur. Karantina uygulamasına yol açan sebep, 1831-1833 yılları arasında
Hindistan’dan Yakın Doğu yoluyla Avrupa’ya yayılan kolera salgınıdır. Rusya’daki hastalık
üzerine İngiltere, Fransa ve Nemçe (Avusturya) elçilikleri, Osmanlı Devleti’nin Rusya’dan
gelecek gemilere karantina uygulanmasını talep ederler. 1831’de İstanbul’a gelen Amerikalı Doktor De Kay, anılarında bu kolera salgınıyla ilgili gözlemlerini anlatır. Osmanlı’nın
salgın sırasındaki tutumunu ve tedavi yöntemlerini oldukça insancıl bulan Doktor De
Kay, Kanada’da Québec şehrinde yapılan uluslararası hekimler toplantısında koleraya yakalananların kurtulabileceğini İstanbul’daki gözlemleri çerçevesinde anlatır. Bu süreçte
Osmanlı Devleti’nde karantina uygulaması için ciddi adımlar atılmıştır. Karantina uygulayan ülkelerden uzmanlar getirtilir ve ilk uluslararası sağlık kongresi sayılabilecek bir
toplantı neticesinde Türkçe ve Fransızca olarak sağlık işleri nizamnamesi hazırlanır (Berkes, 2006, s. 188-189).
II. Mahmut döneminde Avrupa’dan ülkeye gelecekler için pasaport uygulamasına geçilir
ve ülke dışına gidecekler için diğer devletlerde olduğu gibi hariciye nezaretinden (dış işleri
bakanlığından) pasaport alınması şart koşulur. II. Mahmut devrinden önce Avrupa’ya giden
İslam tebaası ya da reayalar gidecekleri ülkenin Türkiye’deki elçisinden pasaport istemek
zorundaydılar. Hatta Türk elçileri de Avrupa ülkelerindeki memuriyet yerlerine giderken
bu uygulamaya zorunlu tutulurlardı. Bu sebeplerle yabancı ülkelere gidecek Müslümanlara
hariciye nezaretinden (dış işleri bakanlığından) pasaport verilmesi ve Avrupa’da olduğu gibi
gidilecek ülkenin elçisi tarafından bu pasaportun imza ettirilmesi kabul edilir. Böylelikle
yabancı elçiliklerin bu ayrıcalıkları ortadan kaldırılır (Karal, 2007, s. 157).
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II. Mahmut döneminde de Avrupa ile yoğun ticari ilişkiler söz konusudur. Bu sırada
Osmanlı İmparatorluğu pazarlarında Avrupa malları yoğun bir şekilde yayılmaya başlar.
Bu durumun ortaya çıkmasında yeni kurulan düzenli ordunun elbisesi için Fransa’dan ve
Nemçe’den malzeme getirtilmesinin de etkisi görülür (Karal, 2007, s. 162).
Osmanlı hükûmetini Avrupa’ya uydurmaya çalışan II. Mahmut, 1832’de kendisine
iki yardımcı bulur. Bunlar, İngiliz elçisi Canning (sonraları Lord Stratford) ve Mustafa
Reşit Paşa’dır. İstanbul’a geldiği zaman Türklere karşı pek olumlu kanaatler taşımayan
Canning’nin Osmanlı Devleti hakkındaki izlenimleri pek de iyi değildir. Canning’e göre,
Osmanlı Devleti’nde dirlik düzenlik kurulması için idare sisteminin tamamen Batı’ya yönelmesi gerekmektedir (Karal, 2006, s. 72-73).
II. Mahmut, 1834-1836 yılları arasında III. Selim’in tahttan indirilmesinden sonra boş
kalan Londra, Paris ve Viyana’daki elçiliklerini de kalıcı olarak yeniden faaliyete geçirir.
Bununla birlikte Avrupa’nın diğer başkentlerine de daimi temsilcilikler açılır. Bu görevlere
getirilen genç diplomatlar ve tercümanlar, Avrupa medeniyetini doğrudan tecrübe etme
fırsatı bulurlar. Nitekim bu dönemi takip eden elli yıllık süreçte ortaya çıkacak olan devlet
adamlarının neredeyse tamamının bu dış temsilciliklerde görev almış olmaları bu etkinin
önemini gösterir niteliktedir. Tanzimat’ın üç etkili ismi olan Mustafa Reşit Paşa 1834’te
Paris’e, sonra Londra’ya, Âli Paşa 1836’da Viyana’ya, Fuat Paşa da 1840’ta Londra’ya gönderilir. Sadık Rıfat Paşa 1837’de, Mehmet Şekip 1841’de Viyana’dadır. İbrahim Sarim Paşa ise
1834’te Londra’da görev yapmıştır. Bu ilk diplomatların çocukları da Avrupa’da kalmanın
sonuçlarından faydalanırlar. Nitekim hem büyükbabası hem de babası tercüman olan Ahmet Vefik Paşa, 1834 yılında babası ile Paris’e gitmiş ve üç yıl St. Louis Lisesinde öğrenci
olarak bulunmuştur (Lewis, 2014, s. 124).
Tanzimat’ın ilanında önemli bir rol oynayan Paris elçisi Mustafa Reşit Paşa’ya Padişah
tarafından Fransızca öğrenmesi emredilir. Fransa Kralı Louis Philippe de ilk görüşmede
Mustafa Reşit Paşa’ya Fransızcayı öğreneceğini ümit ettiğini söyleyerek Osmanlı Padişahının emrini destekler. Fransızcasını ilerleten ve daha önceki elçilerden farklı bir anlayışla elçilik yapan Mustafa Reşit Paşa, Paris’te Thiers, Guizot gibi siyaset, edebiyat ve sanat
adamlarıyla tanışıp dost olur (Karal, 2006, s. 73-74). Mustafa Reşit Paşa’nın Paris’te etkin
bir biçimde faaliyet alanı oluşturması, Osmanlı İmparatorluğu’nda uygulamak istediği fikirleri analiz etmesi ve sentezlemesi açısından önemli bir adım niteliğindedir.
Mustafa Reşit Paşa, Avrupa’da siyaset adamlarının kamuoyunun etkisinde bulunduklarını ve kamuoyu kazanılmadıkça Türkler hakkındaki yanlış kanaatlerin değişmeyeceğini
fark eder. Bu nedenle II. Mahmut’un dikkatini özellikle şu noktalara çekmeye çalışır:
1. Osmanlı Devleti gibi büyük bir devletin yalnız Paris’te kalıcı elçi bulundurması, Batı
kamuoyunu tanımak ve kontrol etmek için yeterli değildir. Viyana, Berlin ve Sen
Petersburg gibi diğer büyük başkentlerde de elçiliklerin kurulması gerekmektedir.
2. Türk elçileri bulundukları ülkelerin kamuoyunu kazanmak için basından faydalanma yollarını öğrenmelidirler.
3. Takvim-i Vekayi gazetesinin Fransızca baskısı da yayımlanmalıdır. Gazetenin
Fransızcası Avrupa’daki ilgili yerlere gönderilmeli ve İmparatorlukta yapılmakta
olan ıslahatlar, yenileşme faaliyetleri Avrupa’ya duyurulmalıdır (Karal, 2006, s. 75).
Avrupa’da Türkler aleyhine oluşan yargıları ve yanlış kanaatleri değiştirme fikri üzerinde duran Mustafa Reşit Paşa, padişaha yapmış olduğu bu telkinleri kendisi de Paris’te uygulamaya çalışır. Nitekim bu çerçevede basının desteğini almayı amaçlayan Paşa, Paris’teki
Courrier Français adlı gazetenin Osmanlılar lehine yazılar yazmasını sağlar ve Evans adlı
bir gazete eleştirmenini de aylıkla tutarak basında Osmanlı aleyhinde çıkan yazıları cevaplandırmaya çalışır. Mustafa Reşit Paşa’nın bu faaliyetleri, Avrupa kamuoyunun Osmanlı’daki
Batılılaşma ve ıslahat hareketlerini yakından takip etmesine imkân tanır. Nitekim Fransa
basınında II. Mahmut’u takdir eden yazılar çıkmaya başlar (Karal, 2006, s. 75).
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II. Mahmut’un ölümünden kısa bir süre önce Sadık Rıfat Paşa’nın ve Mustafa Sami
Efendi’nin Avrupa ile ilgili gözlemlerini ve görüşlerini aktardıkları yazıları, Osmanlı Devleti ile Avrupa arasındaki ilişkileri göstermesi ve bu dönemdeki Osmanlı devlet adamlarının Avrupa’ya bakış açılarını yansıtması bakımından önem arz etmektedir. 1838’de
elçilik heyetiyle birlikte Paris’e giderken Roma, Floransa, Viyana, Prag, Berlin, Frankfurt,
Brüksel, Anvers ve Londra’yı gören/gözlemleyen Mustafa Sami Efendi, gözlemlerini Avrupa Risalesi adlı eserinde dile getirir. Yirmisekiz Çelebi Mehmet’in Sefaretnamesi’ne benzeyen bu eserde özellikle Avrupa’da görülen uygarlığın ve ilerlemenin nedenleri ile arka
planı üzerinde durulur. Mustafa Sami Efendi’ye göre, Avrupa uygarlığının üstünlüğünün
başlıca nedeni, müspet bilimlerin ilerlemesidir. İkinci neden din özgürlüğü, üçüncü neden ise eski ile yeni arasında devamlılık olmasıdır. Mustafa Sami Efendi’nin gördüğü bir
başka farklılık ise okuryazarlığın yaygınlaşmasıdır. Ancak Mustafa Sami Efendi, bütün
bunlardaki temel sebebin ise bilim ve aydınlanma olduğunu vurgular. Ona göre, Osmanlı
Devleti’nde de bilimlerin gelişmesine yeteri kadar destek verilirse ilerleme için Avrupa’ya
ihtiyaç duyulmayacaktır (Berkes, 2006, s. 201- 202). Mustafa Sami Efendi, Paris izlenimlerini anlattığı Avrupa Risalesi’nde halka hitap ettiğini ve onlara hizmet edebilmek için
görüp işittiklerini basit bir dille yazdığını vurgular. Eski eserlerin öneminden ve müzelerden, kendisini şaşırtan teşrihhane ve benzeri tıbbi kurumlardan ve ticaret hayatından
söz eder. Avrupa’da eğitim ve öğretime verilen önemi, eğitim ve kültür kurumlarının yaygınlığını ve bu kurumlara halkın gösterdiği ilgiyi çeşitli örneklerle dile getirir. Mustafa
Sami Efendi, Avrupa şehirlerinin güzelliklerini, düzenli ve tertipli yollarını, sokaklarını,
okul ve hastanelerini ilim ve fendeki çalışmalara ve ilerleme fikrine bağlamıştır. Avrupa
Risalesi’nin özelliklerinden birisi de Türk aydınının zihin dünyasına, müze, mozaik, tiyatro, gard nasyonal, banko, botanik, karantina, gardiyan, kardinal, Grand Duka, otel, telgraf
gibi bazı isim ve kavramları yerleştirmiş olmasıdır (Budak, 2008, s. 427-430). “Mustafa
Sami Efendi, Avrupa’yı belki de yabancı dil bilmemesinin ve kültürünün eksikliği sebebiyle kurumların, sosyal ilişkilerin, sanayi ve teknolojinin arka planını sorgulamadan, ancak
yer yer Osmanlı toplumu ve içtimai şartlarıyla kısmi mukayeselere başvurarak hayranlıkla
anlatmış ve Avrupalı’nın mükemmelliğinden hararetle bahsetmiştir” (Andı, 2006, s. 356).
Hüseyin Ratip Efendi’den yaklaşık kırk beş yıl sonra Viyana’ya gönderilen (1837) Sadık
Rıfat Paşa da hemen hemen aynı konular üzerine yoğunlaşır (Budak, 2008, s. 421). Sadık
Rıfat Paşa, ilk Viyana elçiliği sırasında yazmış olduğu Avrupa Ahvâline Dair Risale’de siyasi
ve idari yapıya ilişkin gözlemlerini aktarırken İmparatorluğun hangi konularda Avrupa’yı
örnek alması gerektiğine işaret eder. O da kendi devrindeki Avrupa’ya giden pek çok elçi
gibi Avrupa’daki sanayiden, zenginlikten, bilim hayatından, kültürel atmosferden ve halkın müreffeh yaşam seviyesinden etkilenir (Lewis, 2014, s. 183). Hüseyin Ratip Efendi gibi
gördüklerini yüzeysel bir hayranlık ifadesiyle anlatmasına rağmen gündelik hayatta rahat,
huzur ve düzen sağlayan idari yapılanmayı çözmeye/anlamaya çalışan Sadık Rıfat Paşa’nın
ilk tespiti, Avrupa hükümdarının uzun zamandır savaşmayı bırakmaları ve barış içinde
yaşamalarıdır (Budak, 2008, s. 421).
Sadık Rıfat Paşa, Avrupa’daki din özgürlüğünü, idari yapıdaki düzeni, memurların
dürüstlüğünü ve çalışkanlığını; eğitimin ve okuryazarlığın yaygınlığını, kitap ve matbaanın eğitime katkılarını, gazetelerin yaygınlığını, yatırımların devlet tarafından teşvikini,
bankaları, posta hizmetlerini, demiryollarını, otel ve lokantaların temizliğini, eğlence ve
müziğin önemini, yoksullar ve hastalara hizmet veren kurumları sıralar. Onun fark ettiği hususlardan birisi de reformun her şeyden önce düşünce biçimini yenileştirmesidir
(Berkes, 2006, s. 202). Halkın mutluluğu için idari, mali, mimari alanlarda yapılanları
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sayarak Avrupa’nın gelişimini anlatan, Avrupalıların hem sosyo-politik durum hem itibar
olarak üstün bir konuma yükseldiklerini dile getiren Sadık Rıfat Paşa, Avrupa’yı anlatırken askerin durumuna ve şartlarına da vurgu yapar. Paşa’nın üzerinde durduğu hususlardan birisi de çocukların eğitimidir. Bu bağlamda Avrupa’da çocukların aldıkları eğitim
hakkında bilgi verir, dış dünyadaki gelişmelerin ve içeride olup bitenlerin günlük olarak
gazetelerde yazıldığını anlatır. Sadık Rıfat Paşa, hariciye nazırlığının yanı sıra Londra büyükelçiliğini de yürüten Mustafa Reşit Paşa’ya Viyana’dan Osmanlı İmparatorluğu’nda yapılması gereken reformlarla ilgili tekliflerin yer aldığı mektuplar gönderir (Budak, 2008, s.
422-424). Sadık Rıfat Paşa’nın Viyana’da iki yıldan fazla kalması ve burada kaldığı sürede
Meternich’le görüşmesi ona Avrupa siyaseti hakkında pek çok bilgi edinme imkânı tanır
(Tanpınar, 2003, s. 122).
II. Mahmut döneminde Avrupa ile ilişkiler neticesinde ortaya çıkan reform hareketlerinden birisi de 1831 yılında ilk kez yayın hayatına atılan Osmanlı resmî gazetesi Takvim-i
Vekayi’dir. Türkçe ve Fransızca çıkarılan Takvim-i Vekayi, Osmanlı sınırları içindeki ilk
gazete değildir. 1796-1798 yılları arasında İstanbul’daki Fransız büyükelçiliği tarafından
Osmanlı Devleti’nde yaşayan Fransızlar ve Fransızca bilenler için bir gazete çıkarılır.
1820’lerde ise İzmir’de bazı Fransız gazetelerinin yayımlandığı görülmektedir. 1831 yılında Fransızca yayın yapan Moniteur Ottoman gazetesi de II. Mahmut’un siyasi ve diplomatik amaçlarla yayımlattığı bir gazetedir (Lewis, 2014, s. 132-133). Le Moniteur’da yer
alan yazıların amacı, Fransızca okuyan Avrupalıların Osmanlı Devleti hakkındaki yanlış
ve olumsuz kanaatlerini düzeltmek, Osmanlı’nın iç ve dış politikasını tanıtmak ve ticaret
alanındaki ilerlemeleri ve gelişmeleri duyurmaktır. Nitekim Osmanlı’yla ilgili kitap yazan
ilk Amerikalı olan De Kay, anılarında bu gazetedeki yazılar sayesinde Avrupa’nın Osmanlı
Devleti hakkındaki yalanlarının önleneceğini ve Navarin Olayı gibi hain bir saldırının bir
daha yapılamayacağını dile getirir (Berkes, 2006, s. 201). Hem Takvim-i Vekayi hem de
Le Moniteur gazetesi Osmanlı’nın Avrupa politikasını etkiler. Le Moniteur, elçilikler için
âdeta temel kaynak haline gelir. İstanbul’daki Fransız elçiliği, 11 Kasım 1831 tarihli raporuna ilaveten her iki gazetenin de birer nüshasını ekler. Bazı elçilikler ise çıkarlarına aykırı
yayın yaptıkları gerekçesiyle Moniteur gazetesini şikâyet ederler (Budak, 2008, s. 368).
II. Mahmut, Avrupa ile ilişkilerin sağlam bir temele oturtulması için hem dış işlerinde
görevlendirilecek devlet adamlarının hem de yabancı dil öğrenecek genç diplomatların
yetiştirilmesi konusunda da hassasiyet gösterir (Lewis, 2014, s. 125). II. Mahmut’un Avrupa kültürüne ve diplomasisine verdiği önem, yeni memur tipinde de görülür. Bu memurların bir Avrupa dilini genellikle de Fransızcayı iyi bilmeleri gerekmektedir. Hatta bu
süreçte merkez ile taşra arasındaki yazışmalarda bile Fransızca kullanılır. Bununla birlikte
Avrupa ülkeleriyle 1838-1839 yılları arasında imzalanan ticari anlaşmalar da Fransızca
olarak yapılmıştır (Budak, 2008, s. 400).
II. Mahmut dönemindeki Avrupa ile ilişkiler sadece kurumlardaki düzenlemeleri etkilemez; aynı zamanda sosyal içerikli birtakım yeniliklerin yapılmasına da zemin hazırlar.
Avrupa’ya ait bazı unsurlar hem padişahın hem de toplumun gündelik hayatının içine girer.
Padişah devlet protokolünde değişiklik yapar, nazırların ve ulemanın yanında oturmasına
izin verir. Memurlar ve askerler için setre ve pantolon ile fes zorunlu tutulur. II. Mahmut
devlet dairelerine de Avrupalı hükümdarlar gibi resimlerini astırır ve gösterişli doğum günü
partileri düzenlemeye başlar. Yine Avrupalı hükümdarlar gibi seyahatlere çıkar (Budak,
2008, s. 353). Resmî dairelere resmini astırdığı ve Avrupai tarzdaki giyim kuşamı nedeniyle
II. Mahmut, bazı kesimler tarafından eleştirilir. Bu dönemde operaya da önem verilir. Bir
İtalyan, opera salonu yapmakla görevlendirilir ve operada Fransız oyunları sahnelenir.
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II. Mahmut döneminde Avrupa ile ilişkilerin müzik alanına yansımasını tartışınız.
Mustafa Sami Efendi’nin Avrupa Risalesi ile ilgili detaylı bilgiyi M. Fatih Andı’nın Bir Osmanlı Bürokratının Avrupa İzlenimleri Mustafa Sami Efendi ve Avrupa Risalesi adlı kitabında (Kitabevi, İstanbul, 1996) bulabilirsiniz.

AVRUPA İLE İLİŞKİLERDE BİR DÖNÜM NOKTASI: SULTAN
ABDÜLMECİT VE TANZİMAT FERMANI

II. Mahmut’un oğlu Sultan Abdülmecit, Osmanlı’nın gerilemesinin durdurulmasının Avrupai bir eğitim sistemiyle desteklenmesi gerektiği düşüncesindedir. Bu çerçevede sadece
lise ve üniversite değil ilkokul eğitimiyle ilgili de düzenlemeler yapılmasından yana olur
ve Fransızcaya da kayıtsız kalmaz. Nitekim kendisi de Arapça ve Farsçanın yanı sıra Fransızcayı da bilir; Paris basınını yakından takip eder ve Avrupa kültürüne ait birçok âdeti de
uygular. Sultan Abdülmecit döneminde Bâb-ı Âli’deki Tercüme Odası sayesinde aydınlar
arasında Fransızca yaygın bir dil haline gelir; Fransız kültürü ve edebiyatı yoğun bir ilgi
görmeye başlar (Budak, 2008, s. 400). Fransız edebiyatına gösterilen ilgi Tanzimat aydınlarının edebî kültürlerini ve düşünce yapılarını etkiler.
Yaygın bir kanaate göre Tanzimat, Osmanlı İmparatorluğu’nun Batılılaşma sürecinde üçüncü aşamayı oluşturur. Birinci aşama Avrupa’daki yeni gelişmelerin ve Avrupa’nın
askerî üstünlüğünün fark edilmesidir. Bu aşamada sadece Avrupalıları öne geçiren silah
ve teknolojiler alınarak ordu ıslah edilmeye çalışılır. İkinci aşamada ise askerlikle ilgili
alanlarda daha ciddi ve derin adımlar atılmaya başlanır. Özellikle askerî okulların geliştirilmesine önem verilir ve bu okullarda Avrupa’dan getirtilen uzman hocalar eğitim verirler. Avrupa dillerinden pek çok kitap tercüme edilir. Böylelikle Osmanlı zihniyeti, Batı
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bilimiyle de yoğun bir temas halinde bulunur. Bu temaslar, Osmanlı aydınlarının fikir
dünyasını etkiler ve bu dönemde yazılan kitaplarda Avrupa’daki bilimsel düşünüşün yansımaları görülmeye başlanır. Osmanlı Batılılaşmasının keskinleştiği ve Avrupa ile kültürel
ilişkilerin hız kazandığı bu süreçte artık sadece askerî ve teknik alanlarda değil hukuki
alanda da Avrupa’nın etkisi görülmeye başlanır (Budak, 2008, s. 410).
II. Mahmut döneminde askerî okullar ve tıbbiyelerin Avrupai tarzda inşa edilmesi,
derslerin yabancı hocalar tarafından verilmesi ve Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi gibi hususlar Avrupa’dan faydalanma yolunda ciddi adımlar gibi görülse de Avrupa’nın düşünce
sistemi ile doğrudan bir ilişki kurulmamıştır. Tanzimat Döneminde ise Avrupa ile ilmî ve
kültürel anlamda çok daha yakın temaslara geçilmiştir. Özellikle Osmanlı aydınları arasında Avrupa’nın edebiyat ve sanattaki üstünlüğü kabul edilmeye başlanır. Nitekim ders
programlarının Avrupa’dakilere benzetilmesi, tercümeler yapılması ve Batılı eserleri örnek alarak eserler yazılması bu durumu göstermektedir (Karal, 1999).
Osmanlı Devleti için radikal bir devrim niteliğinde olan Tanzimat Fermanı siyasi, ekonomik, adli ve kültürel düzenlemeleriyle bir zihniyet değiştirme projesidir (Budak, 2008,
s. 411). Artık Avrupa, Osmanlı Devleti için referans alınacak örnek bir medeniyet hükmündedir. Mustafa Reşit Paşa, Avrupai bir esasla hazırladığı fermanın adını Tanzimat-ı
Hayriye olarak belirler. Ancak bu sırada Londra elçiliğine atanır. Böylelikle hazırlanmakta
olan fermanın hükümlerini İngiliz devlet adamları ve eski dostu Canning ile görüşmek
için uygun bir fırsat bulur. Mustafa Reşit Paşa’nın Londra’da bulunduğu sırada 1830’dan
beri sürüp gelen Mısır krizinin ikinci kısmı da yeni bir savaş şeklinde başlar. Mustafa
Reşit Paşa, Londra’dan İstanbul’a gelerek bu işle ilgilenmeye başlar. İngiltere ile yeni yapılan ticaret antlaşması da yardım sağlanması noktasında elverişli bir zemin oluşturmuştur.
Devletin içinde bulunduğu durumdan dolayı Avrupa kamuoyunu kazanmak gerektiğini
düşünen Mustafa Reşit Paşa, II. Mahmut’un ölümünden kısa bir süre önce hazırlanan
Tanzimat-ı Hayriye esaslarını yeni padişaha (Abdülmecit) sunar ve ilan edilmesini sağlar
(Karal, 2006, s. 78).
Tanzimat’tan önce Doğu’nun düşünce sisteminden ayrılmayarak Avrupa’dan sadece
birtakım örnekler alınmıştır. Batı’nın üstünlüğünün sadece teknik konularda olduğunun
düşünüldüğü bu süreçten sonra Tanzimat’la birlikte bu anlayış kırılmaya başlar. Nitekim
Tanzimat’la birlikte Osmanlı Devleti, dış siyasette kendi kendine yetemeyeceği düşüncesinden hareket eder ve Avrupa devletlerinden özellikle Fransa ve İngiltere’nin dostluğunu kazanmak için çaba harcanır. Bununla birlikte Tanzimat öncesi düzen çalışmaları ile Tanzimat
çalışmaları arasındaki farklardan birisi de yabancı devletlerin bu çalışmalar karşısında aldıkları tavırlarda görülür. Tanzimat öncesindeki ıslahat ve yenileşme çalışmalarında yabancı
devletlerin doğrudan bir müdahalesi söz konusu değildir. Ancak Avrupa devletleri Tanzimat çalışmalarına kendi çıkarları doğrultusunda müdahalelerde bulunurlar. Bu müdahalelerin önemi, Tanzimat’ın siyasi olaylarında göze çarpmaktadır (Karal, 1999).
Tanzimat Fermanı, Avrupa’dan bazı olumsuz tepkiler almasına rağmen fermanla ilgili
olumlu görüşler daha fazladır. Nitekim Fransız gazetelerine göre “Bu vesika Türkiye’nin muasır (çağdaş) medeniyet yoluna girmesini mümkün kılacak müesseselerin (kurumların) temelini atmaktadır”, “Gerçek bir anayasadır”, “Batı medeniyetinin bir zaferidir” (Karal, 2006,
s. 66). Bu bağlamda Osmanlı kamuoyunun olumsuz tepkilerine rağmen Batı kamuoyunun
fermanı kendi medeniyetlerinin bir yansıması olarak gördükleri söylenebilir.
Tanzimat’tan sonra Avrupa devletlerinin Osmanlı’nın iç işlerine müdahalesi de artar.
İstanbul’daki İngiltere ve Fransa elçileri padişahı kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmek için mücadele içine girerler âdeta. Osmanlı devlet adamları da İngiltere ve Fransa
taraftarı olmak üzere ikiye ayrılırlar. Elçilerin devlet işlerine müdahalelerinin artması üzerine Osmanlı Devleti, İngiltere ve Fransa’ya durumu bildirmek zorunda kalır. Tanzimat

23

24

Yeni Türk Edebiyatına Giriş II

yıllarında Avrupa ile siyasal ilişkilerde 1856 Islahat Fermanı’nda vaat edilen reformların
gerçekleştirilmediği gerekçesiyle verilen notanın etkisi de görülür. Söz konusu notada İngiltere, Fransa, Avusturya, Prusya ve Rusya, reform programının uygulanması için ayrı
ayrı müdahalede bulunacaklarını ifade ederler (Küçük, 1988, s. 259).
Kültürel olarak da Avrupa ile ilişkiler bu dönemde önceki dönemlere göre yoğunlaşır.
1842’de Avrupalı kumpanyalar gelerek İstanbul’da temsiller vermeye başlarlar. O zamana
kadar Avrupa’dan gelen pehlivanlar ve hokkabazlar hünerlerini Osmanlı geleneğini yansıtan
dekorlar içinde sergilerlerdi. Abdülmecit döneminde tiyatro ve opera gibi Avrupa kültürünü yansıtan oyunlar Avrupai dekorlar içinde sahnelenir ve Avrupai tarzda giyinen devlet
adamları ile genç memurlar ve azınlık tebaa tarafından seyredilir. Bu yeniliğin fikrî tarafını
idare eden Mustafa Reşit Paşa, şekle ait kısımlarını kabul ettiren ise Sultan Abdülmecit’tir.
Az çok Fransızca bilen, piyano çalan, tiyatroyu ve Batı müziğini seven, Fransızca resimli gazetelerden hoşlanan Sultan Abdülmecit, Avrupa’nın hem kültürel tarafını hem de devlet merasimlerini uygulamaya çalışır. Bununla birlikte saray kadınlarına alaturka musiki yanında
Batı musikisi öğretilir, saray içinde küçük baletler ve dans heyetleri teşkil edilir. Sultan Abdülmecit, Dolmabahçe Sarayı’nın yanına küçük bir tiyatro binası yaptırır; Avrupalı ustaların
idaresi altında bir saray orkestrası kurar. Yaptırdığı tiyatro binasında bazı piyeslerle, operalar
gösterime sunulur. Bu dönemdeki devlet adamlarının önemli bir kısmı da Avrupa’yı görüp tanıyan kişilerden oluşmaktadır. Dolayısıyla Avrupalılarla temas da giderek yoğunlaşır.
Ayrıca Fransız İhtilali de pek çok Avrupalı vatandaşın Osmanlı’ya gelmesine yol açar. Bu
dönemin önemli kültürel olaylarından birisi de ünlü Avrupalı piyanist Liszt’in 1847 yılında
konser vermek için İstanbul’a gelmesidir (Tanpınar, 2003, s. 132, 149).
Sultan Abdülmecit, yabancı elçilerin kabulleriyle ilgili bazı yeni kurallar da getirir.
Yabancı elçiler daha önceden padişahla bire bir görüşmemelerine rağmen Kırım Savaşı
öncesinde padişah, elçilerin görüşme taleplerini kabul eder. Hatta İngiliz elçisi Canning
randevu almadan padişahla görüşme imkânına sahiptir. Bununla birlikte daha önceden
Avrupa hanedan mensuplarının ziyaretlerine karşılık verilmezken Sultan Abdülmecit,
Fransız elçiliğine giderek Prens Napolyon’un ziyaretine karşılık verir. Ayrıca Sultan Abdülmecit dönemine kadar Osmanlı padişahları nişan vermelerine rağmen nişan almazlardı. Ancak Sultan Abdülmecit kendisine Fransız imparatoru III. Napolyon’un verdiği
“d’honneur” nişanını kabul eder. Bu vesileyle Fransız elçisinin 4 Şubat 1856’da verdiği
baloya katılır (Küçük, 1988, s. 261).
Bu dönemin önemli özelliklerinden birisi de önemli devlet kademelerinde görev alanların çoğunun Avrupa’yı tanımış olmalarıdır.
Sultan Abdülmecit döneminde Avrupa sanatına verilen önemi tartışınız.
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Özet
1

2

18. yüzyıla kadar olan süreçte Osmanlı - Avrupa ilişkilerini açıklayabilmek.
Osmanlı Devleti 16. yüzyılın sonuna kadar pek çok
bakımdan Avrupa’dan daha üstün bir durumdadır.
Avrupa’daki gelişmeler daha çok diplomatlar, seyyahlar, ticaretle uğraşanlar ve Osmanlı Devleti’ne sığınan
mülteciler aracılığıyla öğrenilmektedir. 16. yüzyılın
ortalarından itibaren ise askerî ve iktisadi bozulmaların etkisinin devlet içinde belirginleşmeye başlamasıyla Avrupa’daki gelişmeleri takip etmek bir ihtiyaç
olarak belirir. Ancak Osmanlı Devleti’nin Avrupa’dan
istifade etmesi İstanbul’un fethinden önceki zaman
dilimlerinde de görülür. Nitekim Osmanlılar daha
İstanbul’u fethetmeden önce barut, muhasara topu,
havan, arkebüz, mayın gibi devrin önemli silahlarını
alırlar. Çağdaş Avrupa tekniğine uyma o devrin özelliklerinden birisidir.
Yükselme döneminde Avrupa’nın içlerine kadar ilerleyen Osmanlı Devleti, Avrupa’dan askerî, lojistik,
haritacılık, gemi yapımı gibi pek çok alanda istifade
eder. Bu dönemde Avrupa devletlerinin elçileri de
İstanbul’un kültür hayatının içine girerler. Ancak her
iki medeniyetin birbirleriyle ilişkileri daha çok siyasal
ve diplomatik bir özellik gösterir.
Lale Devri’ndeki ve Lale Devri’nin hemen ardından gelen
dönemdeki Osmanlı - Avrupa ilişkilerini kavrayabilmek.
Karlofça ve Pasarofça Antlaşmalarıyla birlikte toprak kayıplarını kabullenmek zorunda kalan Osmanlı
Devleti bu süreçte barışçıl bir politika izler. Toprak
kayıplarının artması ve ekonomideki bozulmalar nedeniyle çözüm önerileri düşünülür. Zira 17. yüzyılda
Osmanlı Devleti ile Avrupa arasında teknolojik gelişmeler açısından çok ciddi farklar görülmektedir. Bu
farkların en belirgin olduğu alan ise askerliktir.
Bütün bu çözülme sürecinde Avrupa’yı yakından
incelemek, oradaki bilimsel gelişmeleri ve sosyokültürel hayatı takip etmek arzusu Lale Devri olarak bilinen 1718-1730 yılları arasında iyice belirginleşir. Yeni bir yaşam tarzının benimsendiği ve
barışçıl bir anlayışın hüküm sürdüğü bu devirde
Avrupa etkisi hâkimdir. Patrona Halil İsyanına kadar devam eden bu süreçte Fransa kültürü Osmanlı
Devleti’nin içine sızdığı gibi Avrupa’da da Turqurie
modası başlar. Yirmisekiz Mehmet Çelebi, Paris’in
medeniyet sırrını öğrenmesi ve uygulanabilir olanlarını ülkeye getirmesi için Paris’e gönderilir. Sait

Efendi ve İbrahim Müteferrika tarafından matbaa
kurulur. Fransa ile ekonomik ilişkiler gelişir.
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III. Selim’in Avrupa ile ilişkilerinde önem verdiği konuları yorumlayabilmek.
III. Selim yüzünü Avrupa’ya, özellikle de Fransa’ya
dönen yenilikçi bir padişahtır. İlk defa onun zamanında Avrupa’da daimi elçilikler kurulur. İlk elçiler
Londra, Viyana, Berlin ve Paris’e üçer yıllığına gönderilir. Avrupai tarzda teknik okullar açılır. Bu okullarda
Fransızca zorunlu ders olarak okutulur.
III. Selim’in Avrupa’ya özel elçi olarak gönderdiği
Ebubekir Ratip Efendi, padişaha beş yüz sayfalık bir
rapor sunar. III. Selim döneminde tophane, tersane
ve mühendishanenin düzenlenmesi için Fransa’dan
birçok uzman getirtilir. Teknik öğretime önem verilir ve teknik okullar açılır. Bu okulların kurulmasında
yabancı uzmanlardan istifade edilir. Fransa, İngiltere,
İsveç gibi ülkelerden mühendisler ve ustalar getirtilir.
III. Selim döneminde Fransız elçileri de imparatorluk
içinde etkin bir rol oynama çabası içinde olurlar. Bu
çerçevede Fransız elçileri, Fransa’nın yeni rejimini tanıtmak ve Osmanlı İmparatorluğu’yla birlikte Avusturya ile Rusya’ya karşı savaşmak için çaba sarf ederler.
II. Mahmut döneminde Osmanlı - Avrupa ilişkilerinin
sonucu olarak yapılan yenilikleri ifade edebilmek.
III. Selim gibi yüzünü Batı’ya dönen II. Mahmut döneminde de İngiltere, Fransa ve Rusya’nın Osmanlı
Devleti’ni bölme ve paylaşma girişimleri devam eder.
Bu döneme kadar Osmanlı padişahları orduda düzenlemeler yapmak ve Avrupa’nın askerî tekniklerinden
istifade etmek için genellikle Fransa’dan subay ve mühendis getirtmektedirler. Fransa’nın politikasından
rahatsız olan II. Mahmut ise askerî yenileşmeler için
Prusya’ya yönelir.
Bu dönemde ilk kez Avrupa’ya öğrenci gönderilir, daha
önceki dönemde olduğu gibi eğitimde Avrupalı hocalardan istifade edilir. Avrupa’ya gidecek olanlar için
pasaport uygulamasına geçilir. Tanzimat’ın ilanında
ciddi bir rolü olan Mustafa Reşit Paşa, bu dönemde
Londra’ya elçi olarak gönderilir. Sadık Rıfat Paşa ve
Mustafa Sami Efendi, Avrupa’daki gözlemlerini yansıtan sefaretnamelerini padişaha sunarlar.
Avrupa ile ilişkilerin sonucu olarak II. Mahmut Avrupalı hükümdarlar gibi devlet dairelerine resimlerini
astırır. Osmanlı’da opera gösterileri yapılmaya başlanır.
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Sultan Abdülmecit dönemindeki Avrupa ile ilişkileri ve
Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesinde Avrupa’nın etkisini değerlendirebilmek.
Tanzimat Fermanı, siyasi, ekonomik, adli ve kültürel düzenlemeleriyle İmparatorluğun bir zihniyet/medeniyet değiştirme projesidir. Tanzimat’tan
önce Doğu’nun düşünce sisteminden ayrılmayarak
Avrupa’dan sadece birtakım örnekler alınmıştır.
Tanzimat’a kadar Avrupa devletler hakları sisteminin
dışında kalan Osmanlı Devleti, Tanzimat Devrinde
bu sisteme dâhil olmaya çalışır. Tanzimat Fermanı, Avrupa’dan bazı olumsuz tepkiler almasına rağmen fermanla ilgili olumlu görüşler daha fazladır.
Tanzimat’tan sonra Avrupa devletlerinin Osmanlı’nın
iç işlerine müdahalesi de artar.
Kültürel olarak da Avrupa ile ilişkiler bu dönemde
yoğunlaşır. 1842’de yabancı kumpanyalar gelerek
İstanbul’da temsiller vermeye başlarlar. Sultan Abdülmecit, Avrupalı ustaların idaresi altında bir saray
orkestrası kurar. Sultan Abdülmecit, yabancı elçilerin
kabulleriyle ilgili bazı yeni kurallar da getirir. Yabancı
elçiler daha önceden padişahla bire bir görüşmemelerine rağmen Kırım Savaşı öncesinde Padişah, elçilerin
görüşme taleplerini kabul eder.
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet zamanındaki Avrupa ile ilişkilere örnek değildir?
a. Michel Angelo ve Leonordo da Vinci’nin İstanbul’a
getirtilmesi için teşebbüslerde bulunulmuştur.
b. İtalya’ya kaçan Grek bilimci ve filozoflar İstanbul’a
davet edilmiş ve sarayda ağırlanmıştır.
c. Batlamyus’un coğrafyası tercüme edilmiştir.
d. Gentile Bellini padişahın resmini yapmıştır.
e. Ünlü İtalyan hümanisti Anconalı Ciriaco Pizzicolli
Padişahın maiyeti içinde yer almıştır.
2. II. Bayezit devrinde Osmanlı Devleti aşağıdakilerden
hangisiyle yoğun ilişkiler içindedir?
a. İngiltere
b. Fransa
c. Venedik
d. Almanya
e. İtalya
3. Lale Devri hangi yılları içine alır ve bu sırada tahtta hangi
Osmanlı padişahı vardır?
a. 1718-1789 - III. Ahmet
b. 1718-1730 - III. Ahmet
c. 1730-1826 - III. Selim
d. 1730-1789 - I. Mahmut
e. 1789-1807 - III. Selim
4. Aşağıdakilerin hangisi Lale Devri’nde Osmanlı Devleti
ile Avrupa arasındaki kültürel ilişkilerin bir sonucudur?
a. Avrupa’da Turquerie adı verilen ve Osmanlı zevkini
yansıtan bir moda başlar.
b. Viyana tababet mektebiyle ilişkiler kurulur ve bazı
gençler tahsil için buraya gönderilirler.
c. Fransızlar, İstanbul’da gazete ve bültenler çıkarmaya
başlarlar.
d. Fransız elçisi Vergennes aracılığıyla Paris İlim
Akademisi’nden astronomi kitapları getirtilir.
e. Padişah, devlet dairlerine Avrupalı hükümdarlar gibi
resimlerini astırmaya başlar.
5. Aşağıdakilerden hangisi III. Selim dönemindeki Avrupa
ile ilişkilere örnektir?
a. Yirmisekiz Çelebi Mehmet Fransa’nın medenileşmesindeki sırları öğrenmek için Paris’e gönderilir.
b. Moralı Seyyid Ali Efendi’ye Fransız Cumhuriyeti’ndeki ilk Osmanlı elçisi görevi verilir.
c. Sadık Rıfat Paşa Viyana’ya elçi olarak görevlendirilir.
d. Mustafa Sami Efendi’ye Paris elçisi görevi verilir.
e. Mustafa Reşit Paşa, Lord Strafford ile görüşmesi için
Paris’e gönderilir.

6. Aşağıdakilerden hangisi III. Selim döneminde İstanbul’a
gelen Fransız elçilerinin amaçlarından birisi değildir?
a. Fransa’da yeni kurulan rejimi Osmanlı Devleti’ne resmen tanıtmak.
b. Osmanlıları müttefik olarak Fransa’nın yanında
Rusya’ya karşı savaşa sokmak.
c. Fransızca gazeteler çıkararak 1789 devriminin cumhuriyetçi fikirlerini Doğu’da yaymak.
d. Navarin Olayı ile ilgili oluşan yanlış kanaatleri düzeltmek.
e. Osmanlı sınırları içinde yaşayan Fransız vatandaşlarına propaganda yapmak.
7. Mustafa Sami Efendi’nin Paris seyahatini anlattığı eserinin adı nedir?
a. Avrupa Risalesi
b. Paris Sefaretnamesi
c. Avrupa Ahvaline Dair Risale
d. Prusya Sefaretnamesi
e. Paris Ahvaline Dair Risale
8. Avrupa’ya ilk kez öğrenci hangi padişah zamanında gönderilmiştir?
a. III. Selim
b. III. Ahmet
c. II. Mahmut
d. Fatih Sultan Mehmet
e. I. Abdülmecit
9. Aşağıdakilerden hangisi Sultan Abdülmecit döneminde
Osmanlı- Avrupa ilişkilerinin sonuçlarından birisi değildir?
a. Ünlü Avrupalı piyanist Liszt konser vermek için
İstanbul’a gelir.
b. Osmanlı tarihinde ilk kez bir padişaha bir Avrupa
kralı tarafından nişan verilmiştir.
c. Avrupalı ustaların idaresi altında bir saray orkestrası
kurulur.
d. Dolmabahçe Sarayı’nın yanına küçük bir tiyatro binası yaptırılır.
e. Avrupa ülkelerinde ilk defa düzenli ve yerleşik elçilikler açılır.
10. Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi Fransız elçiliğine giderek Prens Napolyon’u ziyaret eder?
a. III. Selim
b. II. Mahmut
c. Sultan Abdülmecit
d. III. Ahmet
e. III. Mustafa
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Okuma Parçası
(PARİS SEFARETNAMESİNDEN)
YİRMİSEKİZ ÇELEBİ MEHMET
RASATHANE
Şehirdeki Rasathaneyi büyük bilgin Cassini için Büyük Kral
XIV. Louis yaptırmış. Bina taştan bir kuleye benziyordu. Kule
de, her katında birçok odaları bulunan üç kattan meydana
geliyordu. Odalarda da yıldızları gözetlemek için birçok âlet
yer alıyordu. Mekanik sanayii ile, havasızlığı ve havayı incelemek için, o güne kadar görmediğimiz, bir sürü garip âleti
burada saymakla bitiremem.
Büyük bir yemek sinisi büyüklüğünde Şam aynasından yapılma, içe doğru çökük aynalar gördük. Bunları çelik sehpalar
üzerine oturtmuşlardı. Karşılarına geçerek kereste parçaları
tuttuk, alevlenip hemen yanmaya başladılar. Kurşun tuttular, hemen eriyiverdi. Rasathanede astronomi ve geometri
âletleri sayılamayacak kadar fazlaydı. Ayrıca, çelik kürsüler
üzerinde her birinin içine üç adam sığabilecek büyüklükte
küreler bulunuyordu.
Bunlardan başka daha nice görülmeyen yıldızlarla ilgili bir sürü
gösterici âlet gördük. Astronomiyle uğraşan herhangi bir kimse
bu âletler sayesinde, öyle sanıyorum, kısa sürede bilgin olabilir.
Fransızlar bu arada, ay ve güneş tutulmalarını da öğrenebilmek için yeni bir âlet icat etmişler; bunu bize de gösterdiler.
Âlet birkaç küreden meydana geliyordu. Çevresine rakamlar
yazmışlar, ayrıca ayı ve güneşi de işaretlemişler. Daireler döndürüldükçe, ucu akçe gibi yuvarlak, saat akrebine benzeyen
mil, bazen güneşe, bazen de aya uzanıyordu. Aya uzandığında bütününü mü, yoksa bir kısmını mı örtüyor, aldığı duruma göre, “Filân ayda şu kadar ay tutulacak” diye önceden
haber verebiliyorlardı. Güneş tutulması için de aynı şekilde:
“Filân ayda, filân günde, şu kadar parmak güneş tutulacağı
şu daireden belli oluyor.” diyebiliyorlardı. Bu âlete kendileri
de ayrı bir önem veriyorlardı. Bize: “Bu âlet Büyük Kral’ın
yardımlarıyla meydana gelmiş. Şu anda dünyanın hiç bir
devletinde bu âletin bir benzeri yoktur. Kral, ilmi seven bir
adam olduğundan, kendi çağında bir takım orijinal işlerin
yapılması için bol bol yardımda bulunmuş. Buradaki kıymetli ve bulunmaz eşyalar icat olunmuş, kendisine hediye edilmiş; o da isteyenler faydalansınlar diye getirip onları buraya
koydurmuştur” dediler. Burada o güne kadar görmediğimiz
o kadar çok ilginç eşya ve âlet gördük ki; bunların tamamını
büyük bir hazineyle toplayabilmeye imkân yoktur.
Gezegenleri seyretmek için de şöyle bir dürbün koymuşlardı: Aynası berber aynası kadar büyük, tenekeyi kuyu tulumbası gibi kıvırmışlar. Uzunluğu elli metreden daha fazlaydı. Sanki bir gemi serenini dikine oturtup, başına makara
şeklinde bir teneke koymuşlar ve bir âlet asmışlar. O âletin

ucunu dürbüne sağlamca bağlayıp, diğer ucuna da kurşunlar ve demirler asmışlar. Mekanik ilmine göre, bir adam o
dürbünün ucunu alçağa, yükseğe, öne, arkaya, sağa ve sola
rahatça çevirebilir. Bu dürbünle biz de ayı seyrettik; aya bakınca oldukça büyük gördük. Ayın, âdeta dürbüne sığmaz
bir hali vardı, içi de sünger gibiydi. Bir ekmek somunu ortasından kesilince nasıl görünürse, aynen öyle görünüyordu.
Dediklerine göre ayın üzerinde çukurlar varmış; çukurlar
gölgeli olduğundan mavi renkte, diğer yerleri ise beyaz ve
berrak olarak görmüştük. Allah.. Allah! Fakat biz ağaca ve
suya benzer bir şey göremedik; çünkü Avrupalıların hepsi bu görüşe katılmıyordu, ancak bazıları bu görüşü kabul
ediyorlardı.
Bu arada Zuhal gezegenini de seyrettik. Zuhal, şekil olarak,
bir daire içinde bir çizgi şeklinde olması gerekirken, bizim
baktığımız sırada hareket halinde oluşundan, daire içinde bir
nokta halinde göründü. Zuhal’ın çevresinde dönüp dolaşan
beş yıldız varmış, bu yıldızlar onun etrafından hiç ayrılmazlarmış. Hatta önceleri, dürbün olmadığı sıralarda, bunu bir
türlü çözememişler. Ben de dikkatle baktığım halde, bu yıldızların ancak iki tanesini görebildim, diğer üçünü göremedim.
Yanımdakiler de ancak iki tanesini görebildiklerini söylediler.
Sadece bir kişi “Ben üçünü gördüm” dedi. Bu yıldızların şekillerini, mahiyetlerini ve hareket tarzlarını dikkatle belirtmişler,
bizlere de gösterdiler. Daha önce bize: “Zuhal, bir daire içinde
yuvarlak bir şekil halindedir, fakat bu gece durumu değişik
olduğundan, koni biçiminde görünecek.” demişlerdi.
Daha sonra, Müşteri (Jüpiter) gezegeninden de bahsettiler.
Bunun da çevresinde, belli ölçüler içinde, dört yıldız bulunuyormuş. Yıldızlar, hem kendi kendilerine hem de etrafında
bulundukları Jüpiter’in çevresinde dönüyorlarmış. Dürbünle
bize de gösterdiler; bakınca aynen anlattıkları gibi gördük.
Rasathanede gördüğümüz bunca akıl almaz şeyleri bir anda
anlayıp kavrayabilmek mümkün olmadığından, bir ay sonra
tekrar gelmiştik. Bu gelişimizde bize : “Bu gece Jüpiter’in çevresindeki yıldızları şu ayrılıklarla göreceksiniz.” demişlerdi.
Baktığımızda, gerçekten de söylenen şeyleri aynen gördük,
öyle hesaplamışlar ki, bir günde kaç derece, kaç dakika hareket eder; her gece ne şekilde görünecektir, dairenin hareketiyle hesaplanabiliyormuş. Bu yeni buluş da, eskilerin incelemeleri sayesinde değil, dürbün icadıyla elde edilmiş bir
sonuç imiş. Gerçi gezegenlerin hareketi diğerleri gibi değildi,
onlar sadece kendi daireleri içinde dolaşıyorlardı. Meselâ Jüpiter kendi dönüşüyle dönüyor, diğerleri de onun çevresinde,
onun çekme gücüyle dönüp hareket edebiliyorlardı. Bu baş
döndürücü manzarayı görünce, kendimi “Hiçbir şeyden aciz
olmayan o Allah’ı teşbih ederiz.” demekten alamadım.
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Cassini, rasathanedeki incelemelerini bitiremeden ölmüş,
yerine oğlu gök bilgini olarak geçip buraya hoca olmuş. Böylece buradaki hazine de onun eline kalmış. Babasının, Uluğ
Bey’in yaptığı gök cetvellerinin aksini savunduğu ve kaleme
aldığı diğer konuları çıkarıp bize gösterdi. Babasının bu çalışmaları henüz kitap olarak basılmamış. Oğlu, çalışmaların
tamamını kitap olarak yayınlamak istediğini söyledi. Oğlu
da, babası gibi astronomi sahasında çalışmaları olan bilgin
bir insandı... (Uçman, 1975)

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. a
2. c
3. b

4. a

5. b

6. d

7. a

8. c

9. e

10. c

Yanıtınız yanlış ise “18. Yüzyıla Kadar Avrupa ile
İlişkiler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “18. Yüzyıla Kadar Avrupa ile
İlişkiler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Avrupa ile Siyasal ve Kültürel
İlişkilerde Lale Devri ve Sonrası” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Avrupa ile Siyasal ve Kültürel
İlişkilerde Lale Devri ve Sonrası” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “III. Selim Döneminde Avrupa
ile Siyasal ve Kültürel İlişkiler” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “III. Selim Döneminde Avrupa
ile Siyasal ve Kültürel İlişkiler” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “II. Mahmut Döneminde Avrupa
ile Siyasal ve Kültürel İlişkiler” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “II. Mahmut Döneminde Avrupa
ile Siyasal ve Kültürel İlişkiler” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Avrupa ile İlişkilerde Bir Dönüm
Noktası: Tanzimat Fermanı ve Sultan Abdülmecit”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Avrupa ile İlişkilerde Bir Dönüm
Noktası: Tanzimat Fermanı ve Sultan Abdülmecit”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 1
İstanbul’un Fethinden sonra da İstanbul’daki mevcut elçilerin
hemen hepsi Osmanlı hâkimiyeti altında faaliyetlerini devam
ettirirler. Fetihten önce yani Bizans Dönemi’nde İstanbul’da
ticaret yapan Venedik ve Ceneviz tüccarları fetihten sonra da
ticarette rol oynarlar. 16. yüzyıldaki kapitülasyonlardan sonra
İngiliz ve Fransız tüccarları da Osmanlı sınırları içinde ticarette etkili olmaya başlarlar. Aileleriyle birlikte İstanbul’a yerleşen bu tüccarlarla birlikte Avrupai hayata ait bazı unsurlar ve
alışkanlıklar İstanbul’a girer. Kendi dillerini ve dinlerini terk
etmeyen, Türkçe öğrenen ve Osmanlı geleneklerini benimseyen ve Levanten adı verilen bu tüccarlar, burjuva kültürünü
İstanbul’a getirirler ve kültürlerini tanıtırlar. Örneğin 1524’te
henüz Avrupa’da bile klasik balenin bilinmediği sıralarda, İstanbul’daki İtalyanlar bir bale temsili düzenlerler; gösteriyi
Türkler de seyreder, hatta Türk dansçılar da gösteriye iştirak
ederler (Özgül, 2006, s. 24, And, 1972, s. 43).
Sıra Sizde 2
Yirmisekiz Çelebi Mehmet’in Sefaretname’sindeki müzik
aletleriyle ilgili tespitlerini önemseyen III. Ahmet, maiyetindeki gençlerden bazılarını Batı musikisi ve sazlarını öğrenmeleri için Avrupa’ya gönderir. Bununla birlikte III. Ahmet,
Versailles Sarayı’na benzeyen bir saray yaptırmaya teşebbüs
eder. Mehmet Çelebi’nin Fransa’daki izlenimlerini anlattığı
sefaretnamesi Osmanlı’nın seçkin tabakasının Avrupa’ya ve
Avrupai hayata ilgi duymasına yol açar.
Sıra Sizde 3
III. Selim yüzünü Avrupa’ya özellikle de Fransa’ya dönen bir
padişahtır. Bu çerçevede Avrupa’da daimi elçilikler kurar. Bu
elçilerden Ebubekir Ratip Efendi’nin sefaretnamesi önem taşır. Viyana’daki elçiliği sırasında tarihçi Hammer ile tanışan
Ebubekir Ratip Efendi, III. Selim’e eğitim sistemi, sosyal yapı
ve ekonomik durum hakkında tavsiyelerde bulunur; bütçe
açığının kapatılması, yerli sanatların geliştirilmesini önerir.
Elçinin üzerinde durduğu konulardan birisi de Avrupa’daki
hukuk sistemidir. III. Selim Avrupa’yla ilgili resmî bilgilerin
sadece sefaretnamelerle sınırlı kalmasını istemediği için kalıcı elçilikler kurar (Özgül, 2006, s. 27).
Sıra Sizde 4
II. Mahmut’un Yeniçeri Ocağı’nı kaldırması Osmanlı’nın geleneksel askeri müzik kurumu olan Mehterhane’nin de kaldırılmasına sebep olur. Bu çerçevede 1828’te Avrupa örneğiyle
oluşturulan Muzıka-i Hümâyun kurulur. Bandonun başına
önce Fransız Manguel ardından İtalyan Giuseppe Donizetti
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getirilir. Muzıka-i Hümâyun aynı zamanda bir müzik okulu
özelliği gösterir. Avrupa’dan çalgı aletleri ve çalgıcılar getirtilir.
Sıra Sizde 5
Batı kültürüyle yetişen ve Batı musikisine önem veren Sultan
Abdülmecit döneminde tiyatro da ayrıcalıklı bir yer edinir.
Bu dönemde İtalya operaları İstanbul’a gelir. II. Mahmut zamanında da İstanbul’daki tiyatrolarda operaların sergilendiği bilinmektedir. Sultan Abdülmecit zamanında ise İtalyan
toplulukları düzenli olarak İstanbul’a gelirler. Sultan Abdülmecit, Dolmabahçe Sarayı’nın karşısına bir opera binası inşa
ettirir.
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Amaçlarımız





Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Osmanlı’nın Batılılaşma sürecini kavrayabilecek,
Bilginin geniş kitlelere yayılmasında önemli bir yeri olan matbaanın Osmanlı
dünyasına gelişini ifade edebilecek,
Osmanlı İmparatorluğu’nun 19. yüzyılda idrak ettiği önemli değişimlerde
Fransız İhtilalinin ne denli etkisinin olduğunu açıklayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Anahtar Kavramlar
• Islahat
• Fransız İhtilali

• Batı’ya Yöneliş
• Sefaretname
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Osmanlı’nın 19. Yüzyılını Hazırlayan
Sosyal ve Kültürel Şartlar

• GİRİŞ
• 18. YÜZYIL SULTANLARI, SALTANAT
YILLARINDAKI ÖNEMLI HADISELER
VE GERÇEKLEŞTIRDIKLERI ISLAHAT
HAREKETLERI
• 18. YÜZYILDA OSMANLI’NIN BATI’YA
YÖNELIŞ HAREKETLERI
• OSMANLI İMPARATORLUĞU VE
FRANSIZ İHTİLALİ

Osmanlı’nın 19. Yüzyılını
Hazırlayan Sosyal ve
Kültürel Şartlar
GİRİŞ

Türk edebiyatı 19. yüzyıl ortalarında önemli bir kırılma yaşayarak süregelenden farklı bir
edebiyat anlayışına doğru yönelir. Edebiyat tarihlerinde eski ve yeni gibi birbiriyle tezat
oluşturan iki ayrı adlandırmayı gerektirecek kadar derin ve esaslı olan bu kırılma, birden
bire ortaya çıkmadığı gibi salt sanat odaklı da değildir. Edebiyattaki bu değişiklik aslında
hayatın bütününü kaplayan, adım adım ilerleyen, zaman zaman direnişlerle karşılaşan,
ileriye ve geriye atılan adımlarla süren ve birkaç yüzyıllık bir hazırlık döneminin sonucu
olarak ortaya çıkmıştır.
Edebiyat nihayet bir duyuş ve düşünüş biçiminin ifadesi ve bir yaşama biçiminin yansımasıdır. Hayattaki ve hayatı algılama biçimlerindeki her değişim, edebiyatta karşılığını
bulur. Bazen bir yansıma alanı bazen de bir biçimlendirme aracı olan edebiyatı besleyen
bütün oluşumlar, onu çevreleyen hayatın ve bu hayatı biçimlendiren zihniyetin içinde yer
alırlar. Fakat Tanpınar’ın da belirttiği gibi “Şiir ve edebiyatta yeninin hazırlanışı, siyasette
olduğu kadar keskin çizgilerle görülmez. Sanat cemiyetin ifadesidir; büyük manasında onu
uzaktan veya yakından daima takip eder; fakat her zaman aynı kıymetleri aksettirmediği
gibi aynı sarahatle de konuşmaz.” (Tanpınar, 1976, s. 79) Türk edebiyatının 19. yüzyılını
biçimlendiren nedenler silsilesi ise derin, esaslı ve çok yönlü açıklamalara ihtiyaç duyan bir
“medeniyet değişikliği” hadisesinden kaynaklanmaktadır. Doğu’nun ve İslam medeniyetinin bir parçası olarak varlığını sürdüren Osmanlı, bu yüzyılın hemen başlarından itibaren
kendi bütünlüğünü tehdit eden başka bir medeniyetin uzantılarını hayatın içerisinde artık somut olarak görmeye başlar. Bambaşka esaslara dayalı ve kendinde var olan değerler
dünyasıyla çelişen bu medeniyet “Batı”dır. Osmanlı’nın edebiyatı kadar, hatta ondan daha
fazla ve öncelikli olarak sosyal, siyasal, düşünsel, kültürel varlığını değiştiren ve dönüştüren
süreç de bu sebeple “Batılılaşma” ve “Batılılaşma hareketi” olarak adlandırılır.
Batılılaşma, 19. yüzyıl ortalarından itibaren artık kendini edebiyat sanatı üzerinden açık
biçimde hissettirmeye başlar. Yeni ifade biçimleri ve yeni türler kadar yeni kavramlar da edebiyat sanatı sayesinde daha fazla tanınır ve hayatın içinde daha geniş yer edinir. Ancak edebiyatın değişmesi insanın değişmesiyle mümkün olabilir. İnsanın değişmesi ise onu çevreleyen
hayatın, hayatı ve insanı besleyen zihniyetin değişimiyle gerçekleşebilir. Buna göre insanın
değişmesi için onu çevreleyen bütün oluşumların değişmesi gerekmektedir. İster moda gibi
geçici ve yüzeysel heveslerle, ister zihniyet değişikliği gibi daha kalıcı ve derin sebeplerle
olsun, edebiyattaki görüntüler uzun zamanlara ihtiyaç duyan hazırlıkların sonucu olarak ortaya çıkar. Türk edebiyatında 19. yüzyılda meydana gelen değişiklikler, edebiyatı çevreleyen
hayatın, geçmişi önceki birkaç yüzyıla dayanan değişimlerinin birer üretimidirler.

Bilindiği üzere Türk edebiyatının
Batı medeniyeti tesirleri altındaki
bu devresi için 1859-1860
başlangıç tarihi olarak kabul edilir.
Batı edebiyatından yapılan ilk
tercümelerin Yusuf Kâmil Paşa’nın
Fenelon’dan yaptığı Telemak
tercümesi, (Münif Paşa’nın Batılı
aydınlanma devri filozoflarından
yaptığı ve bir dizi diyaloğun yer
aldığı Muhaverat-ı Hikemiyye
çevirisi (Budak 2008, s. 398) ve
Şinasi’nin Batı edebiyatından
yaptığı şiir tercümelerini içeren
Tercüme-i Manzume’nin yayımı
1859’dadır (Enginün, 2006, s.
459).) Batılı anlayışa uygun ilk
telif eser sayılan Şinasi’nin Şair
Evlenmesi’nin (1860) ve ilk özel
gazete olan Tercüman-ı Ahval’in
(1860) yayımları da yine bu
yıllardadır (Enginün, 2006, s. 44).
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Edebiyatın yönlendirici olduğu kadar yansıtıcı bir vasıta olması üzerinde düşününüz.
Osmanlı İmparatorluğu Batı’yla ve onun ürettiği medeniyetle savaşlar ve ticaret gibi
birtakım sebeplerle çok daha önce tanışmıştır. Tanpınar, Batı’yla Haçlı seferlerinden itibaren başlayan bu karşılaşmalarda III. Ahmet’e kadar “… ne örf ve âdette, ne de fikir ve
sanat meselelerinde belli başlı ve doğurucu kıymetlere mâlik bir tesiri…” (Tanpınar, 1976,
s. 39) kaydetmenin mümkün olmadığını belirtir. Fakat Osmanlı hemen hemen 17. yüzyıla
kadar üstünlüğü elinde tuttuğu bu medeniyeti, bundan sonra daha farklı biçimde algılamak ve sorgulamak zorunda kalır. 16. yüzyıl sonlarına kadar Avrupa’dan sadece ihtiyaç
duyduğu birtakım savaş teknolojisini kendisine aktaran Osmanlı için Batı, bu tarihten
itibaren artık siyasal, sosyal, bilimsel, askerî ve kültürel alanlarda dikkate alınması gereken
bir güç, ihmal edilmemesi gereken bir rakiptir. Ancak yine de Osmanlı’nın her alanda İslam medeniyetinin temsilini üstlenmesi ve benimsediği “cihan imparatorluğu” rolü, Batı
dünyasına giderek bir rekabet gücü kazandıran boyutların yeterince dikkate alınmasının
önünde önemli bir engel olarak durur. Bütün üstünlük iddialarına rağmen 17. yüzyıl
sonlarından itibaren Osmanlı’yı değişime yönelten asıl sebep, savaşlarda almaya başladığı mağlubiyetler ve bunun arkasından gelen toprak kayıplarının devlet onurunda açtığı
derin yaradır. Bir imparatorluk olarak varlığını ve büyüklüğünü sürdürme, toprak bütünlüğünü koruma zorunluluğu, bu değişimlerde önceliğin bilimsel, kültürel ve hatta sosyal
bir yenilenme olmaktan çok daha önce, askerî alanda olmasının temel sebebidir. 15 ve 16.
yüzyıllar Avrupa’sını derinden etkileyen insana, akla ve bilime dönüşü getiren Rönesans
hareketleri, Osmanlı’yı hemen etkilemez. Fakat bundan Osmanlı’nın Avrupa’daki gelişmelerden tamamen habersiz olduğu ya da uzak kaldığı anlamı da çıkarılmamalıdır. Osmanlı
toplumunun sosyal ve kültürel yapısı, yüzyıllar boyunca Batı’da meydana gelen bilimsel
ilerlemelere mesafeli durmasına, seçici olmasına ve bunları tanıyarak kendine dönüştürmesine yol açmıştır: “Osmanlı uleması, daha çok, mevcut geleneksel tavrı sürdürmekle
yetinmiş, yeni bir bilgi arama yöntemi için çaba harcamamıştır. … Müslüman bilginler,
başka kaynaklardan yararlanarak ürettikleri bilgileri ise kısmen de olsa laiklik aşamasına
geçildiği XIX. yüzyılın ikinci yarısına kadar, doğru dürüst dillendirememişler, çok zaman
suskun kalmayı tercih etmişlerdir.” (Budak, 2008, s. 27)
18. yüzyılın sonlarında artık fetihlerin durması ve toprak kayıplarının başlamış olması, buna bağlı olarak da gelir seviyesinin düşmesi, devletin sadece askerî değil, pek çok
alanda kendini gözden geçirerek geleneksel yapısını esnetmesini ve yenilik hareketlerini
başlatmasını zorunlu hâle getirmiştir. Özellikle Karlofça (1699) ve Pasarofça (1718) anlaşmalarıyla gerçekleşen toprak kaybı, Osmanlı’nın yönünü Batı’ya çevirmesinde önemli
etkenlerdendir. Çünkü bu iki anlaşma hem Osmanlı’ya hem de Avrupa devletlerine parlak yüzyılların sonuna gelindiğini ve siyasal, sosyal, ekonomik gücün tükenişe geçtiğini
haber vermektedir. Bu yıllarda ister istemez Avrupa’yı tanıma ve ona ulaşma, bu anlamda
ülke içinde birtakım ıslahata girişme kuvvetli bir istektir. Lale Devri (1718-1730)’nde bu
eğilim çok daha güçlüdür. Özellikle sanatın, zevk ve estetiğin ciddi bir iddia kazandığı bu
dönemin asıl mimarları devrin sultanı III. Ahmet ile onun sadrazamı Nevşehirli Damat
İbrahim Paşa’dır. Osmanlı’nın bu yıllarda Avrupa’ya elçiler gönderdiği ve onların kaleme
aldıkları gözlemleri, tespit ve raporları aracılığıyla Avrupa’yı tanımayı istediği, aynı amaçla
da kendi siyasal ve sosyal yapılanmasını sorgulamaya başladığı anlaşılmaktadır. Avrupa
ile yakınlaşmaların söz konusu olduğu bu dönem Patrona Halil İsyanı (1730) ile ister istemez bir duraklamaya uğramıştır. Ancak artık önüne geçilemez bir süreç de başlamıştır.
Sonraki yıllarda “ıslahat” adı verilen yenileşme hareketleri, Batı’yı yakından takip eden,
Batılılaşmanın önemine inanmış devlet adamları tarafından yönlendirilir. Halkın ve bazı
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kesimlerin ıslahatlar konusunda gösterdiği direnç, Patrona Halil (1730) ve Kabakçı Mustafa (1807) gibi kanlı ihtilallerin meydana gelmesini, ıslahat aleyhine tavizler verilmesini,
zaman zaman geri adımlar atılmasını getirmiş ve sonuç olarak “Batılılaşma Hareketi”nin
sistemsizleşmesine yol açmıştır. Osmanlı Avrupa’da siyasal, sosyal ve düşünsel içerikli büyük değişikliklerin meydana gelmesine yol açan Fransız İhtilali’yle (1789) ve onun etkileriyle tam da bu iç düzenin kaybedildiği, sarsıntıların ve ciddi sorunların yaşandığı,
ıslahat adına düzenli bir programın olmadığı yıllarda karşılaşır. Fransız İhtilali’nin dünya
üzerinde yol açacağı büyük değişimi tam anlamıyla okuyamaz. Ancak Avrupa’nın ihtilalin yol açtığı sosyal süreçle ilgilendiği yıllarda biraz rahat nefes alır ve kendi iç düzenini
kurmaya çalışır.

18. YÜZYIL SULTANLARI, SALTANAT YILLARINDAKI
ÖNEMLI HADISELER VE GERÇEKLEŞTIRDIKLERI ISLAHAT
HAREKETLERI
II. Mustafa (1695-1703)

Osmanlı tarihinde gerileme döneminin başlangıcı sayılan Karlofça Antlaşması (1699)
Sultan II. Mustafa döneminde imzalanmıştır. Karlofça; Avusturya, Lehistan, Venedik’in
oluşturdukları “kutsal ittifak” ile imzalanmış olan bir antlaşmadır. Osmanlı’nın Batı’da en
büyük toprak kaybı bu antlaşma ile gerçekleşmiş ve Avrupa’nın askerî üstünlüğü somut
biçimde fark edilmiştir. Karlofça Antlaşması’nın bir devamı olarak 1700’de de Rusya ile
İstanbul Antlaşması imzalanmış ve Rusya’nın Karadeniz’e inişinin önü açılmıştır.
II. Mustafa, “Edirne Vakası” (1703) olarak tarihe geçen bir yeniçeri ayaklanmasıyla
tahttan indirilmiş ve yerine III. Ahmet sultan olmuştur.

Sultan III. Ahmet (1703-1730)

III. Ahmet, Lale Devri (1718-1730) olarak bilinen ve önemli ıslahatların yapıldığı dönemin sultanıdır. Lale Devri’ni başlatan Pasarofça Antlaşması’na kadar Kırım’ı ele geçirmek
ve Karadeniz’e inmek isteyen Rusya ile uğraşılmıştır. 1711’de Ruslar ile girişilen Prut Savaşı ve onun neticesinde imzalanan Prut Antlaşması sayesinde, 1700’de imzalanmış olan
İstanbul Antlaşması’yla verilen birtakım tavizler geri alınabilmiştir.
Osmanlı’nın Avusturya ve Venedik ile giriştiği mücadele ve sonunda yeni toprak kayıplarının geldiği Pasarofça Antlaşması (1718) da bu sultan dönemindedir. Pasarofça Antlaşması, Batı’nın askerî ve teknik üstünlüğünün tam anlamıyla kabulünü ve Lale Devri
ıslahatlarını getirmiştir.
Sultan III. Ahmet, sadrazamı Damat İbrahim Paşa ile önemli yeniliklere imza atarlar.
Bu dönemde Batı’nın önemli merkezlerine ilk olarak Osmanlı elçileri gönderilir ve matbaa
açılarak ilk kitapların basımına geçilir. Yalova’da kâğıt, İstanbul’da kumaş ve çini imalathaneleri kurulur. Ancak bütün bunlardan önemlisi Batı’nın düşünce birikimini anlamak
üzere bir tercüme heyeti oluşturularak tercüme seferberliğinin başlatılmasıdır. Lale Devri
bir yandan da İstanbul’da zevk ve eğlencenin başladığı, sanatın inceldiği, ama “sahte” bir
zenginlik döneminin yaşandığı israf yıllarıdır. İlk elçilerin sefaretnamelerinde anlattıkları
izlenimlerden yola çıkarak İstanbul’da Kâğıthane gibi bir semt ile Sâdâbat gibi köşkler
inşa edilir. Aslında bu sahte zenginlik gösterilerine rağmen İmparatorluğun hızla çöküşe
geçtiği dönem, İran’a gerçekleştirilen seferin olumsuz neticelenmesi üzerine başlayan ve
Patrona Halil isyanı olarak bilinen kanlı bir ayaklanma ile sonuçlanır. Bu ayaklanma ile
sadrazam İbrahim Paşa idam edildiği gibi III. Ahmet de tahttan indirilir ve yerine I. Mahmut sultan yapılır. Patrona Halil ayaklanmaları sırasında isyancılar tarafından Kâğıthane
semti tahrip edildiği gibi Sâdâbat Kasrı da yok edilir.
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Islahat, sözlük anlamı “düzeltme
ve iyileştirme” olan bir kelimedir.
Osmanlı İmparatorluğu’nda
Batılılaşma adına yapılan
yenilik hareketlerine “ıslahat”
denmiştir. Bir anlamıyla kökten
bir değişimi değil de eskiyen ve
işe yaramaz hale gelenin kendi
içinde iyileştirilmesini esas alan
bu kullanımın, yumuşak bir
geçiş düşüncesine hizmet ettiği
söylenebilir.
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Sultan I. Mahmut (1730-1754)
Kont dö Boneval (Comte de
Bonneval): Fransız subayı.
I. Mahmut devrinde XV. Luis
ile anlaşamadığı için önce
Avusturya’ya oradan da aynı
nedenle Osmanlı’ya sığınır.
Müslüman olduktan sonra
Humbaracı Ahmet adını alır. I.
Mahmut onunla topçu sınıfının
ıslahını gerçekleştirmek ister.
Zaman zaman dönemin siyasî
hayatında da etkili bir isim
olmuştur. Osmanlı’nın Fransa ve
Avusturya ile ilişkilerinde bir tür
danışmanlık görevi yürütmüştür.
Kapitülasyon: Osmanlı
İmparatorluğu’nda yabancı
devletlere verilen ekonomik, idari,
hukuki, ekonomik ayrıcalıklardır.

I. Mahmut’un ilk yılları, Lale Devri’ni sonlandıran Patrona Halil İsyanı’nın bastırılmasına harcanmıştır. Bu sebeple de sultan yenilik hareketlerini daha temkinli biçimde sürdürmeye çalışır. İsyanla duraklamak zorunda kalan matbaa ve kitap basımı işi yeniden
canlandırılır. Humbaracı Ahmet Paşa’nın yönlendirmeleri ile de askerî ıslahata hız verilir.
Topçu ve humbaracı ocakları yeniden düzenlenir. Askerî alanda yapılan düzenlemeler sayesinde bu yıllarda İran, Rusya ve Avusturya ile girişilen savaşlarda başarılar elde edilir.
1739’da Avusturya ile imzalanan Belgrat Antlaşması ve Rusya ile imzalanan Niş Antlaşması (1739) ile Pasarofça Antlaşması’nda (1718) kaybedilen toprakların bir kısmı geri
alınabilir ve Rusya’nın Karadeniz’den çekilmesi sağlanır. Böylece devlet kısa bir sürelik de
olsa kendine güven duygusunu tazeler. Fakat Belgrat ve onun devamı olan Niş antlaşmaları Osmanlı’nın Batı’yla kendi lehine imzaladığı son antlaşmalar olur. Bu arada Fransızların
Kanuni’den beri devam eden süreli kapitülasyonları, Humbaracı Ahmet Paşa’nın etkileriyle süresiz hâle dönüştürülür.

Sultan III. Osman (1754-1757)

Kısa süren saltanatı boyunca Osmanlı ülkesinde içeride ve dışarıda huzur hâkim olmuştur.

Sultan III. Mustafa (1757-1774)
Baron de Tott (François de
Tott): Aslen Macar asıllı bir
subaydır. Gemi yapımı ve deniz
haritacılığı ile meşgul olan deniz
mühendisliği eğitimi Osmanlı’da
onunla başlamıştır. Osmanlı
tersanelerinin iyileştirilmesinde
ve deniz mühendishanesinin
kurulmasında etkili olmuştur.

Yenilikçi bir sultan olarak III. Mustafa’nın da ıslahatı orduya yönelik olur. Onun döneminde Baron de Tott’un yardımları ile yeni bir askerî birlik kurulması sağlanır. Bu yıllarda ülkenin mali yapılarında birtakım yenilenmelere gidilir; tasarruf tedbirleri alınır
ve iç borçlanma başlatılır. Rusya ile Sultan III. Mustafa döneminde başlayan ve Sultan I.
Abdülhamit’in tahta geçtiği ilk yıllarda Kırım’a bağımsızlık verilmesiyle sonuçlanan yeni
bir mücadelede dönemi başlamıştır.

Sultan I. Abdülhamit (1774-1789)
Bazı kaynaklar Mühendishane-yi
Bahri-yi Hümayun’un açılış tarihi
olarak 1773’ü ve Sultan III.
Mustafa’nın saltanat yıllarını
göstermektedirler. Ancak Fransız
arşivi kayıtları ve Baron de Tott’un
hatıratına göre Mühendishane-yi
Bahri-yi Hümayun’un açılış tarihinin
1775 olduğu anlaşılmaktadır.
Buna göre söz konusu yıllar I.
Abdülhamit’in saltanat yıllarıdır
(Beydilli, 2006, s. 514).

Kırım’ın kaybını getiren Küçük Kaynarca Antlaşması (1774) bu sultanın dönemindedir. Bu
antlaşmayla Rusya’ya savaş tazminatı vermek zorunda bırakılan Osmanlı, Rus gemilerinin
tekrar Karadeniz’e inerek ticarete başlamalarının önünü açmak zorunda kalmıştır. Ayrıca
bu antlaşma birkaç yıl sonra Şahin Giray’ın marifetiyle Kırım’ın Ruslar tarafından işgalini
(1783) de kolaylaştırmıştır. 1787’den itibaren Osmanlı hem Avusturya hem de Rusya ile
aynı zamanda mücadele etmek zorunda kalır. Sultan I. Abdülhamit dönemindeki bütün
bu olumsuzluklara rağmen ordu ile ilgili düzenlemeler sürdürülmüş ve Mühendishane-yi
Bahri-yi Hümayun (1775) açılmıştır.

Sultan III. Selim (1789-1807)
Nizam-ı Cedit, sözlük anlamı
itibarıyla yeni düzenlemeler
demektir. Fakat genel olarak
Osmanlı’nın bu yıllarda orduda
yaptığı düzenlemeler ve yeni
düzen anlayışıyla kurulan ordu
“Nizam-ı Cedit” ismiyle anılmıştır.

Avusturya ve Rusya ile savaşların devam ettiği ve Büyük Fransız İhtilali’nin (1789) gerçekleştiği günlerde tahta geçen Sultan III. Selim, Avusturya ile Ziştovi (1792), Rusya ile
Yaş (1792) antlaşmalarını imzalayarak onlarla savaşlarına son verir. Bundan sonra III. Selim de kendinden önceki sultanların yaptığı gibi ordudaki düzenlemelere geçer. 1798’de
Nizam-ı Cedit adı verilen orduyu kurar. Ancak 1807’de Nizam-ı Cedit ordusunu istemeyen yeniçerilerin Kabakçı Mustafa önderliğinde ayaklanma başlatmaları üzerine hem bu
ordu kapatılmak zorunda kalınmış hem de Sultan III. Selim tahttan indirilerek yerine IV.
Mustafa sultan yapılmıştır.
Osmanlı tahtında en kısa kalan padişahlardan biri olan Sultan IV. Mustafa, ıslahat
karşıtı bir sultandır. III. Selim’i tekrar tahta geçirmek isteyen Alemdar Mustafa Paşa tarafından tahttan indirilmiş ve yerine II. Mahmut sultan olmuştur. III. Selim’in başlattığı
yenilikler Sultan II. Mahmut tarafından sürdürülmüştür.
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III. Selim döneminde Mühendishane-yi Bahri-yi Hümayun genişletildiği gibi
Mühendishane-yi Berri-yi Hümayun kurulmuştur (1795). Ayrıca bu paralelde donanmaya önem verilmiş ve tersane ıslah edilmiştir. Kara ordusunun güçlendirilmesi için çaba
sarf edilmiş ve humbaracı ve lağımcı ocakları düzenlenmiştir. Ayrıca artık Avrupa’da
Daimî büyükelçilikler kurulmuş ve yükseköğretimde Fransızca eğitim başlamıştır.
18. yüzyıl Osmanlı sultanlarının Batı karşısında takındıkları genel tavrı ve bunun sebeplerini yorumlayınız.

18. YÜZYILDA OSMANLI’NIN BATI’YA YÖNELIŞ HAREKETLERI

Osmanlı’nın büyük ve “cihan hâkimiyeti” iddiası taşıyan bir imparatorluk olması yenilenmenin ilk olarak askerî alanda yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Çünkü en önemli
sorun büyük bir devlet olarak sınırların güvenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Ekonomisinin büyük kısmı savaş tazminat ve vergilerine dayalı bir devlet olarak
konumunu sürdürmek, daha da önemlisi askerî mağlubiyetlerin imparatorluk onurunda
açtığı yaralanmaları onarmak zorunluluğu da askerî düzenlemeleri kaçınılmaz kılmıştır.
Dolayısıyla öncelikle ordu yenilenerek modernize edilmelidir. Daha sonra hayatın diğer
alanlarına doğru genişleyen bir iyileştirmeye geçilmelidir.
Fakat medeniyetlerin birbirleriyle karşılaşması sınırlandırılabilir ve yönlendirilebilir değildir. Osmanlı dünyası da öncelikli olarak askerî alanda ıslahatı planlarken, Batı
dünyasının başka taraflarıyla da karşılaşmaya başlar. Bu noktadan itibaren de Batılılaşma
süreci Osmanlı için geniş çerçeveli bir değişim hareket halini kazanır. Her ne kadar süreç
planlı bir şekilde idare edilmek istenirse de kökleşmiş kurumlar ve devlet yapısı, alınan
kararların başarılı biçimde hayata geçmesine engel olur. Bir kısım ciddi adımlar da siyasal
ve sosyal çatışmaların içinde ister istemez sonuçsuz kalırlar.
18. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nun Batılılaşma sürecini
yönlendirme çabaları şu başlıklar altında değerlendirilebilir:
• Tercüme faaliyetleri ve Tercüme Heyeti
• Avrupa’ya sefirlerin gönderilmesi ve sefaretnameler
• Matbaanın kurulması ve basılan ilk kitaplar
• Askerî ıslahatlar
• Eğitim
• Sosyal hayat

Tercüme Faaliyetleri ve Tercüme Heyeti

Medeniyetler fikir ve sanat eserleriyle kendilerini çağlar ötesine taşıdıkları gibi başka
medeniyetlere de taşırlar. Bu bağlamda Doğu ve Batı medeniyetlerinin kendilerini yapan
temel değerler sisteminin, ürettikleri felsefe ve sanatın yapı taşlarını oluşturduğu söylenebilir. Buradan yola çıkarak her fikir ve sanat eseri, dar anlamda ait olduğu milletin, geniş
anlamda ait olduğu medeniyetin temel ve yapıcı unsurlarının süzülmüş bir ifadesidir. Dille
meydana getirilen edebiyat ise bütün sözlü ve yazılı biçimleriyle burada özel bir yerdedir.
Medeniyetlerin karşılaşması, tanışması ve yakınlaşması süreçlerinin sağlıklı biçimde
yürütülebilmesi, bu temel yapının taşıyıcısı konumundaki edebî ve felsefi eserlerle mümkündür. Bunun dışındaki yakınlaşmalar, yüzeyde kalmaya mahkûmdurlar. Derin bir etki
oluşturamazlar ve taklitçi bir oluşumun ötesine geçemezler. Bu durumda bir medeniyetin diğer medeniyeti doğru biçimde tanıması için o medeniyetin zihnî birikimini taşıyan
eserlerinin tercüme edilmesine ihtiyaç vardır. Hilmi Ziya Ülken Uyanış Devirlerinde Tercümenin Rolü (1935) başlıklı eserinde, özellikle de medeniyetler arasında geçişlerin söz
konusu olduğu, medeniyetlerin birbirlerini tanıma konusunda istekli olduğu dönemlerde
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Kaynaklar hem Sultan’ın hem
Sadrazam’ın iyi bir okuyucu
olduklarını, bazı eserleri bizzat
okuduktan sonra tercümesini
istediklerini aktarırlar.

1821’de kurulan Tercüme Odası,
devletin dış ülkelerle yazışmalarını
takip eder. Bürokratik metinlerin
çevirisini yapar. Aynı zamanda
başta Fransızca olmak üzere
Avrupa dillerinin öğrenilmesini
sağlayan bir dil okulu gibi hareket
eder (Bk. Akyıldız, 2011, s.
504-506). Avrupa’ya gönderilen
ilk elçi heyetlerinde yabancı
dilen bilen ve Osmanlı adına
görüşmeleri sürdürebilecek kişiler
bulunmadığından yardım alınan
gayrimüslim tercümanların
görevlerini suiistimal ettikleri
ve Osmanlı aleyhine ajanlık
yaptıkları anlaşılınca, Osmanlı’nın
kendi bürokratlarını yetiştirme
zorunluluğu ortaya çıkmış ve bu
niyetle Tercüme Odası kurulmuştur
(Bk. İpşirli, 1995, s. 3-15).
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ihtiyaç duyulan “yaratıcı kudret”in tercümelerden edinildiğine dikkat çeker (Ülken, 1935,
s. 14). Muhsin Macit de benzer bir yaklaşımla “medeniyetlerin teşekkül süreçleri” şeklinde adlandırdığı “uyanış zamanları”nda sürdürülen tercüme çalışmalarının, medeniyetlere
ait birikimi bir taraftan diğerine taşıyan bir köprü görevini üstlendiğini söyler. Macit’in
belirttiği gibi bu türden uyanış ve oluşum zamanlarında kültür aktarımı “ontolojik bir
zorunluluk”tur ve tabiidir: “Yeni kurulan bir yapı veya medeniyetin teşekkül süreçlerinde
varlık alanında yeni bir gelişim gerçekleşmeye başladığından ister soyut ister somut olsun
bu yeni gelişimin diğeriyle ilişkisi ontolojik bir zorunluluk kabul edilmelidir. Öteki ile
temas, ilişki ve aktarım hiçbir şekilde yeni oluşumun öznelliğini tartışılır kılmaz ve bu
durum bütün yeni oluşumlar için doğal bir süreçtir.” (Macit, 2001, s. 501)
Osmanlı dünyasında Batılılaşma yolunda ilk ciddi ve programlı adımlar III. Ahmet
ile Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın “Lale Devri” olarak adlandırılan iktidar
yıllarında atılır. Bu adımların başında da Batı medeniyetini oluşturan birikimin tanınması
ve Osmanlı ülkesine aktarılması amacıyla başlatılan ve desteklenen tercüme faaliyetleri
gelir. Sultanın, özellikle de sadrazam İbrahim Paşa’nın sanata ve bilime verdikleri önemin
bir sonucu olarak 1717’de bir Tercüme Heyeti oluşturulur.
Tercüme Heyeti, içlerinde divan şairi Nedim’in de bulunduğu, dönemin dil bilen insanlarından oluşan yirmi beş – otuz kişilik bir gruptur. Eserlerden hacimli olanlar bu grup
tarafından ve paylaşılarak, fazla hacimli olmayanlar ise tek kişi tarafından tercüme edilir.
Kaynaklar, 18. yüzyıl başında faaliyet gösteren bu ilk tercüme heyetinin, 1821’deki Rum
isyanı sonrasında kurulan ve “Tercüme Odası” adıyla bilinen heyetten farklı olduğunu,
bürokrasiyle ilgilenmediğini, memurlara ve gençlere dil öğretmek gibi bir amacının olmadığını ifade etmektedir.
18. yüzyılın başlarında ve Batılılaşma çabalarının ilk adımı olarak kurulan Tercüme
Heyeti’nin bizzat devrin sultanı ve sadrazamı tarafından düşünülmüş olması, devlet olarak ciddi bir dönüşüme ne denli inanıldığının somut bir göstergesidir. Sürecin sistemli
ve sağlam şekilde idaresinin, ancak medeniyeti yapan zihinsel birikimin öğrenilmesiyle
mümkün olacağına inanan devlet adamları, karşıdaki medeniyetin ilmî ve fikrî birikimini
tercümelerle tanımayı ve tanıtmayı isterler. Ancak böylesine doğru bir kararla yola çıkılmış olmasına rağmen, tercümesi yapılan eserlerden pek azının Batı dünyasından seçilmiş
olması, eserlerin büyük kısmının bilimsel ve felsefi olmaktan çok dinî içerik taşıması,
heyetin kuruluşundaki hedeflerinden uzak düşmesine yol açmıştır: “… doğa ve matematik
alanlarında hiçbir çalışmanın çevrilmesinin öngörülmemesi ise hem bilginin değerinin
yeterince kavranamadığını, hem de başlatılan ciddi girişimin gerekli yararı sağlamasını
engellediğini göstermektedir.” (Topdemir, 2002, s. 37)

Tercüme Heyeti’nin Döneme Kazandırdığı Eserlerden Bazıları

Cami’ud-düvel: Eser, Müneccimbaşı Derviş Ahmet Dede b. Lütfullah’a aittir. Sahaifü’lAhbar olarak da bilinen eser Hz. Âdem’den başlayarak 1673’e kadar önemli olayları anlatan bir tarih kitabıdır. Arapçadır ve Türkçeye tercümesi Şair Nedim tarafından 10 yılda
yapılmıştır. Kitap önemli bir kitap olmasına rağmen tercüme sırasında yapılan birtakım
müdahaleler eserin değerini düşürmüştür. Yine de bu tercümenin uzun yıllar eserin aslı
yerine kullanıldığı bilinmektedir (Aydüz, 1997, s. 148-150).
Kitâbü’s-semâniye fî sımai’t-tabiî: Aristo’nun Physique (Fizika) adlı eserinin ilk üç
kitabının Yanyalı Esat Efendi’nin önderliğinde çalışan bir heyet tarafından Yunancadan
Arapçaya yapılmış tercümesidir. Esat Efendi, İbrahim Paşa’nın teşvikiyle giriştiği bu eserin tercümesi sırasında yeri geldiğinde bazı eserlerden yararlanmış ve birtakım açıklamalar yerleştirmiştir. Böylece ortaya “açıklamalı tercüme” örneği koymuştur (Aydüz, 1997,
s. 151-152). Ali Budak’a göre Esat Efendi özellikle bu açıklama bölümlerinde “ … bir an-
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lamda felsefeye eski itibarını iade etmiştir. Ancak, daha önsözde, Grek felsefesi ile İslami
hikmet prensipleri arasında paralellik kurma çabası içine girerek de mutaassıp kesimin
tepkisini çekmemeye çalışmıştır.” (Budak, 2008, s. 39)
İkdü’l-cümân fî Tarihi ehli’z-zamân: Damat İbrahim Paşa’nın başlattığı tercüme faaliyetinin ilk ürünüdür. Sadrazam İbrahim Paşa kendisine sunulan bu eseri okuyup beğenmiş ve Sultan III. Ahmet adına hemen tercüme edilmesini istemiştir. İmam Aynî’nin Aynî
Tarihi adıyla da bilinen bu eser, Arapça yazılmış 24 ciltlik bir dünya tarihidir. Kaynaklar
oldukça hacimli olan bu kitabın Türkçeye çevrilmesinde çalışan mütercim sayısını 30 ile
45 kişi arasında değişen rakamlarla ifade etmektedirler. Hacimli olmasına bağlı olarak
eser bazı bölümleri çıkarılarak, bazı bölümleri özetlenerek, gerekli görülen bazı bölümlere
de eklemeler yapılarak tercüme edilmiştir (Aydüz, 1997, s. 152-157).
Habîbü’s-siyer: Hândmîr’e ait bu eser, sekiz kişilik bir heyet tarafından Farsçadan
Türkçeye çevrilmiştir. Üç ciltlik bir İran tarihi kitabıdır (Ülken, 1935, s. 349).
Acâibü’l-letâif: Hıtay Sefâretnâmesi adıyla da bilinen eser Hoca Gıyasettin’in Çin’e
yaptığı seyahatin notlarından oluşmaktadır. Damat İbrahim Paşa’nın isteği üzerine, Aynî
Tarihi’ni tercüme eden heyette de bulunan vak‘anüvis Küçük Çelebizade İsmail Âsım
Efendi tarafından Farsçadan Türkçeye çevrilmiştir (Aydüz, 1997, s. 160). Eserde Çin’e gönderilen Hoca Gıyasettin’in yolculuk notlarından başka Çin sarayı ile ilgili notları da vardır.
Nemçe Tarihi: 800-1662 yılları arasındaki Avusturya tarihini ve Osmanlı - Avusturya
ilişkilerini anlatan bir eserdir. Osman b. Ahmet tarafından Almancadan Türkçeye tercüme edilmiştir.
Tarîh-i ‘Âlem’ârây-i ‘Abbâsî: İskender Münşî Türkmen’in Farsça eseridir. İbrahim
Paşa’nın emriyle Müderris Mehmet Nebih tarafından Türkçeye çevrilmiştir. SafevîOsmanlı münasebetlerinin anlatıldığı önemli bir tarihî kaynaktır.
Kitâbü’s-siyâse fî tedbîri’r-riyâse: Sırrü’l-Esrâr adıyla da bilinen bu eser de Sultan III.
Ahmet’in emriyle kütüphane hocası Muhammet Hamîdî tarafından Arapçadan Türkçeye
çevrilmiştir. İslam dünyasında büyük ilgi görmüş olan bu eser, tıp ve astroloji gibi konularla ilgilidir (Aydüz, 1997, s. 162).
El-İstişfâ fî tercümeti’ş-şifâ’: Tercümesi İshak Efendi tarafından yapılan bir hadis ve
siyer kitabı olan eser, Arapçadan Türkçeye çevrilmiştir.
Bustânü’l-‘ârifîn Tercümesi: Yine İshak Efendi tarafından çevirisi yapılan eser
Semerkandî’nin İslamî edep, erkân kitabının tercümesidir (Aydüz, 1997, s. 163).
Bu yıllarda tercüme faaliyetlerinde yer alan mütercimlerden ikisi oldukça önemlidir.
Bunlardan birisi Yanyalı Esat Efendi’dir. Diğeri ise İbrahim Müteferrika’dır. Yanya doğumlu olan Esat Efendi, Arapça, Farsça, Grekçe ve Latince bilmektedir. Ayrıca felsefe, kelam,
mantık, matematik ve astronomi ile ilgilenmiştir. Bu özellikleriyle fark edilen Esat Efendi,
Damat İbrahim Paşa tarafından Tercüme Heyeti’nin başkanlığına getirilmiştir (Sarıkavak,
2013, s. 322).
Macar asıllı olan ve Macarca, Yunanca, Latince gibi bazı Batı dillerini bilen İbrahim
Müteferrika, Osmanlı ülkesindeki asıl şöhretini şüphesiz kurduğu matbaaya borçludur.
Ancak matbaa onun ikinci faaliyetidir. Çünkü Avrupa’da gördüğü ve beğendiği bazı
eserleri İstanbul’a getirterek çevirmeyi, sonra çevirdiği eserleri bizzat basmayı istemiştir.
Bu eserlerden birisi Mecmû‘a-i hey’eti’l-kadîme ve’l-cedîde isimli Latinceden çevrilmiş bir
asronomi kitabıdır. İbrahim Müteferrika Safevi tarihine ait Tarîh-i Seyyâh ile çeşitli Latince eserlerden seçerek derlediği Füyûzat-ı Mıknatısiyye’yi de Türkçeye kazandırmıştır.
Bunlardan başka Risale-i İslamiye ve Nizamü’l-ümem gibi telif eserleri de olan İbrahim
Müteferrika’nın, J. Krusinki’nin Latince eseri Sebeb-i İnhidâm-i Binâ-i Devlet-i Şâhân-ı
Safevîyân (Aydüz, 1997, s. 163) adlı eseri 1500-1720 yılları arasındaki Safavi tarihini
anlatmaktadır.
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18. yüzyıl başlarındaki Tercüme Heyeti’nin çalışmalarına bakıldığında çevirisi yapılan
eserlerin büyük bir çoğunluğunun Batı’ya değil Doğu’ya ait olduğu ve yine büyük kısmının batı bilim ve felsefesinden söz eden eserler olmadığı, daha çok birer din ve tarih kitabı
oldukları anlaşılmaktadır. Hilmi Ziya Uyanış Devirlerinde Tercümenin Rolü adlı kitabında,
18. yüzyıldaki bu tercüme heyeti ve onların üzerinde çalıştıkları eserler için şöyle bir yorum yapmaktadır: “Bu birinci devirdeki nakiller yalnız coğrafya, tıp, eczacılık hakkındaki
ameli eserler olduğu halde Tanzimat Devrinde daha ziyade askerlik, riyaziye etrafında
devlet için zaruri eserler tercüme ettirilmiştir. Fakat felsefe, mücerret ilim ve edebiyat sahasında hiçbir tercüme teşebbüsü olmamıştır.” (Ülken 1935: 352). Hilmi Ziya’nın konuyla
ilgili bir başka dikkati ise tercüme edilen eserlerin çoğunun Batı’ya yönelik ilgiye tepki
olmak üzere doğudan seçilmiş olduğu, “… Arap ve Acem edebiyatının şaheserlerine, büyük ilmî ve felsefi eserlerine ait değil, yine yalnız fıkıh, tefsir, kelam ve menakibe dair
tercümeler…” (Ülken, 1935, s. 356) olduğu yolundadır.

3

Tercüme Heyeti’nin yaptığı tercümelerin nitelikleri ve nedenleri üzerinde düşünerek bunları Batılılaşma çabasının içine yerleştiriniz.

Avrupa’ya Sefir Gönderilmesi ve Sefaretnameler
Yabancı devletlerin Osmanlı
topraklarında daimî elçi
bulundurmaları İstanbul’un
fethinin hemen arkasındandır.
İlk olarak 1475’te Venedik
Cumhuriyeti İstanbul’da bir elçilik
kurmuştur. Onu Lehistan, Rusya,
Fransa, Avusturya, İngiltere ve
Hollanda izlemişlerdir (İpşirli,
1995, s. 8).
Bu konuda ayrıntılı bilgi için bk.
İpşirli, 1995, s. 3-15.

Devletlerin kendilerini temsil etmek üzere başka ülkelere gönderdiği elçilere “sefir”, sefirlerin yaptıkları göreve “sefaret” denmektedir. Avrupalı devletler İstanbul’un fethini takiben Osmanlı ülkesinde daimî elçiler bulundurmaya başlamışlardır. Ortaçağ anlayışına
göre elçiliklerin açılması ve elçi kabullerinin tek taraflı olması, kabul eden ülke açısından
bir üstünlük ifadesi olarak algılanmıştır. Osmanlı tam da bunun için kendini başka devletlerde temsil etme ihtiyacı duymamış ve bunu devletin büyüklüğüne ve sultana gösterilen
saygının bir ifadesi olarak kabul etmiştir. Aynı yaklaşımla Osmanlı ülkesine gelen elçilik
heyetleri de sınırlarda karşılanır ve bütün masrafları Osmanlı’ya ait olmak üzere devletin
şanına yakışır biçimde ağırlanır (İpşirli, 1995, s. 8).
Osmanlı ülkesindeki daimî elçiler Osmanlı’nın durumu, kurumlarının işleyişi gibi kendi devletlerinin istediği konularda raporlar düzenleyerek bunları kendi ülkelerine gönderirlerdi. Osmanlı’nın gönderdiği elçiler için de durum bundan farklı değildir. Osmanlı 18.
yüzyılın sonlarına kadar sultanların tahta çıkışlarını veya kazanılan zaferleri duyurmak,
bazı anlaşmaların ya da anlaşmazlıkların şartlarını görüşmek üzere Avrupa’ya elçiler gönderirken ilişkilerini “çavuş” unvanını taşıyan geçici elçilerle / “fevkalade büyükelçiler”le
sürdürmüştür (Beydilli, 2009, s. 290). III. Selim devrinden itibaren ise Avrupa’da ikame/
daimî elçiler bulundurulmaya başlanmıştır (1793).
Osmanlı, 18. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren Avrupa’ya gönderdiği temsilcilerinden
Batılılaşma sürecini doğru yönlendirmek adına büyük beklenti içindedir: “Yeni sefirler gittikleri yerlerin “sûret-i idaresini, nizâm-ı mülke dâir kâffe-i hâlâtını, askerlik sahasındaki
vaziyetleri ile” tetkik ederek bildirecekler, maiyetlerinde bulunanlarsa orada ecnebi lisanını
öğrenecekler ve devletin işine yarayacak bilgileri tahsil ...” edeceklerdir (Tanpınar, 1976,
s. 54). Tanpınar, devletin sefirler karşısında taşıdığı bu yüksek beklentinin onların yazdığı sefaretname metinlerini de içerdiğini belirtir ve Osmanlı’nın Batılılaşma programının
esasının bu sefaretname metinlerine dayandırıldığına dikkat çeker (Tanpınar, 1976, s. 44).
Osmanlı Batılaşması ile sefaretnamelerin içeriğindeki paralellikler üzerinde düşününüz.
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Başlangıçta devlet adına görüşmeleri yürütebilecek Avrupa dillerini bilen kişilerin
bulunmaması sebebiyle, sefaret heyetlerinde gayrimüslim teba içinden seçilmiş ve görevlendirilmiş tercümanlardan faydalanma yoluna gidilmiştir. Fakat bu kişilerin görevlerini

41

2. Ünite - Osmanlı’nın 19. Yüzyılını Hazırlayan Sosyal ve Kültürel Şartlar

kötüye kullandıkları anlaşıldığından, 1821’de “Tercüme Odası” kurulmuş, Osmanlı’nın
Batı dillerini bilen ve Avrupa ile ilişkilerini yürüten bürokratları burada yetiştirilmeye
başlanmıştır.
Büyükelçilerin gittikleri ülke hakkında tespit ve gözlemleriyle, yürüttükleri siyasi ilişkiler konusunda kaleme aldıkları raporlara “sefaretname” denmektedir. Osmanlı sefaretnameleri, 18. yüzyılın başlarında Avrupa’ya gönderilen “fevkalade büyükelçiler”le başlamıştır. Sefaretname yazma geleneği daimî büyükelçilikler ihdas edildikten sonra da kısa
bir müddet daha devam etmişse de giderek yazılmaz olmuştur.

Sefaretname
Türk edebiyatı sefaretnamelerle 18. yüzyılda tanışır. Sefaretnameler, Osmanlı’nın Batı’yla
karşılaşmaları sırasında doğmuş ve iki dünyanın, tanışma ve yakınlaşmalarını idare eden
devlet görevlileri tarafından kaleme alınmış bir yazı biçimidir. Osmanlı sefaretnameleri
içerikleri yüzünden çoğu zaman seyahat ya da hatırat türü içerisinde değerlendirilir. Zira
bu metinlerde sefirlere ait siyasal gözlem ve devletlerarası görüşmelerle ilgili diplomatik
notlardan çok “… elçilerin yola çıkışlarından başlayarak gittikleri yerlerde şahit oldukları
olaylar, geçtikleri bölgelerin coğrafyası ve insanları hakkındaki gözlemleri …” yer almaktadır (Beydilli 2009, s. 288). Mehmet İpşirli, Osmanlı elçilerine ait sefaretnamelerde, devletler arası diplomatik görüşmelerle ilgili bilgilere “devlet sırrı” olarak bakıldığından, yer
verilmediğini belirtir.
Sefaretnamelerin seyahat/gezi edebiyatının ürünü ya da hatırat sayılmasının sebepleri üzerinde düşününüz.
Sefaretnamelerde Osmanlı elçilerinin yolculukları, gezdikleri şehirler, saraylar, park ve
bahçelere ait izlenimlerden başka katıldıkları davetler, gösteri ve törenlerle ilgili izlenimleri yer almıştır. Bunun için de gerek Osmanlı’nın gönderdiği gerekse Osmanlı ülkesine
gelen elçilerin yazdıkları sefaretnamelerin siyasi içerikleri zayıftır. Devlet sırrı niteliğindeki bilgilerin ayrıca ve “takrir” metinleriyle ilgili makamlara iletilmiş olması, sefaretnamelerin geniş okuyucu kitlesinin merakını gidermek amacına yönelik olduğunu, iki dünyayı
birbirine tanıtmak ve yakınlaştırmak amacıyla yazıldığını düşündürmektedir. Aslında sefaretnameleri hem yazıldıkları dönemde hem de sonraki yıllarda ilgi çekici yapan da bu
içerikleridir. Öyle ki İstanbul’a gelen elçilerin sefaretnameleri, onlarla birlikte gelen kişilerin mektup ve hatıra yazıları, seyyahların seyahatnameleri Avrupa’da bir “Turquerie: Türk
modası”nın oluşmasına yol açmıştır. Avrupa’ya giden sefirlerin ve seyyahların yazdıkları
da Osmanlı’da özellikle de İstanbul’da bir “Avrupa/Frenk modası”nın oluşumuna katkıda
bulunmuştur. Ancak bu metinlerin sefaret için görevlendirildiği bölgenin dilini bilmeyen,
tespitleri tamamen kendi birikimlerine dayalı kişilere ait olması, Batılılaşma programının
doğru yönlendirilememesine, yüzeyde ve taklitçi nitelikte kalmasına sebep olmuştur.
18. yüzyılın ilk sefaretnamelerinden olması ve Batılılaşma tarihi açısından Yirmisekiz
Çelebi Mehmet’in Sefaretnamesi oldukça önemlidir. Tanpınar Ondokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi’nde bu sefaretnamenin gereğince değerlendirilemediğini düşünür: “... Yazık
ki, ne Damat İbrahim Paşa bir yenileşme programını hazırlayabilecek kadar irâdeli bir
şahsiyetti, ne de devri buna müsâitti. Bu itibarla, bu ilk temas daha ziyade zevk ve sanat
sahasında eser verir.” (Tanpınar, 1976, s. 43-44).

5
Sefirler diplomatik bilgi, görüş
ve tespitlerini ülkeye “…
dönüşlerinde genellikle sadece
temasları ve sürdürdükleri
görüşmeleri aksettiren takrir
tanımlamasına uygun raporlar
…” la (Beydilli, 2009, s. 290)
sunmuşlar ya da tamamen sözlü
olarak aktarmışlardır.
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Osmanlı’nın 18. Yüzyılda Avrupa’ya Gönderdiği Sefirler ve
Sefaretnameleri

Osmanlı ülkesinin Batılılaşma süreci içerisinde Avrupa’ya görevlendirdiği ilk sefir, 1719’da
Viyana’ya gönderilmiş olan İbrahim Paşa’dır. İbrahim Paşa Sefaretname’sinde yolculuğu
kadar Avusturya’da gördüklerine ve ilgi çekici tespitlerine yer vermiştir. Onu Yirmisekiz
Çelebi Mehmet Efendi’nin 1720’deki Paris sefareti ve Sefaretname’si izler. Fevkalade sefirlik göreviyle Paris’e gitmeden önce İbrahim Paşa’nın Sefaretname’sini okuyarak görevine
hazırlanan Mehmet Çelebi’nin “hizmet-i siyasiyyesinin haricinde Fransa’nın vesait-i umran ve maârifine dahi lâyıkıyla kesb-i ıttıla ederek kâbil-i tatbik olanlarını takrir etmesi”
istenir (Arıkan, 2013, s. 551).
Çelebi Mehmet Efendi, içinde oğlu Mehmet Sait Efendi’nin de bulunduğu seksen kişiyi
aşkın bir heyetle ve Fransız elçisinin temin ettiği bir ticaret gemisiyle İstanbul’dan yola çıkar. Paris’te büyük bir ilgiyle karşılanır. Beynun Akyavaş, Çelebi Mehmet Efendi’nin Bâb-ı
Âli’nin daimî elçiler tayininden önce geçici görevle gönderdiği elçiler arasında en renkli ve
en ilgi çekeni olduğu tespitini yapmaktadır (Akyavaş 1993: VI). O sırada on iki yaşındaki
Fransız kralıyla görüşen, onunla çeşitli törenlere katılan; hastane, eczane, rasathane ve
fabrika gezen Mehmet Çelebi, büyük ihtimalle Fransa kralıyla yaşından dolayı yakın siyasal ilişkilerde bulunamamıştır. Ama Fransa Sefaretnamesi’nden özellikle Paris’i ayrıntılı
biçimde gezdiği anlaşılmaktadır. Saraylarına, parklarına, bahçelerine vs. büyük hayranlık
duymuş, opera seyretmiş ve izlenimlerini sefaretnamesine kaydetmiş; hatta tercümanı
Lenoir aracılığıyla da bu yerlerin plan ve resimlerini de elde ederek İstanbul’a getirmiştir. Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi, Ekim 1721’de Paris sefaretinden İstanbul’a döner.
Fransa Sefaretnamesi’nde yer verdiği tespitler ve gözlemleriyle, beraberinde getirdiği plan
ve resimlerin Lale Devri’nin eğlence mekânlarının inşasında, İstanbul’da bundan sonra
yaşanacak olan Frenk modasının şekillenmesinde büyük etkisi olur.
Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi’nin Paris seyahatinin Osmanlı açısından önemli
sayılan birkaç cephesi vardır. Bunlardan ilki şüphesiz bu sefaretnamenin Osmanlı dünyasına başka bir Avrupa yaklaşımını sunmuş olmasıdır. Tanpınar’ın da belirttiği gibi çeşitli
devlet işlerinde yetişmiş bir isim olan Çelebi Mehmet Efendi, artık üstün bir Avrupa’nın
farkına varmıştır. Tuttuğu notlarla bu izlenimini İstanbul’a da taşır. Diğeri Lâle Devri’nin
incelmiş sanat, zevk ve eğlence anlayışının oluşumuna dolaylı yoldan sunduğu katkıdır
(Unat, 1992, s. 56). Elbette bu etkinin oluşmasında Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi’nin
bizzat kendisine ait zevk ve zerafet anlayışının etkileri yadsınamaz. Çünkü zaman zaman
Paris halkıyla iletişimde bulunan, kendisini seyretmeye gelenlere izin veren, hatta Paris
kadınlarını konuk ederek onlara kahve ve tatlı ikram eden Çelebi Mehmet Efendi, Avrupa’daki Türk imgesinin yenilenmesine de zemin hazırlar. Daha da önemlisi Fransa ile
Osmanlı arasında yakın bir ilişkinin kurulması için ciddi bir gayret gösterir. Ancak Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi’nin Paris seyahatinin bütün bunlardan daha önemli sayılması
gereken tarafı, beraberindeki heyette yer alan oğlu Sait Çelebi’nin oradaki gözlemlerinden
yola çıkarak Osmanlı ülkesinde bir matbaanın kurulmasında öncü rolü üstlenmesidir.
Osmanlı aydınlanması asıl buradan başlayarak, yukarıdan aşağıya, devletten halka doğru
genişlemeye başlayacaktır. Özellikle bu noktadan bakıldığında Enver Ziya Karal’ın da belirttiği üzere bu sefaretnameyi Osmanlılar için Garp’ta açılmış ilk pencere olarak görmek
mümkün olmaktadır (Karal, 1999, s. 19). Osmanlı Devleti bu yıllarda sadece Avrupa’ya
değil İran’a, Fas’a, Hindistan’a da sefirler göndermiş ve bu sefirler de sefaretnameler hazırlayarak devrin sultanlarına sunmuşlardır.
Osmanlı’nın 18. yüzyılda Avrupa’ya gönderdiği sefirler ve onların yazdıkları sefaretnamelere -yukarıda sözü edilenlerden başka- birkaç örnek vermek gerekirse şunlar
sayılabilir:
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• Nişli Mehmet Ağa, Rusya Sefaretnamesi (1722-1723)
• Mustafa Efendi, Nemçe Sefaretnamesi (1730)
• Ali Ağa, Lehistan Sefaretnamesi (1755)
• Derviş Mehmet Efendi, Rusya Sefaretnamesi (1755)
• Ahmet Resmi Efendi, Viyana Sefaretnamesi (1758), Prusya Sefaretnamesi (1763-1764)
Osmanlı Devleti’nin ilk daimî büyükelçiliği 1793’te İngiltere’nin başşehri Londra’da
kurulmuştur. Daimî statüdeki ilk Osmanlı sefiri ise Londra’ya atanmış olan Yusuf Agâh
Efendi’dir. Orada üç yıl kalan Yusuf Agâh Efendi’nin sefaretnamesi Havadisname-i İngiltere başlığını taşır. Aynı yıl Mustafa Rasih Paşa Rusya’ya gönderilmiş o da Rusya
Sefaretnamesi’ni hazırlamıştır. Onları takiben Moralı Seydi Ali Reis Fransa’ya, Afif Efendi
Viyana’ya, Giritli Ali Efendi de Berlin’e gönderilirler.
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Diğer sefaretnameler ve bu
sefaretnamelerin ayrıntıları
konusunda daha fazla bilgi için
Faik Reşit Unat’ın Osmanlı Sefirleri
ve Sefaretnameleri (Türk Tarih
Kurumu, Ankara 1992.) adlı
kitabına bakılabilir.

Matbaanın Kurulması ve Basılan İlk Kitaplar

Matbaa bilimin, sanatın ve düşüncenin geniş kitleler tarafından öğrenilmesini, bilginin
yayılmasını sağladığı için aydınlanmanın önünü açan en önemli icattır. Osmanlı ülkesinde 15. yüzyıldan itibaren İstanbul, Selanik ve İzmir gibi şehirlerde matbaaların olduğu
bilinmekteyse de Türkçe harflerle Türkçe kitaplar basan ilk Türk matbaası, 1727 yılında İstanbul’da faaliyet göstermeye başlar. Avrupa’da matbaanın kullanılmaya başlaması
Rönesans ve reform hareketlerini tetiklemiştir. Buna ek olarak pusulanın bulunması ile
gerçekleşen coğrafi keşifler sayesinde, seyahat ve ticaret kolaylaşmış; sonuç olarak bilgi,
düşünce ve sanat bütün dünyaya yayılarak evrenselleşmeye başlamıştır. Bilginin bütün
insanlığa yayılması, skolastizme yönelik tepki, akla ve insana yöneliş 17. ve 18. yüzyıllar
Avrupa’sında “Aydınlanma Çağı” olarak adlandırılan dönemin ortaya çıkışını hazırlamıştır. Avrupa’da Rönesans ve reform hareketleri ile başlayan ve Aydınlanma Çağı ile devam
eden süreç, Fransız İhtilali’yle doruk noktasına ulaşır. Şüphesiz bütün bunlar bilginin
geniş kitleler tarafından öğrenilmesiyledir. Matbaanın Osmanlı ülkesindeki serüveni de
bundan farklı değildir.
Osmanlı ülkesinde matbaa kullanılmasının gecikmesiyle ilgili olarak işaret edilen engellere bakmak gerekirse genel anlamıyla şu tesirlerden söz edilebilir:
1. Matbaanın bir Hristiyan icadı olması ve bu makinelerle İslami eserlerin basılmasının doğru olmayacağı görüşü;
2. Müstensihler ve hattatlar gibi kitap çoğaltma işini elinde tutan, hatta bunu bir sanat
hâline getirmiş hatırı sayılır kalabalığın mesleklerini yitirecekleri ile ilgili kaygıları.
Bütün bunlara rağmen Lale Devri’nde Sultan III. Ahmet ve Sadrazam Damat İbrahim
Paşa’nın yenilikçi ve cesur yaklaşımları sayesinde Osmanlı ülkesinde de matbaanın kurulması mümkün olur. Yukarıda bahsedildiği üzere, babası Yirmisekiz Çelebi Mehmet’in
büyükelçi olarak atanması üzerine onun heyetiyle Paris’e giden ve orada Osmanlı ülkesi
için henüz yabancı olan şeylerle ilgilenen Sait Çelebi, İstanbul’a dönünce İbrahim Müteferrika ile anlaşarak ilk Türk matbaasının kurulması çalışmalarını başlatmıştır. Matbaanın
açılması için izin verilmesini isteyen bir yazı ve matbaanın ne denli gerekli olduğu konusunda açıklamalar taşıyan bir layiha ile devlete başvururlar. Bu önemli layiha Sadrazam
İbrahim Paşa’ya, Şeyhülislam Abdullah Efendi ve devrin ileri gelen bazı ulemasına da sunulmuştur. Matbaanın kurulmasından sonra “Vesiletü’t-Tıbaa” adıyla basılan bu layihada
İbrahim Müteferrika imzası vardır.
Ancak İstanbul’da matbaanın kurulabilmesi devrin sultanından başka şeyhülislamın
da izinlerine bağlıdır. İbrahim Müteferrika “Vesiletü’t-Tıbaa”da bunu özellikle ister. Kıvrak
bir zekânın sahibi olduğu anlaşılan Şeyhülislam Yenişehirli Abdullah Efendi’nin Kur’an-ı
Kerim’in ve fıkıh, kelam, hadis, tefsir gibi dinî kitapların basılmaması kaydıyla matbaanın kurulmasını onaylayan fetvası, özellikle ellerinde büyük bir gücü bulunduran din

1440 yılında Gutenberg tarafından
icat edildiği kabul edilen matbaa,
Osmanlı Devleti’ne iltica eden
İspanyol Yahudileri tarafından
İstanbul’a da getirilmiştir. Bunu
Rum ve Ermenilerin kendi
matbaalarını kurmaları izler.
İstanbul ve İzmir’de kurulan
matbaalarda kendi dillerinde ve
kendi harf sistemlerinde daha çok
dinî eserler basmışlardır (Beydilli,
2003, s. 106-107).

Kaynaklar 18. yüzyılda İstanbul’da
on beş bin, bütün Osmanlı
ülkesinde ise doksan bin hattatın
bulunduğunu belirtmekte ve
matbaanın gelişini önceleyen
yıllarda meslek teşkilatlarını
kurmuş olan hattatların,
“gâvur icadı” matbaanın ülkeye
girmemesi için ciddi bir çaba
gösterdiklerini kaydetmektedir.
Layiha: Bir düşüncenin anlatıldığı
yazı.
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İbrahim Müteferrika: Latince,
Macarca ve Yunancayı çok iyi
bilmektedir. Bu özelliğiyle
“Tercüman İbrahim Efendi” olarak
da tanınmış ve Osmanlı Devleti’ne
tercüman olarak hizmet etmişse
de asıl tanınırlığını matbaa ile
kazanmıştır. İstanbul’daki bu ilk
Türk matbaası da onun Yavuz
Selim’deki evinde kurulmuştur.

adamlarıyla halkın muhtemel tepkilerine engel olur. III. Ahmet’in 5 Temmuz 1727 tarihli
fermanı ile de “Matbaa-i Âmire” kurulmuş olur. Erhan Afyoncu, Batılı kaynakların İbrahim Müteferrika’nın 1718’de bir harita matbaası kurmak üzere izin aldığını kaydettiklerini
aktarmaktadır (Afyoncu, 2000, s. 326). Bu bilgi onun sonraki yıllarda Matbaa-i Âmire’de
bastıklarıyla bütünlük göstermekte ve bir anlamda şahsi ilgilerinin yönünü de ortaya koymaktadır. Kendisini daha çok bir coğrafyacı olarak kabul eden İbrahim Müteferrika’nın
matbaasında bastığı ilk eserlerden olan Tarih-i Seyyah ve Cihannüma da açıkça bu şahsi
ilginin sonuçlarıdır.

İbrahim Müteferrika’nın Matbaa-i Âmire’de Bastığı Eserler
Kemal Beydilli bu matbaada “… toplam 12.500 adet olmak üzere yirmi üç cilt halinde on
yedi eserin basılmış…” olduğunu belirtmektedir (Beydilli, 2003, s. 109). Bu eserlerden
birkaçı ve içerikleri şöyledir:
Vankulu Lügati: İbrahim Müteferrika matbaasında basılan ilk eser, bu sözlüktür. İsmail
Bin Hammad el-Cevheri’nin Muhtarü’s-Sahah adını taşıyan Arapça sözlüğünün Türkçeye
çevirisidir. Çeviri Muhammet bin Mustafa el-Vani tarafından yapılmıştır. Bu sebeple de
Vankulu Lügati adıyla tanınmaktadır. Vankulu Lügati hacimli bir eser olduğu için hattatların istinsah etmekten çekindikleri bir kitaptır. İbrahim Müteferrika matbaasında ilk
olarak bir sözlük basmak suretiyle bir yandan dinî olmayan kitapların basımı şartıyla verilen izne sadık kalmış ve güven kazanmış olur. Diğer taraftan da bu sözlüğü basıp Arapça
öğrenmekte olan genişçe bir kitlenin kullanımına sunarak onları kazanmış olur. İbrahim
Müteferrika sözlüğün sonuna, matbaanın ne denli önemli olduğunu anlatmak için kaleme
aldığı ve devrinin ileri gelenlerine sunduğu “Vesiletü’t-Tıbaa” adlı layihasını da eklemiştir.
Tuhfetü’l-Kibar fi Esfari’l-Bihar: İbrahim Müteferrika matbaasının ikinci kitabı, Kâtip
Çelebi’nin Osmanlı’nın deniz savaşlarını anlatmak üzere kaleme aldığı eseridir. Kitabın
asıl önemi sonunda yer alan beş haritadır. “Bunlardan birincisi yer küreyi, ikincisi Akdeniz ile Karadeniz’i, üçüncüsü Osmanlı Devleti’nin elindeki adaları, dördüncüsü Adriyatik
Körfezi ile adalarını ve nihayet beşincisi ise biri Türkçe diğeri İran ve Hindistan’da kullanılan dillerde yazılmış rüzgâr isimlerini belirten iki deniz pusulasını göstermektedir.”
(Topdemir, 2002, s. 41)
Usûlü’l Hikem fi Nizamü’l -Ümem: İbrahim Müteferrika matbaasının 1731’de yayımlanmış dokuzuncu kitabıdır. Eser bizzat İbrahim Müteferrika tarafından yazılmıştır. Yazılma sebebi ise özellikle orduda artık zaruri hale gelmiş olan ıslahı, sultana ve devlet
erkânına anlatmak ve bir düzenlemenin gerekliliğine onları inandırmaktır. Yazar bunu
yapmak için Avrupalı devletlerin tarihlerinden, devlet ve ordu anlayışlarından ve savaş
yöntemlerinden söz eder ve karşılaştırmalar yoluyla Osmanlı ordusunda meydana gelen
bozulmaya dikkati çeker.
Nizamü’l -Ümem üç bölümden meydana gelmektedir. İbrahim Müteferrika, kitabının
ilk bölümünde üç idare biçimi olarak monarşi, aristokrasi ve demokrasiyi anlatır. Latince
bildiğinden bahsederek konuyla ilgili olarak bu dilde yazılmış eserler üzerinde incelemeler yaptığını ve bir bilgi birikimi üzerinden konuştuğunu belirten yazar, bu idare biçimlerinin içeriklerinden de bahsetmekte ve devletlerin iyi idare edilmesinin ne kadar gerekli
olduğunu vurgulamaktadır.
Kitabın ilk bölümünde yer alan yönetim biçimleri ve bunlarla ilgili karşılaştırmalı bilgilendirmeler, Nizamü’l-Ümem’e devri içinde yüksek değer verilen bir eser özelliğini katar.
“Demokrasi” kavramı Osmanlı’nın bilgi alanına ilk defa bu eserle girer. Ancak bununla sınırlı kalmaz, Osmanlı’nın siyasal yapısının içten içe sorgulanmasını ve meşrutiyete doğru giden
bir süreci başlatır. Şüphesiz “demokrasi”, monarşik bir idare biçimiyle yönetilmekte olan Osmanlı için önemli ve yeni bir kavram alanıdır. Meşrutiyet ise demokrasi değilse bile demok-
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rasiye giden yolda önemli bir adımdır. Nizamü’l-Ümem, neredeyse yüz yıl sonra ilan edilecek
olan Tanzimat Fermanı’nı ve bu fermanda üstü kapalı biçimde haber verilen “meşrutiyet”i
hazırlayan söylemler zincirinin ilk halkası olur. 5. kitabın bu ilk bölümü Osmanlı ordusunun
yenilgilerine yol açan sebeplerin tartışmasına dönüş yapılarak tamamlanır.
Usûlü’l Hikem fi Nizamü’l-Ümem’in sonraki yıllara etkileri hakkında düşününüz.
Nizamü’l-Ümem’in ikinci bölümünde hem Osmanlı’nın hem de komşularının idare
biçimlerinin bilinmesi gerektiğinden bahsedilmektedir. İbrahim Müteferrika’ya göre bu
yeni dünya düzenin gereğidir. Kitabın bu bölümünde coğrafya biliminin devlet yönetimi
için ne denli önemli olduğuna işaret edilmekte ve İslam dünyası ve Osmanlı’nın geri kalmışlığı, coğrafi keşiflerin bilinmemesine bağlanmaktadır.
Kitabın üçüncü bölümünde ise Osmanlı ordusunun mağlubiyet sebepleri üzerinde
durulmakta ve orduya yeni bir düzen vermenin gerekliliği anlatılmaktadır.
Tanpınar bu eserin, İbrahim Müteferrika’nın en değerli eseri olduğunu ve Osmanlı
Batılılaşmasının beyannamesi olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtir. Tanpınar’a göre
mütereddit bazı fikirler getiren muharrir-tâbi, bu eserde teklif sahibidir (Tanpınar, 1976 s.
46). Bu teklif ise Osmanlı’nın askerî düzeni kadar siyasal yapısının da artık çağdışı kaldığı
ve modernize edilmesinin gerekli olduğu görüşüdür.
İbrahim Müteferrika’nın bastığı diğer eserler şöyledir: Tarih-i Seyyâh, Tarih-i Hind-i
Garbî, Tarih-i Timur-i Gürgân, Tarih-i Mısr-ı Kadim ve Mısr-ı Cedid, Gülşen-i Hulefa,
Grammaire Turque, Füyûzat-ı Mıknatısiye, Cihannüma, Takvim el- Tevârih, Kitab-ı Tarih-i
Naima, Tarih-i Naşit, Tarih-i Âsım, Ahvâl-i Gazavat der Diyar-ı Bosna, Kitâb-ı Lisân elAcem el Müsemma bi-Ferhengi Şuûri
Matbaa, İbrahim Müteferrika’nın ölümünden sonra bir müddet atıl kalmış; zaman zaman küçük kıpırdanışlar göstermesine rağmen yeniden faaliyete geçememiş ve kapanmıştır.

Askerî Islahatlar
Osmanlı, 18. yüzyılın en önemli değişikliklerini askerî sahada gerçekleştirir. Bunda
Avrupa’ya gönderilmiş olan elçilerin hazırladıkları raporların, İbrahim Müteferrika’nın
yazdığı Nizamü’l-ümem’deki ısrarlı dikkatlerinin ve asıl önemlisi ordunun üst üste aldığı
yenilgilerin büyük payı vardır. Artık daha modern silahlarla ve savaş yöntemleriyle donatılmış düzenli bir orduyla topraklarını koruyabileceğini idrak eden Osmanlı, Sultan I.
Mahmut döneminden başlayarak askerî ıslahat yapmaya başlar. I. Mahmut’tan sonra III.
Mustafa, I. Abdülhamit ve III. Selim dönemlerinde bu ıslahat için büyük çabalar gösterilir.
I. Mahmut, askerî alandaki ilk yenilikleri yapma cesaretini gösteren sultandır. Onun bu
konudaki akıl hocalığını Humbaracı Ahmet Paşa yapar. Sıfatından da anlaşılacağı üzere bir
topçu subayı olan Ahmet Paşa, Üsküdar’da Avrupai usullere uygun bir topçu ocağı kurar.
I. Mahmut’tan sonra tahta geçen III. Mustafa da yenilikçi bir sultandır. Askerî ıslahata
I. Mahmut’un bıraktığı yerden devam eder. III. Mustafa’nın yanında ise Baron dö Tott
vardır. Bu dönemde Osmanlı tersanelerinin ıslahı gerçekleştirilir ve yeni bir donanma
kurulur.
I. Abdülhamit de Avrupa’dan getirdiği danışmanlarla askerî ıslahat hareketlerine devam etmiştir. Onun saltanat yıllarında sürat ve topçu ocağı genişletilmiş, lağımcı ve humbaracı ocakları ıslah edilmiş, kara ve deniz kuvvetleri yeniden düzenlenmiş, yeni tersaneler açılmış ve modern gemilerin yapılması teşvik edilmiştir. I. Abdülhamit yıllarının en
önemli yeniliği, eğitim konusunda da önemli bir adım olarak görünen ve deniz subayı
yetiştiren bir kurum olan Mühendishane-yi Bahri-yi Hümayun’un kurulmasıdır (1775).
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I. Mahmut’tan başlayarak yapılan orduya yönelik bütün ıslahat hareketlerinin III. Selim
devrinin büyük Nizam-ı Cedit hamlesine bir tür hazırlık teşkil ettiği söylenebilir. III. Selim
Avrupai tarzda eğitim alan bir orduyu kurarak adını “Nizam-ı Cedit ordusu” olarak belirlemiştir. Bu ordunun eğitimi için Avrupa’dan hocalar getirtilir. Deniz mühendishanesi genişletildiği Avrupa’daki örnekleri gibi gemi inşasına girişilmek ve bir deniz ordusu teşkil edilmek
istendiğinden bazı Batılı mühendislere görev verilir. Mühendishane-yi Tersane-i Âmire’de
gemi inşası derslerine başlanır. Diğer yandan da modern kara savaşı teknikleri öğrenmek ve
kara askerleri yetiştirmek üzere Mühendishane-yi Berri-yi Hümayun kurulmuştur (1795).
Bununla ilişkili olarak da humbaracı ve lağımcı ocakları yeniden düzenlenmiştir.
III. Selim’in sultan olduğu yıllarda Nizam-ı Cedit ordusunun ihtiyaçlarını temin etmek, açılan mühendishanelerde eğitim veren yerli yabancı hocaların maaşlarını karşılamak gibi sebeplerle “irad-ı cedit” adı verilen yeni vergiler oluşturulmak durumunda kalınır. Fakat bu tedbire rağmen 18. yüzyılın sonlarından itibaren mühendishaneler ihmal
edilmeye başlanır. Nihayet Kabakçı Mustafa İsyanı ve III. Selim’in tahttan indirilmesi üzerine de tamamen unutulur (1807).
Kabakçı Mustafa İsyanı uzun yıllardır düzenlenmeye çalışılan yeni orduya ve asker anlayışına karşı olan yeniçerilerin yaptığı bir ayaklanmadır. III. Selim’den sonra tahta çıkan IV.
Mustafa’nın yeniçeri yanlısı ve muhafazakâr bir sultan olması, Kabakçı Mustafa İsyanı ile
sekteye uğrayan ordudaki ıslahatı tam anlamıyla durdurur. Ancak Osmanlı ordusunun 19.
yüzyıl başlarında Rusya karşısında aldığı yenilgiler orduyla ilgili düzenleme çalışmalarını
yeniden hareketlendirmiştir. 1826 “Vak’a-yi Hayriye” denilen olayla Yeniçeri Ocağı tamamen
kapatılmış ve onun yerine “Âsakir-i Mansure-i Muhammediye” kurulmuştur.

Eğitim Hayatı

18. yüzyılın değişen şartları içinde Osmanlı eğitiminin önemli bir boyutu da orduda ıslahat yapmak amacıyla açılmış olan mühendishanelerin, aynı zamanda Batılı bilimleri ve
modern Avrupai eğitimi ülkeye taşımış olmasıdır. Bu durum askerî ıslahat ile eğitimdeki
ıslahat fikrinin paralel sürdürülmesine ve düşünülmesine yol açar. Büyük bir imparatorluk olarak sınırlarını ve toprak bütünlüğünü korumak için ordudaki düzenlemeleri birinci
planda gören Osmanlı’ya Batılı bilimler ve eğitim sistemi, askerî okullar aracılığıyla gelmiş
ve bu üstünlük 19. yüzyılda da devam etmiştir. 19. ve 20. yüzyılın bütün önemli aydınları
bu okullardan yetişmişlerdir.
18. yüzyılın eğitimle ilgili düzenlemeleri, askerî düzenlemelerle birlikte ilerler. Çünkü
Nizam-ı Cedit, eğitimli askerlerden oluşan bir ordudur. Bu ordunun eğitimi için açılan okullar, bu okullarda verilen dersler ve bu dersleri veren hocalar sayesinde Batı’nın pozitif bilimleriyle karşılaşılır. Bu sebeple 18. yüzyılın eğitimle ilgili en önemli değişikliğinin, askerî ıslahatların anlatıldığı bölümde de sıkça sözü edilen, Mühendishane-i Bahri-yi Hümayun (1775)
ve Mühendishane-i Berri-yi Hümayun’un (1795) kurulması olduğunu söylemek gerekir. Kara
Harp Okulunun ve Deniz Harp Okulunun başlangıcını oluşturan bu mühendishaneler sayesinde Osmanlı ülkesi matematik, geometri, coğrafya, haritacılık gibi Batılı bilimlerle tanışmış
ve yavaş yavaş yeni bir eğitim sistemi inşa edilmeye başlanmıştır. Bu okullarda derslerin büyük kısmının Avrupa’dan getirilen hocalarla sürdürülmesi, Fransızcanın devlet tarafından da
tanınan bir dil olması ve yaygınlaşmaya başlamasıyla sonuçlanır. Çünkü mühendishanelerde
yabancı hocaların verdiği derslerde tercümanların yardımına ihtiyaç duyulmuş; bir süre sonra da Fransızcanın yaygınlaşması ile bu engel ortadan kalkmıştır.
1727’de İbrahim Müteferrika’nın kurduğu, fakat Patrona Halil İsyanı ile sekteye
uğrayan matbaa, kurucusunun yurt dışı görevlendirmeleri ve son yıllarındaki maddi imkânsızlıkları yüzünden sıkıntıya girmiştir. Matbaa ve basın hareketi İbrahim
Müteferrika’nın ölümüyle (1745) neredeyse tamamen durma noktasına gelir. El değiştirmesine ve işletme gayreti gösterilmesine rağmen Müteferrika matbaası takip eden yıllarda
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istenilen düzeyde bir verimlilik gösteremez ve kapatılır. Ancak bütün aralıklı faaliyetine
rağmen bu matbaa, Osmanlı dünyasına basılmış kitap fikrini getirdiği; bilginin geniş kitlelerce paylaşılmasını sağladığı; tarih, coğrafya ve dil konusundaki kitaplardan başka haritalar da bastığı için devrin eğitim konusundaki önemli başlangıçlarından sayılır.
İbrahim Müteferrika Matbaası 1795’te kapanır. Ancak 1797’de Mühendishane-i Berriyi Hümayun bünyesinde tamamen ders malzemelerinin basımına hizmet etmek üzere
bir matbaa kurulur (Beydilli, 2006, s. 516). Beydilli, o sırada başka bir Türk matbaasının
olmaması sebebiyle bu matbaanın Türk matbaacılığı açısından önemli olduğunu belirtir
(Beydilli, 2006, s. 516).
Mühendishane-i Berri-yi Hümayun’un devir açısından bir başka önemi, bünyesinde
zengin bir kütüphanenin kurulmuş olmasıdır. Bu kütüphanede yer alan “İlk kitaplar ve
gerekli aletler Enderûn-ı Hümâyun Hazinesi’nden tahsis edilmiş, bir kısmı diğer kütüphanelerden sağlanmış, terekelerden satın alınmış veya hediye olarak verilmiştir.” (Beydilli,
2006, s. 516) Eğitim, okul, kitap ve kütüphane birlikteliğinin örneklendiği Mühendishane-i
Berri-yi Hümayun, bu anlamda da devri için önemli bir kurum olma durumundadır. Ayrıca Mühendishane-i Berrî Kütüphanesinde, otuz beş ciltlik Fransız Ansiklopedisi’nin bulunması, dikkate değer başka bir özelliğidir (Beydilli, 2006, s. 516-517).

Sosyal Hayat

18. yüzyılın sosyal hayatta kaydedilmeye değer en önemli değişiklikleri, III. Ahmet ile Damat İbrahim Paşa’nın pek çok ilgileri dolayısıyla mimarı oldukları Lale Devrinde (17181730) görünürlük kazanır. Bundan sonra da imkân buldukça devam eder. Ancak Lale
Devri, Patrona Halil (1730) gibi kanlı bir isyanla sonlanmış ve o yılların bütün birikimi, bu
isyanın içinde yok edilmiştir. Buna bağlı olarak kimi devlet adamları ve aydınlar arasında
kabul gören ıslahat hareketleri bundan sonraki yıllarda daha ihtiyatlı bir yaklaşımla ve
bazen tavizler verilerek sürdürülür.
Yıkılışa doğru giden büyük bir imparatorluğun, bazen kendini ispat, bazen de hayatiyetini sürdürmek için gösterdiği yenilenme çabaları içinde geçen yüzyıl, özellikle de Lale
Devri için kullanılan en belirgin tanımlama “sahte zenginlik gösterileri”yle dolu olduğudur. Ancak dönemin, sadece bu yaklaşımla değerlendirilmesi, haksızlık içeren bir yargılamadır. Hangi sebeple olursa olsun 18. yüzyılda, zenginliğin doruk noktasına çıkmış bir
imparatorluğun, işleye işleye incelttiği bir zevk ve sanat anlayışının edebiyat ve musikideki
son hamlelerini görmek gerekir. Üstelik kanlı bir isyanla sonlanmasına rağmen Lale Devri, aynı zamanda bir huzur dönemidir.
Osmanlı’nın Paris elçisi olarak Avrupa’da bulunduğu sırada sonsuz bir merakla çevresini
izleyen, gördüklerini yazarak tespit eden Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi’nin Paris’ten getirdiği bazı parkların, bahçelerin planları, İstanbul’u şekillendirir. Avrupa ile siyasal, ekonomik ve kültürel ilişkiler kurulmaya ve bu ilişkiler iyi kullanılmaya çalışılır. Önce Humbaracı
Ahmet Paşa’nın ve Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi’nin etkileri sonra da Fransız İhtilali
dolayısıyla Osmanlı’nın en yakın ilişki kurduğu Avrupa ülkesi, Fransa olur. Bunun sonucu
olarak Fransızca moda olur, Fransız kültürü taklit edilmeye başlanır. Fransız mimarisi, Fransız bahçeleri, Fransız mobilyalar ve giyim kuşamı yaygınlaşır, kabul görmeye başlar.
Mimariden sosyal hayata, giyim kuşamdan mobilyaya kadar Avrupa modasına ait unsurlar Osmanlı dünyasında yerini almaya başlar. Gelenekselleşmiş Osmanlı dünyası bir
taraftan bütün değişimlere direnirken bir taraftan da ölçüsüz bir kabulü sergiler. Avrupalı bir hayat biçimi sadece saray ve yüksek tabakada değil giderek halk arasında da benimsenir. Bu ilginin bir devamı olarak Avrupa’dan birtakım ticaret eşyası gelmeye başlar.
Osmanlı’nın el tezgâhlarında üretilen ticari mallar, daha çeşitli ve dayanıklı fabrika mamulleri karşısında uzun zaman direnemez ve giderek yok olmaya başlar.

Lale Devri’nin başlangıç yıllarında
(1718) İstanbul’a gelerek iki
yıl kalan Lady Mary Wortley
Montagu, İstanbul’a gelen
gezginlerden en bilinenidir.
İngiliz büyükelçisinin eşi olarak
İstanbul’a gelen Montagu’nün
Avrupa’daki arkadaşlarına yazdığı,
ölümünden sonra Şark Mektupları
başlığıyla yayımlanmış olan
mektupları, dönemi anlatan belge
niteliğindedirler.
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Avrupa’da Osmanlı’ya yönelik
bir merakın oluşumuna katkıda
bulunan ressamlardan en ünlüsü
Jean-Baptiste Vanmour’dur.
Hayatının son yıllarını İstanbul’da
geçiren sanatçı, başta sultan
olmak üzere birçok saray adamının
resimlerini yapmıştır. Özellikle
Avrupalı elçilerin kabul törenlerini
anlatan resimleri hem ilgi çekicidir
hem de belge niteliğindedir.

Ordu başta olmak üzere bütün devlet kurumlarında ciddi yenilenmelere gidilmesinin
yarattığı harcamalar, devlet hazinesinin boşalması, vergi sisteminin düzenlenememesi ve
iç borçlanmaya gidilmesi gibi olumsuzluklara rağmen, bir taraftan da zenginlik gösterisi
olarak Kâğıthane inşa edilir ve Sadabat eğlenceleri yapılır. Başka bir hayatın yaşandığı Sadabat, sadece eğlenceleriyle değil sanata gösterilen ilgi ve itibarla da ayrıcalıklı bir semttir.
Avrupalı elçilerin, gezginlerin, ressamların yazışmalarına ve eserlerine konu olan Sadabat,
Avrupa’da ciddi bir merak oluşturur. Sefirler kadar seyyahlar ve ressamlar da doğu masallarındaki hayata benzer büyülü bir dünyanın yaşandığı İstanbul’u görmek, oradaki hayatı
idrak etmek ve sanatlarına konu edinmek isterler. Ünlü Batılı ressamlar da Avrupa’da bir
Osmanlı merakının oluşumunda ve yayılmasında görsel bir katkıda bulunurlar.

OSMANLI İMPARATORLUĞU VE FRANSIZ İHTİLALİ
Fransız ihtilali bütün dünyayı
etkilediği için “Büyük Fransız
İhtilali” diye anılır.

Osmanlı Devleti’nin ilk özel
gazetesi olan Tercüman-ı
Ahval’in ve onu takip eden ikinci
özel gazete Tasvir-i Efkâr’ın
ilk sayılarında yayımlanan
“Mukaddime”lerin, “halk” ve “yeni
devlet”kavramlarını yerleştirmeye
çalışan birer manifesto olduklarını
söylemek gerekir.

Osmanlı bütün dünyaya insan hak ve hürriyetleriyle milliyetçiliği yayan Fransız İhtilali’ni
(1789) kendi içindeki yapılanma çalışmaları arasından belli belirsiz algılamıştır. Hatta olup
bitenlerin Fransa’nın kendi iç meselesi olduğu yaklaşımını benimseyen devrin sultanı III.
Selim, Avrupa ile ilişkilerinde ihtilal dolayısıyla meydana gelen boşluğu, ordunun ıslahı ile
ilgili girişimlerini rahatça sürdürebileceği uygun bir zaman ve zemin olarak değerlendirir.
Osmanlı doğrudan ihtilal hareketlerinin içinde yer almaz. Ancak kısa bir zaman sonra
“İnsan Hakları Bildirgesi”yle yola çıkan ihtilalin Fransa’yla sınırlı kalamayacağı anlaşılır.
Dünyayı insan hak ve özgürlükleri fikriyle ve milliyetçilikle tanıştıran Fransız İhtilali,
öncelikle Osmanlı gibi büyük imparatorlukları etkilemiştir. Bir yandan yeni insan anlayışı
diğer yandan küçük milliyetçilikler fikrî ve millî devlet modeli, imparatorluk anlayışını
derinden sarsar. Sonuç olarak bütün imparatorluklar ister istemez, kendilerini yeni dünya
düzenine göre şekillendirmek zorunda kalır.
Fransız İhtilali, etki alanına aldığı her yerde öncelikle hürriyet ve eşitlik fikrini yayar. Bu, siyasal yapılanma açısından Orta Çağ imparatorluk anlayışlarına ait “monarşik
düzen”in çökmesi demektir. Monarşiyle idare edilen Osmanlı, önce Tanzimat Fermanı’nı
(1839), sonra da Islahat Fermanı’nı (1856) ilan etmek zorunda kalır. Özellikle Tanzimat
Fermanı’yla yeni bir devlet yapılanmasını müjdeleyen Osmanlı Sultanı Abdülmecit, fermanın ilk cümlesinden itibaren bu yeni devlet yapılanması için gerekli olan “halk” kavramını ileri sürer. Bütün insan hak ve hürriyetlerinin devletin garantisinde olduğunu,
herkesin kanunlar önünde eşit olduğunu ve yazılı kanunlarla muamele edileceğini vb.
uygulamaları haber veren Tanzimat Fermanı, bu haliyle bir eşitlik fikrinin peşindedir.
Osmanlı diğer yandan da Fransız İhtilali’nin dünyaya yaydığı ve özellikle de imparatorlukları tehdit eden modern bir düşünce olarak milliyetçilik anlayışına karşı da birtakım tedbirler
geliştirmek durumundadır. Çünkü çok çeşitli dil, din ve milletleri barındıran imparatorluk yapısını bir arada tutmak, milliyetçilik karşısında bütünlüğünü sürdürmesini beklemek oldukça
zorludur. Fransız İhtilali dolayısıyla Avrupa’da meydana gelen ve gelmesi mümkün olan değişimleri iyi okuyan Osmanlı, küçük milliyetçilikler fikrini kendine dönüştürerek dinin getirdiği
birlik fikrinden uzaklaşmaya ve millî bir devlet görünümünü kazanmayı ister. II. Mahmut’un
saltanat yılları bu anlamda önemli adımlara sahne olur. Sultan II. Mahmut, “Ben tebamdan
Müslümanları camide, Hristiyanları kilisede, Yahudileri havrada görmek isterim.” sözü bu anlamda bir Osmanlı milleti yaratma çabasının ilk ifadelerinden sayılabilir.
Osmanlı coğrafyası için dinin birleştirici değil ayırıcı olduğunu fark eden II. Mahmut,
kendi topraklarında yaşayan herkesi “Osmanlı milleti”nden kabul etmektedir. Bu yapay bir
millet ve milliyetçilik anlayışıdır. Böylece ilk meşrutiyetin ilanına ve Osmanlı Meclis-i Mebusanının kurulmasına (1876) kadar uzanan bir oluşum başlatılmış olur. Tanzimat ve Islahat
fermanlarını ilan eden Sultan Abdülmecit’in, Meşrutiyet’in ilanı için şartların henüz olgunlaşmadığını düşünen Abdülaziz’in ve kısa bir saltanat dönemi yaşayan V. Murat’ın saltanat
yıllarının sosyal, siyasal ve edebî faaliyetleri ile basını bu çabanın etrafında yer alırlar.
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Özet
1

Osmanlı’nın Batılılaşma süreciyle ilgili bilgi sahibi
olmak.
18. yüzyılın sonlarında artık fetihlerin durması ve
toprak kayıplarının başlamış olması, buna bağlı
olarak da gelir seviyesinin düşmesi, devletin sadece
askerî değil, pek çok alanda kendini gözden geçirerek geleneksel yapısını esnetmesini ve yenilik hareketlerini başlatmasını zorunlu hâle getirmiştir. Bu
yıllarda ister istemez Avrupa’yı tanıma ve ona ulaşma, bu anlamda ülke içinde birtakım ıslahata girişme kuvvetli bir istektir. Lale Devri (1718-1730)’nde
bu eğilim çok daha güçlüdür. Osmanlı’nın bu yıllarda Avrupa’ya elçiler gönderdiği ve onların kaleme aldığı gözlemleri, tespit ve raporları aracılığıyla
Avrupa’yı tanımayı istediği, aynı amaçla da kendi siyasal ve sosyal yapılanmasını sorgulamaya başladığı
anlaşılmaktadır. Sonraki yıllarda “ıslahat” adı verilen
yenileşme hareketleri, Batı’yı yakından takip eden,
Batılılaşmanın önemine inanmış devlet adamları tarafından yönlendirilir.

2

3

Bilginin geniş kitlelere yayılmasında önemli bir yeri
olan matbaanın Osmanlı dünyasına gelişini öğrenmek.
Osmanlı ülkesinde 15. yüzyıldan itibaren İstanbul,
Selanik ve İzmir gibi şehirlerde matbaaların olduğu
bilinmekteyse de Türkçe harflerle Türkçe kitaplar basan ilk Türk matbaası, 1727 yılında İstanbul’da faaliyet
göstermeye başlar.
Osmanlı İmparatorluğu’nun 19. yüzyılda idrak ettiği
önemli değişimlerde Fransız İhtilalinin ne denli etkisinin olduğunu öğrenmek.
Dünyayı insan hak ve özgürlükleri fikriyle ve milliyetçilikle tanıştıran Fransız İhtilali, öncelikle Osmanlı
gibi büyük imparatorlukları etkilemiştir. Monarşiyle idare edilen Osmanlı, önce Tanzimat Fermanı’nı
(1839), sonra da Islahat Fermanı’nı (1856) ilan etmek
zorunda kalır.
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi İbrahim Müteferrika’nın matbaasında basılan eserlerden değildir?
a. Usûlü’l Hikem fi Nizamü’l-Ümem
b. Tercüman-ı Ahval gazetesi
c. Hıtay Sefaretnamesi
d. Nemçe Tarihi
e. Vankulu Lügâti

6. Matbaanın Osmanlı Devletine getirilmesi konusunda
aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır?
a. Yirmisekiz Çelebi Mehmet ve Mehmet Sait Paşa
b. İbrahim Müteferrika ve Mehmet Sait Paşa
c. Yirmisekiz Çelebi Mehmet ve İbrahim Müteferrika
d. Sultan III. Ahmet, Sadrazam Damat İbrahim Paşa
e. Sultan III. Selim / Sadrazam Melek Mehmet Paşa

2. Sefaretname nedir?
a. Sefirlerin yazdıkları gezi yazılarıdır.
b. Sefirlerin yazdıkları tarih kitaplarıdır.
c. Sultanların tuttukları günlüklerdir.
d. Sadrazamların yazdıkları hatıra defterleridir.
e. Sefirlerin yazdıkları ve diplomatik bilgiler içeren
yazılardır.

7. Osmanlı matbaasında basılan ilk kitap aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Usûlü’l Hikem fi Nizamü’l-Ümem
b. Tuhfetü’l-Kibar fi Esfari’l-Bihar
c. Hıtay Sefaretnamesi
d. Vankulu Lügâti
e. Nemçe Tarihi

3. Lale Devri hangi tarihler arasındadır?
a. 1789-1826
b. 1700-1718
c. 1718-1730
d. 1774-1826
e. 1726-1730

8. Fransız İhtilali ne zaman meydana gelmiştir?
a. 1826
b. 1730
c. 1789
d. 1719
e. 1807

4. Lale Devri’nde Osmanlı’nın sultanı ve sadrazamı kimlerdir?
a. Sultan III. Ahmet / Sadrazam Damat İbrahim Paşa
b. Kanuni Sultan Süleyman / Sadrazam Damat İbrahim
Paşa
c. Sultan II. Abdülmecit /Sadrazam Mustafa Reşit Paşa
d. Sultan II. Mahmut / Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa
e. Sultan III. Selim / Sadrazam Melek Mehmet Paşa

9. Aşağıdakilerden Mühendishane-yi Bahri-yi Hümayun’un
kurulmasıyla ilgili sonuçlardan değildir?
a. Osmanlı tersanelerinin ıslahı
b. Batılı bilimlerin eğitiminin başlaması
c. Fransızca eğitimin başlaması
d. Yeni bir ordu anlayışının olgunlaştırılması
e. Topçu Ocağının kurulması

5. Osmanlı Devleti ilk daimî sefirini hangi Batılı ülkeye
göndermiştir?
a. Almanya
b. Avusturya
c. İran
d. İngiltere
e. Fransa

10. Fransız İhtilali’nin dünyaya yaydığı hangi görüşler Osmanlı Devleti’ni etkiler?
a. Yeni bir ordu anlayışı
b. İmparatorluk ve din devleti anlayışı
c. Taassup ve cehalet
d. Yeni bir giyim kuşam modası
e. Milliyetçilik ile insan hak ve hürriyetleri

2. Ünite - Osmanlı’nın 19. Yüzyılını Hazırlayan Sosyal ve Kültürel Şartlar

51

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

1. b

Sıra Sizde 1
Öncelikle belirtmek gerekir ki sanat eserinin asıl meselesi,
sanat olmaktır. Yani estetik bütünlüktür. Bir sanat eserinin
görevi herhangi bir sosyal, siyasal, kültürel durumu anlatmak, birtakım mesajlara aracı olmak değildir.
Ancak bütün sanatlarda olduğu gibi edebiyat sanatının da
üreteni ve tüketeni insandır. Bunun için de bütün sanatlar
için söz konusu olduğu gibi edebiyatta da insanın içinde yaşadığı şartlar ve bu şartların karşısında idealize ettikleri yer
alır. Bir anlamda edebî eser var olanla olması gerekenin üzerine inşa edilmiştir. Yazar yetiştiği şartların insanı olarak açık
veya kapalı biçimde içinde yaşadığı şartlarla yaşamak istediği/idealize ettiği şartları anlatır. Bu sebeple de edebî eser, asıl
iddiası sanat olmasına rağmen olması gerekeni, ideali anlatırken “yönlendirici”dir. Ancak var olanı, yaşananı anlatırken
de “yansıtıcı”dır.

2. a
3. c
4. a
5. d

6. e

7. d

8. c

9. e
10. e

Yanıtınız yanlış ise “Matbaanın Kurulması ve Basılan
İlk Kitaplar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Avrupa’ya Sefir Gönderilmesi ve
Sefaretnameler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Giriş” ve “Sultan III. Ahmet
(1703-1730)” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Giriş” ve “Sultan III. Ahmet
(1703-1730)” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Osmanlı’nın 18. Yüzyılda
Avrupa’ya Gönderdiği Sefirler ve Sefaretnameleri”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Sultan III. Ahmet (17031730)”, “Osmanlı’nın 18. Yüzyılda Avrupa’ya Gönderdiği Sefirler ve Sefaretnameleri” ve “Matbaanın
Kurulması ve Basılan İlk Kitaplar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “İbrahim Müteferrika’nın
Matbaa-i Âmire’de Bastığı Eserler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Giriş”, “Sultan III. Selim (17891807)”, “Osmanlı İmparatorluğu” ve “Fransız İhtilali” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Askerî Islahatlar” ve “Eğitim Hayatı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Osmanlı İmparatorluğu ve Fransız İhtilali” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 2
18. yüzyıla kadar Osmanlı sultanlarının Batı karşısındaki
genel tavrı, dünya hâkimiyeti iddiası taşıyan ve İslam medeniyetinin temsilcisi olan bir imparatorluk anlayışının tavırlarına uygundur. Henüz üstünlüğünü yitirmediği için mağrurdur. Karşısında yükselmekte olan medeniyeti fark ettiği için
de tedirgindir. Bir yandan üstünlüğünü korumak; ama diğer
yandan da tanımak ve öğrenmek, kendisine gerekli olanları da almak ister. Bu arada kalmışlık hayatın birçok yanında
açık biçimde gözlemlenebilir. Bu yaklaşım biçimiyle ilgili en
iyi örneklerden biri devletin ekonomisinin çöktüğü bilinmesine rağmen Sadabat’ın inşa edilmesi ve burada yapılan eğlencelerdir.
Kısacası 18. yüzyıla kadar Osmanlı sultanları, bir Orta Çağ
imparatoru olarak hareket ederlerken bundan sonrasında
yenilgiyi tatmış, siyasal ve sosyal üstünlüğünü yitirmiş, ekonomisi sarsılmış bir devletin sultanı olarak hareket etmeye
başlarlar. Bunun sebebi de Batı medeniyetinin yükselmeye
başlamadığını hissetmiş olmalarıdır.
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Sıra Sizde 3
18. yüzyılda, Sultan III. Ahmet ve Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından kurulan Tercüme Heyeti, başlangıç
aşamasında Batı medeniyetini oluşturan temel dinamikleri
öğrenmek amacına yöneliktir. Batı medeniyetinin birikimini taşıyan ilmî, felsefi eserleri okuyarak sürecin daha doğru
yönlendirilmek istendiği anlaşılıyor. Ancak giderek tercüme
edilmek üzere seçilen eserlerin niteliğinin değişmesi Tercüme Heyeti’nin amacının dışına çıktığını göstermektedir.
Tercüme Heyeti’nin Batı’yla karşılaşma ve tanışma sürecinde
ilk adımlardan biri olduğu görülüyor. Ancak amaçlarını bütünüyle gerçekleştirememesi sonra da çalışmalarını durdurması
Batı medeniyetini yapan unsurları tanıma konusundaki çabaların sonuçsuz kalmasına yol açmıştır. Sonuç olarak denilebilir
ki Tercüme Heyeti, bütünüyle yerinde bir karar ancak hedeflerini gerçekleştirememiş bir adımdır. Eğer amacına uygun bir
çalışmayı sürdürebilmiş olsaydı, Osmanlı Batılılaşması daha
sağlam ilerleyebilir, yüzeysel ve taklitçi bir durumda kalmazdı.
Sıra Sizde 4
18. yüzyılın başından itibaren kalabalık bir heyetle
Avrupa’nın değişik merkezlerine gönderilmiş olan sefirlerin
gözlem ve görüşlerini tespit etmek üzere yazmış oldukları
sefaretnamelerin, Osmanlı’nın Batı medeniyeti karşısındaki duruşu ve Batılılaşma çabasındaki yol haritasının tespiti
konusunda oldukça belirleyici olduğu anlaşılıyor. Avrupa’ya
geçici ya da kalıcı statüde gönderilmiş olan sefirlerden beklenen, gittikleri ülkeyi bütünüyle gözlemleyerek görüşlerini
yazmaları ve oranın dilini öğrenmeleridir. Ancak çoğu karşılarındaki medeniyet konusunda yeterince hazırlıklı olmadıkları, hatta dilini bile bilmedikleri için gözlem ve tespitleri
yüzeyde kalır. Osmanlı Batılılaşması konusunda bilinen en
etkili sefaretname, Yirmisekiz Çelebi Mehmet’in yazdığıdır.
Onun Sefaretname’sinde karşılaştığı medeniyetle ilgili gözlemlerine belirgin bir hayranlık duygusu eşlik eder. Nitekim
bu metinde anlatılanları neredeyse tam bir program olarak
kabul eden Osmanlı, hemen uygulamaya başlar.
Sonuç olarak denebilir ki 18. yüzyılda yazılmış ve seyahat
edebiyatının önemli bir ürünü sayılan sefaretnameler, sefaretname sahiplerinin zihnî hazırlıklarının yeterli olmaması sebebiyle dış tespitlerde kalmış ve Batı medeniyetini yapan temel
değerlerin anlaşılmasına hizmet edememiştir. Bu metinlerin
aynı zamanda bir Batılılaşma programı olarak kabul edilmesi,
Osmanlı Batılılaşmasının kabukta kalan, sadece dışa yönelik
(kılık, kıyafet, mobilya, mimari ve davranış biçimleri gibi)
noktada kalmasına yol açmıştır. Bilim, felsefe, dünyaya bakış
gibi temel esasları ihmal eden, akılla değil hayranlık duygularıyla yönetilen bu süreci Tanpınar son derece etkili bir benzetmeyle anlatır: “eski mobilyaya sürülmüş Frenk cilası.”

Sıra Sizde 5
18. yüzyılda Avrupa şehirlerine gönderilen sefirler, yola çıktıkları andan itibaren bütün izlenimlerini sefaretname adı
verilen metinlerde dile getirirler. Beklenenin aksine bu metinler Avrupa medeniyetinin esasına yönelik fikrî içeriği ve
gittikleri ülkenin siyasal yapılanması hakkında gözlem ve bilgileri taşımaz. Çünkü sefirler, gittikleri ülkenin siyasal, askerî
vb. durumuyla ilgili diplomatik görüş ve tespitlerini kaleme
aldıkları “takrir” metinleriyle ya da sözlü olarak devlete iletmişlerdir. Bu sebeple de sefaretnameler, bir devlet adamının
seyahat hatıralarıdırlar ve buna bağlı olarak hatırat ya da
seyahatname türünün içinde değerlendirilirler. Diplomatik
metin olmaktan çok, karşıdaki medeniyeti tanımak isteyen,
meraklı geniş kitlelere yönelik metinler olarak yazılmışlardır.
Sıra Sizde 6
Usûlü’l Hikem fi Nizamü’l-Ümem, İbrahim Müteferrika’nın
yazdığı ve matbaasında bastığı eserdir. Eser, Osmanlı’nın
bundan sonraki Batılılaşma programının esasını oluşturacak konular üzerinde teklifler taşır. Bu sebeple devri için son
derece önemlidir. Getirdiği teklifleri iki ana noktada toplamak mümkündür. Bunlardan birisi düzenli ordu anlayışıdır. Avrupa’daki düzenli ordudan ve öneminden söz ederek
Osmanlı’nın düzenli orduya geçişiyle ilgili bir fikri başlatmış
olur. Bu teklifiyle Yirmisekiz Çelebi Mehmet’in Sefaretname’sindeki dikkatlerle de birleşir. 1826’da Yeniçeri Ocağı’nın
kaldırılması ve Nizam-ı Cedit orduları diye anılan Âsakir-i
Mansure-i Muhammediye’nin kuruluşuna kadar uzanan
süreci belirlemiş olur. Çünkü 18. yüzyılın bütün sultanları,
mutlaka ordunun ıslahı konusunda birtakım çalışmalar yürütmüşlerdir.
Usûlü’l Hikem fi Nizamü’l-Ümem ile Osmanlı ülkesinin geleceğini etkileyen ikinci fikir, rejim konusunda gelir. İbrahim Müteferrika, kitabında üç idare biçimi olarak monarşi,
aristokrasi ve demokrasiyi ele alarak karşılaştırmalı olarak
anlatır ve devletlerin iyi idare edilmesinin ne kadar gerekli
olduğuna vurgu yapar. 18. yüzyılın sonunda meydana gelen
Fransız İhtilali’yle de birleşen bu görüş, Osmanlı’da rejim değişikliğinin düşünülmesini getirecektir. Tanzimat Fermanı
hatta onun öncesinde II. Mahmut’un söylemleri, Osmanlı’da
bir rejim değişikliğine gidilmesi zorunluluğunun bizzat devlet adamları tarafından anlaşıldığını düşündürür.
Bu noktadan itibaren halkın da yönetime katıldığı, herkesin
devlet ve kanunlar önünde eşit olduğu ve yazılı kanunların
geçerli olacağı bir devlet anlayışı yürürlüğe konmaya başlanacaktır. Bütün bunların 1876’da Birinci Meşrutiyet’le gerçekleştirilmeye çalışıldığı söylenebilir. Tanzimat Fermanı’nda müjdelenen bu devlet anlayışı, 1876’ya kadar bütün siyasal, sosyal
yapılanmanın içinde olgunlaştırılmaya çalışılır.
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Amaçlarımız





Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Tanzimat’tan önceki dönemlerde Osmanlı devlet yapısını ve işleyişini açıklayabilecek,
Osmanlı devlet teşkilatındaki bozulmanın gerekçelerini tanımlayabilecek,
Tanzimat sürecinde kurumsal yapıdaki yenileşmeleri ve sonuçlarını tespit edebilecek
bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Anahtar Kavramlar
• Devlet Teşkilatı
• Eğitim Kurumları
• Askerî Yenilikler

• Yönetim Sistemi
• Saray
• Bâb-ı Âli
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Yenileşme Hareketleri
(Kurumlar)
GİRİŞ
Osmanlı İmparatorluğu’ndaki değişme süreci, özellikle ve öncelikle yukarıdan aşağıya, devletten halka doğru uygulanmıştır. Bu yüzden de birçok değişimin başlatıcısı
ve sürükleyicisi üstyapıdaki kurumsal değişmeler olmuştur. Kurumsal değişmelerin
özünü ise Batı karşısındaki gerileme ve çöküşün durdurulmasını hedefleyen arayışlar
oluşturur. Elbette bu arayışlar da öncelikle, kaybedişin başladığı nokta olarak görülen
askerlik alanından başlayarak sırasıyla eğitim ve bürokrasi kurumlarında gerçekleşmiştir.
Bütün bu düzenlemelerin Batı’daki kurumsal yapıların bir benzerinin Osmanlı devlet
teşkilatına uygulanması amacı taşıdığı açıktır. Bununla birlikte eski kurumların ve yapıların bir çırpıda terk edilmemiş olması bir ikilik doğurmuştur. Uzun süre eski ve yeni
kurumların bir arada faaliyetini sürdürmesi bir çatışma yarattığı gibi, bu kurumsal değişimlerin verimli sonuçlar doğurmasını da geciktirmiştir.
Bununla birlikte kurumsal yapıdaki değişme, yeni kurumların oluşturulması ve faaliyete başlaması, devletin modern bir yapıya dönüşmesini de, yeni bir aydın-bürokrat
kesimi ortaya çıkaran zihniyet değişimini de sağlamıştır. Dolayısıyla kurumsal değişimler edebiyatımızdaki değişmenin de doğrudan ve dolaylı birçok yönden başlatıcısı durumundadır.
Bu ünitede modernleşme süreci boyunca oluşturulan kurumları, kurumsal değişim
çabalarını nedenleri ve sonuçları ile ele alacağız. Bu çerçevede önce kısaca ve genel hatlarıyla Osmanlı Devleti’nin klasik yapısını oluşturan kurumları tanıtacağız, daha sonra
ise kurumsal yapıdaki değişme, iyileştirme, gözden geçirme gibi çalışmalar konusunda
bilgiler vereceğiz.
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Şekil 3.1

Osmanlı Devlet Yönetimi
Nişancı, tuğra çekmenin
Bugünkü başbakan
yanı sıra kalemler
durumunda olan ve
vasıtasıyla şu görevleri
yürütme işlerinden
yapardı :
sorumlu olan vezir-i
- Divanda yapılan
azam, padişahın
görüşmelerin kayıtlarını
mutlak vekili olarak
tutarak mühimme
görev yapar ve onun
defterine (divan defteri)
altın mührünü taşırdı.
kaydetmek.
Divana başkanlık eder,
- Ferman, berat gibi
padişah sefere
nişancı katılmıyorsa ordunun
belgeleri hazırlamak.
- Sadrazam ve padişah
başına geçer; bu
sadrazam kubbealtı şeyhülislam
arasındaki ve dış
görevi sırasında
vezirleri
ülkelerle olan
“Serdar-ı Ekrem”
yazışmaları hazırlamak.
sıfatıyla padişahın
- Tapu tahsis defterlerini
bütün yetkilerini
tutmak.
kullanırdı.

Bütçeyi hazırlamak,
akçenin(para) değerini
korumak, rütbe ve dirlik
verilecekleri padişaha
teklif etmek, hazineyle
ilgili işlerde hüküm
yazmak, gelir gideri
kontrol etmekle
görevlidir. Anadolu ve
Rumeli defterdarı olarak
ikiye ayrılır.

defterdar

yeniçeri ağası

Kadıların ve halkın divana
Katiplerin reisi anlamına
getirdiği davalara bakar
gelir. XVI yüzyılda Divan
ve karar verir.
üyesi olarak kabul edilmiş
- Kadı, müderris ve
ve dış işlerden sorumlu
müftülerin tayin ve
hale gelmişlerdi. Görevi
terfilerini yapar.
Padişah tarafından verilen
- Anadolu ve Rumeli
hüküm ve kararları
kazaskeri olarak ikiye
düzeltmek ve tamamlamak,
kazasker fermana uygun olarak
ayrılır.
reissülküttap
- Kazasker aynı zamanda,
emirler yazmak ve padişah
padişah sefere çıktığında
ve vezir-i azama gelen
onunla birlikte sefere
mektupları tercüme
çıkmaya mecburdurlar.
ederek cevap yazmak idi.

kaptanı
derya

Şeyhülislam, kendisine
sorulan genel veya özel
konulardaki şeriata veya
hukuka ait noktalara,
Hanefi mezhebine göre
cevap veren kişiydi.
Verdiği bu cevaba da
“fetva” denirdi. Divan
üyesi değildi; ama
toplantılara katılırdı.

Yeniçeri Ocağı’nın en
üst kademedeki
komutanıydı. Yeniçeri
Ocağı işlerinden
sorumluydu. Ayrıca
İstanbul’un asayişinden
de sorumlu ve
padişahın savaşlarda
koruyucusu ve en yakın
askeridir.

Kaptan-ı derya, divan
üyesi olmakla birlikte
sadece İstanbul’da
olduğu zamanlarda
toplantılara katılırdı.
Donanmadan
sorumludur.

Kaynak: http://www.nedir.org/sozluk_resim/pics/6599/1321457379_236de9ecb7efb9bb5f2d1bc1e469c996_88519438.jpg

TANZİMAT FERMANI’NA KADAR OSMANLI’DA KURUMSAL YAPI
Klasik Türk Devlet Geleneği ve Osmanlı Devletinin Kurumsal
Temelleri

Osmanlı Devleti, daha önceki Türk-İslam devletlerinin yapısal özelliklerinin üzerine kurulmuştur. İslam öncesi Türk devlet geleneğinden, Selçuklu ve İlhanlı devletlerinin yö-
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netim biçiminden, İran ve Anadolu’da daha önce hüküm sürmüş olan Sasani ve Bizans
devlet kurumlarından etkilenerek oluşan bir devlet yapısına sahip olduğu tarihçilerin
genellikle kabul ettiği bir görüştür. Özellikle kuruluş dönemlerinde Türk töresine uygun
yönetim usulleri uygulanmıştır.
Osmanlı devlet felsefesinin anahtar kavramı adalettir. Adalet yönetimin temel dayanağını oluşturduğu gibi devlet örgütlenmesinin de yapı taşı durumundadır. Buna göre
örgütlenen devlet sistemini “daire-yi adliye” yani adalet dairesi eksenine göre düşünmek
gerekir. Adalet dairesinin şu şekilde formüle edildiği görülmektedir:
“1. Devlet ve mülk, yani ülke ve insanı birleştirerek devlet kuracak iktidara sahip olmak, diğer
bir ifadeyle hâkimiyeti elde bulundurmak, sağlam bir orduyu gerektirir.
2. Ordunun teşkili ve bakımı hükümdarın servet sahibi, devletin zengin olmasına bağlıdır.
3. Devletin zengin olması için, halkın zengin ve müreffeh olması şarttır.
4. Halkın refahı ve zengin olması da kanunların adil olmasına bağlıdır.
5. Devlet ve mülk olmadan adaleti sağlamak da mümkün değildir.
Bunlardan biri yok oldu mu, her şey yok olur, ne devlet kalır ne de mülk yani hâkimiyet.” (Yediyıldız, 1993, s. 12/306-307)

Bu daire Kutadgu Bilig’den beri birçok kaynakta tekrarlanagelen ve Türk-İslam devletlerinin sistemini belirleyen bir anlayışın formülleştirilmiş ifadesidir. Daire biçiminde
tasarlandığı için bir öncelik sırası olmaksızın ve her ögenin diğerlerine sıkı sıkıya bağlı
olduğu “devlet ve mülk-ordu-hükümdar-halk-adaleti sağlayacak yasalar” şeklinde özetlenebilecek beş prensip bu sistemin özünü oluşturur.
Bu sistemin uygulamaya geçirilmesinde devletin “ülüş sistemi” adı verilen hükümdar
ailesinin ortak malı kabul edilmesi, ailenin büyüğünün (Uluğ Bey) yönetimi üstlenmesi,
ancak işleri divan adı verilen bir mecliste istişare ile yürütmesi gibi özellikler başta gelmektedir. Buna rağmen yetki bakımından sultan kararlarında tam yetkili ve sorumsuzdur.
Bu bağlamda Osmanlı Devleti’nin klasik yapısı yönetimin saray ve padişah etrafında örgütlendiği bir kurumlar dizisinden oluşur. Bu ilk dönemde devlet yönetiminde daha çok
Türk kökenli beylerin etkili olduğu da görülmektedir. Fatih Sultan Mehmet (1432-1481)
döneminden itibaren Osmanlı devlet yapısında belirgin değişiklikler görülmüştür. Bunları bir kanunname ile düzene koyan Fatih, devletin temellerini yeniden biçimlendirmiştir.

OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

Osmanlı Devleti, 1071’den itibaren Türkleşen Anadolu coğrafyasında Selçuklu Devleti’nin
zayıflamasıyla birlikte öne çıkan beyliklerden birisi idi. Başlangıçta aşiret reisi, uç beyi,
birleşik aşiretlerin reisi durumunda olan Osman Gazi (1258-1326), fetihlerde kendi komutasına bağlı aşiretlerle birlikte hareket eder ve kararlar genellikle aşiretin ihtiyar meclisinde alınır, eşit söz hakkı ile politika ortaklaşa belirlenirdi. Şüphesiz aşiretler arasındaki
anlaşmazlıklarda arabuluculuk görevi Osman Bey’e aitti (Yediyıldız, 1993, s. 294). Zaman
içerisinde toprakların genişlemesi ve devletin yönetimindeki toplulukların çoğalması ile bu
basit aşiret kurallarının yeterli olamayacağı görüldü. Bunu yerine düzenli devlet yapısına ve
yerleşik kurumların oluşturulmasına ihtiyaç duyuldu. Orhan Gazi (1281-1362) ve I. Murat
(1326-1389) dönemlerinde Osmanlı devlet yapısının ilk kurumları oluşturulmaya başlanıldı. Böylece yönetim, askerlik, ekonomi ve sosyal alanlarla ilgili bir yapılanmaya gidildi.

Merkez Teşkilatı

Osmanlı Devleti’nin yapısını merkez ve taşra teşkilatı olarak iki kısımdan oluşan idari,
askerî, mali, ilmî ve adli organizasyonlar oluşturur. Merkez teşkilatı, padişahın merkezi
konumuyla şekillenen Divan-ı Hümayun, saray teşkilatı, Babıâli, askerî teşkilat ve maliye

Kutadgu Bilig: Yusuf Has Hacip
tarafından yazılan,“kutlu bilgi”
anlamındaki eser Karahanlı
Devletinin düşünce yaşamını,
toplumsal örgütlenmesini ve
siyasal ortamı yansıtması ile
dikkati çekmiştir.
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dairelerinden oluşur. Taşra teşkilatı da yine merkezî yapıya benzer bir şekilde örgütlenmiş organizasyon yapısına sahiptir. Bununla birlikte taşra teşkilatı Osmanlı’ya özgü bir
biçimde coğrafyaya, merkezle olan ilişkiye veya antlaşmalara göre farklı yönetim tarzları
da içermektedir.

Saltanat ve Padişah

Osmanlı Devleti başlangıçtan itibaren Kayı boyundan bir hükümdarın yönetiminde bulunmuştur. Ülke eski Türk devlet anlayışına göre her ne kadar hanedana, yani aileye ait kabul edilse de özellikle Osman Bey’den sonra ülkede mutlak hâkimiyet sahibidir. Hükümdar, bütün sistemin merkezidir. Bu ailenin tahta çıktığı bilinen ilk siyasi ismi Ertuğrul’dur.
(ö.1280) Ancak devletin temellerinin Osman Bey zamanında, Bizans sınırındaki faaliyetler ve Selçuklu Devleti’nin yıkılışı ile 1299’da atıldığı tarihçiler tarafından genellikle kabul
edilir. Tarihçi Halil İnalcık ise aşiretin Bizans ile yaptığı ve kazandığı ilk savaş olan Koyunhisar Savaşının tarihi 1302’yi Osmanlı Beyliğinin kuruluşu kabul eder. Orhan Bey ise
beyliği devlete dönüştürmüş ve kurumsallaşma yönünde önemli adımlar atmıştır.
Osman Bey’den itibaren I. Ahmet’e (1603-1617) kadar padişahlık babadan oğula geçmiştir. I. Ahmet’ten sonra bazen kardeşlere, yeğenlere de taht bırakılmıştır. Osmanlı Devletinde, 1299’daki kuruluştan 1922’ye kadar geçen süre içerisinde 36 padişah tahta çıkmıştır. 46 yıl hükümdar olan I. Süleyman (Kanuni, 1520-1566) en uzun, 93 gün padişahlık
yapan V. Murat (1876) en kısa süre tahtta kalan padişahlardır.
Osmanlı padişahlarına, ilk zamanlarda bey, gazi denirken Fatih Sultan Mehmet’ten
sonra han, hakan, şah, padişah, hünkâr gibi unvanlar kullanılmıştır. Ayrıca İstanbul’un
fethinden sonra Doğu Roma’nın da hükümdarı olmak sıfatıyla imparator, Yavuz Sultan
Selim’in (1470-1520) Mısır seferinden sonra (1517) hilafeti İstanbul’a getirmesiyle birlikte
“Hadimü’l-Harameynü’ş-Şerifeyn”, “Halife-i Rûy-i Zemin”, “Emirü’l-Mü’minin” denmiştir.
Osmanlı padişahlarının, hükümdarlıklarının işareti olan bazı nesneler vardır:
• Hükümdarlık makamı olan taht,
• Hâkimiyeti gösteren tuğlar,
• Padişahın adının, baba adının, “han, şah, el-muzaffer” gibi bir sıfatının bulunduğu
ve özel bir kaligrafiyle yazılan tuğra,
• Altından yapılan ve sadrazamda bulunan mühür,
• Padişah adına yazılan ve üzerinde padişahın mührünün bulunduğu, içeriğine göre
ferman, berat, menşûr, hatt-ı hümayunları ifade eden hatt-ı şerifler,
• Sancak-ı şerif diye de adlandırılan, Kanuni dönemine kadar dört taneyken daha
sonra yedi adet olan ve hükümdarlığın göstergesi kabul edilen saltanat sancakları.
Bu sancaklar seferde çıkarılır ve savaş sırasında padişahın arkasında, kendisi savaşa çıkmamışsa veziriazamın arkasında bulunurdu. Ayrıca Yavuz Sultan Selim’in
Mısır seferi sırasında Mekke emirinin kendisine teslim ettiği Hz. Peygamberin
“sancak-ı şerif ”i Osmanlılar için ayrıcalık anlamına geliyordu. liva-i saadet veya
ukab denilen bu özel sancak, Hırka-i Saadet dairesinde kutsal emanetler arasında
bulunur; ancak olağanüstü durumlarda ve büyük savaşlarda dinî bir merasimle
padişah tarafından çıkarılır, seferden sonra da aynı merasimle yerine konurdu. Hz.
Peygamber’in bu sancağı en son Yeniçeri Ocağının kaldırılması sırasında 1826’da
çıkarılmıştır.
• Son saltanat alameti ise mehterhanedir. Osmanlılara Selçuklulardan geçmiş bir
saltanat âdeti olan “mehterhane-i hümayun”, “mehterhane-i hakani” hükümdarlığın işaretleri arasında sayılmıştır. Günümüzde mehter takımı olarak da anılan bu
askerî müzik birliği Yeniçeri Ocağı ile birlikte kaldırılmış ve yerine askerî bando
birliği kurulmuştur (Alkan, 2012, s. 30-33).
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Veziriazam ve Vezirler

Yönetim yetkisi ve tartışmasız otorite padişaha ait olmakla birlikte, yine Türk-İslam devlet
geleneğinde var olan ve Osmanlılar tarafından devralınmış bulunan vezirlik kurumu padişahın icra gücünün en önemli ayağını oluşturur. İlk defa Orhan Gazi tarafından kardeşi
Alâeddin Paşa vezir yapılmış, ilk zamanlarda tek vezir bulunurken, I. Murat’tan itibaren
önce ikiye çıkarılmış, daha sonra ise sayıları artmıştır. Birden fazla vezirin bulunması onlardan birinin başvezir yapılmasını gerekli kılmıştır.
Başlangıçta veziriazam, daha sonra tarihlerde yaygın olarak sadrazam unvanıyla anılan başvezir padişahın mutlak temsilcisidir. Padişahın mührünü taşıyan ve onun adına
her türlü işlemi yapmaya yetkili kılınan kişidir. Sultanın huzuruna istediği zaman çıkma, yabancı elçileri kabul etme, sefere gittiğinde beş tuğ taşıma yetki ve ayrıcalıklarına
sahiptir. Aynı zamanda diğer vezirlerin ve ulemanın da başıdır. Veziriazamın görev ve
yetkileri şöyle sıralanabilir: a. Padişahın mutlak vekili sıfatıyla Divan-ı Hümayunu yönetmek, divan üyelerinin gündeme getirdikleri konuları görüşmek ve ülkenin düzeniyle ilgili
konularda kanunnameler hazırlayıp ilgili bölgelere göndermek; b. Divan-ı Hümayunda
yetişmeyen işleri ikindi veya paşa kapısı divanı denilen divanda görüşüp karara bağlamak;
c. Yeniçeri ağası, iktisap ağası, İstanbul kadısı, subaşı gibi görevlileri yanına alarak başkent
İstanbul’un esnafını ve tersanelerini denetlemek; d. Devlet görevlilerini Padişah adına atamak, görevden almak ve yükselmelerine karar vermek (Altan, 2012, s. 36).
Osmanlı tarihinde ilk dönemlerde Türk aileler veziriazamlık görevinde bulunmuşsa da Fatih’ten sonra devşirme kökenli devlet adamları bu göreve getirilmişlerdir. Yine
Çandarlı ailesi, Köprülü ailesi gibi birkaç nesil sadrazamlık görevini üstelenen aileler olmuştur. Osmanlı Devleti’nde 1361-1922 yılları arasında tekrar göreve atananlar hariç 215
veziriazamın görev yaptığı belirtilmektedir (Altan, 2012, s. 36).
Sadrazama bağlı olarak çalışan ve ondan sonra gelen vezirlere Kubbealtı vezirleri denilir. Kubbealtı vezirleri, sayıları yediye kadar çıkabilen devlet tecrübesi yüksek kimselerdi.
Gerek Divan-ı Hümayun görüşmelerinde ve gerekse devletin diğer işlerinin çözümlenmesinde önemli görevler üstlenmişlerdir. 16. yüzyıldan sonra vezirlerin sayısı artmıştır.
Defterdar, nişancı, kaptan-ı derya, beylerbeyi gibi görevleri yapanlara da vezirlik rütbesi
verilmiştir. 18. yüzyıla kadar sadrazamlar için resmî ve sabit bir çalışma binası yoktu. Sadrazam her türlü resmî işi Paşa Kapısı veya Bâb-ı Âsâfî adlarıyla anılan kendi konağında
yürütürdü. Bu yüzyıldan sonra Cağaloğlu’nda bugün bir kısmı valilik binası olarak kullanılan ve Bâb-ı Âli denilen bina sadrazamların çalışması; ikindi, çarşamba ve cuma divanlarının toplanması için kullanılmıştır.

Divan-ı Hümayun

Divan, Hz. Ömer zamanından beri bilinen İslam devletlerinin bir kurumudur. Emevi,
Abbasi, Selçuklu ve diğer İslam devletlerinde de bu kurum genişletilerek varlığını sürdürmüştür. Divanlar işlevine göre değişik adlarla anılan kurullardır. Devlet mekanizması
içerisindeki hemen her konunun karara bağlandığı bir çalışma tarzına sahiptir.
Osmanlı Devleti’nin merkez teşkilatında devlet yönetimiyle ilgili olarak üç önemli kurum bulunmaktaydı. Bunlar Divan-ı Hümayun, Bâb-ı Âsâfi (Bâb-ı Âli, Vezir Kapısı) ve
Bâb-ı Defterî (Defterdar Kapısı)’dir. Ayrıca her kurumun kendisine ait sekretaryasını yürüten kalemleri bulunmaktadır. Şüphesiz bunların içinde en önemlisi Divan-ı Hümayun’dur.
Divan-ı Hümayun, klasik Osmanlı devlet yönetiminin temel organıdır. Divanda gelen
davalar karara bağlanır, dış ve iç bürokratik konular görüşülür, hükümdarın ve devletin
maliyesi ele alınırdı. Divan herkese açıktı; hangi millet ve dinden olursa olsun, kadın-erkek yerel mahkemelerde haksızlığa uğradığını düşünen, askerî sınıflardan şikâyetçi olan,
valilerden yakınan herkes Divan-ı Hümayun’a başvurup sorununun ele alınmasını isteye-

Bâb-ı Âli: Sözlük anlamı
yüksek kapı demektir. Osmanlı
Devlet’inde halkın işlerini gören
Osmanlı Hükümeti anlamında
kullanılmıştır. Sadrazam sarayına
Bâb-ı Âsâfi veya Bâb-ı Âli
denilmiştir. Bugünkü İstanbul
Valiliğinin bulunduğu binaya
da Bâb-ı Âli denilir. Eskiden
Cağaloğlu’nda birçok gazete ve
yayınevinin bulunmasından dolayı
Türk basın yayın sektörüne de
Bâb-ı Âli denilmiştir. Necip Fazıl
Kısakürek’in aynı adı taşıyan bir
anı kitabı bulunmaktadır.
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Hümayun sözcüğü, eski Farsçada
kutlu, mutlu anlamlarına
gelmekte iken Osmanlı devlet
kültüründe “padişaha ait,
padişahın malı olan, padişahla
ilgili” anlamlarında sadece
padişahlar için kullanılan bir
sözcüktür. Tamlamalarda birlikte
kullanıldığı sözcüğün anlamını
“padişaha özgü” biçiminde
değiştirir. Yani divan-ı hümayun,
padişaha ait divan, hatt-ı
hümayun, padişaha ait yazı vb.
anlamına gelmektedir.
Çandarlı Halil: Osmanlı
Devleti’nin ilk döneminde İznik,
Bilecik, Bursa kadılıkları yaptıktan
sonra, ilk Osmanlı kazaskerliği
unvanını almış; daha sonra ise ilk
veziriazam olmuştur. Halil Paşa’nın
devletin kurumlaşmasında da
etkili olduğu özellikle devşirme
sisteminin onun önerisiyle
kurulduğu belirtilmektedir.
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bilirdi. Divan-ı Hümayun, aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin en yüksek yargı organıdır.
Divandaki örfi davalara sadrazam, şer’i davalara ise kazasker bakardı. Öte yandan yasama
organı niteliği de taşıyan Divan’da görüşülüp hazırlanan kanunlar nişancılar tarafından
kaleme alındıktan sonra padişaha arz edilir ve “mühimme defteri”ne kaydedilirdi. Daha
sonra padişahın tuğrası çekilerek uygulanmak üzere ülkenin her tarafındaki yöneticilere
ve kadılara gönderilirdi.
Orhan Gazi zamanında kurulan divanlar, her gün toplanırdı. Sabah namazı ile öğle
arasında yapılan toplantılara ilk dönemde sultanın, Fatih’ten itibaren ise veziriazamın başkanlık ettiği görülür. Toplantı yeri Topkapı Sarayındaki Kubbealtıdır. Divan-ı Hümayun’da
devleti yöneten sınıflar olan kalemiye (bürokrasi), ilmiye (adalet, eğitim ve bilim) ve
seyfiyenin (askeriye) temsilcileri bulunur. Divan-ı Hümayun toplantılarına veziriazam,
vezirler, kazaskerler, defterdarlar ve nişancı asıl üye olarak katılırlardı. Bunların dışında
şeyhülislam, kaptan-ı derya, yeniçeri ağası da ihtiyaç halinde çağrılır ve ilgili konularda
kendilerinin görüşlerine başvurulurdu.
Bu asli üyelerin devlet teşkilatı içerisindeki görevleri ve tarihî işlevlerini kısaca özetleyelim. Kazasker, askerlerin kadısı anlamında önceleri ordunun yargı görevini yürütmekte
idi. Daha sonra sivil halkın davalarına da bakmıştır. Kazaskerin yetki ve görevleri arasında, şer’i davalara bakmak, askerî hakimlik, kadı, müderris, din görevlisi gibi kimselerin
atanması, kadıların kararlarına yapılan itirazları bir üst mahkeme olarak karara bağlamak
bulunmaktadır. İlmiye sınıfının en üst mertebelerinden birisi olan kazaskerlik, 16. yüzyılda yetkilerinin çoğunu şeyhülislamlık makamına devretmiştir.
Kazaskerlik kurumu I. Murat devrinde 1361’de oluşturulmuş ve ilk Osmanlı kazaskeri olarak Çandarlı Kara Halil (ö. 1387) atanmıştır. Fatih devrinin sonlarına doğru devletin genişlemesiyle birlikte tek kazaskerliğin işlere yetişememesi göz önünde bulundurularak ikinci bir kazaskerlik kurulmuştur. Buna göre Osmanlı Devleti’nde, Yavuz Sultan
Selim döneminde Suriye ve Mısır topraklarının fethedilmesi dolayısıyla kısa süreliğine
uygulanıp kaldırılan Arap ve Acem kazaskerliği sayılmazsa İmparatorluğun sonuna kadar Rumeli ve Anadolu kazaskeri olarak iki kazaskerlik bulunmuştur. Divan protokolünde vezirlerden sonra Rumeli, onun ardından da Anadolu kazaskeri gelirdi. Anadolu
kazaskeri terfi ettiğinde Rumeli kazaskeri, Rumeli kazaskeri terfi ettiğinde şeyhülislam
olarak atanırdı.
Defterdar, defter tutan anlamına gelen ve Türk-İslam devletlerinde mali işlerden sorumlu görevlidir. Fatih Kanunnamesi’ne göre padişahın malının vekili olarak defterdar
görevlendirilmiştir. Başdefterdar, Osmanlı Devleti’nin en yüksek maliye görevlisidir.
Başdefterdarın divandaki yeri kazaskerlerden sonraydı. Sadece salı günü yapılan divan
sonunda, veziriazamın olurunu aldıktan sonra padişaha arza gider ve kendisiyle ilgili
konularda bilgi verirdi. 15. yüzyıldan sonlarında II. Bayezit’in (1447-1512) hükümdarlığı sırasında (1481-1512) Rumeli ve Anadolu defterdarlıkları da kurulmuş, Yavuz Sultan
Selim zamanında ise Arap ve Acem defterdarlığı oluşturulmuştur. Daha sonra defterdarlık görev alanları içinde yer alan İstanbul boğazındaki yalılar şıkk-ı sani adıyla, Tuna
nehri havzasındaki haslar ise şıkk-ı salis adıyla yeni defterdarlıklar olarak kurumlaştırılmak istenilmiştir. Nihayet 17. yüzyılın ortalarından itibaren defterdarlıklar şıkk-ı evvel,
şıkk-ı sani ve şıkk-ı salis olarak anılmışlardır. Bunlardan şıkk-ı sani III. Selim tarafından
Nizam-ı Cedit hazinesine memur edilmiş, Nizam-ı Cedit kaldırılınca o da lağvedilmiştir. 1838’de Maliye Nezareti’nin kurulmasıyla defterdarlık kurum olarak kaldırılmış oldu.
Fakat Cumhuriyet Döneminde de illerdeki en yüksek maliye memuruna defterdar denmeye devam edilmiştir.
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Divan-ı Hümayun’un doğal üyelerinden birisi olan nişancı, padişah buyruklarına tuğra çekmek gibi o dönem için oldukça önemli bir görevi üstlenmişti. Protokolde defterdardan sonra gelen nişancı; ferman ve beratlara padişah adına tuğra çekmek, devlet düzenini
sağlayacak yasaların çıkarılmasında öncülük etmek, has, zeamet ve tımar gibi dirliklerin
dağıtımında veziriazama yardımcı olmak, divanda işlerin düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak, padişahın yabancı devlet başkanlarına yazacağı mektupların kopyalarını yazmak, mektupları tercüme etmek gibi görevleri yerine getirirdi. Nişancılar ilmiye
sınıfından kalemi kuvvetli kimseler arasından seçilirlerdi. Nişancılık için aynı zamanda
tuğranüvis, tevkiî, tuğraî veya muvakkî adları da kullanılmıştır.
Orhan Gazi döneminden beri var olduğu bilinen nişancılık kurumunun görevlerinden
padişah mektuplarının yazımı işi 16. yüzyılda reisülküttaplara, name, berat ve ahitname
yazım işleri ise 17. yüzyıldan itibaren divan kâtiplerine verilince nişancılığın görev alanları daralmış, önemini yitirmeye başlamıştır. Nitekim1836’da nişancılık tamamen kaldırılarak görevleri defter eminliğine verilmiştir.
Divan-ı Hümayun’un devlet teşkilatındaki işlevi konusunda bir değerlendirme yapınız.

Divan Kalemleri
Divan’da alınan kararlar, niteliğine göre mühimme, ahkâm, tahvil, ruus vb. defterlere kaydedilir ve bu defterler mühürlenerek defterhanede korunurdu. Bu defterlerin tutulmasını
reisülküttap ve onun emrindeki beylikçi üstlenmiştir. Bunlara bağlı olarak çalışan ve divan kalemleri adıyla anılan, çeşitli sekretarya hizmetleri bulunmaktaydı. Ayrıca yabancı
devletlerle yapılan anlaşmalar için görevlendirilen Divan-ı Hümayun tercümanları da reisülküttabın emrinde görev yaparlardı.
Reisülküttap, kâtiplerin başıdır. Divan-ı Hümayun üyeleri arasında bulunmamakla
birlikte yazı yazma ve divan işlerinin yürütülmesindeki maharetinden dolayı, divanın
önemli elemanlarından birisidir. İşlerini nişancıya bağlı olarak yapan reisülküttap, divanda görüşülecek evrakı veziriazamın önünde okumak ve alınan kararların raporlarını
yazmakla görevliydi. 17. yüzyıldan sonra Divan-ı Hümayun toplantılarının yerini ikindi
divanlarının alması sürecinde reisülküttabın da önemi artmış; divanda görüş bildirmeye
başlamıştır. Özellikle dış ilişkiler konusunda sadrazamın en önemli yardımcısı konumuna yükselmiştir. Bu yüzden II. Mahmut’un yenilik girişimleri sürecinde reisülküttaplık
Umur-ı Hariciye Nezareti’ne dönüştürülmüştür.
Divan’da reisülküttaba bağlı olarak çalışan kalemler bulunmaktadır. Ruus ve tahvil kalemlerinin bağlı amiri olan beylikçi kalemi; teşrifat kalemi ve vakanüvislik kalemlerinin
bağlı olduğu ve veziriazam adına yazılan yazıları kaleme alan âmedî kalemi reisülküttabın
en önemli yardımcıları konumundadır. Bunların dışında “Divan-ı Hümayun Hocaları”
olarak adlandırılan çeşitli görevler üstlenmiş memurlar ve genellikle Macar, İtalyan, Leh,
Alman ve Rum asıllı kimselerin görevlendirildiği “Divan-ı Hümayun tercümanları” da
Divan-ı Hümayun’da çalışan kimselerdir.
İstanbul’un fethinden sonra Osmanlı Devleti yazışmalarının ve kayıtlarının oldukça
düzenli ve sistemli bir biçimde tutulduğu biliniyor. Divan-ı Hümayun toplantılarının düzenli bir biçimde yapıldığı süreçte buradaki kayıtların Hazine-i Defterhane’de, Topkapı
Sarayının Birun bölümünde bulunan Hazine-i Âmire’de saklandığı belirtilmektedir. Buraya Hazine-i Evrak denmiştir. Bu arşiv divanın toplantı günlerinde sadrazamın huzurunda
mühr-i hümayunla açılıp kapanırdı.
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Divan-ı Hümayun’da bitirilemeyen konular veziriazamın konağında salı ve cuma dışındaki günlerde toplanan ikindi divanında ele alınırdı. Ayrıca çarşamba, cuma divanı
gibi divanlar da bulunurdu. Bunlara ek olarak savaş, kargaşalık gibi olağanüstü durumlarda padişahın da katıldığı Babü’s-Saade önündeki toplantılara ayak divanı denilirdi. Zaman
içerisinde Divan-ı Hümayun toplantılarının yapıldığı gün sayıları ve arza çıkılmalar seyrekleşmiş, onun iş yükünü vezir divanları almıştır. Sadrazam konaklarında yapılan vezir
divanları, son dönemlerde Babıâli adıyla anılmış ve özellikle Sultan Abdülmecit döneminden itibaren merkezî bir rol oynamıştır.
Resim 3.1
Ayak Divanı
Kaynak: https://cdn.line.
do/uploads/
5367be0733617c442003
8d8_1399530239187_
720.jpg

Meclis-i Meşveret
Divan-ı Hümayun’un resmî ve kurumsal bir nitelik taşımasına rağmen, meclis-i meşveret özel ve gayriresmî bir kurul özelliği taşır. Bir tür danışma kurulu olarak nitelenebilecek olan bu kurul genellikle olağanüstü durumlarda, mesela savaşa karara verme
gibi önemli konularda padişah tarafından toplantıya çağrılır. Bu meşveret kurulunun
özellikle Divan-ı Hümayun’un etkisinin kaybolduğu ve yenileşme girişimlerinin başlatıldığı I. Abdülhamit (1774-1789), III. Selim (1789-1807) ve II. Mahmut (1808-1839)’un
yönetimi sırasında sıklıkla işletildiği görülmektedir. Nizam-ı Cedit reformlarının ve II.
Mahmut’un ıslahat çalışmalarının arkasında bir tür danışma meclisi niteliği taşıyan
bu meşveret meclisi toplantıları bulunmaktadır (Seyitdanlıoğlu, 2006, s. 275). Meşveret meclisi, toplantıya çağrılanlar ve katılımın mahiyeti ile ilgili olarak meclis-i has,
meşveret-i havas, meşveret-i hassa, encümen-i meşveret, meclis-i şura, meclis-i müşavere, darü’ş-şura gibi adlarla da anılmıştır.
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Resim 3.2
Kubbealtı (Divan-ı
Hümayun)

Kaynak: http://
topkapisarayi.gov.
tr/sites/default/files/
styles/slash-blog-post/
public/fi046318.
jpg?itok=r8K0RiP3

Saray-ı Hümayun
Osmanlı yönetiminin sembolü olan saray, hem mecazi hem de gerçek anlamda devletin
kalbi durumundadır. Osmanlılarda bilinen ilk saray Bursa’da Orhan Gazi’nin kale dibine
yaptırdığı saraydır. Söz konusu saray, devlet merkezi Edirne’ye taşındıktan sonra Eski Saray diye anılmıştır. Daha sonra II. Murat zamanında bugün Sarayiçi denilen bölgeye yeni
bir saray yapımına başlanmış, Fatih tarafından tamamlanmıştır. Bu saray da uzun yıllar
Osmanlı hanedanı tarafından kullanılmıştır. 93 Harbi sırasında ise Ruslar tarafından hemen hemen tamamen tahrip edilmiştir. İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet,
bugünkü İstanbul Üniversitesi rektörlük binası ile Bayezit Camisinin alanları üzerinde
bir saray yaptırmıştır. 1455’te tamamlanan bu saray eski saray olarak anılmıştır. Topkapı
sarayının yapılmasından sonra yine eski padişahların kadınları, kızları, valide sultanlar
bu sarayda kalmışlardır. 1826 yılında seraskerlik makamına devredilen bu saray binası
1866’da bütün müştemilatıyla yıkılıp yerine bugün İstanbul Üniversitesinin rektörlük binası olarak kullanılan bina yapılmıştır.
Osmanlı Devleti’nin en uzun süre yönetim merkezi olarak kullandığı saray Topkapı
Sarayı’dır. Sarayburnu denilen İstanbul’un Avrupa yakasının Marmara Denizi ile Boğaz
ve Haliç’i aynı anda gören bir mevkisinde Fatih Sultan Mehmet tarafından 1465-1478 yılları arasında yaptırılan Topkapı Sarayı yaklaşık 350 yıl Osmanlı saray halkına ikametgâh
olmuştur. 19. yüzyılda ise III. Selim’den başlayarak padişahlar Boğaziçi’nde bazı köşkler
ve saraylar yaptırmaya başlamışlardır. Bu yeni saraylar Batı tarzı mimari ile yapılmıştır.
Beylerbeyi, Çırağan, eski Beşiktaş sarayları II. Mahmut’un, 1843-1855 yılları arasında yaptırılan Dolmabahçe Sarayı Sultan Abdülmecit, Abdülaziz ve V. Murat’ın, Yıldız Sarayı ise
II. Abdülhamit’in ikamet ettikleri saraylardır. Son iki padişah Sultan Reşat ve Vahideddin
ise Dolmabahçe ve Yıldız saraylarını kullanmışlardır.

Şair, romancı ve edebiyat tarihçisi
Ahmet Hamdi Tanpınar, divan
edebiyatında sevgili etrafında
kurulan hayal dünyasının aslında
bir saray istiaresi olduğunu ileri
sürmüştür. Bu konuda yazarın
Ondokuzuncu Asır Türk Edebiyatı
Tarihi adlı eserinin ilgili bölümünü
okuyunuz.
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Resim 3.3

Topkapı Sarayı
Kaynak: http://obilge.
com/Images/Thumbs/
Editor/2530-topkapisarayi3.jpeg

Osmanlıların en uzun süre kullandıkları Topkapı Sarayı’nın fiziki bölümlendirilmesini
incelemek bize Osmanlı devlet yapısı içerisinde sarayın işlevini de gösterecektir. Bu yapıda
görüldüğü üzere Saray içten dışa doğru Harem, Enderun ve Bîrun bölümlerinden oluşur.
Topkapı Sarayına Bâb-ı Hümayun, Bâbü’s-Selam ve Babu’s-Saade adlı üç ana kapıdan girilir. Her kapı aslında iç içe iki kapıdan oluşur ve aralarında çeşitli koğuş ve dairelere açılan
kapılar vardır. Bina dört avlu, Harem, Hasbahçe (Gülhane Parkı) ve diğer bahçelerden
oluşur. Binanın etrafı yüksek duvarlarla çevrilidir. Bâb-ı Hümayun, sarayın Ayasofya tarafından girilen kapısıdır. Buradan girildiğinde Alay Meydanı denilen birinci avluya girilir. Buraya halk da haftanın belirli günlerinde girebilir. Bâb-ı Hümayun’u Babü’s-Selam’a
bağlayan ağaçlıklı yol, padişahların cülus merasimlerinde, sefere ve cuma selamlığına
çıkarken kullandıkları yoldur. Bu avlunun sol tarafında çeşitli hizmetler için kullanılan
mekânlar, kâğıt emini binası, darphane binaları, haremin dış korumasını sağlayan bekçilerin kaldığı odalar yer alıyordu. Aynı şekilde Bâb-ı Hümayun girişinden itibaren sağ
tarafta Enderun Hastanesi, hasfırın ve dolap ocağı ile sarayın bahçelerine inen bir kapı
bulunmaktadır.
Dergâh-ı Âli veya Orta Kapı da denilen Babü’s-Selam, Alay Meydanı ile Divan Meydanı arasında bulunuyor. Bu kapıdan içeriye padişahların dışında, veziriazamlar da dâhil
olmak üzere at üzerinde kimse giremezdi. Babü’s-Selam’ın içinde sarayın devlet daireleri
bulunur. Kasr-ı Adl (Adalet Kulesi) denilen kulenin alt katında Divan-ı Hümayun toplantıları yapılırdı. Buraya Kubbealtı veya Divanhane de deniliyordu. Divanhane’nin üst
katında padişahın divan toplantısını kafes arkasından izlediği bir pencere bulunmaktaydı.
Divanhanenin yanında Dış Hazine vardır. Has Ahır ve Mehterhane de bu bölümdedir.
Babü’s-Saade’den girildiğinde sağ tarafta Matbah-ı Âmire (saray mutfağı) bulunur. Haremin mutfağı ise ayrıdır. Babü’s-Selam Devlet-i Aliyye’nin sembolü, Divan Meydanı ise
Osmanlı Devleti’nin yönetildiği dairelerin ortak noktasıydı. Elçi kabulleri, ulufe dağıtımı
gibi devlet ihtişamını gösteren işler bu meydanda gerçekleştirilirdi.
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Babü’s-Saade ise Enderun Meydanına ve Harem’e açılan kapıdır. Burası artık padişahın
özel ikametgâhının başlangıcıdır. Babü’s-Saade sarayın en iyi korunan kapısıdır. Buraya
arz odasına geçişler dışında izinsiz veziriazam bile giremezdi. Avlunun başında arz odası
bulunur; onun hemen arkasında III. Ahmet Kütüphanesi, avlunun sağ tarafında Enderun
Mektebi, Meşkhane, Seferli koğuşu, Fatih dönemine ait bir köşk, bir hamam; avlunun sol
tarafında ise silahtar hazinesi, kilerli koğuşu, Hırka-i Saadet dairesi, Enderun Ağalar Camii, Akağalar koğuşu ve Kuşhane bulunmaktadır. Babü’s-Saade önünde cülus merasimi,
padişahların cenaze merasimleri, bayram merasimleri, sancak-ı şerif merasimleri ve ayak
divanı yapılırdı.
Harem, padişahın ailesinin kaldığı bölümdür. Osmanlı sarayında Harem aynı zamanda kadınlar için bir eğitim kurumudur. Elbette dünyanın hemen bütün diğer saraylarında
olduğu gibi dışa kapalı bir mekândır. Enderun ise sarayın merkezî bölümü, en hareketli
kısmıdır. Burada devşirme olarak alınıp daha önce Edirne, Galata, İbrahim Paşa saraylarında yetiştirilen gençler devlet ve yönetim hizmetleri için eğitilir ve oda adıyla anılan
çeşitli yönetim birimlerine görevlendirilerek eğitimlerine devam edilirdi. Ayrıca Enderun
bölümünde Hazine-i Hümayun, mukaddes emanetlerin bulunduğu Has Oda gibi önemli
bölümler bulunmaktaydı.

Taşra Teşkilatı
Osmanlı Devleti, taşra yönetimi için bir bölgeye esas olarak iki yönetici gönderirdi. Bunlar, yürütmeyi üstlenecek olan bey ile yargıyı üstlenecek olan kadıdır. Bu, taşra
teşkilat yapısının temelini oluşturur. Bu çerçevede yerel yöneticiler beylerbeyi, sancak
beyi ve kadı olarak belirtilebilir. Elbette bu yöneticilere yardımcı olmak üzere görevlendirilen subaşı, şehir kethüdası, kapı kethüdası, dizdar, miralay, çeribaşı (serasker),
mütesellim, muhassıl, mutasarrıf, âyan, müftü, naip, müderris, mütevelli, imam vb. gibi
görevliler bulunmaktadır.
Osmanlı Devleti’nin taşra teşkilatı sırasıyla eyalet, sancak, kaza, nahiye, köy birimlerinden oluşmuştur. Eyaletler de salyanesiz, salyaneli ve imtiyazlı olmak üzere üçe ayrılmış
durumda idi. Salyane yıllık vergi anlamında kullanılmaktadır. Salyanesiz eyaletler Anadolu, Rumeli, Erzurum, Diyarbakır vb. olmak üzere tımar sisteminin uygulandığı; arazinin
has, zeamet, tımar olarak kaydedildiği ve merkezî otoritenin gücünün daha çok hissedildiği idari bölümlerdir. Salyaneli eyaletler ise senelik belli bir verginin merkeze gönderildiği kalan kısmının ise beylerin emrinde yerinde kullanıldığı Bağdat, Yemen, Mısır,
Cezayir gibi merkeze daha uzak olan bölgelerdir. İmtiyazlı eyaletlerin başında kutsal topraklar olan Mekke Emirliği ayrı bir yer tutmaktadır. Bunun dışında Eflak, Boğdan, Erdel
beylikleri ve Kırım Hanlığı gelmektedir. Bu eyaletler iç işlerinde serbest olmakla birlikte
Osmanlı Devleti’ne bağlı hareket ederlerdi. Eyaletlerin başında yürütme göreviyle, padişahın otoritesinin mahallî temsilcisi olan beylerbeyi bulunurdu. Beylerbeyinden başka taşra
teşkilatının üst düzey yöneticileri olarak sancak beyi ve kadı yönetici olarak bulunurdu.
Tıpkı merkez teşkilatında olduğu gibi eyaletlerde de bir beylerbeyi divanı bulunur ve yürütme temelde bu kurum üzerinden gerçekleştirilirdi. Eyaletlerde bey yürütmeden, kadı
ise yargıdan sorumlu idi.
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Şekil 3.2

Merkez Teşkilatı
Merkez Teşkilatı

SARAY

İstanbul’un Yönetimi
Yönetim: Sadrazam
Hukuk: Kazasker ya da İst. Kadısı
Belediye İşleri: Şehremini

Harem
Enderun
Birun
• Padişahın
(İç Saray)
(Dış Saray)
eşleri ve
• Padişahın
çocukları ile çalışma ofisi
yaşadığı evi • Ayrıca devlet
• Ayrıca saray memuru
kadınlarının yetiştiren
Hasoda
eğitim yeri
okul
Saray
hizmetlilerinin
kaldığı yer

Divan-ı Hümayun
(Bakanlar)

Seyfiye
İlmiye-ulema
(Yönetim ve Askerî İşler) (Eğitim, Hukuk
Sadrazam-Başbakan
ve Din İşleri)
Vezirler-Bakanlar
• Kazasker
Yeniçeri Ağası
Adalet bakanı
Kaptan-ı Derya
Kadı ve
müderrisleri atar
• Şeyhülislam
Divan kararlarının
Arzodası Kubbealtı
ve fermanların
Elçi kabul
Divan
dine uygun
salonu toplantılarının
olup olmadığını
yapıldığı yer
denetler, fetva
verir.

Kalemiye
(Bürokrasi)
• Defterdar
Maliye
• Nişancı
Padişahın özel
kalem müdürü
ve tapu
kadostro yetkilisi
• Reisülküttap
Hariciye (Dış İşleri)
bakanı

Kaynak: http://www.kpssdersanesi.com/kpss-tarih/padisah.jpg

Asıl görevi yargıçlık olan kadılar, her türlü davaya baktıkları gibi aynı zamanda bulundukları kazanın mülki amirliği, belediye işlerinin yürütülmesi, vergi toplanmasında
yardımcılık gibi görevleri de yerine getirirdi. Osmanlı Devletinin hukuk sistemi temelde
şer’î hukuk denilen İslam hukukuna dayanmakla birlikte, aynı zamanda örfi hukuk adı verilen ve İslam öncesinden beri gelen kurallardan da oluşurdu. Bunlar padişah fermanıyla
yürürlüğe girerdi. Fakat şer’î hukuka aykırı olamazdı. Kaynaklara göre Orhan Gazi veya
I. Murat zamanında kurulduğu belirtilen kazaskerlik başlangıçta tek iken 1480 tarihinde
ikiye çıkarılmıştır. Rumeli kazaskeri derece ve gelir bakımından Anadolu kazaskerinden
daha öndedir.

Askerî Teşkilat

Osmanlı askerî teşkilatı da Orhan Gazi zamanında oluşturulmuş atlı ve yaya birliklere
dayanmaktadır. Bunlar savaş zamanında belli bir gündelik alır, sefer olmadığı zamanlarda ise kendilerine tahsis edilen arazilerde ziraatla uğraşırlardı. Zaman içerisinde ülkenin
genişlemesi ile özellikle Rumeli’ye geçildikten sonra daimî bir ordu ihtiyacı ortaya çıktı.
Fetihlerde esir alınan Hristiyan çocuklarının eğitimi ve Türkleştirilmesiyle oluşan Kapıkulu Ocakları bu daimî ordunun çekirdeğini oluşturmuştur. Daha sonra devşirme yöntemiyle alınan gençlerin eğitilmesiyle oluşan Kapıkulu askerleri İstanbul, Edirne ve Bursa
gibi başkentlerde bulunurdu. Tamamen padişaha bağlı olan bu ordunun en büyük bölümü
Yeniçeri sınıfları idi. Kapıkulu ordusu askerleri üç ayda bir ulufe adıyla anılan maaş alır
ve ömür boyu askerlik yaparlardı. Bunların evlenmeleri ve ticaretle uğraşmaları yasaktı.
Osmanlı ordusunun ikinci ana grubunu eyalet ordusu oluşturur. Eyalet ordusunun
akıncılar, azaplar ve daha başka birlikleri olmasına karşın asıl önemli bölümü “tımarlı
sipahiler”dir. Taşrada bulunan tımarlı sipahiler devlete ait topraklardan alınan ve tımar
adı verilen bir vergi ile geçinirlerdi. Klasik Osmanlı Devleti’nin sayıca en büyük bölü-
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münü oluşturan bu birlik aynı zamanda klasik Türk İslam devletlerine özgü bir arazi ve
askerlik teşkilatının gelişmiş şekli idi. Osmanlı Devleti özellikle Rumeli ve Balkanlardaki
fetihlerde ele geçen araziyi devletin malı kabul ederek bunları savaşlarda yararlılık gösterenlere tımar veya zeamet adıyla tahsis etmiştir. Tımar, sipahilere ömür boyu verilir; hatta
öldükten sonra da çocuklarına geçerdi. Halil İnalcık’a göre 16. yüzyılın ortalarında bu
sistem Osmanlı Devletine eğitimli ve donanımlı 200.000 atlı asker sağlıyordu. Bu sistemin
bozulması devletin çöküşünün sebeplerinden birisi idi (İnalcık, 2006, s. 18).
Temelde merkezdeki Kapıkulu ordusu ile taşradaki tımarlı sipahilerin oluşturduğu
Osmanlı ordusunun gerek merkezî birliklerinde gerekse taşradaki askerî teşkilatlarda bu
birlikleri tamamlayan teknik ve savaşçı, piyade veya yaya başka birlikler de bulunmaktadır. Ayrıca Osmanlı Devleti’nin başlangıçtan itibaren yarı bağımsız beyliklerin desteğini
de daima sağladığı görülmektedir. Özellikle Eflak, Boğdan ve Erdel beylikleri ile Kırım
Hanlığı savaşlara destek sağlayan yardımcı ordulardı (Tok, 2012, s. 165).
Şekil 3.3

Osmanlı Ordu Teşkilatı
Kara Kuvvetleri

Eyalet Askerleri
Tımarlı Sipahiler
Azaplar
Akıncılar
Yayalar
Müsellemler
Yörükler
Deliler
Gönüllüler
Besliler
Sakalar

Ordu Teşkilatı
Deniz Kuvvetleri (Donanma)

Kapıkulu Askerleri

Kapıkulu Piyadeleri
Acemi Ocağı
Yeniçeri Ocağı
Cebeci Ocağı
Topçu Ocağı
Top Arabacıları Ocağı
Humbaracı Ocağı
Lağımcı Ocağı

Eğitim ve Bilim Kurumları

Yardımcı Kuvvetler
Bağlı Beyliklerin Kuvvetleri

Kapıkulu Süvarileri
Sipahi Bölüğü
Silahtar
Sağ Garipler
Sol Garipler
Sağ Ulufeciler
Sol Ulufeciler

Osmanlı devlet teşkilatının seyfiye (ümera) ile birlikte iki temel taşından birisi de ilmiye
teşkilatıdır. Bu teşkilatın üyeleri, medreselerde eğitim gördükten sonra, devletin hukuk,
bürokrasi ve dinî işlerle ilgili alanlarında hizmet vermek üzere görevlendirilirlerdi. İlmiye
sınıfının en yüksek makamları şeyhülislamlık ve kazaskerliktir. İlmiye sınıfı işlevleri bakımından üç kategoride değerlendirilmiştir. Bunlar, eğitim-öğretim hizmetleri, yargı işleri
ve fetva görevi, yani din işleridir.
Osmanlı Devleti’nin klasik dönemindeki temel eğitim kurumu medrese idi. Sıbyan
mektebi ya da mahalle mektebi adıyla anılan ilköğretim aşamasından sonra orta ve yüksek
öğrenim kurumları medrese adıyla kurumlaşmıştır. İlk medrese Orhan Gazi tarafından
1330 yılında İznik’te kurulmuştur. Fatih Sultan Mehmet ile Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde iki defa olmak üzere medrese sistemi köklü bir biçimde gözden geçirilmiş ve
yapılandırılmıştır.
Fatih Kanunnamesinde “Sahn-ı Seman” olarak anılan medreselerin başına Ali Kuşçu geçirilerek pozitif bilimlerin de tahsil edildiği çağının önemli bilim merkezleri haline
getirilmiştir. Kanuni dönemindeki düzenlemede ise Süleymaniye medreselerinde eğitim

Kaynak: http://
tarihsitesi.org/
wpcontent/
uploads/2015/06/
osmanl_ordu_te_
kilat_.png

68

Yeni Türk Edebiyatına Giriş II

on iki kademe olarak sınıflandırılmış ve bu yapı imparatorluğun sonuna kadar devam
etmiştir. Ayrıca ordunun doktor ihtiyacını karşılamak için kurulan dört medresede tıp
ve matematik bilimleri okutulmuştur. Medreselerde Kur’an, hadis, fıkıh gibi dinî (naklî)
ilimlerin yanı sıra belagat, geometri, tıp, riyaziyat gibi aklî ilimler öğretiliyordu. Medreselerde eğitim Arapça ve Türkçe veriliyordu. Kaynaklar 17. yüzyıldan sonra medreselerde
felsefe gibi derslerin verilmesinden vazgeçildiği, ilmiye sınıfında bozulmalar görülmeye
başlandığı için medrese eğitiminin de bozulduğunu belirtmektedirler. Bununla birlikte
medreseler Osmanlı’nın sonuna kadar bazı sonuç vermeyen iyileştirme çabalarıyla birlikte varlığını sürdürmüştür. II. Mahmut döneminden itibaren ise kendi haline bırakılmış,
Batı tarzı yeni öğretim kurumlarının medreselere alternatif oluşturacak biçimde kurulması ve geliştirilmesine çalışılmıştır.

Mali İşler

Osmanlı Devleti’nin başlangıcından itibaren sistemli bir maliye teşkilatına sahip olduğu
belirtilmekte ise de bu teşkilatın, I. Murat zamanında oluşturulduğu ve gelir gider kayıtlarına büyük önem verildiği görülmektedir. Bu dönemde ilk bütçenin düzenlendiği ve
hazinenin oluşturulduğu belirtilmektedir (Demirtaş, 2012, s. 215). Osmanlı Devleti’nde
iki türlü hazine vardı. İç hazine padişahın özel hazinesidir; zaman zaman dış hazine denilen ülke hazinesine destek de veren bu kurumun sorumlusu defterdardır. Dış hazinenin
sorumluluğu ise defterdar ile birlikte sadrazama aitti. Osmanlılarda maliye teşkilatının
üç kısımda ele alındığı görülüyor: Merkez maliyesi, tımar sistemi ve vakıf sistemi. Merkez maliyesinin, mali yargının ve hazinenin en yüksek sorumlusu başdefterdardır. Başdefterdarın değişen sayıda defterdar yardımcısı bulunurdu. Bu teşkilat, devletin gelir ve
giderlerini tespit ve tahsil eder. Teşkilat, hazineye bağlı olanlar ve defterdara bağlı olanlar
olmak üzere kendi aralarında iki gruba ayrılan maliye kalemlerine sahiptir. Hazineye bağlı
kalemler ruznamçe, muhasebe, mukabele; defterdara bağlı olanlar ise mukataa, mevkufat,
varidat, kıla’ tezkireciliği ve tezkire-i ahkâm kalemleridir. Bunlar da kendi aralarında bölümlere ayrılmış durumda idi. Osmanlı klasik dönem bütçelerinin daha çok birer muhasebe bilançosu şeklindeki cetvellerden oluştuğu görülmektedir.
Osmanlı Devleti’nde vergi gelirleri şer’i vergiler olan öşür, haraç ve cizye ile raiyet rüsumu denilen ve Müslüman tebaadan ayrı, gayrimüslim tebaadan ayrı alınan çeşitli vergilerden oluşmakta idi. Osmanlı arazisi, devlete ait mirî arazi, belli bir sahibi olan mülk
arazisi ve vakıf arazisi olmak üzere üç kategoride değerlendirilmiştir. Kelime olarak onda
bir anlamına gelen öşür Osmanlı Devleti’nde fethedilen topraklar mirî malı yani devlete
ait sayıldığı için Müslüman ve gayrimüslim ayırımı yapılmaksızın bölgelere göre 1/10,
1/8, 1/6, 5/10 gibi oranlarda vergi alınmıştır. Tımar sistemi ise devletin zirai faaliyetler
ile askerî faaliyetlerini bütünleştiren bir sistemdir. Tımar sisteminin başarıyla uygulandığı öşür vergisi, tımarlı sipahilere devredilmiştir. Tımar, devlete ait toprakların geçimlerini sağlamak ve hizmetlerinin karşılığını almak üzere kişilere tahsis edilmesi sistemidir.
Harac vergisi fethedilen yerlerdeki ahaliye ait olan mülklerden alınan vergidir. Cizye ise
Türk-İslam devletlerinde Müslüman olmayan, yani gayrimüslim kimselerden devlet tarafından korunmaları, askerlik yapmamaları, savaşa katılmamaları karşılığında alınan kelle
vergisidir. Bu vergiyi tahsil etmenin ayrıntılı ve çeşitli koşulları bulunmaktaydı. Bunların
dışında da türlü vergiler bulunmaktaydı.
Osmanlı Devleti’nde maden ocağı, gümrük, tuzla, darphane gibi gelir kaynakları da
vardır. Bunların gelirleri işletme hakkının açık artırmayla kiralanması, yani iltizam usulüne göre toplanırdı. İltizamlar genellikle üç yıl süre ile kiraya verilir ve bu işi üstlenen kimseye mültezim denilirdi. Yukarıda yer yer andığımız tımar sistemi ise Osmanlı maliyesinin
temelini oluşturmaktadır.
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“Tımar sistemi devletin en temel sistemlerinin başında gelmekteydi. Çünkü eyalet idaresi esasen tımar sistemine dayanmaktaydı. Tımar sistemi aynı zamanda sosyal, ekonomik ve askerî
yapıyı da doğrudan etkileyen bir sistemdi. Tımar sisteminin uygulanabilmesi için öncelikle bir
tahrire (mülk yazımına) ve vergi gelirlerinin tespitine ihtiyaç duyulmaktaydı. Bundan sonraki
aşamada, bu vergi gelirleri dirlik denilen küçük birimlere bölünerek devlete yaptıkları hizmetler karşılığında sipahilere dağıtılırdı. Çift resmi ve bağlantıları ile öşür, duhan, tapu, gerdek resimleri, yüksek dereceli devlet görevlilerinin tasarrufundaki serbest tımarların niyâbet, cürm-i
cinayet ve bad-ı heva gibi vergilerini toplama hakkı elde eden sipahiler kendisine sağlanan bu
hak karşılığında çeşitli yükümlülükleri yerine getirmek mecburiyetinde idi. Bu gelirleri tasarrufunda bulunduran sipahi gelirin karşılığında savaş zamanlarında kendileriyle birlikte cebelü
adı verilen tam teçhizatlı askeri sefere götürmek mecburiyetinde idi. Bu sistemde dirlikler üç
gruba ayrılmıştır. Osmanlı tımar sisteminin esasını ve sayı olarak ana grubunu tımar meydana getirmekteydi. Tımar, kelime olarak zeamet, hatta has yerine de kullanılmaktadır. Ancak
genel olarak yıllık geliri 20.000 akçeye kadar olan dirliklere tımar, 20.000-1000.000 akçe olan
dirliklere zeamet ve 100.000 akçeden yukarı olan dirliklere has adı verilmekteydi.” (Demirtaş,
2012, s. 251)

Osmanlı Devleti’nde tahrir sistemi mali yönetimin önemli bir unsurudur. Tahrir, yazmak demektir. Osmanlılar genel olarak arazi durumunu, vergiye esas oluşturacak nüfusu
belirlemek için önceden beri Türk-İslam devletlerinde uygulanagelen kayda geçirme sistemini geliştirmişlerdir. Tahrirler Osmanlı Devleti’nin başından beri düzenli bir şekilde
yaptırılmıştır. Buna göre yeni bir bölgenin fethedilmesi, tahta yeni bir padişahın çıkması
veya ilgili bölgede mali-iktisadi yönden değişiklik meydana gelmiş olduğunun düşünülmesi tahrir çalışması yapılmasının sebepleri arasındadır.

Osmanlı Vakıf Sistemi
Osmanlı tarihçilerinin üzerinde birleştikleri konuların başında Osmanlı Devleti’nin bir
vakıf medeniyeti oluşturmuş olması gelmektedir. Buna göre başta Osmanlı ailesi mensupları olmak üzere birçok insanın mallarının veya varlıklarının bir kısmını kamu yararın kullanılmak üzere ayırması toplumu pek çok yönden güçlendirmiştir. Vakıf sistemi
insanın öldükten sonra da sevap kazanmasına sebep olacağına inanılan “sadaka-i cariye”
(akmaya devam eden sevap) anlayışıdır. Vakıflar, temeli iyilik yapma, insanlara yardım
etme düşüncesine dayanan çok çeşitli amaçlarla kurulabilmektedir. Öğrencilerin ihtiyacının karşılanması, bilimle uğraşan insanların desteklenmesi gibi amaçlardan başlayarak
mesela Fatih Sultan Mehmet’in vakfiyesinde bulunan sokak hayvanlarının beslenmesi gibi
maksatlara da bağlanabilmektedir.
Bu yüzden vakıflar, hizmet edeceği alana göre, vakıf için ayrılan mal türlerine göre,
yönetimlerine göre, mülkiyetine göre, kiraya verilmesine göre çeşitlere ayrılabilmektedir.
Vakıf sistemi ise bir tür sosyal güvenlik organizasyonu, eğitim teşkilatlarının destekleyicisi, sağlık, din işleri ve benzeri konuları destekleyen mali bir sistemdir. Bir bakıma yatırım
harcamaları dediğimiz türden harcamalar vakıf kurumları üzerinden karşılanırdı.

Osmanlılarda Adliye Teşkilatı ve Hukuk Sistemi

Osmanlı Devleti’nin hukuk sistemi üç ayrı kısımdan oluşur. Buna göre ana yapıyı şer’i hukuk dediğimiz İslam hukuku oluşturur. Bununla birlikte İslam hukukunun da izin verdiği
ve kesin düzenlemelerin bulunmadığı alanlarda Osmanlı padişahlarının kanunnamelerle
oluşturdukları bir hukuk daha vardır ki buna örfi hukuk denilir. Ayrıca devletin yönetimi
altında yaşayan gayrimüslimler evlenme, boşanma, miras gibi konular başta olmak üzere,
kendi cemaatlerinin uyguladıkları hukuka uymakta serbest idiler.
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Osmanlı Devleti’nde hukuk sisteminin temelini oluşturan İslam hukukunun asli ve
ikinci olmak üzere iki tür dayanağı bulunmaktadır. Asli olarak kitap (Kur’an), sünnet,
icma (müçtehitlerin aynı görüşte birleşmeleri) ve kıyas (bir olay için Kur’an ve sünnette
açıkça belirtilmiş bulunan bir yargıyı, hakkında bir hüküm bulunmayan bir konuya uygulamak) olmak üzere dört ana kaynağı bulunmaktadır. Bu ayrıca belirtmeye gerek olmaksızın tamamen dinî kaynaklara dayalı bir hukuk sisteminin öngörülmüş olduğunu ortaya
koymaktadır.
Örfi hukuk olarak anılan ve padişahın belirlediği kanunlarla oluşturulan hukuk ise
şer’i hukuk ile çelişmez, hatta onun bir devamı gibi değerlendirilirdi. Çünkü İslam hukuku devlet başkanlarına geniş yetkiler tanımış ve özellikle devlet yönetimini ilgilendiren,
kamu hukuku konularında adaletle hükmetmek, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak
gibi ana prensiplere uygun olmak koşuluyla padişahlara kanun koyma yetkisi vermiştir.
Bu bakımdan örfi hukukun laik bir hukuk olduğu düşünülmemelidir. İlk defa terim olarak
Fatih devrinde kullanıldığı görülen örfi hukukun Osmanlı Devleti’ndeki en çok tanınmış
iki örneği Fatih ve I. Süleyman (Kanuni) kanunnameleridir.
Bu genel çerçeve içinde Osmanlı Devleti’nin Tanzimat’tan önceki Adliye teşkilatı 1.
Şer’iye mahkemeleri, 2. Divan-ı Hümayun ve 3. cemaat mahkemelerinden oluşmaktadır.
Şer’iye mahkemelerinde genellikle kadı adı verilen tek hâkim tarafından yargılama yapılır.
Kadının evi genelde mahkeme olarak da işlev görür. Aynı şekilde kazaskerlerin, İstanbul
kadısının da bu iş için ayrılmış bir mahkeme binası yoktu, onlar da evlerinde yargılama
yapmaktaydılar. Bu durum 1837’de İstanbul kadılığı ile Rumeli ve Anadolu kazaskerliğinin şeyhülislamlığa nakledilmesine kadar devam etmiştir. Divan-ı Hümayun ise daha
önce belirtildiği üzere bir üst mahkeme işlevi görmektedir. Davacılar, kadılarca karara
bağlanan dava konularında dilerlerse Divan-ı Hümayun’a veya veziriazamın konağında
toplanan Cuma Divanı’na başvurup davalarının yeniden ele alınmasını isteyebilirlerdi.
Kadılar, ancak atandıkları bölgede davaya bakabilir, bölgelerinin dışındaki yerlerde
dava ele alamazlar. Kadıların görevleri padişah tarafından sınırlandırılıp genişletilebilir. Osmanlı klasik mahkemelerinin önemli özelliklerinden birisi davaların hızla karara
bağlanmasıdır. Mahkemelerde yargıç görevini üstlenen kadıdan başka, kadı yardımcıları olarak naib, davalı ve davacıyı mahkemeye getiren ve iddiaları dile getiren (bugünkü
güvenlik görevlisi ve savcı), kolluk işlerini yürüten subaşı, infaz memuru niteliği taşıyan
asesbaşı, çavuş, Türkçe bilmeyenler için bulundurulan tercüman, müşavir, mübaşir, kâtip,
miras davalarında miras paylaştırması yapan kassam gibi görevliler bulunurdu.

Devlet Teşkilatında Bozulma Nedenleri ve Tedbir Arayışları

Osmanlı Devleti’nin gerilemesinin pek çok sebebi gösterilebilir. Bunları bu ünite için kurumsal yapılardaki bozulma açısından ele alacak olursak öncelikle devletin sınırlarının
büyümesi ile kurumların dinamizmini kaybetmesi arasındaki ilişkiye değinmek gerekir.
Bu durum biraz da devletin rekabet halinde olduğu Avrupa devletlerindeki gelişmeleri
fark etmedeki gecikmesinden kaynaklanmaktadır.
Merkezî devlet teşkilatının bozulmasında şehzadelerin yetişmesinde yetersizlik ve
sancağa çıkmamaya başlamaları dolayısıyla görülen yönetim tecrübesizliği, küçük yaşta
tahta çıkan padişahların bulunması, görevlendirmelerde rüşvet ve kayırmacılığın artması
büyük ölçüde etkili olmuş ve merkezî otorite zayıflamıştır. Osmanlı ordusunun esasını
oluşturan merkez ordusu kapıkulu ocakları ile eyalet ordusunun esasını oluşturan tımarlı sipahiler 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bozulmaya başlamıştır. Buna karşılık
aynı yüzyılda Avrupa’da sürekli eğitim yapan ve ateşli silahlar kullanan birlikler kurulmaya başlanmıştır. Devşirme kanununa uyulmaması yüzünden herkesin kapıkulu ordusuna
alınmaya başlaması, sayısının artması sebebiyle hem eğitim düzeninin gevşemesine, ka-
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pıkulu ocaklarında disiplinin kaybolmasına neden oldu hem de hazinenin bu konudaki
masraflarının artması mali sorunlar doğurdu. 17. yüzyıldan itibaren iktidar mücadelelerinde taraf olmaya, yasak olmasına rağmen evlenmeye, ticaretle uğraşmaya, İstanbul
esnafını haraca bağlamaya başladılar. Aynı şekilde tımar düzeninin bozulması, geleneksel savaş araç ve yöntemlerinin geliştirilememesi eyalet ordusunun da başarısızlığına yol
açtı. Hatta bazıları Celali isyanlarına katıldı. Tımar sisteminin bozulmasıyla eyaletlerde
asker yetişmemeye başlaması, Anadolu’da 17. yüzyıldaki Celali isyanları, Osmanlı-Rus ve
Osmanlı-Avusturya savaşlarının ekonomik, siyasal ve insan kaynağı bakımından gittikçe
yıpratıcı boyutlara varması, nüfus artışı, medreselerin kendisini yenileyememesi bir yana
önceki dönemlerdeki felsefe, mantık gibi derslerin müfredattan çıkarılması gibi daha pek
çok iç ve dış sebepten kaynaklanan bir çöküş süreci yaşanmıştır.
Osmanlı Devleti’nin temel taşlarından sayılan ve başlangıçtan itibaren sürekli gelişen
ve kurumlaşan ilmiye sınıfı da 16. yüzyıldan itibaren bozulmaya yüz tutmuştur. Mülazemet sistemi denilen, bekleme ve olgunlaşma süresine uyulmamaya başlanılması, ilmiye
ailelerine verilen imtiyazlar ve bu ailelerin giderek liyakat kaybetmesi; medreselerdeki
eğitim sisteminin bozulması, üst düzey medreselerin taşrada yaygınlaştırılamaması, ders
müfredat ve planlarının güncellenmemesi bu alandaki gerilemenin önemli sebepleri arasında sayılmaktadır.
Devleti yönetenler ve aydınlar 18. yüzyıldan itibaren bu çöküşün durdurulması için
tedbirler düşünmeye, çareler aramaya başlamışlardır. Kurumların yenileştirilmesi, düzeltilmesi açısından yapılan işlemlerin büyük ölçüde düzeltme, iyileştirme niteliği taşıyan,
radikal olmayan girişimler olduğu görülmektedir. Bu açıdan kurumların iyileştirilme çabalarına yakından bakalım.

TANZİMAT’A GİDEN SÜREÇTE VE TANZİMAT DÖNEMİNDE
KURUMSAL DEĞİŞİMLER
Osmanlı Devleti’ndeki iyileştirme çalışmalarını 18. yüzyılın başından, III. Selim’in
Nizam-ı Cedit girişiminden başlatmak yaygın kabul gören bir anlayıştır. Her ne kadar
daha önce de kimi padişahların iyileştirme, düzeltme çabaları olmuşsa da bu padişah
tarafından yapılan çalışmaların sistemli ve bütüncül bir nitelik taşıması bu dönemden
başlayarak sonuna kadar İmparatorluğun reform çalışmalarının birbirini izleyen ve hemen hepsinin aynı doğrultuda kabul edilebileceği zincirleme bir ıslahat süreci olarak değerlendirilmesini sağlamaktadır. Bu süreçlerdeki iyileştirme faaliyetlerinin ortak niteliği,
Devlet’in giderek hızlanan gerileme ve çöküşünün önüne geçmek ve bütün bu girişimlerin
süreç içerisinde daha da belirgin bir biçimde Batı’daki gelişmeler örnek alınarak yapılması
olmuştur. Yani Osmanlı’daki değişim de Batı’da 17. yüzyılda zirveye çıkan aydınlanma
ve modernleşme sürecinin bir sonucu olmuştur. Bunun Osmanlı kurumlarına yansıması
elbette arka plandaki felsefi değişimlerin farkında olunarak yapılmış olduğunu göstermez.
Osmanlı aydın ve bürokratları ancak 19. yüzyılın başından itibaren Batı’daki değişmelerin
arka planındaki hümanizm anlayışının bir parça farkına varmışlardır.

Devlet Teşkilatındaki Reform Çalışmaları ve Yeni Kurumlar
Yukarıda klasik Osmanlı yönetiminin en önemli kurumu olarak belirttiğimiz Divan-ı Hümayun 17. yüzyıldan itibaren giderek öneminin kaybetmiştir. Bütün kanunların gözden
geçirilip gerektiğinde yenisinin çıkarıldığı bir yasama, devlet işlerinin görüşülerek gereken
işlemlerin yapıldığı bir yürütme ve şikâyetlerin karara bağlandığı bir yüksek yargı organı
durumunda olan Divan-ı Hümayun bütün bu görevlerini de zaman içerisinde yapamaz
hâle gelmiş; artan iş yükü karşısında etkinliğini kaybetmeye başlamıştı. Elbette bütün bu
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görevlerini padişah adına ve sonunda da onun onayıyla yapardı. Yani bir kuvvetler birliği
söz konusu idi. Klasik dönem Divan-ı Hümayun’unda bitirilemeyen meseleler sadrazam
tarafından toplanan İkindi Divanında ele alınır ve tamamlanırdı. 19. yüzyılda güçlü bir
icra makamı haline gelen Babıâli, bu uygulamanın sonunda güçlenen sadrazamlık makamının bir göstergesi idi. Dolayısıyla Divan-ı Hümayun’un etkisinin kaybolmaya yüz
tutmasıyla birlikte aslında padişahın etkisinin azalmaya ve icra gücünün vezir konağına
kaymaya başlamış olması son dönem değişimlerin temel noktalarından birisidir. Elbette
19. yüzyılda saray dışında bir yeni güç merkezi olan Babıâli’nin doğuşu, İkindi Divanı’nın
yeniden yapılandırılmasıyla mümkün olmuştur.
Divan-ı Hümayun’un görevleri, II. Mahmut devrinde sadrazamın ve divanda görev
alan kimselerin yaptıkları işler dikkate alınarak düzenlenen bakanlıklar tarafından devralınmıştır. Buna göre sadrazam kethüdası önce mülkiye, daha sonra 1837’de dâhiliye
nazırı olmuştur. Reisülküttap hariciye nazırı, defterdar maliye nazırı oldu. Bu döneme
gelinceye kadar İstanbul’da dış ilişkiler geleneksel bir biçimde yabancı elçilerle Osmanlı
Devleti yetkilileri arasında Fenerli Rum tercümanlar aracılığıyla yürütülmekteydi. Yunan
isyanı yüzünden bu tercümanlara olan güven azalmış ve nihayet 1821’de son Rum tercüman görevden uzaklaştırılmıştı. 1821-1833 yılları arasında tercümanlık işlerine olan
ihtiyaç geçici tedbirlerle yürütülmüş nihayet 1833 yılında hariciye nazırlığı bünyesinde
bir “Tercüme Odası” kurulmuştur. Tercüme Odası, sadece bir devlet dairesi değildi; aynı
zamanda özellikle bir eğitim kurumu işlevi görecek ve Tanzimat Dönemi genç aydınları
burada Fransızca öğreneceklerdir.
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Tercüme Odasının Osmanlı modernleşmesinde hangi katkıları olmuştur?
III. Selim tarafından Avrupa başkentlerinde daimî elçiliklerin açılması diplomasi alanındaki önemli kurumsal oluşumlardan birisi idi. Böylece Batı ile ilişkiler ve Batı’daki
gelişmelerin yakından izlenmesi kurumsal bir nitelik kazanmış oldu. II. Mahmut 1834’te,
Avrupa’nın büyük başkentlerinde Osmanlı büyükelçiliklerini yeniden kurdu. Yeni büyükelçiler, maiyetlerinde genç Osmanlı kâtiplerini götürdüler ve böylece modern görünümlü bir kadronun meydana gelmesine vasıta da oldular. Osmanlı modernleşmesinin
temsilcisi olacak aydın bürokrat kuşaklar ilk önce bu iki kurumdan, tercüme odası ve
büyükelçiliklerden yetişmiştir (Zürcher, 2000, s. 71).
Divan-ı Hümayun’un yasama görevini üstlenmek üzere danışma meclisleri kurulmuştur. Yasama organı niteliğini taşıyan ilk Osmanlı meclisi “Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye” (1838), yine aynı yıl sadrazama danışmanlık yapmak üzere “Dâr-ı Şûra-yı Bâbıâli” adlı
bir meclis ile askerlik alanındaki reformları hazırlamak amacıyla “Dar-ı Şûra-yı Askerî”
(1836) kurulmuştur (Seyitdanlıoğlu, 2006, s. 278). Meclis-i Vâlâ bir bakıma Tanzimat Fermanının ilanına hazırlık niteliği taşıyordu. Padişah, yetkilerini kendi isteği ile bu kuruma
devretmiştir. Bir başkan, dokuz üye ve iki kâtipten oluşan bu kurul bugünkü Yargıtay ve
Danıştay’ın görevlerini, yani adli ve idari yüksek yargı görevlerini birlikte üstlendiği gibi
yeni çıkacak kanunlara hazırlık yapma görevi de bulunmaktaydı. Tanzimat’ın ilanından
sonra bu kurum yeniden ele alınarak üye sayısı çoğaltıldı ve Tanzimat’ın getirdiği ilkelerin uygulamaya geçirilmesinde büyük rol oynadı. Hatta demokratik ülkelerde olduğu gibi
bakanların meclis üyelerinin sorularına cevap vermeleri, gündemin üyelere toplantıdan
önce dağıtılması, görüş açıklayan üyelerin görüşlerinden dolayı sorumlu tutulmaması,
kararların oy çokluğuyla alınması ve zabta geçirilmesi, Hıristiyan tebaanın Babıâli’ye bildirdiği şikâyetlerin incelenmesi gibi birçok özellik Meclisin çalışma sistemine yansımıştı.
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Meclis-i Vâlâ 1854 yılında “Meclis-i Âli-yi Tanzimat” ve “Meclis-i Ahkâm-ı Adliye”
adlarıyla ikiye bölünmüş, görev ve yetkileri yeniden belirlenmiştir.
Meclis-i Tanzimat yasama görevini üstlenmiş, öncekinden farklı olarak yetkisi artmıştır. Buna göre sadece hükümetten gelen kanun önerilerini değil, kendi uygun gördüğü
konuları da görüşmeye almıştır. Her iki meclisin üye sayıları artırılmış ve üyeler kalemiye,
ilmiye ve seyfiye sınıflarından sadrazamın teklifi padişahın onayı ile atanmıştır. Tanzimat
Dönemi, meclis uygulamasının oldukça yaygın olarak görüldüğü bir dönem olmuştur.
Meclis-i Ahkâm-ı Adliye ise yüksek yargı organı olarak çalışmıştır. Bununla birlikte bu iki
daire de iş yükünü hafifletemediği için 1860 yılında Reşit Paşa’nın ölümünden sonra iki
kurum tekrar birleştirilerek üç daire şeklinde çalışması planlanmıştır. Bu üç daireden birisi yasama, birisi temyiz mahkemesi, bir diğeri de idari soruşturmalardan sorumlu oldu.
Bu uygulama da istenilen çalışma kolaylığını sağlamadığı için 1867’de yeniden iki kurum yapısına dönülmüştür. Bu kurumlar son yapılandırmada bugünkü Danıştay karşılığı
“Şûra-yı Devlet” ve bugünkü Yargıtay karşılığı “Divan-ı Ahkâm-ı Adliye” adlarını almışlardır. Fransa’nın baskısıyla oradakine benzer biçimde yapılan bu son düzenlemenin öncekilerden bir farkı da Müslüman ve Hristiyan üyelerce oluşturulmuş olmasıydı (Zürcher,
2000, s. 91). Bununla birlikte Şûra-yı Devlet’in kuruluşunda Sultan Abdülaziz, Osmanlı
tarihinde ilk defa olarak kuvvetler ayrılığı ilkesinden söz etmiştir. Tanzimat Dönemi meclisleri I. Meşrutiyet meclisine gidiş konusunda önemli rol oynamışlardır.
Burada ele aldığımız meclislerin dışında çeşitli bakanlıkların kendi alanları ile ilgili
olarak sınırlı meclisler oluşturduğu görülmektedir. Bu çerçevede, Meclis-i Umur-ı Nafia,
Meclis-i Muhasebe-i Mâliye, Meclis-i Maarif-i Umumiye, Meclis-i Umur-ı Sıhhiye vb. gibi
her biri bir bakanlığın çalışma alanında uzmanlaşan danışma meclisleri oluşturulmuştur. Bütün bu meclisler Meclis-i Vâlâ’ya bağlı olarak çalışmaktaydılar. Ayrıca güncel bazı
sorunların (imar planlarının yapılması, bütçe açığının kapatılmasını sağlayacak tedbirler
üretilmesi gibi) halledilmesi için geçici meclisler kurulmuş; kurulma amaçlarını tamamladıktan sonra bunların görevleri sona ermiştir. Böylece klasik dönemdeki Divan-ı Hümayun ve meşveret meclisi uygulamaları 19. yüzyılda padişahtan bağımsız yasama, yürütme
ve yargı organları biçiminde çalışmaya başlamıştır.
Tanzimat Fermanının ön gördüğü prensiplerden birisi olan vergi toplanmasının gerçekleşebilmesi için taşra teşkilatlarında da bazı reformlar yapılmıştır. Bunların başında
“muhassıllık meclisi” diye adlandırılan meclisler kurdular (1840). Bu meclislerde yörede
yaşayan gayrimüslim halk varsa onların temsilcileri de bulunmuştur. Bu meclisler vergi
reformunun başarısızlığa uğraması sebebiyle önce kapatılmış, yerlerine danışma meclisleri kurulmuş; 1849’da ise eyalet meclisleri oluşturulmuştur.
Ayrıca İmparatorluğun Avrupa’daki topraklarının, Batılıların müdahalelerinden ve
devletten ayrılma tehdidinden kurtulabilmesi için 1864’te bir Tuna Vilayeti Nizamnamesi
hazırlanmıştır. Daha sonra 1867 ve 1871’de yeniden gözden geçirilerek İmparatorluğun
tamamında uygulanacak olan Vilayet Nizamnamesine göre devletin taşra teşkilatı vilayet, liva (sancak), kaza ve köy birimlerinden oluşmaktadır. Vilayetlerde valinin, livada
mutasarrıfın, kazada kaymakamın, nahiyede nahiye müdürünün, köy ve mahallelerde ise
muhtarın yönetici olacağı bu birimlerin yönetimi idare meclisleri ile gerçekleştirilecekti.
Valinin başkanlığında toplanan vilayet meclisi (il genel meclisi) hâkim, mektupçu, defterdar, hariciye memuru, müftü, gayrimüslimleri temsilen onların ruhani lideri ve halk
tarafından seçilen ikisi Müslüman, ikisi gayrimüslim dört sivil temsilciden oluşacaktı.

73

74

Yeni Türk Edebiyatına Giriş II

Bu meclis düzeni yerel yönetimlerin diğer kademelerinde de aynı şekilde uygulanacaktı.
Araştırmacılar Osmanlı Devleti’ndeki merkezî meclislerin yanı sıra, taşra teşkilatlarında
da böyle bir meclis düzeni ve hiyerarşisi oluşturulmasının parlamenter sisteme gidişte bir
işlev gördüğünü belirtmektedirler. Aynı nizamname ile liva ve kazalarda belediye teşkilatları oluşturuldu. Bu taşra teşkilatı yapısı Cumhuriyet Dönemine (1930) kadar devam etti.

Askerlik Alanındaki Kurumsal Dönüşümler
Osmanlı Devleti’nin gerilemesindeki en önemli sebeplerden birisi yukarıda da değinildiği üzere askerî teşkilattaki bozulmadır. Askerî teşkilattaki bozulmaya karşı tedbir almak için 17. yüzyıldan itibaren çeşitli çalışmalar yapılmıştır. II. Osman’ın bu uğurda
canından olduğu kaydedilmektedir. Bu yüzyıldaki iyileştirme hareketleri genellikle Kanuni dönemindeki yapıya dönme arayışları şeklinde olmuştur. 18. yüzyıla gelindiğinde
ise Batılı devletlerin askerî üstünlüğünü kabul edecek bir biçimde Avrupaî düzenlemeler düşünülmeye başlanılmıştır. Bu konuda I. Mahmut (1696-1754) Fransa’dan Comte de
Boneval’i (Humbaracı Ahmet Paşa (1675-1747)) getirerek humbaracı ocağında ıslahat
yaptırdı. 1734 tarihinde “Hendesehane” adlı subay okulu açıldı. Bu okul III. Selim zamanında kurulacak olan Mühendishane-i Berri-yi Hümayun’un çekirdeğini oluşturacaktır.
III. Mustafa (1757-1774) Baron de Totte (1733-1793) adlı uzmana sürat topçuları ocağını
açtırdı. III. Mustafa zamanında Rus donanmasının Çeşme’de Osmanlı donanmasını yakması (1870) üzerine deniz mühendislik okulu olan Mühendishane-i Bahri-yi Hümayun
açılmıştır (1775). Ayrıca donanma personelinin kışlalarda sürekli eğitim yapan birliklere
dönüşmesi sağlanmıştır. I. Abdülhamit, İstihkâm Okulunu açtı (1784).
Bu konuda asıl geniş çaplı çalışmaya yüzyılın sonlarında III. Selim tarafından girişilmiştir. III. Selim önce devlet ileri gelenlerinden layiha adı verilen ve devletin bozulmasını engelleyecek düzenlemeler hakkında raporlar istemiştir. Gelen raporlara göre devlet
düzeninde geniş çaplı iyileştirmeler yapmayı hedefleyerek raporlarda da öncelikli olarak
teklif edilen askerî alandan işe başlamayı planladı. “Nizam-ı Cedit” adı ile Avrupa tarzında
modern bir ordu kurdu (1793). Bu ordu, üniformasından başlayarak bölük, alay ve taburlardan oluşan böylece modern ordunun temeli de sayılabilecek bir yapılanma üzerine kurulmuştu. Avrupa tarzında eğitim veren kara mühendislik okulu Mühendishane-i Berri-yi
Hümayun (1795) açıldı. Görünüş olarak Fransız ordusuna benzeyen bu ordu gerek halk,
gerek merkezî teşkilatın güçlenmesini istemeyen ayanlar ve gerekse kendi sonunun geldiğini düşünen Yeniçeri Ocağı tarafından benimsenmemiştir. Nitekim 1807 tarihinde yeniçerilerin çıkardığı Kabakçı Mustafa İsyanından sonra Nizam-ı Cedit ordusu dağıtıldı.
Devletin savaş gücünü oluşturan yeniçeri ocakları, Sırp ve Mora isyanlarını bastırmakta başarısız olduğu gibi devlet teşkilatında reformlar yapmak isteyen yenilikçi merkezî
otoriteye karşı da sürekli bir tehdit halinde bulunuyordu. İşin gerçeği İstanbul esnaf ve
halkı da yeniçerilerin disiplinsiz davranışlarından rahatsız idi. Bu yüzden bir yıl kadar
tahtta kalan IV. Mustafa’dan sonra yönetimi ele alan II. Mahmut, ordunun yenilenmesi
fikrinden asla vazgeçmedi. Önce Avrupa tarzında “Sekban-ı Cedit” adıyla bir ordu kurmaya çalıştı; fakat yeniçeriler bir yıl sonra isyan ederek bu orduyu da kaldırttılar (1809).
II. Mahmut bir süre sonra Avrupa tarzında “Eşkinci Ocağı” (1826) adlı yeni bir ordu daha
kurdu. Yunan isyanını bastıramayan yeniçeriler buna karşı da yeniden isyan ettiler. Bu
defa II. Mahmut hazırlıklıydı. İlmiye sınıfının, halkın ve topçu birliklerinin desteğini almıştı. Padişah devletin ilk yıllarından itibaren yükselme döneminde devletin ve milletin
faydasına hizmetleri olmasına rağmen, zaman içerisinde disiplini kaybolan ve devletin
baş belası haline gelen yeniçerilere karşı halkı savaşa çağırdı. Sancak-ı şerifi Sultan Ahmet
Meydanına diktirdi. Bu meydanda yaklaşık yüz bin kişi toplandı. Topçu birlikleri yeniçeri
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kışlalarını bombaladı. Ardından halk ve askerler yeniçeri kışlalarına hücum etti. Yeniçeriler, halk ihtilâli ile yok edildi. Bu olay tarihe “Vaka-yı Hayriye” (Hayırlı Olay) olarak geçti.
Bu olaydan sonra “Asakir-i Mansûre-i Muhammediye” adıyla daha önceki deneyimleri
de göz önünde tutarak merkezî otoriteye bağlı yeni bir askerî birlik kuruldu. Nizam-ı Cedit ordusunun yapısına benzer şekilde oluşturulan bu ordunun rütbe ve birlikleri yeniden
belirlenmiştir. Merkezde ve taşrada yeni ordunun birlikleri oluşturulmuştur. Ayrıca ordunun subay ihtiyacını karşılamak üzere Harbiye Mektebi (1834) kurulmuş ve ordunun adı
da “Asakir-i Nizamiye” olarak değiştirilmiştir.
Tanzimat Fermanıyla birlikte askerlik sürelerinin belirlenmesi ilkesi, 1843’te beş yıl
askerlik, yedi yıl da ihtiyat süresi kararı ile uygulamaya dönüşmüştür. Ayrıca askerlik hizmeti vatan görevi olarak kabul edilmiştir. Aynı yıl Osmanlı ordusu, Fransız ve Prusya
ordularının teşkilat yapısına göre yeniden organize edildi. Buna göre Osmanlı ordusu 1.
muvazzaf askerler, 2. yedek askerler, 3. yardımcı kuvvetler, 4. başıbozuklar olmak üzere
dört kategoriye ayrıldı. Ayrıca muvazzaf kuvvetler Üsküdar, İstanbul, Manastır, Harput
(Elazığ), Şam ve Bağdat merkezlerinde konuşlanmak üzere altı orduya ayrıldı. 1847’de
gayrimüslimlerin de askerlik yapabilmelerine ve albaylık rütbesine kadar yükselebilmelerine imkân sağlandı. Ancak bu kanun özellikle gayrimüslimlerin karşı çıkmaları yüzünden uygulanamadı ve askıya alındı.
II. Abdülhamit zamanında 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşından sonra imzalanan Berlin Antlaşmasıyla Doğu Anadolu’da ıslahat yapması kararlaştırılan Osmanlı Devleti, özellikle Rus ve İngilizler tarafından kışkırtılan Ermeni örgütlerinin halka saldırması üzerine
Hamidiye Süvari Alayları adıyla birlikler kurdu. Öte yandan 1867’de kaptan-ı deryalık
kaldırılarak bahriye nezareti oluşturuldu.

Eğitim ve Bilim Alanındaki Çalışmalar ve Yeni Kurumlar

Modernleşme süreci içerisinde bilginin kitlelere yaygınlaşması bakımından Avrupa’da da
önemli bir gelişme aygıtı veya sembolü olarak kabul edilen matbaanın Osmanlı topraklarında kurulması, bu sürecin gecikmeli olması uzun yıllar tartışılmış ve Osmanlıların Avrupa’daki gelişmelere ayak uydurmada ne kadar zaman kaybettiğinin bir göstergesi olarak
işaret edile gelmiştir. Gerçekten de modernleşmenin Batı’daki ilk tezahürlerinden birisi
bilginin halka, geniş kitlelere yayılmasının, ulaştırılmasının kolaylaşması olduğu gibi aynı
zamanda 19. ve 20. yüzyıllarda daha da belirgin biçimde görülecek olan bilginin standart
hale getirilerek eğitim öğretimin bu standarda göre yapılması anlayışı da modern dönemin yaklaşımları arasında idi. Bu bilginin 17. yüzyıldan itibaren Avrupa’dan dünyanın
diğer bölgelerine yayılmaya başlayan ve 19. yüzyılda zirve noktasına ulaşacak olan pozitivist ve eleştirel bilgi olduğunu belirtmek ve modern dünyanın temelinde bu kavramların
tuttuğu önemli yere işaret etmek gerekir.
Osmanlı ülkesinde de değişen dünyaya uymak ihtiyacı ve hatta zorunluluğu yararcı bir
biçimde devletin ilk çözülme noktasını oluşturan askerlikle ilgili alanlarda pozitif bilimler
öğretimini yapacak okulların açılması ile kendini gösterdi. Bu gelişmelerin ilk örneklerini
18. yüzyılın ikinci yarısında III. Mustafa (1757-1774) ve I. Abdülhamit’in (1774-1789) hükümdarlığı sırasında yapılan ıslahat çalışmalarında görüyoruz. Bu iyileştirmelerde özellikle ordunun düzene sokulması ve geliştirilmesi başlıca amaç idi. Bu bağlamda humbaracı ve topçu askerlerinin eğitim ve öğretiminin geliştirilmesine çalışılması, donanmanın
yenileştirilmeye çalışılması dikkati çeker. Matematik bilimleri öğretmek amacıyla Haliç’te
kurulan Mekteb-i Riyaziye’de (1773) Baron de Totte ile İngiliz asıllı Kampel Mustafa ve
bazı yabancı hocalar tarafından ders verilmeye başlandı. 1773’te kurulan Mühendishane-i
Bahri-yi Hümayun da İstanbul Teknik Üniversitesi ve Deniz Harp Okulu gibi modern
Türk eğitim sisteminin sonraki yıllardaki önemli kurumlarına kaynaklık etmiştir.
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Bu ilgi II. Mahmut döneminde biraz da Mısır valisi Mehmet Ali’nin Batı kurumlarını
taklitte sağladığı başarının cesaretiyle daha da artmıştır. 1838’de Meclis-i Umur-ı Nafia’nın
eğitim işleriyle de ilgilenmesi kararı alınmış; böylece medrese eğitimi devletin kontrolüne alınmak istenmiştir. Aynı yıl modern eğitim teşkilatına doğru giden bir kurum olarak Mekâtib-i Rüştiye Nezareti kurulmuştur. Bu dönemde Batı’ya eğitim maksadıyla öğrenci gönderilmesine de başlandığı görülüyor. Ayrıca Avrupa tarzı okulların açılmasına
devam ediliyordu. Bu çerçevede 1827’de sivil ve askerî doktor yetiştirmek üzere kurulan
Tıbhane-i Âmire, Osmanlı modern tıp tarihinin başlangıcını oluşturur. Daha sonra (1832)
Cerrahhane açılmış; bu iki kurum daha sonra birleştirilerek Mekteb-i Tıbbiye-yi Şahane
oluşturulmuştur (1839). Sultan II. Mahmut’un Mekteb-i Tıbbiye’nin yeni binasını açarken
yaptığı konuşmada öğrencilerin tıp bilimlerini okulda Fransızca olarak öğreneceklerini,
ancak asıl amacın Fransızca öğrenmek değil, bilimi öğrenmek ve yavaş yavaş kendi dilimize aktarmak olduğunu belirtmiştir. 1831’de yeni orduya uymadığı gerekçesiyle kaldırılan
Mehterhane-i Hümayu’nun yerine kurulan ve Cumhuriyet Döneminde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasına dönüşecek olan Mızıka-yı Hümayun Mektebi, 1834’te Mekteb-i
Ulum-ı Harbiye açıldı.
Tanzimat’tan önce Osmanlı Devleti’nde açılan bütün yüksek okullar askerî okullardı
(Baltacı, 1993:103). Tanzimat’tan sonra sivil yüksekokullar da açılmaya başlanılmıştır. Osmanlı yenileşmesinin en önemli faktörlerinin başında II. Mahmut’tan itibaren her düzeyde
açılan eğitim kurumları gelmektedir. Bu dönemde eski sıbyan mekteplerinin yerine “ibtidai” adı verilen ilköğretim okulları açılmıştır. İlköğretim yedi yaşına basan her çocuk için
İstanbul’da zorunlu hale getirilmiştir. 1838’de ise ilköğretimden sonraki basamak olarak
rüştiyeler açılmıştır. Rüştiyelerin ilkokul seviyesindeki ibtidailer ile lise seviyesindeki idadiler arasında bulunması sebebiyle bugünkü ortaokul düzeyinde olduğu veya buna benzer
bir ara dönem oluşturduğu söylenebilir. Sultan Abdülaziz döneminde kurulan Mekatip-i
Umumiye Nazırlığı (1848) birçok rüştiye ve idadi açılmasını sağlamıştır. Bu okulların plan
ve programları düzenlenmiştir. Bununla birlikte ilk açılan rüştiye olan Mekteb-i Maarif-i
Adliye’nin Babıâli kalemlerindeki memurların bilgilerini artırmak için açıldığı ve 1852’ye
kadar arka arkaya açılan rüştiyelerin Ulum-ı Edebiye (1839), Daru’l-Muallimin (1848),
Daru’l-Maarif (1849) adlarını taşıdığı ve bu kısa zamanda İstanbul’daki rüştiye sayısının
onu geçtiği görülmektedir. 1869’da yayımlanan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’yle ilk,
orta ve yüksek eğitimin örgün öğretim olarak planlanmasının hukuki ve idari alt yapısını
oluşturmuştur. Bu nizamnamenin sonuçlarını şu şekilde özetlemek mümkündür:
“1. Modern maarif sistemi medrese eğitimi aleyhine genişledi.
2. Talim, terbiye ve tedris denilince modern eğitim anlaşılmaya başlandı.
3. Eğitim ve öğretim dinî alandan dünyevi alana kaydırıldı.
4. Eğitim politikası, plan ve programları devlet tarafından yazılı olarak tespit edildi.
5. Maarif teşkilatı genişletildi ve düzenlendi.
6. Okulların kurulması, konuyla ilgili reformların yapılması hükûmetin yetkisine bırakıldı.
7. Kanun aynı zamanda birbirinden tamamen ayırdığı medrese ve modern eğitim
sahaları ile eğitimde ikilik denilen durumun ortaya çıkmasına yol açmış oldu.”
(Kodaman, 1993, s. 457).
Adı geçen nizamnamede 500 haneye bir rüştiye açılması belirtilmiştir. Bu çerçevede 1874-75 öğretim yılında 400’e yakın rüştiye bulunduğu iddia edilmektedir (Baltacı,
1993:79). Bu nizamname ile oluşturulan eğitim teşkilatlanması 1872’deki bazı değişiklik-
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lerle 1876’ya kadar devam etmiştir. II. Abdülhamit döneminde 1879 tarihinde Maarif Nezareti yeniden organize edildi ve modern bir yapıya kavuşturuldu. Bu yeni düzenlemeye
göre Nezaretin yapısı, nazır (bakan) ve müsteşarın yönetiminde Mekatib-i Âliye (yüksek
öğretim) Dairesi, Mekatib-i Rüştiye (orta öğretim) Dairesi, Mekatib-i Sıbyaniye (ilköğretim) Dairesi, Telif ve Tercüme Dairesi, Matbaalar Dairesi adlarıyla beş daireye ayrılmıştır.
Buradaki Telif ve Tercüme Dairesi daha ziyade halka dönük eserler hazırlayan bir birim
olarak düşünülmüştür.
Ortaöğretimin ikinci kademesini oluşturan, bugünkü lise dengi kabul edilebilecek
olan idadiler ise 1873’ten itibaren açılmaya başlanılmıştır. 1868 yılında açılan Galatasaray
Sultanisi, Fransızca ve Türkçe eğitim öğretim yapan Fransız okulları modeliyle kurulmuştur. Galatasaray’dan başka benzer sistemle eğitim veren Darüşşafaka (1873) ve Amerikan
Koleji (daha sonra Robert Koleji, 1863) de bu dönemde açılan öğretim kurumları arasındadır. 1869 nizamnamesi ile her vilayette bir sultani açılması kararlaştırılmış olmasına
karşın bu gerçekleşmemiş, sadece Girit ve Beyrut’ta açılmıştır.
Tanzimat Döneminde medreselerin yanı sıra öğretim vermek üzere açılan yüksek öğretim kurumları da bulunmaktadır. Bunların başında, 1846’da karar verildiği halde 1863’te
açılan Darülfünun gelmektedir. Bu tarihte Darülfünun daha çok halka açık konferanslar
veren bir kurum niteliği taşımaktadır (Dölen, 2008, s. 1). 1865’te okulun bulunduğu bina
yanınca kapatılan Darülfünun 1869’da tekrar kurulmuş ve 1870’te İlahiyat ve Edebiyat,
Hukuk, Ulum-ı Tabiiyye ve Riyaziyyat adlarıyla üç fakültede öğretime başlamıştır. Darülfünun tecrübesi, sık sık kapanıp yeniden açılarak devam etmiş ve bugünkü İstanbul
Üniversitesinin temelini oluşturmuştur.
Darülfünunun dışında da bu dönemde bazı yüksek okullar açılmıştır. Bunlardan
Mekteb-i Mülkiye-yi Şahane (1859) başlangıçta iki yıl iken 1867’den sonra dört yıla çıkarılmış olan bu okulda devlet yönetiminde, bürokraside ihtiyaç duyulan personeli yetiştirmek amaçlanmıştır. Mekteb-i Tıbbiye-yi Mülkiye (1867) sivil doktor yetiştirmek maksadıyla açılmıştır. Mekteb-i Hukuk-ı Şahane (1870) mahkemelerde çalışacak personeli
yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Yine Hendese-i Mülkiye (1867) sivil mühendis ihtiyacını karşılamak üzere açılmıştır. Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi (1889) tabiat bilimleri
alanında eğitim veren bir başka yüksek okuldur. Bütün bu okulların eğitim öğretim faaliyeti Osmanlı Devletinin son döneminde önem kazanan pozitif bilimlerin aktarılması ve
Avrupai anlayışla yeni nesillerin yetiştirilmesinin amaçlandığını göstermektedir.
Ayrıca başta Darülfünun olmak üzere yeni açılan bütün bu okullara kitap hazırlamak
da dönemin önemli endişelerinden birisi idi. Bu çerçevede Encümen-i Dâniş (1850-1863)
adlı bir kurumun oluşturulması ve okunacak kitapların belirlenmesi, yazılması meselesiyle ilgili olarak çalışılması düşünülmüştür. Fransız Bilimler Akademisi örnek alınarak
kurulan bu kurumun daha çok Ahmet Cevdet Paşa’nın faaliyet ve eserleriyle sınırlı kaldığı görülmektedir. Nitekim Cevdet ve Fuat’ın birlikte hazırladıkları ilk Türkçe gramer
kitabı olan Kavaid-i Osmaniye, Ahmet Cevdet Paşa’nın ünlü eseri Tarih-i Cevdet ve yine
Cevdet Paşa tarafından yapılan İbn Haldun’un Mukaddimesi’nin tercümesi Encümen-i
Daniş’in kapanıncaya kadar ürettiği eserler olmuştur. Bu arada başkanlığını Ahmet Cevdet Paşa’nın yaptığı ve Mecelle Cemiyeti (1868-1889) olarak anılan kurum kuruldu. Bu
kurum İslam fıkhı esaslarına ve özellikle Hanefi mezhebine uygun hükümlerden oluşan
medeni bir kanun hazırladı.
Bu dönemde sivil bazı toplantılar ve kurumlar da dönemin ruhunu yansıtmaya uygundur. Beşiktaş Cemiyet-i İlmiyesi bu konudaki ilk örneklerden birisidir. Beşiktaş ile
Ortaköy arasındaki Şanizade Yalısı ile Ferruh Efendi Yalısında toplandıkları için bu adı
alan grubun ileri gelenleri İsmail Ferruh, Şanizade Ataullah Efendi, Melekpaşazade Abdülkadir Bey, Mustafa Sami Efendi gibi dönemin aydın bürokratlardır. Bunlar haftanın
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belirli günlerinde bir araya gelerek edebiyat, felsefe, tıp, matematik vb. konularda sohbet
ediyor, isteyen öğrencilere ücretsiz ders veriliyorlardı. Yeniçeri Ocağının kaldırıldığı 1826
hadisesinde bu grubun üyeleri de Bektaşi oldukları suçlamasıyla takibata uğramış ve böylece topluluk dağılmıştır. Hilmi Ziya Ülken’e göre Beşiktaş Cemiyet-i İlmiyesi, Encümen-i
Dâniş ve Cemiyet-i İlmiye-yi Osmaniye devletin bazen kapatıp bazen desteklediği, Fransız Akademisine benzer sivil oluşumlardır (Ülken, 1992, s. 53).
Cemiyet-i İlmiye-yi Osmaniye (1861-1867), Münif Paşa’nın öncülüğünde faaliyet
gösteren bilimi popülarize etmeyi amaçlayan ve bu maksatla halka açık konferanslar
düzenleyen sivil bir kurumdur. Tanzimat Döneminin önemli yayın organlarından olan
Mecmua-i Fünun dergisi de bu cemiyet tarafından neşredilmiştir. Cemiyet aynı zamanda
bir kütüphane ve gerçek anlamıyla yani okuma evi olarak bir kıraathane de açmıştır.
Kurumun düzenlediği bazı konferanslar döneminde çok ses getiren faaliyetler olmuştur.
Derviş Paşa’nın fizik ve kimya bilimlerinin toplumun ilgisini çekmesini amaçlayan ve
bazı fizik deneylerinin yapıldığı tabiat bilimleri ile ilgili konferans ile Münif Paşa’nın
Osmanlı alfabesinin ıslahını teklif eden, Türkçe sözcüklerin yazımı konusunda kimi
önerileri içeren konferans bunlar arasındadır. Aynı şekilde 1863’te kurulan Cemiyet-i
Tedrisiye-yi İslamiye eğitim alanındaki ilk Osmanlı sivil toplu girişimi kabul edilmektedir. Müslüman halktan kimselerin iyi bir şekilde eğitilmesini, mesela Kapalıçarşıdaki
çıraklara mesleki kurslar açmayı amaçlayan bu kurum daha sonra Darüşşafaka adını alacak eğitim kurumlarının da çekirdeğini oluşturmuştur.

Ekonomi Alanındaki Kurumsal Düzenlemeler ve Yeni Kurumlar
Osmanlı modernleşmesi sürecinde diğer alanlarda olduğu gibi mali işler konusunda da
iyileştirme, geliştirme veya yeniden kurma tarzında kurumsal çalışmalar yapılmıştır. II.
Mahmut’un yeniçeri ocağını kaldırmasından sonra girişilen bir dizi iyileştirme çabasının
içerisinde mali konulardaki düzenlemeler de bulunmaktaydı. Bu bağlamda klasik dönemde dış hazine olarak bilinen devletin hazinesi üç ayrı teşkilata ayrılmıştır. Bunlar şıkk-ı
evvel defterdarının yönetiminde Hazine-i Âmire, yeni kurulan ordunun masrafları için
oluşturulan ve müstakil bir defterdarın yönetiminde bulunan Mansure hazinesi ve bir nazırın yönetiminde oluşturulan Darphane hazinesidir. Bu üç ayrı yapı uyumlu bir çalışma
gösterememiş, özellikle Hazine-i Amire defterdarı ile Darphane nazırı sürekli çatışma halinde olmuşlardır. Bu yüzden şıkk-ı sani ve şıkk-ı salis kaldırılarak Hazine-i Âmire defterdarlığı kapatılmış ve Darphane nezareti ile birleştirilerek Darphane-i Âmire Defterdarlığı
adıyla bir bakanlık kurulmuştur. Fakat diğer alanlarda da gördüğümüz üzere bu dönemde
yapılan pek çok kurumsallaştırma çalışmasında olduğu gibi bu konuda da işler bir ölçüde deneme yanılma metoduyla yapılmaktaydı. Bu yüzden de yapılan iyileştirme, yeniden
oluşturma çalışmaları sık sık değişikliklerle sürdürülüyordu. Nitekim 1838’de Mansure
defterdarlığı da bakanlık bünyesine katılmış ve işler tek elde toplanmaya çalışılmıştır. Bu
yeni bakanlığın adı ise Maliye Nezareti olmuştur. Abdülmecit’in tahta çıkışı sırasında bakanlık kısa bir süre kaldırılıp mali yapı eskisine benzer biçimde ikiye ayrılmışsa da 1841’de
tekrar birleştirilmiştir. 1867’deki mülkiye teşkilatının yapılandırılması sırasında taşra teşkilatı vilayet, sancak ve kazalarda kurulan defterdarlıklar vasıtasıyla Cumhuriyet’ten sonra
da uygulanacak yapısını kazanmıştır.
Bütün bu çalışmaların yanı sıra II. Mahmut dönemindeki birçok iç ve dış olay Osmanlı
maliyesini iflasın eşiğine getirmişti. Hazineyi rahatlatmak amacıyla Abdülmecit’in tahta
çıkışının ilk yılında kaime adı verilen ilk kâğıt para basılmıştır (1839). Galata bankerlerince kurulan Bank-ı Dersaadet ilk Osmanlı bankasıdır (1847). İstanbul’da bir İngiliz
ticaret bankası olarak kurulan Bank-ı Osmanî (1856), Fransız sermayesinin de katılımıyla
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Banka-i Şahane-yi Osmanî adıyla devlet bankacılığı hüviyetine kavuşur ve banknot çıkarma imtiyazı alır (1863) (Toprak, 1988, s. 234).
Osmanlı-Rus Savaşı sırasında (1854) başlayan dış borçlanma ise imparatorluğun sonuna kadar devam edecektir. Nitekim 1881’de kurulan Düyun-ı Umumiye bu borçlanmaların devletin işleyişine dış müdahaleyi getirecek boyutlara ulaştığının bir göstergesiydi.
Mithat Paşa’nın Tuna valiliği sırasında Batı tipi bir ticaret ve finansman uygulaması olan Memleket Sandıkları (1864) ilgi görünce Osmanlı ülkesinin diğer bölgelerine de
yayıldı ve Menafi-i Umumiye Sandıkları adıyla (1867) kurumlaştı. Ticaret ve Nafia Nezaretinin denetimine verilen bu kredi kurumu 1888’de kapatılarak yerine Ziraat Bankası
kuruldu.

Tanzimat Dönemi Osmanlı Hukuk Sistemi ve Adliye Teşkilatı
Tanzimat Döneminde hukuk alanında yapılan düzenlemeler genellikle Batı ülkelerinde
alınan hukuki prensipleri getirmekteydi. Bu bağlamda her iki hukuk sisteminin bir arada
uygulanmaya çalışıldığı söylenebilir. Klasik dönemde şer’iye mahkemelerinden oluşan tek
tip yargı sisteminin yerine Tanzimat Döneminde farklı mahkemeler de kurulmaya başlanmıştır. Osmanlının sonuna kadar sürecek olan bu ikili yapı Cumhuriyet’in kuruluşuyla
birlikte ortadan kaldırılmıştır.
Mecelle’nin Türk hukuk sistemi içerisindeki yerini tanımlayınız.
Bu dönemde kurulan veya varlığını devam ettiren mahkemeler şunlardır: Şer’iye mahkemeleri, ticaret mahkemeleri, nizamiye mahkemeleri, cemaat ve konsolosluk mahkemeleri, idare mahkemeleri, askeri mahkemeler.
Klasik dönemin yegâne adli kurumu olan şer’iye mahkemeleri Tanzimat Döneminde
yetkileri daralarak varlığını sürdürmüştür. 1826’da kaldırılan Yeniçeri Ocağı’nın Süleymaniye’deki ağalık makamı şeyhülislamlığa tahsis edildi. 1837 yılından sonra ise şeyhülislamlık yargı görevini de üstlenmiştir. Bütün şer’i mahkemeler şeyhülislamlığa bağlandı. Kadıların yönetimle, belediyeyle ve maliyeyle ilgili davalara bakma yetkileri ellerinden alındı ve
sadece şer’i davalara bakmakla yetkili kılındılar. 1862’de şeyhülislamlıkta şeriye mahkemelerinin temyizi için Meclis-i Tedkikat-ı Şer’iye kuruldu. 1887’de ise şer’iye mahkemelerinin
görev alanı şahıs, aile, miras, kısas gibi konularla sınırlandırıldı. 1917’de Şeyhülislamlık’tan
alınıp Adliye Nezaretine bağlanan Şer’iye mahkemeleri 1924’te bir kanunla kaldırıldı.
Klasik dönemde Avrupalı tüccarlar ile Osmanlı vatandaşları arasındaki davalara kadılar bakar ve kendisine bir tercüman yardımcı olurdu. Büyük davalar ise Divan-ı
Hümayun’da kazaskerler tarafından görülürdü. 1801 tarihinden itibaren bu tür davalara
yerli ve yabancı tüccarların oluşturduğu komisyonlar bakmaya başladı. Bu komisyonların
adı Tanzimat Fermanı’ndan sonra ticaret meclisi yapıldı ve Ticaret Nezaretine bağlandı.
1847’de yabancılarla ilgili davalarda yabancı üye sayısının yerlilerle eşit olması kararlaştırıldı. Aynı yıl dış ticaretin gelişmiş olduğu şehirlerde yeni ticaret meclisleri kuruldu. 1860
yılında Fransız Ticaret Kanunu iktibas edildi ve bu çerçevede daha önceki ticaret meclisleri “ticaret mahkemeleri” adını aldı. Bu mahkemelerde yabancı elçilik veya konsolosluklarca görevlendirilecek iki yabancı üye ile bir tercümanın bulunması kararlaştırıldı. Yabancı
ve yerli üyelerden oluşan bu mahkemeler 1914 yılında kapitülasyonlarla birlikte kaldırıldı.
Tanzimat’tan sonra kurulmaya başlanılan ve eskiden bulunmayan mahkemelerden birisi de nizamiye mahkemeleridir. 1854 yılında ceza davalarına bakmak üzere kurulan vilayet meclisleri, 1858 yılında ceza mahkemelerine çevrilmiştir. Bu mahkemelerin kararları,
üst mahkeme olarak Meclis-i Ahkâm-ı Adliye’ye götürülebiliyordu. 1867, 1870 ve 1876

Düyun-ı Umumiye: Genel
borçlar anlamına gelen bu
söz, Osmanlı Devleti’nin dış
borçları dolayısıyla maliyesini
denetleyen bir kurumun adı
olarak kullanılmaktadır. İngiltere,
Fransa gibi Batılı ülkeler, Osmanlı
Devleti’nin kendilerine olan
borçlarını tahsil etmek için bu
kurumu kurdurmuş bu yolla vergi
gelirlerine el koymuşlardır. Kurum
1881 yılında kurulmuş, 1939’da
görevi sona ermiştir.
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tarihlerinde yapılan düzenlemeler sonunda nizamiye mahkemeleri kurulmuş oldu. 1879
tarihinde ise Fransız adliye teşkilatından alıntı yapılarak bu mahkemeler sulh, bidayet,
istinaf ve temyiz mahkemeleri şeklinde derecelendirilmiştir.
Osmanlı Devleti’nin Tanzimat’tan önceki döneminde idari veya adli yargı ayırımı yoktu. Her iki konudaki davalara da kadı veya Divan-ı Hümayun bakardı. Tanzimat’ın ilk
dönemlerinde merkezde ve taşrada memurlarla ilgili davalara bakmak üzere özel meclisler kuruldu. 1864 yılında Fransız teşkilatı örnek alınarak idari davalara bakmak üzere
meclis-i idareler oluşturuldu. Bu mahkemelerin temyiz makamı olarak 1868’de Şura-yı
Devlet Muhakemat Dairesi kuruldu. 1870’ten itibaren vatandaş ile memur arasındaki davalarda nizamiye mahkemeleri yetkili kılındı. Meclis-i idareler sadece memurların davalarıyla yetkili kılındı. Cumhuriyet’ten sonra Şura-yı Devlet, Danıştay adını aldı.
Tanzimat’tan önce askerî davalar, askerî yetkililerce karara bağlanırdı. Tanzimat’tan
sonra yine Fransız adli modeli esas alınarak askerî ceza kanunları kabul edildi. Buna göre
de askerlikle ilgili davalara bakmak üzere divan-ı harpler oluşturuldu. Askerlerle siviller
arasındaki davalara ise adliye mahkemeleri yetkili kılındı.
Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin bir gereği olarak gayrimüslim cemaatlerin hukuki işlerinin cemaat mahkemelerinde görüldüğü yukarıda belirtilmişti. Ayrıca iki tarafın
da yabancı olduğu durumlarda davaya konsolosluk mahkemeleri bakıyordu (Demir, 2012,
s. 376-378).

Kanunlaştırma Faaliyetleri ve Mecelle
Aslında modern anlamda kanun fikri ve uygulamaları Avrupa için de yenidir. Aydınlanma Çağının getirdiği akıl, doğal hukuk gibi kavramlar kanun düşüncesini doğurmuştur.
Avrupa’da da kanunlaştırma faaliyetleri 18. yüzyılın sonlarında başlamıştır. Osmanlı Devleti’ndeki kanunlaştırma çalışmalarının Tanzimat’tan önceki kısmına yukarıda değinildi.
Tanzimat’tan sonraki kanunlaştırma çalışmalarının önemli bir kaynağı Fransız kültürü
ve hukukudur. Bu süreçte birçok kanun Fransız kanunlarından tercüme veya iktibas edilmiştir. Ayrıca Fransız kanunları örnek alınarak eski kanunların yenilenmesi de bu dönemde görülen bir uygulamadır. Bu şekilde eski kanunu Avrupa kanunlarının usulüne göre
düzenlemek tekniğine “tedvin” denilmektedir. 1840 Ceza Kanunu, 1851 Kanun-ı Cedidi,
1858 Arazi Kanunnamesi bu şekilde düzenlenen kanunlardandır.
Bu uygulamanın en çok bilinen örneği ise Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye’dir. Mecelle, İslam
hukukunun muamelat bölümündeki hükümlerin tedvin edilmesinden oluşur. İlk medeni
kanun olarak kabul edilir. Aslında Mecelle, o dönemde faaliyette olan şer’iye mahkemeleri
hâkimi, kadıları için değil, İslam hukuku konusunda yetersiz olan nizamiye mahkemesi
hâkimleri için hazırlanmıştır. Mecelle’de düzenlenmiş bulunan eşya, borçlar ve usul hukuku hükümleri Müslüman, gayrimüslim bütün Osmanlı vatandaşları için uygulanacaktır.
Aile ve miras hükümleri ise Mecelle’de düzenlenmemiştir. Mecelle aynı zamanda İslam
hukuku ile Batı hukuku arasında bir uzlaştırma çalışması niteliği taşır.

SONUÇ
Osmanlı Devleti’nin klasik dönemdeki kurumsal yapısı ve bu yapının bozulmasıyla oluşan arayışlar 18. yüzyılın sonlarından itibaren değiştirme, yenileme, düzeltme yönündeki
çalışmaları hızlandırmıştır. Bundan sonra Osmanlı’nın yıkılışına kadar sürecek olan bir
ıslah, tamir, eskinin ortadan kaldırılması, Avrupa’daki örneklere benzer yeni kurumların
oluşturulması girişimleri Osmanlı Devleti’nin son dönemine damgasını vurmuştur.
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Bu değişim çabalarının en önemli gerekçesi devletin geri kalmış olması ve çöküşü
önleme çabasıdır. Bu yüzden önce askerlik alanında başlayan yenilik çalışmaları giderek
bütün alan ve kurumları kapsamıştır. Bu değişimlerin bazıları sonuç vermemiş; hatta yenilikler karşısında kuşku uyandırmıştır.
Bütün kurumsal değişimlerin özünde, klasik Osmanlı Döneminde padişahın güçlü
otoritesine bağlı tekil ve homojen yapının Batı’daki modellere göre değiştirilmesi gelmektedir. Bu bağlamda pratik çözümler üretebilen ve yasama, yargı, yürütme erklerini bünyesinde toplayan Divan-ı Hümayun zaman içerisinde etki gücünü kaybetmiş; yerine Şura-yı
Devlet, Ahkâm-ı Adliye gibi kurumlar ile bakanlıklar kurulmuştur. Değişimin bir özelliği
burada karşımıza çıkıyor: Kuvvetler birliğinden kuvvetler ayrımına gidiş. Eski düzenin
temelini İslam hukuku ve dinî motivasyon oluşturuyordu.
Tanzimat Fermanı’nda şeriate atıf yapılmış olmasına karşın giderek daha laik düşünce
ve uygulamaların Osmanlı Devleti’ndeki yenilik çalışmalarında etkili olduğu görülüyor.
Bu aynı zamanda padişahın etkisinin azaltılıp, parlamenter rejime doğru gidişin de göstergelerinden birisidir.
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Özet
1

2

Tanzimat’tan önceki dönemlerde Osmanlı devlet yapısını ve işleyişini açıklayabilmek.
Osmanlı Devleti, kendisinden önceki Türk-İslam devlet geleneği ile hâkim olduğu coğrafyalardaki yönetim
anlayışlarından faydalanarak çağının ilerisinde özgün
bir yapı oluşturmuştur. Osmanlı Devleti’nin teorik temeli adalet kavramına dayanmaktadır.
Osmanlı devlet teşkilatındaki bozulmanın gerekçelerini
tanımlayabilmek.
Klasik Osmanlı Devleti’nin kurumsal yapısı, ülkenin
genişlemesi, idare ve eğitim sistemindeki disiplinsizlikler, kendini yenileyemeyen yapısal atalet; mücadele
halinde olunan Batı toplum ve ülkelerindeki gelişmelerden habersiz bulunmak gibi sebeplerle çözülmüştür.

3

Tanzimat sürecinde kurumsal yapıdaki yenileşmeleri
ve sonuçlarını tespit edebilmek.
18. yüzyılın sonlarından itibaren devlet kurumlarındaki bozulmanın geleneksel kimi tedbirlerle düzeltilemeyeceği görüldü. Bu dönemden sonra devlet kurumlarında genel bir düzeltme anlayışı ortaya çıktı.
Bu düzeltmeler bazen yenileme, bazen iyileştirme ve
bazen de kökten kaldırıp yerine yenisini kurma biçimindedir. Bütün bu düzeltme çalışmalarının ortak
özelliği model olarak Batı’nın alınması olmuştur. Bir
taraftan Batı tarzı kurumlar oluşturulurken bir yandan da eski kurumların varlığını sürdürmesi sorun
oluşturmuş ve yenileşme çalışmalarının başarısını sınırlandırmıştır.
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hümayun’da görev
almaz?
a. Defterdar
b. Vezir-i azam
c. Kazasker
d. Çeribaşı
e. Nişancı

6. Osmanlı devlet teşkilatında mülki, idari yapılanmayı öngören Vilayet Nizamnamesi ne zaman yayımlanmıştır?
a. 1888
b. 1839
c. 1867
d. 1841
e. 1856

2. Aşağıdakilerden hangisi Darülfünuna ders kitabı hazırlamak maksadıyla oluşturulmuş bir kurumdur?
a. Encümen-i Dâniş
b. Encümen-i Şuara
c. Cemiyet-i İlmiye
d. Daru’l-Muallimin
e. Menafi-i Umumiye

7. Ahmet Cevdet Paşa ile Fuat Paşa’nın birlikte hazırladıkları gramer kitabı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kavaid-i Osmani
b. Mecelle-i Osmani
c. Mukaddime
d. Tarih-i Cevdet
e. Lehçe-i Osmani

3. Aşağıdakilerden hangisi 1869 Maarif Nizamname’sinin
sonuçlarından birisi sayılamaz?
a. Modern maarif sistemi medrese eğitimi aleyhine genişledi.
b. Talim, terbiye ve tedris denilince modern eğitim anlaşılmaya başlandı.
c. Eğitim ve öğretim dinî alandan dünyevi alana kaydırıldı.
d. Eğitim politikası, plan ve programları devlet tarafından yazılı olarak tespit edildi.
e. Maarif teşkilatının yetkileri azaltıldı.

8. Aşağıdakilerden hangisi zaman içerisinde Divan-ı
Hümayun’un görevlerini üstlenmiştir?
a. Bey divanı
b. Tımar sistemi
c. Ayak divanı
d. Babıâli
e. Hariciye nezareti

4. Aşağıdakilerden hangisi Yeniçeri Ocağının yerine kurulmak istenen asker sınıflarından değildir?
a. Sekbân-ı Cedit
b. Nizam-ı Cedit
c. Kapıkulu Ortası
d. Eşkinci Ocağı
e. Asakir-i Mansure-i Muhammediye
5. Osmanlı devlet teşkilatında hangi kurumun kuruluşu sırasında hükümdar kuvvetler ayrılığından ilk defa söz etmiştir?
a. Banka-i Şahane-yi Osmani
b. Şura-yı Devlet
c. Mühendishane-i Bahri-yi Hümayun
d. Darü’l-Maarif
e. Asakir-i Nizamiye

9. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi Osmanlı ülkesinde açılan Avrupai tarzda eğitim veren okullardan birisi
değildir?
a. Galatasaray
b. Beyrut
c. Girit
d. Robert Kolej
e. Cemiyet-i İlmiye
10. Aşağıdakilerden hangisi askerî amaçla kurulan deniz
mühendisliği okuludur?
a. Mühendishane-i Bahri-yi Hümayun
b. Mühendishane-i Berri-yi Hümayun
c. Hendesehane
d. Asakir-i Nizamiye
e. Darülfünun
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Okuma Parçası
BATILILAŞMA DEVRİ FİKİR HAYATI ÜZERİNE BİR
DENEME
Batılılaşmanın Sınırları
Son yüz elli yıldan bu yana Batılılaşma hadisesi, çeşitli adlar
altında ve farklı boyutlarıyla Türk aydınının gündeminden
düşmemiş, bu bakımdan hiçbir nesil de Batılılaşma münakaşalarına yabancı kalmamıştır. Kavramın farklı adları olarak
Osmanlıcada teceddüt, temeddün, daha sonra asrileşmek,
Avrupai olmak, muasırlaşmak, Garplılaşmak, yakın dönemlerde de yenileşmek, çağdaşlaşmak, modernleşmek gibi terimlerin kullanıldığı görülmektedir. Bu terimlerden bazılarına az-çok farklı anlamlar, nüanslar yüklenmek istenmekte
ve bu yüklemelerde isabetli olanlar bulunsa da sonuçta genel
olarak bütün Doğu ülkelerinde, özellikle de Türkiye’de bilinçli ya da bilinçsiz (bilinç altı) olarak bu müphem ve kaypak
kavramların altında pusulanın daima Batı’yı işaret ettiği gözden kaçmaktadır.
Türkiye’de Batılılaşmanın, özel manasıyla ve özellikle de
resmî literatürde Tanzimat’la başladığı kabul edilir. Bu başlangıç Gülhane Hatt-ı Hümayunu diye bilinen 3 Kasım 1839
tarihli fermanda, devletin de takınmış olduğu resmî tavır ve
kullandığı ifade dikkate alındığı takdirde doğrudur. Ancak
değişik alanlarda, bilhassa hukuk, felsefe, eğitim, edebiyat
gibi sosyal ve kültürel konularla ilgili olanların dışındaki
maddi alanlarda, Avrupa ile ilgili birtakım sorun ve kabul’lerin ortaya çıkması esas alınırsa o tarihten de bir yüz elli yıl
kadar geriye gitmek gerekecektir. Nitekim nirengi noktası
olarak benimsenen Gülhane Hattı metninin baş taraflarında
da başlangıçtan beri Kur’an’ın hükümlerine ve şer’i kanunlara
uyularak memlekette refah seviyesi son hadde ulaştığından
bahsedilirken “yüz elli sene vardır ki gavâil-i müteâkibe (arka
arkaya gelen sıkıntılar) ve esbâb-ı mütenevviaya mebni (çeşitli
sebeplere dayanarak)” devletin zayıfladığı ve halkın fakirleştiği ifade edilmiştir. 1839’dan yüz elli sene öncesi 1689’a rast
gelmekteyse de, o dönemde kullanılmakta olan hicri takvime göre Tanzimat’ın ilân edildiği 1255’in yüz elli yıl öncesi
1105’e (1694) rastlamaktadır. Yüz elli senenin biraz da yuvarlak rakamla ifade edilmek istendiği dikkate alınırsa bu
tarihin gerçekte 1699’da imzalanan Karlofça Antlaşmasına ve
bu antlaşmanın etrafındaki mağlubiyetlere ve diğer hadiselere tekabül ettiği anlaşılmaktadır. Karlofça, Osmanlı’nın Batı
karşısındaki ilk kesin kayıplarının resmî belgesi demektir.
Bu kayıpların muhasebesi, hâl çareleri ve Batı’nın –istersek
sadece askerî alanda diyelim- artık gözle görülür üstünlüğü
üzerine eğilme teşebbüslerinin, aynı zamanda Batılılaşma sürecinin de başlangıcı olmalıdır.

Türk Batılılaşma hareketleri, görünüşte kültür alanlarında
bile pratik ve teknik birtakım yenilikler ihtiva ederse de bu,
aslında, mevcut değer hükümleriyle Batı’nın bize göre yeni
olan değerlerinin karşı karşıya gelmesi demektir. İster iddia
edildiği şekilde sadece birtakım aydınlar ve idareciler, ister
halk kesimi tarafından olsun, birbirinden ayrı iki değerin, iki
değerler sisteminin karşılaştırılması ve sonucunda tercih ve
kabullerde bulunulmasıdır.
Bir kısım siyasi tarih yorumcuları Batılılaşma hareketlerini,
Türklerin onuncu yüzyılda milletçe İslamiyet’e girişlerine
denk bir hadise olarak benimserler. Buna göre her iki hadise de millî tarihin dönüm noktalarını teşkil etmekte ve bir
medeniyet dairesini terk edip diğerine geçmeyi temsil etmektedir. Ancak onuncu yüzyıldaki İslamiyet’in kabulüne paralel olarak, Batılılaşmak da İslamiyet’in terki demek değildir.
Bununla beraber, her alanda olduğu gibi fikir, ahlak, sanat ve
edebiyatta, netice olarak şüphesiz bu alanların felsefî-estetik
temelini teşkil eden dinî düşünce ve yaşayışta da birtakım
sarsıntı ve değişmelerin vukuu kaçınılmazdır.
Batılılaşma ve onun bir parçası olan Tanzimat, hakkında en çok yazılan ve tartışılan konulardan biridir. İtirazlar,
Tanzimat’ın ve onu takip eden ıslahat teşebbüslerinin aslında
gerekli olmadığı, bunların Batılı güçler tarafından gelen baskıyla kabullenilmek zorunda kalındığı üzerinde yoğunlaşır.
Batılılaşma, 1950’li yıllara kadar, biraz da tek parti rejiminin
resmî görüşüyle hemen hep olumlu taraflarıyla değerlendirilmiştir. O tarihten günümüze, bu defa tepki olarak Tanzimat
ve genel olarak Batılılaşma, aşırı bir şekilde yerilmiştir. Örnek olarak Tanzimat’ın 100. yılındaki (1939) yayınlarla 150.
yılındaki (1989) yayınlar arasında yapılacak bir mukayese bu
gerçeği gözler önüne koyar. Bu yüzden konuyla ilgili yayınlar arasında spekülatif olanlar çoktur. Akademik çalışmalarla
ise konuyu ancak belli bir açıdan ele alan bazı monografiler ortaya çıkmıştır. Bu arada mesela Batı’dan yapılan felsefi
tercümelerin, özellikle gazete ve dergilerde makale halinde
kalmış olanların tam bir envanteri yapılmamıştır. Devrin fikir hayatı hakkında geniş bir perspektiften değerlendirme ise
monografiler kanavasının tamamlanmasını beklemektedir.
Bu bakımdan Batılılaşma devri fikir hayatı, yerli ve yabancı
arşiv malzemesi ve periyodikler dahil, bütün belgeler bilininceye kadar deneme olarak ve mevcut çalışmaların verdiği
imkânlarla sınırlı kalacaktır.
Batılılaşma hadiselerini gerektiren tarihî ve coğrafi şartlar
nelerdir? Batı ve Doğu diye iki ayrı medeniyet dairesi varsa,
Türkiye Türkleri yahut Osmanlılar bu iki daireden hangisine
mensuptur?

3. Ünite - Yenileşme Hareketleri (Kurumlar)
Bugün de eldeki son vatan parçası olan Anadolu, tarih araştırmalarının ileri sürdüğü sebeplerle Türklerin Asya’dan
göçtüklerinde sığındıkları veya büyük çapta yerleştikleri ilk
toprak olmuştur. Daha sonra genişleyen devlet coğrafyasının
çekirdeği olmak vasfını da her zaman korumuştur. Türk ırkının gerek tarih gerekse kültür unsurları bakımından bu taze
uzantısının adı ilmî literatürde Batı Türkleri’dir. Bu kavram
ikinci kelimesiyle Asya’daki orijinaline bağlanırken, birinci
kelime başka bir coğrafi yönü işaret eder. Batı Türkleri’nin
(başka bir adlandırmayla Oğuz’ların) yayıldığı geniş alanın
merkezi de hep Anadolu olmuştur. Bu toprağın siyasi adı,
Batı literatüründe Küçük Asya’dır. Bu kavram da ikinci kelimesiyle ana kıtaya, Asya’ya bağlantısını, ilk kelimesiyle ise
onun bir uzantısı olduğunu gösterir. Tarihî gerçekler de kelimelerin verdiği bu etimolojik bilgileri doğrular: Küçük Asya
tarih, medeniyet ve kültür alanları bakımından Doğu ve Batı
dünyası arasında yer almıştır.
Bu coğrafya bilgisinin dışında Doğu’yu ve Batı’yı yapan nedir?
Doğu’nun yahut Asya kavimlerinin tek bir medeniyet dairesi
içinde düşünülmesi kolay olmamaktadır. Bulunabilecek bazı
ortak noktalar, birbirinden çok farklı dil, din ve ırk özelliklerini böyle tek bir daire içine sıkıştırmak için yeterli değildir.
Bu bakımdan Batı kavramına mukabil, Türkleri bağlayabileceğimiz medeniyet dairesi Doğu değil, olsa olsa İslam medeniyeti dairesi olacaktır.
Batı kavramına gelince. Bugün bu kavramla Avrupa ile beraber Amerika kıtası da kastedilmektedir. Ancak Osmanlıların Batılılaşma süreci içinde bahis konusu olan Batı sadece
Avrupa’dan, belki orta ve Batı Avrupa’dan ibarettir. Asya ile
kıyaslandığında Avrupa, daha fazla bir bütünlük gösterir.
Hüküm vermekte ihtiyatlı olmak şartıyla ve şüphesiz bazı
istisnalarıyla Avrupa’nın ırk, din ve kültür olarak aynı ve
birbirine yakın kaynaklardan gelen bir milletler topluluğu
görünümünde olduğu ifade edilebilir. Bu sebepten Asya için
kullanmakta tereddüt ettiğimiz tek bir medeniyet kavramını
Avrupa için yani Batı için daha rahat düşünebiliriz.
Bir bütün olarak Batı medeniyeti bir vakıadır. Bu medeniyet iki esas kaynaktan beslenmiştir: Sanat ve kültürünü
Greko-Latin dairesinden; dünya görüşü, felsefesi ve ahlakı
da Hristiyanlıktan gelir. Gerçi her iki kaynağın da menşeini
yine Doğu’ya bağlamakta bir engel yoktur. Avrupa’nın Grek
mucizesi dediği eski Yunan medeniyetinin ilk kaynaklarının
Mısır’a ve daha gerilere doğru Sümer medeniyetine dayandığı bilinmektedir. Gelişme alanı Avrupa olan Hristiyanlık ise
bütün büyük semavi dinler gibi Orta Doğu’da zuhur etmiştir.
Bununla beraber yine de Avrupa’nın, adına Rönesans denilen
büyük fikir ve kültür hamlesiyle kendine has medeniyeti kurmuş olduğu kabul edilmelidir. Çok geniş alanlarıyla ve yüzyıllara yaygın manasıyla kullanmak istediğimiz Rönesans’ın
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kaynakları, dolaylı olarak Doğu’ya bağlansa da bu gerçeğini
kaybetmez. Yalnız Batı medeniyetinin bu olağanüstü gelişmesinde, bu erken uyanmanın yanı sıra daha başka, özellikle ekonomik faktörden de bahsedilmelidir. Önce ticaret
yollarıyla keşfedilen, daha sonra sömürge haline getirilen
Asya’nın, Afrika’nın hatta Amerika’nın, Hint ve Pasifik denizlerindeki adaların zengin kaynaklarını ve kölelik yoluyla
iş gücünü kendi ülkelerine taşıyanlar da yine Avrupalılar olmuştur.
Osmanlıların Batı medeniyetini tanımaları, daha doğrusu bu medeniyete ilgi duymaları daha geç yüzyıllarda vuku
bulmuştur. Bunun sebeplerinin birini Türklerin, kurdukları
devletin büyüklüğüne, umran ve mutluluklarına inanmaları
gibi psikolojik bir tatminde aramak yanlış olmamalıdır. Bu
büyüklüğün, umranın, mutluluğun gerçek derecesi münakaşa edilebilir. Burada önemli olan toplumun veya aydınların,
yöneticilerin bu inancı taşımalarıdır. On sekizinci yüzyıldan
itibaren artan ticaret ve bunun doğurduğu imkânlarla Batı
medeniyetinin elle tutulur bazı somut parçalarına, tezahürlerine yakınlaşılmıştır. Ancak on dokuzuncu yüzyıldan sonra
her manasıyla teknik ve kültür münasebetleri içinde Batı’ya
alâka da uyanmıştır.
İlk önemli askerî bozgun olarak işaret ettiğimiz Karlofça
Antlaşmasından yirmi iki yıl sonra Yirmi Sekiz Çelebi Mehmet Efendi, elçi olarak Fransa’ya gönderilir. Osmanlı aydını
Batı medeniyetini, özellikle bu medeniyetin üstün taraflarını
ilk defa onun kaleminden öğrenir. Çelebi’nin Sefaretname’si,
tabiatıyla o medeniyetin dayandığı temelleri değil, sadece dış
görünüşünü yansıtır. 1721 yılının Fransa’sındaki şehirlerin ve
sokakların intizamı, okullar, labaratuarlar, müzeler, rasathaneler, halı tezgahları, müşahede zevki olan Çelebi Mehmet
Efendi’nin kalemiyle tasvir edilir. Bahçe ve ormanların insan
eliyle tanzimi, nehir kanalları ve benzeri şeyler, Türk elçisine hep bir ölçüye, hesaba bağlı marifetler olduğunu, tabiatın
nasıl insan eliyle başka bir düzene sokulduğunu sezdirmiştir.
Gördüğü bazı şeylere “inanılır gibi değildir, anlatılır gibi değildir” şeklindeki ifadeleriyle şaşkınlığını ve hayranlığını gizleyemez. Bir Osmanlı aydınının Batı dünyasına ilk tecessüslerini yansıtan Sefaretname’nin hangi okuyucular üzerinde ve
ne gibi bir tesir bıraktığını pek bilemiyoruz. Ancak beş defa
basılmış olması (Tarih-i Raşid’in her iki baskısı içinde 1740
ve 1865; müstakil kitap halinde 1866, 1899; ayrıca Ali Suavi
tarafından Paris’te 1872) kitaba ve konuya gösterilmiş olan
ilgi hakkında müphem bir fikir verebilir.
Batı’nın Türk aydını ve devlet yöneticileri üzerinde, üst
üste vuku bulan başarısızlıkların da rol oynadığı bu tesiri,
daha sonraki yıllarda gittikçe artarak devam eder. III. Selim
Avrupa’nın gerek askerî gerekse teknik alanlarda üstünlüğünü ıstırapla görüp, devlette birtakım ıslahatın lüzumuna
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samimiyetle inanmış bir hükümdar olarak etrafındaki idarecilerden, bürokratlardan yeni görüşler, raporlar, layihalar
ister. Onu takip eden II. Mahmut, Abdülmecit, Abdülaziz ve
II. Abdülhamit devirleri, hep Batı medeniyeti ile karşılaşan
Osmanlı’nın bu yeni güç karşısındaki davranışlarını aksettirir. Böylece Nizâm-ı Cedit, Tanzimat, Islahat, Kanun-ı Esasî,
Meşrutiyet adlarını taşıyan bir seri reform hareketi yaşanır.
Tanzimat, Batı medeniyetine resmen ve bir devlet politikası
olarak yönelmemizin gerektiği ve bunun için uygun şartların
tamamlandığı farz edilen ve belki daha da önemlisi bunların
yabancı elçilerin huzurunda bir çeşit taahhüt gibi ilan edildiği bir tarihtir. Benzer ıslahat teşebbüsleri arasında önemi
bundan dolayıdır. Bu tarihten sonra sathi, sonra da derinlere nüfuz eden bir seri değişiklik hareketleri, on dokuzuncu
yüzyılın özellikle ikinci yarısından sonra Osmanlı’nın çehresini de değiştirmeye başlar. Böylece coğrafya olarak Doğu
ile Batı arasında yer alan Devlet-i Aliye, yönetim usullerinde
ve kültür alanında da bu iki ayrı dünyanın arasını seçmiş
olmaktadır. Ahmet Hamdi Tanpınar, Tanzimat hakkındaki
genel kanaatlerini şu cümleyle formülleştirir: “İmparatorluk,
asırlardır içinde yaşadığı bir medeniyet dairesinden çıkarak,
mücadele halinde olduğu başka bir medeniyetin dairesine girdiğini ilân ediyor, onun değerlerini açıkça kabul ediyordu” (19.
Asır Türk Edebiyatı Tarihi, 1967, s. 97)
Kaynak: Orhan Okay, “Batılaşma Devri Türk Edebiyatı”
Dergâh, 2. Baskı, 2010, s. 11-15.
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10. a

Yanıtınız yanlış ise “Divan-ı Hümayun” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Eğitim ve Bilim Alanındaki Çalışmalar ve Yeni Kurumlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Eğitim ve Bilim Alanındaki Çalışmalar ve Yeni Kurumlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Askerlik Alanındaki Kurumsal
Dönüşümler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Devlet Teşkilatındaki Reform
Çalışmaları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Devlet Teşkilatındaki Reform
Çalışmaları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Eğitim ve Bilim Alanındaki Çalışmalar ve Yeni Kurumlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Devlet Teşkilatındaki Reform
Çalışmaları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Eğitim ve Bilim Alanındaki Çalışmalar ve Yeni Kurumlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Askerlik Alanındaki Kurumsal
Dönüşümler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. Ünite - Yenileşme Hareketleri (Kurumlar)
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Yararlanılan Kaynaklar

Sıra Sizde 1
Divan-ı Hümayun, Osmanlı devlet teşkilatı içerisinde hükümdar adına, onun yetkilendirmesiyle yasama, yürütme
ve yargı işlerini yapabilirdi. Bu durum Divan-ı Hümayun’un
devlet kurumundaki her konuyla ilgili olduğunu ve devletin
beyni işlevi gördüğünü göstermektedir.

Altan, M. (2012). Osmanlı Merkez Teşkilatı. Osmanlı Teşkilat Tarihi El Kitabı içinde, ed. Tufan Gündüz, İstanbul:
Grafiker.
Baltacı, C. (1993). Osmanlı Eğitim Sistemi. Osmanlı Ansiklopedisi Tarih Medeniyet Kültür içinde, ed. Bekir Şahin,
İstanbul: Ağaç.
Binyazar, A. (1982). Türk Dilinde 25 Ünlü Eser. İstanbul: Varlık.
Demir, A. (2012). Osmanlı Hukuku ve Adliye Teşkilatı. Osmanlı Devlet Teşkilatı içinde ed. Tufan Gündüz, İstanbul:
Grafiker.
Demirtaş, M. (2012). Osmanlı Maliye Teşkilatı. Osmanlı Devlet Teşkilatı içinde ed. Tufan Gündüz, İstanbul: Grafiker.
Dölen, E. (2008). II. Meşrutiyet Döneminde Darülfünun.
Osmanlı Bilimi Araştırmaları X-1, İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
Özen, Tok (2012). Osmanlı Askerî Teşkilatı. Osmanlı Teşkilat
Tarihi içinde, ed. Tufan Gündüz, İstanbul: Grafiker.
Seyitdanlıoğlu, M. V. (2006). Divan-ı Hümayundan Meclis-i
Mebusana Osmanlı İmparatorluğunda Yasama. Tanzimat
içinde, Ankara.
Toprak, Z. (1988). Osmanlı Bankası ve İlk Banknotlar. Türkiye Tarihi 3 Osmanlı Tarihi içinde, ed. Sina Akşin, İstanbul.
Ülken, H. Z. (1992). Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi. İstanbul: Ülken.
Yediyıldız, B. (1993). Osmanlı’da Hakimiyet Anlayışı. Doğuştan Günümüze İslam Tarihi içinde (s. 306-307). C. 12.
İstanbul: Çağ.
Zürcher, E. J. (2000). Modernleşen Türkiye’nin Tarihi (Çev. Yasemin Saner Gönen), 7. bs., İstanbul: İletişim.

Sıra Sizde 2
Hariciye Nezareti bünyesinde oluşturulan Tercüme Odası,
öncelikle öteden beri devletin profesyonel olmayan, bu yüzden pek verimli de olmayan gayrimüslim vatandaşlarından
çeviri konusunda yardım istemekten kurtulmasını sağlamıştır. Buraya yetenekli gençler politika, kültür ve dil konularında uzman kimseler olarak yetiştirilmek amacıyla alınıyor
ve yetiştiriliyordu. Tercüme Odası hem bir dil okulu hem
de Batı kültürünü tanıtan merkez haline gelmişti. Tanzimat
Döneminde dikkati çeken birçok aydın ve bürokrat Tercüme
Odasında yetişmiştir.
Sıra Sizde 3
Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye adıyla anılan çalışma, İslam hukuk ilkeleriyle Batı hukuku ilkelerini birleştirmek isteyen,
modern tarzdaki ilk kanun çalışmasıdır. Mecelle’de bulunan
birçok ilke aynı zamanda halk arasında özlü söz olarak yaygınlaşmıştır.
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Amaçlarımız






Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Tanzimat Fermanı’na giden süreçteki zihniyet değişimi ve yenilik çabalarını
tespit edebilecek,
Tanzimat Fermanı’nın içerdiği düşünceleri ve doğurduğu etkileri analiz edebilecek,
Islahat Fermanı’nın içeriğini tanımlayabilecek,
Tanzimat ve Islahat fermanlarının Osmanlı modernleşmesindeki yerlerini
açıklayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Anahtar Kavramlar
• Tanzimat
• Islahat
• Ferman

• Hatt-ı Hümayun
• Batılılaşma

İçindekiler
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Tanzimat ve Islahat Fermanları

• GİRİŞ
• TANZİMAT FERMANI’NA KADAR
OSMANLI’DA YENİLEŞME
GİRİŞİMLERİNE BİR BAKIŞ
• TANZİMAT FERMANI
• ISLAHAT FERMANI

Tanzimat ve Islahat Fermanları
GİRİŞ

Son yüz elli yıldan beri tarihçilerimizin ve diğer sosyal bilimcilerimizin Türk modernleşmesi veya Batılılaşma konuları açıldığında en çok kullandıkları sözcüklerin başında
Tanzimat, Tanzimat Fermanı, Tanzimat Dönemi, Tanzimat zihniyeti, Tanzimat aydını vb.
gelmektedir. “Tanzimat” sözcüğü resmî bir belgeden hareketle çok geniş bir ifade alanını
kapsamıştır. Neredeyse Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki bütün değişimleri karşılayan bir kavram haline gelmiştir.
Gerek XIX. yüzyıl başındaki III. Selim ve II. Mahmut tarafından yapılan yenilik çalışmaları gerekse yüzyılın ortasında Tanzimat Fermanı’nı geliştirerek sürdüren Islahat Fermanı başta anayasal ve parlamentolu bir rejime yönelmenin, daha geniş anlamda ise devlet
ve toplum olarak Avrupai yapılanmaya yönelişin belli başlı adımları arasında gelmektedir.
Bu fermanlar aynı zamanda İmparatorluğun o güne kadarki temel yaklaşımlarından
ayrıldığının birer göstergesi kabul edilir. Aşağıda da ayrıntılı biçimde görüleceği gibi bu
hukuksal metinler öncelikle devletin yönetimi altındaki insanlarla ilişkisinin niteliğini
değiştirmiştir. Böylece daha önce insanların bağlı oldukları dinî cemaatlerle devlet arasındaki ilişkinin esas olduğu sistem, yavaş yavaş birey vatandaş ilişkisine dönüşmüştür.
Bu ünitede Tanzimat ve Islahat fermanlarının yayımlanmasını hazırlayan süreci genel
olarak hatırladıktan sonra, adı geçen metinlerin içeriklerinin çözümlemesi yapılacak; tarihimizin önceki yüzyıldaki son köklü değişmelerdeki rolleri, düşünce ve edebiyat tarihimizi de etkileyen yönleri açıklanacaktır.

TANZİMAT FERMANI’NA KADAR OSMANLI’DA YENİLEŞME
GİRİŞİMLERİNE BİR BAKIŞ
Batı ile İlişkilerin Değişmesi

Bugün bütün dünyayı etkisi altına almış olan modernleşme olgusunun tarihsel temellerinin Batı Avrupa coğrafyasında reform ve Rönesans hareketleriyle başlayan ve 17. yüzyılda
Aydınlanma veya akıl çağı denilen dönemde atıldığı biliniyor. 18. yüzyıldan itibaren ise
güç dengelerinin Avrupa devletleri lehine ve Osmanlı Devleti’nin aleyhine dönmeye başladığı görülüyor.
Bu çerçevede Batı karşısında yüzyıllardır süregelen karşıtlık ilişkisi de değişmeye mecbur kalmıştır. Devlet çöküşü durdurmak için şimdiye kadar düşman olarak konumlandırdığı Avrupa devletlerinin yükselmesini sağlayan faktörleri almak ve uygulamak durumunda kaldı. Bu, modernleşme veya Batılılaşma denilen sürecin başlaması demektir. İlber
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Ortaylı (2005, s. 24) ve Bedri Gencer (2012, s. 93) bu başlangıcın zorunluluktan dolayı
uygulamaya konulan stratejik bir hamle olduğunu, hayranlıktan değil mecburiyetten doğduğunu belirtmektedirler.
Osmanlı Türk tarihine dikkatle bakıldığında Batı’yla ilişkilerin uzun zaman nasıl karşıtlık ve “öteki” ilişkisi niteliğinde yürüdüğünü, son üç yüz yılda ise önce belirli çıkarları
sağlamak için geçici birtakım tedbir arayışları, zaman içinde model olarak benimseme ve
nihayet medeniyet değiştirme biçimine dönüştüğü görülebilir.
Sonuç olarak tarihî süreç Batı’yla son dönemeçteki ilişkimizin, bir yandan model almak ve benzemek, öte yandan millî ve dinî kimliği korumak ve farklı kalmak duyguları
arasında çelişkili ve tereddütlü nitelik taşımasına zemin hazırlamıştır.

Resmî Yenilik Girişimleri, Sened-i İttifak

Yirmisekiz Çelebi Mehmet (ö.
1732), Osmanlı Devleti’nin ilk
elçisi olarak atandığı Paris’te
yazdığı Sefaretname ile
tanınmıştır.

Tarihçiler Osmanlıdaki iyileştirme hareketlerini iki devreye ayırırlar. Bunlardan ilki iyileştirme düşüncesinin Osmanlı kültür ve tarihinin kendi ihtiyaçlarından doğduğu düzenlemelerdir. İkincisi ise Tanzimat Dönemini hazırlayan ve içeren, iyileştirme düşüncesinin kaynağında Avrupa kültür ve medeniyetinin bulunduğu devredir. Bu ikinci devredeki iyileştirme
hareketlerinin başlangıcı III. Ahmet zamanına (1703-1730) kadar geri götürülebilir. Gerçekten de bu dönemde başta Fransa’da elçi olarak görevlendirilen Yirmisekiz Çelebi Mehmet’in
(ö. 1732) Paris Sefaretname’si başta olmak üzere, Batı’ya dair gözlemlerin etkisiyle başlayan
Lâle Devri, özellikle matbaanın İstanbul’da kurulması, bir tercüme heyetinin oluşturulması
gibi olaylar Batılılaşma hareketlerinin başlangıcını oluşturur (İlgürel, 1993, s. 10/133).
III. Selim’in (1789-1807) giriştiği Nizam-ı Cedit (yeni düzen) bu yöndeki ilk bilinçli ve
sistemli adımlar olmuştur. Devletin gerileme dönemi olan 17. ve 18. yüzyıllarda yapılan
kimi iyileştirme çalışmalarına daha önce de nizam-ı cedit adı verilmiş olsa bile bu kavram
tarihte III. Selim’in giriştiği geniş çaplı yenilik girişimleri için kullanılmaktadır.
“Bu genel çerçevede Nizam-ı Cedit deyimi, dar ve geniş olmak üzere, iki anlamda kullanılmıştır: Dar anlamı ile Nizam-ı Cedit, bu dönemde Avrupa orduları standartlarına
uygun olarak kurulmak istenen eğitimli orduyu; geniş anlamıyla da Avrupa’nın bilim ve
teknik gelişmelerinden yararlanarak, Osmanlı Devleti’nin idari, siyasi, askerî, ekonomik,
ilmî ve diğer alanlarda yapılması zorunlu görülen ve bu amaçla girişilen hareketlerin bütününü ifade etmiştir.” (Uçarol, 1993, s. 10/330)
Nizam-ı Cedit girişiminin Osmanlı tarihi içerisindeki yerini değerlendiriniz.

1

Nizam-ı cedit kavramı altında düşünülen yenilikler geniş çaplı düzenlemeleri amaçlıyordu. Bunlar arasında devlet adamları arasındaki ahlaki çözülmeyi önlemek, ticaret ve
ekonomi alanlarında yeni açılımlar oluşturmak, diplomasi alanında yeni uygulamalar geliştirmek gibi hedefler vardı. Devlet kurumlarında görülen başıbozukluğu, disiplinsizliği
önlemek; başta vezirler olmak üzere devlet adamları arasında yaygınlaşan rüşvet, kayırma
gibi uygulamaları kaldırmak amacıyla çıkarılan “Derbeyan-ı Nizam-ı Hâl ve Vüzera-yı
Nizam ve Mirmiran-ı Kiram”, “Ref ’i İdiye ve Ref ’i Hediye ve Rüşvet ve Şüru’-ı Nizam”
(1793) başlıklı kanunlar gelmektedir. Bu yasalarla eyalet paşalarının liyakate göre seçilmesi, devlet nüfuz ve otoritesinin yeniden sağlanması, halkın huzur ve güveninin temin
edilmesi; rüşvet ve iltimasın önüne geçilmesi gibi amaçlar hedeflenmiştir. Aynı şekilde
ekonomi alanında iyileştirmeler amaçlayan zahire nazırlığı kurulmuştur. Zahire toplamak, saklamak ve dağıtmak işi tüccardan alınarak bu bakanlığa verilmiştir. Bu İstanbul’un
yiyecek ihtiyacını karşılamak üzere atılmış önemli bir adımdı. Bu arada devlet parasını
korumak, vergi gelirlerini artırmak için tedbirler alınmaya çalışıldı. Osmanlı ticaret filosunun çoğaltılmasına çalışıldı.
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III. Selim döneminde yapılan önemli uygulamalardan birisi Avrupa başkentlerinde
daimi elçilikler açılmasıdır. Bu döneme kadar, uzun zamandan beri Avrupalı devletlerin
İstanbul’da daimi elçilikler bulundurmasına karşın Osmanlı Devleti ihtiyaca göre belli sürelerde ve belirli konuları görüşmek üzere elçiler gönderir, “fevkalade elçi” sıfatı taşıyan
bu elçiler, görevin tamamlanmasıyla ülkeye geri dönerdi. Ancak bu uygulama Avrupa’daki değişmelerin zamanında ve hakkıyla fark edilmesine yardımcı olmamıştır. III. Selim,
özellikle Avrupa ülkelerindeki gelişmeleri zamanında öğrenmek amacıyla elçiliklerin kurulmasına karar vermiştir. Böylece 1794’te Londra, 1797’de Paris, Berlin ve Viyana’ya ilk
daimi elçiler görevlendirildi. İlk daimi elçiler olarak Londra’da Yusuf Âgâh Efendi, Paris’te
Esseyit Ali Efendi, Viyana’da Münip Efendi, Berlin’de Aziz Efendi görev aldı (Uçarol, 1993,
s. 11/339).
Devletin kurtuluşu için Viyana elçisi Ebubekir Ratıp Efendi’nin oradaki gözlemlerine
dayanarak hazırladığı rapor ile birlikte dönemin devlet adamlarına hazırlatılan raporlardan hareketle geniş çaplı bir reform programı yapan Sultan III. Selim, uygulamaya öneminden dolayı askerlik alanından başladı. Bu amaçla, 1775’te kurulan Mühendishane-i
Bahri-yi Hümayun’un genişletilip donanmanın ıslahı için Tersane Nizamı yayımlandığı
gibi, kara mühendis okulu olarak 1795’te Mühendishane-i Berri-yi Hümayun kuruldu. Bir
yandan mevcut askerî birliklerin iyileştirilmesine çalışılırken öte yandan tamamen Avrupa sistemine göre yeni askerî birlikler kuruldu. Aynı şekilde ekonomi ve siyaset alanında
da bazı yenilikler yapılması planlandı.
Bununla birlikte önce Rumeli ayanlarının başkaldırması, ardından da Kabakçı Mustafa isyanı diye bilinen yeniçerilerin kalkışması ile bu geniş çaplı reform girişimi yarıda kesildi ve Sultan III. Selim tahtından indirildi; yerine IV. Mustafa geçti. Buna karşılık Rusçuk
ayanı Alemdar Mustafa Paşa, ordusuyla İstanbul’a gelerek önce yeniçerilerin isyanını bastırdı, ardından da Sultan Selim’i tekrar tahta çıkarmak istedi. Oysa Selim öldürülmüştü.
Bunun üzerine Şehzade Mahmut, II. Mahmut unvanıyla tahta geçirildi (1808). Sadrazam
olan Alemdar Mustafa Paşa, ayanları İstanbul’a davet ederek tarihte Sened-i İttifak olarak
anılan bir anlaşma yapmıştır. Devlet ile tebaası arasında, Padişah’ın yetkilerini kısıtlamayı
da içeren ilk anlaşma olduğu için bazı tarihçilerce Magna Carta ile karşılaştırılan Sened-i
İttifak’ın uygulama imkânı bulunmadan ortadan kalktığını, buna karşılık devletin merkezi gücünü zayıflatan bir etki yaptığını belirtmek gerekir.

Tanzimat Fermanı’nın İlanından Önce Osmanlı Devleti’nin
Uğraştığı Dış Sorunlar ve Savaşlar
Tanzimat Fermanı’nın ilan edildiği 19. yüzyıl hiç şüphesiz uzun zamandan beri süregelen
birçok iç ve dış sorunla boğuşan Osmanlı Devleti’nin en bunalımlı dönemlerinden birisidir. Geçmişten gelen ve halledilememiş olan sorunların yanı sıra devlet gücündeki azalmaya oranla giderek artan huzursuzluk, iç isyan ve savaşlar Tanzimat Fermanı’na giden
süreçte Osmanlı devlet adamlarının yenilik girişimlerini hangi koşullarda yapmaya çalıştığını anlamaya yardımcı olacaktır. Bu sorunları arasında başta Avrupa’nın Türkiye’ye bakışındaki zihniyeti gösteren “Şark Meselesi” gelmektedir. 18.yüzyılın sonuyla 19. yüzyılın
hemen başındaki Osmanlı-Fransız, Osmanlı-Rus, İngiliz savaşları, Vahabi İsyanı, Kabakçı Mustafa İsyanı gibi meseleler İmparatorluğu yıpratmıştı. Bunun üstüne Sırp ve Yunan
ayaklanmaları, Osmanlı - İran Savaşı, Fransızların Cezayir’i işgali, Mısır’da Mehmet Ali
Paşa sorunu, Boğazlar Meselesi ve Londra Antlaşması 19. yüzyılın başından Tanzimat’ın
ilanına kadar geçen yarım asırdan az bir sürede devletin mücadele etmek zorunda kaldığı
dış sorunlardan bazılarıdır.
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şehrin ileri gelenlerinden oluşan,
devlet adına vergi toplama
yetkisini elinde bulunduran yarı
feodal beylere verilen ad.
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Şark Meselesi
İlk defa 1815 Viyana Kongresinde politik bir terim olarak kullanılan “Şark Meselesi”,
bu tarihten sonra politikacılar, diplomatlar ve tarihçiler arasında giderek daha sık dile
getirilmeye başlanmıştır. Bu kavramın alanını geriye doğru Türklerin Avrupa’ya ayak
basmalarına, İstanbul’un fethine (1453), Anadolu’nun fethine (1071), hatta İslamiyetin
doğuşuna kadar genişletenler vardır. Bununla birlikte kavramın kullanılması 19. yüzyılın
başında olmuştur. Bu tarihten sonra ise Şark Meselesi kavramı bağlama ve kullananın
niyetine göre farklı anlamlara gelmektedir. Genel olarak yüzyılın ilk yarısında Osmanlı
İmparatorluğu’nun toprak bütünlüğünün korunması, ikinci yarısında ise imparatorluk
topraklarının paylaşılması maksadıyla kullanıldığı görülüyor. Batılılar tarafından Osmanlı Devleti’nin iç ve dış siyasetinde görülen her krizin Şark Meselesi olarak anılması
dikkati çekiyor.
Kısacası, yüzyılın en dikkati çeken kavramı olan Şark Meselesi, Avrupa devletlerinin
Osmanlı topraklarındaki niyetinin kavramlaştırılmış halidir. Buna göre Şark Meselesi, Batılı devletlerin Osmanlılarla ve Osmanlı topraklarındaki emelleri çerçevesinde kendi aralarındaki ilişkileri de belirleyen bir anlam taşımaktadır. Bu açıdan Avrupa devletlerinin
19. yüzyıldaki denge politikalarını, çekişmeleri, pazarlıkları, anlaşmazlıkları ve savaşları
aşağı yukarı arka planında hep Şark Meselesi, yani Osmanlının varlığı ve ortadan kaldırılması hesapları, zamanlama arayışları ile birlikte düşünmek gerekir. Denilebilir ki özellikle
İngiltere, Fransa ve Rusya gibi büyük güçlerin kendi aralarındaki çekişmeleri olduğu gibi
Osmanlılarla ilişkilerini de yönlendiren kavram budur.

Sırp İsyanı ve Sırp Prensliğinin Kurulması
15. yüzyılda Osmanlı topraklarına katılan ve 18. yüzyılın ortalarına kadar sorunsuz bir
biçimde yönetilen Sırp halkı, bu yüzyıldan sonra Osmanlı yönetimine karşı sorun çıkarmaya başlamıştır. Bölgenin Osmanlı, Rus ve Avusturya ordularının savaş alanı haline gelmesi, bu iki devlet tarafından Türkler aleyhine kışkırtılmaları ve giderek yükselen milliyetçi duygular sebebiyle merkezî yönetime karşı hareketleri, bölgedeki Osmanlı devlet
görevlilerinin halka kötü davranmasıyla da isyan noktasına kadar yükselmiştir.
III. Selim zamanında bölgedeki yeniçeri dayılarını sultana şikâyet eden Sırp ileri
gelenlerinden bazılarının dönüşlerinde öldürülmesi üzerine 1804’te yeniçerilere karşı
başlatılan ayaklanma zaman içerisinde Osmanlı yönetimine yönelmiş ve bağımsızlık taleplerine dönüşmüştür. Kısa süre içerisinde Avusturya, Rusya ve Fransa’nın da karıştığı
bir mesele haline gelmiştir. Rusların desteğiyle Sırp isyanı daha da genişledi. Bu isyanlar
süreci 1817’de Osmanlı sınırları içerisinde ve İstanbul’a bağlı kalmak koşuluyla Sırbistan
Prensliği’nin Osmanlı Devleti tarafından kabul edilmesiyle sonuçlandı. Böylece Osmanlı
tarihinde ilk defa bir Hristiyan toplum isyan ederek bir başarı kazanmış, siyasi bir statü
elde etmiş oldu. Bu aynı zamanda diğer Hristiyan toplumlar için de örnek oluşturdu.

Rum İsyanı ve Yunan Devletinin Kurulması
Rum tebaa Osmanlı Devleti içerisinde Fatih’ten beri diğer Hristiyan toplumlara göre daha
ayrıcalıklı bir konumda bulunmuşlardı. Divanda tercümanlık görevi gibi gizlilik de isteyen özel görevler, Eflak Boğdan voyvodalığı gibi yüksek yetkiler diğer Hristiyanlara verilmediği halde Rumlara kullandırılmıştır. Ayrıca Rum kilisesi diğer Ortodoks kiliselerinden
üstün tutulmuştur. Tarihçiler ticaret, ekonomi, kültür gibi alanlarda da Rumların Osmanlı
Devleti yönetiminde geliştiklerini belirtmektedirler.
Buna karşılık Fransız İhtilâlinin yaydığı milliyetçilik fikirlerinden etkilenen ve imparatorluğun yıpranmışlığından yararlanan bir grup Yunan aydını 1814’te Etnik-i Eterya
adlı bir örgüt kurdu. Kısa zamanda birçok şube açan bu gizli örgüt önce Mora ve çev-
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resinde bir bağımsız Yunan devleti kurmayı, ardından da İstanbul’u geri alarak Bizans’ı
canlandırmayı hedefliyordu. Megalo İdea olarak adlandırılan ve bu tarihten sonra Rumlar
tarafından sık sık kullanılan bu hedef ilk defa bu örgüt tarafından ortaya konulmuştur.
Buna karşılık Osmanlı Devleti’nin bölgeden sorumlu Yanya Valisi Tepedelenli Ali Paşa
II. Mahmut tarafından bazı haksız gerekçelerle görevden alınınca isyan etti (1820). Hurşit
Paşa, komutasındaki askerler isyancı Ali Paşa’nın üzerine gönderildi. Osmanlı Devleti’nin
iki komutanı ve ordusu karşı karşıya geldi. Bu da buradaki ayrılıkçılara harekete geçme
fırsatı hazırlamış oldu. Bu koşullar altında 1821’de Rum isyanı başladı. 1827’de Mısır Valisi
Mehmet Ali Paşa’nın donanmasının da yardımıyla isyan bastırıldı. Fakat bu bir çözüm de
olmadı.
Bu durum iki yönden Osmanlı Devleti aleyhine gelişmelere zemin hazırladı. Birincisi
aşağıda değineceğimiz Mısır’da Mehmet Ali’nin güçlenmesi devlet için uzun ve zorlu bir
süreç başlatacaktı. İkincisi de o ana kadar Osmanlı Devleti’nin iç meselesi olan Rum isyanı
Avrupalı devletlerin meseleyi devletler arası bir sorun haline getirmesiyle daha da büyüyecekti. Nitekim İngiltere, Fransa ve Rusya’nın anlaşmasıyla Osmanlı Devleti’ne Yunanlılara bağımsızlık verilmesi dayatıldı. Bunu kabul etmeyen Babıali’yi cezalandırmak için
Navarin’de, Türk ve Mısır donanmaları ani bir baskınla batırıldı. Ardından 1828-1829’da
Rusların Osmanlılara saldırması ve Osmanlı Devleti’nin bu savaşı kaybetmesi ile imzalanan Edirne Antlaşması Rumlara bağımsızlığın yolunu açmıştır. Avrupa devletleri Şubat 1830’da Yunanistan Devleti’nin kuruluşunu karara bağladılar ve Osmanlı’ya da Nisan
1830’da kabul ettirdiler.
Yunan isyanı on yılı aşkın bir zaman Osmanlı Devleti’ni uğraştırmış ve her açıdan
yıpratmış önemli bir olaydır. Böylece 19. yüzyılın ilk otuz yılında Sırp ve Yunan isyanları
ile boğuşan devlet, her ikisinde de istemediği sonuçlara razı olmak durumunda kalmıştır. Ayrıca daha önce Küçük Kaynarca Antlaşmasıyla (1774) Karadeniz’de Rusların deniz
gücünü kabul etmek durumunda kaldığı gibi bundan sonra da şimdiye kadar bir Türk
gölü olan Ege Denizi’nde Yunanlıların varlığını kabul etmiş oldu. Navarin’de donanmanın yok edilmesi denizciliğe indirilmiş büyük bir darbe olmuştur. Osmanlı Devleti’nin
bir isyanı bastırmak için kendisine bağlı Mısır valisinden yardım istemesi de devletin
itibarını sarsmıştır.

Osmanlı İran Savaşı
Batı’da bu sorunlarla uğraşırken İran’ın bu durumdan faydalanmak istediği anlaşılıyor.
Tarihçilere göre İran Rusya’ya kaptırdığı toprakları telafi etmek için yıpranmış durumda bulunan Osmanlı Devleti’nin topraklarına göz dikmiştir. Bu yüzden 1821’de İran Şahı
Feth Ali Şah, oğullarından birini Doğu Anadolu’ya, diğerini ise Bağdat bölgesine orduyla
gönderdi. Bölgeye gönderilmiş bulunan Osmanlı ordusuyla savaşırken 1822’de İran ordusunda çıkan kolera tarafları barışa yönlendirmiştir. Erzurum’da imzalanan barış antlaşmasıyla savaştan önceki duruma, 1746’daki koşullara dönülmesi karara bağlanmıştır.

Fransızların Cezayir’i İşgali
Yukarıda değinilen Osmanlı-Rus Savaşının ve diğer iç sorunların üstesinden gelmeye çalışan Osmanlı Devleti’nin bu durumundan yararlanmak isteyen Fransa 1827’de Cezayir’e
savaş ilan etti ve bu durumu bir nota ile Osmanlı Devleti’ne bildirdi. Uzun süre kuşatma
altında tuttuğu Cezayir’i ancak 1830’da işgal eden Fransa, tam olarak hâkim olabilmek
için Emir Abdülkadir komutasındaki milis kuvvetlerini yendiği 1847’yi beklemek zorunda kaldı. Osmanlı Devleti içinde bulunduğu koşullardan dolayı daha önce kendisine bağlı
bölgeyi kaybetmiş oldu.
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Mehmet Ali Paşa İsyanı ve Mısır Sorunu
Osmanlı Devleti’nin bu yıllarda ortaya çıkan ve yine on yıl kadar uğraşacağı bir başka sorun Mısır sorunudur. Mehmet Ali Paşa, Kavala hâkiminin oğlu olarak 1798 yılında Mısır’ı
işgal eden Fransızlara karşı savaşmak üzere gönderilenler arasında Mısır’a geldi. Okuma
yazma bilmemesine karşın oldukça zeki ve cesur bir kimse olan Mehmet Ali Paşa, Fransızların Mısır’dan çekilmesi üzerine buradaki kargaşalıktan yararlanarak ayaklanmalar çıkaran başıbozuk grupların başına geçti. Osmanlı Devleti’nin oraya gönderdiği valilere çeşitli
entrikalarla zorluklar çıkararak hepsini oradan kaçırdı. Bunun üzerine İstanbul, yıllık belli
bir vergi vermek ve Medine’de isyan çıkarmış olan Vahabileri bastırmak şartıyla Mehmet
Ali Paşa’yı Mısır’a vali atadı (1805).
Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa, Osmanlı’nın da yapmaya çalıştığı birçok yeniliği
hızla gerçekleştirdi. Fransa’ya öğrenim için gençler gönderdi, Avrupa’dan uzmanlar
getirerek Mısır’ın kalkınmasını sağladı. Avrupa modelinde bir ordu ve donanma kurdu. Babıali, Mehmet Ali Paşa’nın Kölemenlerden daha tehlikeli olduğunu fark etmişse
de Rusya ile savaş halinde olduğundan bir şey yapamadı. Böylece Mehmet Ali, İngilizleri Mısır’dan çıkarıp Kölemenleri de öldürterek tam bir hâkimiyet kurdu ve yerini
sağlamlaştırdı.
Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu güçsüz durum Mehmet Ali Paşa’ya imkân sağlamış, Mora isyanında ondan yardım istemeye sevk etmiştir. Bu durum Paşa’nın özgüvenini daha da artırmış ve 1831’de Suriye’ye saldırarak o vakte kadar görünüşte bağlı olduğu
Osmanlı’ya isyan etmiş oldu. Suriye’yi aldıktan sonra Anadolu’ya yönelen Mısır kuvvetleri
komutanı Mehmet Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa, Konya’da Osmanlı ordusunu yenerek
1833’te Kütahya’ya kadar geldi. Bu durumda II. Mahmut İstanbul’u tehlikede görerek Avrupa devletlerinden yardım istemek zorunda kaldı. Bu da meseleyi bir iç sorun olmaktan
çıkararak devletler arası bir konu haline getirdi. Önce Ruslar II. Mahmut’un talebi ile İstanbul Anadolu yakasına asker çıkardılar. Bundan rahatsız olan Fransa ve İngiltere baskısıyla Adana Mehmet Ali’ye bırakılmak üzere Osmanlı Devleti ile valisi arasında Kütahya
Antlaşmasını sağladılar (1833). Böylece birinci Mısır meselesi sona ermiş oldu. Fakat Kütahya Antlaşması ne Sultan II. Mahmut’u ne de Mehmet Ali’yi memnun etmişti. Üstelik
bu savaşın sonuçlarından birisi olarak Osmanlılar Ruslarla da Hünkâr İskelesi Antlaşması
imzalamak zorunda kalmıştı.
Mehmet Ali Paşa bu olaydan ve 1833’ten sonra tamamen bağımsız bir hükümdar
gibi davranmaya devam etti. İstanbul’a gönderdiği vergiyi azalttı. İki taraf arasındaki güvensizliği ve sürtüşmeyi artırıcı hareketlerden sonra Nizip Savaşında da (1839) Osmanlı
ordusu ağır bir yenilgi aldı. Bu yenilgi haberi İstanbul’a ulaşmadan II. Mahmut vefat etti.
Yerine çocuk yaşta geçen Abdülmecit’in sadrazamlığa Hüsrev Paşa’yı getirmesine tepki
olarak Kaptan-ı Derya Ahmet Paşa’nın ordusuyla Mısır’a, Mehmet Ali’ye teslim olması
Osmanlı Devleti’ni ordudan başka donanmasız da bırakmış oldu. Bunun üzerine yeniden devreye giren İngiltere Mehmet Ali’nin ordusunu yenip Suriye’den çıkarmış ve baskı
yaparak Osmanlı ile anlaşmasını sağlamıştır. Londra Antlaşmasıyla karara bağlanan bu
yeni durumda Osmanlı Devleti Mısır valiliğinin babadan oğula geçmek üzere Mehmet Ali
Paşa’da kalmasına razı olmuştur.
Görüldüğü gibi Osmanlı Devleti 18. yüzyıldan itibaren oldukça sıkıntılı süreçlerden
geçmiş; 19. yüzyılda ise başka dâhilî sorunların yanı sıra önce Sırp isyanı, Rum isyanı, Rus
savaşı ile uğraşmış; ardından Mısır’da Mehmet Ali’nin oluşturduğu ayaklanmalarla mücadele etmek zorunda kalmıştır. Bu süreçte, Sırbistan’ın özerkliği, Yunanistan’ın bağımsızlığı
ve Cezayir’in kaybedilmesi gibi ciddi kayıplar yaşanmış; devletin itibarı oldukça sarsılmış
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ve dış müdahalelere açık bir hâle gelmiş oldu. Bütün bunları yaşarken aynı zamanda reformlarla ayakta kalmaya çalışan bir imparatorluğun bu mücadelesinin Tanzimat Fermanı
ve ardından gelecek düzenlemeleri daha da anlaşılır kıldığı söylenebilir.

II. Mahmut’un Yaptığı Yenilikler ve Tanzimat Fermanı’nı
Hazırlayan Süreç

II. Mahmut, Nizam-ı Cedit ordusuna benzer yeni bir askerî birlik oluşturmak isteyen
Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa’nın ayaklanan yeniçeriler tarafından öldürülmesi ve
kendisinin yerine yeniden tahta çıkarılmak istenilen IV. Mustafa’yı öldürtmekle Osmanlı ailesinin tek erkek üyesi olarak tahtını garantiye almış oldu. İlk yıllarında Sırp,
Yunan isyanları ve Rus savaşları ile sonraki yıllarda ise Mısır’da Mehmet Ali sorunu ile
uğraşan Sultan II. Mahmut, merkezî idareye hâkim olduktan sonra yenilik programını
uygulamaya koydu.
Öncelikle III. Selim’den beri yarım kalmış olan yeniçeri meselesi kökünden halledildi
(1826) ve yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye adıyla yeni bir askerî teşkilat kuruldu. Bu yeni birliğin eğitimi için Avrupa’dan uzmanlar getirildi, yeni kıyafetler hazırlatıldı.
“Divan-ı Hümayun”a geniş yetkiler verilerek alınacak kararların padişah tarafından onaylanacağı belirtildi. Daha sonra da tamamen değiştirilerek yerine Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı
Adliye adıyla yeni bir meclis kuruldu (1838). Çeşitli bakanlıklar kuruldu. Babıali, resmî
bir daire haline getirildi; şehremanetinin yerine ihtisap nazırlığı kuruldu. 1824’te sıbyan
mektepleri açılarak ilkokul eğitimi mecburî hale getirilmişse de uygulanması Tanzimat’tan
sonraya kalmıştır. 1827’den itibaren Avrupa’ya eğitim için öğrenci gönderilmeye başlandı. Mekteb-i Harbiye ve Muzıka-yı Hümayun (1834) okulları açıldı, uzun zaman ihmal
edilmiş bulunan Mühendishane-i Bahr-yi Hümayun Heybeliada’ya taşınarak yeniden
canlandırıldı. Tıbhane-i Âmire (1827), Cerrahhane (1832); yeni sivil ve askerî hastaneler
açıldı. Nihayet modern tıp fakülteleri düzeyinde bir eğitim kurumu olarak 1839 tarihinde
Mekteb-i Tıbbiye-yi Şahane açıldı. Avrupa devletlerinde olduğu gibi bakanlıklar (nezaret)
kuruldu. III. Selim tarafından kurulan, fakat daha sonra uygulanamayan Avrupa’daki daimi elçilikler yeniden kuruldu (1834). Posta teşkilatının kurulması, pasaport uygulaması
gibi yenilikler de bu dönemde hayata geçirildi. Bütün bu reform programının halka anlatılması maksadıyla ilk gazete olan Takvim-i Vekayi (1831) yayımlanmaya başlandı.
Paris ve daha sonra Londra büyükelçisi olarak atadığı Mustafa Reşit Paşa’nın oralardan yazdığı raporlar II. Mahmut’un dikkatini çekiyor, devletin ıslahı konusundaki görüşlerinden etkileniyordu. Nihayet Paşa’dan daha fazla yararlanmak amacıyla 1837 yılında hariciye nazırlığına atadı. Bu görevi sırasındaki kimi faaliyetleriyle Tanzimat’a giden
süreci hızlandıran Reşit Paşa, vergilerin düzenlenmesini, memurların rütbelerine göre
maaş almasını, emlakin kaydedilmesi ve nüfus sayımı (1827) gibi konularda düzenleme getiren tüzükler hazırlandı. Bu sırada Avrupa devletleri Osmanlı Devleti’nde yaşayan
gayrimüslimlerin hukuk bakımından eşitsizliğinin kaldırılmasını istiyorlardı (Gencer,
1993, s. 10/437-439).
Nihayet bütün bu düzenlemelerin hazırladığı zeminde hukuki bir dayanak, bir çerçeve metin ihtiyacı bulunmaktaydı. Fakat böyle bir metnin ilanına özellikle Mısır meselesi engel olmuştur. Buna karşılık yapılan, yapılmakta olan bütün bu iyileştirmeler zaten
“Tanzimat-ı Hayriye” adıyla anılmaya başlanmıştı. Tanzimat-ı Hayriye ifadesi ilk olarak
Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye’nin kurulmasını isteyen fermanda (1838) kullanılmıştır
(Zürcher, 2000, s. 78). III. Selim’den beri yapılan sistemli, bilinçli düzenlemeleri daha ileri
bir noktaya taşıyan reformcu Padişah II. Mahmut’un, Tanzimat Fermanı’nı ilan etmek için
gerekli mali hazırlıkları da yapmış olmasına rağmen ömrü vefa etmemiş; fermanın ilanı
büyük oğlu Abdülmecit’in sultanlığı dönemine kalmıştır.

Tanzimat Fermanı’nın
hazırlanması ve ilanında başrolü
oynayan Mustafa Reşit Paşa
(1800-1858) Mehmet Kaplan
tarafından kendisinden sonra Türk
tarihine şekil veren yeni aydın
tipinin temsilcisi olarak anılmıştır.
Kaplan’ın bu ünitenin ekindeki
yazısını okuyunuz.
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TANZİMAT FERMANI
Tanzimat Fermanı’nın İlanı
Tanzimat, düzenleme anlamına
gelen tanzim sözcüğünün
çoğuludur. Düzenlemeler,
reformlar anlamına gelmektedir.

Resim 4.1
Gülhane Hatt-ı
Hümayunu
Kaynak: https://
commons.
wikimedia.org/
wiki/File:Edict_
of_G%C3%BClhane.
jpg

Tanzimat Fermanı, Abdülmecit’in tahta geçmesinden (1 Temmuz 1839) dört ay sonra
3 Kasım 1839 tarihinde aynı zamanda hariciye nazırlığı görevini de üstlenmiş bulunan Londra elçisi Mustafa Reşit Paşa’nın yurda dönerek padişahı ikna etmesi sonucu
Osmanlı devlet adamlarının, halkın ve yabancı diplomatların bulunduğu bir toplantıda okunmuştur. Böylece fermanın asıl sahibinin Mustafa Reşit Paşa olduğu anlaşılıyor.
Yaygın olarak Tanzimat Fermanı adıyla anılan bu metnin diğer bir adı okunduğu yer
dolayısıyla Gülhane Hatt-ı Hümayunu’dur. Tanzimat Fermanı okunduktan sonra Fransızcaya çevrilerek yabancı temsilcilere gönderildiği gibi, devletin resmî yayın organı
olan Takvim-i Vekayi’de de yayımlanmıştır. Metin semi-constitutional yani yarı anayasal
bir belge ve aynı zamanda anayasal tarihimizin başlangıcı (İnalcık, 2006, s. ix) kabul edilir.

Tanzimat Fermanı’nın
Sebepleri
Osmanlı Devleti 18. yüzyıla büyük karışıklıklar ve sorunlarla
girerken Batılı toplumlar Rönesanstan beri yükselmeye devam
ediyordu. Birbirine zıt bu iki durumun Osmanlı Devleti yöneticilerini Batıda oluşan medeniyetin
sonuçlarından yararlanmak ve
böylece siyasi birliğini korumaya, devletin devamını sağlamaya
çalışmak zorunda bırakmıştır.
Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesinin arkasındaki genel sebep
budur.
III. Ahmet (1703-1730) zamanındaki Lale Devrinden beri Avrupa devletleri modelinde yapılan
ıslahatların istikrarlı bir biçimde
sürdürülememesine karşın Batıdaki olup bitenler konusunda bilgilerin artması ve makasın giderek daha da açılması aydın bürokrat Osmanlı yöneticilerinde kararlılık oluşturmuştur denilebilir.
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Tanzimat Fermanı’nın
İlanı

Kaynak: http://
imageshack.com/a/
img540/8193/85X4hO.jpg

Tanzimat Fermanı’nın İçerdiği Maddeler

Ferman, Osmanlı Devleti’nin başlangıcından itibaren Kur’an hükümlerine ve şer’i kurallara uyulduğu için devlet güçlü ve halk da refah içinde olduğu halde son yüz elli senelik süre
içerisinde çeşitli sebeplerden ve şer’-i şerif ’e uymamaktan kaynaklanan bir zaaf ve fakirlik
ortaya çıkmış olduğunu ileri sürerek başlar. Metin bu girişten sonra gerekli önlemlerin
alınması koşuluyla beş on yıl içinde ülkenin düzeleceği öngörüsü ile devam eder.
Osmanlı Devleti’nin en önemli belgelerinden birisi sayılan Tanzimat Fermanı’nın belli
başlı noktalarını şu şekilde özetlemek mümkündür:
1. Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde yaşayan insanlar, hangi din ve milletten
olursa olsun can, ırz ve namus garantisine sahip olacaklardır.
2. Herkesin mülkiyet hakkı bulunacak ve devlet bu hakkın savunucusu olacaktır.
3. Vergi yükümlülüğü eşitlik ilkesine göre belirli ve adil oranlarda olacaktır.
4. Askerlik hizmeti her yerin nüfusuna oranla belirlenecek ve belli süre için yapılacaktır.
5. Suç işlediği iddia edilen kimseler, açık bir soruşturma ve yargılamadan sonra cezalandırılabilecek, mahkeme kararı olmadan kimse cezalandırılamayacaktır.
6. Mahkûm edilenlerin varisleri bundan etkilenmeyecek ve veraset hakkını kaybetmeyecekler.
7. Bütün bu hususlar, din ve millet ayırımı olmaksızın herkese eşit bir şekilde uygulanacaktır.
8. II. Mahmut zamanında kurulan ve yasama görevi de bulunan Meclis-i Vâlâ-yı
Ahkâm-ı Adliye’nin üye sayısı artırılacak; devletin ileri gelen vekil ve bürokratları
da bu meclisin toplantılarına katılarak çeşitli kanunların ve özellikle bir ceza yasasının hazırlanmasını sağlayacaklardır.
9. Bütün devlet memurları rütbelerine uygun maaşa bağlanacaklardır.
10. Rüşvet kesin olarak kalkacak ve bu konuda cüret edenler şiddetle cezalandırılacaklardır.
11. Hükümdar bu usullere bizzat kendisi uymayı kabul ettiği gibi, ulema ve devlet
adamları da bu konuda yemin edeceklerdir (Şahin, 1993, s. 6/114).
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İltizam: Osmanlı Devleti’nde bazı
vergilerin, ihale yoluyla üstlenen
kişiler tarafından toplanması. Bu
vergiyi toplayan kişiye mültezim
denilir.

2

Dikkatle bakıldığında fermanın maddelerinin üç esas noktada toplandığı görülüyor.
Can, ırz (şeref), mal güvenliğinin sağlanması; iltizam usulünün kaldırılması; Askerlik görevinin düzene sokulması ve 4-5 sene ile sınırlandırılması fermanın temel hedefleridir. Bu
çerçevede gerekli yasaların çıkarılması, rüşvetin yasaklanması, memurların rütbelerine
göre maaşa bağlanması ve yasaların Müslüman olan ve olmayan bütün tebaaya eşit bir
şekilde uygulanması açıklanıyordu. Ayrıca Avrupa devletlerinin bu belgeye tanık olmaları
için kendilerine resmen bildirilmesini öngörüyordu. Fermandaki can ve mal güvenliği konusu özellikle devlet hizmetinde olan personeli ilgilendiriyordu. Çünkü sıradan ahalinin
şer’i hukuka göre güvencesi bulunduğu halde devlet hizmetindeki bürokratların herhangi
bir şekilde can ve mal emniyeti söz konusu değildi. Herhangi bir durumda bunların katledilmesi veya mallarının müsadere edilmesi söz konusuydu. Nitekim müsadere 1826’da
kaldırılmış olmasına rağmen Pertev Paşa bir kızgınlık sonucunda II. Mahmut tarafından
siyaseten katlettirilmişti. Kısacası Tanzimat Fermanı’nın ilk ve en önemli teklifi devlet için
çalışan kişilerin can mal emniyetini sağlamak olmuştur. Bu, Tanzimat bürokrasisi denilen
yeni yapılanmanın da önünü açacak bir uygulamadır.
Fermanın içerdiği ikinci önemli unsur, eski iltizam yönteminin terk edilip yerine düzenli bir vergi sisteminin getirilmesiydi. Buna karşılık iltizam sisteminin kaldırılması ve
vergi toplamada başarı sağlanamadı. Mültezimlerin engellemeleri ve devlet teşkilatının
hazırlıksızlığı sebebiyle devletin aşar toplama işi yürütülemedi.
Tanzimat Fermanı’ndaki can, mal, ırz ve namus güvencesinin Osmanlı Devleti açısından sonuçları hakkında bir değerlendirme yapınız.
1826’da kaldırılıncaya kadar Osmanlı ordusunun sürekli askerleri yeniçeri ocağından
oluşuyor; buna ayrıca savaş zamanlarından tımarlı sipahi adı verilen ve çeşitli bölgelerden
toplanan askerler katılıyordu. 1826’dan sonra bir müddet süresi belirsiz bir askerlik uygulaması getirildi. Kısacası Tanzimat’ın ilanından önce kimi yerden asker alınıyor, kimi
yerden alınmıyordu ve askere gidenler de çok kez artık ömürlerini asker olarak tamamlıyorlardı. Ferman bu konuda bir düzenleme getirmek istiyordu. Buna göre düzenli ve
süresi belirli bir askerlik öngörülüyordu.

Tanzimat Fermanı’nın Çözümlemesi

Dönemine göre sade bir dille yazılmış olan Gülhane Hatt-ı Hümayunu, kimi tarihçiler
tarafından hukuki program olmak bakımdan “sistemsiz ve tertipsiz” bulunmuştur (Abadan, 2006:44). Bunun sebebi, bireysel haklar ile ceza yargılama usulleri, vergi ve askerlik
gibi idari konuların metindeki sunuluşlarının düzensizliğidir. Bununla birlikte Tanzimat
Fermanı için, Avrupa’dan alınan bir siyasi reform programı diyenler olduğu gibi, Osmanlı
Devleti’ne Batılı devletlerin yönetim sistemini getirmek isteyen bir idari iyileştirme programı olarak değerlendirenler de vardır. Metnin üslubundaki belirsizlikler bazı araştırmacıların bu metne bir hukuk metni, bazılarının ise bir siyasi metin olarak bakmalarına
sebep olmuştur. İlber Ortaylı, Tanzimat hareketinin bir “yasama” faaliyeti olduğunu ve
kanun egemenliğini kurma, yönetimi yeniden düzenleme girişimi olduğunu belirtir (Ortaylı, 2005, s. 228).
Fermanın yayımlanma zamanlaması ile Mısır meselesinde Avrupa güçlerinin, özellikle de İngiltere’nin desteğini kazanmayı amaçlamış diplomatik bir hamle olduğu da iddia
edilmiştir. Aynı şekilde Hristiyan vatandaşlara eşit haklar vaadi de yine yabancı devletleri
memnun etme amacı ile belirtilmiştir denilebilir. Bununla birlikte metnin Reşit Paşa önderliğindeki yenilikçilerin arzu ettikleri reformları içerdiği ve II. Mahmut’un politikalarının bir devamı olduğu da görülmektedir. Bu arada tebaanın canını, onurunu ve malını
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güvence altına alma isteği, sadece Avrupa’da bulunmuş ve Avrupa dillerini bilen Osmanlı
devlet adamları tarafından öğrenilen klasik liberal düşüncenin tekrarlamasının yansıması
değil, aynı zamanda Osmanlı bürokratlarının padişahın kulları olarak tehlikeye açık olan
konumlarından kurtulma arzularını da yansıtmaktaydı. Kuşkusuz vergilendirme ve zorunlu askerlik konuları II. Mahmut için en acil olan iki konuydu (Zürcher, 2000, s. 80).
Şerif Mardin, Tanzimat Fermanı ile başlayan düzenlemelerin, XVIII. yüzyıldan itibaren Avrupa’da gelişmekte olan ve millî devlete gidişin başlangıcını oluşturan kameralizmden esinlendiğini ileri sürmektedir. Mardin, mülkiyet haklarının garanti altına alınması
ve eğitimin halka yaygınlaştırılması gibi özellikler taşıyan kameralizmin aynı zamanda
“aydın despotizmi” olarak adlandırıldığını da belirtmektedir(Mardin, 1991, s. 14).
Sonuç olarak Tanzimat Fermanı ile Osmanlı Devleti’nin klasik yönetim şeklinden
uzaklaşılarak mutlak iktidar olan Padişahın yetkilerinin kendi isteğiyle kısıtlanıp, bürokratik yapı güçlendirilmiş ve bürokratlar korumaya alınmıştır. Ferman, dine dayalı devlet-cemaat ilişkisinin adı olan millet sisteminin yerine devlet-birey ilişkisinin geçmesinin
hedeflendiği ve devlet yapısının Avrupai bir özellik kazanmasının amaçlandığı, toplumun
da bu şekilde dönüşmesinin arzu edildiği bir dönemi, dönüşümü ve anlayışı temsil eden
bir metindir.

Tanzimat Fermanı’nın Sonuçları

Tanzimat Fermanı, sadece hukuki/siyasi bir metin olarak kalmamış; devletin ve toplumun
Avrupai ilkeler doğrultusunda yeniden yapılanmasını öngören bir bildiri şeklinde de algılanmıştır. Bu bağlamda Türk tarihindeki Batılılaşma sürecinin resmî başlangıcı olarak
kabul edildiği gibi, bir dönemin ve zihniyetin adı olarak da bugüne kadar sürekli kullanılagelmiştir. Bu anlayış, bazen Avrupa değerlerinin kurucu niteliğine işaret ederken kimi
zaman da self-oryantalist olarak nitelendirilebilecek Avrupa’ya yaranma özelliği taşıyan
yanlış Batılılaşma arzularının ifadesi olarak da karşımıza çıkmaktadır. Her halde 1839
Türk tarihinin önemli bir dönemecinin, edebiyatımızı da kapsayacak biçimde bütünüyle,
kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın değişiminin başlangıç noktasıdır.
“Tanzimat” sözcüğü bu tarihten başlayarak Osmanlı Devleti’nin son döneminde değişik kapsamlarla anılan bir devrin adlandırılmasına da zemin hazırlamıştır. Buna göre
III. Selim ve II. Mahmut dönemlerinde yapılan, yapılmak istenen bilinçli ve sistemli ıslah
çalışmalarından başlayarak bazı tarihçilere göre 1856 Islahat Fermanı’na, bazı tarihçilere
göre 1876’da Meşrutiyet’in ilan edilmesine, bazı tarihçilere göre 1908 II. Meşrutiyet’in ilanına, bazı görüşlere göre ise 1922 Cumhuriyet’in kuruluşuna kadarki dönem “Tanzimat
Dönemi” olarak adlandırılmıştır (Gencer, 1993, s. 10/431). Öte yandan 1839-1856 arasını
Tanzimat’ın birinci dönemi (Mustafa Reşit Paşa dönemi), 1856-1876 arasını ikinci dönem
(Ali, Fuat ve Mithat paşaların dönemi) olarak değerlendirmek de genel ve yaygın bir yaklaşımdır. Bu durumda siyasal olarak 1876 tarihinde Tanzimat Döneminin kapandığı da
kabul edilir.
Edebiyat tarihçiliği açısından ise 1876 öncesi Tanzimat’ın birinci kuşağı (Şinasi, Ziya
Paşa, Namık Kemal vd.), 1876 sonrası Tanzimat’ın ikinci kuşağı (Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hâmit, Muallim Naci, Samipaşazade Sezai vd.) kabul edilir.
İlanından kısa bir süre sonra Ferman metni bütün eyaletlere gönderildi. Avrupalılar
tarafından iyi karşılanmış olan ferman gerek Müslüman gerekse Müslüman olmayan Osmanlı uyruğundaki kimi gruplar tarafından tedirginlik, kuşku ve hatta hoşnutsuzlukla
karşılanmıştır. Müslüman ahali açısından bunun sebebi fermanın içeriğinin İslam geleneklerine uygun görülmemesi iken gayrimüslim tebaa arasında özellikle Rum-Ortodoks
patriği eşitliğin getireceği yükümlülükler ile cemaatler arasında sahip olduğu ayrıcalığı
kaybetme olasılığıdır.
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Bunlara rağmen Tanzimat Fermanı II. Mahmut döneminde başlayan yapısal reformların artarak devam etmesini sağlamış, süreç içerisinde yeni bir aydın-bürokrat sınıf oluşmasına zemin hazırlamış; ancak Ahmet Hamdi Tanpınar’ın deyimiyle kurumlardaki ve
toplumdaki zihniyet ikiliğini ortadan kaldırmadığı için istenilen başarı elde edilememiştir.

Tanzimat Fermanı’nın Uygulanmasında Yaşanan Zorluklar ve
Tepkiler
Tanzimat Fermanı’nın İmparatorluğun her tarafında geniş ölçüde duyulmuş, çeşitli tepkilerle karşılanmıştır. Fermanın halka anlatılması için hükümet olağanüstü bir gayret sarf
etmiş, ferman ertesi gün Takvim-i Vekayi’de yayımlandığı gibi, eyaletlere ve sancaklar
gönderilerek vergi ve askerlik konusundaki düzenlemelerin beklenmesi, diğerlerinin ise
hemen uygulanması emredilmiştir. Ayrıca Gülhane Hattı’nın yeni bir devrin başlangıcı
olduğunun anlaşılması için çaba harcanmıştır. Bütün bunlara karşın Müslümanlar gayrimüslimlere verilen izinlerden memnun olmamıştır. Müslümanların gâvurlarla aynı seviyeye indirildiği, Hatt’ın ilanının İngiliz siyasetinin bir sonucu olduğu düşünülmüştür.
Tanzimat’ın öngördüğü mali, idari ve askerî yenilikler imparatorluğun her yerinde
aynı anda yürürlüğe konulamamıştır. Gerçekten de fermanın uygulamaya geçirilmesi
sırsında din farkı gözetilmeksizin bazı vergi düzenlemelerinin yapılması toplumda tepki
görmüştür. Bu bahanelerle isyanlar da çıkmıştır.
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Tanzimat Fermanı’na gayrimüslim tebaanın tepkileri ile Müslüman tepkileri arasında bir
karşılaştırma yapınız.

Tanzimat Fermanı’nın Oluşturduğu Sosyal Siyasal Zemin

Tanzimat Fermanı’nda askerlik
hizmeti ilk defa vatan borcu olarak
anılmıştır.

Osmanlı İmparatorluğunun yapısında ve zaman içerisinde hemen her alanda görülen çöküşü durdurmak ve Batılı devletlerin ilerleyişine ayak uydurabilmek için yukarıda belirtilen temel maddeler çerçevesinde geniş bir iyileştirme faaliyeti olan Tanzimat hareketi,
hemen hemen devletin bütün kurumlarını içeren bir düzenleme dizisini içermektedir.
Fermanın ilanından sonraki ilk yıllarda devlet getirilen yenilikleri halka anlatmaya
gayret etti. Bu amaçla görevlendirilenler Müslim ve gayrimüslim bütün tebaanın mal, can,
ırz ve namusunun kanunların teminatı altında bulunduğunu, vezirden çobana kadar herkesin kanun önünde eşit olduğunu anlatıyor kanuni bir hüküm verilmedikçe ve padişahın
fermanı olmadıkça hiçbir kimsenin idam cezasına çarptırılamayacağını, bunun aksine
hareket edenlerin şiddetle cezalandırılacağını belirtiyordu (Gencer, 1993, s. 442). Buna
karşın Bosna-Hersek, Niş, Lübnan, Girit gibi bazı yerlerde ilk senelerde Tanzimat’a karşı
ayaklanmalar görülmüştür. Öte yandan gayrimüslim unsurlara eşitlik verilmesi başlangıçta hedeflenen Osmanlı’ya bağlılık duygusunu geliştirmediği gibi, Tanzimat’tan sonraki süreçte Fransa’nın Katolikler, Rusya’nın Ortodokslar açısından birer hami rolü oynamalarına ve bu bahanelerle müdahale etmelerine de zemin hazırlamış oldu. Ayrıca bu dönemde
Protestan kilisesi de tanındı ve İngiltere’nin kullandığı ticari imtiyazlar yüzünden gelişti.

ISLAHAT FERMANI
Islahat Fermanı, Tanzimat Fermanı’nın ikinci aşaması, devamı, Tanzimat’la başlayan sürecin ileri bir adımı olarak görülmüştür. Tanzimat Fermanı’ndan 17 yıl sonra, 28 Şubat
1856’da yayımlanan bu ferman da Sultan Abdülmecit’e aittir. Babıali’de bütün nazırların,
Şeyhülislâm’ın, yüksek rütbeli memurların, patrik, hahambaşı ve diğer cemaat ileri gelenlerinin önünde okunduktan sonra, Paris Antlaşması’nı hazırlamakta olan devletlere
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bildirildi. Öncelikle Islahat Fermanı’nın açık bir dayatmadan doğduğunu belirtmek gerekir. Bunun için önce Islahat Fermanı’nın ilan edilmesini hazırlayan süreç hakkında
bilgi vermek gerekiyor.

Islahat: İyileştirme anlamına gelen
ıslah sözcüğünün çoğuludur.

Resim 4.3
Islahat Fermanı
Kaynak: https://
yandex.com.tr/
gorsel/search?text=
%C4%B
1slahat%20ferman
%C4%B1&img_url=
http%3A%2F%2F
www.ermenisorunu.gen.tr
%2Fwp-content%
2Fuploads%2F2015%
2F03%2FI__MMS__
0006_000245_
001_001.jpg&pos=
12&rpt=simage

Islahat Fermanı’nın İlan Edildiği Dönemin Olayları ve
Özellikleri

19. yüzyıl Osmanlı düzenlemeleri genellikle bir savaşın başında, savaşırken veya sonunda
gerçekleştirmeye çalışmıştır. Yani iyileştirmeler aynı zamanda başka gailelerle uğraşırken
yapılmak zorunda kalınmıştır. Islahat Fermanı’nın ilanı öncesindeki en önemli sorun,
hatta doğrudan doğruya fermanın hazırlanmasında, ilan edilmesinde etkisi olan olay Kırım Savaşı olarak bilinen ve Avrupa devletlerinin de karışıp taraf olduğu Osmanlı-Rus
Savaşıdır. Savaşın görünürdeki sebebi ise Filistin’deki kutsal yerleri, daha doğrusu Beytüllahm’deki Nativity Kilisesini Ortodoksların mı, Katoliklerin mi yöneteceği meselesi idi.
1853’te Kudüs’teki Ortodoksların hakkını korumak bahanesiyle harekete geçen ve
bu noktada Katoliklerin dünyadaki hamisi Fransa ile karşı karşıya gelen Rusya, İngiltere ile Osmanlı’nın paylaşılması için anlaşmak istedi. İngiltere ise Osmanlı Devleti’nin
parçalanmasını kendi çıkarlarında uygun bulmadığı için teklifi reddetti. Bunun üzerine
Osmanlı’ya karşı tek başına savaş açmak isteyen Rusya, Osmanlılara toprakları içindeki
Ortodoksların koruyuculuğunu kendisine bırakmasını teklif etti. Bu teklifin reddedilmesi
üzerine Rusya’nın Eflak ve Boğdan’ı işgal etmeye başlaması İngiltere ve Fransa başta olmak üzere Avrupa devletlerini telaşlandırdı. Önce Avusturya’nın teklifi ile Viyana’da bir
barış konferansı düzenlenmiş ise de başarılı olmamıştır. Osmanlı İmparatorluğu Rusya’ya
on beş gün içerisinde Eflak-Boğdan’ı boşaltması için bir nota gönderdi. Sürenin dolması
üzerine de savaşa girdi.
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Balkanlardaki savaşlarda başarı kazanılmasına rağmen Batum’a yardım götüren Osmanlı donanmasının Sinop açıklarında batırılması, İstanbul ve Boğazları tehlikeye düşürmüş oldu. Bunun üzerine İngiltere ve Fransa da Osmanlı Devleti’nin yanında savaşa
girişti. Rusya önce Tuna hattında geriletildi; ardından da barışa zorlanmak maksadıyla, Osmanlı, İngiltere ve Fransız birlikleri Kırım’a çıkarıldı. Bu sırada ölen Rus Çarı I.
Nikolay’ın yerine tahta geçen II. Aleksandr, barış istemek zorunda kaldı. Müttefik devletler bunun üzerine Rusya’ya bir ültimatom verdiler. Dört maddeden oluşan bu ültimatomun son maddesi doğrudan doğruya Osmanlı Devleti’ni ve konumuz olan Islahat
Fermanı’nı ilgilendiriyordu.
Bu maddeler şunlardır:
1. Rusya’nın Eflâk ve Boğdan üzerindeki isteklerinden vazgeçmesi ve buraya Avrupa
devletlerinin garantisinin getirilmesi,
2. Tuna Nehrindeki ulaşım konusunda bütün Avrupa devletlerinin katılacağı bir yönetimin oluşturulması,
3. Karadeniz’in tarafsız bir duruma getirilmesi,
4. Osmanlı Devleti’nin sınırları içerisindeki bütün Hristiyan ve Müslümanlara Avrupa garantisi altında yeni haklar verilmesi (Gencer, 1993, s. 10/474).
Batılıların, savaşı sona erdirecek olan Paris Antlaşması görüşmeleri sırasında müzakere edilen ve Antlaşma’nın imzalanmasından önce yayımlanmasını istedikleri ve yukarıdaki ültimatomun son maddesindeki din ve millet farkını ortadan kaldıracak iyileştirmeyi
içeren Islahat Fermanı, Sadrazam Mehmet Emin Ali Paşa tarafından hazırlanarak yürürlüğe sokulmuştur (28 Şubat 1856). Böylece aynı zamanda Ferman, yaklaşık bir ay sonra
yayımlanan Paris Antlaşması’na (30 Mart 1856) da konu olmuştur.

Islahat Fermanı’nın İçeriği

Tanzimat Fermanı’nda da bulunan fakat uygulamada başarılı olmayan birçok madde Islahat Fermanı’nda tekrarlanmış, daha önce üstü kapalı geçilen kimi konular açıkça belirtilmiştir. Buna göre Islahat Fermanı’ndaki belli başlı konular şunlardır:
1. Islahat Fermanı ile Müslüman ve gayrimüslim bütün Osmanlı tebaasının eşitliği açık
bir biçimde vurgulanıyor; bütün din ve mezheplere verilen hak ve imtiyazlar, bu fermanla bir kez daha tekrarlanıyor ve ırk, din, dil ayırımı gözetilmeksizin mezhepler
arasında eşitlik imkânlarının oluşturulması için gerekli önlemlerin alınacağı; devlet
memuriyetine, okullara ve askerlik hizmetine bütün tebaanın eşit olarak katılabileceği, imparatorluk içinde bulunan her toplumun kendi okulunu açabileceği belirtiliyor.
2. Patrikhanede yeni meclislerin kurulacağı ve bu meclislerin aldığı kararların Babıali
tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceği kabul ediliyor.
3. Hiç kimse din değiştirmeye zorlanmayacağı ve din değiştiren Müslümanlara ceza
uygulanmayacağı belirtiliyor.
4. Vergilerin eşit alınacağı, iltizam usulünün kaldırılacağı bildiriliyor,
5. Bütün tebaanın eşit ve serbest bir şekilde ticari faaliyette bulunmasının sağlanacağı
açıklanıyor.
6. Mahkemelerin açık olacağı ve keyfî cezalar verilmeyeceği kabul ediliyor.
7. Resmî yazışmalarda Hristiyanlar için hakaret anlamına gelebilecek ifadelerin kullanılmayacağı bildiriliyor.
8. Müslüman ve gayrimüslimler arasındaki davaları görmek için mahkemeler kurulacağı belirtiliyor.
9. Rüşvet ve yolsuzluğun ortadan kaldırılması için çıkarılacak kanunların kesin bir
biçimde uygulanmasının sağlanacağı açıklanıyor (Gencer, 1993, s. 10/480; Şahin,
1993, s. 6/166).
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Islahat Fermanı’nın Çözümlemesi

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Islahat Fermanı, Tanzimat Fermanı’nın bazı maddelerini
tekrarlayıp, bazı maddelerini daha açık bir biçimde ifade ederek aynı yolda ileri bir aşama
olarak görülmüştür. Bununla birlikte Islahat Fermanı, Tanzimat’a göre daha açık bir biçimde Batılıların isteği üzerine hazırlanmış ve yayımlanmıştır. Ferman âdeta, Kırım Savaşında Rusya’ya karşı Osmanlı’yı destekleyen müttefiklere (İngiltere, Fransa, Sardunya) bir
bedel olarak verilmiş gibidir. Ayrıca Kırım Savaşını sonlandıran Paris Antlaşması’nın içinde de zikredilen Islahat Fermanı böylece uluslar arası bir metin haline gelmiş, kendisinde
ve Paris Antlaşmasında bu yönde bir ifade bulunmamasına rağmen daha sonra özellikle
Avrupalıların Osmanlı’ya müdahalesi için bir dayanak oluşturmuştur.
Temelde Tanzimat Fermanı’nın içerdiği yaklaşımların genişletilmiş bir biçimi olan Islahat Fermanı’nın getirdiği bu maddeler Müslümanlar arasında olduğu gibi en büyük gayrimüslim topluluk olan Rum Ortodoks kilisesi tarafından da tepkiyle karşılanmıştır. Gayrimüslimlere sağladığı imtiyazlar sebebiyle Ferman’a Müslüman halk arasındaki tepkinin
temelinde dinsel eşitlik bulunduğu açıktır. Nitekim Islahat Fermanı’nın ne getirdiği ile
ilgili olarak “artık gâvura gâvur denilmeyecek” şeklinde bir esprinin halk arasından dolaştığı rivayet edilir. Bunun sebebi, eskiden beri hâkim millet olarak birinci sınıf kabul edilen
Müslümanların bu konumlarını kaybetmiş olmalarıdır. Bununla birlikte Fermanda geçen
“eşitlik” ile “din ve vicdan özgürlüğü” kavramları dönemin Avrupa devletlerinden bir kısmında bile bulunmayan ileri teklifler olarak kabul edilmektedir (Şahin, 1993, s. 6/164).
Öte yandan hükümetin de Hristiyan tebaanın da istemediği zorunlu askerlik teklifi uygulamada ilk defa olarak bedelli askerliğe dönüştürülmüş, bu uygulamadan kısmen Müslümanlar da yararlanmışlardır. Kısacası fermanın bazı hükümleri kâğıt üzerinde kalmıştır.
Resim 4.4
Islahat Fermanı
Anısına Bastırılan
Madalyalar
Kaynak: http://
yasamveulke.blogspot.
com.tr/2008/02/
islahat-fermanmadalyas.html

Islahat Fermanı’nın Sonuçları

Islahat Fermanı görünüşte bütün Osmanlı tebaasını din, millet gibi herhangi bir ayırım
gözetmeksizin kaynaştırmayı amaçlamış olmasına karşın bu yönde bir sonuç doğurmamıştır. Denilebilir ki Osmanlı devlet yöneticileri bakımından tıpkı Tanzimat Fermanı gibi
Islahat Fermanı’nın da düşünsel arka planını Osmanlılık düşüncesinin yerleşmesi oluşturuyordu. Bu hedef sağlanamamış, aksine ayrılıkçı fikirlerin gayriüslimler arasında giderek
daha fazla yaygınlaşması önlenememiştir. Ayrıca, Fermanla ifade edilen eşit haklar, sağlanacak imtiyazlar sanki daha önceki sistemde gayrimüslimlere haksızlık yapıldığı gibi bir
yanlış algının oluşmasına sebep olmuştur. Bu da doğal olarak yabancı devletlerin Osmanlı
Devleti üzerinde baskı yapma bahanelerini artırmış oldu. Islahat Fermanı’nın açıkça Avrupalı devletlerin baskısı altında hazırlanması; hatta Batılıların hazırladığı koşulları Osmanlı Devleti’nin ilan etmesi söz konusudur. Paris Antlaşması’nda aksi yönde, yani Ferman’daki maddelerin dış etkiye yol açmayacağı yönünde bir ifade bulunmasına rağmen
bundan sonraki süreçte Batılıların Osmanlı’nın içişlerine karışmasının yolunu açmıştır.
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Islahat Fermanı’nın önemli sonuçlarından birisi de gayrimüslimlerin kendi meclislerini oluşturup, kendi yasalarını yapmalarına imkân hazırlamış olmasıydı. Böylece kendi
meseleleri ile ilgili kararlar alabilmiş; nahiye, vilayet ve Ahkâm-ı Adliye meclislerinde üye
bulundurma yetkileri kazanmışlardı. Onların kendi cemaatleri için hazırladıkları Rum
Patriği Nizamatı (1862), Ermeni Patriği Nizamatı (1863), Hahamhane Nizamatı (1865)
Avrupa tarafından âdeta bu toplulukların kendilerine özgü anayasası (constitution) olarak
algılanmıştır.
Kırım Savaşı sonunda kazananların yanında olmasına rağmen savaşın maliyetini karşılayacak ekonomik gücünün bulunmaması, Osmanlı Devleti’ni savaşın kazanımlarından
yararlanmak şöyle dursun daha da zayıflatmıştır. Ancak Paris Antlaşması ile kazanılan
Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünün taraflarca kabul edilmesi, hiç değilse bu konunun yirmi yıl gündeme gelmemesini sağlamıştır.

Tanzimat ve Islahat Fermanlarından Sonra Osmanlı
Fermanların Batı Tarzı Bir Devlet Yapısı Oluşmasındaki Rolü

Yukarıda da belirtildiği gibi Tanzimat ve Islahat fermanları Türk tarihinde ilk defa olarak
III. Selim ve II. Mahmut dönemlerinde başlayan ve Batı’yı genel bir model olarak kabul
edip Osmanlı Devleti’ni bu modele göre dönüştürme düşüncesinin hukuki biçim içerisindeki ilk temel metinleri olarak kabul edilirler. Bu metinlerin temel teklifleri arasında bulunan can ve mal emniyeti, bir taraftan bürokratları, devletin işleyişinde rol alan kimseleri
uygulamalarında koruma altına alırken daha önce mutlak bir iradeye sahip olan padişah
ise kendi yetkilerini kısıtlamayı kabul ediyordu. Böylece devlet mekanizmasıyla hanedan
üyeleri arasındaki kurumsal aynilik yerini bir tür ikiliğe bırakmaya başlıyordu. Babıali süreç içerisinde yeni bir yönetim merkezi halini alıyordu. Aynı şekilde Batı’daki örneklerinde de görüldüğü üzere mülkiyetin yasal koruma altına alınması da orta sınıfların oluşması
ve gelişmesi için bir zemin oluşturmaya yarayacaktı.
1876’da ilan edilecek olan I. Meşrutiyet’e kadarki döneminde Vilayet Nizamnamesi ile
idari yapı değiştirilmiş ve eyaletler kaldırılarak Cumhuriyet kurulduktan sonra da kimi
değişikliklerle sürdürülecek olan il, sancak, kaza, nahiye ve köy yönetim birimleri oluşturulmuştur. Bu çerçevede il genel meclisleri kurulmuştur. Batılı örneklerine benzer bir
teşkilat yine bu dönemde tesis edilmiştir. Bugünkü Danıştay’ın görevini, yönetimle ilgili
yargı konularını ele alan ve hükme bağlayan Şûrâ-yı Devlet ile bugünkü Yargıtay’ın görevini üstlenen Ahkâm-ı Adliye’nin kurulması yargı ve yürütmenin birbirinden ayrılması
anlamına gelmektedir.

Millet Sistemi ve Tanzimat

Klasik Osmanlı Devleti’nin en güçlü uygulamalarından birisi yönetimi altındaki yerlerde
bulunan halka, din veya etnik yapı ayırımı yapmaksızın diledikleri gibi yaşamalarına zemin hazırlamış olmasıdır. Özellikle Fatih zamanından itibaren uygulanan ve Batılı tarihçiler tarafından “millet sistemi” olarak adlandırılan bu sistemin temeli, devletin yönetimi
altındaki vatandaşları Müslüman ve gayrimüslim olarak ikiye ayırıp, gayrimüslimleri de
kendi aralarında mensup oldukları cemaatlere göre değerlendirmesine dayanır. Buradaki
millet sözcüğünün anlamı cemaat demektir ve tamamen dinî bir anlam ifade etmektedir.
Buna göre gayrimüslim ahali Ortodoks milleti, Katolik milleti, Ermeni milleti, Yahudi
milleti gibi dinî cemaatlere göre tasnif edilmiştir. Devlet bu cemaat mensuplarının hukuki işlemlerini kendi cemaatleri içinde yapmalarına, askerlik görevinden muaf olmalarına
belirli bir vergi karşılığı olarak izin vermiştir.
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Önce Tanzimat Fermanı’nda örtük biçimde, sonra da Islahat Fermanı’nda açıkça din
ayrımı gözetilmesinden vazgeçildiğinin belirtilmesi ile bu geleneksel uygulama da kalkmış oldu. Böylece Tanzimat Döneminin önemli özelliklerinden birisini, din referanslı toplum ve devlet yapısından uzaklaşmaya çalışmak oluşturur.
Tanzimat ve Islahat fermanlarının Osmanlı tarihi açısından önemli sonuçları neler olmuştur?

Fermanların Toplumsal, Ekonomik ve Siyasal Olarak Osmanlı
Tarihini Etkileyen Özellikleri

Bu süreçte yeni bir eğitim sistemi, yeni ve bağımsız yargı sistemi ve yeni bir idari mekanizma Osmanlı Devleti’nde bazen özünü yitirmiş olarak Batı’dan alınıp uygulamaya sokulurken temel zihniyet modern bir devlet yapılanmasını sağlamaktı. Bununla birlikte eski
yapının da varlığını devam ettirmesi Tanzimat Döneminin karakteristik özelliklerinden
birisi olan zihniyet ikiliğini ortaya çıkarmıştır.
Devlet ile uyruğu arasındaki ilişkiyi yeniden belirleyen ve millet sisteminin terki anlamına gelen din farkı gözetilmeksizin bütün vatandaşların devlet karşısında eşit olduğu
ilkesi yakın ve hatta orta vadede Osmanlı Devleti’nin yararına bir sonuç doğurmamış; tam
aksine toplumda tepkilere sebep olmuştur.
Aynı şekilde özellikle edebiyatta karşılığını bulacak olan ve modernleşmenin özünü
oluşturan olgulardan ziyade, giyim kuşam vb. daha çok görüntüye ait yüzeysel etkenlerin toplum içerisinde görünürlük kazanması da modernleşmenin tartışmalı ve gerilimli
bir süreç olmasına yol açmıştır. Başarılması halinde devleti iyileştirip, toplumu geliştirebilecek olan birçok yararlı düzenleme bu tür ikincil tartışmalar arasında harcanmıştır,
denilebilir.
Devlet memurları arasında yaygınlaşan modaların masrafları artırması, rüşvetin önüne geçilememesi, vergilerin toplanmasında başarı sağlanamaması bu dönemde ahlakî bir
çöküntüye de yol açmıştır.
Bununla birlikte ileride emperyalizm adı verilecek olan, başka ülkelerle ilişkilerini tamamıyla ekonomik çıkarlar üzerinden sürdüren Batılı devletlerin Osmanlı Devleti karşısındaki tutumu da bu süreçteki iyileştirmeler konusunda devlet bürokrasisinin tereddütlü
davranmasına yol açmıştır.
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Özet
1

2

3

Tanzimat Fermanı’na giden süreçteki zihniyet değişimi
ve yenilik çabalarını tespit edebilmek.
Tanzimat her şeyden önce Batı kültür ve medeniyet
anlayışının Osmanlı aydınları tarafından benimsenmesi ile başlayan bir sürecin adıdır. 18. yüzyıldan itibaren klasik dönemdeki iyileştirme çalışmalarından
farklı olarak Batı tarzı bir devlet ve toplum oluşturma
amacı taşıyan reform çabaları dikkati çekmektedir.
Tanzimat Fermanı’nın içerdiği düşünceleri ve doğurduğu etkileri analiz edebilmek.
Tanzimat Fermanı birey devlet ilişkilerini klasik Osmanlı dönemindekinden farklı bir düşünceyle yeniden düzenleme teklifleri taşımaktadır. Kişilerin yargılanma hakkı, ırz, can, mal ve namuslarının korumaya
alınması aynı zamanda bürokratlar için bir güvence
sağlamaya dönüktür. Askerlik ve vergi düzenlemeleri
tamamen pratik ve o günün ihtiyaçları göz önüne alınarak yapılmış düzenlemelerdir.
Islahat Fermanı’nın içeriğini tanımlayabilmek.
Islahat Fermanı, Tanzimat Fermanı’nda getirilen teklifleri genişletmeye çalışmıştır. Kırım Savaşının bir
uzantısı olarak imzalanan Paris Antlaşması’nda atıf
yapılan Islahat Fermanı’nın en önemli önerisi Müslüman-gayrimüslim ayırımının ortadan kaldırılması
olmuştur.

4

Tanzimat ve Islahat fermanlarının Osmanlı modernleşmesindeki yerlerini açıklayabilmek.
Tanzimat ve Islahat fermanları, Osmanlı Devleti’nin
klasik teşkilat yapısından uzaklaşarak Avrupa devletleri modelinde yeni bir yapılanmaya gidişin aşamalarıdır. Bu gidişin sonuçları arasında anayasalı ve
parlamentolu bir rejim mücadelesi veren genç kuşakların yetişmesine zemin hazırlanması sayılabilir.
Aynı zamanda Batı karşısında kompleks oluşturan
ikircikli tutumların da bu süreçte oluşmaya başladığı söylenebilir.
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Kendimizi Sınayalım
1. Tanzimat Fermanı aşağıdakilerden hangisi tarafından
hazırlanmış ve okunmuştur?
a. İbrahim Şinasi
b. Fuat Paşa
c. Mustafa Reşit Paşa
d. Cevdet Paşa
e. II. Mahmut

6. Aşağıdaki belgelerden hangisinde Islahat Fermanı’na atıfta bulunulmuştur?
a. Boğazlar Antlaşmasında
b. Berlin Antlaşmasında
c. Karlofça Antlaşmasında
d. Paris Antlaşmasında
e. Kütahya Antlaşmasında

2. Ayanlar ile devlet arasındaki bir anlaşmayı sağlayan hukuki metin aşağıdakilerden hangisidir?
a. Islahat Fermanı
b. Vilayet Nizamnamesi
c. Nizam-ı Cedit
d. Sened-i İttifak
e. Sultan Abdülaziz Fermanı

7. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat ve Islahat fermanlarının ortak özellikleri arasında sayılamaz?
a. Can, mal emniyetinin sağlanması
b. İltizam usulünün kaldırılması
c. Dış dünya dikkate alınarak hazırlanmaları
d. Müslüman - gayrimüslim ayırımının kaldırılması
e. Eğitim sisteminin tamamen değiştirilmesi

3. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi paşalarından
sayılamaz?
a. Alemdar Mustafa Paşa
b. Fuat Paşa
c. Münif Paşa
d. Mustafa Reşit Paşa
e. Âli Paşa

8. Tanzimat Döneminin süresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. 1839-1856
b. 1839-1876
c. 1839-1939
d. 1839-1908
e. 1839-1922

4. Tanzimat sözü aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır?
a. Devir
b. Düzenleme
c. İyileştirme
d. Rönesans
e. Devrim

9. Vilayet Nizamnamesi ile aşağıdakilerden hangisi sağlanmış oldu?
a. Belediye idari sisteminin kurulması
b. Büyük şehirlerin oluşması
c. Adli yargının kurulması
d. Eyalet sistemine geçiş
e. Şehirlerin birbirine bağlanması

5. Tanzimat Fermanı aşağıdakilerden hangisini içermez?
a. Mal ve can güvenliği
b. Askerlik süresinin sınırlandırılması
c. Kadın ve çocuk hakları
d. Vergi düzenlemelerinin getirilmesi
e. Eşitlik

10. Tanzimat Fermanı ile üye sayısının çoğaltılması ön görülen Meclis-i Ahkâm-ı Adliye görev bakımından günümüzdeki hangi kurumla benzerlik taşımaktadır?
a. Büyük Millet Meclisi
b. Yargıtay
c. Danıştay
d. Parti Meclisi
e. İdare Mahkemesi
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Okuma Parçası 1
Tanzimat Fermanı ve Ferman’ın günümüz Türkçesine çevrilmiş metni
Mustafa Reşit Paşa tarafından Gülhane’de okunan Hatt-ı
hümâyunun suretidir
Bismillahirrahmanirrahim
Cümleye malûm olduğu üzere Devlet-i âliyyemizin bidâyet-i
zuhûrundan beri ahkâm-ı celîle-i Kur’aniyye ve kavanîn-i
şer’iyyeye kemâliyle riâyet olunduğundan saltanat-ı seniyyemizin kuvvet ve meknet ve bilcümle tebaasının refah ü
mâmuriyeti rütbe-i gâyete vâsıl olmuşken yüz elli sene vardır ki, gavâil-i müteâkibe ve esbab-ı mütenevviaya mebni
ne şer’-i şerîfe ve ne kavânin-i münîfeye inkıyat ve imtisâl
olunmamak hasebiyle evvelki kuvvet ve mâmuriyet bilâkis
zaaf ve fakre mübeddel olmuş ve hâlbuki kavânîn-i şer’iyye
tahtında idare olunmayan memâlikin pâyidâr olamayacağı vâzıhattan bulunmuş olup cülûs-ı hümâyûnumuz rûz-ı
fîruzundan beri efkâr-ı hayriyyet-âsâr-ı mülûkânemiz dahi
mücerret îmâr-ı memâlik ve enha ve terfih-i ahâli ve fukara kaziyye-i nâfiasına münhasır ve memâlik-i devlet-i
âliyyemizin mevki-i coğrafîsine ve arazi-i münbitesine ve
halkın kabiliyet ve istidatlarına nazaran esbâb-ı lâzimesine
teşebbüs olunduğu hâlde beş on sene zarfında bitevfikihi taâlâ sûver-i matluba hasıl olacağı zâhir olmağla avn
ü inâyet-i hazret-i bârîye îtimat ve imdâd-ı ruhaniyyet-i
Cenab-ı Peygamberîye tevessül ve istinat birle bundan böyle Devlet-i aliyye ve memâlik-i mahrûsamızın hüsn-i idaresi zımnında bazı kavânin-i cedide vaz’ ve tesisi lâzım ve
mühim görülerek işbu kavânin-i mukteziyyenin mevadd-ı
esasiyyesi dahi emniyet-i can ve mahfuziyet-i ırz ve nâmus
ve mal ve tayin-i vergi ve asâkir-i mukteziyenin sûret-i celb
ve müddet-i istihdamı kaziyyelerinden ibaret olup şöyle ki, dünyada candan ve ırz ve nâmustan eaz bir şey olmadığından bir adam onları tehlikede gördükçe hilkat-i
zâtiyye ve cibiliyet-i fıtriyyesinde hıyanete meyil olmasa
bile muhafaza-i can ve namusu için elbette bâzı sûretlere
teşebbüs edeceği ve bu dahi devlet ve memlekete muzır
olageldiği müsellem olduğu misillû bilâkis can ve namusundan emin olduğu halde dahi sıdk u istikametten ayrılamayacağı ve işi gücü hemen devlet ve milletine hüsn-i hizmetten ibaret olacağı dahi bedihî ve zâhirdir ve emniyet-i
mal kaziyyesinin fıkdanı halinde ise herkes ne devlet ve ne
milletine ısınmayıp ve ne îmâr-ı mülke bakmayıp endişe
ve ıztıraptan hâlî olamadığı misullû aksi takdirinde yâni
emvâl ve emlâkinden emniyet-i kâmilesi olduğu hâlde dahi
kendi işi ile tevsi-i dâire-i taayyüşiyle uğraşıp ve kendisinde
günbegün devlet ve millet gayreti ve vatan muhabbeti ar-

tıp ona göre hüsn-i hareketle çalışacağı şüpheden âzâdedir
ve tâyin-i vergi maddesi dahi çünkü bir devlet muhafaza-i
memâliki için elbette asker ve leşkere vesâir masarif-i muktaziyyeye muhtaç olarak bu ise akçe ile idare olunacağı ve
akçe dahi tebaasının vergisiyle hâsıl olacağına binaen dahi
bir hüsn-i sûretine bakılmak ehemm olup eğerçi mukaddemlerde varidat zannolunmuş olan yed-i vâhit beliyyesinde lehülhamd memâlik-i mahrusamız ahalisi bundan evvelce kurtulmuş ise de âlât-ı tahribiyyeden olup hiçbir vakitte
semere-i nâfiası görülmeyen iltizamat usûl-i muzırrası elyevm câri olarak bu ise bir memleketin mesâlih-i siyasîyye
ve umûr-ı maliyesini bir adamın yed-i ihtiyarına ve belki
pençe-i cebr ü kahrına teslim demek olarak ol dahi eğer
zaten bir iyice adam değilse hemen kendi çıkarına bakıp
cem’-i harekât ve sekenatı gadr ü zulümden ibaret olmasıyla
bâdezin ahâli-i memâlikten her ferdin emlâk ve kudretine
göre bir vergi-yi münasip tâyin olunarak kimseden ziyade
bir şey alınmaması ve Devlet-i âliyyemizin berren ve bahren masârif-i askeriyye vesâiresi dahi kavânin-i icâbiye ile
tahdit ve tâyin olunup ona göre icra olunması lâzım edendir. Asker maddesi dahi ber minvâl-i muharrer mevadd-ı
mühimmeden olarak eğerçi muhafaza-i vatan için asker
vermek ahalinin farize-i zimmeti ise de şimdiye kadar câri
olduğu veçhile bir memleketin aded-i nüfus-ı mevcûdesine
bakılmayarak kiminden rütbe-i tahammülünden ziyade ve
kiminden noksan asker istenilmek hem nizamsızlığı ve hem
ziraat ve ticaret mevadd-ı nâfiasının ihlâlini mucip olduğu
misillü askerliğe gelenlerin ilâ nihâyeti’l-ömür istihdamları
dahi füturu ve kat’-ı tahassülü müstelzim olmakta olmasıyla her memleketten lüzumu takdirinde talep olunacak
neferat-ı askeriyye için bâzı usûl-i hasene ve dört veyahut
beş sene müddet istihdam zımnında dahi bir tarik-i münavebe vaz’ u tesis olunması îcab-ı hâldendir.
Velhasıl bu kavânin-i nizamiyye hâsıl olmadıkça tahsil-i
kuvvet ve mamûriyet ve asâyiş ü istirahat mümkün olmayup cümlesinin esası dahi mevadd-ı meşruhadan ibaret
olduğundan fîmâbad esbâb-ı cünhadan dâvaları kavânin-i
şer’iye iktizasınca alenen berveçh-i tetkik görülüp hükmolunmadıkça hiç kimse hakkında hafî ve celî îdam ve tesmim
muamelesi icrası câiz olmamak ve hiç kimse tarafından diğerinin ırz ve nâmusuna tasallut vuku’ bulmamak ve herkes
emvâl ve emlâkine kemâl-i serbestiyle mâlik ve mutasarrıf
olarak ona bir taraftan müdahale olunmamak ve firarda birinin töhmet ve kabahati vukuunda onun veresesi ol töhmet ve kabahatten beriyyü’z-zimme olacaklarından onun
malını müsadere ile veresesi hukuk-ı irsiyyelerinden kalın-
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Okuma Parçası 2
mamak ve tebaa-yı saltanat-ı seniyyemizden olan ahâli-yi
İslâm ve milel-i sâire ve müsaadât-ı şâhânemize bilistisna
mazhar olmak üzere can u ırz ve nâmus ve mal maddelerinden hükm-i şer’i iktizasınca kâffe-i memâlik-i mahrûsamız
ahalisine taraf-ı şâhânemden emniyet-i kâmile verilmiş ve
diğer hususlara dahi ittifak-ı ârâ ile karar verilmesi lâzım
gelmiş olmakla Meclis-i Ahkâm-ı Adliyye âzâsı dahi lüzumu mertebe teksir olunarak ve vükelâ ve ricâl-i Devlet-i
âliyyenin dahi bâzı tayin olunacak eyyamda orada içtima
ederek ve cümlesi efkârı ve mütaleatını hiç çekinmeyip
serbestçe söyleyerek işbu emniyet-i can ve mal ve tâyin-i
vergi hususlarına dâir kavânin-i muktaziyye bir taraftan
kararlaştırılıp ve tanzimat-ı askeriyye maddesi dahi Bâb-ı
Seraskerî Dâr-ı Şûrasında söyleşilip her bir kanun karargîr
oldukça hatt-ı hümâyunumuz ile tasdik ve teşvik olunmak
için taraf-ı hümâyunumuza arz olunsun ve işbu kavânin-i
şer’iyye mücerred din ve devlet ve mülk-i milleti ihya
için vaz’ olunacak olduğundan cânib-i hümâyunumuzdan
hilâfına hareket vûkû’ bulmayacağına ahd ü mîsak olunup
Hırka-i Şerîfe odasında cem’i ulemâ ve vükelâ hazır oldukları hâlde kasem-i billâh dahi okunarak ulema ve vükelâ
dahi tahlif olunacağından ona göre ulema ve vüzeradan
velhâsıl her kim olur ise olsun kavânin-i şer’iyyeye muhalif hareket edenlerin kabahat-i sabitelerine göre te’dibât-ı
lâyikalarının hiç rütbeye ve hatır ve gönüle bakılmayarak
icrası zımnında mahsûsen ceza kanunnâmesi dahi tanzim
ettirilsin ve cümle memurînin elhaletühazibi mıktar-ı vâfi
maaşları olarak şayet henüz olmayanları var ise onlar dahi
bir tanzim olunacağından şer’an menfûr olup harabiyyet-i
mülkün sebeb-i âzamı olan rüşvet madde-i kerihesinin
fîmabâd adem-i vûkû’u maddesinin dahi bir kânun-ı kavi
ile tekidine bakılsın.
Ve keyfiyyet-i meşruha usûl-i atîkayı bütün bütün tagyir ve tahdit demek olacağından işbu irâde-i şâhanemiz
Dersaadet ve bilcümle memâlik-i mahrûsamız ahalisine
ilân ve işâe olunacağı misillû düvel-i mütehabbe dahi bu
usûlün inşaallahu Taalâ ilelebed bekasına şâhid olmak üzere Dersaadetimizde mûkim bilcümle süferaya dahi resmen
bildirilsin.
Hemen Rabbimiz Taalâ Hazretleri cümlemizi muvaffak buyursun ve bu kavânin-i müessesenin hilâfına hareket edenler
Allahu Taalâ Hazretlerinin lânetine mazhar olsunlar ve ilelebed felâh bulmasınlar âmin.
Kaynak: Takvim-i Vekayi Fî 26 Şaban, Sene 1255, yevm:
Pazar, 3 Kasım 1839

Tanzimat Fermanı’nın Günümüz Türkçesine Çevrilmiş
Metni
Bismillahirrahmanirrahim
Herkesin bildiği gibi yüce devletimizin kuruluşundan beri
Kur’an’ın yüce hükümlerine ve şeriat kanunlarına tam
uyulduğundan, yönetimimizin gücü ve kudreti ve bütün
tebaasının refah ve mutluluğu en yüksek noktaya çıkmıştı.
Ancak, yüz elli yıl var ki, birbirlerini izleyen karışıklıklar
ve çeşitli sebeplerle şeriata ve yüce kanunlarına uyulmadığından evvelki kuvvet ve refah, tam tersine zayıflık ve fakirliğe dönüştü. Oysa şeriat kanunları ile idare edilmeyen bir
ülkenin varlığını sürdürebilmesinin imkânsızlığı açık seçik
ortadadır. Tahta geçtiğimiz mesut günden bu yana bütün
çabalarımız, hep ülkenin kalkınması, ahalimiz ve fakirlerimizin refahı maksadına yönelik oldu. Eğer yüce devletimize dâhil ülkelerin coğrafi mevkisini, verimli toprakları ve
halkının kabiliyetlerini göz önünde tutularak gerekli girişimler yapılırsa yüce Allah’ın yardımı ile beş on sene içinde istenilen sonucun ortaya çıkacağı açıktır. Yüce Allah’ın
yardımına ve Peygamberimiz hazretlerinin ruhaniyetine
dayanarak yüce devletimizin ve ülkemizin iyi bir biçimde
idaresi için bazı yeni kanunlar çıkarılması gerekli ve önemli
görüldü. Bu gerekli yasaların temel maddeleri can güvenliği, ırz, namus ve malın korunması, verginin belirlenmesi,
asker toplama ve askerlik süresi gibi hususlardır. Dünya’da
can, ırz ve namustan daha aziz bir şey yoktur. Bir insan bunları tehlikede görünce yaradılıştan kötü olmasa bile canını ve namusunu korumak için olmadık çarelere başvurur.
Bunun devlet ve memlekete zarar vereceği açıktır. Buna
karşılık, can ve namustan emin olan bir kimse sadakat ve
doğruluktan ayrılmaz, işi ve gücü ile devletine ve milletine
güzel hizmetler yapacağı ortadadır. Mal emniyetinin olmadığı yerde ise kimse devlet ve milletine ısınamaz, ülkesinin
yükselmesi ile alakadar olmaz, hep korku ve üzüntü içinde yaşar. Buna karşılık, malından, mülkünden tam olarak
emin olduğu takdirde yaşama şartlarını yükseltmeye çalışıp
devlet ve millet gayreti, vatan sevgisi kendisinde her gün
artar. Vergi tayini de devlet, ülkesini korumak için askere
ve gerekli öbür masraflara muhtaçtır. Bu ise para ile olur.
Para, tebaadan toplanacak vergiler ile oluştuğundan bunun
en iyi şekilde toplanması gerekir. Evvelce gelir sanılmış olan
tekel belasından ülkemiz hamdolsun kurtulmuşsa da yıkıcı
bir usul olup hiçbir zaman faydalı netice doğurmamış olan
iltizam usulü bugün de sürüyor. Bu, ülkenin siyasi işlerini
ve mali konularını bir adamın keyfine, hatta zorbalık ve zulmüne teslim etmek demektir. Bu adam iyi bir insan değilse
hep kendi çıkarına bakar, bütün davranışlarında kötülüğe,
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zulme yönelir. Ülkemizin insanlarının her biri için malına ve gelirine göre bir verginin saptanması ve kimseden
bundan fazla bir şey alınmaması gerekir. Yüce devletimizin
karada ve denizdeki askerî masrafları ile öbür masrafları kanunlarla belirlenip sınırlandırılmalı ve uygulama ona göre
yapılmalıdır. Askerlik de yukarıda belirtildiği gibi mühim
bahislerden biridir. Ülkenin korunması için asker vermek
halkın başlıca borcudur. Fakat bir memleketin mevcut
nüfusuna bakılmaksızın, şimdiye kadar yapıldığı gibi kiminden tahammülünden çok, kiminden az asker alınması
hem düzensizliğe hem tarım, ticaret ve bayındırlık işlerinin
kötü gitmesine hem ömür boyu askerlik bıkkınlığa hem de
nüfusun azalmasına yol açar. Bu sebeple her memleketten
alınacak asker miktarı için münasip bir usul konulmalı ve
dört veya beş yıl hizmet içeren dönüşümlü bir yöntem uygulanmalıdır.
Kısacası düzenli kanunlar yapılmadıkça güçlenmek, bayındırlık, huzur ve asayişin sağlanması mümkün olmaz. Bütün
bunların temeli yukarıda açıklanan hususlardır. Bundan
böyle suç işleyenlerin durumları şeriat kanunları gereğince
açıkça incelenip bir karara bağlanmadıkça kimse hakkında açık veya gizli, idam ve zehirleme işlemi uygulanmayacaktır. Hiç kimse, başkasının ırz ve namusuna saldırmayacaktır. Herkes malına, mülküne tam sahip olacak, bunları
dilediği gibi kullanacak, bunu yaparken de devlet büyüklerinin müdahalesine uğramayacaktır. Birinin suçluluğunun
saptanması halinde mirasçıların o işle ilgileri bulunmayacağından, suçlunun malları elinden alınıp varisleri miras
hakkından yoksun bırakılmayacaklardır. Yüce devletimizin
tebaası Müslümanlarla öbür milletler bu haklardan tam istifade edeceklerdir. Can, ırz, namus ve mal konularında şeriat gereği memleketimizin bütün ahalisine tarafımdan tam
bir güvence verilmiştir. Öteki konularda ise oy birliği ile
karar verilmesi için Meclis-i Ahkâm-ı Adliye üyeleri gereği
kadar artırılarak yüce devletimizin vekilleri ile ileri gelenleri belirli günlerde orada toplanarak görüşlerini çekinmeden
açıkça söyleyeceklerdir. Can, mal emniyetine ve vergilerin
belirlenmesine ait kanunlar böyle hazırlanacaktır. Askerlikle alakalı bahisler Bâb-ı Seraskerî Dâr-ı Şûrası’nda görüşülüp karara bağlandıktan sonra tatbik edilmeleri için tasdik
edilmek üzere tarafıma gönderilsin. Bu kanunlar sadece
din, devlet, ülke ve milleti canlandırmak maksadı ile çıkarılacakları için tarafımızdan bunlara aykırı harekette bulunulmayacağına Hırka-i Şerife odasında, bütün din adamları
ile bakanların hazır bulunacakları bir sırada yemin edip din
adamı ve vezirlerden kanunlara aykırı hareket edenlerin,
ispat edilecek suçlarına göre, rütbelerine ve hatır ve gönü-

le bakılmaksızın cezalandırılmaları için hususi ceza kanunu çıkarılacaktır. Memurlara yeterli maaş bağlanmış olup,
henüz bağlanmamış olanlarınkiler de düzenlenecektir. Bu
yolla da şeriata aykırı olan ve ülkenin gerilemesinde başrolü
oynayan rüşvet belası güçlü bir kanun ile ortadan kaldırılmış olacaktır.
Bütün bu sayılan hususlar eski hükümlerin bütünden değiştirilmesi demek olacağından işbu fermanımız İstanbul halkına
ve ülkemiz halkına duyurulacaktır. Bundan başka, dost devletlerin de bu idarenin sonsuza dek tatbik edilmesine şahit
olmaları için fermanımız, İstanbul’daki bütün büyükelçilere
resmen bildirilecektir.
Allah hepimizi başarılı kılsın ve kanunlara uymayanlar
Allah’ın lanetine uğrasın ve ömürleri boyunca rahat yüzü
görmesin. Amin.

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. c
2. d
3. a

4. b
5. c
6. d

7. e

8. c
9. a

10. b

Yanıtınız yanlış ise “Tanzimat Fermanı’nın İlanı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Resmî Yenilik Girişimleri ve
Sened-i İttifak” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Resmi Yenilik Girişimleri ve
Sened-i İttifak” ve “II. Mahmut’un Yaptığı Yenilikler
ve Tanzimat Fermanı’nı Hazırlayan Süreç” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Tanzimat Fermanı’nı Hazırlayan
Süreç” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Tanzimat Fermanı’nın İçerdiği
Maddeler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Islahat Fermanı’nın İlan Edildiği
Dönemin Olayları ve Özellikleri” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Tanzimat Fermanı’nı İçeriği” ve
“Islahat Fermanı’nın İçeriği” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Tanzimat Fermanı’nın Sonuçları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Fermanların Batı Tarzı Bir Devlet Yapısı Oluşmasındaki Rolü” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Fermanların Batı Tarzı Bir Devlet Yapısı Oluşmasındaki Rolü” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

Yararlanılan Kaynaklar

Sıra Sizde 1
III. Selim tarafından uygulanmak istenen Nizam-ı Cedit,
daha önce de kullanılmış olmasına karşın ilk defa bütüncül
bir yaklaşımla Batı tarzı reformlar yapılma arzusunun bir
ifadesidir.
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Gencer, B. (2012). İslâmda Modernleşme 1839-1939. İstanbul:
Doğu Batı.
İlgürel, M. (1993). Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi.
İstanbul: Çağ.
Mardin, Ş. (1991). Türk Modernleşmesi Makaleler IV. İstanbul: İletişim.
Ortaylı, İ. (2005). İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı. İstanbul:
İletişim.
Şahin, B. ed. (1993). Osmanlı Ansiklopedisi Tarih Medeniyet
Kültür. İstanbul: Ağaç.
Uçarol, R. (1993). Küçük Kaynarca Andlaşması’ndan 1839’a
Kadar Osmanlı İmparatorluğu. Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi içinde. İstanbul: Çağ.
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Sıra Sizde 2
Tanzimat Fermanı’nda belirtilen herkesin can, mal, ırz ve
namus güvencesi altında olduğu anlamına gelen ilke, önce
hukukun üstünlüğüne vurgu yapmaktadır. Daha sonra da
Osmanlı Devleti’nde görev yapan ve can, mal güvencesine
sahip olmayan dönemin bürokratlarını koruma altına almak
amacını gütmüştür.
Sıra Sizde 3
Tanzimat ve Islahat fermanları, Osmanlı uyruğundaki
Müslüman veya gayrimüslim kimi gruplar tarafından tedirginlik, kuşku ve hatta hoşnutsuzlukla karşılanmıştır. Müslüman ahali açısından “gavurla aynı seviyeye inmek” eleştirisi yapılırken, gayrimüslimler tarafından ise askere gitmek,
vergi vermek gibi yükümlülükler dolayısıyla eleştirilmiştir.
Sıra Sizde 4
Tanzimat ve Islahat fermanları 19. yüzyılın başından itibaren başlayan yenilik çalışmalarının ileri aşamaları ve yasal
zeminleri niteliğini taşımaktadır. Millet sisteminin kaldırılarak tebaa arasındaki din farkı gözetilmeksizin devlet birey
ilişkisinin düzenlenmesi Osmanlı tarihi açısından tamamıyla bir bakış açısı farkıdır. Fermanlar aynı zamanda devletin
Batı modellerine göre yapılanmasını da sağlamış ve anayasa,
parlamento tartışması yapan kuşakların yetişmesine katkı
yapmıştır.

5

YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ II

Amaçlarımız








Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Kamuoyu kavramının gelişimiyle demokrasi ile muhalefet ilişkisini açıklayabilecek,
Osmanlı’daki isyanları dile getirebilecek,
Muhalefet hareketinin Batılı kaynaklarını dile getirebilecek,
Matbaa ve gazetenin muhalefetin oluşmasındaki rolünü ifade edebilecek,
V. Murat’ın tahta çıkışının 1876 anayasal sürecindeki işlevini açıklayabilecek,
İttihat ve Terakki’nin doğuşunu ve onun muhalefet hareketindeki işlevini dile
getirebilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•

Muhalefet
Siyasal Muhalefet
Osmanlı
Sivilleşme

•
•
•
•

Tanzimat
Yeni Osmanlılar
İttihat ve Terakki
Batılı Kaynaklar

İçindekiler
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Osmanlı’da Muhalefetin Doğuşu

• GİRİŞ
• KAMUOYU KAVRAMININ GELİŞİMİ VE
DEMOKRASİ İLE MUHALEFET İLİŞKİSİ
• OSMANLI VERGİ SİSTEMİ VE İSYANLAR
• ALEMDAR MUSTAFA PAŞA-ÂYANLAR
VE SENED-İ İTTİFAK
• MATBAA VE GAZETENİN
MUHALEFETİN OLUŞMASINDAKİ ROLÜ
• MUHALEFET HAREKETLERİNİN BATILI
KAYNAKLARI
• TANZİMAT DÖNEMİ’NDE SİYASAL
MUHALEFETİN DOĞUŞU
• 1876 ANAYASAL DEVRİMİ SÜRECİNE
GİDEN YOL: V. MURAT’IN TAHTA ÇIKIŞI
• 1889-1908 DÖNEMİ: İTTİHAT VE
TERAKKİ’NİN DOĞUŞU

Osmanlı’da
Muhalefetin Doğuşu
GİRİŞ
Muhalefet, TDK sözlüğünde “1. Bir tutuma, görüşe karşı olma durumu, aykırılık; 2. Karşı
görüşte, tutumda olan kimseler topluluğu, 3. Demokraside iktidarın dışında olan parti
veya partiler” şeklinde açıklanır. Misalli Türkçe Sözlük’te ise “karşı olma, aksini savunma”,
“iktidarın takip ettiği politikaya karşı olan, iktidarla aynı görüşleri paylaşmayan ve bunu
teşkilatlı şekilde ortaya koyan siyasi topluluk” şeklinde tanımlanmaktadır. İngilizcedeki
karşılığı opposition, dissidence, objection sözcükleridir.
Muhalefet karşı olmak, karşı çıkmak, uymama, başka türlü olmama anlamlarında,
daha çok siyasi alanda kullanılan bir kavramdır. Eski ve yeni, tiranlık veya demokrasi
yönetimleri için geçerli olup olmayacağı ayrı bir tartışmanın konusudur. Ayrıca toplumdaki farklı görüşleri, birbirine aykırı grupları ifade etmek için de toplumsal muhalefetten söz edilir.
Her devirde karşıt görüşlerin bulanması doğal olmakla birlikte, kurumsal anlamda
siyasal muhalefetin ortaya çıkabilmesi, demokrasi düşüncesi ve uygulamalarının gündeme gelmesi ile birlikte mümkün görülmüştür. Osmanlı Devleti’nin son döneminde ortaya
çıkan muhalefet fikir ve hareketlerinin dayanağı ise modernleşme sürecinde Batı’da ortaya çıkan düşünce ve akımlardır. Bunların başında da “hak, hürriyet, parlamento, halk,
kamuoyu, bireyleşme, iletişim imkânları” gibi kavram ve olgular gelmektedir. Modern ve
demokratik değerler üzerine inşa edilen politik yapılarda muhalefet, bu kavramlar üzerinden belirlenirken demokratik olmayan örneğin monarşik yapılarda, farklı argümanlar
üzerinden şekillenir. Bu bakımdan Tanzimat Dönemi’nde yavaş yavaş sistematik bir hâl
almaya başlayan ve otorite karşısında tehdit edici bir güç oluşturmaya başlayan politik
muhalefetin mutlaka zihinsel, siyasi, kültürel bir arka planı olmalıdır. Bu bağlamda bu
ünitede Klasik Osmanlı Dönemi’nden Tanzimat’a kadar gelen süreç içerisinde merkezî
otoriteyi zaman zaman zayıflatan, zaman zaman da otoritenin karşısında ya da yanında
bir siyasi alternatif olarak beliren yapılarla konu incelenmeye çalışılacaktır. Çünkü Tanzimat, kendisinden önce yaşanan bir dizi olayın neticesidir, bir gerekliliktir.

KAMUOYU KAVRAMININ GELİŞİMİ VE DEMOKRASİ İLE
MUHALEFET İLİŞKİSİ
Kamuoyu kavramı yönetim mekanizmasındaki işlevi ile her ne kadar modern döneme ait
olsa da klasik dönemde de kamuoyu oluşturma yollarının bulunduğu bilinmektedir. Camilerde okunan hutbeler, vaazlar, halk dersleri, Divan-ı Hümayun ve diğer divanların hal-

Muhalefet Osmanlı yönetiminin
demokrasi sürecini açıklayan bir
kavramdır. Şinasi’den beri de
edebiyatçılarımızı hem söylem
hem de eylem olarak etkiler.
Unutulmamalıdır ki “muhalefet”
demokrasi ve Cumhuriyet
kavramlarının anlam bulmasını
sağlayan en önemli dinamiktir.
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ka açık olması, buraya gelen Müslüman veya gayrimüslim herkesin derdini anlatabilmesi,
ferman ve buyrultuların münadilerle sokak ve meydanlarda okunması, halk şairlerinin
şiirleri, kahvehaneler, panayırlar kamuoyu oluşmasını sağlayan mekân ve imkânlar arasındadır. Ayrıca Yeniçerilerin önemli durumlarda kazan etrafında toplanıp konuşmaları
ve daha fazla destek sağlamak amacıyla kazanı At Meydanı’na çıkarıp halkın desteğini
kazanmaya çalışması da bir tür kamuoyu oluşturma yöntemi kabul edilir. Buna “kazan
kaldırma” denilirdi. Buna karşılık toplumun daha çok dikkatinin çekilmek istenildiği durumlarda, savaş benzeri olağanüstü durumlarda “Sancak-ı Şerif ” açılır ve ahalinin onun
yanında toplanması istenirdi. Nitekim Yeniçeri Ocağının kaldırılması sırasında Sultan II.
Mahmut, I. Dünya Savaşı başladığında “Cihad-ı Ekber” ilan eden İttihatçılar, “Sancak-ı
Şerif ” çıkarmışlardır (Özbilgen, 1993, s. 60).
Kamuoyu kavramının modern anlamda kullanılması bir taraftan yönetimin halka dayanması görüşlerinin ortaya çıkışına bağlı olduğu öte taraftan da matbaa ve gazete gibi
iletişim araçlarının klasik kamuoyu oluşturma araçlarından çok daha güçlü ve etkili bir
biçimde kullanılmaya başlandığı döneme denk gelmektedir. Başta ilk gazete Takvim-i
Vekayi’nin çıkışı olmak üzere bu konudaki gelişmelere yedinci ünitede değinilecektir.

Tanzimat Öncesi Osmanlı Zihniyet Yapısı
Modernleşmenin anahtar kavramlarından birisi halk kavramıdır. Bu kavrama dayanılarak iktidarın değiştirilmesi mümkün olabilir. Batı modernleşme süreçlerinde basılı kitapların yaygınlaşmasının, gazete, dergi gibi süreli yayınların çoğalmasının, şehirli orta
sınıfların kilise ve krallıktan oluşan otoriteye karşı bilinçlenmelerinin, şiddete varan
güçlü muhalefet oluşturabilmelerini sağladığı vakadır. Buna karşılık modernleşme öncesinde Osmanlı’da durum Batı’dakinden oldukça farklıdır. Bu bakımdan Klasik Osmanlı
Dönemi’nde muhalif cepheyi hangi sosyolojik yapının sağladığını görmek adına öncelikle
Osmanlı zihinsel yapısına bakmak gerekir. Şüphesiz klasik dönemde de halk olgusunun
tamamen yok sayıldığı söylenemez.
Siyasi otoritenin miras yoluyla tek kişi üzerinde toplandığı ve yöneticinin (kral, padişah, han, sultan) ilahi bir yetkeyle devleti yönettiği monarşik sistemlerin, benzer bir demografik yapısı vardır. Bu anlamda padişahlıkla yönetilen Osmanlı’nın yukarıdan aşağıya
doğru padişah ve çevresi, saray; askerler, ulema, memurlar ve büyük çoğunluğu oluşturan genellikle tarımla iştigal eden halktan oluştuğu görülür. Asker ve ulema sınıflarından
oluşan yönetici kesime karşılık şehirli, köylü ve göçebe olmak üzere üç yönetilen (halk)
grup vardır. Müslim ve gayrimüslim olmak üzere ikiye ayrılan ve “tebaa” ve “reaya” diye
anılan halkın Müslüman olanlarının (tebaa) tamamına yakını ise tarım ve hayvancılıkla
geçimini sağlar. Gayrimüslimler ise nüfus içerisinde önemli bir orana sahip olmalarına
rağmen 1839 Tanzimat ve hatta 1856 Islahat Fermanı’na kadar Müslümanlara tanınan
siyasi haklardan yoksundur.
Gayrimüslimlerin mahkemelerde şahitliklerinin kabul edilmemesi, askere alınmamaları, Müslüman okullarında (mektep) okuyamamaları gibi bazı nedenler, asırlarca bir
arada yaşamış bu iki zümrenin homojen bir toplum yapısı oluşturmasını engellemiştir.
Bu durum her türlü ideolojinin denenmesine rağmen Osmanlı’nın çözülmeyi engelleyememesinin nedenlerinden de biridir. Diğer taraftan gayrimüslimlerin Müslümanların
zorunlu olarak yaptıkları askerlik gibi devlet hizmetlerinden uzak tutulması, görünüşte
onların dezavantajları gibi dursa da uzun vadede gayrimüslimler bu durumu avantaja
çevirmeyi bilmişler ve kendilerine yasak olmayan ticaret, sanat ve bilime yönelmişlerdir. Siyaseten Müslüman kitle hâkim gibi görünse de varsıllık ve ilerleme noktasında
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gayrimüslimler gücü ellerine geçirmişler ve iki zümre arasındaki makas yıllar geçtikçe
gayrimüslimler lehine açılmıştır.
Gayrimüslimlerin bilim, sanat ve ticarette hızlı yol kat edişi karşısında Müslüman tebaa ise “unsur-ı aslî” (asıl unsur) olmasına rağmen sınırlı çerçevede gerçekleştirebildiği
tarımsal faaliyetlerin içine hapsolmuş gibidir. Uzun süren ve sık tekrar eden savaşlarsa
askere çağrılan ve bazen yıllarca askerlik yapan Türk-Müslüman kitlenin tarımsal faaliyetlerini bile verimli bir şekilde yapmasını engellemiştir. Eğitim (tedris) bakımından ise dinî
ilimlere yoğunlaşan bu kitlenin fen bilimleri ile ilişkisi de sınırlı kalmıştır. 17. yüzyıldan
sonra has, tımar ve zeamet sisteminin bozulmaya başlaması ile bu defa ekonomik olarak
da zorluk çekmeye başlar. Dolayısıyla zihniyeti dinin; üretim ve tüketim alışkanlıklarını ise tarım faaliyetlerinin belirlediği yapı içerisinde halkın giderek pasifleştiği görülür.
Özellikle dinin hükmettiği “tevekkül”ün yanlış anlaşılması ile mukaddes devlet anlayışı
birleşince gelinen son noktada halkın değişim ve dönüşüm için gayretkeş olmak bir yana
şikâyetçi olduğu da pek söylenemez. Doğal olarak bu durum Osmanlı’da muhalefetin doğmasını geciktirmiştir. Çünkü kendi muhalifini oluşturamayan bir erkin hatalarını görme
ve kendisine nizam verme imkânı yoktur.
Osmanlı toplumunun “tevekkül” kavramını yanlış anlamasına ve uygulamasına dair en sert
eleştirileri Millî Edebiyat Dönemi’nde hangi şair yapacaktır? Araştırınız.
Tevekkül zihniyeti, Osmanlı halkını devletine karşı her ne olursa olsun başkaldırmaktan geri tutmuştur. Ancak özellikle ekonomik kriz anlarında halkın çeşitli nedenlerle otoriteye karşı ayaklandığı bazı vakalar da bir taraftan tarih sayfalarında yer almıştır.
Osmanlı’da muhalefetin doğuşunun zihnî temellerini anlamak bakımından bu vakaları
tetkik etmek gerekir.
Kimi zaman dinî kimi zaman etnik kimi zaman da ekonomik gerekçelerle Osmanlı’nın
600 yıllık saltanatında birçok isyan yaşanmıştır. Bunların genelinin temelinde ekonomik
sıkıntılar yatmakla beraber çok zaman başka nedenler bahane edilerek isyan çıkarılmıştır.
Ekonomik sıkıntı ise vergilerin ağırlığı ve vergilerin toplanma biçimiyle ilgilidir. Öte yandan Osmanlı’da köylü ve şehirli halk, yönetimdeki aksaklıklara ilişkin şikâyetlerini başta divanlar olmak üzere çeşitli şekillerde yönetime iletir. Ayrıca İslâm’ın “emri bil maruf
nehyi anil münker” (iyiliği emredip kötülükten sakındırmak) ilkesi halk ile hükümdar
arasında üstü kapalı bir sözleşme olarak kabul edilmiştir. Padişahın bu ilkeye aykırı hareket etmesi hâlinde halkın da ona itaat etmeme hakkı doğardı. Osmanlı tarihindeki Suhte
isyanları, Celali isyanları ve İstanbul’daki birçok kalkışmanın bu çerçevede yorumlandığı
dikkati çekmektedir.
Bu ayaklanmaların gerçekleşme süreci üç aşamadan oluşur. Önce yozlaşma veya hakikatten sapma olarak nitelenebilecek bir yönetim bozukluğu ortaya çıkar. Bunun üzerine halk arasında çarşıda, pazarda başlayan yakınmalar camilerde, vaazlarda biraz daha
yüksek sesle devam eder. Durum, dönemin silahlı gücü olan Yeniçerilere ulaşınca tedbir
alınmak adına isyan başlatılır. Tevfik Çavdar, genellikle bilinenin aksine Yeniçeri Ocağı
kaldırılıncaya kadar, Yeniçerilerin aynı zamanda halk ile yönetim arasından bir tampon
rol oynadığını, devlet adamlarının halk üzerindeki baskısını bu tür kalkışmalarla hafiflettiğini ileri sürmektedir (Çavdar, 1999, s. 14-15). Bu da klasik dönemde halkın yakınmalarından kaynaklanan toplumsal muhalefetin bir şekilde asker ve ulema iş birliği ile
yönetildiğini düşündürmektedir.

Tımar sistemi Fatih Sultan
Mehmet Dönemi’nde
biçimlenmiştir.
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OSMANLI VERGİ SİSTEMİ VE İSYANLAR

Celali İsyanlarının adı 16.yy.
başlarında isyan eden Bozoklu
Şeyh Celâl’den gelmektedir.
“Celali” Celal’e mensup
anlamındadır.

Osmanlı Devleti’nde uygulanan vergi sisteminin temeli İslam vergi hukukuna dayalı
olmakla birlikte temelde şer’i ve örfi vergiler olmak üzere ikiye ayrılır ancak uygulamada çok sayıda vergiye rastlanır. Şer’i ve örfi vergiler kanunnamelere göre tahsil
edilir. Örfi vergilerin bir kısmı ise savaş gibi olağanüstü durumlar gerekçe gösterilerek kanunnamelere dayandırılmaksızın fermanlarla alınmıştır. Vergi mükelleflerinin
yükümlülükleri ise sadece vergilerle sınırlı kalmamıştır. Reayanın sınır boylarında ve
askerî bölgelerde padişaha ve saray erkânına ait çayırların biçilmesi vb. gibi bedensel
yükümlülükleri de olmuştur. Aynı keyfiyet, vergilerin tahsilinde yararlanılan “iltizam
usulü”nün uygulandığı dönemlerde de devam etmiştir. Vergilerin tahsili “mültezim”
adı verilen devlete en yüksek bedeli vermeyi taahhüt eden şahıslara verilmiştir. 17.
yüzyıldan itibaren önemli bir güç hâline gelen mültezimler üzerinde devletin otoritesi zamanla zayıflamış ve mültezimler kontrol edilemez hâle gelmiştir. Mültezimler,
sorumlu oldukları bölgenin vergisini kanunnamelerde belirtilen miktarlardan fazla
toplamaya, halka baskı yapmaya, halktan vergiler dışında da para toplamaya ve kendi
ihtiyaçlarını da köylüler aracılığıyla gidermeye başlamışlardır. Reayanın ağır ve adaletsiz vergi yükü karşısında çektiği sıkıntılar, Yavuz Sultan Selim Dönemi’nin ünlü âlimi
İdris-i Bitlisi (15.yy ortaları-1520)’nin Kanun-ı Şehin Şâhî’sinde dile getirilir. Yine Kanuni Dönemi’nde Semendire Kadılarına gönderilen halktan alınan haksız vergilere
dair hüküm de buna işarettir (Aktan, 2002, s. 2-5).
Yukarıdaki sebeplere birtakım dinî ve etnik nedenler de eklenerek Osmanlı’da yönetime karşı çıkan en ateşli isyanlardan biri -örgütlü ve sistematik olduğunu söylemek pek
mümkün olmamakla birlikte- Celali İsyanları’dır. İsyanları merkezî otoriteyi tedirgin eden
gelişmelerden biri olarak hatırlamak gerekir. Öyle ki yukarıda büyük bir kesimini pasif
olarak nitelendirdiğimiz toplumun içinde, gelişmelerden ve iktisadi durumdan rahatsızlığını dile getiren bir cephenin varlığını bilmek, Osmanlı toplum yapısı içinde her ne olursa
olsun bir muhalif damarın da olduğunu görmemizi sağlar.

Celali İsyanları

16. yüzyılın ortalarından itibaren özellikle tımar sisteminin bozulması ve Osmanlı iktisadi
yapısındaki aksaklıklar, Anadolu’da sosyal sınıflar arasında uçurumlar oluşmasına ve bu
bakımdan da Osmanlı yönetme biçiminin sorgulanmasına yol açar. Yine kadıların halk
üzerinde gittikçe baskısını artırdığı da görülür. Bunun yanında II. Beyazıt zamanından
itibaren bir taraftan da Anadolu’da Şii-Sünni çatışması Şah İsmail etkisiyle tırmanışa geçmiştir.
“Fâtih’in imparatorlukta yerleştirmeye çalıştığı merkeziyetçi idare, gittikçe genişleyen
topraklarda hâkimiyetin devamını zorlaştırmış, bilhassa Kanûnî devrinde peş peşe gelen
seferler dolayısıyla bütün imkânlar bu yöne tahsis edilmişti. Devlet idaresi askerî ve siyasî
gayelerle Rumeli’de daha tedbirli ve dikkatli davranırken Anadolu’ya karşı ilgisiz kaldı. Bu
da Anadolu’da halkın bazı keyfî uygulamalarla karşı karşıya bırakılmasına ve dolayısıyla infialine zemin hazırlamıştı. Buna göre XVI. yüzyılda Celaliliği, merkeziyetçi idareye
adem-i merkeziyetçi Türkmen topluluklarının karşı koyması şeklinde düşünmek mümkündür” (İslam Ansiklopedisi, 2016, s. 255).
Yavuz Selim’in Çaldıran seferi Şah’ın etkisini kırdıysa da Anadolu’da önemli bir Alevi-Türkmen nüfus vardır ve 16. ve 17. Yüzyıllarda Bozoklu Şeyh Cemal Tokat çevresinde
kimi tarihçilere göre mehdilik iddiasıyla kimine göre ise ekonomik nedenlerden dolayı
isyan çıkarır (1519).
Celali İsyanları içinde levent ve sekban grupları, köylerini terk eden çift bozanlar, kapıkulu süvarileri ve medrese öğrencileri gibi halkın çeşitli sınıflarından insanlar vardır ve

5. Ünite - Osmanlı’da Muhalefetin Doğuşu

117

1596’dan sonra isyan birden genişleyerek bütün Anadolu’yu büyük bir krize sürükleyecek
kadar genişlemiştir (Akdağ, 74, 2012, s. 74). Bu tarihten sonra çıkacak Baba Zünnun İsyanı (1525), Kalender Çelebi İsyanı (1528), Karayazıcı İsyanı (1598) gibi temelde ekonomik
olmakla birlikte çeşitli sebepler bahane edilerek çıkarılan isyanlar da Celali isyanları içerisinde değerlendirilecektir. Mezhepsel ayrılıkları körükleyen bu isyanlar sırasında bazı
isyancıların saltanatı değiştirmek ve saltanata geçmek gibi niyetleri de vardır. Başlangıçta
daha az kişiden oluşan ve zayıf hareketler olarak devletin kolaylıkla bastırabileceği vakalar
gibi görünmelerine rağmen, isyanlar zamanla yayılmış ve merkezî otoriteyi ciddi biçimde
tehdit edecek bir hâl almıştır.
Celali İsyanları’nın çıkış nedenlerini ayrıntıları ile görebilmek için Mustafa Akdağ’ın Türk
Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası Celali İsyanları eserine ve Koçi Bey Risalesi’nin ilgili
bölümlerine bakabilirsiniz.
Celali isyanları muhtelif zamanlarda ve çoğunlukla kanlı biçimlerde bastırılmışsa da
isyancıları tamamen ortadan kaldırmak uzun süre almıştır. Önce Kuyucu Murat Paşa’nın
sert tedbirleri, ardından IV. Murat’ın kararlı tutumu hareketi zayıflatır ancak Sivas Valisi
Varvar Ali Paşa’nın kalkışması ve Isparta çevresinde eşkıyalığa soyunan Kara Haydar’ın
ufak çaplı da olsa isyanı, Anadolu’da Celali damarının hep var olduğuna işaret eder. Öyle
ki IV. Mehmet saltanatındaki Haydaroğlu ile Katırcıoğlu ve Abdünnebî isyanlarını ileriki
yıllarda daha pek çok isyan takip edecektir.
Bir mezhep mücadelesi şeklinde ve dış tahriklerle başlayan Celalilik daha sonra
hükûmete karşı olan zümreleri de içine alarak genişlemiş, mezhep mücadeleleri geri planda kalarak XVII. yüzyılın ilk yarısından itibaren tamamen idareye karşı bir hareket mahiyetini kazanmıştır. Sadrazam Köprülü Mehmed Paşa’nın Müfettiş İsmâil Paşa’ya yaptırttığı
teftişlerde binlerce insan Celali oldukları gerekçesiyle katledilmiştir. (İslam Ansiklopedisi,
2016, s. 255). Celali isyanlarının bakiyesini temizlemek Osmanlı için kolay olmayacak, bu
ve benzer ayaklanmalar takip eden asırlarda da yaşanacaktır. Bunlardan en önemlilerinden birisi de Patrona Halil İsyanı’dır.

Patrona Halil İsyanı

III. Ahmed saltanatında ve Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın sadrazamlığı sırasında
cereyan eden Patrona Halil isyanı, Lale Devri’ni sonlandıran isyan olarak bilinir. 28 Eylül 1730’da başlayıp haftalarca süren isyana, bir dizi siyasi gelişme sebep olmuştur. İlk
sebep Damat İbrahim Paşa’nın sadareti sırasında yaşanan Avusturya yenilgisi ve paşanın barışçıl politikalarının savaş yanlısı yeniçeriler arasında huzursuzluk yaratmasıdır.
Ardından savaş yanlısı yeniçerileri ve halkı memnun etmek adına oldukça zor koşullar
altında İran’a savaş açılır ve Osmanlı bu olaydan ağır yaralar alarak çıkar. Savaşın yaralarını sarmak içinse daha önce de zaman zaman alınan ama giderek kalıcı hâle gelen
“imdadiyye” vergilerine başvurulur ve buna bazı başka vergiler de eklenir. Bu durum
zaten ağır vergi yükü altında yaşayan halkın tahammülünü zorlayacaktır. Diğer taraftan
kendileri vergi yükünün altında ezilmesine rağmen III. Ahmed’in ve sadrazamının şatafat içinde yaşadığını ve İbrahim Paşa’nın nepotizm uyguladığını düşünen başta İstanbul’daki esnaf loncaları olmak üzere Anadolu’dan da iştirak eden huzursuz gruplar bir
araya gelmeye başlar.
Lale Devri’ni salt eğlence ve safahat dönemi olarak anlamamak gerekir. Bu dönemde
özellikle Kâğıthane Deresi, Göksu Deresi gibi yerlerde yapılan köşkler ve saraylar önemli
sivil mimari örnekleri olarak karşımıza çıkar. Batı tarzı mimari ve zevk anlayışı kendini
yavaştan gösterir. Yine kâğıt fabrikasının açılması da önemli bir gelişme olarak kaydedilir.

Nepotizm: Akraba kayırıcılık
anlamına gelir.
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Ancak tüm bunlar yeni finans kaynaklarına ihtiyacı da beraberinde getirir ve bu da yeni
vergiler demektir. Sonuçta toplumsal ve siyasi gidişattan memnun olmayan kitle ile bazı
paşaların siyasi manevraları birleşince isyan kaçınılmaz hâle gelir. Arnavut asıllı bir yeniçeri olan Patrona Halil liderliğinde softalar, manavlar, dilenciler gibi halkın çeşitli kesimlerinden oluşan öfkeli gruba ayak takımı olarak tabir edilebilecek serseriler de eklenince
isyan genişler. Sancak-ı şerifin açılıp Müslümanlar isyancılara karşı koymaya çağrılsa da
halktan çağrıya itibar eden pek kimse olmaz ve isyancılar 30 Eylül’de Damat İbrahim Paşa
dâhil birkaç veziri öldürür. III. Ahmed de tahttan indirilir. İsyan sırasında yukarıda bahsedilen köşklerin de çoğu yakılıp yıkılır.
İsyanının ardından tahta geçen I. Mahmut, Patrona Halil ile belirli bir miktar para
karşılığında başka bir yere gitmesi için anlaşmak ister. Ancak Halil bu öneriyi kabul etmez
ve sadece esnaf üzerindeki ezici vergilerin kaldırılmasını ister. Böylelikle Lale Devri de kapanmış olacaktır. Patrona, I. Mahmut Dönemi’nde de gücünü kaba kuvvetten alan siyasal
ağırlığını artırarak devam ettirir fakat çok geçmeden ciddi bir tehdit olmaya başlamasının
ardından ortadan kaldırılacaktır. Bu arada kendisi ile beraber hareket eden Arnavut isyancılar da çeşitli biçimlerde cezalandırılacaktır.

Atçalı Kel Mehmet İsyanı
“Lüzûm” kökünden Arapça bir
kelime olan “mültezim”, belirli
bir kesinti yaparak vergi gelirlerini
toplamak üzere devlet tarafından
görevlendirilen vergi tahsildarı
anlamında kullanılagelmiştir.
“Sulm” kökünden Arapça bir
kelime olan “mütesellim”, tahsil
memuru anlamına gelmektedir.

Filmlere, tiyatrolara, türkülere de konu olan Atçalı’nın isyanı, kendinden öncekilere göre
destansı niteliği ile biraz farklıdır. Aydın çevresinde mültezimlerin, mütesellimlerin ve
ayanların uyguladığı ağır vergilerden bunalarak dağa çıkan ve efe olan Mehmet, kendisi
gibi vergi ve kötü muameleden bunalan köylüleri de yanına alarak başkaldırır (1829).
Kel Mehmet’in ilk işi, savaş vergileri ve örfi vergilerden bunalan Aydınlıları bunlardan kurtarmak olur. Daha sonra mültezimlerin, zabitlerin, halka kanun dışı yükledikleri vergileri kaldırtır. Yine de hükûmetin topladığı vergileri şeriatın emrettiği şekilde alıp
İstanbul’a gönderir. Bunlarla da kalmayıp hükûmetten serbest ticaret ve tarımın korunmasını, kanunların değiştirilip daha eşitçi kanunların yapılmasını, askerliğin yeni esaslara bağlanmasını ister. Aydın, Kütahya, Manisa, Denizli havalisinde kendisine çok fazla
taraftar bulan Kel Mehmet’in buraların insanına eskiye oranla daha müreffeh bir yaşam
sağladığı söylenebilir. Bu anlamda onun isyanını padişaha karşı bir başkaldırı olarak değil
padişah adına göreve soyunup haksızlık yapanlara karşı bir hareket olarak değerlendirmek gerekir (Aktan, 2002, s. 17-18).
Yukarıdaki adı geçen isyanlardan başka Osmanlı tarihinde Niş İsyanı (1841) ve Vidin
İsyanı (1850) gibi etkileri Cumhuriyet Dönemi’ne kadar sürecek pek çok isyan yaşanacaktır. Bu isyanların çıkış nedenleri daha önce de belirtildiği gibi ekonomik, etnik ve dinî olarak sınıflandırılabilir ve her ne olursa olsun devlet ve halkın çatışmasını içerir. Ana nedenlerden birisi ise merkezî otoritenin zayıflaması sonucunda yerel beylerin, voyvodaların
kuvvetini artırması ve feodal yapıların oluşmasıdır. Tam da bu noktada Osmanlı’da muhalefetin gelişmesinde etkili olan en önemli siyasi yapılardan birisi ile karşılaşırız: Âyanlar.

ALEMDAR MUSTAFA PAŞA-ÂYANLAR VE SENED-İ İTTİFAK

19. yüzyıl başlarında Anadolu ve Rumeli’de büyük âyan ailelerinin çıktığını, bunların
devlet içinde devlet olmak ve buyrukları altında silahlı birlikler bulundurmak durumuna geldiğini görmekteyiz. İzmir yöresinde Karaosmanoğulları, Trabzon bölgesinde
Tuzcuoğulları, Doğu Anadolu’da birçok Etrat Beyi aileleri, Kilis Voyvodalığı, Canbolat
Oğulları, Yozgat’ta Çapanoğulları, Suriye’de Hazımîler ailesi, Musul’da Kotal Halilzâdeler,
Arnavutluk-İşkodra’da İşkodralı Mustafa Paşa ailesi ve Tepedelenliler akla ilk gelen ayanlar olarak dikkat çeker (Yasa, 1973, s. 57). “Arabistan’ın bazı yerleri ve Lübnan’da zaten
başından beri yerel feodallerin özerkliğine müsaade edilmişti” (Ortaylı, 2000, s. 35).
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1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında ve sonrasında Osmanlı, asker ve para sıkıntısı çeker. Zaruretin bertaraf edilmesi içinse gerek maddi gerekse silahlı adamlarıyla artık
yerel yönetimler olarak bir güç hâline gelen ayanlara başvurulur. Devletin, kendi bünyesinde bulunan bir yapıdan yardım talep etmesi, ayanları merkezî otorite karşısında bir güç
konumuna getirir. Vilayet ve kazaların idaresinde daha fazla söz sahibi olurlar.
Temmuz 1808’de II. Mahmut’un saltanata geçmesinde önemli bir rol oynayan Rusçuk Ayanı Alemdar Mustafa Paşa (1755-1808) on beş bin askeri ile İstanbul’a gelir. “Okuma yazma bilmediği söylenen Alemdar Mustafa Paşa, Batı dünyasının gücünü ve temel
reformların gereğini anlamış birisidir (ve) imparatorluğun 18. yüzyılında ortaya çıkan
Rumelili taşra feodallerinin tipik bir örneğidir” (Ortaylı, 2000, s. 33). Alemdar Mustafa
Paşa’nın asıl amacı Nizam-ı Cedid’in kaldırılması için ayaklanan yeniçerilerin oluşturduğu Kabakçı Mustafa İsyanı (1807) sonrası tahttan çekilmek ve yerini IV. Mustafa (17911808)’ya devretmek zorunda kalan Nizam-ı Cedid’in kurucusu III. Selim (1761-1808)’i
yeniden tahta çıkarmaktır. Alemdar bu niyet içinde Nizam-ı Cedid’in kaldırılması sonrası
kendisine sığınanların da oluşturduğu ordusuyla saraya dayanır. IV. Mustafa ise saltanatını kurtarmak için kafeste hapsedilen amcasının oğlu III. Selim ve veliaht Mahmut’un
öldürülmesini emreder. III. Selim cellatlar tarafından öldürülür ancak Şehzade Mahmut
kurtulur. Böylece tahta II. Mahmut geçecek, saltanatı borçlu olduğu Alemdar Mustafa
Paşa’yı ise sadrazamlığa getirecektir.
Alemdar Mustafa kısa sürecek sadrazamlığı sırasında ordusundan aldığı güçle 17. yüzyıldaki Köprülü ailesinin saltanat üzerindeki etkisi gibi bir etki yaratır. Osmanlı tarihi
içindeki en önemli gelişmelerden birisine de imza atar. Bu da Sened-i İttifak’tır. Yukarıda
bahsedildiği üzere Anadolu’daki ve özellikle Rumeli’deki ayanlar, iklimsel ve coğrafi avantajla tarımsal faaliyetlerden elde ettikleri yüksek gelirin yanına mütesellimlik gelirleri de
eklenince güçlü yerel yönetimler hâline gelmiştir. Devlet içinde ayrı bir otorite olurlar. Elbette bir müddet sonra saray ve yerel yönetimler arasında güç çatışması doğmaya başlar ve
bu noktada Alemdar araya girerek meşveret usulüyle durumu düzeltmek adına ayanları
İstanbul’da “meşveret-i amme”ye davet eder.
1808 Ekim ayında silahlı askerleri ile birlikte İstanbul’da toplanan ayanlarla, tarihe
“Sened-i İttifak” olarak geçecek anlaşma yapılır. Bu aynı zamanda yüzlerce yıldır tek otorite olarak devlete ve millete hükmeden padişahın otoritesini artık başka güçlerle paylaşacağı anlamına gelmektedir.
Anlaşmanın belli başlı maddeleri şunlardır:
1. Vüzerâ, ulemâ, rical veya ocaktan padişaha karşı bir ayaklanma olursa âyanların
iş birliği ile bastırılacaktır. Böylece âyanlar “hanedanlar” adı altında hukuksal bir
sınıf ve güç hâline getirilmişlerdir.
2. Ocak ayaklanırsa ona karşı birlikte savaşılacaktır.
3. Vergi toplamada devlete yardımcı olunacaktır.
4. Sadrazama hep birlikte itaat edilecek, fakat o da doğru yoldan saparsa gene hep
birlikte düşünülecektir (Yasa, 1973, s. 58).
Özellikle dördüncü maddenin padişahın nasıl elini kolunu bağladığını söylemeye gerek yoktur. Sened-i İttifak karşılıklı basılan mühürlerden sonra Hatt-ı Humayun olarak
yayımlanır.
Bazı tarihçiler, Sened-i İttifak’ı padişahın otoritesini resmen kıran bir belge olması hasebiyle Türk demokrasi tarihinin Magna Carta’sı olarak değerlendirir ve Sened-i İttifak’ı
1215 yılında İngiltere’de Papa ile Kral John ve baronları arasında kralın birtakım yetkilerini kısıtlayan Magna Carta Sözleşmesi’ne benzetir. Anayasal gelişme sürecimizin de en
önemli aşaması olarak değerlendirirler. Ancak modern devlet yapısına giden yolda Magna
Carta’nın oynadığı rol ile Sened-i İttifak’ı paralel düşünmek biraz uç bir yorum olabilir.
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Müşaverede bulunma, karşılıklı
olarak birbirine danışma
anlamındadır. “Usûl-i Meşveret”
ise parlamento sistemi demektir
ki Tanzimat Dönemi’nde Namık
Kemal çeşitli yazılarında
Meşrutiyet rejimi ile bu usulün
benzerliklerini ortaya koyacaktır.

Sened-i İttifak: Birleşme,
uzlaşma belgesi anlamındadır.

Hatt-ı Humayun: Padişahların
herhangi bir iş için yazdıkları
yazılardır.
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İlber Ortaylı, çok gecikmiş bir metin olarak Sened-i İttifak’ın Magna Carta’nın modern
devlet yapısı ve ideolojisiyle uyuşmaz bir belge olduğu kanaatindedir ve aksine merkezî
devlet yapısına tehdit gibi algılanmasından dolayı olumsuz bir etkisi de olduğunu düşünür (Ortaylı, 2000, s. 36). Niyazi Berkes ise belgeyi abartılı bir şekilde önemsememekle
beraber birtakım üstün taraflarını da görmezden gelemez. Belgenin üstün tarafları, ilkin
padişahlık makamının en üstün egemenlik makamı olduğunun belirlenmesi, yasama ile
uygulama organları arasında bir ayrım yapılması ve padişah ya da hükûmetin adaletsizce
eylemleri olduğunda karşı durma hakkı verilmesidir (Berkes, 1973, s. 124). Her ne olursa
olsun Sened-i İttifak’ın merkezî otoriteyi sarstığı ve otoriteyi artık kendine yeni bir konum
aramak zorunda bıraktığı açıktır.
Sina Akşin (1994). Sened-i İttifak ile Magna Carta’nın Karşılaştırılması. AÜ. DTCF Tarih
Araş. Dergisi, XVI/27” makalesinde iki metin arasındaki fark ve benzerlikleri belirler. Makaleye internet üzerinden de erişebilirsiniz.
Türk sinemasında ilk tarihî film
denemesi büyük tartışmaları
da beraberinde getiren Sedat
Simavi yönetmenliğindeki 1918
tarihli Alemdar Mustafa Paşa filmi
olmuştur.
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II. Mahmut her ne kadar ittifaka imza atmış da olsa otoritesini paylaşmaktan hiçbir
zaman huzur duymamıştır. Padişahlıktaki toyluğunu atlattıktan sonra senetten de Alemdar Paşa’dan da kurtulacaktır. Hatta Alemdar Paşa’nın sonunu karşı olduğu Yeniçeriler
getirecektir.
Alemdar Mustafa Paşa’nın ölümü filmlere konu olacak kadar ilginç birtakım vakanın sonunda gelir. Osmanlı tarihinin en ilginç olaylarından biri olan paşanın ölümü ile ilgili neler
bulabilirsiniz?
“Yeniçeriler Alemdar’ı öldürdükten sonra bazı büyük memurların konaklarını yağmalar, sarayın kapısına dayanırlar. IV. Sultan Mustafa’nın yeniden cülusunu isterler. II.
Mahmut bunun üzerine kardeşini öldürtür. İsyancılara hanedandan kimsenin kalmadığı ve Sultan Mahmut’a biat etmeleri bildirildiğinde, o vakte kadar işitilmedik uğultular yükselir: ‘Padişah da bir insan değil midir? Kim olsa olur. Esma Sultan olsun ya
ki Konya’daki şeyh padişah olsun.’” (Ortaylı, 2000, s. 37). Bu ifadeler artık Kapıkulu
arasında padişahın ve devletin mukaddesliğinin tartışılmaya başlandığının işaretidir.
Başta da belirtildiği gibi Türk zihniyetini belirleyen temel amillerden biri olarak devletin kutsallığı dinamiğinin de yıkılmaya başladığını gösterir. Yeniçerilerin padişah ve
devlet otoritesini hiçe sayan tavırları bir müddet daha devam eder. II. Mahmut şartlar
olgunlaştığında 1821 Yunan ayaklanmasında Yeniçerilerin başıbozuk tavırlarından rahatsızlık duyan çevrelerin de desteğini alarak 1826 yılında Yeniçerileri uzun süren bir
kıyımla ortadan kaldırır. Artık yapmak istediği ıslahat çalışmalarının önünde de pek
engel kalmamıştır. Bilindiği üzere II. Mahmut Dönemi Osmanlı modernleşmesinin en
etkili olduğu yıllar olarak tarihe yazılacaktır.
II. Mahmut’un 1812’den itibaren siyasi gücünü artırması, merkezî otoritenin de gözle
görünür biçimde kuvvetlenmesini sağlar. Ayanların ise eski etkinliğini yitirmesine rağmen daha çok uzun süre siyasi otorite karşısında bir güç olarak varlığını sürdürdüğü
görülür. “Ağaların ve âyanın taşra hayatında ve siyasi tarihimizde ehemmiyetli rolleri II.
Mahmut’tan sonra da başka şekiller altında devam etmiş ve bu temel içtimai yapı, menfaatleri ve hayat görüşü ile, ad değişikliklerine rağmen, yakın zamana kadar Türk siyasi
hayatının alt yapısını teşkil edegelmiş, ön planda görünmemekle beraber siyasi hayatta
kitlelere dayanan ağırlığını hissettirmiştir” (İnalcık, 1964, s. 609).
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Otorite Karşısındaki En Büyük Güçlerden Birisi: Kavalalı
Mehmet Ali Paşa

II. Mahmut Dönemi’nde cereyan eden önemli bir olay da Kavalalı Mehmet Ali Paşa (17691849)’nın isyan sürecidir. 1822 Girit İsyanı’nı bastırmak için Şam valiliği gibi bazı vaatlerle
donanma desteği aldığı Kavalalı, Osmanlı’yı uzun süre meşgul etmiştir. Ayanlardan daha
da öte bir konumda, resmen Osmanlı’ya bağlı ama fiilen bağımsız olan Kavalalı’nın Suriye
üzerindeki tasarrufu, savaşın kaybedilmesinden sonra gerçekleşmez. 1825’teki Mora İsyanı sırasında da Osmanlı, Kavalalı’dan yardım ister. Kavalalı da Girit ve Mora valiliğinin
verilmesi karşılığında desteğe razı olur. 1829 Edirne Antlaşması’nda Yunanistan’ın bağımsızlığını kazanmasına kadar giden sürecin sonunda doğal olarak Kavalalı’nın talep ettiği
yerlerin denetimi de Yunanistan’a kalır. Bu da zaten ip üzerindeki Osmanlı-Mısır ilişkilerini daha gergin bir hâle getirir. Hukuken bir Osmanlı valisi olan Kavalalı, artık Osmanlı’yı
uzun süre meşgul edecek bir düşman hâline gelir ve Osmanlı-Mısır Savaşı patlak verir.
Bu noktada bizim için önemli olan Kavalalı İsyanı’nın İstanbul’un otoritesini sarsmasının
yanında, askerî ve kültürel alanda modernleşmeye başladığını bildiğimiz Mısır’ın siyasi ve kültürel gelişmelerinin Osmanlı tarafından takip edilmeye başlanmasıdır. Öyle ki
Osmanlı’da gazetecilik faaliyetlerinin devlet eliyle teşvik edilmesinin sebeplerinden birisi
de Kavalalı’nın Mısır’da çıkardığı Vaka-i Mısriyye (1828) gazetesinin yarattığı siyasi etkinin keşfiyle ilgilidir. II. Mahmut Dönemi’nde bizzat padişahın telkiniyle çıkarılmaya başlanan ilk Türk gazetesi Takvim-i Vekayi (1831)nin arkasında böyle bir motivasyon vardır.
Mısır’la girişilen savaşlardan mağlup ayrılmak II. Mahmut’u, Batı modernleşmesini takip
eden Mısır’a dikkat çekmeye mecbur etmiştir.
Resim 5.1
Kavalalı Mehmet Ali
Paşa
Kaynak: www.
merakname.com

Burada muhalefetin gelişiminde önemli bir rol oynayan matbaa ve gazetecilik faaliyetlerine sadece bu açıdan da olsa bir parantez açmak faydalı olacaktır. Böylelikle Osmanlı’da
siyasi muhalefetin isyanlar boyutundan sistematik boyuta geçişi konusuna adım atabiliriz.

MATBAA VE GAZETENİN MUHALEFETİN OLUŞMASINDAKİ
ROLÜ

Matbaanın ve süreli yayınların bilgiyi yaygınlaştırarak fikirleriyle yönetimi etkileyecek bir
kamuoyu oluşturulmasında büyük rol oynadığı bir gerçektir. Osmanlı devlet yöneticileri
18. yüzyılın ortalarından beri Avrupa’da basının oynadığı rolden haberdar idiler. Ancak
özellikle 1821-26 Yunan ayaklanması sırasında Avrupa basınının kendi kamuoylarını Osmanlı aleyhine ve Yunanlılar lehine nasıl yönettiğini ve bunun sonucunda hükûmetlerin
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Yunan taraftarı politikalar geliştirdiğine tanık oldular. Bu yıllarda İzmir’de Fransız tüccarlar tarafından çıkarılan iki Fransızca gazetenin Osmanlıyı savunan yayınları, özellikle Alexandre Blacque’in herhangi bir menfaat ilişkisi olmaksızın Osmanlı lehine yazılar
yazması, bu yazılarda Tanzimat’a giden süreçteki reformları övmesi, Avrupa’da yankı bulduğu gibi Osmanlı yönetimi çevrelerinde de karşılık bulmuştur. Bu yazılar yöneticilere
bir yandan gazetenin etkisi konusunda fikir vermiş, bir yandan da reformların gidişatı
konusunda cesaretlendirmiştir (Koloğlu, 1993, s. 147).

3

Osmanlı yanlısı yayınları ile bilinen İzmir’de Fransız tüccarlar tarafından çıkarılan iki Fransızca gazete neler olabilir?
Osmanlı modernleşmesinin başka konularda olduğu gibi gazete konusunda da öncüsü Mısır’da Mehmet Ali’nin tecrübeleri olmuştur. Onun çıkardığı Vekayi-i Mısriyye
(1828) ilk Türkçe-Arapça gazetedir. Bu çerçevede Osmanlı Devleti’nin Batı yöntemleriyle bir kamuoyu oluşturmaya çalıştığı ilk iletişim aracı Takvim-i Vekâyi’dir. 1831’de
yayımlanan ve 5000 tirajla Fransızca, Rumca, Ermenice, Arapça ve Farsça nüshalarla
basılmış bu Osmanlıların ilk resmî gazetesi ciddi bir kamuoyu oluşturma aracı olarak
kullanılmıştır. Özellikle Vekayi-i Mısriyye ile 1832-33 yılında giriştiği polemik, onu kamuoyunda etkili bir yere getirmiştir. Aynı zamanda II. Mahmut’un yapmaya giriştiği
yenilikler konusunda halkı aydınlatmak, halkın desteğini sağlamak amacı taşımaktadır.
Padişah ve yenilikleri, özellikle Asakir-i Mansure-i Muhammediye adlı yeni askerî birlik hakkında abartılı haberler ve övgüler yapılmasına karşın Mısır meselesinde, Nizip
yenilgisi hakkında herhangi bir habere yer vermemesi, yenilikler konusunda okurlarına
bazen tehdit edici üslupla seslenmesi oluşturulmak istenilen kamuoyunun biraz da baskı ile sağlanmaya çalışıldığını düşündürmektedir. Böylece klasik dönemde görülmeyen
tek yönlü ve otoriter bir kamuoyu oluşturma yoluna gidildiği görülmektedir. Bu yöntem
Türk modernleşmesinin sonraki dönemlerinde de devam edecektir. Bu durum Batı’daki
çoğulcu kamuoyundan farklı devletin istediği tek yönlü bir kamuoyu ortaya çıkarmıştır.
Bu tarihten sonraki süreçte Türk aydın bürokratlarının gözünde halk, gazete, tiyatro,
dergi gibi araçlarla kurgulanabilecek bir malzeme gibi algılanmıştır. Bu da yönetimlerle
ve aydınlarla halk arasındaki mesafeyi koparan yaklaşımlardan birisi olacaktır. Buna
karşın Ceride-i Havadis’le (1840) birlikte 1860’lara kadar yenileşme hareketlerini savunan, merkeziyetçi hükûmet politikalarını destekleyen, Batı’yı bilgi kaynağı hâline
getiren, yazı dilini sadeleştiren, toplumu eğitmeye çalışan, Müslüman-gayrimüslim
eşitliğini sağlamaya çalışan yayın politikaları izlemiş olması, onların habercilik kadar
toplumun eğitilmesi ve yönlendirilmesi konusunda da etkin rol oynadıklarını göstermektedir (Koloğlu, 1993, s. 155).
Sahibi İngiliz olan ve devlet tarafından desteklendiği için yarı-resmi olarak adlandırılan Ceride-i Havadis’ten sonra asıl, 1860’ta Tercüme Odası’ndan yetişmiş bir Osmanlı bürokratı olan Agâh Efendi’nin (1832-1887) çıkardığı haftalık Tercüman-ı Ahval gazetesi, Türk gazeteciliğinin başlangıcı sayılır. İbrahim Şinasi’nin (1826-1871) bu
gazetenin ilk başyazısında dile getirdiği fikirler aynı zamanda demokratik muhalefet
bilincinin de bir göstergesi niteliğindedir. Şinasi bu yazısının ilk cümlesinde, “sosyal bir
topluluk içinde yaşayan halk, yasal birçok yükümlülük ve görev üstlenmiş olduğu için
sözlü ve yazılı olarak memleketinin yararına görüş bildirmesi kazanılmış haklarından
sayılır” diyerek haklar ve yükümlülükler arasındaki dengeyi, halkın görüş bildirmesinin
temeli olarak koymuştur. Bu sözlerin konumuz açısında önemi, birey-devlet ilişkisinin
ne şekilde olması gerektiği yönünde bir fikriyatın doğuşunun müjdelenmesidir. Şinasi
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de tıpkı II. Mahmut’un Takvim-i Vekayi’nin çıkışı sırasında söylediği gibi halkın çoğunluğunun kolayca anlayabileceği bir dil kullanılacağını belirtir. Şinasi’nin gerek bu
gazetede ve gerekse daha sonra çıkaracağı Tasvir-i Efkâr (1862) ile sadece basın tarihimizde, dil ve edebiyat alanlarında değil, politikada ve basın yoluyla gerçekleştirilen
muhalefet konusunda da bir öncü olduğunu belirtmek gerekir. Bu dönemdeki gazete
tirajlarının düşüklüğü etki alanının sınırları hakkında kesin bir fikir edinmeye engel
olmaktadır. Ancak Tanzimat Dönemi’nden itibaren İbret, Muhbir ve özellikle Namık
Kemal ve Ziya Paşa’nın çıkardıkları ve bir anlamda Jöntürklerin muhalefet mahfili olan
Hürriyet gazetelerinden itibaren gazeteler, belirli ideolojilerin de savunuculuğuna soyunup Osmanlı’da muhalefetin sistemleşmesinde önemli rol oynayacaklardır. Bu tarihten
sonra yayımlanacak birçok gazete Osmanlı Devleti’nin sonuna kadar ve hatta Cumhuriyet Dönemi’nde de muhalefetin kalesi olacaktır.
İbrahim Şinasi Efendi’nin Tercüman-ı Ahval’e yazdığı ön sözde demokrasi ile basın arasında
kurduğu ilişkiyi belirtiniz.

Matbuat Nizamnamesi, Basın ve Muhalefet

1860’tan sonra gazete sayısında artış görülür. Ancak bundan önce 1857’de bir matbaa
nizamnamesi çıkarılmış ve 1858’de bazı yaptırımlarla genişletilen bu nizamname 1908’e
kadar yürürlükte kalmıştır. Öte yandan Fransız basın kanununu örnek alan Matbuat Nizamnamesi, 1864’te yayımlanır (Akşin, 1997, s. 40). Bu nizamname ile gazete çıkarma izni
matbuat müdürlüğüne bırakıldığı gibi, kamu ilanlarının ücretsiz yayımlanması, sakıncalı
yayınlar ve yazılar hakkında hükûmetin kapatma, uyarı gibi yaptırımlar uygulayabilmesi
hükümleri getirilir. Kısa zaman içerisinde Babıâli, gazetelerin yayınlarından rahatsız olacaktır. Özellikle Tasvir-i Efkâr ve Muhbir Sadrazam Âli Paşa’yı rahatsız eder. Bu nizamname, 1867’de geçici bir süre askıya alınacak ve daha sonra 1876’da sansür uygulamasını
kapsayacak şekilde değiştirilecektir.
Basın imkânlarının genişlemesi aynı zamanda muhalefetin çeşitlenmesini ve güçlenmesini de beraberinde getirmiştir. Başta Tasvir-i Efkâr ve Muhbir olmak üzere yukarıda
da bahsedilen Ziya Paşa ile Namık Kemal’in Londra’da çıkardıkları Hürriyet, Mehmet ve
Reşat beylerin Paris’te çıkardıkları İttihat, Mehmet Beyin Cenevre’de çıkardığı İnkılâp,
Paris’te çıkan Ulûm ve Lyon’da yayımlanan Muvakkaten Ulûm Müşterilerine adlı gazeteler
araştırmacılar tarafından Yeni Osmanlı basını olarak adlandırılmaktadırlar. Bu yayın organlarının üzerinden yapılan muhalefet 19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Devleti ve
toplumu üzerinde oldukça etkili olmuştur. İdeolojik muhalefet hareketlerinin düşüncelerini yaymada en önemli araç gazete, dergi gibi süreli yayınlar olmuştur.
Başta Şinasi olmak üzere Tanzimat aydını basın yoluyla halkı bilinçlendirmeyi kendine bir görev olarak görür. Gerek yurt dışına gidişlerle Batı siyasetinin geldiği nokta ile
tanışmak gerekse de Batılı düşünürlerin eserleri aracılığıyla adalet, eşitlik hukuk vb. değerleri öğrenmek, Tanzimat aydınını mevcut düzen karşısında yeni bir konum almaya
zorlamıştır. Bu yeni konumun temel belirleyicilerini ise Batı siyasetini var eden değerler
oluşturur. Özellikle 1789 Fransız Devrimi’nin binlerce yıllık monarşi sistemini sarsması ve
içinden “halkın egemenliği” gibi bir demokratik değeri çıkarması, bütün dünyayı olduğu
gibi Osmanlı’yı de etkileyecektir. Dolayısıyla Tanzimat aydınının belli belirsiz de olsa artık muhalif olmayı seçtiği ve muhaliflik kimliğini de Fransız İhtilali’yle ortaya çıkan yeni
değerlerle oluşturduğu görülür. Tanzimat aydınının başlangıçta iktidara talep olmak gibi
bir niyeti olduğu pek söylenemez ancak onun muhalefeti temelde yenileşmeye ve sistem
değişikliğine direnen statükoya karşı bir duruştur.
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Tanzimat’a Doğru

Muhalefet kavramının özünde iktidarın dışında olmak ve iktidar talep etmek anlamları bulunmaktadır. Bununla birlikte bu kavramın tarih içerisindeki yansımalarından aynı
zamanda ideolojik bir nitelik taşıdığı da anlaşılır. Fransız İhtilâli sürecinde ve sonrasında
yaygınlaşan eleştiri, hürriyet, kamuoyu kavramları muhalefetin dayanakları arasına girerken bizde zaman içerisinde Batıcı-İslamcı, ilerici-gerici tartışmaları da iktidar-muhalefet
ikileminin içerisinden okunmuştur.
Aslında iktidarda olan bir kimsenin (ki bunlar genellikle bürokrat-aydın kimselerdi) muhalif bir söylem içinden konuştuğu, yönetme erkine sahip olanın hem otokratik
iktidarı devirmek için kamuoyu desteğini araçlaştırmak isterken hem de geniş kitleleri
eleştirerek kendisine ideolojik zemin hazırlamaya çalıştığı görülmektedir. Bu durumda
da şöyle bir karmaşa ortaya çıkar: I. Abdülhamit’ten itibaren aslında yenilikçi olan ve Batı
tarzında bir dönüşüm gerçekleştirmek isteyen hükümdarların ve etraflarında bulunan
aydın bürokratların yapmak istedikleri reformları yukarıdan aşağıya, bazen de despotik
tutumlarla yapmaya çalışmaları dikkati çeker. Bürokratların güncel çıkar çekişmelerinin
eski-yeni, ileri-geri gibi kavramlar üzerinden yürütülmesi felsefi niteliği olmayan ve çok
defa karşılıklı bir fanatizmi körükleyen bir faktör olmuştur. Bütün bunlara karşılık, İmparatorluğun bu son döneminde Batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük gibi ideolojiler doğmuştur.
İlerde ayrıntılı olarak gösterileceği gibi bu ideolojik akımların hepsinin de ortak hedefi, devletin çöküşünü engelleme çabasıdır. Belki de bu ana sebep yüzünden akımların pek
çok özellikler bakımından birbirini etkilediği görülür. İktidar muhalefet ilişkisi de bu ideolojiler açısından benzer bir özellik gösterir. Gerek hükümdar ve gerekse onun adına yetki
kullanan iktidar mensupları bu ideolojilerin tekliflerini yine aynı yararcı bakış açısıyla
ele almış, bazen birini bazen diğerini kullanmayı tercih etmiştir. Bütün bu ideolojilerin
bir başka ortak noktası, Batı karşısında şu veya bu şekilde tavır almalarıdır. Batılılaşma
akımı bu bakımdan diğerlerini belirleyici bir özellik gösterir. Dolayısıyla bu akımların
hiçbirisi ne tam olarak iktidarda ne de muhalefette ama Batı kavramı karşısında belki de
hepsi dışta olmak, maruz kalmak bakımından muhalefeti temsil etmişlerdir. Denilebilir
ki Tanzimat’ın ilanından II. Meşrutiyet’e kadarki süreçte ortaya çıkan siyasal ve toplumsal
tepkilerin genel özelliği, değişime karşı direnç göstermek ile yapılan değişim girişimlerini
yeterli bulmamak arasında gidip gelmektir. Kısacası bu dönem muhalefetin ya artan liberal taleplerden ya da uygulamaya konulan liberal politikalara gösterilen tavırdan kaynaklandığı görülmektedir (Yazıcı, 2011, s. 22).
Osmanlı aydının liberal taleplerinin kaynağını ise yukarıda belirttiğimiz gibi Fransız
İhtilali oluşturur. Bu noktada Fransız Devrimi’nin Osmanlı aydınının zihnî yapısının değişmesinde ve muhalefetinin gelişmesinde doğrudan bir etkisinin olduğu söylebilir.

MUHALEFET HAREKETLERİNİN BATILI KAYNAKLARI

Osmanlı’daki muhalefet hareketlerinin Batılı kaynakları konusunda özellikle Fransız İhtilali’ne özel bir yer vermek gerekir. Bahsedilen nedenle bu başlık altında Fransız
İhtilali’ne yer verilecektir.

Fransız İhtilali

Araştırmacılar, Fransız İhtilali’nin üç ana sebebi bulunduğunda birleşmektedirler: Eski
rejimin kötü yönetimi, felsefi düşünceler ve basın hürriyeti. Başta kralın keyfî yönetimi olmak üzere, aristokratların ve bürokratların yönetimdeki ağırlığının türlü yolsuzluklara yol açması özellikle yoksul geniş kitlelerin memnuniyetsizliğini artırmıştır.
İhtilal’in asıl dinamiğini bu muhalif kitleler oluşturmuştur. Bu kitlenin hoşnutsuzluğu
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Aydınlanma felsefesinin etkisiyle demokrasi düşüncesinin gelişmesine doğru evrilir.
Montesquieu’nun (1689-1755) meşruti bir kraliyet anayasası tezini işleyen, yargı, yasama ve yürütme erklerinin birbirinden ayrılmasını öneren Kanunların Ruhu (1748);
Jean-Jacques Rousseau’nun (1712-1778) milletin yönetime katıldığı cumhuriyetçi bir
yönetimin, ulus-devlet anlayışının temellerini atan Sosyal Sözleşme (1762)si, Voltaire’in
(1694-1778) yazıları, Diderot (1713-1784), d’Allambert (1717-1783) gibi ansiklopedistlerin akıl, bilim, birey ve toplum hakları gibi konularda yazdıkları yazılarda ortaya atılan hürriyet, adalet, eşitlik, kardeşlik, milliyetçilik gibi düşünceler, söz konusu geniş
kitlelerce benimsenip rejimi değiştirecek bir güç hâlini almıştır. Gelişen basın yayın
imkânları da yukarıdaki iki ögeyi birleştirmeye, iktidarın aleyhine olan düşüncelerin
yaygınlaşmasına yarar (Göçmen, 1993, s. 190-191).
Nihayet bütün bu güçlerin birleşmesiyle meydana gelen Fransız İhtilali, Avrupa’nın ve
dünyanın geri kalan kısımlarında da etkisini göstermiş ve söz konusu kavramların Fransa
dışında da hızla yayılmasına sebep olmuştur. Dolayısıyla ihtilal, modern dünyanın üzerinde yükseldiği değerlerin kaynağı olduğu gibi, aynı zamanda dünyanın diğer kısımlarında
da muhalefet hareketlerine ilham vermiştir. Modern Osmanlı Devleti içerisindeki muhalefet anlayış ve hareketlerinin de arka planındaki birinci faktör, doğrudan veya dolaylı
olarak Fransız İhtilali’dir.
Fransız İhtilali’nin yarattığı milliyetçilik şuurunun etnik ve dinî birçok yapıyı bünyesinde barındıran Osmanlı’nın dağılması sürecindeki etkisi bilinen bir şeydir. Diğer taraftan bir burjuva ihtilali olarak Fransız Devrimi’nin dünya siyasetini kökünden değiştiren
-ki bu krallıktan cumhuriyete evrilen değerleri ihtiva eder- dinamikleri, Osmanlı’da ilkin
dolaylı da olsa Yeni Osmanlılık fikriyatı içerisinde karşılık bulur. Bu bakımdan ihtilalin
Osmanlı üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkisinin olduğunu söylemek gerekir. Diğer taraftan ihtilalin gerçekleşme tarihi 1789 düşünüldüğünde Yeni Osmanlılar’dan önce
de Osmanlı’nın gelişmelerden haberdar olması gerektiği gibi bir soru belirir. Evet, yüzeysel de olsa Osmanlı, Fransa’daki gelişmeleri takip eder. Hatta tam da bu tarihte tahta
çıkan III. Selim’in uzaktan da olsa ihtilal sürecini ve sonuçlarını takip ettiği bilinir. 1798’de
Napolyon’un Mısır’a sefere çıkması ise Osmanlı ile Fransa’nın arasını açacaktır. Yine de
Osmanlı aydını Fransa’yı takip etmeyi bırakmaz. Gelişmeleri görece yakından takip edenlerse Yeni Osmanlılar olur.
On dokuzuncu yüzyılın ortalarına kadar Türkiye, Batı Avrupa’daki entelektüel gelişmenin ana seyrinin dışında kalmıştır. Bu yüzden Osmanlı medeniyeti Aydınlanma
müddetince Avrupa’da geçerlik kazanmış olan siyasi fikirlerin ürünlerinden mahrum kalır. Osmanlı sultanlarının yönetimlerinin meşrulaştırıldığı siyaset teorisi, siyasi iktidarı
Tanrı’nın vekilliği ile bir tutar. Diğer taraftan on dokuzuncu yüzyıl Avrupa siyasi teorisinde, seküler ve dinî gücün ayrılığı kendiliğinden bir gerçektir. Şerif Mardin bundan dolayı
Yeni Osmanlılar’daki Avrupa siyasi düşüncesinin benimsenmesi gerektiği fikrinin sınırlı
kaldığını düşünür (Mardin, 1996a, s. 15). Mustafa Sencer ise Tanzimat Dönemi’nde, 1789
Devrimi’nin parolası olan özgürlük, eşitlik, insan hakları gibi kavramların kutsallık kazandığını ve bu akış içinde yetişen genç Osmanlı aydınlarının imparatorluğu kurtaracak
yolun eşitlik ve özgürlük yolu olduğu ve bütün kötülüklerin temelinde “mutlakıyet”in bulunduğu görüşünü benimsediklerini düşünür. “Bir burjuva devrimi niteliği taşıyan 1789
Devrimi sırasında Fransa’da belli bir sınıfın politik haklar elde etmek amacıyla ülküleştirdiği kavramlar, Batı’nın üstünlüğü ideolojisini kabul eden Yeni Osmanlılar ve daha sonra
Genç (Jön) Türklerce benimsenmiştir. Böylelikle, bütün sorunların çözüm yolu olarak belirlenen ve yerli azınlıklarca da desteklenen ‘meşruti’ yönetim, Osmanlı İmparatorluğundaki ilk siyasal örgütlenmenin güdüsü ve örgütlerin temel programı olmuştur” (Sencer ve
Muzaffer, 1971, s. 15).
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Fransız İhtilali’nin Osmanlı
topraklarındaki ilk etkisi, Velestinli
Rigas’ın (ö. 1798) ayaklanmasında
görülür. Rigas bütün Osmanlı
vatandaşları için Fransız İhtilali’yle
ortaya çıkan insan hakları
beyannamesini de içine alan bir
anayasa hazırlamıştır. Osmanlı
tarihi için erken bir anayasa teklifi
olan bu hareket adalet, eşitlik,
hürriyet gibi büyük ihtilalin
kavramlarını slogan olarak
kullanmıştır.
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Batı’yı ve dolayısıyla Fransa’yı takip eden Yeni Osmanlılar’ın başlangıçta ana hedefi
gerilemekte olan ülkeyi yeniden harekete geçirmek, etnik ve dinî unsurları bir arada tutup
imparatorluğun bekasını sağlamaktır. Bunları yapabilmek içinse ise Avrupa medeniyetini
ve siyasetini takip etmek gerektiğine inanırlar. Bu bakımdan siyasi bir alternatif olarak
iktidarı devirmek gibi bir niyetleri öncelikli olarak yoktur ama sonradan yavaş yavaş meşrutiyet fikri oluşmaya başlayacaktır.
“19. Yüzyılda Düşünce Akımları” adlı yedinci ünitede, Tanzimat’tan sonra ortaya çıkan düşünce hareketlerine fikrî boyutlarıyla değinilmiştir. Onun için bu ünitede muhalif
yapıların bir araya gelişlerinin tarihî süreçleriyle devam edebiliriz.

TANZİMAT DÖNEMİ’NDE SİYASAL MUHALEFETİN DOĞUŞU

Bu başlık altında Kuleli Vakası, Yeni Osmanlılar Cemiyeti ve Talebelerin Siyasi Faaliyetleri
ve Kalkışmaları konu edinilecektir.

Kuleli Vakası (1859)

Süleymaniyeli Şeyh Ahmed, Çerkes Hüseyin Daim Paşa, Arif Bey, Hoca Nasuh Efendi,
Arnavut Cafer Paşa gibi isimler, Abdülmecid’e karşı bir hükûmet darbesi yapmak için gizli
bir cemiyet oluşturur. Cemiyet üyeleri ifşa olduktan sonra Kuleli Kışlası’nda sorguya çekildiği için tarihe bu adla geçer. Cemiyetin gayesi “Halkı ve askeri, saltanat-ı seniyye aleyhine
kaldırarak heyeti devleti tağyir ile usul ve kavanini bozmak” diye tespit edilmiştir. Cemiyet, taraftar kazanmak için, şeriat için çalıştıkları propagandası yapar ve özellikle Ferik
Çerkes Hüseyin Paşa aracılığıyla sefalet içinde yaşayan Çerkeslerin desteğinin alınacağı
düşünülür (Karal, 1988b, s. 96).
Fedailer Cemiyeti denilen bu gruba iki sebeple bu ad verilir. Birincisi üyelerinden (âza)
bir kısmının suikast yapabilecek fedailerden oluşmasıdır. Diğeri de cemiyete girenlerden
“Süleymaniyeli Şeyh Ahmed ile aramda âhdi kabul ettim ve ben muâhhid fedaiyim” cümlesi yazılı taahhütname alınmış olmasıdır (İğdemir, 1937, s.10).
Bazı müellifler Kuleli Vakası’nı Osmanlı tarihindeki inkılap hareketlerinin ilki olarak
daha sonra kurulacak olan Yeni Osmanlılar Cemiyetinin de ilham kaynağı olduğunu söyler. Kimisi içinse cemiyetin ihtilal ve inkılapçı hiçbir karakteri yoktur (Tunaya, 1952, s.
90). Tarık Zafer Tunaya da ikinci fikri taşır. Ona göre suçlular hakkında verilen hükümlerin metninden çıkan “Cemiyet reisi Gülhane Hattının ve Islahat Fermanın Hristiyan tebaya verdiği hukuk müsavatını (eşitlik) şeriata mugayir (aykırı) bulmuş ve şeriat ahkâmını
(hükümlerini) icra fikrine müsteniden (dayanarak) bir cemiyet kurmak istemiştir” ifadesi esas alındığında, Fedailer cemiyeti üyeleri için inkılapçı demek biraz zordur. Hatta
programsızlardır ve Batı medeniyetine ayak uydurmak isteyen bir programa göre geri de
sayılabilirler. Buna göre cemiyetin amacının Sultan Mecid’in şahsına ve vükelasına karşı
bir suikast tertip etmek olduğu daha isabetli bir görüştür.
Yukarıda da belirtildiği gibi Kuleli Vakası’nın tahlilinde tarihçilerin fikir ayrılığı içinde
oldukları görülür. Bazı tarihçiler vakayı meşruti rejim arzusu taşıyan bir teşebbüs olarak
nitelerken bazıları da daha az önem atfederek sadece padişaha karşı yapılmış küçük bir
isyan olarak nitelendirir.
Cemiyet, kendisine üye olması teklif edilen Mirliva Hasan Paşa’nın durumu hükûmete
bildirmesiyle ifşa olur. Kurucuları önce idama mahkûm edilir. Akabinde ortada katil olmadığı gerekçesiyle Sultan Abdülmecid idam cezasını kürek cezasına çevirir.

Yeni Osmanlılar Cemiyeti

Kuleli Vakası’na ismi karışanların Osmanlı siyasi ve düşünsel tarihi içinde pek öneme sahip kişiler olduğu söylenemez. Bu anlamda Yeni Osmanlılar’la bu isimler arasında bir bağ
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kurmanın da, Yeni Osmanlılar’ın onların devamı olduğunu söylemenin de imkânı yoktur.
Fakat her iki grubun da karşı çıktığı ve düzelmesini istediği şeyler aşağı yukarı benzerlik
gösterir.
Abdülmecid 1861’de vefat etmiş, yerine Abdülaziz tahta çıkmıştır. Devletin idaresi ise
Âli ve Fuat Paşaların duhulündedir. “İlk cülusunda memleket ahvaliyle yakından ilgilenen, ordu ve donanmanın ihyasına gayret sarf eden Abdülaziz, yavaş yavaş kendi hava ve
hevesine dalınca aydınlarda olumsuz bir tavır gelişmiş; kendisinden beklenen ümitlerin
boşa çıkacağı anlaşılmıştı. Hâlbuki memleketin kültür seviyesi oldukça gelişmiş, halkın
görüş ve düşünüş tarzında daha sağlam bir bakış açısı meydana gelmiş olduğundan Sultan Abdülaziz’in memleket idaresine gösterdiği ilgisiz tavrı ve artan dış borçlar dikkati
çekmeye ve göze çarpmaya başlamıştı” (Kuran, 1945, s. 9). Padişahın bu tutumuna Âli ve
Fuat Paşaların devlet yönetim mekanizmasının tüm çarklarının üzerindeki hegemonyası
da eklenince artık iyiden iyiye memleketin durumu gerek Reşid Paşa gerekse de Âli ve
Fuat Paşa dönemlerinde Batı ile tanışmış gençler tarafından gizliden gizliye eleştirilmeye
başlanmıştır.
Siyasi emelleri bakımından “İttifak-ı Hamiyet”, “Türkistan’ın Erbab-ı Şebabı (Jön
Türkler) ve Yeni Osmanlılar olarak adlandırılacak oluşum, benzer zihniyete sahip muhalif
gençlerin bir araya gelmesiyle meydana gelir. 1865 senesinde, geçmişte Tercüme Odası’nda
birlikte çalışmış olan yakın arkadaşlar Sağır Ahmed Beyzade Mehmed Bey, Menapirzâde
Nuri Bey ve Kayazade Reşad Bey başta olmak üzere altı yakın arkadaş Belgrad Ormanı’nda
bir piknikte buluşur. Diğer isimlerden birisi Napolleon’un başarılarına ve Fransa’nın restorasyonuna hayranlık duyan Doğu ve Batı kültürüne vâkıf Suphipaşazade Âyetullah Bey
diğeri de Mir’at Gazetesi sahibi Refik Bey’dir. Hepsinden önemlisi ise Şinasi’nin Paris’e giderken Tasvir-i Efkâr’ı emanet ettiği Namık Kemal’dir. Uzak idealleri mutlakıyet idaresini
meşruti idareye çevirmek olan bu altı gencin öncelikli hedefi ise Avrupa ile ilişkilerde korkak davrandıklarını düşündükleri Âli Paşa’nın gücünü kırmak ve hükûmetin yürüttüğü
yanlış politikalara karşı harekete geçmektir. Bir araya gelme hikâyesini cemiyetin bizzat
üyesi olan Ebuzziya Tevfik, Yeni Osmanlılar Tarihi kitabında İtalyan Carbonari Cemiyeti
ve Lehistan Cemiyet-i Hafiyesi’ne dair elinde kitapla gelen Âyetullah Bey’den bahsettikten
sonra şöyle dile getirir:
Bu altı nefer vatanperver o Karbonari nizâmatını, o Sardunya gibi küçük bir devleti, bir İtalya
devletine kalb eden “kömürcü namındaki fedâkârân-ı şebbânın teşebbüsât-ı azimperverâne
ve ef ’âl-i berendezânelerini okudukça kim bilir nasıl bir şir-jiyân-ı hamiyet, ne yolda neşvemend-i rahik-i hürriyet kesiliyorlardı! (Tunaya, 1995, s. 91)
(Bu altı nefer vatanperver o Karbonari programını, o Sardunya gibi küçük bir devleti bir
İtalya devletine dönüştüren “kömürcü” namındaki genç fedakârların azimli girişimlerini ve
seviye yükseltici faaliyetlerini okudukça kim bilir nasıl bir gayretin coşkun aslanı, hürriyetin
ne yolda kopkoyu şen bir sarhoşu kesiliyorlardı.)

Zaman zaman Şehzade Abdülhamit (II. Abdülhamit) ve Veliaht Murad (V. Murad) da
sohbetlere dâhil olur. Hatta Murad’ın inkılapçılara destek verdiği bilinir. Yukarıdaki isimlere sonradan Ahmet Midhat Efendi (1844-1912), Recaizade Ekrem (1847-1914), Midhat
Paşa (1822-1884), Ziya Paşa (1829-1880), Ali Suavi (1839-1878) ve ileride maddi destek
sağlayacak Mustafa Fazıl Paşa (1829-1875) gibi isimler eklenir. Gizli olarak toplanan cemiyetin üye sayısı hızla artar. Kısa zamanda 250’leri bulur. Görüldüğü üzere yukarıda adı
geçen üye ve musahiplerin doğum ve yetişme yıllarına bakıldığında hepsinin Batılılaşma cereyanının ivmelendiği II. Mahmut Dönemi sonrasında olgunlaştığı görülür. Kısaca
bunlara Tanzimat nesli denilebilir. Çoğunluğunu Tercüme Odası’nda çalışan gençlerin
oluşturduğu üyelerin bazı ortak özellikleri vardır. Kendilerinden önceki nesle göre Batı
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medeniyeti ile daha yakından tanışmış olmak, birkaç yabancı dil bilmek ve hepsinden
önemlisi devlet ve toplumun gidişatına dair fikirler ileri sürmek gerektiğinin bilincine
varmış olmak bunlardan birkaçıdır.
O gün toplantıda hazır bulunanlar, gayesi imparatorluktaki mutlakıyet idaresini meşruti idareye dönüştürmek olan bir cemiyet kurmaya karar verirler (Mardin, 1996a, s. 20).
Amaçlardan birisi de devleti idare edemediklerini düşündükleri Abdülaziz’i tahtından
indirmek ve yerine Şehzade Murat’ı geçirmektir. Çünkü onlar, Tanzimat Fermanı’nın ve
Islahat Fermanı’nın getirdiği yenilikleri ve bunlara göre yapılan ıslahatları yetersiz görmektelerdir.
Cemiyetin bir programı, nizamnamesi olup olmadığı konusu ihtilaflıdır. İkinci toplantıda nizamnameyi İtalyan “Carbonari” cemiyetinin nizamnamesini esas alarak Ayetullah Bey tanzim eder (Tunaya, 1995, s. 90-92). Tarık Zafer Tunaya, Yusuf Akçura’nın
Hürriyet Gazetesi koleksiyonundaki makalelerden cemiyet programını şu şekilde tespit
ettiğini belirtir:
1.
2.
3.
4.
5.

Ümmet-i Osmaniye efradının hukuken müsavatı kabul olunur.
Ümmet-i Osmaniye efradının hukuk ve hürriyetleri taht-ı temine alınır
Ümmet-i Osmaniye zulümden kurtulup ezeli ve beşeri olan adalete mazhar edilir.
Ümmet-i Osmaniye vatan muhabbeti ile birleştirilir.
Bütün bu maksatların husulü için Devlet-i Osmaniyenin idare-i mutlakası, idare-i meşrutaya kalbolunur.
6. Maksadın istihsali yolunda şiddetli vesait kullanılmaz, fitne çıkarılmaz, propaganda ve
ikna usulü ile çalışılır. (Karal, 1988a, s. 308)
Rus Büyükelçisi İgnatyef’e
yakınlığı ve Rus yanlısı
görüşlerinden dolayı Mahmut
Nedim Paşa’nın o günün siyasi
çevrelerinde lakabı Nedimof
olmuştur.

Yeni Osmanlılar yukarıda belirtilen meşrutiyet ideali doğrultusunda Sultan Abdülaziz’e
meşrutiyet rejiminin gerekliliğine dair bir ariza sunmak ister. Mustafa Fazıl Paşa gibi isimlerin de desteğiyle kuvvetlenen cemiyet, gayesini padişaha açma cesaretini göstermeye
niyetlenmişken son toplantılarında, önce aldıkları kararı bir yana bırakıp bir fedai grubu
ile Babıâli’yi basıp meşrutiyet ve temsil hükûmeti mevhumuna
Resim 5.2
karşı olan Âli Paşa’yı bertaraf etmek, Mahmut Nedim Paşa’yı da
Mahmut Nedim Paşa
sadrazamlığa getirme noktasında ittifak ederler. Bu darbe girişiminin Âli Paşa tarafından önceden haber alınması ise işlerini
suya düşürür. Gizli cemiyet açığa çıkarılmaya ve üyeleri de tevkif edilmeye başlanır. Bunun üzerine cemiyetin ileri gelen kurucu ve üyelerinden birkaçı çareyi Avrupa’ya kaçmakta bulur.
1867 itibarıyla Yeni Osmanlılar faaliyetlerini başta Fransa ve İngiltere olmak üzere Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde devam ettirirler. Buradaki parasal desteği ise Mısır Hıdivi İsmail
Paşa’nın kardeşi olan Mustafa Fazıl Paşa sağlayacaktır. Mustafa
Fazıl Paşa’nın desteğinin sebebi ise İsmail Paşa’dan sonra hıdivliğe gelmeyi beklerken İsmail Paşa’nın veraset sistemini değiştirip oğlunu yerine getirmek niyeti ile ilgilidir (Pınar, 2012,
s. 28). Mustafa Fazıl ağabeyi ile giriştiği mücadeleyi Osmanlı
hükûmeti içinde ondan daha üstün bir mevki elde etmekte bulur ve maliye nazırı da olur. Ancak bir müddet sonra Fuat Paşa
ile arası açılır. Abdülaziz de onu Avrupa’ya sürgün eder. Her ne
kadar İsmail Paşa ile rekabete girecek kadar olmasa da maddi
gücü yerinde olan Mustafa Fazıl Paşa, bu defa kendisi gibi Âli
ve Fuat Paşalara öfke besleyen Jönlerle ilişkiye girer. Bu defa da
Kaynak: www.wikipedia.org
Babıâli, Fazıl Paşa’nın aleyhteki çalışmalarını bahane ederek

5. Ünite - Osmanlı’da Muhalefetin Doğuşu

Mısır’daki veraset sistemini babadan oğula geçecek şekilde düzenleyerek intikamını alır
ve Fazıl Paşa’nın valilik hayallerini suya düşürür. Mustafa Fazıl’ın ise bu tutuma cevabı,
padişaha Paris’ten mevcut idarenin kötü olduğu ve yeni bir rejimin gerekliliğini savunan
bir mektup yazmak ve bir nüshasını da Genç Osmanlılar’a ulaştırmak şeklinde olacaktır:
Fenalıklar sayılırken, padişahların etrafındakilerin hakikatten korktukları için, padişah saraylarına hakikatin girmediği, ahlâkın gittikçe bozulduğu, milliyet isyanlarında yabancı devletlerin fesatlarının rol oynadığı, Müslüman halkın hamisiz ve himayesiz kalması sebebiyle ezildiği,
hükûmet idaresi kontrol ve murakebe edilmediği için, yapılan bütün fenalıklardan padişahın
mesul tutulduğu ifade edilmekte idi. Büütn bu fenalıkların ortadan kaldırılması için tavsiye
edilen yeni idare tarzı için de iki prensip gösteriliyordu: hürriyet ve nizam-ı serbestane (yani
meşrutiyet). (Karal, 1988, s. 304)

Mustafa Fazıl Paşa’nın bu ifadeleri, kamuoyunda ve özellikle ülkenin çeşitli yerlerine
dağıtılmış Yeni Osmanlılar üzerinde derin bir tesir yaratacak ve akabinde Fazıl Paşa’nın
davetiyle Paris’te toplanmaya başlayacaklardır. Bu isimler arasında Namık Kemal, Ziya
Paşa, Ali Suavi önde gelenlerden birkaçıdır. Mustafa Fazıl Paşa’nın Jön Türklerin hamiliğine soyunması pek çok tarihçi ve dönemin devlet adamına göre salt intikam duygusuyla kendi varlığını ortaya koyma arzusundan başka bir şey değildir. “O sıralarda, Mustafa
Fazıl, meşrutiyetçi coşkunun arkasında kendisinin bulunduğunu kimsenin unutmasına
izin vermiyordu. Şaşaalı yaşama (bon vivant) yönü, onu alay konusu hâline getirmekte;
gerçekte Mısır altınından ziyade Rus altınına bağlı olan Avrupalı gazeteler tarafından
sömürülmekteydi. Mesela Belçika gazetesi Nord, onun Türkiye’nin reformundan ziyade
kendisinin ve Mısır tahtı üzerindeki haklarının reklamıyla ilgilenen bir sahtekâr olduğunu iddia etmişti” (Mardin, 1996a, s. 43-44). Elbette Mustafa Fazıl Paşa kendisine yöneltilen bu eleştirileri çeşitli kereler yanıtlamıştır. Şerif Mardin bu noktada bizim için
önemli olan bir şeyi hatırlatır. Bu da paşanın cevaplarında kendisinin Genç Türkiye
partisini temsil ettiğini ileri sürmesidir ki paşanın ileride İttifak-ı Hamiyet’i de içine alacak Genç Türkiye partisinin (Jön Türk) de ipuçlarını verdiğini görürüz. Ancak Mardin,
Namık Kemal’in Genç Türkiye Partisi’nin teşkilatlı bir cemiyet olmadığını ve partinin
Fazıl Paşa da dâhil olmak üzere kimsenin liderliğini kabul etmediğini belirttiğini de
ekler (Mardin, 1996a, s. 45).
Yeni Osmanlılar içinde zaman zaman cılız da olsa “cumhuriyet” mevhumunun tartışıldığı iddia edilir. Birçok tarihçiye göre jurnalciler bu mevhumun tartışıldığını, göz korkutmak ve durumu abartmak için söylenti olarak çıkarmıştır. Şu da bir gerçektir ki Jön Türklerin yurtdışına gittikten sonra fikirlerinde ciddi oranda bir keskinleşme olur ve muhalif
yönleri daha bir ortaya çıkar. Namık Kemal ve Ziya Paşa’nın çıkardıkları Hürriyet gazetesi
Abdülaziz’e en ağır suçlamaları yapar. Gazete çeşitli yollarla İstanbul’a da ulaştırılır. Yine
Ali Suavi’nin çıkardığı Muhbir ve Ulûm’da da bu yollu haberler yer alır. Yeni Osmanlılar’ın
önemli isimlerinden birisi olan Mehmed Bey de fikir ayrılıkları nedeniyle Hürriyet’ten ayrıldıktan sonra Paris’te İttihad’ı, sonra da Cenevre’de en sert yazıların çıkacağı İnkılâb’ı yayımlar. Bu sırada çıkan yazılar daha çok düşünce özgürlüğü, halk egemenliği, usul-i meşveret (parlamenter yapı), meclis, anayasa gibi kavramların önemi ve gerekliği üzerinedir.
Namık Kemal 1870 itibarıyla gazetenin reformlar yolunda yayın yapmadığını belirterek Hürriyet’ten ayrılır ve bir müddet sonra İstanbul’a döner. 1871’de Âli Paşa’nın ölümünün ardından sadrazam olan Mahmut Nedim Paşa genel af ilan eder. Yeni Osmanlılar
da yurda geri dönmeye başlar. Bu safhada Namık Kemal hareketin fikir babası ve lideri
konumundadır. İstanbul’a döndükten sonra yaptıkları ilk işlerden birisi de eskisi gibi gazetecilik olacaktır. Namık Kemal öncülüğünde ve yine Mustafa Fazıl’ın finansal desteğiyle
–bu sırada vefat eden Şinasi’nin Ebuzziya Tevfik’e emanet ettiği Tasvir-i Efkâr’ın çıkarıldığı
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matbaayı satın alarak- İbret’i çıkarmaya başlarlar. Bu kitabın yedinci ünitesinde üzerinde
durulacak olan İslamcı görüşler de bu sıralarda dile getirilmeye başlanır. Yine emperyalist
Batı karşısında bir savunma cephesi oluşturulması düşüncesi de belirir. Bu dönemdeki
fikriyatın nüvesini de bu fikirler oluşturacaktır.
Yukarıda savundukları değerleri sistematize edemedikleri ve kendi aralarında bile
önemli görüş ayrılıkları olduğu için 1872’den sonra cemiyet dağılır.
Genç Osmanlılar’ın Osmanlı siyaset sahnesindeki rolü oldukça önemlidir. Çünkü ona
kadar modern anlamda bir muhalefet partisi oluşmamıştır. Elbette yukarıda saydığımız
isyanlar, darbe girişimleri otoriteyi tehdit eden bir güce sahiplerdir fakat fikri düzlemde dönüştürücü bir etkilerinin olduğunu söylemek zordur. Genç Osmanlılar ise salt fikri
düzlemde kalıp şiddete bulaşmadan ve dağınık da olsa örgütlenerek modern bir muhalefet oluşturmayı başarmışlardır. Zaman zaman Mustafa Fazıl veya Namık Kemal gibi
isimler ön plana çıksa da gerçek manada toplayıcı bir liderlerinin olmayışı belki de uzun
soluklu olmalarını engellemiştir. Yine ilk olması sebebiyle siyasi örgütleniş biçimlerinden habersiz ve tecrübesiz oluşları, örgütlerini şubeleştirmek gibi metotları uygulamalarını engellemiştir. Elbette bunda mevcut siyasi konjonktürün henüz böyle bir girişime
izin vermeyeceğini de düşünmek gerekir. İleride şartlar olgunlaştığında İttihat ve Terakki
Partisi daha örgütlü bir biçimde karşımıza çıkacaktır. Diğer taraftan her ne kadar başta
meşrutiyet ideali olmak üzere Yeni Osmanlılar programlarında öngördükleri birtakım niyetleri gerçekleştirememiş olsalar da en azından kendilerinden hemen sonraki nesle böyle
bir bilinci miras bırakmışlardır. Öyle ki 1878’deki meşrutiyet tecrübesi düşünüldüğünde
Yeni Osmanlılar’ın hürriyet ve meşrutiyet fikirlerinin ne kadar etki ettiği anlaşılacaktır.
Ayrıca Yeni Osmanlılar, “her yaptıklarının keramet olduğunu sanan padişaha ve
Babıâli adamlarına, siyasi bir kontrol ve murakebenin mevcut olduğunu da anlattılar. Nitekim 1868’de, Devlet Şurasının kurulması, Tuna vilayeti için evvelce kabul edilmiş vilayet
kanununun memleketin mülki idaresi için esas alınması ve tâbiiyet-i Osmaniye kanununun kabulü gibi ıslahat olaylarında, Genç Osmanlılar’ın faaliyetlerinin tesiri bulunduğu
muhakkaktır” (Karal, 1998a, 314).

Talebelerin Siyasi Faaliyetleri ve Kalkışmalar

İnsanların bireysel gelişim süreçleri düşünüldüğünde çoğunlukla kendisini bir ideoloji ile
birlikte tanımlamaya başladığı evrenin gençlik yılları olduğu görülür. Gençliğin verdiği
dinamizm ve ateş, talebelere de siyasetin gidişini kendi ideolojisi doğrultusunda yönlendirme gücü verir. Bugün de siyasi çatışmaların en fazla cereyan ettiği kurumların üniversiteler olması bu yüzdendir. Osmanlı’da da özellikle Tanzimat’tan sonra talebelerin zaman
zaman muhalif görüşlerini dile getirdikleri ve hatta bazen isyanlarla siyasetin gidiş yönünü değiştirdikleri görülür.
Tanzimat Dönemi’nin yukarıdaki manada dikkat çeken kalkışmalarından birisi Softalar İsyanı (1853)’dır. Mehmet Ali Paşa’nın Kırım konusunda Ruslarla anlaşamamasının ardından Abdülmecid onu sadrazamlıktan azleder ve Tanzimat’ın kurucusu Mustafa Reşid
Paşa’yı da hariciye nazırlığına getirir. Mehmet Ali Paşa da Ruslarla savaşı göze alamayan
padişaha karşı kendi itibarını da korumak adına savaş yanlısı olduğunu bildiği softaları
Reşid Paşa’ya karşı kışkırtır. Kendisi de Kırım’ın ancak savaşla kurtarılacağına inanmaktadır. Kısa sürede toplanan softalar hükûmetin aciz kaldığını ifade eden sözler eşliğinde
isyan çıkarır. Çok etkili olamayan isyancılar kısa sürede derdest edilir.
Bu dönemdeki bir diğer isyan Talebe-i Ulûm Mitingi (1876)’dir. Ayaklanmanın görünen sebebi Mahmut Nedim Paşa’nın Rus yanlısı olması ve padişahın hilafet esaslarında
değişiklik yaparak oğlu İzzettin’i veliaht tayin etmek istediği üzerine çıkan rivayetlerdir
(Kuran, 1945, s. 96). Ders için toplandıkları camilerden ayrılarak büyük meydanlarla, Yıl-
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dız Kasrı önünde mitingler düzenlerler. Gençliğe göre “tahsil ve tefennün ancak sükûn
içinde olabilirdi”, “böyle fitne ve fetret ve cenkü cidal zamanında” ise “Talebe-i Ulûm
müsellâh bulunmalıydı”, “Binaenaleyh ders okumayacağız, şu felaketlere bir çare bulacağız” demektelerdi. Hareketin idarecileri padişaha bir dilekçe sunar ve isteklerinin derhal
yerine getirilmesini talep ederler (Tunaya, 1952, s. 97). Müsellâh (silahlı) sözcüğünden
anladığımız üzere muhalefet artık silahlı çatışmaları, ölümü de göze alabilecek bir boyuta
ulaşmaktadır. Görünürdeki sebep yukarıdaki gibi olsa da asıl sebep gelişen İslamcılık cereyanının da etkisiyle Müslüman tebaa arasında ötelenmiş, ilgisiz bırakılmış olmaktan ve
kötü yönetilmekten duyulan rahatsızlığın tırmanmasıdır. Bu yapı bir taraftan da “Kanun-ı
Esasi” taleplerini dile getirecektir ki olayların hemen ardından ilk meşrutiyet denemesi de
gerçekleşecektir. Sadrazam ve şeyhülislamın azlinin ardından isyan sona ermiştir. Elbette
isyandan kârlı çıkan öğrencileri yönlendirdiği bilinen Midhat Paşa ve taraftarları olacaktır.

1876 ANAYASAL DEVRİMİ SÜRECİNE GİDEN YOL: V. MURAT’IN
TAHTA ÇIKIŞI

Kanûn-i Esâsî’nin ilan edildiği safha Osmanlı tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birine isabet eder. İmparatorluğun maddi ve manevi olarak dibe vurduğu yıllardır.
1860’lardan itibaren ekonomik ve etnik sebeplerle çeşitli kereler isyan etmiş BosnaHersek’te 1875’te daha büyük bir isyan çıkar ve ayaklanma dalgası Balkanlar’a yayılır. Devletin mali durumu da oldukça kötüdür ve Mahmut Nedim Paşa, Osmanlı Devleti’nin borç
ödemelerini durdurduğunu ve tahvil sahiplerine de hak ettikleri faizlerin ancak yarısını
vereceklerini ilan eder. Zaten devlet uzun süredir iç ve dış borçlanmalarla ayakta durmaktadır. Buna rağmen tıpkı Abdülmecid gibi Abdülaziz de görkemli, şaşaalı saraylar yaptırmaktadır. Bir taraftan da Rusya ve Avusturya-Macaristan Balkanlardaki karışıklıktan
istifade etmenin peşindedir. Bunlara birkaç kriz daha eklenince zaten pek sevilmeyen Abdülaziz ve Mahmut Nedim Paşa şimşekleri üzerlerine çeker. Yukarıda da Talebe-i Ulûm
konusunda bahsedildiği gibi gelişen İslamcı cereyanın da etkisiyle muhafazakâr çevreler
her ikisini de Avrupa’ya boyun eğmekle suçlar. Midhat Paşa’nın temsil ettiği liberal çevrelerin başlangıçtan itibaren niyetleri zaten bellidir: Kanun-ı Esasi.
Talebe-i Ulûm Mitingi’nin ardından Mahmut Nedim Paşa azledilmiştir ve yerine
Mehmed Rüştü Paşa geçmiştir. Ancak bu kalkışma sırasında ordudan da destek alarak öne
çıkan bir isim olan Hüseyin Avni Paşa’nın Abdülaziz’e dair planları vardır. O da padişahı
bir darbe ile tahttan indirmektir. Midhat Paşa’nın Kanun-ı Esasi düşüncesinin önündeki
en büyük engel de Abdülaziz olduğu için, her iki paşa da menfaat birliği yapar ve kendilerince liberal buldukları şehzade Murat’ı tahta çıkarmayı düşünürler. İki isim yanlarına
Süleyman Paşa ve Şeyhülislam Hasan Hayrullah gibi bazı devlet adamlarının da desteğini alarak Abdülaziz’e darbe planlarını fiiliyata dökmek ister. Süleyman Paşa’nın askerleri
marifetiyle saray kuşatılır. Abdülaziz, hal edilir ve Topkapı Sarayı’na gönderilir. Daha sonra Abdülaziz Feriye Sarayı’nda iki bileğinden kesilmiş hâlde bulunacaktır. Bu olay tarihe
“Feriye Vak’ası” olarak geçecek, intihar mı cinayet mi olduğu sır olarak kalacaktır. Midhat
Paşa ve Hüseyin Avni Paşa’nın bu işte dahli olduğu söylentilerinin çıkması da gecikmez.
Zaten olayın ardından Hüseyin Avni Paşa Midhat Paşa’nın konağında nazırların toplandığı bir sırada Çerkes bir zabit tarafından vurularak öldürülecektir.
Abdülaziz’den sonra tahta V. Murat geçer. Halk ve devlet adamları arasında sevinçle karşılanan Murat’ın saltanatı ise uzun süreli olamayacaktır. Çünkü saltanata geçtikten
bir iki ay sonra psikolojik rahatsızlık belirtileri göstermeye başlar. Yeni, padişahın başta
Balkanlar meselesi olmak üzere ülkenin sorunlarıyla uğraşabilecek durumu yoktur. Bir
taraftan Midhat Paşa’nın bir an önce yürürlüğe girmesini arzuladığı Kanun-ı Esasi meselesi de ortada kalmıştır. Bu defa V. Murat da hal edilir ve Çırağan Sarayı’na hapsedi-

1875 yılında borç ödemeleri devlet
bütçesinin %40’ını oluşturmakta,
borçlar 14 milyon lirayı bulmakta
(12.5 milyonu yabancı alacaklılara
olmak üzere), 1875-76 yılı
bütçesinde ise devletin gelirleri
15.3 milyonu geçmezken giderler
32 milyon lira gözükmektedir. İflas
kaçınılmazdır (Georgeon, 2006,
s. 50-51).
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lir. Abdülhamit tahta geçer (1876). Tahta geçmesinin hemen ardından, I. Meşrutiyet ilan
edilecek ve Kanun-ı Esasi de yürürlüğe girecektir. Artık Abdülhamit’in 33 yıllık saltanatı
başlamıştır. Abdülhamit saltanata çıktığında sadrazam, Mehmet Rüşdü Paşa’dır. Rüşdü
Paşa’nın birtakım siyasi başarısızlarının yanında Kanun-ı Esasi’yi hazırlayabilecek yetide
de olmadığının görülmesinin ardından Abdülhamit sadrazamlığa Midhat Paşa’yı getirir.

Midhat Paşa ve Meşrutiyet Anayasası

Aslına bakılırsa Abdülhamit’in Midhat Paşa ile yıldızı hiç barışmamıştır. Aralarında ciddi
fikir ayrılıkları vardır. Sultanın onu sadarete getirmesinin sebebi, paşanın iç ve dış güçler
tarafından sevilen ve itibarlı biri oluşudur. İlk fikir ayrılığı da Hattı Humayun metninin
tespitiyle ilgili olmuştur. Paşa, Abdülhamit’in gönderdiği metne şu ifadeleri ekler:
Osmanlı Devleti, Avrupa’nın büyük devletlerindendir; onlarla asrın terakkileri yolunda yürümeye ve ahenk içinde yaşamaya mecburdur. Bu sebeple,
1. Meşveret usulü kabul edilecektir.
2. Sarayın içindeki ve dışındaki memurların sayısı azaltılacak ve hanedanın daire masrafları
kısılacaktır.
3. Suçu sabit olmaksızın hiçbir memur yerinden atılmayacaktır.
4. Başıbozuk asker teşkilatı kaldırılacaktır.
5. Köle ve cariye ticareti şeriate ve insaniyete aykırı bulunduğundan, saraydaki köleler ve
cariyeler azat edilecek, hariçten esir getirilmeyecek ve şahısların elinde bulunan esirlerin
de muayyen bir müddet zarfında hürriyetlerine kavuşturulması temin edilecektir. (Karal,
1998b, s. 6)

II. Abdülhamit bu fikirlerden hiçbirini kabul etmemiş ve tahta çıkmasından on iki
gün sonra eski tarzda müphem ifadelerle yazılmış bir Hatt-ı Humayun’u yayımlamıştır.
Bu arada Midhat Paşa’nın sadrazamlığa getirilmesi yurt içinde ve dışında memnuniyetle
ve coşkuyla karşılanmıştır. Çünkü paşanın daha önceki valilik gibi görevlerden alnının
akıyla çıktığı vakadır. Her zaman olduğu gibi devlet adamlarının seveni olduğu kadar sevmeyenleri de çoktur. Midhat Paşa’nın da Cevdet Paşa ve Ahmet
Resim 5.3
Vefik Paşa gibi muarızları vardır. Kanun-ı Esasi sürecinde de
Kanun-ı Esasi’nin Mimarlarından Midhat Paşa
bu isimler işlerin yavaşlamasına sebep olacaktır. Öyle ki Midhat Paşa sadrazamlığa geldiği andan itibaren Kanun-ı Esasiyi
şekillendirmeye çalışır. Mesele padişahın hukukuna gelip dayandığında işler karışır. 113. maddede padişaha şüphe ettiği
kişileri yurtdışına gönderebilme yetkisi verilmek istenir ve eğer
böyle bir madde konulmazsa Abdülhamit, Kanun-ı Esasi’yi
ilan etmeyeceğini belirtir. Zaten yukarıda isimleri geçen Cevdet Paşa ve Vefik Paşa’nın yanında Mahmut Paşa da yeni anayasa konusunda pek heveskâr değildir. Doğal olarak Midhat
Paşa bu maddeyi onaylamak durumunda kalır. Bu maddeye
Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi Genç Osmanlılar’ın kesin bir
karşı çıkışları olmuştur ama sonuç değişmez. Bu yönüyle yeni
anayasa padişahın keyfiyetine son veren Tanzimat Fermanı’nın
bile gerisindedir. Şu unutulmamalıdır ki Midhat Paşa, Kanun-ı
Esasi’nin bu noksanıyla bile olsa yürürlüğe girmesinde ve ne
olursa olsun meşrutiyetin ilan edilmesinde kararlıdır ve kararlılığında da yalnız kalmıştır. Çünkü diğer devlet adamlarının
aynı heyecanı taşımadığı malumdur. Neticede Kanun-ı Esasi 23
Kaynak: www.wikipedia.org
Aralık 1876 günü Beyazıt Meydanı’nda ilan edilir. Dolmabahçe
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Sarayı’nın ve Midhat Paşa Köşkü’nün önünde sevinç gösterileri yapılır. 19 Mart 1877’de ise
anayasa gereği Meclis-i Mebusan açılır.
Kanun-ı Esasi’nin bir de oluşturulma evresi vardır. Yeni anayasanın nasıl şekilleneceği
ile ilgili çeşitli öneriler olacaktır. Midhat Paşa’nın Kanun-ı Cedit (Yeni) adındaki tasarısı
her şeyden evvel Osmanlı idaresinin şeriata dayandığı, saltanat ve hilafetin Osmanlı hanedanın en yaşlısına ait olduğu, sadrazamın başvekil unvanıyla meclisi yöneteceği, devletin
resmî dilinin Türkçe olduğu gibi ifadeler taşır. Anayasa tasarısı sunanlardan biri de Sait
Paşa’dır ki Enver Ziya Karal, Fransız anayasasının aynen Türkçeye çevrilmesinden ibaret
olan Sait Paşa’nın tasarısının Midhat Paşa’nınkinden daha ileri olduğunu belirtir (Karal,
1998b, s. 219).
Midhat Paşa artık devletin en üst kademesinde icra faaliyetlerini yerine getirmektedir.
Siyasi sürgünleri affettirir ve geri getirtir, basın hayatına hürriyet tanır, Hristiyan ruhani
liderlerle görüşür vs. Bu kadar ön planda olması saray tarafından hoş karşılanmadığı gibi
yavaş yavaş tepki de çekmeye başlar. Diğer taraftan Genç Osmanlılar da Midhat Paşa’dan
rahatsızlık duymaktalardır. Onların da sıkıntısı özellikle 113. madde gibi bir maddenin
nasıl olup da kabul edildiği noktasındadır. Muhafazakârlar ise Tanzimat’ın da öngördüğü şekilde Midhat Paşa’nın Müslüman ve gayrimüslimleri eşit tutma niyetine karşı çıkmaktadır. Sonuç itibarıyla halk ve dış güçler tarafından sevildiği düşünülen -ki Midhat
Paşa’nın sözlerinden kendisinin de sevildiğini düşündüğünü biliyoruz- paşa yakın çevresi
tarafından bir müddet sonra tehdit olarak görülmeye başlanır. II. Abdülhamit ise zaten
Namık Kemal ve Ziya Paşa’yı İstanbul’dan uzaklaştırmadığı, basına fazla özgürlük tanıdığı
ve özellikle de İstanbul Konferansının kararlarını kabul etmediği için paşaya mesafelidir.
Amcasının (Sultan Abdülaziz) ölümü/öldürülmesi işi içinde Midhat Paşa’nın dahli
olduğundan her zaman şüphe duyan Abdülhamit yükselen muhalif sesleri fırsat bilerek
onun tarafından kendisine sunulan teklifleri kabul etmemeye, dikkate almamaya başlar.
Midhat Paşa için gayrimüslim talebelerin de Harp Okuluna alınması gerektiği teklifinin
reddedilmesi ve Galip Paşa’nın da bir oldubittiyle, kendisinden habersiz heyet-i vükelaya
atanması bardağı taşıran son damla olur. Bunun üzerine Midhat Paşa, padişahın ve kendisinin yetkilerini ve sınırlarını dile getiren meşhur mektubu yazar ve köşesine çekilip bir
daha saraya gitmez ve bekler (Bu mektubu “Okuma Parçası” bölümünde bulacaksınız).
Abdülhamit de onu “cumhuriyet ilan edecekti” gibi birtakım söylentiler arasında sadaretten alır. Daha sonra Midhat Paşa sürgün edilir. Abdülhamit’le Midhat Paşa’nın çekişmesi
paşanın Taif Zindanlarında sürgünde iken ölümüne kadar sürecektir.
Birinci Meşrutiyet, 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı (93 Harbi) bahane edilerek 1878’de
Abdülhamit’in Meclis-i Mebusan’ı kapatmasıyla son bulur.
Meşrutiyet’in yapısı meselesine gelince öncelikle Kanun-ı Esasi uyarınca iki cepheli
bir parlamento oluşturulur. Bunlardan ilki seçim yoluyla gelen vekillerden oluşan Meclis-i
Mebusan; ikincisi ise padişahta tarafından doğrudan atama yoluyla gelen vekillerden oluşan Meclis-i Ayan’dır. Teoride icrayı meclis yürütüyor gibi görünse de pratikte padişah
neredeyse eskiden kalan tüm yetkilere sahiptir. Bu bakımdan gerçek manada bir meşrutiyet rejiminin kurulduğunu söylemek doru olmaz. Kaldı ki II. Meşrutiyet’te de deneyimleyeceğimiz üzere yüzlerce yıl monarşi ile yönetilmiş devlette meşrutiyeti işler kılacak
donanımlı kadrolar yoktur. Yine de kısa süreli bir deneyim de olsa Birinci Meşrutiyet demokratik hayata geçişte bir merhale olarak değerlendirilmelidir.
Kanun-ı Esasi’nin kaldırılmasının ardından Abdülhamit’in II. Meşrutiyet’e kadar sürecek mutlak hâkimiyeti başlayacaktır. İstibdat Dönemi diye de adlandırılan bu evrede
Genç Osmanlılar daha örgütlü hâle gelmeye başlayacak, evvelki fikrî tartışmalar yerini
daha büyük bir iktidar savaşına bırakacaktır. Daha önce bürokratlar üzerinde şekillenen
muhalefet, bu defa doğrudan padişaha yönelecektir.
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Abdülhamit Dönemi’nin kuşkusuz en büyük muhalif cephesini İttihat ve Terakki ile
sonuçlanacak İkinci Jön Türk hareketi oluşturur. Ancak bu arada küçük de olsa bir iki
muhalefet hareketi daha vardır ki onlardan da kısaca bahsetmek gerekir.
İlki Üsküdar Cemiyeti olarak bilinen ve sadece Ali Suavi’nin liderliği ve heyecanı kadar etkili olabilen bir harekettir. Ali Suavi’nin heyecanı ve coşkusu ise yabana atılacak
gibi değildir. Çünkü İslamcı düşünceleri ile bildiğimiz bu heyecanlı fikir adamı, heyecanının kurbanı olarak birkaç yüz taraftarı ile V. Murat’ı yeniden tahta çıkarmak amacıyla
Abdülhamit’e darbe girişiminde bulunacak ancak Yedi Sekiz Hasan Paşa’nın başına sopayla vurması üzerine ölecektir. Tarihe Çırağan Vakası (8 Mayıs 1878) olarak geçecek bu
darbe girişimi “sopayla bastırılan darbe” olarak hafızalara mizahi bir vaka olarak kazınır.
Girişimcilerin ise kimisi öldürülecek kimisi de sürgüne gönderilecektir.
Üsküdar Cemiyeti ile aynı amacı taşıyan bir diğer yapılanma ise Cleanthi Scalieri-Aziz
Bey Komitesi (1878)’dir. Çoğunluğu V. Murat mensuplarının, saray çevresinin ya da memurların oluşturduğu bu gizli grubun planı bir darbe ile artık sağlığının düzeldiğine ve
saltanatın gerçek sahibi olduğuna inandıkları V. Murat’ı, Abdülhamit’i indirip yerine tahta
geçirmektir. Bu girişim ilki kadar bile ileri gidemez ve kısa sürede ifşa olurlar. Zaptiye Nazırı Mehmet Arif Paşa’nın komite üyelerinin toplandığı Aziz Bey’in konağını zapt etmesinin ardından başta Cleanthi Scalieri ve Aziz Bey olmak üzere üyelerin birçoğu yakalanır.
Önce idam cezasına çarptırılırlar ama ardından padişah cezayı sürgün ve kalebentliğe çevirerek azaltır.

1889-1908 DÖNEMİ: İTTİHAT VE TERAKKİ’NİN DOĞUŞU

İttihad-ı Osmanî: Osmanlı birliği
anlamındadır.

Abdülhamit’in tahta geçişinin ardından Midhat Paşa’nın sürgün edilmesi, meşrutiyetin kaldırılması, Ruslarla 93 Harbi’nin patlak vermesi gibi sıra dışı olaylar ardı ardına
patlak verir. Bir de bunlara ekonomik çöküntüyü eklemek gerekir. Durum böyle olunca
Abdülhamit iç ve dış tehditleri bertaraf edebilmek adına gittikçe ağırlaşan bir istibdatla
ülkeyi yönetmeye başlar. Ülkenin kırılgan yapısından dolayı savunma hâlini alır, basın
üzerinde sansür mekanizması devreye girer, muhalif görülen bazı aydınlar sürgün edilir vs. Bir taraftan da devlet uzun süredir kaybetmiş olduğu merkezî otoriteyi yeniden
sağlanmış gibi de görünmektedir. Abdülhamit’in gücü, bu denli kendisinde ve sarayında
toplaması ise bir müddet sonra tüm muhalif yapıların muhalefetinin de kendisinde toplanmasına yol açar. Tanzimat Dönemi örneğinde olduğu gibi bürokratlara yönelen eleştiriler bu kez bizzat sultanın kendisinde toplanmaya başlar ve doğal olarak muhalefetin
uzun yıllar alt etmeye çalışacağı isim de Abdülhamit olacaktır. O tahttan indirildiğinde
ve meşrutiyet ilan edildiğinde ülkenin kurtulacağını, feraha ereceğini düşünürler. Bu
anlayışla kurulan ve ileride ülkenin en büyük gücü hâline gelecek İttihat ve Terakki’nin
de çıkışında bu itici güç vardır.
Abdülaziz yönetimine karşı Avrupa medeniyetini yakalamak adına bir araya gelen
Yeni Osmanlılar gibi Abdülhamit Dönemi’nde de benzer taleplerle bir araya gelen gruplar
ortaya çıkacaktır. İttifak ettikleri ortak nokta ise meşrutiyetin ilanıdır. Bunun için 1908’e
kadar sürecek uzun bir çatışma dönemi yaşanacaktır. Yukarıda da belirtildiği gibi bu yolda
en büyük güç İttihat ve Terakki olacaktır.
1889 mayısında Askerî Tıbbiye mektebinde “İttihad-ı Osmanî” adıyla bir yapı teşekkül etmeye başlar. Cemiyetin kurucuları hepsi de tıbbiye öğrencisi olan İbrahim Temo
(İbrahim Ethem, 1865-1939), Abdullah Cevdet (1869-1932), İshak Sükûti (1868-1902),
Mehmet Reşid (1873-1919) ve Hüseyinzade Ali (Turan,1864-1941)’dir. Tıbbiyenin ardından harbiye ve mülkiyeye açılım yapan cemiyet, kısa sürede üye sayısını artırır. Hizmet
ve Meşveret gibi gazeteler ise cemiyetin faaliyetlerini ve fikirlerini desteklemeye başlar.
Temel amaç Abdülhamit’in hal edilmesidir. Abdülhamit’in durumu öğrenmesi ise geç ol-
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mayacaktır. Çünkü dönemin en meşhur olgularından birisi jurnalciliktir ve İttihatçılar da
çarçabuk birkaç askerî öğrenci tarafından jurnallenir. Abdullah Cevdet dâhil bazı örgüt
üyeleri sorgulanır. Ancak İtalyan Carbonari Cemiyetini örnek alarak –İbrahim Temo’nun
Napoli’de bir mason locasını ziyarette öğrendiği düşünülür- masonik bir biçimde yapılanan örgütün birdenbire çözülmesi güçtür, öyle de olmaz. Hatta başlangıçta önemsenmezler. Örgütün hem üyelerine hem de toplantılarına birtakım şifreler vermesi kolay deşifre
olmalarını engeller. Ancak 1894’ten itibaren daha fazla göze batmaya başlarlar ve tedirgin
Resim 5.4
olan öğrencilerden bir kısmı Paris’e kaçar.
Genç komplocular Paris’te liberal Türklerden kurulu
İttihat ve Terakki’nin Kurucularından İbrahim Temo
bir koloni bulurlar. Bunların arasında Beyrutlu bir Hristiyan olan ve 1878’de ilk Türk Meclisine Suriye temsilcisi
seçilmiş bulunan Halil Ganem de vardır. Ganem Avrupa’ya
kaçmış ve Paris’te La Jeune Turquie adı altında bir dergi çıkartmaya başlamıştır (Ramsaur, 1972, s. 36). Paris’e giden
grubun orada tanışacağı en etkili isim ise İttihat Terakki’nin
kısa süre sonra ileri gelenlerinden biri olacak Ahmet Rıza
(1858-1930)dır. Avusturya asıllı bir anne ve İngiliz hayranlığı ile tanınan bir babanın (Ali Bey) evladı olarak Ahmet
Rıza, tamamıyla Batı kültürü ile yetişmiş, Auguste Comte
hayranı, pozitivist kişiliğiyle tanınan birisidir. O da diğerleri gibi muhalifi olduğu Abdülhamit’le mücadele için yurtdışında faaliyetlerini devam ettirmektedir. Ahmed Rıza ile
cemiyetin buluşmasını sağlayan Selanikli Nâzım olur. Ahmet Rıza’yı bulur ve cemiyetin yayın organı olacak Meşveret
dergisinin başına geçmeye razı eder. Halil Ganem’le birlikte 1895 yılından itibaren ayda iki kere olmak üzere dergiyi
Kaynak: www.biyografya.com
yayımlamaya başlarlar.
Leskovikli Mehmet Rauf, İttihat ve Terakki ile ilgili haResim 5.5
tıralarında Ahmet Rıza’nın cemiyete katılmasından dolayı
İttihat ve Terakki’nin İleri Gelenlerinden Ahmed Rıza
“ümitsiz kalplerimize kuvvet gelmeye başladı” diyerek büyük sevinç yaşadıklarını ve memnuniyet duyduklarını belirtir (Rauf, 1991, s. 25).
3 Aralık 1895 tarihli Meşveret’te derginin İttihat ve
Terakki’nin yayın organı olduğu hatırlatıldıktan sonra cemiyetinin amaçları maddeler hâlinde sıralanır. Burada dikkati
çeken noktalardan birisi, hemen başta dertlerinin hanedanı
devirmek olmadığını dile getirmeleridir. Niyetleri ve amaçları şunlardır:
Amacımız düzenin sürdürülmesi için gerekli olduğuna inandığımız hanedanı devirmek değil, barış içinde zafere ulaşmasını
dilediğimiz ilerleme (terakki) kavramını aşılamaktır. Mottomuz
(ilkemiz) düzen ve ilerleme (intizam ve terakki)dir. Şiddet yoluyla elde edilen imtiyazlar karşısında dehşet duyarız.
Şu ya da bu eyalet için değil, bütün imparatorluk için, tek bir
millet için değil, Musevî, Hristiyan ve Müslüman bütün Osmanlılar için ıslahat istiyoruz.
Medeniyet yolunda ilerlemek dileğindeyiz, ancak amacımızın
Osmanlı unsurunu güçlendirmek ve kendi varoluş koşullarına
saygı beslemek şartıyla ilerlemek olduğunu kesinlikle bildiririz.

Kaynak: www.gercekgazetesi.com
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Doğulu medeniyetimizin özelliğini korumaya ve bu nedenle, Batıdan yalnızca bilimsel evriminin gerçekten hazmedilebilecek ve halkları hürriyet yolunda ilerletecek nitelikteki genel sonuçlarını almaya kararlıyız…
Osmanlı otoritesi yerine yabancı güçlerin dolaysız olarak müdahale etmeleri teklifine karşıyız.
Bu, bir çeşit bağnazlık olarak nitelenmelidir, zira bizler dinin kişisel bir sorun olduğu kanısındayız; bizleri böyle düşünmeye yönelten medeni ve millî gururumuzun doğurduğu ve kanuni
hakkımız olan bir duygudur. (Raumsaur, 1972, s. 40-41)

Ahmet Rıza’nın düşüncelerinin dökümü gibi görünen bu metnin en önemli yanı
Tanzimat’tan beri süre gelen Osmanlılık fikrini devam ettirmesidir. Ancak metnin şiddete
başvurmamak, padişahı devirmeye niyeti olmamak gibi fikirlerinin ileri yıllarda pek geçerli olmadığı görülecektir.
Her geçen gün kuvvetini artıran cemiyet, imparatorluğun diğer şehirlerinde ve yurtdışındaki başka şehirlerde de örgütlenmesini devam ettirir. Başta Cenevre ve Kahire olmak
üzere Romanya, Bulgaristan, Arnavutluk ve Rumeli gibi yerlerde şubeler açar. Avrupa tarafından da artık Jön Türkler olarak dikkate alınmaya başlanmışlardır.

5

Ahmet Rıza Paris çevresinde etkili iken bu sırada ondan belki de daha fazla coşku uyandıracak bir isim Murat Bey (Mizancı, 1854-1917) ortaya çıkar. Faaliyetlerini Mısır’da sürdürmeyi
tercih eden Mizancı’nın Abdülhamit karşıtı meşhur dergisi nedir?
Sonunda çeşitli ülkelerde ve şehirlerde şubeler açarak örgütlenen hareket bütün Jön
Türk hareketlerini bir araya getirmek üzere 4 Şubat 1902 tarihinde Paris’te bir kongre
düzenler. Bu kongre Birinci Jön Türk Kongresi olarak tarihe geçer ve kongrenin ardından
kurulan Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyetinin nizamnamesi belirlenir.
1902’den Meşrutiyet’in ilan edileceği tarih olan 11 Temmuz 1908’e kadar İttihat ve Terakki büyük tartışmalar içinde gittikçe büyüyecek ve özellikle ordu içindeki nüfuzu artıp şartlar olgunlaştığında padişahı Kanun-ı Esasi’yi yeniden yürürlüğe koymaya mecbur
edecektir. Meşrutiyet’in ilanından Cumhuriyet’e kadar, en büyük siyasi güç olarak Türk
tarihine de damgasını vuracaktır. İttihat ve Terakki’nin gelişimi ve II. Meşrutiyet’in ilanı
süreci başka bir dersin (II. Abdülhamit Dönemi Türk Edebiyatı) kapsamında yer aldığı
için bu ünitede bu kadar bilgiyle kifayet edilmiştir.
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Özet
1

Kamuoyu kavramının gelişimiyle demokrasi ile muhalefet ilişkisini açıklayabilmek.
Klasik Osmanlı Dönemi’nde muhalefetin bir iktidar
değişikliği arzusundan çok, iktidarın hakkaniyetli
davranmasını istemek şeklinde yapılandığı görülmüştür. Gerek etnik gerek dinî özgürlüklerini yaşamak isteyen halkın bazen vergilerle bazen uzun süreli askerlikler ve savaşlarla kendisine zaman zaman yaşamak
imkânı bırakmayan güç karşısında bir direnişi gibidir.
Çeşitli sebeplerle padişahların tahtlarından indirildiği
de olmuştur ama bu olaylar daha çok yine iktidara yakın olan askerî sınıfların huzursuzluğu ile ilgilidir ve
onların denetiminde gerçekleşmiştir. Halkın dahlinin
sınırlı kaldığını söylemek gerekir.
Modern anlamda demokratik düşünce ve uygulamaların bir tamamlayıcı unsuru olan muhalefet kavramı
ise Osmanlı toplumunda modernleşme süreçlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede
Fransız ihtilalinden kaynaklanan birçok düşünce gibi
siyasal muhalefetin toplumumuzda görülmesi de Batı
ile temasla başlar. Ardından yavaş yavaş kamuoyu
kavramı gelişecektir.

2

Osmanlı’daki isyanları dile getirebilmek.
Osmanlı’da başta Celali isyanları olmak üzere merkezî
otoriteye karşı gelişen ayaklanmalar çoğunlukla artan
vergilere karşı bir tepkidir. Dinî ve etnik temelli isyanlarda mali gerekçelerle etnik nedenler ilişkilendirilerek taraftar sayısı arttırılır. Padişahtan çok yerelde
onun ve devletin temsilciliğini yapan vergi toplayıcılara, kadılara vs. karşı gelişen bu ayaklanmalar belli
belirsiz de olsa Osmanlı’da bir muhalif damarın bulunduğuna işaret eder. Zaman zaman bu isyanların
padişahları tahtından ettiği de olmuştur.

süreçte ise iki yönlü bir muhalefet olgusunun ortaya
çıkmaya başladığı görülür. Bunlardan birisi Batılılaşmaya itiraz ise diğeri de yukarıdan aşağıya ve devletin
zorlamasıyla yapılan reformların yetersizliğidir. Her
durumda aydın bürokratlar tarafından yürütülen yenileşme çabaları, bazen günlük siyasi çekişmelere kurban gittiği gibi bazen de ideolojik kamplaşmalara yol
açar. Bununla birlikte muhalefet hareket ve talepleri
1860’lardan sonra anayasal ve parlamenter bir rejim
isteğine dönüşür 1876’daki kısa süreli tecrübenin ardından 1908’de bunun başarılmış olması, Osmanlı’nın
son dönemindeki muhalif hareket ve örgütlenmelerin
gücünü göstermektedir.

4

Ceride-i Havadis tecrübesinin ardından ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval’le birlikte Tanzimat’tan
itibaren gazeteler, siyasi muhalefetin gelişme ve ivmelenmesinde büyük etken olmuştur. Özellikle anayasal
düzen isteyen muhalif bir aydın sınıfın oluşmasında
gazeteler toplanma yerleri olduğu kadar genç nesiller
için bir okul olmuştur.

5

6
3

Muhalefet hareketinin Batılı kaynaklarını dile getirmek.
Batılılaşma öncesi dönemlerdeki muhalefet hareketleri, kurumsal ve ideolojik bir nitelik taşımaktan uzaktır.
Batının kimi kurum ve kavramlarını almaya ve devlet
düzenini bunlara göre yapılandırmaya başladığımız

Matbaa ve gazetenin muhalefetin oluşmasındaki rolünü ifade edebilmek.

V. Murat’ın tahta çıkışının 1876 anayasal sürecindeki
işlevini açıklayabilmek.
Gerek Abdülaziz’in devrilip V. Murat’ın gerek onun
da yerine meşrutiyet pazarlığı ile II. Abdülhamit’in
tahta çıkarılması, Osmanlı’da padişahları bile belirleyebilecek bir gücün oluşmaya başladığını görmemiz
açısından oldukça önemlidir. Öyle ki Osmanlı’da bu
muhalif güç gittikçe sistemli bir hâle gelecektir.
İttihat ve Terakki’nin doğuşunu ve onun muhalefet hareketindeki işlevini dile getirebilmek.
İttihat Terakki, Tanzimat’tan sonra gelişen Osmanlıcılık ve Türkçülük akımlarının Jöntürk kavşağında
kesişmesinin ardından ilk sistematik güç olarak karşımıza çıkar. Bu gücün siyasi etkisi II. Meşrutiyet’in
ilanıyla sonuçlanacaktır.
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi Klasik Osmanlı Dönemi’nde
gayrimüslimlerin Müslümanlardan farklı yönlerinden biri
değildir?
a. Mahkemelerde şahitliklerinin kabul edilmemesi
b. Savaşlarda ilk olarak askere alınmaları
c. Müslüman okullarında (mektep) okuyamamaları
d. Ticaret, sanat ve bilimde daha ileride olmaları
e. Müslümanlara tanınan bazı siyasi haklardan mahrum olmaları

6. Süleymaniyeli Şeyh Ahmed, Çerkes Hüseyin Daim Paşa,
Arif Bey, Hoca Nasuh Efendi gibi isimlerin oluşturduğu Osmanlı’daki ilk muhalif hareketlerden biri sayılan olay aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kuleli Vakası
b. Vaka-i Hayriye
c. Alemdar Vakası
d. Vaka-i Vakvakiye
e. İttifak-ı Hamiyet

2. Aşağıdakilerden hangisi Celali İsyanları’nın çıkış sebeplerinden biridir?
a. Tımar sisteminin bozulması
b. Monarşik yapıyı yıkıp meşruti bir idare kurma niyeti
c. Osmanlı iktisadi yapısındaki iyileşmelerden rahatsız
olmak
d. Anadolu’da sosyal sınıflar arasında ekonomik fark olmayışı
e. Bir padişahı tahttan indirip diğerini çıkarmak isteyiş

7. Abdülaziz Dönemi’nin Batı ile tanışmış gençlerinin ağır
ağır memleketin durumuna dair şikâyetlerini dile getirmeye
başladığı bilinir. Bu şikâyetler aşağıdaki paşalardan hangi ikisi üzerinde yoğunlaşmıştır?
a. Yusuf Kâmil ve Sait Paşalar
b. Mustafa Reşid ve Ali Paşalar
c. Ali ve Fuat Paşalar
d. Mahmut Nedim ve Sait Paşalar
e. Alemdar Mustafa ve Mustafa Fazıl Paşalar

3. Alemdar Mustafa Paşa’nın Anadolu’daki ve özellikle Rumeli’deki ayanlarla imzaladığı anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
a. İttifak-ı Osmanî
b. İttifak-ı Ayan
c. Sened-i İttifak
d. İttifak-ı Hamiyet
e. İttihad-ı Ayan

8. Aşağıdakilerden hangisi Yeni Osmanlı Cemiyeti’nin üyeleri arasındadır?
a. Mustafa Reşid Paşa
b. Namık Kemal
c. Ali Paşa
d. Fuat Paşa
e. Mustafa Fazıl Paşa

4. Osmanlı sınırları içerisindeki ilk gazetelerden biri olup,
Kavalalı Mehmet Ali Paşa Dönemi’nde Mısır’da çıkan gazete
aşağıdakilerden hangisidir?
a. İbret
b. Takvim-i Mısır
c. Mısır Postası
d. Takvim-i Vekayi
e. Vaka-i Mısriyye
5. Aşağıdakilerden hangisi Fransız Devrimi’nin düşünsel
zeminini hazırlayan yazar ve düşünürlerden biri değildir?
a. Voltaire
b. Montesquieu
c. Jean-Jacques Rousseau
d. Honore de Balzac
e. Diderot

9. Aşağıdaki isimlerden hangisi Genç Osmanlıların faaliyetlerinin bir müddet finansal kaynağını oluşturur?
a. Fuat Paşa
b. Kavalalı Mehmet Ali Paşa
c. Hıdiv İsmail Paşa
d. Ali Paşa
e. Mustafa Fazıl Paşa
10. Aşağıdaki bilgilerden hangisi Birinci Meşrutiyet’le ilgili
geçerli bir görüş değildir?
a. Pratikte padişahın bütün yetkileri elinden alınmıştır.
b. Kanun-ı Esasi uyarınca iki cepheli bir parlamento
oluşturulur
c. Teoride icrayı meclis yürütmektedir
d. 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı (93 Harbi) bahane
edilerek 1878’de Abdülhamit’in Meclis-i Mebusan’ı
kapatmasıyla son bulur.
e. Kanun-ı Esasi 23 Aralık 1876 günü Beyazıt Meydanında ilan edilir.
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Okuma Parçası 1
Midhat Paşa’nın Meşrutiyete Dair Fikirlerini Dile Getirdiği, Sürgün Edilmeden Önce II. Abdülhamit’e Yazdığı Tarihî Mektup
Padişahım,
Meşrutiyeti vaz ve ilândan muradımız istibdadı kaldırmak
ve zatı şahanenizi vazifelerinizde ikaz ve devlet vükelâsının
vazifelerini tâyin ve milletimizin halkı arasında, kâmil müsavatı temin edip elbirliği ile ve gerçekten mülkün ıslâhına
çalışmaktır. Otuz seneden beri neşredilip de hükümleri icra
olunmıyan hattı hümâyunlar gibi, şimdiki hattı hümâyunu
mülûkâneleri bugünkü buhranın indifaından bile hükümsüz kalmıyacaktır. Zira Kanunu Esasiyi ilândan muradımız
yalnız Şark meselesinin halledilmesine yarıyacak ve Avrupalıların aleyhimize açılan ağızlarını kapamak nümayişinden
ibaret bir cemile değildir.
Bu babta zatı şahanelerine bazı izahat arzeyleyim: Evvelâ zatı
mülûkânelerine ait olan hükümdarlık vazifelerinizi mutlaka bilmelisiniz. Zira bütün harekâtınızdan millet nazarında
mesul olacaksınız. Bunun için devlet vükelâsı ve hükûmetin
memurları vazifelerinin icrasından emin olmalıdır ki dört
yüz seneden beri milletimizi deniliğe alıştırıp devleti alçaltan müdahenelikten yakayı sıyıralım. Bendenizin zatı
mülûkânelerine fevkalâde riayetim vardır. Ancak ahkâmı
şer’i şerife tatbiken milletimizin menfaatlerine zararlı olan
en ufak hususlarda bile size itaat etmekte mazurum. Çünkü
mesuliyetim ağırdır. Hem vicdanımdan korkarım hem de vatanımın selâmet ve saadetini temin için vicdanımla müteahhidim. Fakat korkarım ki bu efkâr ve ef ’alden dolayı ileride
devlet bendenizi müttehim ve mesul tutsun. Şu arzedeceğim
doğru sözlerden kalbiniz şüpheye varmasın. Ne çare ki en
ziyade korktuğum bilâhara vicdanımın bendenizi mahcup
edip mesul tutmasiyle milletimin ta’n ve tevbihine uğramaktır. İşte bu dehşettir ki, zatı şahanelerini tasdi için bendenize
suret veriyor.
Padişahım, Osmanlılar kendi kendilerini ıslâh ve idare iktidarını haiz olmalıdırlar. Usulü meşveretle idare olunan bir
millette nizam nedir bilir misiniz? Tafsile hacet yoktur. Bendenize emniyet ediniz efendim. Bununla beraber ricali milletten de emin olunuz.
Padişahım, bendeniz ağır bir yük altındayım. Osmanlı sıfatiyle icrayı vazife edeceğim. Bir memurun kendini vicdanen
mesul tutarak çalışmasının bir lüzumu gibi bir vezir de hem
vicdani hem milleti nezdinde kendini mesul bilmelidir. Ümit
ve iftihar ederim ki vicdanımın bendenizi mesul tutabileceği
bir harekette bulunmadım. Fakat milletin bendenizi mesul
tutmalarına çalışmalarını isterim. Hem bu hale fahırlanırım.
Padişahım, dokuz gün oluyor ki arzları ıs’af etmemekte de-

vam buyuruyorsunuz. Amelenin aletine müşabih olan mübrem nizamları reddediyorsunuz. Halbuki aletsiz iş görülmez.
Bu hal ise henüz dehşetli zelzelelerden mahv ve inkıraz derecesini savuşturan devlet binasını tamire çalıştığımız sırada siz
âdeta yıkmak istiyorsunuz diyebilirim, eğer bu esbaba mebni
bendenizi sadrazamlıktan azlederseniz rica ederim înanı idare mizacı şahanenizle devlet icraatını bugünün ehemmiyet ve
ilcaatına tevfikan imtizaç ettirip kullanacak bir yedi iktidara
tevdi buyurulsun.
Kaynak: Karal, Enver Ziya, (1988). Osmanlı Tarihi VIII. Cilt,
Birinci Meşrutiyet ve İstibdat Devirleri (1876-1907). Ankara:
Türk Tarih Kurumu Basımevi, s. 12-13.

Okuma Parçası 2
HÜRRİYET-İ EFKÂR 					
Namık Kemal
İnsanın hürriyeti, muhtâr olduğundan, ihtiyarı ise, sâhib-i
fikir bulunduğundan gelir. Bu bedâhet göz önüne alınınca,
tamamiyle teslim olunmak iktizâ eder ki, her türlü havâss-ı
beşeriyyeye olduğu gibi hürriyete dahi esas, kuvve-i müfekkiredir.
Ya her kârımızda vücûdunu iddiâ ettiğimiz hürriyet, fikirden mütevellid olunca fikrin vücûdunu inkâr etmek, sıfırdan
aded teşekkül edebilir demek kabilinden olmaz mı?
Dünyada hangi madde vardır ki kendinin mâlik olduğu bir
hassayı mahsûlü veya ta’bîr-i âharla eseri olan diğer bir maddede icâd edebilsin? Bu kadar delâil-i nazariyyeye ne hâcet!
Tatbikat meydanda duruyor.
Bir adamın, velev taşlarla beyni ezilsin, fikrince kanaat ettiği tasdikātı tağyîr etmek kabil midir? Velev hançerle yüreği
paralansın, vicdânınca tasdik ettiği mu’tekadâtı gönlünden
çıkarmak mümkün olabilir mi? Demek ki naklî, aklî, hikemî,
siyasî, ilmî, zevkî her nev’i efkâr zaten serbest, zaten tabiîdir.
Değişirse kimsenin icbârıyla değil, tabiatın ilcâsiyle değişir.
İbret-bîn olacak vekāyi’-i meşhûredendir ki şemsin istikrârı,
kürenin devri hakkında Copernic’in meydâna koyduğu
kavl-i hakîmâneyi delâil-i riyâziyye ile isbât eden meşhûr
Galile bu itikadından dolayı her hakikati muhâlif-i din suretinde göstermekle ma’rûf olan ruhbân gürûhu tarafından ilhâd ile ithâm olunur. Eğer tâib ve müstağfir olmazsa,
tâ’un-ı insanî denilemeğe şâyân olan ma’hûd Engizisyon’un
pençesine düşeceği kendine ihtâr edilir, akrabası, ehibbâsı,
şâkirdânı, âşinâları musallat olurlar; tehdîd ve ilhâh kuvvetlerinin sevkiyle kiliseye gider. Bir takım teşrifât-ı uzmâ ara-
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sında kavlinin hatâ olduğunu itiraf eder, istedikleri gibi “tâib
ve müstağfir” olur. Fakat kiliseden çıkarken yine efkârında
olan hürriyet-i tabiîyye galeyâna başlar, bir türlü kendini alamaz; ayağını birkaç kere yere vurur da: “Mamafih yine dönen
küredir” der.
Pek kanlı, pek hatarlı, pek müteaddid tecrübelerle sâbit olmuştur ki, fikre galebe yine mücerred fikrin şânındandır.
Maddiyât, ta’addiyât-ı efkâr üzerine taslît olunca, baruta dokunan ateş veyahut buhara hadden ziyade icrâ olunan tazyik
hükmünü vermek mukarrerdir.
Bir kere tarihleri gözümüzün önüne alalım, vaktiyle İslâm’da
zındıka çıktı, ilhâd çıktı, tabiiyûn zuhûr etti. Tenâsuhiyye
zuhûr etti. Hiç birinin üzerine kılıç çekmediler, meydanı
fenn-i kelâma bıraktılar. Şimdi memâlik-i İslâmiyyenin hiç
bir yerinde onlardan veyahut o kabilden olan birçok mezheplerden eser bile görülemiyor.
Avrupa’da Katolik itikadının en ehemmiyetsiz bir cihetine
dokunacak ne kadar mezheb-i dinî vü hikemî zuhûr ettiyse, üzerlerine o dehşetli Engizisyon musallat oldu. İşkenceyi,
diri diri adam yakmak, ağza erimiş kurşun akıtmak hadlerinde bile tutmadı. Mahsûs âlet icâd etti, bir takım biçarelerin ta
ölüm derecesine gelinceye kadar her kemiğini ayrı ayrı kırdı,
yine mazlûmunu, evlâdına bakarcasma himmetlerle şifâ-yâb
eyledi, sonra ikinci, üçüncü, dördüncü def ’aya kadar yine kemiklerini kırdı. Bu kadar ezâlar, bu kadar belâlarla beraber
dâimâ galebe, Katolik mezhebinin aleyhinde bulunanlarda
kaldı. Hâlâ da onlarda kalıyor.
Birçok ukalâ, bu hakikati pîş-i nazara alarak demişlerdir ki,
fikr-i insanîde bir garîb hassa görülür: Hürriyetini izhâr etmeğe başlayınca, eğer pek şiddetle üzerine varılırsa kendinde
olan ulüvv-i mahiyeti birdenbire kemâliyle idrâk eder, karşısında her ne türlü kuvvet mevcûd olursa olsun mukavemetten çekinmez, hattâ yüzde doksan nisbetinde gâlip olur;
tazyiki az gördüğü zaman ise hasmının za’fını anlar, fare ile
oynayan kedi yavrusu gibi eğlenir yolda bir harekete başlar.
Meselâ istediği bir şeyi ciddî söylemekte mazarrat görürse,
kinâye ile söyler, ona da muktedir olamazsa muamma ile anlatır, tasvîr ile gösterir, hâsılı elbette bir tarîk bulur, maksadına nâil olur.
Bir aşçının Girit fethini, tirit kafiyesinden istifade ile bir padişaha -memnûiyet hilâfına olarak- beyâna muktedir olabildiği meşhurdur.
Her kim isterse, Girit-tirit kafiyesi kadar mânâsız bir
münâsebet bularak fikrini izhâra muktedir olabileceğini de
dünyada hiç bir âkıl inkâr edemez.

Ahvâlimize dikkatle bakalım. Hâfızamıza müracaat edelim.
Acaba tasavvuru değil hattâ neşri men’olunmuş bir fikir bulabilir miyiz ki hakkında vuku’ bulan memnûiyet câri olmuş olsun?
Bu halde “dünyada bir cemiyet için fevkalâde muzır olabilecek fikirler de vardır, onların neşrine de mümana’at olunmasın mı?” denilirse, biz de deriz ki:
Evvelâ: Reşid Paşa merhûmun, Paris muâhedesi aleyhinde
olan lâyihasında dediği gibi “herkes mecnûn olmadığından”
bir fikir, tamamiyle hakikate makrûn olmadıkça binde bir
kere kendini umûma kabul ettiremez.
Sâniyen: Bir fikrin tasavvurunu veyahut intişârını men’etmekten
ise sû-i te’sirâtına meydan vermemek bin kat kolaydır.
Sâlisen: Her memlekette bulunan kudret-i teşrî’in vazifesi
memleketin hâlini lâyıkiyle takdir ederek, oraca muzır olabilecek efkâr ve ef ’âle kanunu seddetmektir. Mükemmel bir
kanun yapılınca kasden hem yanlış hem muzır bir fikir neşretmek pek güçleşir. Hatâen böyle neşir vukû’ bulursa ihtiyâr
edenleri te’dîb etmeğe de hiç bir mâni’ kalmaz.
Râbien: Teşri’in dâiresi bir hadd ile mahdûd değildir. Farzedelim ki, muzır olabilecek bir fikrin bir yolda neşrine mâni’
olacak cezâ tayin olunmamış da kanunun o ciheti nâkıs
kalmış, bir mazarratlı fi’il zuhûr edince derhal ona karşı da
fıkra-i nizâmiyye neşredilebilir.
Denilirse ki, sonradan neşrolunan nizâmın hükmü, sevâbıka
câri olamayacağından, bu tedbîr hadd-i zâtında müessir görünmez.
Biz de cevap veririz ki:
Bir adam fikren, lisanen, kalemen, tahriren hadd-i zâtında
memnû’ olması lâzım gelecek bir fi’ili, kanunun noksan bulunmasından istifâde ile ihtiyâr ederse, mademki o fi’ilin
tekerrürüne meydan bırakılmamak kabildir, hükûmetçe o
tedbire müracaatla iktifâ lâzım gelir.
Hele bir adamın bir def ’alık olarak bir hatarlı fikirde bulunduğundan veya bir hatarlı fikri neşrettiğinden dolayı ithâm
edilememesi ile, bir hükûmetin nâfi veya muzır olduğu
istidlâl olunamaz.
İçlerinden istediğini -veya ta’bîr-i sahihiyle istemediğini- neşir ve belki tasavvur ettirmemeğe ilâ-maşallahü Taâlâ muktedir kalmasından, kıyas ve nisbeti muhâl addolunabilecek
derecelerde ehven olduğunda zannımızca bir âkil yoktur ki
iştibâh eylesin.
(Hadika, nr. 3, 12 Teşrin-i sâni 1289/24 Kasım 1873)
Kaynak: Namık Kemal (1978). Hürriyet-i Efkâr. Yeni Türk
Edebiyatı Antolojisi. Mehmet Kaplan, İnci Enginün, Birol
Emil (Haz.). İstanbul: Edebiyat Fakültesi Matbaası, s. 203-205.

5. Ünite - Osmanlı’da Muhalefetin Doğuşu

141

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. b
2. a

3. c
4. e

5. d

6. a

7. c
8. b
9. e
10. a

Yanıtınız yanlış ise “Tanzimat Öncesi Osmanlı Zihniyet Yapısı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Osmanlı Vergi Sistemi ve İsyanlar” bölümünün “Celali İsyanları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Alemdar Mustafa Paşa-Ayanlar ve
Sened-i İttifak” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Otorite Karşısındaki En Büyük
Güçlerden Birisi: Kavalalı Mehmet Ali Paşa” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Muhalefet Hareketlerinin Batılı
Kaynakları” bölümünün “Fransız İhtilâli” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Tanzimat Dönemi’nde Siyasal
Muhalefetin Doğuşu”, “Kuleli Vakası” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Yeni Osmanlılar Cemiyeti” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Yeni Osmanlılar Cemiyeti” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Yeni Osmanlılar Cemiyeti” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Midhat Paşa ve Meşrutiyet Anayasası” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
“Tevekkül” kavramını yanlış anlamasına ve uygulamasına
dair en sert eleştirileri yapanlardan birisi Mehmet Akif Ersoy olacaktır. Şairin Safahat eserinin özellikle “Süleymaniye
Kürsüsünde” ve “Berlin Hatıraları” bölümlerinde bu konuya
eğildiği görülür. Bu şiirlerin okunması Osmanlı zihniyetini
çözümlemek adına sizin için faydalı olacaktır.
Sıra Sizde 2
Alemdar Mustafa Paşa’nın Nizam-ı Cedit’i, Sekban-ı Cedit
adıyla yeniden kurması yeniçerileri huzursuz eder. Zaten
paşanın askerleri uygunsuz hareketlerinden dolayı halk arasında da pek sevilmemektedir. Tarihe Alemdar Vakası olarak
geçen hadise 18 Kasım 1808’de vuku bulur. Yeniçeriler Alemdar Mustafa Paşa’yı yakalamak üzere Babıâli’ye dayanır. Sekbanların müdahalesi yeterli olmaz. Beklediği yardım da gelmeyen Alemdar Paşa, köşeye sıkıştığını anlayınca bir bomba
ile kendisi ile birlikte altı yüze yakın yeniçeriyi öldürür.

Sıra Sizde 3
Bu iki gazete Spectateur Oriental ve Courrier de Smyrne’dir.
Sıra sizde 4
İbrahim Şinasi’nin bu gazetenin ilk başyazısında dile getirdiği fikirler aynı zamanda demokratik muhalefet bilincinin
de bir göstergesi niteliğindedir. Şinasi bu yazısının ilk cümlesinde, sosyal bir topluluk içinde yaşayan halk, yasal birçok
yükümlülük ve görev üstlenmiş olduğu için sözlü ve yazılı
olarak memleketinin yararına görüş bildirmesi kazanılmış
haklarından sayılır diyerek haklar ve yükümlülükler arasındaki dengeyi, halkın görüş bildirmesinin temeli olarak koymuştur. Buna kanıt olarak da Avrupa’nın eğitimle zihinleri
açılmış medeni uluslarının politika gazetelerini göstermiştir.
Sıra Sizde 5
Murat Bey’in Mısır’da çıkardığı, döneminde oldukça popüler
hâle gelen, muhalefet sembolü dergisinin adı Mizan’dır. Zaten kendisi de daha sonra bu isimle, “Mizancı Murat” olarak
anılacaktır.
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Amaçlarımız








Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Meşrutiyet’in ne olduğunu ifade edebilecek,
Osmanlı’da Meşrutiyet fikrinin nasıl doğduğunu açıklayabilecek,
Meşrutiyet fikrinin oluşmasında Tanzimat ve Islahat fermanlarının işlevini yorumlayabilecek,
Fransız İhtilali ile Meşrutiyet değerleri arasındaki ilişkiyi dile getirebilecek,
Yeni Osmanlılar’ın Meşrutiyet’in ilan edilmesindeki rolünü ifade edebilecek,
Meşrutiyet’in ilan edilme sürecini açıklayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
• Meşrutiyet
• Fransız İhtilali
• Yeni İnsan

• Kanun-i Esasi
• Meclis-i Mebusan
• Yeni Devlet Anlayışı

İçindekiler

Yeni Türk Edebiyatına Giriş II

Birinci Meşrutiyet’in İlanı

• GİRİŞ
• MEŞRUTİYET NEDİR?
• OSMANLI’DA MEŞRUTİYET FİKRİNİN
DOĞUŞU
• MEŞRUTİYET’E GİDEN YOLDA
TANZİMAT VE ISLAHAT FERMANLARI
• FRANSIZ İHTİLALİ VE MEŞRUTİYET’İN
DEĞERLERİ
• MEŞRUTİYET’E GİDEN YOLDA YENİ
OSMANLILAR CEMİYETİ
• MEŞRUTİYET HAZIRLIKLARI

Birinci Meşrutiyet’in İlanı
GİRİŞ

Yeni Türk Edebiyatı için başlangıç tarihi olarak 1859-1860 yılları esas alınır. Tanzimat
Fermanı ile devlet tarafından resmen ilan edilen Batı yönlü değişim, edebiyat sanatı üzerinden kendini 1860’ların başından itibaren ortaya koymaya başlar. Batı edebiyatından
yapılan ilk tercümelerin, Batılı anlayışla yazılmış ilk telif eserin ve ilk özel gazetenin yayımları bu tarihtedir.
Bundan sonra Türk edebiyatı, Batılı bir anlayış üzerinden şekillenen yeni bir edebiyatın konuşma alanı olur. Şüphesiz bu konuşma birden bire başlayamaz ve erişmek istediği
noktaya hemen ulaşamaz. Çünkü edebiyat bir sonuçtur. Yoluna yepyeni ve hatta kendisine
oldukça yabancı bir eksenden devam edebilmesi için her şeyden önce bu sanatın üreticisi
ve tüketicisi olan insanın değişmesi gerekir. İnsanın değişmesi ise onu çevreleyen dünyanın değişimiyle mümkündür. Bu noktadan bakılınca edebiyatın değişmesi için insanın
ve onu çevreleyen hayatın değişmesi gerektiği sonucuna varılabilir. Edebiyat sanatının
buradaki rolü, bu değişimi anlatmak olduğu kadar, biçimlendirmek ve yönlendirmektir.
Çünkü edebiyat, ham malzemesi dil olan bir sanattır. Fakat dil, aynı zamanda insanlar
arasındaki iletişimin en yalın ve yaygın yoludur. Dille yapılan bir sanat olarak edebiyat ise
bu sürece yön ve anlam vermek için insana geniş imkânlar sunar.
Öte yandan edebiyat sanatının hem üreticisi hem de tüketicisi olan insan, sosyal bir
varlıktır. Etrafında olup bitenlerden etkilenir. Onlar hakkında görüş sahibidir. Yaşantılarından duyuş, düşünüş ve tecrübe biriktirir. Görüşlerini, duyuşlarını, tercihlerini, deneyimlerini, tekliflerini vs. anlatmak, diğer insanlarla da paylaşmak ister. İşte burada yine
insanın kendini ifade yollarından biri olarak edebiyat sanatı görev alır. Dilin çok boyutlu
karakteri, dille üretilen bir sanat olarak edebiyata, estetik hedeflerin dışında bir takım
sorumluluklar yükler. Bu durum özellikle toplumsal hareketliliğin söz konusu olduğu
geçiş dönemlerinde -Tanzimat sonrasında olduğu gibi- edebiyatı daha sorumlu ve hatta
sorunlu hâle getirir. Geçiş dönemi edebiyatlarının genel karakterine bakıldığında, sosyal,
düşünsel ve siyasal değişimin, edebiyatın kendi öznesi etrafındaki değişimin önüne geçtiği görülür. Başka bir söyleyişle böyle zamanlarda edebiyat topluma hizmet eden bir araç
konumuna geçer. Kendi estetik hedefleri adına büyük adımlar atamazsa da sosyal ve toplumsal anlamda önemli sorumluluklar yüklenir. Buradan hareketle edebiyatı anlamanın
ve anlamlandırmanın bir yolu da onu oluşturan süreci bilmekten geçmektedir. Tanzimat
sonrasının edebiyat faaliyetini yönlendiren ve aynı zamanda bu edebiyat faaliyeti tarafından yönlendirilen olgulardan biri de Meşrutiyet’tir.
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MEŞRUTİYET NEDİR?
Meclis-i mebusan, halk arasından
ve halkın oylarıyla seçilmiş mebus
adı verilen, bugünkü anlamıyla
milletvekillerinin oluşturduğu
topluluğun adıdır. Bugün meclis-i
mebusan yerine büyük millet
meclisi söyleyişi kullanılmaktadır.
Meşrutiyet, hükümdarın kanun
yapma ve yürütme yetkisini tek
başına üstlendiği ve sürdürdüğü
bir devlet yönetim biçimi olan
“monarşi”den ayrılır. Ancak
“monarşi”den çok uzaklaşamaz.

Teba, sözlük anlamıyla tâbi
olanlar, itaat edenler anlamına
gelmektedir.

Meşrutiyet, bir rejim anlayışı, başka bir söyleyişle bir devlet yönetim sistemidir. Bu sistemde hükümdar/sultan/padişah/şah/imparator, devlet yönetimi konusundaki yetkilerini bir
meclisle paylaşır. Halkın oylarıyla seçilenlerin oluşturduğu bu meclis fikrinden (meclis-i
mebusan) adı henüz konulmamış olsa da 19. yüzyılın ilk yarısından itibaren söz edilir.
“Meşrutiyet kavramının kimin tarafından ve hangi tarihte türetildiği bilinmemektedir.
(…) 1876 Kanun-ı Esasîsi’nin ilanı öncesinde Esad Efendi tarafından Hükûmet-i Meşrûta
adlı risalesinde ‘anayasal monarşi’ anlamında kullanılmıştır.” (Hanioğlu 2004, s. 388).
Kaynaklar buradan yola çıkarak kavramın “anayasal monarşi” anlamında kullanıldığını,
Arapçadaki “şart” kökünden türetilmesine rağmen bu dildeki kaynaklarda yer almadığını ifade etmektedir. “Osmanlı Devleti’ndeki kullanımında ve İslâm dünyasındaki genel
yorumlarda meşrutiyet, şeriata uygun olması şartıyla idarenin yetkilerini sınırlayan bir
temel kanunî metin ve bu metin çerçevesinde tesis edilecek temsilî kurumları savunan bir
siyasî rejim” (Hanioğlu, 2004, s. 388) anlamına gelmektedir. Fakat “meşrutiyet” kavramına hemen ulaşılamaz. Osmanlı Türkçesinde kavram bulunup yaygınlaşıncaya kadar “anayasal monarşi” anlamında “nizam-ı serbestane” [serbest düzen] tabiri kullanılır. “Daha
sonra bu tabirin yerine İslamî referansı da olan ‘usul-i meşveret’ terkibi yaygınlaşmıştır.”
(Hanioğlu, 2004, s. 388). İlk olarak sultanın yetkilerinin anayasa ve meclisle sınırlanması
gerektiğine inanan Yeni Osmanlılar tarafından kullanılan “usul-i meşveret”, şeriata uygun
anayasal monarşi anlamını taşımaktadır.
Meşrutiyet fikri, aslında Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla başlayan “düzenleme/yenileme” çalışmasının bir aşamasıdır. Ancak sistemin hayata geçmesi, aynı yüzyılın ikinci
yarısında mümkün olabilir. Taşıdığı özellikler dolayısıyla meşrutiyetin ilanı, monarşi ile
yönetilmekte olan Osmanlı ülkesi için bir rejim değişikliği ve halkın esas alındığı yeni bir
devlet anlayışına geçiş anlamına gelmektedir.
Monarşi, devlet yönetimini, kanun yapma ve yürütme yetkisini bir sultanın, genellikle
ömrü boyunca sürdürdüğü rejimdir. Bu sistemde devleti yönetecek kişinin belirlenmesi
için seçim yapılmaz. İktidarın babadan oğula geçmesi gibi, soya bağlı bir devamlılık esas
alınır. Monarşilerde ayrıca, gücünü tanrıdan aldığı kabul edilen, bunun için de kendini
sadece tanrıya karşı sorumlu gören sultanın müracaat ettiği yazılı bir anayasa da yoktur. Sultanın sonsuz hak ve yetkilerle donatıldığı, buna karşılık onun tebası konumunda
olan halka ve halkın haklarına yer vermeyen bu “keyfî” yönetim biçimi, bütün dünyada
çağlar boyunca geçerliliğini sürdürmüştür. Yönetenlerin sahip olduğu düşünülen tanrısal
konum ve yönetilenlerin alışkanlıklara bağlı itaat anlayışı, monarşik rejimden oldukça zor
uzaklaşılmasını getirmiştir. Bu uzaklaşma Tanrı’nın ve bu paralelde kendilerine tanrısal
nitelikler yüklenen kişilerin merkezde yer aldığı bir dünya görüşünün, insan merkezli düşünce biçimiyle yer değiştirmesi sayesinde mümkün olabilmiştir. Fakat bu değişim hiç
kolay olmamış, bütün insanlık tarihi için uzun ve zorlu bir yolculuğu gerektirmiştir.
Meşrutiyetin fonksiyon olarak monarşi ile cumhuriyet arasında yer aldığı ve monarşiden ideal yönetim biçimi olan cumhuriyete geçişte bir “ara rejim” anlayışı olduğu söylenebilir. Bu noktadan değerlendirildiğinde meşrutiyet, ne monarşi ne de cumhuriyettir.
Bir aileden devam eden hükümranlık anlayışı korunduğu, sınırlanmış olmasına rağmen
kanun yapma ve yürütme yetkisi sultan tarafından kullanıldığı için “monarşik” bir anlam
dünyasını içerir. Öte yandan hükümdarın kendine verilmiş yetkileri, seçilmişlerin oluşturduğu bir meclis ile paylaşması, ayrıca hem hükümdarın hem de halkın hak ve görevlerinin yazılı kanunlarca belirlenmiş olması bakımından da cumhuriyet rejimine doğru
evrilmiştir. Bu sebeple “meşruti monarşi”, “parlementer monarşi”, “meclisli monarşi” ya da
“anayasal monarşi” olarak da adlandırılır.
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Monarşinin nasıl bir rejim anlayışı olduğu üzerinde düşününüz.

OSMANLI’DA MEŞRUTİYET FİKRİNİN DOĞUŞU

1

Osmanlı, Tanzimat Fermanı (1839) ile resmen haber verdiği rejim değişikliğini, başka
bir söyleyişle meşrutiyeti, fermanın daha öncesindeki yıllardan, hemen hemen 19. yüzyılın başlarından itibaren gerçekleştirme çabası içerisine girer. Fakat Osmanlı dünyasında
monarşi dışındaki devlet yönetim biçimlerinden ilk bahis, bu tarihlerden çok daha önce
ve Usûlü’l Hikem fi Nizamü’l-Ümem (1731) iledir. Usûlü’l Hikem fi Nizamü’l-Ümem, İbrahim Müteferrika tarafından yazılmıştır ve III. Ahmet’in fermanı (5 Temmuz 1727) ile
İstanbul’da kurulan Matbaa-i Âmire’de basılan ilk kitaplardandır.
İbrahim Müteferrika’nın bu kitabı, Osmanlı Devleti’nin bundan sonraki yüzyıllık zamanda gerçekleştireceği hedefleri belirleyen uzak görüşlü bir çalışma olarak değerlendirilmelidir. Kitap ilk olarak bir ülke için ordunun ne denli önemli olduğundan bahsederek
Osmanlı ordusunda düzenlemeler yapılması fikrinin kapısını aralamıştır. Bundan sonra
Osmanlı’da bütün bir 18. yüzyılı içerisine alan ve 19. yüzyıl başlarında Yeniçeri Ocağı’nın
kapatılıp yerine Âsakir-i Mansure-i Muhammediye’nin (1826) kurulmasına kadar uzanan bir askerî dönüşüm başlar. Diğer yandan yine Usûlü’l Hikem fi Nizamü’l-Ümem’de
bir devletin çevresindeki ülkelerin nasıl yönetildiklerini bilmesinin faydalı olacağı görüşüne işaret eden İbrahim Müteferrika, kendisi için yönetim biçimlerinden dolayısıyla da
aristokrasi, monarşi ve demokrasiden söz etme fırsatı yaratmıştır. Bu vesileyle Osmanlı
dünyasında bir devletin nasıl yönetilmesi gerektiğiyle ilgili bir bilgi alanı oluşmasına ve
belki de Osmanlı’nın süregelen devlet yönetimiyle ilgili sorgulamaların başlamasına katkıda bulunduğu düşünülebilir. Devlet yönetimindeki yeniliğin, modernleşmenin ilk basamaklarından olduğuna vurgu yapan İbrahim Müteferrika, bir rejim değişikliğinin önünü
açmıştır. Hemen hemen aynı yıllarda Avrupa’ya gönderilen sefirlerin bir rapor niteliğinde
hazırladıkları sefaretnamelerde de ülkelerin yönetim biçimlerine dikkat çekildiği hatırlanmalıdır. Şüphesiz hem sefaretnamelerin hem de başta Usûlü’l Hikem fi Nizamü’l-Ümem
olmak üzere Matbaa-i Âmire’de basılan kitapların Osmanlı tebaası tarafından hemen okunarak paylaşıldığı ve geniş bir etki alanı oluşturduğu düşünülemez. Ancak alınan kararlar
ve hayata geçirilen uygulamalar değişimin en azından devlet katında kabul gördüğünü
düşündürmektedir. Bu, önce Tanzimat’a sonra da Meşrutiyet’e giden süreçte birtakım direnişlere rağmen kararlı şekilde devam edilmiş olunmasından çıkarılabilecek bir sonuçtur.
Osmanlı’da bir rejim değişikliğini gerekli kılan şeyler üzerinde düşününüz.

Osmanlı’da Meşrutiyet Uygulamaları
Meşrutiyet Osmanlı insanının kavramlar dünyasına 19. yüzyılda girmiş ve iki kez denenmiştir. Bunların ilki 23 Aralık 1876, ikincisi ise 24 Temmuz 1908 tarihlerindedir. Her
ikisinin de ilanı sırasında Osmanlı tahtında sultan olarak II. Abdülhamit vardır. Fakat
Osmanlı’da meşrutiyet ilanları bütün beklentilere rağmen istenilen sonuçları vermemiş ve
devletteki olumsuz gidişin önüne geçilemediği gibi âdeta hızlandırılmıştır. Birinci Meşrutiyet II. Abdülhamit tarafından, Osmanlı Rus savaşı sebep gösterilerek 13 Şubat 1878
tarihinde geri alınır. Ancak devir içerisinde bu duruma meşrutiyetin geri alınmasından
çok, şartlar iyileşinceye kadar Kanun-ı Esasi’nin uygulamadan kaldırılması ve Meclis-i
Mebusanın tatil edilerek rejime bir süreliğine ara verilmesi anlamı yüklenmek istenir.
İkinci Meşrutiyet’in ilanı sonrasında aynı meclisle, aynı Kanun-ı Esasi ile ve hatta aynı
sultan ile devam edilir.

2
Bazı tarihçiler Osmanlı
ülkesinde meşrutiyetin bir kez
ilan edildiğini, Birinci ve İkinci
Meşrutiyetlerin birbirinin devamı
olduğunu savunurlar. Bu sebeple
de ‘Meşrutiyetin birinci devresi’
ve ‘Meşrutiyetin ikinci devresi’
biçimindeki bir isimlendirmeyi
tercih ederler.
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İki meşrutiyet ilanı arasında Osmanlı ülkesinde “istibdat” adı verilen, şiddeti gittikçe
artan, özellikle de basın ve düşünce faaliyetleri üzerinde hissedilen bir “baskı” rejimi vardır. Meşrutiyet’in 24 Temmuz 1908’de ikinci defa ilan edilmesini izleyen zamanda Osmanlı tarihi için daha büyük olumsuzluklar birbirini takip etmeye başlar. Bu kötü gidiş gerçekleştirilen birkaç seçime, anayasada yapılan düzenlemelere ve alınan tedbirlere rağmen
durdurulamamıştır. Osmanlı Devleti’nin yıkılışını hızlandıran Balkan ve Birinci Dünya
Savaşı gibi büyük savaşların sonuçlarının yaşandığı ve yeni bir devleti müjdeleyen Millî
Mücadele’nin devam ettiği günlerde, 11 Nisan 1920’de, bu defa Sultan Vahdettin eliyle
meclis-i mebusan tamamen kapatılarak meşrutiyet rejimine son verilmiştir. Sonuç olarak
18. yüzyılın başlarından itibaren aleyhinde gelişmeye başlayan şartlara her alanda başlattığı modernleşme çalışmalarıyla direnmeye çalışan Osmanlı için, rejim değişikliğinin
yeterli gelmediği ve imparatorluğu yıkılışa götüren sürecin durdurulamadığı söylenebilir.

3

Osmanlı’da meşrutiyet rejiminin başarısızlıkları üzerinde düşününüz.
Bazı tarihçilerin aynı sultan tarafından ilan edilmesi, aynı anayasa ve aynı meclisle devam edilmesi gibi ortaklıkları yüzünden birbirinin devamı olarak yorumladıkları Osmanlı meşrutiyetleri arasında birtakım farklılıklar söz konusudur. Farklılıklardan ilki, İkinci
Meşrutiyet’le Osmanlı ülkesinde yeni bir durum olarak partileşme eğiliminin başlamış
olmasıdır. Birinci Meşrutiyet’in arkasından başlatılan istibdat bu türden bir gelişmeye
izin vermemiştir. Fakat ilerleyen zamanda gizli siyasal örgütler oluşur. “Birinci Meşrutiyet döneminde, 1876 ve 1877 seçimlerinde mücadele etmek veya o zaman parlamento içi
gruplar kurmak üzere hiçbir parti ortaya çıkmadı. Ancak Abdülhamid’in istibdadı iyice
yerleştikten sonra, hepsi onu devirmek ortak amacında olan birçok kanunsuz muhalefet
grupları teşekkül etti.” (Lewis, 1984, s. 376).
Birinci Meşrutiyet öncesinde bir parti olmasa da siyasal hedefleri olan bir teşkilat olarak
meşrutiyetin ilanı yolunda çalışan Yeni Osmanlılar Cemiyeti unutulmamalıdır.
İkinci Meşrutiyet’in ilanını takiben yapılan ve İttihat ve Terakki ile Ahrar fırkaları
arasında geçen seçimler sonunda yola İttihat ve Terakki ile devam edileceği kararı çıkmıştır. Fakat memnuniyetsizlikler üzerine “31 Mart Vak’ası” olarak tarihe geçen ayaklanma meydana gelir. Sultan II. Abdülhamit tahttan indirilir. Ancak bu arada hükümdarın
devlet yönetimindeki yeri gözden geçirilerek düzenlemeler yapılır. İşte burada İkinci
Meşrutiyet’i Birinci Meşrutiyet’ten ayıran ikinci önemli farklılık ortaya çıkar. Bu da ikinci defa meşrutiyet uygulamalarının devam ettiği günlerde hükümdara ait yetkilerin tam
anlamıyla sınırlandırılması ve varlığının artık sembolik bir düzeye indirilmesidir. Oysa
Birinci Meşrutiyet’te sultanın hak ve yetkilerine fazla müdahale edilememiş, kanun yapma
ve yürütme yetkisi, bizzat Abdülhamid’in yönlendirmesiyle sultana bırakılmıştır. Bazı tarihçiler, Sultan Abdülhamid’in 19. yüzyılın son çeyreğinde meşrutiyet meclisi üzerindeki
yönlendirici, bazen de kısıtlayıcı kararlarını ve bu türdeki uygulamalarını, Osmanlı’nın
sosyal yapısındaki çeşitliliği bir arada tutma ve dağılmayı önleme çabalarıyla açıklamaktadırlar. Bu çeşitlilik milliyetçiliğin çağdaş bir düşünce biçimi olarak yaygınlaştığı 19. yüzyılda, birçok milletten meydana gelen bütün imparatorluklar gibi Osmanlı’yı da parçalanmaya doğru götürür. Osmanlı’nın bu yüzyıldaki sultanlarının tamamı, devleti oluşturan
unsurları bir arada tutmak ve devamlılığı sağlamak için devletin dinamik değerlerinden
de hareket ederek önce “Osmanlı” sonra da “İslam” kimliğini esas alan birlik fikirlerini
hayata geçirmek için çaba sarf ederler.
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Osmanlı Devleti’nin Osmanlı ve İslam kimliğine yöneliş sebepleri üzerinde düşününüz.

MEŞRUTİYET’E GİDEN YOLDA TANZİMAT VE ISLAHAT
FERMANLARI

4

Her ne kadar kitabın dördüncü ünitesinde Tanzimat ve Islahat Fermanları ele alınmış
olsa da, burada söz konusu üniteden farklı olarak Tanzimat ve Islahat Fermanlarının
Meşrutiyet’e giden yolda nasıl bir işleve sahip olduğu konusu üzerinde durulacaktır.

Tanzimat Fermanı

3 Kasım 1839’da ilan edilen Tanzimat Fermanı, Osmanlı İmparatorluğu için siyasal ve
sosyal anlamda pek çok değişimin ve yeniliğin başlangıcı sayılmaz. Çünkü neredeyse bir
asrı aşkın bir zamandır yavaş yavaş birtakım yenilikler hayata geçirilmektedir. Tanzimat
Fermanı bütün bunların devlet eliyle kabulü ve ilanı anlamını taşır. Devlet bu fermanla
önemli bir kısmını hayata geçirdiği yenilikleri, kendi sınırları içinde yaşayan insanlar kadar dünya ile de paylaşır. Sultan Abdülmecit döneminde, Sadrazam Mustafa Reşit Paşa tarafından ilan edilen Tanzimat Fermanı, gerçekten de Osmanlı dünyası için 18. yüzyıl başlarından itibaren yavaş yavaş uygulamaya konulan değişim hareketlerinin nihayet ulaştığı
noktadır. Toplumsal dinamiklerden başka Patrona Halil (1730) ve Kabakçı Mustafa (1807)
isyanları gibi büyük kanlı direnişler dolayısıyla sık sık kesintiye uğramış ve bu sebeple de
mütereddit adımlarla yürütülmüş olan Batılılaşma, Tanzimat’ın ilanıyla hem resmen hem
de açık olarak hayata geçirilmiş olur.
Tanzimat’ın ilanına kadar yapılan yenilikleri tartışınız.
Tanzimat Fermanı, taşıdığı birtakım özellikleri yüzünden Meşrutiyet’in bir adım öncesi
sayılabilir. Ferman’ın Meşrutiyet’i hazırlayan özelliklerinin başında, sultan tarafından devletin siyasal coğrafyasında yaşayan herkesin eşit olduğu ve hiç kimseye farklı muamelede bulunulmayacağı sözünün verilmesi vardır. Bu zor, ancak mutlaka gerçekleştirilmesi gereken
bir karardır. Çünkü sözü edilen coğrafya, iktidarını, gücünü, büyüklüğünü ve zenginliğini
topraklarının genişliğiyle kazanmış bir imparatorluğun ve devlet anlayışının siyasal alanıdır.
Tam da bu sebeple bütüncül bir görünüme sahip değildir. Devletin kendi coğrafyasında yaşayan, ancak farklı dilleri konuşan, farklı millî kimliklerden meydana gelen ve farklı dinlere
inanan insanlara eşit biçimde “… emniyet-i can ve mahfûziyyet-i şeref ve namus ve mal ve
tâyin-i vergi ve âsakir-i mukteziyyenin suret-i celb ve müddet-i istihdâm” (Can emniyeti,
şeref, namus ve malın korunması; verginin belirlenmesi, askere çağrılma biçimi ve askerlik
süresinin belirlenmesi) (Kaplan vd. 1974, s. 1) imkânları sunması, heterojen (çok parçalı) devlet yapısının homojen (tek parçalı) devlet yapısına dönüştürülmesi adına atılmış çok
önemli bir adımdır. Ayrıca herkesin can, mal, ırz ve namusunun devlet tarafından korunacağı, vergi tayini ve askerlik uygulaması konusunda düzen ve eşitliği sağlayan kanunların
hazırlanacağı da “bundan böyle Devlet-i Âliyye ve memalik-i mahrûsamızın hüsn-i idâresi
zımnında bazı kavânin-i cedide vaz’ ve tesisi lâzım ve mühim görülerek” (yüce devletimizin
ve büyük ülkemizin iyi idare edilmesi adına bazı yeni kanunların konulması ve uygulanması
gerekli ve önemli görülerek) (Kaplan vd. 1974, s. 1) ifadeleriyle haber verilmiştir. Böylece
meşrutiyetin gerekliliklerinden olan yazılı kanunlar/Kanun-ı Esasi için de ciddi bir adım
atılmış olur. Üstelik sultan bu noktada kalmayarak kendisinin, bütün ulema ve vükelasının
bu fermana aykırı uygulamalar içinde bulunmayacaklarına yemin ederek söz verir. Eğer aykırı hareket eden olursa onların da “ceza kanunnamesi” ile cezalandırılacakları konusunda
yine bu fermanı aracılığıyla teminat verir.
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Eş anlamlı oldukları düşünülürse
de “tebaa” ve “halk” birbirinden
farklı bir anlam dünyasına
sahiptir. “Tebaa”, tâbi olma
fikriyle ilişkili olduğu için
sorgulamadan itaat ile yükümlü
bir kitleyi düşündürür. Bu
yüzden de teokratik bir devlet
anlayışının kavram dünyasının
ifadesine yatkındır. “Halk” ise
tebaadan farklı olarak, hakları
ve sorumlulukları konusunda
bilinçli bir topluluğu anlatır. Bu
hâliyle daha demokratik bir devlet
anlayışının kavramlarındandır.
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Tanzimat Fermanı’nda yer alan bu ifadeler, Osmanlı’nın yeni bir devlet anlayışına geçme isteğinin devlet tarafından verilmiş ilk işaretleridir. Bu yeni devlet anlayışında öncelikle halka ve halkın içinden seçilmişlerin oluşturduğu bir meclise ihtiyaç vardır. Buna ek
olarak devletin bireylere, bireylerin de devlete karşı hak ve görevlerini belirleyen, eşitliği
sağlayan yazılı kanunların olması gerekir. Böylece Tanzimat Fermanı’yla Osmanlı dünyası
yeni bir kavram olarak “halk” ve içeriği yenilenmiş bir “kanun” anlayışıyla da tanışır. Bu
vesileyle tebaadan halka, keyfî iradeden kanuni bir sisteme geçilir. “Teba”dan “halk”a geçiş,
varlığını devlete borçlu, ona sınırsız ve sorgusuz bir hizmetle yükümlü, itaatkâr bir kitlenin yönetimini üstlenmiş devlet anlayışından, varlığını halkına borçlu, halka hizmetle
yükümlü ve sorumlu bir devlet anlayışına geçiş demektir. Buna göre devletin varlığı halka,
halkın refah ve huzuruna bağlıdır. Ancak bu, süregelen ve alışılmış devlet-insan ilişkilerinden farklıdır. Gerçekleşmesi için de zamana ve ciddi bir zihinsel dönüşüme, her şeyden
önce de bireyin doğmasına ihtiyaç vardır. Burada devreye gazetecilik ve gazete faaliyetleri
girer. Kendi hak ve sorumluluklarının farkında olan bireyin doğuşu, bu tür bireylerden
meydana gelen halkın oluşturulması ise gazetelerle sağlanır.
Geniş halk kitlelerine kısa aralıklarla ulaşabilen ve kitleler üzerinde ikna alanı oluşturan gazeteler, bu kabiliyetleri dolayısıyla dönem içerisinde yaygın bir eğitim faaliyetini
üstlenmişlerdir. Okuma alışkanlığı olmayan kitlelere bu alışkanlığı kazandırmanın ötesinde siyasal, sosyal, düşünsel hatta edebî anlamda bu döneme ait yeni kavramlar, gazetelerle
geniş kitlelerin bilgi ve ilgi alanına girebilir. Ayrıca devletle halkın arasına monarşi dolayısıyla yerleşmiş olan uzaklığın kapatılarak yakınlığa dönüştürülmesi de yine gazeteler
sayesinde olur. Osmanlı’nın Müslüman tebaası için ancak 1830’ların başından itibaren
resmî bir yayın organı, 1860’tan itibaren de özel bir yayın organı olarak faaliyete başlayan
gazeteler, meşrutiyet rejiminin temel esaslarından olan meclis-i mebusanın sağlam yapılanması için ihtiyaç duyulan “halk”ın ve “millet”in oluşmasına yardımcı olurlar. ‘Kanun’,
‘akıl’, ‘eşitlik’, ‘hak’, ‘adalet’ gibi devrin temel kavramlarının altının çizildiği, yeni alışkanlıkların kazandırılmaya çalışıldığı, düşünen-konuşan-yazan, kadere rıza göstermeyerek
sorgulayan ve aklıyla kendi kararlarını verebilen bu bağlamda devlet yönetiminde de söz
sahibi olan insan tipi, gazeteler üzerinden yetiştirilmeye çalışılır. Okuma alışkanlığı olmayan bir kitleye -bugünkü kadar olmasa da- kısa aralıklarla basılabilen, çok basıldığı için
geniş bir kitleye ulaşabilen ve aynı sebeplerle ikna kabiliyeti taşıyan gazetelerle yönelinmiş
olması son derece isabetlidir.
Söz konusu dönem için gazete faaliyetinin önündeki en önemli engel, halkın okuma
alışkanlığının olmamasıymış gibi görünmektedir. Fakat buraya gazetenin, gazete yazılarının ve bu yazılarda sunulan kavramlar dünyasının yeniliğini / yabancılığını eklemek
gerekir. Ancak böyle düşünülebilirse hedefe kısa bir sürede ulaşmanın imkânsızlığı anlaşılabilecektir. Gazetelerin döneme en büyük katkısı, artık hayatın merkezine yerleşen yeni
değerlerin eğitimini ve kamuoyunun oluşturulmasını üstlenmiş olmalarıdır. Dönemin
süreli yayınlarından en az bunun kadar önemli bir diğer beklenti, Osmanlı milletini oluşturmak için dil birliğinin sağlamasına yardımcı olmalarıdır. Bu sebeple de “Tercüman-ı
Ahval Mukaddimesi”nde belirtildiği gibi “umum halkın anlayabileceği bir dil” kullanımını
seçerler.
1860’lı on yılın sonuna gelindiğinde, 1864’te basını sıkı bir takibe alarak sansür ve kapatma cezaları veren “Matbuat Nizamnamesi”ne rağmen topyekûn eğitim seferberliğinin
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bir sonucu olarak yayımlanan gazetelerin sayısı çoğalmış, dergi çalışmaları yaygınlaşmış
ve hatta kadınlara ve çocuklara yönelik süreli yayın faaliyetleri başlamıştır. Bu durum Osmanlı dünyasında süreli yayın faaliyetine yönelik bir ilginin oluştuğuna ve giderek okuma
alışkanlığı edinmiş bir kitlenin yetişeceğine dair bir gösterge olarak değerlendirilebilir.

Islahat Fermanı
28 Şubat 1856’da ilan edilen Islahat Fermanı, on yedi yıl önce ilan edilmiş olan Tanzimat Fermanı’nın ileri planda bir devamıdır. Osmanlı’nın Hristiyan tebaasına Tanzimat’la
verdiği hakların tam anlamıyla uygulamaya konulmadığı gerekçesiyle Avrupa devletleri tarafından hazırlanmış ve baskılar sonucu kabul edilerek ilan edilmiştir. Fermandan
Osmanlı’nın önemli beklentileri vardır: “Öncelikle gayrimüslim tebaaya yeni haklar
verip, gayrimüslim tebaayı Müslüman tebaa ile eşit seviyeye getirerek batılı devletlerin iç işlerine karışmalarına mani olmak ve Paris’te toplanacak olan barış konferansında Osmanlı Devleti lehine kararların alınmasına etkide bulunmaktı.” (Gümüş, 2008, s.
216). Sultan Abdülmecit’in imzasını taşıyan ve Osmanlı dünyası için dayatılmış ‘yeni
düzenlemeler’i içeren fermanda bu durum, “umum tebaa-i şahanemizin mesai-yi cemîle-i
hamiyetkâraneleri ve müttefik-i hass-ı bâhirü’l-ihlâsımız olan düvel-i müfahhamanın
himmet ve muâvenet-i hayırhâhâneleri eseri olmak üzere” (Büyük Osmanlı ülkesinde yaşayan herkesin güzel katkıları, dost ve müttefikimiz olan devletlerin hayırlı yardımlarının
sonucu olarak) ifadeleriyle haber verilir. Sultan “revabıt-ı kalbiye-i vatandaşî ile birbirine merbut olan ve nazar-ı ma’delet-eser-i müşfikânemde müsâvî bulunan kâffe-i sunûf-ı
teba’a-i şahanem” (Vatandaşlığın kalbi bağlarıyla birbirine bağlanmış olan ve şefkatimin
eseri olan âdil bakışımda eşit olan tebaamın sınıflarının tamamı) diyerek birbirine “vatandaşlık bağları ile bağlı ve gözünde her bakımdan eşit” tuttuğu halkının saadeti, huzuru ve
refahı için bu kararları aldığını belirtir (Kaplan vd. 1974, s. 4-9).
Islahat Fermanı’nın Tanzimat Fermanı’na göre çok daha kapsamlı ve ayrıntılıdır. Fakat ferman, Müslüman tebaa arasında memnuniyetsizliklere yol açmış, gayrimüslim tebaa
arasında da “üzerlerindeki devlet baskı ve otoritesinin artacağı” yolunda birtakım itirazları
başlatmıştır. Diğer yandan ferman, İngiliz ve Fransız elçileriyle birlikte hareket eden devrin
Âli Paşa gibi önde gelen devlet adamları tarafından hazırlanmış olduğundan, bundan sonraki birtakım tavizler için kapı aralanmıştır. Örneğin; bundan sonraki uygulamaların bu
devletlerin istek ve menfaatleri doğrultusunda yapılması, yine devlet görevine getirilecek
kişilerin onların talepleri doğrultusunda seçilmesi gibi bazı baskılar ortaya çıkmıştır. Islahat
Fermanı’nda yer alan maddelerin bir kısmı uygulanamamış olsa bile Osmanlı’ya ait hükümranlık hakları paylaşıma açılmış, devletin iç ve dış siyasetinde yabancı devletler için çok
açık bir müdahale zemini hazırlanmıştır: “Osmanlı Devleti, bu fermanı ilan ettiğini dünyaya
açıklamakla, hükümranlık haklarını yalnız şekil yönünden kurtarmış oluyordu. Gerçekte
ise, Osmanlı İmparatorluğu’nun Hristiyan tebâasının refahını düşünmek ve bu hususta gereken kararları almak Avrupa’nın büyük devletlerinin eline geçmişti. Daha sonraları için Avrupa müdahalesinin hukuki dayanağı olarak gösterilecek ferman, Müslümanlar tarafından
‘imtiyaz fermanı’ olarak nitelendirilmiştir.” (Yazıcı, 2002, s. 23).
Tanzimat ve Islahat Fermanlarını Osmanlı ülkesine getirdiği yükümlülükler açısından karşılaştırınız.

Islahat Fermanı’na ilk önemli itiraz
Tanzimat Fermanı’nın mimarı
olan Mustafa Reşit Paşa’dan
gelmiştir. Reşit Paşa özellikle
de gayrimüslim tebaaya eşitliği
sağlamak amacıyla verilen hakları
eleştirerek Osmanlı ülkesinde
bunların uygulanmasının
mümkün olmadığını belirtmiştir
(Kurdakul, 1997, s. 29-30).
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FRANSIZ İHTİLALİ VE MEŞRUTİYET’İN DEĞERLERİ

Resim 6.1

1789’da gerçekleşen ve bütün Avrupa’nın yeniden yapılanmasına sebep olan Fransız İhtilali, başlangıçta sadece Avrupa ülkelerini ilgilendiren bir durum gibi görünürken giderek
Osmanlı’yı da etkisi altına alır. İhtilali izleyen yıllarda kendi içindeki karışıklıklara düzen
vermekle meşgul olan Avrupa, bu sırada Osmanlı ile uğraşamaz. Osmanlı ise III. Selim’in
tahtta olduğu bu yılları kendi iç düzenini kurmakla değerlendirir. Batılılaşma adına atılmış önemli adımların gözden geçirilmesi,
ordunun modernizasyonu ve eğitimi için gerekli bazı önemli düzenlemelerin yapılması bu yıllardadır. Ancak kısa bir zaman sonra
Fransız İhtilali’nin yansımaları Osmanlı’yı da ciddi biçimde etkisi
altına alarak köklü değişimleri başlatır.

Meşrutiyet İçin İlk Gereksinimler: Yeni İnsan
ve Yeni Devlet Anlayışı

Teokratik yapının baskılarına karşı bir direniş olan Fransız
İhtilali’nin dünyaya yaydığı en önemli anlayış, insan hak ve hürriyetleri düşüncesidir. Bundan sonra insan merkezli bir dünya görüşüne ve bu paralelde de yeni bir devlet anlayışına geçilir. İnsan hak
ve hürriyetleri anlayışının benimsenmesi, itaat kültürünün sona
ermesi ve aktif insanın yetişerek hayata katılması demektir. Aktif
insan aklı esas alan, kadere rıza göstermeyen, düşünen, muhakeme
eden, fikir üreten, inandıkları uğrunda mücadele edebilen bireydir.
“Yeni insan anlayışı” ister istemez devlet düzeninin bu doğrultuda
değiştirilmesini gerektirir.
İnsan adına daha özgürlükçü bir dönüşümün hedeflendiği “yeni dünya anlayışı”, devletin yönetimi konusunda insana geniş bir yer ve değer verir. Yeni dünya düzeninde bireyin devlet karşısındaki durumu yazılı kanunlarla belirlenmiştir. “Yeni insan” devletin
yönetimi konusunda görüş sahibidir. Hak ve özgürlükleri, bu görüşlerini yazılı ve sözlü
olarak ifade etmesine izin verir. Oysa monarşi, bireyin söz sahibi olduğu, bireye önem
veren bir devlet anlayışı değildir. Bu sebeple merkeze insanı yerleştiren yeni bir devlet
anlayışına yönelme zorunluluğu ortaya çıkar. Osmanlı için bu “meşrutiyet” demektir.
Osmanlı’nın rejim değişikliği yaparak meşrutiyete geçebilmesi için sadece iktidarda
olanların bu değişimi onaylaması yetmez. Aynı zamanda tebaanın da halka dönüşmesi
gerekir. Halk, sultanın tanrısal bir içerik taşımadığını, dolayısıyla onun yapıp ettiklerinin
sorgulanıp eleştirilebileceğini öğrenmiş, ondan taleplerde bulunma hakkının olduğunu
bilen ve bu haklarını kullanan bireylerden meydana gelen “bilinçli” topluluktur. Ayrıca
meşrutiyetlerde, yönetimdeki sesi olmak üzere halkın kendi arasından seçtiklerinin oluşturduğu bir meclise ihtiyaç vardır. Bütün bunlar bireyin görüş ve söz sahibi olması ve
kendi ülkesinin yönetimine katılması anlamına gelir.
Şinasi bunu Tercüman-ı Ahval gazetesine yazdığı “Mukaddime”sinde (22 Ekim 1860)
şöyle ifade eder: “Mademki bir heyet-i içtimaiyyede yaşayan halk bunca vezaif-i kanuniye ile mükelleftir, elbette ki, kalen ve kalemen kendi vatanının menafiine dair beyan-ı
efkâr etmeği cümle-i hukuk-ı muktesebesinden addeyler.” (Mademki sosyal bir topluluk
halinde yaşayan halk birtakım kanuni görevlerle yükümlüdür, buna göre/bunun karşılığı
olarak kendi vatanının menfaatleri konusundaki fikirlerini yazılı ve sözlü olarak ifade etmeyi kazanılmış haklarından sayar.) (Kaplan vd. 1974, s. 511). Ancak ne yönetilenlerde ne
de yönetenlerde alışılmış devlet anlayışının değişmesi birden bire olabilir. Şinasi’ye göre
“maarif kuvvetiyle zihni açılmış millel-i mütemeddinenin … politika gazeteleri” (Eğitim
yoluyla zihni açılmış medeni ülkelerin politika gazeteleri) (Kaplan vd. 1974, s. 511), uyandırılmış bireylerle halk kavramına gidilebileceğini ve devletin bundan sonra dönüştürüle-
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bileceğini gösteren en iyi örneklerdir. Şinasi, bu dönüşümün medeni ülkelerde olduğu gibi
Osmanlı’da da gazeteler aracılığıyla gerçekleştirilmesini tavsiye eder. Tercüman-ı Ahval’deki bu sunuş yazısından iki yıl kadar sonra Osmanlı ülkesinde sayısının çoğalması amacıyla
Tasvir-i Efkâr adını verdiği yeni bir gazeteyi neşretmeye başlayan Şinasi, şu cümlelerinde
yine gazetenin bahsedilen rolüne değinmiştir: “Bir hâl-i medeniyette bulunan halk ise
kendi menafiinin husulü hakkında ne suretle sarf-ı zihin eylediği terceman-ı efkârı olan
gazetelerin lisanından malum olur.” (Medeni bir konumda olan halkın kendi menfaatlerine uygun şeylerin oluşması konusuna ne kadar zihin yorduğu, düşüncelerinin ifade aracı
olan gazetelerinden anlaşılır.) (Kaplan vd. 1974, s. 512). Buna göre bireylerin ülkelerinin
yönetimi konusunda düşünmeleri ve bu görüşlerini ifade etmeleri bir medeniyet göstergesidir. Mukaddimede yer bu cümleler ise açıkça halk denilen kitleyi, kendi menfaatleri konusunda düşünmeye ve düşündüklerini kaleme alarak diğer insanlarla paylaşmaya teşvik
etmektedir. Bu “kamuoyu” oluşturmak demektir. Tercüman-ı Ahval’in mukaddimesinde
de Tanzimat’ın ilanı sırasında umuma “kavanin ve nizamata müteallik levayihin tahriren
arzolunması için mezuniyet-i resmiye verilmiş” (Kanunlar ve düzenlemelerle ilgili görüşlerin yazılı olarak verilmesi için resmî izin verilmiş) (Kaplan vd. 1974, s. 511) olduğunu
söyleyen Şinasi, ikinci gazete faaliyetinde bu görüşünü bir kez daha vurgulamıştır. Onun
bu cümlesinde ilgi çekici olan, halka görüşlerini ifade etme izninin devlet tarafından ve
Tanzimat Fermanı’yla verilmiş olduğunun hatırlatılmasıdır. Bu, modernize olma fikrinin
devlet tarafından daha erken benimsendiğini gösteren bir ipucu olarak algılanabilir.
Şinasi’nin halkın yönetim konusundaki görüşlerini ifade etme hakkına vurgu yapmasının
sebepleri üzerinde düşününüz.
Aslında Osmanlı Devleti’nin uygulamalarına bakılırsa daha Takvim-i Vekayi’nin yayımlanmasından itibaren bu yeni devlet anlayışını önce öğrenmeye sonra da bizzat göstermeye çalıştığı düşünülebilir. Takvim-i Vekayi (1831) Tanzimat’ın ilanından sekiz yıl
önce ve II. Mahmut’un izin ve isteğiyle yayımlanmaya başlamıştır. Bir ilk teşebbüs olmasına rağmen ülkenin içindeki ve dışındaki bazı olaylardan ve faydalı bilgilerden bahsedileceği duyurulan gazetenin devletin uygulamalarına, ferman ve kararlarına ve bazı memur
atamalarına geniş yer vermesi önemlidir. Çünkü bu sultanın “yaptıklarını ve yapacaklarını
önce kendi tebaasına sonra da Avrupalılara anlatmak ihtiyacını duymuş bulunmasıdır.
Bunun anlamı, özellikle Osmanlı toplumuna karşı kendisini sorumlu” (Budak, 2008, s.
365) görmesi, ülkenin yönetimini ve bu konuda aldığı kararları paylaşmasıdır. Elbette bu,
devletle halk arasında meşrutiyetin gerçekleştirmek istediği ölçüde bir paylaşım değildir.
Ancak halkın devlete, devletin de halka karşı sorumluluklarını fark ettiği yeni bir devlet
anlayışı yolunda atılmış ilk adımlardan sayılabilir.
Şinasi, fermandan 20 yıl sonra Tercüman-ı Ahval, 22 yıl sonra da Tasvir-i Efkâr ile halkın devlet karşısındaki konumunun belirlenmesi meselesini, halka daha yakın ve tarafsız
duran “özel gazete” ile ele almayı, daha da önemlisi adım adım öğretmeyi üstlenir. Gazetelerden sonra yaptığı Durub-ı Emsal-i Osmaniyye adlı çalışmasının kısacık ön sözünde
de “Durub-ı emsal ki hikmetü’l-avamdır, lisanından sadır olduğu bir milletin mahiyyet-i
efkârına delalet eder.” (Atasözleri, halkın felsefesidir. Hangi milletin dilinden çıktıysa o
milletin düşüncelerinin içeriğini gösterir.) (Kaplan vd. 1974, s. 536) derken aynı konuya
başka bir tarafından dönmüş, halka düşünebildiğinin delili olarak kendi atasözlerini göstermiştir. Şinasi’ye göre atasözleri halkın düşünebildiğinin ve fikir/felsefe üretebildiğinin
göstergesidirler. Düşünebilen bu insan, devletinin yönetimi ve menfaatleri konusunda da
fikir üretebilme kabiliyetine sahiptir. Devir insanına gazeteleriyle düşünme, konuşma ve
yazma alışkanlığını öğretmek isteyen Şinasi, bir yandan da bu insana durub-ı emsal (atasözleri) derlemesiyle kendine güven duygusu kazandırmayı istemektedir. Kendini fark
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eden ve kendine güven duygusu kazanan insan, devletten hizmet taleplerinde bulunmaya
başlayacaktır. Çünkü artık hayatın merkezine yerleşmiştir ve kendine izafe edilen önemi
fark ederek benimsemiştir.
Yeni düzen her şeyin insana göre şekillendirilmesini talep eder. Bu devletin de değişmesi, varlığını halka borçlu, halka hizmet etmekle yükümlü devlet halini alması demektir.
Şinasi Tasvir-i Efkâr gazetesinin ön sözünde bu konuya şöyle yer verir: “Her bir devlet,
idaresine müvekkel olduğu bir heyet-i mecmua-i milliyenin bekasıyla payidar ve hayr
ü menafiine muvafık surette tedbir-i meham eylemekle, kaviü’l-iktidar olmak kaziyesi,
manend-i bedihîyi ula bürhandan müstağnidir.” (Her bir devlet idaresiyle yükümlü olduğu millî topluluğun varlığıyla uzun ömürlü olacağı ve onun hayrı ve menfaatleri doğrultusunda tedbirler alarak iktidarını güçlendireceği konusu herkes tarafından bilindiğinden,
delil aramak gereksizdir.) (Kaplan vd. 1974, s. 512). Bu ifadelere göre halka halk olmayı
öğreten Şinasi, burada kalmayarak devlete de halkına hizmetler sunan bir “sosyal devlet”
olmayı öğretmektedir. Yayın faaliyetinin çok sınırlı olmasına rağmen, özellikle Tasvir-i
Efkâr’da yayımlanan “İstanbul Sokaklarının Tenviri ve Tathiri Hakkındadır”, “İnfak-ı
Muhtacin”, “Seele Hakkındır” gibi yazılarıyla yeni devlet yapılanmasının oluşumuna katkıda bulunmak ister. Çünkü halka hizmet sunan ve onu mutlu kılan devlet, aynı zamanda
kendi ömrünü uzatmaktadır. Buna göre yeni devlet anlayışında pek çok bakımdan halk ve
devlet yer değiştirmişlerdir.

8

Yeni devlet anlayışında halkın ve devletin birbirleri karşısındaki konumunu değerlendirerek Osmanlı’nın varmaya çalıştığı noktayı düşününüz.

Meşrutiyet İçin Bir Başka Gereksinim: Osmanlı Milleti

İki tür milliyetçilik modeli vardır.
Bunlardan ilki kan ve ırk gibi
daha köktenci bağları esas alan
Alman milliyetçiliğidir. Bu doğal
milliyetçiliktir. Diğeri Fransız
milliyetçiliği olarak adlandırılan,
birlikte yaşamayı ve ortak bir
kültür alanı oluşturmayı esas alan
anlayıştır. Bu yapay ve vicdani
milliyetçiliktir. Alman milliyetçiliği
bir imparatorluk olan Osmanlı
için şüphesiz akılcı bir yaklaşım
olamazdı. Osmanlı bu konuda
gerçekçi bir değerlendirmeyle
Fransız milliyetçiliği modelini
benimsemiştir.

Devletin ve halkın dönüşümü, Meşrutiyet’e giden yolda meclis-i mebusan için olmazsa olmazlardandır. Zira sultanın yanında devletin idaresini yüklenen bu meclis, halk arasından
ve halkın seçtiği kişilerden oluşmaktadır. Bu durumda geniş bir coğrafyaya yayılmış uzun
ömürlü imparatorluklarda, ülkenin sağlıklı biçimde yönetilmesi için halk kadar önemli
başka bir oluşuma daha ihtiyaç duyulur. O da ortak menfaatlerde buluşan, devletin menfaatleri kendi menfaatleriyle örtüşen “millet” adı verilen topluluğun oluşumudur. Bu, bir
rejim olarak meşrutiyetin hayata geçmesi için gerekli olan halkın aynı zamanda “millî”
bir topluluk olması anlamına gelir. Başka bir söyleyişle Fransız İhtilali sonrasında insan
hak ve hürriyetleri bağlamında dünyaya yayılan milliyetçilik düşüncesi ırk, din ve dil gibi
ciddi farklılıklar taşıyan imparatorluk coğrafyalarının millî ve bütünlüklü bir topluluğa
dönüşmesini istemektedir.
Milliyetçilik, imparatorluk anlayışlarının önüne ister istemez iki seçenek çıkarır. İlki
küçük millî devletlere bölünmeye razı olmaktır. Diğeri bu bölünmeye karşı direnmek ve
milliyetçilik anlayışını kendi yapısına veya kendi yapısını milliyetçiliğe göre yeniden düzenlemektir. Her halükârda burada beklenen, parçalı yapının bütünleşmesi ve “millet”
hâlini almasıdır. Oysa bütün imparatorluklar gibi Osmanlı’nın yapısı da böyle bir duruma
uygun değildir. Ancak devletin devamlılığı bu modern bütünleşmeye bağlıdır. İmparatorluk bundan sonra, kendi coğrafyasında asırlar boyunca birlikte yaşayan, bunun sonucu
olarak birbirine benzeyen ve ortak kültürün üretimine katkıda bulunan topluluğun modern adlandırmayla millet olduğunu, adının da “Osmanlı milleti” olduğunu anlatmaya
koyulur. Bu durumda yapay da olsa bütünleşmeyi sağlamak üzere inandırıcı gerekçelerin
ve bağlayıcı değerlerin hayata sunulması lazımdır. Osmanlı İmparatorluğu coğrafyası için
bu, Osmanlı milletini tanımlayan değerler dünyası olur. Osmanlı dünyası bundan sonra
Osmanlı dili/Osmanlıca, Osmanlı tarihi, Osmanlı edebiyatı gibi bir milleti tanımlayan
ve ortak değerler dünyasının kurulmasına sonuç olarak milletin oluşmasına hizmet eden
kavramlarla tanışır. Bunlar Osmanlı dili, Osmanlı tarihi, Osmanlı edebiyatı, Osmanlı sa-
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natı, Osmanlı gelenek ve görenekleri vb. millet için gerekli olan ve kolektif şuuru oluşturan alt yapının unsurlarıdır. Bu da bir düşünce hareketi olarak “Osmanlıcılık” adı verilen
Osmanlı milliyetçiliğinin hayata geçmesi demektir.
Kalabalıkları millet yapan birleştirici unsurlar, aynı zamanda etrafında bütünleşilebilen temel değerlerdir. Bu temel değerlerin başında dil yer alır. Dil, insanlar arasındaki
en basit iletişim aracıyken aynı zamanda aynı dili konuşanları millet yapan birleştirici
unsurdur. Bir milletin meydana gelmesi için öncelikle o milleti oluşturan bireylerin aynı
dili konuşması ve birbirini anlaması şartı gerçekleşmelidir. Ardından aynı geçmişten gelmelerine yani uzun zamanlar boyunca birlikte yaşadıklarını gösteren bir tarihe, paylaştıkları ve katkıda bulundukları bir gelenek alanına, mesela aynı güzellik ve sanat anlayışına
sahip olmalarına vb. ihtiyaç duyulur. Yapay milliyetçiliklerde bu ortaklıkları kurmak ve
kalabalıklarda bu ortaklıklar etrafında birleşme inancını uyandırmak uzun ve zorlu bir
yolculuğu gerektirmektedir. Çünkü hayatın içerisinde doğal olarak bulunmayan birleştirici unsurları kalabalıklara sunmak ve onları bu değerlerin ortaklığına ikna ederek benimsemelerini sağlamak hiç kolay değildir. Bunun için de menfaat/çıkar birliğine ihtiyaç
duyulur. Tanzimat Fermanı’yla duyurulan can, mal, namus güvenliği, askerlik ve vergi
görevlerinde eşitlik ilkesi ve devlet yönetimine katılma hakkı Osmanlı coğrafyasında yaşayanlara, kendilerini Osmanlı milletinden hissetmeleri için sunulan vaatlerdir.
Osmanlı milletine giden yolda ilk somut adım, II. Mahmut’un “Ben tebaamın müslümanını camide, hıristiyanını kilisede, musevisini de havrada fark ederim, aralarında başka bir fark yoktur.” (Özcan, 2007, s. 485) cümlesidir. Sultan bu cümlesiyle geniş imparatorluk coğrafyasında din ve vicdan özgürlüğünün söz konusu olduğunu, kanun yapma ve
yürütme yetkisini elinde tutan bir yönetici olarak tebaasına eşit muamele edeceğini, onları
dinî inanışlarına göre sınıflandırmayacağını söylemek istemektedir. Sultan II. Mahmut’un
bu sözleri, Fransız İhtilali’nin dünyaya yaydığı bir düşünce hareketi olarak “küçük milliyetçilikler” fikrini gördüğünü ve çok milletli imparatorluk yapısının parçalanmasını engellemek için de arayışlar içerisine girdiğini düşündürmektedir. Berkes’in konuyla ilgili
yorumu şöyledir: “Bu sorun, imparatorluk devletinin daha bir yüzyıla yakın çabalarının
anayasa ve uluslara bölünme eksenleri etrafında dönen tarihini dolduracaktır. Demek ki
din-devlet ayırımı, uluslaşma, anayasallaşma ve batılılaşma çizgilerinde gidecek olan yollar bu dönemde açılmıştır. (…) Müslümanların, Yahudilerin, Hristiyanların ancak camide,
havrada, kilisede farklı oldukları, devlette eşit oldukları yollu sözlerin arkasında Avrupa
diplomasisinin yaratığı olan ‘millet sistemi’nin uluslara bölünme biçiminde yorumlanmasını önleme özleminin yattığını tahmin ediyoruz.” (Berkes, 2016, s. 176). Gerçekten de
Tanzimat ve Islahat Fermanlarının üzerinden geçerek Birinci Meşrutiyet’in ilanına kadar
uzanan zamanda Osmanlı’nın bütün çabalarında Osmanlı milletini oluşturma sancısının yer aldığı görülmektedir. Halkı oluşturma çabasının birinci derecede yönlendiricisi
olan gazeteler, Osmanlı milletini oluşturma yolculuğunda da en önemli katkıyı sunarlar.
Tercüman-ı Ahval mukaddimesinde belirtildiği üzere gazetenin “herkesin anlayacağı bir
dille” yayımlanması, halkın oluşumu kadar Osmanlı milletinin oluşumu için de birinci
derecede önemlidir.
Ancak II. Mahmut’tan itibaren Osmanlı milletini oluşturmak için gösterilen çabalar,
Tanzimat Fermanı ve onu takiben Islahat Fermanı’yla da verilen/tanınan yeni hak ve özgürlükler, Osmanlı milletini meydana getirmeye yeterli gelmez. Zira kendi dillerinde gazete
çıkarma hakları kendi hukuklarından daha üstün olan gayrimüslim tebaa, bu sayede kendi
dil birliğini dolayısıyla menfaat birliğini daha erken bir zamanda kurmaya başladığından,
Osmanlı’nın yaptığı çalışmalar ve sunduğu tavizler sonuçsuz kalır. Öte yandan gayrimüslim
tebaanın Osmanlı dünyasında ticareti elinde bulundurduğu, sahip olduğu servet sayesinde
Avrupa’ya daha erken zamanda öğrenci gönderdiği ve zihinsel dönüşümü daha erken başlattığı unutulmamalıdır. Şüphesiz dinî inançlardaki ortaklık dolayısıyla Batı medeniyetine
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daha yakın olmaları da Batı kaynaklı bu değişimlere ciddi sorunlarla karşılaşmadan uyum
sağlamalarını kolaylaştırmıştır. Bütün bunlara Tanzimat ve Islahat Fermanı ile tanınan haklar ile başta Rusya olmak üzere İngiltere ve Fransa gibi devletlerin Osmanlı coğrafyasına yönelik planları ilave edilirse gayrimüslim tebaanın Meşrutiyet’e giden süreçte Osmanlı halkı
ve Osmanlı milleti oluşumu konusundaki tutumları anlaşılabilir.

MEŞRUTİYET’E GİDEN YOLDA YENİ OSMANLILAR CEMİYETİ

Carbonari (Kömürcüler), İtalya’da
1820’de Fransız İhtilali etkileriyle
kurulmuş bir cemiyettir. Hedefi
İtalya’da cumhuriyetçi bir yapı
oluşturmaktır (Yazıcı 2002: 60).

Tanzimat Fermanı’nı ilan eden Sultan Abdülmecit’in ölümünden (25 Haziran 1861) sonra tahta geçen bütün sultanlar, meşrutiyetin ilanı sözünü vermişlerdir. Ancak başta Abdülaziz olmak üzere sultanların tahta geçtikten sonra rejim değişikliği ilanı için şartları
uygun bulmadıkları ve bu konuda ayak sürüdükleri anlaşılmaktadır. Bu durum, Tanzimat
Fermanı’yla vaat edilenlerin hayata geçirilmediğini düşünen ve Osmanlı’nın yenilenmesi
için rejim değişikliğine inanan aydınların giderek devletten uzaklaşmalarına ve devletin
karşısında yer almalarına sebep olur. Sonuç olarak bir mücadele alanı oluşturmak ve güç
birliği sağlamak üzere örgütlenerek Yeni Osmanlılar Cemiyeti’ni kurarlar.
Yeni Osmanlılar Cemiyeti, 1840’tan itibaren Avrupa’da yayılan “jeune: genç” terimi
dolayısıyla “Genç Türkler” olarak da anılmıştır. “Jeunelük Avrupa’da ulusçuluk ve meşrutiyetçilik, hatta cumhuriyetçilik yanlısı olmak anlamına geldiği hâlde, Türkiye’de bu hem
din, hem devlet düşmanlığı anlamına geliyordu. Bu yüzden Avrupa’ya giden ‘genç’ler,
‘Türkistan’ın Erbab-ı Şebabı’, ‘civan’ gibi sözcükleri bırakarak, fakat ne ‘jeune’ ne de ‘Türk’
sözcüğünü alarak kendilerine uygun ad olarak nizamnamelerine ve mühürlerine ‘Yeni
Osmanlılar’ adını koydular. Bu rast gele bir sözcük oyunu değildir, çünkü onlar için ne
‘jeune’lük ne de ‘Türk’lük bir anlam taşırdı.” (Berkes, 2016, s. 282-283). Zira onlar Osmanlı milletinin varlığına inanıyor ve Osmanlı’nın yaşamaya devam etmesi için devletin
meşrutiyeti ilan etmesinin şart olduğunu düşünüyorlardı. “Bu genç ihtilalcileri birleştiren
şey, Avrupa medeniyeti hakkındaki umumî bir bilgi ve Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılıp parçalanması hususundaki ortak endişe idi.” (Mardin, 2010, s. 18).
Cemiyet, Islahat Fermanı’nın ve Kuleli vakasının olumsuz havasının sürdüğü, Girit sorununun tekrar yükseliş gösterdiği günlerde bir tepki hareketi olarak doğmuştur: “Reşid
Paşa’nın ölümünden (1858) sonra birbirini takip eden Cidde, Lübnan (1860-1861) meseleleri, Eflâk ve Boğdan’nın prenslik oluşu (1861) ve hemen arkasından çok kuvvetli bir
muhtariyete doğru gidişi, mali buhranlar ve onları doğuran israflar, Mısır’ın 1864-1865
seneleri arasındaki vaziyeti, efkâr-ı umumiyedeki hoşnutsuzluğu artırması ve onu son bir
tedbir gibi bazı siyasî kanaatlere götürmesi gayet tabiîydi. (…) Girit isyanının nasıl bir
çıkmaz olduğunu Âli Paşa’nın meşhur lâyihasından anlamak mümkündür. (…) İşte Yeni
Osmanlılar Cemiyeti bu hava içinde, fikirlerin ve hadiselerin müşterek baskısı altında kurulur.” (Tanpınar, 2006, s. 202-206).
Yeni Osmanlılar, 1865 Haziranında İstanbul’da gizli bir dernek olarak kurulmuştur ve
“Eğitim, ikna ve etkileme amacında olan bir liberal yurtsever ve idealistler takımı” olarak
bilinir (Lewis, 1984, s. 376). Kuruluşunda Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi edebiyat sanatçılarının da içinde bulunduğu bu dernek, kısa zamanda üye sayısını artırır. Tanpınar
Yeni Osmanlılar Tarihi yazarı Ebuzziya Tevfik’ten nakille “Mehmed, Reşad, Nuri, Mustafa
Refik -Mir’at Mecmuası sahibi-, Namık Kemal Bey’lerin Belgrat ormanlarında yaptıkları
bir tenezzüh esnasında kurulmuştur.” bilgisini verir (Tanpınar, 2006, s. 206).
Yeni Osmanlılar Cemiyeti’nin kuruluşu sırasında İtalya’daki bir derneğin, Carbonari’nin
(Kömürcüler) tüzüğü esas alınmıştır. Ancak daha sonra bazı ayrıntılarda değişiklikler
yapılmış ve Carbonari’nin tüzüğünden uzaklaşılmıştır. Ebuzziya Tevfik Yeni Osmanlılar
Tarihi’nde bu konuyla ilgili olarak “Çünkü o memleketin, o halkın, o çevrenin ahlak ve
karakteri bizim memleketimiz, halkımız ve çevremizin ahlak ve karakteri arasında büyük
farklar bulunmaktaydı.” açıklamasını yapar (Ebuzziya Tevfik, 1973, s. 78). Üye seçmek ve
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üye kabul etmekte çok titiz davranan cemiyetin programı, kısaca ülkedeki mutlak idareyi
meşrutiyet idaresine dönüştürmek için gerekli olan Kanun-ı esasiyi yürürlüğe koymak
şeklinde özetlenebilir (Ebuzziya Tevfik, 1973, s. 82).
Tanzimat Fermanı’nın getirdiği ilkelerin hayata geçmemiş olması, özellikle de
Abdülmecit’ten sonra tahta geçen Abdülaziz’in fermana uymayan ve keyfî birtakım uygulamalarda bulunmaya başlaması, Genç Osmanlıların bir araya gelerek bu derneği kurmalarına sebep teşkil etmiştir. İlk olarak ‘İttifak-ı Vatan Cemiyeti’ veya ‘İttifak-ı Hamiyyet’
adıyla kurulan cemiyet, o yıllarda henüz şehzade olan Murat ve Abdülhamit tarafından
da desteklenmiştir (Kızıltan, 2006, s. 255). Yeni Osmanlılar, önce İstanbul’da sonra da
Avrupa’da çıkardıkları gazeteler üzerinden meramlarını anlatmaya çalışırlar. Osmanlı’da
sürmekte olan rejim anlayışını eleştirirler. Çalışmalarına İstanbul’daki baskılar özellikle de Kararname-i Âli yüzünden Avrupa’da devam eden Yeni Osmanlılar, 1867 yılından
itibaren faaliyetlerini yoğunlaştırırlar. Kararname-i Âli’nin ilanı üzerine Agâh Efendi ve
Ali Suavi Kastamonu’ya, Namık Kemal Erzurum’a, Ziya Paşa Kıbrıs’a sürülürler. Ancak
Mustafa Fazıl Paşa’nın daveti üzerine sürgün yerlerine gitmeyerek Paris’e kaçarlar. Orada
birlikte Muhbir’i çıkarmaya devam ederler. Ancak bir süre sonra ortaya çıkan bir anlaşmazlık üzerine Namık Kemal ve Ziya Paşa Muhbir’den ayrılırlar ve Hürriyet (1868) gazetesini çıkarmaya başlarlar. Muhbir’in yayımı bundan sonra Ali Suavi tarafından sürdürülür.
Hürriyet’in yanında yayına başlayan bir başka gazete Ulûm da bu cemiyetin Avrupa’daki
yayın organıdır.

Ulûm, Ali Suavi’nin Muhbir’in
kapatılması üzerine 1869-1870
arasında çıkardığı gazetedir.

Resim 6.2

Yeni Osmanlılar’ın faaliyet alanı olarak gazeteleri kullanmalarını dönem açısından yorumlayınız.
Sultan Abdülaziz’in Avrupa seyahati esnasında onunla görüşerek ilgisine mazhar olan
Mustafa Fazıl Paşa’nın Yeni Osmanlılar’dan maddi ve manevi bütün desteğini keserek
İstanbul’a dönmesi, ayrıca onların yapacakları muhalefete sınırlar getirmeye çalışması cemiyette sıkıntı yaratır. Bundan sonra da cemiyet içinde kırılmalar baş gösterir. Çünkü cemiyetin hem amaçları hem de bu amaçlara nasıl ulaşılacağı konusunda üyeler tarafından
ayrı ayrı görüşler ortaya çıkmaya başlamıştır. “Hemen hepsinin ortak isteği Âli ve Fuat
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Paşa’nın yönetimden uzaklaştırılması; bir kısmının da isteği Sultan Abdülaziz’in hâlliydi.
Hem fikir oldukları şey Meşrutiyet’ti. Ancak ulaşmak için izlenecek yolları farklıydı.” (Yazıcı, 2002, s. 76-77).
Yeni Osmanlılar Cemiyeti’nin teşkilat yapısı zayıftır. Bir siyasal liderleri olmadığı gibi
merkez ve şubeleri de yoktur. Daha çok bir basın hareketi olarak özellikle de Avrupa’da
faaliyet gösterdikleri söylenebilir. Yukarıda belirtildiği gibi üyeleri arasında ciddi mizaç
farklılıkları vardır. Avrupa’da uzun yıllar bir muhalefet hareketi sürdürmüş olmak onları
iyice hırçınlaştırmıştır. Mustafa Fazıl Paşa sahip olduğu maddi güç sayesinde onları bir
arada tutabilmiştir. Ancak onun da bir süre sonra kendi çıkarlarına uygun hareket etmeyi
seçmesi ve Abdülaziz’le anlaşarak İstanbul’a dönmesi üzerine, dernek üyelerini toplayıcı
unsurun yitirilmiş olduğu söylenebilir (Kızıltan, 2006, s. 256).

MEŞRUTİYET HAZIRLIKLARI
Abdülaziz’in Tahttan İndirilmesi ve Abdülhamit Dönemi

Namık Kemal 1873’te yazdığı
ancak adı ve içeriği değiştirilerek
1875’te yayımlanan oyunu
Gülnihal (Raz-ı Dil)’de meşrutiyet
fikrini anlatma yolunda verilen
çabayı anlatır.

Yeni Osmanlılar, kuruluşlarından 1875’e kadar bazen Avrupa’da bazen de İstanbul’da yayımladıkları gazetelerle durmadan meşrutiyet fikrini anlatırlar. Ancak Abdülaziz’i tahttan indirerek iktidara geçme konusunda bir girişimde bulunmazlar. Hedeflerine daha çok
ikna yoluyla varmayı tercih ederler. 11 Mayıs 1876 tarihinde Sadrazam Mahmut Nedim
Paşa’nın teşvikiyle Fatih, Süleymaniye ve Beyazıt medreselerindeki öğrencilerin ayaklanması ve halktan da bazı kişilerin katılımıyla büyüyen ve Bab-ı Âliye yürüyen kalabalık,
“Müslümanlar, Hristiyanların tahriklerine ve eziyetlerine zebun oluyor. Buna sebep olan
büyükleri ortadan kaldırmak şer’an cümlemize vazife borcudur.” demektedirler (Kızıltan,
2006, s. 257). Kalabalık Sadrazam Mahmut Nedim Paşa ile Şeyhülislam Hasan Fehmi
Efendi’nin azlini isterler. Gelişmelerden korkan Abdülaziz, onların bu teklifleri kabul eder
ve Mahmut Nedim ve Hasan Fehmi paşaları azleder. Bu olay tarihe, medrese öğrencilerinin ayaklanmasıyla başladığı için “softalar kıyımı” olarak geçmiştir.
Abdülaziz, vükela heyetine yeni atadığı Mithat Paşa’dan, bir daha böyle bir durum
meydana gelmemesi için bir layiha hazırlamasını ister. Mithat Paşa bu layihasında “ülkenin içinde bulunduğu buhranı ve ülkenin başına gelen felaketlerin sebeplerini açıkladıktan sonra tek çözüm yolunun bütün halkın hürriyet ve eşitliğine dayanan bir anayasanın
derhal ilanında olduğu…” görüşünü vurgulamasına rağmen Sultan Abdülaziz bu layihayı
dikkate almaz. Eskisi gibi keyfî harekete devam eder (Kızıltan, 2006, s. 257). Bunun üzerine Şeyhülislam Hayrullah Efendi’nin verdiği fetvaya dayanarak 30 Mayıs 1876’da tahttan indirilir ve yerine V. Murat sultan olarak tahta çıkarılır. V. Murat ruh sağlığı yerinde
olmadığı ve gergin durumdan etkilenerek daha da bozulduğu için üç ay sonra tahttan
indirilir. Yerine 31 Ağustos 1876 günü Meşrutiyet’i ve Kanun-ı Esasi’yi ilan etme konusunda söz verdirilerek Abdülhamit getirilir. Ancak Abdülhamit tahta çıktıktan sonra verdiği bu sözleri hemen yerine getirmeyi istemez. Oysa ülkenin içindeki ve dışındaki şartlar
Meşrutiyet’in ilanını yegâne kurtuluş yolu gibi göstermektedir. Aydınlara göre Meşrutiyet
ile “hilafet ve saltanat makamlarının hakları korunacak, Osmanlı vatandaşlarının hürriyet
ve eşitliği sağlanacak”, ayrıca yetersiz idari yapı yeni bir düzene kavuşturularak Osmanlı
Devleti kötü gidişinden kurtarılacaktır (Eraslan-Olgun, 2006, s. 33-34).
II. Abdülhamit ile yavaş yavaş meşruti sisteme geçiş konusunda çalışmalar başlar.
Kaynaklar bu geçişe iki grubun karşı çıktığından söz ederler. “Birincisi ulemâ arasında
meşrutî rejimin şeriata aykırı bir bid’at olduğunu savunanlar, ikicisi de meşrutiyetin siyaseten devlete zarar vereceğini iddia eden devlet adamlarıdır.” (Hanioğlu, 2004, s. 390).
Meşrutiyet aleyhindeki tartışmalar ve eleştiriler özellikle Basiret gazetesi aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılır.
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6. Ünite - Birinci Meşrutiyet’in İlanı

Kanun-ı Esasi’nin İlanı ve Bazı Temel Özellikler

Osmanlı Devleti Tanzimat’ın ilanından itibaren Kanun-ı Esasi’nin yazılması konusunda
bir başlangıç yapmıştır. Ancak aradan geçen zaman içinde bir türlü metnin yazımına geçilemez. Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında hazırlanan Mecelle ile bu eksiklik giderilmeye
çalışılmıştır. Mecelle’de İslam’a dayalı bir hukuk anlayışı benimsenmiştir. Kanun-ı Esasi
hazırlıklarına ise ancak Abdülhamit tahta geçtikten sonra, 7 Ekim 1876 tarihli bir irade ile
başlanır. Birçok ülkenin anayasasını inceleyerek işe başlayan Mithat Paşa başkanlığında
“Cemiyet-i Mahsusa Komisyonu” oluşturulur. Cemiyet-i Mahsusa Komisyonu 28 kişidir
ve “tanzimat-ı cedideyi, ahkâm-ı şer’iyye ve zarûriyyât-ı meşrûa-i zamâniyye ile tatbike
kadir olacak ulema ile diğer devletlerdeki anayasal nizam hakkında bilgi sahibi devlet
memurlarından” oluşmaktadır (Hanioğlu, 2004, s. 391).
Cemiyet-i Mahsusa Komisyonu yirmi kadar müsvedde metin üzerinde çalıştıktan
sonra, Sultan Abdülhamit’e sunulmak üzere 140 maddelik bir anayasa taslağı hazırlar. Bu
taslak metin Heyet-i Vükela’nın yaptığı tartışmalarla 119 maddeye indirildikten sonra 20
Kasım 1876 tarihinde Abdülhamit’e sunulur. Sultan Abdülhamit, Kanun-ı Esasi taslağında
birtakım değiştirmeler yaptıktan sonra ilanına izin verir.
Kanun-ı Esasi, birçok anayasa incelenerek oluşturulmuş, fakat tamamen Osmanlı’ya
özgü bir anayasa olarak kaleme alınmıştır. “Üslup ve ifade bakımından sade ve açık olan
1876 Anayasası şekli itibarı ile modern anayasa tekniğine uygun bulunmuştur. (…) Millet egemenliği açısından günümüz anayasalarına göre oldukça geride kalan bir anayasadır. Kanun-ı Esasi’ye göre egemenlik padişaha aittir. (…) Padişahın üstün gücünü sınırlayan hiçbir hüküm yoktur. (…) Padişah aynı zamanda yürütme kuvvetinin de başıdır.
(…) Hükümet meclise karşı değil, padişaha karşı sorumludur. (…) Padişah bakanlar kurulunu tamamen kendisine bağlı olarak çalıştırma imkânına sahiptir. (…) Kanun teklif
hakkı hükümete tanınmıştır. Ancak teklifin kanunlaşması padişahın tasdikine bağlıdır.
(…) Meclisler irade-i seniye ile açılır. Padişah meclisleri vaktinden evvel açabilir, kapatabilir veya süreyi uzatabilir. (…) Gerekirse yeniden seçimler yapılmak şartıyla Heyet-i
mebusanı fesh edebilir. Anayasaya göre meclis, adına Meclis-i umumi denilen Heyet-i
âyan ve Heyet-i mebusan ismini taşıyan iki ayrı meclisten oluşur. Heyet-i mebusan üyeleri Osmanlı vatandaşı elli bin erkek nüfusa bir mebus düşecek şekilde halk tarafından
gizli oyla seçilir. (…) Heyet-i âyan üyeleri ise, mebusan üyesinin üçte birini geçmeyecek
şekilde padişah tarafından atanır. (…) Meclis-i umumi üyeleri, meclisin açılışı sırasında
yemin ederler. (…) Meclis üyeleri görüş ve oylarında serbesttirler. (…) Meclis görüşmeleri Türkçe yapılacaktır. (…) Seçilen mebuslar, kendi bölgelerinin değil, tüm Osmanlı
ülkesinin vekilidirler. (…) Mebusların dokunulmazlığı vardır. (…) Padişah kanun yapma
konusunda tek yetkili güçtür. Her ne kadar anayasaya göre kanun yapma yetkisi hükümet
ve belli şartlarla meclislere tanınan hak ise de, yine de ilk ve son söz padişahındır.” (Eraslan-Olgun, 2006, s. 39-42).
Anlaşılacağı üzere, Abdülhamid’in direnmesi sonuç vermiş, Kanun-ı Esasi’de, Tanzimat Fermanı’nda haber verildiği biçimde sultanın yetkilerine bir kısıtlama getirilememiştir. Hatta sultana ait yetkilerin anayasa ile güvence altına alındığı bile söylenebilir. Abdülhamit bu yetkileri genişletmiş ve her zaman son sözün sultanda olmasına yönelik bir
düzenleme yapmıştır. Özellikle Sultanın, Anayasa’nın 113. maddesinde yaptığı ekleme,
Yeni Osmanlılar’ı büyük hayal kırıklığına uğratır. Bu maddeye göre devlet görevini kötüye
kullanan veya aksatanların cezaları bizzat sultan tarafından verilecektir. Ülke dışına çıkarılmalarına veya sürgüne gönderilmelerine yine sultan karar verecektir. 113. maddenin ilk
mağduru olarak Kanun-ı Esasi’nin yazılması konusuna büyük çaba sarf eden Mithat Paşa,
5 Şubat 1877’de sürgüne gönderilir (Kızıltan, 2006, s. 262).

Sultan Abdülhamit’in sultanın
haklarının sınırlanması konusuna
karşı çıkması ve bu konuda
direnmesi, başta Mithat Paşa
olmak üzere Cemiyet-i Mahsusa
Komisyonu’nun tavizler vermesine
yol açmıştır.

Kanun-ı Esasi’de sultanın hak ve yetkilerini belirleyen maddeler ve sebepleri üzerinde düşününüz.
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Balkanlardaki idaresine yeni bir
düzen getirmek üzere Avrupa’nın
baskılarıyla toplanmıştır.
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Kanun-ı Esasi 23 Aralık 1876’da Balkanlardaki meseleleri tartışmak üzere İstanbul’da toplanmış olan Tersane Konferansı’nın açılış gününde ilan edilir. Osmanlı Anayasası’nın ilanının böyle bir güne denk getirilmesinin sebebi, Avrupalı devletleri, Osmanlı’daki “reformları
takip maskesi altında devletin iç işlerine müdahaleden alıkoymak”tır (Eraslan-Olgun, 2006,
s. 36). Beklenti bu anayasa sayesinde Rusya’nın Osmanlı’ya beslediği düşmanlıktan vazgeçmesi ve Rusya uğraşısından kurtulan memleketin “‘tarihte okuduğumuz’ İngiltere gibi güçlü” bir devlet olma yolunun açılmasıdır (Eraslan-Olgun, 2006, s. 36). Kanun-ı esasinin ilanını haber alan Osmanlı bürokratları, kanunu gerekçe göstererek Tersane Konferansı’ndan
ayrılırlar. Ancak Prusya, Fransa, İngiltere ve Rusya toplantıya devam ederek Osmanlı aleyhine birtakım kararlar alırlar. Osmanlı’nın bu kararları kabul etmemesi üzerine tarihte “93
(1293) Harbi” olarak bilinen Osmanlı Rus Savaşı (1877-1878) başlar.
Diğer yandan Kanun-ı Esasi’nin ilanını takiben halkın Mithat Paşa lehine heyecanlarını dile getirmeleri Sultan Abdülhamit üzerinde huzursuzluk yaratır. Sultan anayasada
kendine haklarını kullanarak Mithat Paşa’yı Avrupa’ya sürer. Yine Kanun-ı Esasi çalışmalarına katılan Ziya Paşa, Suriye’ye Namık Kemal ise önce Girit’e sonra da Midilli’ye sürülmüşlerdir. Böylece yıllar boyunca Kanun-ı Esasi için çaba sarf edenler, artık hayatlarını
İstanbul’dan uzakta sürdürmeye mahkûm edilmiş olurlar.

Meclis-i Mebusanın Oluşturulması ve Osmanlı’da Seçimler
‘Talimat-ı muvakkate’, Mithat
Paşa tarafından hazırlanmış olan
ve seçimlerin nasıl yapılacağı ile
ilgili düzenlemeleri yapan yedi
maddelik bir metindir.

Kanun-ı Esasi’nin ilanından sonra sıra, meşrutiyet için gerekli olan meclis-i mebusanın oluşturulmasına gelir. Ancak Osmanlı’nın bir seçim kanunu yoktur. Bu sorun bir
“talimat-ı muvakkate” ile çözülür ve seçimlere gidilir. Talimat-ı muvakkateye göre 130
mebus/milletvekili seçilecektir. Bunlardan 80’i Müslüman 50’si ise gayrimüslim olacaktır. Ayrıca seçilmek için 25 yaşını geçmiş ve taşınmaz mal sahibi olma şartı aranmaktadır. Ancak zamanın kısalığı dolayısıyla bütün bölgelerde seçim yapılamaz. Bunun için de
Osmanlı’nın ilk meclis-i mebusanında bazı bölgelerin hiç temsilcisi yoktur.
İlk seçimler sonunda İstanbul’a 69’u Müslüman 46’sı gayrimüslim olmak üzere 115
mebus gelebilir. Meclisin ikinci toplantı döneminde ise 56’sı Müslüman 40’ı gayrimüslim
olmak üzere 96 mebus, meclisin çalışmalarına katılır. Mebus sayısının nüfusla orantılı
olmaması ve Avrupalılara şirin görünmek arzusuyla gayrimüslim mebus sayısının yüksek
tutulması ilerleyen dönemde meclisin önünde önemli bir sorun oluşturacaktır. “Bu meclis
ilk defa üç kıta üzerinde yaşayan, çeşitli ırklara, dinlere ve mezheplere bağlı toplulukları
bir araya getirmişti. Basiret gazetesinde de belirtildiği gibi, bunlar ‘milel-i müttehide-i Osmaniyeyi’ (Birleşik Osmanlı Milletleri) temsil ediyorlardı.” (Kızıltan, 2006, s. 268).

Osmanlı Rus Savaşı ve Meclis-i Mebusanın Kapatılması

Osmanlı’nın ilk meclis-i mebusanı birinci çalışma dönemini 20 Mart 1877 - 28 Haziran
1877 tarihleri arasında gerçekleştirir. Meclisin ikinci çalışma devresi ise 13 Aralık 1877 13 Şubat 1878 tarihleri arasındadır. Osmanlı Rus savaşı, meclisin ikinci çalışma devresinde başlar. Osmanlı ordusu, doğuda Erzurum’a batıda ise Sofya’ya kadar gelen Rus ordusu
karşısında ağır kayıplar vermektedir. Bu durum ister istemez meclisin çalışmalarını da
etkilemiştir. Özellikle Hristiyan milletvekillerinin meclis çalışmaları sırasında kendi milletlerinin çıkarlarını gözeten yorum ve yönlendirmeler yapmaya başladıkları fark edilir.
Bu durum Osmanlı ülkesinin henüz meşrutiyete hazır olmadığını ve bütün çabalara rağmen ırk ve din farklılığını bir yana bırakmış bir Osmanlı milletinin meydana gelememiş
olduğunu düşündürür. Meclis çalışmalarına katılarak bütün bunlara tanık olan Sultan II.
Abdülhamit, böyle bir meclisin Osmanlı ülkesini temsil etmediğini ve devleti selamete
götüremeyeceğini düşünerek Kanun-ı Esasi’nin kendisine verdiği hakkı kullanmayı ister.
Ardından savaş gibi önemli durumlarda meclisin çalışmasına gerek olmadığını ileri sürerek meclisi süresiz tatil eder.

6. Ünite - Birinci Meşrutiyet’in İlanı

Meclisin kapatılması büyük itirazlara yol açmaz. Çünkü “Genç Osmanlılar dağılmış,
Mithat Paşa sürgüne gönderilmiş, ordu savaş nedeniyle meşrutiyete sahip çıkacak bir durumda değildi.” (Kızıltan, 2006, s. 271). Batılı ülkeler ise meclisi zaten kendi menfaatlerine
uygun bulmamaktadırlar, bunun için de kapanmasına itiraz etmezler. “II. Abdülhamid,
meclisin kapatılmasında milletvekillerinin olumsuz tutum ve davranışlarının etkili olduğunu, ‘Milletvekillerinin milletin emir ve hizmetinde bulunması gerekirken, bizimkiler
bir takım çıkar çevrelerinin ve yabancı güçlerin emrine girdiler. Hristiyan milletvekillerinden her biri kendi milletinin emelleri peşinde. Ermeniler Ermenistan için, Rumlar
daha fazla Osmanlı toprağının Yunanistan’a katılması için çalışıyorlar.’ sözleriyle ifade etmiştir.” (Eraslan-Olgun, 2006, s. 51-52).
Osmanlı Meşrutiyet’i Yeni Osmanlılar Cemiyetinin 1865 yılında başlayan ve on bir yılı
aşkın bir zaman, bazen yurt içinde bazen de yurt dışında süren çalışmalarının sonunda
ilan edilebilmiştir. Bütün iyi niyetli çabalara ve büyük beklentilere rağmen meclis uzun
ömürlü olamamıştır. Meclisin ikinci dönem çalışmaları birinci dönem çalışmalarına göre
daha sert geçmiştir. Özellikle Kanun-ı Esasi hükümlerine rağmen Rum mebusların meclis
görüşmelerinde kendi dillerinde konuşmayı, Ermeni mebusların da kendi dillerinde yemin etmeyi dayatması, bu sertliklerin önemli bir sebebini oluşturmuştur. Diğer yandan
başta Osmanlı Rus cephesindeki kayıplardan ve ülkenin kötü yönetildiğinden şikâyet edilmeye başlanmış, bunun sorumlusu olarak da Abdülhamit gösterilmiştir.
Sultan II. Abdülhamit, devletin kötü yönetiminden sorumlu tutulmasından ve savaşın
sebebi olarak gösterilmesinden rahatsızlık duyar. “14 Şubat 1878 tarihinde Meclis-i Mebusan toplantı halinde iken Sultan II. Abdülhamid’in meclisi kapattığını bildiren iradesi okundu. Okunan iradede ‘işlerin daha seri yapılabilmesi için’ meclisin tatil edildiği belirtiliyordu.
(…) Zaten beklenen karar çıkmış, hiç kimse itiraz etmemişti.” (Oğuz, 2014, s. 50-51). Hatta
konu dönemin gazetelerinde bile yorumsuz biçimde yer alır. Uzun yıllar beklenilmesine rağmen meclisin kapatılmasına ve meşrutiyetin feshine tepkisiz kalınmasının ilk sebebi, meclisin açılması ve kapatılması konusundaki yetkinin anayasa ile sultana bırakılmış olmasıdır.
Gelenekçi devlet anlayışıyla da örtüşen bu husus, sultanı yetkilendirmektedir. Abdülhamit
ise sultan olarak anayasanın kendisine verdiği bir yetkiyi kullanmaktadır.
1880’lerin başına kadar daima meclisin açılacağı zannıyla hareket edilir. Fakat bundan sonra Osmanlı ülkesinde 30 yıl sürecek monarşiye dönülür. Bu süre içinde Kanun-ı
Esasi “şeklen” yürürlükte kalır. Ama Osmanlı ülkesinde bundan sonraki meşrutiyet ve
meclis deneyimi için 1908 Meşrutiyeti’ni beklemek gerekir. Ancak Abdülhamit, meşrutiyetin başarısız olmasının sebepleri üzerinden giderek Osmanlı ülkesinin geleceğinin,
İttihad-ı İslam anlayışında olduğunu düşünmeye başlar. Fakat bu arada 1889’da kurulan
İttihat ve Terakki Cemiyeti gizlice çalışmalar yapmaya ve devlet üzerinde bir baskı oluşturmaya başlamıştır. “1895’ten itibaren hız kazanan Jöntürk hareketi esas olarak Kanun-ı
Esâsi’nin yeniden uygulamaya konmasını talep etmiş, Jöntürk hareketine destek veren
ulema da meşrutî idarenin şeriata uygunluğunu savunmuştur.” Meşrutiyet yanlılarının
bu baskısı 20. yüzyıl başında kendini açık olarak hissettirecektir. İttihat ve Terakki, Yeni
Osmanlılar’ın Sultan II. Abdülhamit’in karşısına yeniden ve başka bir isimle ancak aynı
hedeflerle çıkışları demektir. Onlar da Yeni Osmanlılar gibi çoğunlukla yurt dışında sürdürdükleri çalışmalarıyla meşrutiyeti yeniden ilan etmeyi, Kanun-ı Esasi’yi yürürlüğe
koymayı ve Abdülhamid’i tahttan indirmeyi isterler.
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Osmanlı’nın ilk Meclis-i Mebusanı
1 yıl, bir ay ve 21 gün devam
etmiş, ancak toplantı süresi 10 ay
25 gün olabilmiştir (EraslanOlgun, 2006, s. 53).

162

Yeni Türk Edebiyatına Giriş II

Özet
1

2

Meşrutiyet’in ne olduğunu ifade edebilmek.
Meşrutiyet, bir devlet yönetim sistemi, bir rejim biçimidir. Tanzimat öncesinde başlayan ve Tanzimat
Fermanı’yla resmileşen ‘düzenleme/tanzim etme’ anlayışının hayata geçirmeye çalıştığı hedeflerinden biridir.
Kelime anlamı itibariyle ‘anayasal monarşi’, ‘meclisli monarşi’, ‘parlamenter monarşi’ ya da ‘meşruti
monarşi’ demektir. Bu rejim biçiminde monarşiden
uzaklaşılmıştır, demokrasiye yaklaşılmıştır. Ancak
meşrutiyet, monarşi de demokrasi de değildir. Devlet yönetiminin sultanın yanında yazılı bir anayasa ve
halk arasından seçilmişlerle ve atanmışların birlikte
oluşturdukları bir meclis tarafından yürütülmesine
dayalı sistemdir. Bu rejimde sultanın anayasaya uygun
davranması ve yetkilerinin sınırlanarak bu yetkilerin
meclisle paylaşılması beklenir. Ancak Osmanlı meşrutiyetinde böyle olmamıştır. Tanzimat Fermanı’nın
ilanından itibaren gerçekleştirilmeye çalışılan meşrutiyetin ilanı, Sultan Abdülhamid ile 1876’da mümkün
olabilmiştir. Ancak Meşrutiyet’i ilan cesaretini gösteren Abdülhamid, bizzat ısrar ederek Kanun-ı Esasi
maddelerine, sultanın yetkilerinin bir kısmını devam
ettiren cümleler eklemiş, sultanı devlet yönetiminde,
kanun yapma ve yürütmede, meclisin açılıp kapatılması gibi bazı konularda yetkili kılmıştır. Bu durum
Osmanlı meşrutiyetini monarşiye yaklaştıran özelliğidir. Ancak ilk defa ve bölgesel olsa da seçimlerin
yapılması ve bir yazılı anayasa metninin oluşturulmak istenmesi de Osmanlı meşrutiyetini demokrasiye
doğru yakınlaştırır.
Meşrutiyet, kelime anlamı itibarıyla Arapçadaki ‘şart’
kelimesinden gelmektedir. Ancak Arapça sözlüklerde
yer almayan bir kelimedir. Buradaki ‘şart’, İslam’a uygunluk şartı olarak değerlendirilmektedir.
Osmanlı’da meşrutiyet fikrinin nasıl doğduğunu açıklayabilmek.
Osmanlı’da meşrutiyet fikrinden somut olarak Tanzimat Fermanı’yla söz edilmeye başlanmıştır. Ferman’da
yetkilerini meclisle ve yazılı kanunlarla paylaşacağını
haber veren Sultan, devlet görevlilerinin de kendisi
gibi bu yeni kurallara uyacaklarını aksi halde yargılanacaklarını belirtir. Adı konulmamış olsa da bu bir
rejim değişikliğinin resmî bir ağızdan ilk olarak dile
getirilişi sayılabilir. Ancak bu rejim değişikliğinin
gerçekleşebilmesi için çok önemli hazırlıklara ihtiyaç
vardır. Her şeyden önce devlet yönetiminde söz sa-

hibi olduğunu bilen ve bu sorumluluklarını üstlenme
kabiliyetine sahip olan bir ‘halk’ kavramının doğması
gerekmektedir. Bundan sonraki süreçte çeşitli vasıtalarla başta halk kavramı olmak üzere meşrutiyete yönelik bir hazırlık dönemi yaşanır.
Ancak Osmanlı’da bir rejim değişikliği fikri birden
bire ve ilk olarak Tanzimat Fermanı’yla ortaya çıkmamış gibi görünmektedir. İlk olarak gönderdiği sefirler
aracılığıyla Avrupa devletlerinin nasıl yönetildiği konusunda bilgi sahibi olmak isteyen imparatorluğun,
çağa uyum sağlama konusunda ‘devlet yönetiminin
modernize edilmesi’ gibi bir görüşe çok uzak olmadığı düşünülebilir. Bu konuda ilk söylemleri kaleme
alan İbrahim Müteferrika’nın da böyle bir oluşumdan
cesaret aldığı var sayılabilir.
Osmanlı ülkesine matbaanın gelişini takiben basılan
ilk eserlerden biri, İbrahim Müteferrika’nın Usûlü’l Hikem fi Nizamü’l-Ümem (1731)’idir. Bu kitap, Osmanlı ülkesinde farklı devlet yönetim biçimlerinden söz
eden ilk kitaptır. İbrahim Müteferrika bizzat telif ettiği
bu kitapta, bir devletin çevresindeki devletlerin nasıl
idare edildiklerini bilmesinin onun menfaatleri açısından önemli olduğunu ileri sürmüş ve bu fikre dayanarak başka devlet yönetim biçimlerinden bahsetmiştir.
Böylece Osmanlı insanının zihnine farklı yönetim
biçimlerinin de olduğu fikri düşmeye başlamıştır. Bu
bir başlangıç söylemidir. Ancak Avrupa devletleriyle
yakınlaşmalar ve diğer oluşumlar Osmanlı’yı bir rejim değişikliğine zorlar. Yine de unutmamak gerekir
ki 18. yüzyıl açısından değerlendirildiğinde Osmanlı
İmparatorluğu’nun asıl önceliği, ordusunun yenilenmesi ve tanzimidir. Çünkü bir ülkenin en önemli
önceliği sınırların güvenliğidir ve askeri başarılardır.
Osmanlı, Usûlü’l Hikem fi Nizamü’l-Ümem ile rejim
değişikliği açısından önemli bir olay olan Fransız İhtilali (1789)’nin ilanı arasında ordusunu düzenlemekle
meşgul olur. Fransız İhtilali, Osmanlı’yı doğrudan ilgilendirmez. Ancak ihtilal, şüphesiz öncelikle Avrupa
olmak üzere çok geniş bir etki alanı oluşturur. Giderek
Osmanlı İmparatorluğu’nu da etki alanı içine alır. 19.
yüzyılın başından itibaren de rejim değişikliği ile ilgili
ilk ifadeleri taşıyan Tanzimat Fermanı’nın hazırlıkları
yapılır. Kaynaklar Tanzimat Fermanı’yla (1839) ilgili
bütün hazırlıkların yenilikçi bir sultan olan II. Mahmut tarafından yapıldığını, ilanı işinin Abdülmecid’e
kaldığını kaydetmektedirler. Dolayısıyla Usûlü’l Hikem fi Nizamü’l-Ümem ile rejim konusundaki fikir-
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tanının dikkate almak zorunda olduğu kararlar alabilmeleri bu fermanın önemli özellikleridir. Devlet bu
iki fermanı ilan ederken, homojen olmayan yapısını
bir anlamıyla tavizler vererek modernize etmek ve
birlikte tutarak ömrünü uzatmak ister. Ancak bu anlamda attığı adımlar lehine oluşumları getirmez.

lerin Tanzimat’a kadar olgunlaştığı ve bu fermanla da
açığa çıktığı söylenebilir. Bu süreç 1856’da ilan edilen
Islahat Fermanı’yla bir tarafıyla hızlanmış ancak diğer
bir tarafıyla da zorlaşmıştır. Çünkü Islahat Fermanı’yla
Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırları içinde yaşayan ve
Müslüman olmayanlara verilen haklar, bundan sonra
tahta geçen sultanları meşrutiyeti ilan etme konusunda düşündürecektir.
4
3

Meşrutiyet fikrinin oluşmasında Tanzimat ve Islahat
fermanlarının işlevini yorumlayabilmek.
Osmanlı İmparatorluğu’nda bir rejim değişikliğinin
gerçekleştirilmesi ve meşrutiyetin ilanı konusunda
devlet adına atılmış ilk adım Tanzimat Fermanı’dır.
Bu fermanda siyasal coğrafyasında yaşayan herkese
eşitlik garantisi veren sultan, bu sözü verilen düzen
ve eşitliğin yeni düzenlenecek ‘kanun’larla sağlanacağını ifade eder. Bu meşrutiyet için gerekli şartlardan
birinin ‘yazılı kanun fikri’nin gerçekleştirilmesi adına
ilk somut adımdır. Öte yandan imparatorluk coğrafyasında yaşayan herkese verilmiş olan ‘eşitlik’ garantisi, herkesin canının, malının, şeref ve namusunun
devletin korumasında olduğu ifadeleri, ‘yeni devlet
anlayışı’ için gerekli olan ‘millet’ ve ‘halk’ fikrine giden yolun açılması anlamına gelmektedir. Çünkü bir
imparatorluk olan Osmanlı farklı millî, dinî, lisanî vs.
kimlikleri coğrafyasında barındırmaktadır. Bu farklı
unsurların bir arada tutulması Osmanlı Devleti’nin
menfaatlerine inanan ve bu menfaatler etrafında buluşan, mücadele eden, kararlar alan bir millet ve halk
kavramının oluşmasıyla mümkün olabilecektir. Bunun adımı, Tanzimat Fermanı’nda yer alan herkesin
devletin önünde eşit olduğu fikridir. Ayrıca Tanzimat
Fermanı’yla yetkilerini bir meclisle paylaşacağını ve
devleti ‘yazılı kanun’larla yöneteceğini ifade eden Sultan Abdülmecit, yeni bir rejime geçişi haber vermiştir.
Ancak bu rejim değişikliği için ciddi sosyal bir dönüşüme ihtiyaç vardır.
Meşrutiyet konusundaki ikinci somut adım Islahat
Fermanı’dır. Tanzimat Fermanı’nda verilen sözlerin
yerine getirilmediğini iddia eden Avrupa devletleri tarafından baskıyla ilan ettirilmiştir. Bu fermanla
gayrimüslim tebaaya daha fazla sosyal ve hatta siyasal haklar verilmiştir. Ancak buna rağmen ne müslim
ne de gayrimüslim tebaanın memnuniyeti sağlanabilmiştir. Özellikle Osmanlı ülkesinde yaşayan ve
Müslüman olmayan topluluklara verilmiş dinî haklar,
kendi meclislerini oluşturabilmeleri ve Osmanlı sul-
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Fransız İhtilali ile meşrutiyet değerleri arasındaki ilişkiyi dile getirebilmek.
Fransız İhtilali (1789), dünyaya insan hak ve hürriyetleri fikriyle küçük milliyetçilikler fikrinin yayılmasını
getirmiştir. Aslında bu iki fikir birbiriyle çok iç içedir.
İnsanın hak ve hürriyetleriyle tanışması, bireyin doğmasını ve skolastik bir anlayıştan çıkarak kendi kimliği ile ilgili arayışlarını getirecektir. Bu arayışların bir
kısmı, doğrudan insanın kendi dünyasıyla ilgiliymiş
gibi görünmesine rağmen giderek sosyal hayatı da
yönlendiren bir birikimi olgunlaştırırlar. Birey kendi kimliğiyle ilgili arayışlarının içinde aidiyetlerini
sorgulayacak ve millî kimliğine ulaşacaktır. Böylece
Fransız İhtilali’nin diğer oluşumuna ‘küçük milliyetçilikler’ fikrine varılır.
Şüphesiz ‘küçük milliyetçilikler’ fikri, öncelikle
Osmanlı’nın da içinde olduğu imparatorlukları etkileyecektir. Bu durumda imparatorluk fikrinden gelen bir alışkanlıkla siyasal coğrafyasındaki genişliği
aynıyla korumak isteyen Osmanlı, millî bir devlete
dönüşmeyi ister. Bu istekle de yapay da olsa bir ‘Osmanlı Milleti’ yaratmayı planlar. Tanzimat ve Islahat
fermanlarıyla verilen haklar ve eşitlik sözleri, Osmanlı milleti yaratma arzusunun adımlarıdır.
Fermanlarda verilen devlet önünde eşitlik, sultanın
yetkilerinin daraltılması, devlet yönetiminin yazılı
bir anayasa ile ve meclisle yürütüleceği konusundaki
teminat, devlet yönetimi konusunda halkın da yazılı
ya da sözlü fikir beyan edebilme hakkı Meşrutiyet’e
giden yolu açar. Zira bütün bunlarla meşrutiyet için
ihtiyaç duyulan meclisin yapısı hazırlanmakta, hem
yöneten hem de yönetilenler adına bir dönüşüm başlatılmaktadır. Meclise, devletin menfaatlerini kendi
menfaatleriyle örtüştürebilen bir halk ve milletle gidilebilirdi. Osmanlı bu sebeple Fransız İhtilali ile yayılmaya başlayan milliyetçilik anlayışını kullanarak
parçalı yapısını birleştirmek ister. Ancak aynı anlayış
bu parçalı yapının daha da ayrışmasına yol açar. Zira
Osmanlı meşrutiyetlerinin başarısız olmasının temelinde bütüncül bir millî devlet anlayışının gerçekleştirilemeyişi vardır.
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Yeni Türk Edebiyatına Giriş II
Yeni Osmanlılar’ın meşrutiyetin ilan edilmesindeki rolünü ifade edebilmek.
Yeni Osmanlılar, Osmanlı ülkesinin meşrutiyetle idare edilmesi fikrine inananların kurduğu bir sivil toplum örgütüdür. Bugünkü anlamıyla Yeni Osmanlılar’ı
bir siyasal parti çalışması gibi düşünmek mümkündür. Özellikle de Tanzimat Fermanı’yla haber verilen
yeniliklerin hayata geçirilmediğini düşünen memnuniyetsizlerin oluşturduğu bir gruptur. Hedefleri Osmanlı İmparatorluğu’nun rejimini yenileyerek yoluna
devam etmesini sağlamaktır. Osmanlı’nın içine düştüğü olumsuz durumun ancak meşrutiyetle çözülebileceğine inanmaktadırlar. 1865’te İstanbul’da gizli bir
dernek olarak kurulurlar. Kuruluşunda Namık Kemal
ve Ziya Paşa gibi devrin tanınmış edebiyatçılarının da
bulunduğu Yeni Osmanlılar Cemiyeti’nin kurucusu,
Nuri Bey, para kaynağı ise Mısır Prensi Mustafa Fazıl
Paşa’dır. Kuruluşu aşamasında henüz şehzade olan V.
Murat ve Abdülhamit tarafından desteklenen cemiyet, giderek hakkında karar alınan ve üyeleri sürgüne
gönderilen zararlı bir oluşum haline gelir. Özellikle
de Kararname-i Âli (1867) ile Avrupa’ya kaçmak durumunda kalan Yeni Osmanlılar’ın üyeleri, böylece
faaliyetlerini İstanbul’dan Avrupa’ya taşımış olurlar.
Orada yürüttükleri basın faaliyeti ve çıkardıkları
gazeteler ile Osmanlı’nın rejimini eleştirirler ve bu
arada da meşrutiyet fikrini yerleştirmeye çalışırlar.
Avrupa’da Hürriyet, Muhbir ve Ulum gazetelerini çıkarırlar. Bütün bu faaliyetleriyle Osmanlı İmparatorluğu üzerinde ciddi bir baskı oluştururlar. Özellikle
de üyelerinin bir kısmının aynı zamanda edip olması
Yeni Osmanlılar’ın en ayrıcalıklı tarafıdır. Çünkü gazetelerdeki yazı faaliyetlerini edebî eserleriyle de sürdürme imkânını kullanırlar.
Yeni Osmanlılar Meşrutiyet’in ilanından sonra
Kanun-ı Esasi’nin yazılması için kurulan komisyonda
da varlık göstermişler ancak yine başarısızlığı üzerine
de sürgüne gönderilmişlerdir.
Meşrutiyet’in ilan edilmesi sürecini açıklayabilmek.
Meşrutiyet’in bir yönetim biçimi olarak Osmanlı dünyasına tanıtılmasında en önemli hizmeti gazeteler yaparlar. Halkı yeni bir devlet anlayış, Batı medeniyeti
ve modernleşme gibi konularda eğiten gazeteler, Yeni
Osmanlılar’ın da ciddi bir faaliyet alanı olur. Yeni Osmanlılar, kendilerine yönelik olarak alınmış tedbirlere rağmen uzun yıllar boyunca İstanbul ve Avrupa’da
yayımladıkları gazeteler ve yazdıkları edebi metinlerle
meşrutiyet fikrini işlerler.

Abdülaziz’in vefatı üzerine tahta çıkan V. Murat, ruh
sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle tahttan indirilmiş ve onun yerine tahta çıkarılan Abdülhamit de
bir müddet bekledikten sonra meşrutiyet hazırlıklarını başlatmıştır.
Abdülhamit bir yandan teşekkül ettirdiği bir komisyon ile Kanun-ı Esasi’nin yazımı başlatırken diğer
yandan da Mithat Paşa’nın hazırladığı Talimat-ı muvakkate ile ilk seçimlerin yapılmasını sağlar. Talimat-ı
muvakkate ile yapılan ilk seçimlerde Osmanlı’nın ilk
meclisine 80’i Müslüman 50’si gayrimüslim olmak
üzere 130 milletvekili seçilir.
Kanun-ı Esasi 23 Aralık 1876’da Balkanlardaki meseleleri tartışmak üzere İstanbul’da toplanmış olan Tersane Konferansı’nın açılış gününde ilan edilir. Tersane
Konferansı’nda Osmanlı aleyhine bir takım kararlar
alınır. Osmanlı’nın bu alınan kararlara uymaması üzerine “93 (1293) Harbi” olarak bilinen Osmanlı Rus Savaşı (1877-1878) başlar. Diğer yandan halk arasında da
Meşrutiyet’in ilanı doğrultusunda heyecanlı bir süreç
başlamıştır. Bunun üzerine Abdülhamit, Osmanlı Rus
Savaşı’nı bahane göstererek Kanun-ı Esasi’nin yazım
komisyonunda çalışanları İstanbul’dan uzaklaştırır.
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Kendimizi Sınayalım
1. I. Meşrutiyet hangi yıl ilan edilmiştir?
a. 1859
b. 1876
c. 1839
d. 1826
e. 1856
2. Birinci Meşrutiyet hangi Osmanlı sultanı zamanında ilan
edilmiştir?
a. II. Mahmut
b. Abdülaziz
c. V. Murat
d. II. Abdülhamit
e. I. Abdülmecit
3. Aşağıdakilerden hangisi Islahat Fermanı hakkında doğru
bilgileri içerir?
a. 1856- I. Abdülmecit
b. 1876-II. Abdülhamit
c. 1839- I. Abdülmecit
d. 1826-II. Mahmut
e. 1908- II. Abdülhamit
4. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Kanun-ı esasi, Osmanlı’nın ilk yazılı anayasasıdır.
b. Meşrutiyet için Kanun-ı Esasi ve Meclis-i Mebusan
vazgeçilmez iki önemli oluşumdur.
c. Islahat Fermanı, Tanzimat Fermanı’nın daha geliştirilmiş ve ayrıntılandırılmış biçimidir.
d. Tanzimat Fermanı’nda bazı haklarından vazgeçtiğini
belirten Sultan meşrutiyeti müjdeler.
e. Meşrutiyet’i hazırlayan süreçte en önemli yardım,
Avrupa ülkelerinden alınır.
5. Yeni Osmanlılar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a. 1865’te kurulmuş bir dernektir.
b. Osmanlı Devleti’nin devam etmesini ancak rejiminin
değişmesini isterler.
c. Faaliyetlerini çoğunlukla yurt dışında sürdürürler.
d. Osmanlı Devleti için meşrutiyeti sakıncalı bulurlar.
e. Avrupa’daki faaliyetlerinin maddi destekçisi Mustafa
Fazıl Paşa’dır.

6. Aşağıdakilerden hangisi ‘Meşrutiyet Osmanlı için neden
gereklidir?’ sorusunun cevabı olamaz?
a. İmparatorluk anlayışı artık eskimiştir, devlet anlayışını yenilemek gerekir.
b. İnsanın önemsendiği bir sistemi getiren Fransız ihtilali, devletin de bu doğrultuda değişimini başlatır.
c. Yeni insan anlayışı, devlet yönetiminde insana söz
hakkı tanır.
d. Ulema, meşrutiyetin daha İslamî bir yönetim olduğunu söyler.
e. Batılılaşma devletin de modernizasyonunu gerektirir.
7. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Meclis-i Mebusan’ının
kapatılma sebebidir?
a. Osmanlı ulemasının baskısı
b. Osmanlı Rus Savaşının başlaması
c. Halkın meşrutiyeti beğenmemesi
d. Aydınların meşrutiyete karşı çıkması
e. Meclis-i Mebusan için seçimlerin yapılamaması
8. Osmanlı’nın gelirlerini denetlemek ve borçlarının ödenmesini düzenlemek üzere kurulan ve devletin ekonomik
bağımsızlığının başka devletlerin eline verilmesi anlamına
gelen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
a. Meclis-i Mebusan
b. Encümen-i Dâniş
c. Yeni Osmanlılar Cemiyeti
d. Meclis-i Ahkâm-ı Adliye
e. Duyun-ı Umumiye
9. Birinci Meşrutiyet’le Osmanlı milliyetçiliğinin başarılı
olamadığının anlaşılması üzerine benimsenen devlet ideolojisi aşağıdakilerden hangisidir?
a. İttihad-ı İslamcılık
b. Adem-i merkeziyetçilik
c. Osmanlıcılık
d. Batıcılık
e. Türk milliyetçiliği
10. Yeni Osmanlılar Cemiyeti’nin kuruluş sebebi nedir?
a. Türk tiyatrosunun kurulmasını sağlamak
b. Edebiyatın Batılılaşmasını sağlamak
c. Basını kontrol etmek
d. Osmanlı Devleti’ni Batı ülkelerinde temsil etmek
e. Osmanlı Devleti’nde rejim değişikliğini gerçekleştirmek
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Okuma Parçası

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı

TANZİMAT
Zamanımızın inkılabât [değişimlerini] ve terakkiyâtını [ilerlemelerini] şâirane ve müteessirane [etkilenmiş/duygulanmış] bir nazarla müşahede edenler [görenler/şahit olanlar]
bir kerre vatanımızda iki üç yüz seneden beri dökülen hûn-ı
nâ-hâkları [haksız yere dökülen kanları], müsadere olunan
[elinden zorla alınan] malları, pâmal edilen [ayak altına alınan] namusları düşünür, bir kere de Tanzimat’ı gözönüne alır
ise Gülhane Hattı’nı hukuk-ı beşerin [insan haklarının] mahfazası [korunması] için yapılan mûcizat-ı adaletten [adaletin
mucizelerinden] biri addeder [sayar]. Lâkin ahval-i âlemi
[dünyanın hâllerini] her türlü nümayişlerden [gösterişlerden] tecrid ederek [arındırarak] hakikati üzre [gerçek boyutuyla] görmeğe çalışanlar nezdinde [gözünde] müsellemdir
[kabul edilir] ki Tanzimat hadd-i zâtında [aslında] hukuka
müteallik [ilişkili] değil sırf siyasi bir eserdir.
Vâkıa zâhirine [dış görünüşüne] bakılsa herkesin hayatına,
malına, ırzına kâfil [kefil] olmak için yapılmış zannolunur.
Fakat hakikat-i hâlde [gerçekte] devletin hayatını temin [koruma altına almak] maksadıyla ilân olunmuş idi.
Malumdur ki bundan kırk-kırk beş sene evvel Devlet-i
Aliyye’nin [yüce devletin/Osmanlı Devleti’nin] zaten müşrif-i
indiras olan [yıkılmış olan şerefi] tesisat-ı siyasiyyesi [siyasi
yapısı] bütün bütün mahvolmuş [bozulmuş] ve Avrupa’nın
kavaid-i idaresi [idari kuralları] bir galebe-i mutlaka [kesin
bir üstünlük] hâsıl etmiş [elde etmiş] idi. (…)
Gülhane Hattı bazılarının zannı gibi Devlet-i Aliyye için
şartname-i esasi [yerine getirilmesi gereken esas şartlar]
değildir. Yalnız şartname-i hakikimiz olan şer’-i şerifin
[İslam’ın esaslarının] bazı kavâidini [kurallarını] teyid ile
[güçlendirerek] beraber Avrupa’nın fikrine muvafık [uygun]
birkaç tedbir-i idareyi [idari tedbiri] müeyyid [güçlendiren]
bir beyannameden ibarettir.

1. b

Kaynak: Namık Kemal, “Tanzimat”, İbret, Nu. 46, 4 Ramazan
1289/24 Teşrin-i evvel 1288, s. 1-2.
(Namık Kemal Osmanlı Modernleşmesinin Meseleleri Bütün Makaleleri 1, haz. Nergiz Yılmaz Aydoğdu- İsmail Kara,
Dergâh Yayınları, İstanbul, 2005, s. 221-222’den alıntı.)
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Yanıtınız yanlış ise “Osmanlı’da Meşrutiyet Uygulamaları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Islahat Fermanı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Islahat Fermanı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Tanzimat Fermanı” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Meşrutiyet’e Giden Yolda Yeni Osmanlılar Cemiyeti” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Meşrutiyet Nedir?” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Osmanlı Rus Savaşı ve Meclis-i
Mebusan’ın Kapatılması” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Islahat Fermanı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Osmanlı Rus Savaşı ve Meclis-i
Mebusan’ın Kapatılması” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Meşrutiyet’e Giden Yolda Yeni Osmanlılar Cemiyeti” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Monarşi, tek kişinin iradesine bağlı bir devlet yönetim sistemidir. Bu sistemde yönetimi üstlenen kişinin sorumluluklarını paylaştığı bir meclis olmadığı gibi yazılı bir anayasa da
yoktur. Yönetim soya bağlı olarak devam ettiği için de seçime
ihtiyaç duyulmaz. Monarşilerde yönetici kişi önemlidir ve
üstünlük sıfatlarıyla donatılmıştır. Bu sebeple yapıp ettikleri
sorgulanamaz. Halka önem vermeyen monarşi, ilkel bir yönetim biçimidir.
Sıra Sizde 2
Osmanlı’da rejim değişikliğini gerekli kılan sebeplerin başında, devletin her alanda artık eskimiş olduğu fark edilen idari
yapısı vardır. Devlet bu eskimiş yapıyı ve zararlarını ortadan
kaldırmak için kendini yenilemek ister. Avrupa’da üstün bir
medeniyetin doğmuş olması ve bu medeniyetin Osmanlı’ya
eskimiş devlet yapısını giderek daha fazla hissettirmesi diğer
önemli sebeptir.
Ancak asıl büyük sebep, Fransız İhtilali’nin dünyaya yaydığı
yeni görüş ve yaşama biçimleridir. İnsan hak ve hürriyetleri
ile küçük milliyetçilik hareketleri karşısında ayakta durmaya
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çalışan Osmanlı, bu yeni akımları karşılamak ve kendi yapısını korumak için pek çok alanda yaptığı gibi devlet yönetim
sisteminde de değişikliğe gitmek ister.
Sıra Sizde 3
Osmanlı’da meşrutiyetin başarılı olması için iki önemli oluşumun gerçekleşmesine ihtiyaç vardır. Bunlardan ilki ‘Osmanlı
milleti’nin, ikincisi ise halkın meydana gelmesidir. Osmanlı’nın
çok milletli imparatorluk yapısı, Fransız İhtilali’nin getirdiği
millet anlayışının oluşmasının önünde önemli bir engeldir.
Yapay milliyetçilik modeliyle bir yol bulmaya ve Osmanlı milletini oluşturmaya çalışan devletin yapısındaki dengesizlikler,
bu hedefin gerçekleştirilmesini zorlaştırır. Ellerinde bulundurdukları maddi güç sayesinde daha erken uyanan ve kendi millî
kimliğini keşfeden gayrimüslim tebaa, Osmanlı kimliği altında
durmayı istemez. Doğal olarak kendi millî kimliği yararına bir
tavrı benimser. Burada unutulmaması gereken bir husus da
Avrupa ülkeleri ve Rusya’nın hesaplarıdır.
Bütün bu olumsuzluklar Osmanlı dünyası için millet gibi,
halkın da gerçekleşmesine engel olur. Halkın doğabilmesi
için bireylerin devlet yönetimine katılabileceklerine inanmaları, devlet yönetimi konusunda görüş sahibi olmaları ve
görüşlerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmeleri gerekir.
Öte yandan devlet yönetimini üstlenen kişinin tanrısal niteliklerinden soyunması gerekir. Bütün bunlar çok uzun bir zamana ihtiyaç duyan tam bir zihinsel dönüşümü gerektirmektedir. Osmanlı katı devlet anlayışı dolayısıyla millet ve halkı
gerçekleştirmek için adımlarını geç ve tereddütlü biçimde
atar. Bu tereddütler ve kaybedilmiş zaman, meşrutiyetin başarısız olmasına yol açmıştır.
Sıra Sizde 4
Osmanlı Devleti’nin Osmanlı ve İslam kimliğine yönelmesinin temel sebepleri, yeni dünya düzenini anlayamamış olması ya da anlamakta geç kalmasıdır. İmparatorluk, idari yapısında köklü bir değişikliğe yanaşmaz. Geniş imparatorluk
coğrafyasında sadece idari sistemini yenileyerek yoluna devam etmeyi ister. Osmanlıcılık ve İslamcılık, imparatorluğun
kendi dinamiklerinden ürettiği ve bütünleştirici güç taşıyan
anlayışlardır. Her iki anlayışta da geniş topraklara hükmetme
söz konusudur.
Osmanlı, devletin büyüklüğünün ve zenginliğinin, geniş bir
coğrafyaya sahip olmasıyla ölçüldüğü -Orta Çağ’a özgü- devlet anlayışından uzaklaşmayı istemez. Bu gerçekçi olmayan
ve tamamen alışkanlıklarla açıklanabilir bir yaklaşımdır.
Fakat hem Osmanlıcılık hem de İslamcılık bir taraftan tek
bir ideal etrafında bütünleşme imkânı sunmakta, böylece
homojen bir yapı oluşmasına yardımcı olmaktadır. Osmanlı
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Devleti bu sebeple milliyetçiliğin modern bir anlayış olarak
yaygınlaşması üzerine Osmanlı Milliyetçilik anlayışını sonra
da İslam’ın siyasal temsili halifeliğin kendinde bulunması ve
halkının büyük kısmının Müslüman olması dolayısıyla İslam
birliğini (İttihad-ı İslam) gerçekleştirmeyi ister.
Sıra Sizde 5
Tanzimat’ın ilanına kadar yapılan en önemli değişiklik Osmanlı ülkesine matbaanın getirilmesidir. Çünkü matbaa
kitap ve süreli yayın basımını gerçekleştirerek bilginin dağılması, herkese ulaşması ve öğrenilmesinin önünü açar.
Böylece bütün dünyada olduğu gibi Osmanlı’da da aydınlanma başlar. Avrupa ülkelerine gönderilen önce geçici sonra
daimi statüdeki sefirlerin/büyükelçilerin yaptıkları gözlemler, bu yeniliklerin yol haritasını verir.
Tanzimat’ın ilanına kadar yapılan diğer önemli değişiklikler,
orduda ve eğitim sistemindedir. Paralel şekilde yürütülen bu
değişiklik şüphesiz devletin toprak güvenliği için önemlidir.
Ancak ordunun eğitimi için Avrupa’dan hocaların getirilmesi
eğitim konusunda da önemli adımların atılmasını sağlamıştır. Batılı eğitim sistemini benimseyen okulların açılması ilerleyen zamanda Osmanlı’nın bütün eğitim sistemini gözden
geçirerek yenilemesinin önünü de açmıştır.
Tanzimat’a uzanan zamanda son ve en önemli yenilik,
1826’da II. Mahmut Dönemi’nde yapılan ve Vaka-yı Hayriye
denilen değişimdir. Vaka-i Hayriye ile Yeniçeri Ocağı kapatılarak yerine Âsakir-i Mansure-i Muhammediye kurulmuştur.
Yenilikçi bir sultan olan II. Mahmut ayrıca Fransız İhtilali’nin
dünyaya yaydığı insan hak ve hürriyetleri ile küçük milliyetçilikler görüşlerini fark etmiş ve Tanzimat Fermanı’ndaki bu
tür beyanları hazırlayan değişiklikleri de başlatmıştır.
Sıra Sizde 6
Tanzimat Fermanı Osmanlı Devleti’nin Batı medeniyeti
karşısında geri kaldığını fark ettiğini ve kendine çeki düzen
vermeyi istediğini ilan eden bir fermandır. Devlet bu fermanı bizzat ilan ederek yeni bir dönemi başlatır. Ancak Islahat Fermanı Avrupalı devletlerin baskısıyla ilan edilmiştir.
Osmanlı’nın Tanzimat’la gerçekleştirme vaadinde bulunduğu
hükümleri yerine getirmediği iddiasıyla hareket eden Avrupa
devletleri, Islahat Fermanı ile daha büyük tavizler verdirirler.
Islahat Fermanı, Tanzimat Fermanı’na göre daha ayrıntılı bir
fermandır. Eşitlik ilkesine dayanarak gayrimüslim tebaanın
dinî haklarını genişleten ferman bu anlamda din adamlarına
maaş vermek, dinî vakıfların kurulmasına, ibadethanelerin
kurulması ve tamir edilmesine izin vermek gibi ciddi tavizlerle doludur. Ancak Tanzimat Fermanı daha düz ve sade bir
fermandır, bu türden ayrıntıları yoktur.
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Sıra Sizde 7
Şinasi’nin halkın devletin yönetimi konusundaki görüşlerini ifade etme hakkına vurgu yapmasının sebebi, fermanın
halkın anlayacağı bir dille yazılmamış olması ve anlaşılmadığı için de hayata geçememesinden kaynaklanır. Tanzimat
fermanı halka alışılmışın dışında bir devlet-halk yaklaşımını
dile getirerek halka haklar sunmaktadır. Bu dünyada meydana gelen modernizme uyum sağlama anlamına gelir. Özellikle Şinasi’nin faaliyet alanı olarak gazeteler, bu yeni devlet
ve halk anlayışının kazanılmasında önemli bir aracı kurum
olarak görev yaparlar.
Halkın yönetim konusundaki görüşlerini ifade etme hakkı,
bir insan hakkıdır. Bu devlet yönetimi konusundaki iradenin
yukarıdan aşağıya, halka inmesi anlamına gelir. Ancak insanların bu haklarını kullanabilmesi, onu tanıyıp bilmeleriyle
mümkün olabilecektir. Şinasi bunu üstlenir. Başka bir söyleyişle halka halk olmayı öğretmek ister. Diğer yandan da yeni
devlet anlayışı konusunda fikirler sunarak devlete de devlet
olmayı öğretir. Böylece devletle halk arasında monarşik sistem yüzünden oluşan uzaklık kapatılmaya çalışılır.
Sıra Sizde 8
Yeni devlet sisteminde halk asıl unsurdur. Devlet ise varlığını
halka borçlu olduğu için ona hizmetle yükümlüdür. Bu yeni
yapı, insana değer verilmesi ve bireyin doğmasıyla ortaya
çıkmıştır. İnsanın merkezde yer aldığı ve düzenin insan esas
alınarak yeniden yapılandığı süreçte, devlet sisteminin de bu
anlayışla yeniden düzenlenmesi gerekir. Osmanlı imparatorluk anlayışından bütünüyle vaz geçmek istemez. Ancak modernizmi de görmezden gelemez. Halkın devletin yönetim
sisteminde söz sahibi olduğu, devletin halka hizmet ettiği bu
anlayışa büyük kırılmalara yol açmadan dönüşme planlanır.
Hedef halkın da yönetimde söz sahibi olduğu meşruti bir idaredir. Fakat bunun için devlet yönetimine katılmanın bir hak
ve sorumluluk olduğunu bilen halkın, öte yandan devletin
menfaatleriyle kendi menfaatlerini eş tutan milletin meydana
gelmesi gerekir. Bu dönüşüm için gazetelere büyük iş düşer.
Geniş kitlelere kısa aralıklarla ulaşan gazeteler ve dergiler, yeni
devlet anlayışını, halkın ve devletin birbirleri karşısındaki konumlarını anlatarak dönüşümü yavaş yavaş gerçekleştirirler.
Sıra Sizde 9
Yeni Osmanlılar’ın en yaygın olarak kullandıkları faaliyet alanı, süreli yayınlar ve özellikle de gazetelerdir. Onlar,
İstanbul’da ve Avrupa’da çıkardıkları gazetelerle meşrutiyet
etrafında bir kamuoyu oluşturmaya çalışırlar. Böylece meşrutiyet için gerekli olan halkı oluşturmak ve onun desteğini
sağlamak mümkün olacaktır. Gazeteler kısa aralıklarla ve çok
sayıda basıldıkları için geniş bir kitleye ulaşma ve ulaştıkları

kitleleri ikna etme kabiliyetine sahiptirler. Yeni Osmanlılar
bu faaliyetleriyle öncelikle bir bilinç kazanarak devletin yönetimine katılacak olan halkı yetiştirirler. Halk, yapılan seçimlerle kendi içinden seçtiği temsilcileri meclise göndererek
devlet yönetimine katılacaktır.
Gazeteler bugünden bakıldığında geniş kitlelere ulaşabilecek
en kısa ve hatta tek yoldur. Osmanlı için çok yeni bir yol olmasına rağmen devir içerisinden sosyal, siyasal, düşünsel ve
edebî dönüşüm gazetelerle gerçekleştirilir.
Sıra Sizde 10
Kanun-ı Esasi’nin ilk yedi maddesi devlet yönetiminde sultanın yerini, hak ve sorumluluklarını düzenleyen maddelerdir.
İlk dört maddede saltanatın ilerleyiş sürecini belirlenir. Buna
göre Osmanlı sultanı, hanedanın en yaşlı erkeği olacaktır. Sultanın halifelik hakkı korunacaktır. Padişahın dokunulmazlığı
kutsal bir konumda tutulacak ve yaptıklarından, aldığı kararlardan dolayı hesap verme durumunda olmayacaktır. Bakanların atanması ve görevden alınması, adının hutbelerde yer
alması, adına para bastırılması, yabancı devletlerle anlaşmalar
yapması, meclis-i mebusanın toplanması ya da fesh edilmesi,
savaş ve barış ilanları, şeriat hükümlerinin uygulanması konusu, yasaların verdiği cezaların affı veya hafifletilmesi sultanın
yetki alanındadır. Kanun yapma yetkisi meclise ait bir hak olmasına rağmen bu kanunların kabul edilmesi ve uygulanması
sultanın onayıyla mümkün olacaktır.
Buna göre aslında meşrutiyet getirilmiş olmasına rağmen
sultanın yetki ve sorumluluklarında büyük değişikliklere gidilmediği anlaşılmaktadır. Sultan meclisin oluşturulmasına
ve bakanlıkların kurulmasına rağmen yetkilerin büyük kısmını kendi elinde tutmaya devam etmektedir. Bu durumla
ilgili olarak çeşitli gerekçeler düşünülebilir. Bunlardan ilki
alışılmış devlet anlayışından uzaklaşmanın zorluğudur.
Kutsanmış kişiliği ile devletin idaresini tek başına yürütme
sorumluluğunun ve isteğe çok bağlı bir yönetim biçiminin,
meclis ve bakanlarla paylaşılması, yapıp edilenlerin yazılı
kanunlar çerçevesinde yürütülmesi ancak bir olgunlaşma
süreci sonrasında yapılabilirdi. Tanzimat’tan Meşrutiyet’in
ilanına kadar geçen zaman -hem devlet hem de halk cephesinde- bu olgunlaşma için yeterli bir zaman değildir. Bütün
çabalara rağmen sultan yetkilerini paylaşmayı istemez. Halk
da sultanın kutsanmış kimliği karşısında hangi sorumlulukları nasıl yükleneceğini bilemez.
İkinci gerekçe millet ve halk kavramlarının gerçekleşmesi
konusunda taşınan endişeler olmalıdır. Özellikle Osmanlı
gibi büyük imparatorlukların coğrafyası, içinde farklılıkları
barındırır. Bu noktadan bakıldığında Fransız İhtilali sonrasında gelişen milliyetçilik söylemleri, bütüncül bir anlayış
olan milletin meydana gelmesini imparatorluklar açısından
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daha da zorlu hâle getirmiştir. Kaldı ki Osmanlı yapay bir
millettir. Dolayısıyla farklı dilleri konuşan, farklı milletlere
ve dinlere mensup kalabalıkları sadece menfaat bağlarıyla
bir arada tutmak daha uzun bir zamanı ve daha zorlu bir
çalışmayı gerektirirdi. Tanzimat sonrasında bütün Osmanlı
sultanlarının meşrutiyeti ilan etme konusunda söz vermiş
olmalarına rağmen tahta geçince ayak sürümeleri, bütüncül
bir millet anlayışının oluşmadığını tespit etmeleri ve devletin selameti açısından meşrutiyetin uygulanabilirliğini henüz
mümkün görmemelerinden kaynaklanıyor olmalıdır.
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Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Osmanlıcılık fikir akımının özelliklerini ve temsilcilerini sıralayabilecek,
İslamcılık fikir akımının nasıl doğduğunu ve belli başlı niteliklerini açıklayabilecek,
Türkçülük akımının gelişimini ve Türk düşünce dünyasındaki yerini ifade edilecek,
Batıcılık düşüncesinin temsilcilerini değerlendirebilecek
bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.
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19. Yüzyılda Düşünce Akımları
GİRİŞ

Tanzimat Dönemi, Fransız İhtilali sonrasında gelişen milliyetçilik cereyanına karşı
Osmanlı’nın etnik ve dinî unsurları bir arada tutma ve modernleşme gayretinin ifadesidir.
Osmanlı Devleti etnik yapısı itibarıyla kompleks bir görünüm arz eder. 19. yüzyılın
başında nüfusun yaklaşık yüzde 40’ı gayrimüslimlerden oluşmaktadır. Gayrimüslimlerin
içinde yoğunluğu Rum ve Ermeniler oluşturur. Yahudilerin oranı da yabana atılamaz.
Kanunî Sultan Süleyman Dönemi’nde genişleyebileceği azami sınırlara ulaşan imparatorluk kısaca dünya tarihinde eşine az rastlanır biçimde bünyesinde sosyokültürel olarak
birbirinden farklı yapıları barındırır. Ancak Fransız Devrimi sonrası ivmelenen milliyetçilik cereyanları Yakın Doğu ve Orta Doğu’nun jeopolitik yapısının –ki bu büyük ölçüde
Osmanlı coğrafyası demektir- yeniden biçimlenmesine neden olacaktır. Yunanistan ve
Balkanların kopmasıyla başlayan süreç Misak-ı Millî’ye kadar sürecektir.
Milliyetçilik akımından en fazla etkilenen imparatorluk olarak Osmanlı, parçalanmayı önlemek ve bir arada yaşama arzusunu, uhuvvet-i siyasiye (siyasi kardeşlik) duygusunu yeniden sağlama adına çok çeşitli politikalar izleyecektir. Tanzimat Dönemi âdeta
imparatorluğun bekasını sağlamak için fikirlerin havada uçuştuğu gayretli bir süreçtir ve
Osmanlı aydını sürekli takip ettiği siyasi gelişmeler doğrultusunda pragmatik bir tavırla
devletin bütünlüğünü sağlamak için en kolay yoldan işine yarayacak düşünce akımını benimsemiştir.
Bu ünitede temel olarak Tanzimat Dönemi’nde öne çıkan düşünce akımları kronolojik
sırayla temsilcileri de dikkate alınarak değerlendirilecektir.

OSMANLICILIK
Osmanlılık-Osmanlıcılık Nedir?

Osmanlıcılık, 1699 Karlofça Antlaşması’ndan itibaren, önce yavaş sonra hızla toprak kaybetmekte olan Osmanlı Devleti’nin çözülme ve çökmesini önleme yanında devletin yönetim şeklinde birtakım değişikliler yapmayı hedefleyen bir fikrî ve siyasi akımdır. Osmanlı
Devleti’ni oluşturan bütün siyasi, etnik, dinî yapıları din, dil ve ırk farkı gözetmeksizin
yasalar karşısında eşit kabul eden, adalet ve hürriyet içinde bir arada yaşamayı prensip
edinen bir anlayıştır. Bir anlamda Osmanlı’nın kuruluş sürecinde ve belirli oranda fiiliyatta da olan durumu yayma ve anayasal bir hâle getirme çabasıdır. Zaten “Osmanlı” ifadesi
Müslüman Türkler yanında Osmanlı siyasi idaresinde yaşamakta olan bütün unsurları da
kapsayan bir ifadedir. Osmanlı Dönemi’nde asli unsur olan Türklere Osmanlı denmesi
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İttihat-ı Anasır: Unsurların
birleşimi demek olan bu ifade,
Tanzimat döneminde, çeşitli etnik
ve dini yapıların bir arada uyum
içinde yaşayabilmesi idealinin
karşılığı için kullanılır.
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yanılgıya yol açmamalıdır: “Batıda Türklük, İslamlıkla aynı anlamda kullanılır; Müslüman
olana Türk oldu denirdi” (Lewis, 1970, s.12-13)
19. yüzyılın başında ve ortalarında etnik ve dinî kimliklerin milliyetçilikle kabarmaya
başlayan aidiyet duygusu, yeni yeni kendini belli etmeye başlamıştır. Ancak henüz tam,
organize ve hızlı bir biçimde Osmanlı’dan kopuşlar başlamamıştır. Bu bakımdan Tanzimat
Dönemi Osmanlı aydını Osmanlıcılık fikriyle pek çok etnik, siyasi ve dinî kimliği bünyesinde barındıran devleti, ortak bir paydada bir arada tutma çabasındadır. Osmanlılık bilinci uyandırılacak ve bu kimlikler Osmanlılık şemsiyesi altında bir arada tutulabilecektir.
Bu fikir Tanzimat Dönemi’nde “İttihat-ı Anasır” ifadesiyle anlamını bulur.
Tanzimat’ın temsil ettiği değerler bir bütün olarak “Osmanlılık” ifadesinde toplanır.
Osmanlılık bilinci Tanzimat’a kadar Osmanlı devlet sınırları dâhilinde yaşayanlarca belli
belirsiz hissedilen bir duygu iken Tanzimat’la birlikte dönemin bürokratları ve aydınlarının gayretleriyle siyasi bir ideal hâlini alır. Bu seçkin bürokratların ortak özelliği henüz
yirmili yaşlarında Avrupa ülkelerine gitmiş, Batı medeniyetinin ve bu medeniyetin dinamiklerinden biri olan siyasi yapının farkına varmış olmalarıdır. Hatta zaman zaman Batılı
bir yaşam tarzını da benimsemeye başlamış, başta Fransızca ya da İngilizce olmak üzere
en az bir lisan bilen, iyi eğitimli devlet adamlarıdır. Tanzimat projesinin yürütücüleri olan,
bürokrasiden yetişme devlet adamlarının zihnî yapıları, dünya görüşleri, siyasi düşünceleri 1700’lerden beri gelen ıslahat hareketlerinin geçirdiği aşamaların bir muhasebesidir.
Devletin iç ve dış problemleri karşısında ne yapılması gerektiği hakkında, hemen hemen
hepsi aynı fikirde buluşur. Bu devlet adamlarından bazıları şunlardır: Mustafa Reşid Paşa
(1800-1858), Sadık Rıfat Paşa (1807-1858), Mustafa Sami Efendi (ö.1851), Âli Paşa (18151871), Fuat Paşa (1815-1869), Münif Paşa (1828-1910), Safvet Paşa (1814-1883), Sadullah
Paşa (1838-1891), Mustafa Fazıl Paşa (1838-1875), Halil Şerif Paşa (1832-1879), Mahmut
Nedim Paşa (1818-1883), Mithat Paşa (1822-1884). Bu isim listesi genellikle 19. yüzyıl
başıyla 1830’lar arasında doğmuş yaklaşık üç kuşaktan oluşmaktadır. Bu kişilerin bizzat
kaleme aldıkları metinlerden hareketle Tanzimat zihniyetinin ipuçları yakalanabilir (Çetinsaya, 2001b, s. 54-55).
Bunlar arasından sanatsal faaliyetleri ile Şinasi (1826-1871), Namık Kemal (18401888) ve Ziya Paşa (1829-1880)yı ayrı tutmak gerekir. Namık Kemal ve Ziya Paşa’dan Osmanlıcılıktan İslamcılığa evrilmeleri ve asıl kimliklerini İslamcılıkta bulmalarından dolayı ilgili bölümde bahsedilecektir. Ancak Tanzimat zihniyetinin sembol isimlerinden biri
olan Şinasi’ye kısa da olsa temsilciler başlığı altında değinilecektir.
Tanzimat aydınlarının ülkenin siyasi yapısının problemli olduğu, gidişatın iyi olmadığı ve acilen bir şeyler yapılması gerektiği noktasında hemfikir olduğu açıktır. Ancak sorunlara buldukları çareler noktasında birtakım farklılıkları vardır. Bu farklılıklar akımın
temsilcileri üzerinde durulurken daha iyi anlaşılacaktır.

Tanzimat Fermanı’nın Ardından

Tanzimat Fermanı’nın ilanından bir müddet sonra, fermanın şeriat hükümlerine dayandığı ifade edilen yasalarının, pratikte gayrimüslimlere nasıl uygulanacağı gibi birtakım
sıkıntılar belirir. Başta İngiltere olmak üzere Avrupa’nın çeşitli devletleri gayrimüslimleri
koruma yaftası altında Tanzimat kanunlarının uygulanıp uygulanmadığını denetlemeye
başlar. Tanzimat’ın yeterli olmadığı ve uygulanmadığını dile getiren Batı ülkeleri, Rusya’nın
Küçük Kaynarca (1774) ile elde ettiği Ortodokslar üzerindeki bazı hakları kötüye kullanmasının önüne geçmek için Paris’te toplanarak Osmanlı’yı yeni bir ferman hazırlamaya
sevk eder. Tanzimat’taki kural ve haklara yeni haklar eklenerek Tanzimat’tan 17 yıl sonra,
1856’da -Tanzimat’a göre daha kapsamlı olan- Islahat Fermanı yayımlanır. Tanzimat’la getirilen yeniliklerin uygulanmaya konulmasını hedefleyen bu fermanda -farklı olarak- bir
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bütçe yapılması ve ekonomik kalkınmaya dair ifadeler vardır. Hepsinden öte Müslüman
ve Hristiyanlar artık askerlik ödevi başta olmak üzere her konuda eşittir. Hristiyanlara
dininden dolayı hakaret edilemeyecek ve mahkemelerde tanıklıkları kabul edilecektir.
Tanıklar kendi dinlerinin kitabı üzerine yemin edebilecektir. “Osmanlılık” mevhumu da
bu fermanla birlikte dile getirilir. Fermanın başında tebaa için ilk kez “vatandaş” ifadesi
kullanılır. “1839 bildirisini Müslümanlar için çıkarılmış olarak nitelersek 1856 Bildirisini
Hıristiyanlar için yayınlanmış bir belge sayabiliriz” (Berkes, 1973, s.190).
Islahat Fermanı yabancı devletlerin hazırladığı ve Bab-ı Âli’nin kabul etmek zorunda
kaldığı bir ıslahat programıdır. Osmanlı Devleti, bu fermanı kendiliğinden ilan ettiğini
dünyaya açıklamakla, hükümranlık haklarını yalnız şekil yönünden kurtarmıştır. Gerçekte
ise Osmanlı İmparatorluğu’nun Hıristiyan tebaasının refahını düşünmek ve bu hususta gereken kararları almak Avrupa’nın büyük devletlerinin eline geçmiştir (Karal, 1988a, s.250).

Tanzimat ve Islahat Fermanlarının Osmanlılık İdeali

Tanzimat Fermanı da Islahat Fermanı da hangi şartlar ve zorunluluklarla ilan edilmiş
olursa olsun modern ve ilerici bir hamledir. Çünkü iki fermanın da ana felsefesi din farkı
gözetmeksizin oluşturulmaya çalışılan “Osmanlı vatandaşlığı” kavramıdır.
Islahat Fermanı’nda bütün tebaanın din ve ırk farkı gözetmeksizin kanun önünde hürlüğü ve eşitliği prensip olarak kabul edilmiştir. Müslümanlarla gayrimüslimlere devlet memurluklarına tayin edilmek, eyalet meclislerinde ve Meclis-i Vâlâ’da temsil edilmek gibi
Resim 7.1
siyasi haklar da verilmiştir (Karal, 1995, s.6).
Osmanlılık düşüncesi Tanzimat Dönemi devlet adamlarıİslamcılık düşüncesinin ilk temsilcilerinden vatan
şairi olarak bilinen Namık Kemal (1840-1848)
nın ve aydınının ülkenin geleceğini kurtarma adına feragati
ve fedası olarak da düşünülebilir. Kendileri için kayda değer
bir yenilik ve hak getirmeyen ama buna rağmen diğer etnik
ve dinî unsurlara pek çok hak veren fermanlara ve akabinde
bu yeni konjonktürün oluşturduğu hürriyetle imtiyazlar elde
eden gayrimüslimlere karşı tahammüllü olmak zorunda kalmışlardır. Örneğin, bu dönemde gayrimüslimler rahatlıkla çeşitli cemiyetler kurabilirken Türklere cemiyet kurmak yasaktır.
İlk cemiyetlerin gizli olmasının sebeplerinden biri de budur.
Yukarıda da belirtildiği gibi Osmanlı’nın parçalanmasını
başlatan süreç milliyetçilik cereyanıdır. Milliyetçilik cereyanının yavaşlatılmasının en uygun yolu ise Osmanlılık bilincinin
oluşturulmasıdır. Bu bakımdan Osmanlılık bir üst kimlik arayışı olarak nitelenebilir. Etnik ve dinî kimliğe saygılı, görece
demokratik bu programla bir Osmanlı vatandaşlığı oluşturulacaktır. Tanzimat aydınının yazı ve şiirlerinde bu bilinci uyandırmak ve prototip bir “Osmanlı” oluşturmak istediği görülür.
Namık Kemal’in vatan temalı şiirlerinde Osmanlılık şuuruna
ayrı bir önem verilir:
“Vatan Şarkısı”
Amalimiz efkârımız ikbâl-i vatandır
Kaynak: http://www.sabah.com.tr/namikSer-haddimize kal’a bizim hâk-i bedendir
kemal-kimdirOsmanlılarız ziynetimiz kanlı kefendir
Gavgaada şehadetle bütün kâm alırız biz
Osmanlılarız can veririz nâm alırız biz (Yetiş, 2003, s. 110).
(Emelimiz düşüncemiz vatanın yükselmesidir / Bedenimiz sınırlarımıza kaledir /Osmanlılarız ziynetimiz kanlı kefendir / Kavgada şehadetle murada ereriz / Osmanlılarız can
verir nâm alırız biz)
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Namık Kemal’in “vatan” ve “Osmanlılık” temasını işlediği diğer şiirler hangileridir?
Osmanlıcılık ifadesinin kavramsal alanını belirledikten sonra bu fikrin gelişim sürecini daha iyi anlamak için kurucularının ve temsilcilerinin kimler olduğuna eserlerini de
göz önüne alarak bakmak faydalı olacaktır.

Osmanlılık Düşüncesinin Kurucu ve Temsilcileri

Tanzimat’ın üç büyük mimarından Mustafa Reşid Paşa 1834’te Paris’e ve sonra Londra’ya;
Âli Paşa 1836’da Viyana’ya; Fuat Paşa 1840’ta Londra’ya gitmiştir. Onların seçkin çalışma arkadaşlarından Sadık Rifat Paşa 1837’de Viyana’da orta elçidir. Mehmet Şekip de
1841’de oradadır. İbrahim Sarım Paşa 1834’te Londra’da hizmet görmüştür. Bu ilk diplomatların çocukları bile, çocukluk ve gençliklerinde Avrupa’da bulunmak fırsatlarından
yararlanarak gelecek kuşakta yüksek devlet makamlarını çok geniş ölçüde doldururlar
(Lewis, 1970, s. 89-90). Görülüyor ki Çelebi Mehmet’in elçiliği ile başlayan ve akabinde
eğitim için Avrupa’ya giden gençlerle devam eden Avrupa medeniyeti ile temas, Tanzimat
Dönemi’nin fikrî çerçevesini çizen üç büyük Osmanlı paşasının yetişmesinde büyük rol
oynamıştır. Yirmili yaşlarında kazandıkları Avrupa tecrübesi onların zihin dünyasını değiştirmiştir. Siyasete ve günlük hayata dair dile getirdikleri özgün fikirlerde bu tecrübenin
rolü yadsınamaz.

Mustafa Reşid Paşa

Tanzimat Fermanı denilince akla gelen ilk isim kuşkusuz Mustafa Reşid Paşa (18001858)’dır. Osmanlı’da modernleşme ve Batılılaşma çabalarının kendisinden çok daha önceye götürülebilmesine rağmen Reşid Paşa âdeta değişimin sembolüdür. Osmanlı sınırları içinde çeşitli görevler ifa ettikten sonra Fransızca öğrenmesinin ardından Paris orta
Resim 7.2
elçiliği (1834), Londra büyükelçiliği (1836), hariciye nazırlığı
(1837) gibi çeşitli görevler yapan Reşid Paşa, 1838’de İngiltere ile
Tanzimatı ilan eden Mustafa Reşid Paşa (18001858)
bir ticaret anlaşması imzalar. Elçilik görevi sırasında Avrupa ülkelerini yakından tanıma fırsatı bulur. Gerilemeden kurtarmak
istediği Osmanlı için II. Mahmut’a ıslahatlar yapılması gerektiğini telkin eder. Ancak ıslahatların çıkarlarına uymadığı bazı
çevreler padişahı kışkırtarak onun görevden azline neden olur.
Yeniden Londra büyükelçiliğine atanır. 1839’da II. Mahmut’un
yerine Abdülmecit tahta çıkar. Yeni padişahı tebrik etmek için
İstanbul’a döner ve Abdülmecit’i ıslahatın gerekliliğine inandırır. 3 Kasım 1839’da Gülhane Parkı’nda, Gülhane Hatt-ı Humayun’unu okuyarak Tanzimat Dönemi’ni başlatır. Bu tarihten
sonra birkaç kez gidip geleceği sadrazamlık da dâhil olmak üzere Osmanlı Devleti’nin çeşitli kademelerinde görev alır. 23 Ekim
1857’de altıncı kez sadrazamlığa atandıktan iki ay sonra vefat
eder.
Mustafa Reşid Paşa parlak zekâsı ve kuvvetli şahsiyetiyle
vazgeçilmez bir devlet adamıdır. Ancak onun bir İngiliz hayranı
ve taraftarı oluşu, Tanzimat ideallerine sıkı bağlılığı bazı çevrelerin hoşuna gitmez. Sık sık görevlerinden azledilip yeniden
atanmasının arkasında yatan sebep bu olabilir. Paşa görevleri sıKaynak: http://www.istanbultarih.com/
tanzimatin-mimari-mustafa-resid-pasa-82.
rasında kutsal yerler problemi, Rusya ve azınlıklar meselesi gibi
html
sorunları hâlletmeye çalışmış; Karma Ticaret Mahkemelerinin
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kurulması, Rüşdiye mektebinin açılması, Hazine-i Evrak tesisi, Encümen-i Daniş, Şirket-i
Hayriye’nin, Meclis-i Âli Tanzimat’ın kurulması ve esirliğin yasaklanması gibi birçok yeniliğin öncüsü olmuştur. Mustafa Reşid Paşa, Osmanlı Devleti’nin geleneksel kurum ve
siyaset yapma şeklinin değişmesi gerektiğini fark etmiş bir devlet adamı olarak kendinden
sonraki nesillerin de öncüsü olmuştur. Karşılaştığı sorunları çözmek için bir aydın grubunun destek ve tecrübesinden mahrum, yalnız bir adam olan Reşid Paşa, yalnızlığını Bab-ı
Âli bürokrasisini geliştirerek bertaraf etmeye çalışır. Âli ve Fuat Paşaları da bu doğrultuda
ıslahat çalışmalarının devam ettirici yeni nesli olarak yetiştirir (Kodaman ve Alkan, 1992,
s. 5-7). Cevdet Paşa, Tezakir-i Cevdet’te Reşid Paşa’nın Âli ve Fuat Paşalar üzerindeki etkisini şöyle dile getirir:
Vadi-i inşada yeni bir çığır açtı. Küttabın çoğu ona taklid eyledi. Hariciye Nazırı Âli
Efendi ile Divan-ı Hümayûn tercümanlığından âmedî olan Fuad Efendi –ki sonra vezir
ve sadrazam olan mezkûr Âli ve Fuat Paşalardır- onlar dahi bu yolda Reşid Paşa’nın
eserine iktiza ile akran ve emsallerine faik olmuşlar idi. Ben de bu yolu beğendim ve bu
tarz üzre inşa-yı kelâma heves ettim. (Tanpınar, 1988, s. 142)
Tanzimat’ın, dolayısıyla Osmanlılık fikrinin kurucularından biri olan Mustafa Reşid
Paşa’nın hizmetlerini en çok takdir eden, yine bu dönemin fikir öncülerinden biri olan
Şinasi’dir. Paşa’yı ve Tanzimat değerlerini anlattığı kasidelerinde Reşid Paşa’yı destansı
özelliklerle çizer. Onu manzumelerinde hep “akıl”ın temsilcisi olarak mitleştirir –ki aklının tecellisi Tanzimat’ı ilan etmiş olasıdır- ve “medeniyet resulü” olarak değerlendirir.
“Esbak (sabık, önceki) sadr-ı âzam rahmetli Reşid Paşa Hazretleri için” ithafıyla başlayan bu kasidelerden birisinde Reşid Paşa’yı şöyle anlatır:
Sensin ol fahr-i cihân-ı medeniyyet ki hemân
Ahdini vakt-i saadet bilir ebnâ-yı zamân. (Şinasi, 2004, s. 58)
(Medeniyet dünyasının övüncü sensin. Günümüzün insanı senin dönemini asr-ı saadet gibi görür).
Şinasi’ye göre Reşid Paşa Tanzimat’la topluma ve devlete yeni ve güzel bir düzen getirmiştir ki toplumun bu yeni düzenle kazandığı mutluluk, tıpkı Muhammed Peygamber’in
dönemindeki (asr-ı saadet) gibi huzur ve refah doludur. Buna benzer pek çok beyitte Reşid Paşa, Tanzimat’ın banisi olarak Şinasi tarafından övülür. Şinasi aşağıdaki iki beyitte
ise Tanzimat Fermanı’nın önemine ve bu kadar önemli bir işi Reşid Paşa’nın hiç kimseyi
incitmeden yapmış olmasına işaret eder:
Hakk u insâf ile kan etmeden ettin kanun
Oldu bâtıl işi cellâd-ı leîmin battâl. (Şinasi, 2004, s. 52)
(Hak ve insafla kanunları kan dökmeden yaptın. Aşağılık celladın yanlış işi, işe yaramaz oldu.) (Şair, kanunsuz ve keyfî hükümlerin ortadan kalktığını belirtmek istiyor.)
Öyle kaanun-ı müebbed ki verir ez-ser-i nev
Devlet ü mülke bekaa saltanata istiklâl. (Şinasi, 2004, s. 52)
(Öyle ölümsüz yasalardır ki devlete ve ülkeye yeniden sonsuzluk, saltanata da bağımsızlık verir.)

Âli Paşa

Henüz 15 yaşında Divan-ı Hümayun kalemine girecek kadar parlak bir zekâya sahip olan
Âli Paşa’nın asıl adı Mehmet Emin’dir. Âli adını Hümayun’da alır. Reşid Paşa’nın Fuat Paşa
ile birlikte fikir ve eylemlerinin devam ettiricisidir. 1850’ye kadar Londra maslahat güzarlığı, dışişleri bakanlığı müsteşarlığı ve bakanlığı gibi çeşitli görevler ifa ettikten sonra, bu
tarihte Reşid Paşa’nın azliyle sadrazamlığa getirilir.
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1856’da Paris Kongresi’nde Osmanlı Hükûmeti’ni temsil eder. Kongrede kapitülasyonların kaldırılmasını gündeme getirir. Islahat Fermanı’nı dış elçilerle birlikte hazırlar
(Karal, 1995, s. 92). 1867 Girit isyanı sırasında bilfiil Girit’e de giderek mahallî idareye
birtakım tavizler verip isyanı hafifletmesi, muhaliflerinin tarizlerini artırır. Bahsedilen
muhaliflerden biri de Ziya Paşa’dır. Türk şiirinin Tanzimat Dönemi’ndeki mizahi alanda
en etkili şairlerinden biri olan Ziya Paşa, Zafername’sinde Fuat Paşa gibi dönemin diğer
birkaç paşası ile birlikte Âli Paşa’yı da över gibi görünerek alaya alır. Âli Paşa’nın Girit
meselesini hallediş biçiminden, yapmacık kibarlığına kadar pek çok şeyiyle dalga geçer.
Zafername Tanzimat bürokratlarının üzerinde odaklanıp yavaş yavaş etkisini artırmaya
başlayan muhalif sesin de bir göstergesidir. Ağır söylemiyle Ziya Paşa hicvinin de en keskin örneğidir denilebilir.
Âli Paşa’ya göre İslam devletini ve milletini kurtarmak için ufak tefek sakıncalara bakılmamalıdır. Asıl olanı korumak için ayrıntılardan belli bir dereceye kadar fedakârlık
etmek gerekmektedir. Osmanlı Devleti’nin karşı karşıya bulunduğu felaketler karşısında,
“devlet gemisini kurtarmak için bir yük atmakta” duraklamamalıdır. Bir başka ifadeyle “en
az kötüyü benimsemek hükmünde” (ehven-i şer) olan bu tedbirler benimsenmezse İslam
devletlerinin en büyüğünün varlığı tehlikeye girer. İslam devleti çöker ve İslam milleti
istiklalini kaybeder. “Devlet-i Aliyye’ye bir hal olursa, din ve milletimiz tamamen sahipsiz
kalır ve birliği berbat olur. Bu nedenle şimdiki durumumuzu bulunduğumuz yüzyılın gereklerine elden geldiğince eriştirmek farz derecesini geçmiştir” diye düşünür (Çetinsaya,
2001b, s. 55).
Yukarıda Mustafa Reşid Paşa’nın İngiliz taraftarlığından bahsetmiştik. Âli Paşa ise
Fransız politikasına yakın durur. Osmanlı devlet yönetiminin Avrupa usullerine göre şekillenmesi gerektiği konusunda kararlıdır (Karal, 1995, s. 111). Mustafa Reşid Paşa kadar
ilerleme konusunda net ve tutarlı değildir. Meşrutiyet idaresine de karşıdır. Islahat Fermanı onun en çok eleştirildiği siyasi hareket olmuştur. Eleştirenlerin başında da aşırı Batılılaşma ve Avrupa devletlerine sıkı bağlılık gibi konulardan dolayı Reşid Paşa vardır. En
büyük eleştiriyi ise elbette Genç Osmanlılar yapacaktır. Hatta Genç Osmanlıların hedef
tahtasından Fuat Paşa ile Âli Paşa hiç inmeyecektir.

Fuat Paşa
Şair Keçecizade İzzet’in oğlu olan Mehmet Fuat Paşa (1814-1868), askerî tıp okulundan
mezun olur. Fransızcayla ilgili ilk bilgilerini, eğitim dili Fransızca olan bu okulda alır.
Daha sonra Fransızcasını mükemmel derecede ilerletir. Reşid Paşa’nın teşvikiyle 1837’de
“Tercüme Odası”na girer. Londra Sefareti Başkatipliği, Madrid ve Lizbon elçilikleri gibi
görevlerde bulunduktan sonra 1852’de Âli Paşa’nın sadrazamlığı sırasında Hariciye Nazırı
olur.
Geniş görüşlü bir devlet adamı olan Fuat Paşa, önüne çıkan meseleleri süratle halledip
karar verme yeteneğine sahiptir. Taassup ve cehalet düşmanıdır. Fuat Paşa, muhaliflerinden en çok alafrangalığından dolayı tepki almıştır.
Fuat Paşa’ya göre Osmanlı’nın varlığını sürdürebilmesi için siyasi ve idari kurumlarının bir an önce Avrupa’daki gibi bir yapıya kavuşturulması gerekir. Henüz seküler bir
söylem mevcut olmadığından İslamcılarda da görüleceği üzere Fuat Paşa da yapılmak
istenen ıslahatları İslamiyet’le bağdaştırmaya çalışır. Girişilen bütün yenileşme hareketlerinin İslam’ın kurtuluşu olacağını ifade eder. Fuat Paşa’nın görüşleri büyük ölçüde Âli
Paşa ile paraleldir.
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Mithat Paşa
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Tanzimat Dönemi’nin en önemli devlet adamlarından birisi, asıl adı Ahmet Şefik olan
Mithat Paşa (1822-1884)dır. 1834’te Divan-ı Humayun Kalemi’ne girer. Asıl adı Mehmed
Emin olan Âli Paşa’nın “Âli” ismini aldığı gibi o da Mithat mahResim 7.3
lasını Humayun’da alır. 1849’da Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı AdliKanun-ı Esasinin mimarlarından Mithat Paşa
ye Mazbata Odası’na geçer, burada başkâtipliğe kadar yükselir.
(1822-1884)
Mustafa Reşid Paşa ile Âli ve Fuat Paşaların dikkatini çekerek
daha üst görevlere gelir. Çocukluğunda öğrendiği Arapça ve
Farsçaya Avrupa’nın başta Paris ve Viyana gibi şehirlerinde öğrendiği Fransızcayı ekler. Zaten devlet adamlığı süresince Batılı devletlerle ilişkileri hep iyi olacaktır. 1864’te Tuna valiliğine,
1868’de Şurâ-yı Devlet başkanlığına gelir. Burada vatandaşlık,
emniyet sandığı vb. sosyal meseleler üzerinde çalışır. Daha sonra Bağdat valiliği yapar. Tuna’daki başarısını Bağdat’ta da devam
ettirmek niyetindedir. Başarılı da olur. Daha sonra birkaç defa
gidip gelerek ifa ettiği sadrazamlık da dâhil olmak üzere çeşitli
görevlerde bulunur. Mithat Paşa’nın tarih sahnesindeki en büyük
rolü siyasi ve mali çöküşten sorumlu tuttuğu Sadrazam Mahmut
Nedim Paşa’yı protesto için istifa edip köşesine çekilmesiyle başKaynak: http://ottomanarchives.info/?reqp=1&r
layan muhalif tutumudur. Süreç Abdülaziz’in tahttan indirilip II.
eqr=nzcdYaEvLaE5pv5jLabhM2H
Abdülhamit’in tahta geçirilmesi ve Kanun-ı Esasi’nin hazırlanmasıyla devam eder.
Daha henüz Abdülaziz Dönemi’nde Abdülaziz’in keyfî yönetim tarzına eleştiriler getirmeye başlayan Mithat Paşa, bir millet meclisi teklifi de dâhil olmak üzere çeşitli görüşler ileri sürer. Konuyla ilgili bir de layiha hazırlamakta olduğunun saray tarafından
duyulmasının ardından şimşekleri üzerine çeker. Çekildiği köşesinde bürokrat, asker ve
dönemin ileri gelenlerinden bazı kişilerle yeni anayasa fikrini tartışır. 1876’da azledilen
Mahmut Nedim Paşa (1818-1883)nın ardından yeni kabinede yer alır. Sadrazam Mütercim Rüşdi Paşa (1811-1882), Hüseyin Avni Paşa (1819-1876) ve Şeyhülislam Hayrullah Hüseyin Avni Paşa kendisinin
Efendi (1834-1898) ile birlikte yeni anayasanın, bir başka deyişle meşrutiyetin önündeki Abdülaziz’in ölümünde parmağı
olduğunu düşünen bir subay
en büyük engel olan Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilmesinde dahli olduğu düşünülür. tarafından öldürülür.
Yerine V. Murat getirilir. O da birkaç ay sonra delirme belirtileri gösterir. Bunun üzerine
devrin en kudretli paşası hâline gelen Mithat Paşa, saltanata geçmeden önce “Kanun-ı
Esasi” pazarlığı da yaptığı II. Abdülhamit’in tahta çıkmasına ön ayak olur.
II. Abdülhamit tahta çıktıktan hemen sonra Mithat Paşa ve muhafazakâr Cevdet Paşa
(1822-1895)nın şiddetli tartışmalar ve ayrılıklarına rağmen yeni anayasa, Kanun-i Esasî
23 Aralık 1876’da yürürlüğe girer. Bu I. Meşrutiyet’tir.
Mithat Paşa tıpkı diğer Tanzimat aydınları gibi devletin ve milletin içinde bulundu- Feriye Olayı: Abdülaziz Feriye
ğu siyasi, sosyal ve ekonomik buhrandan çıkış yollarını arar. Devlet yönetiminin bir an Sarayı’nda iki bileği kesik bir hâlde
bulunur (1876). İntihar mı yoksa
önce kanunsuzluktan ve keyfilikten kurtulması gerektiğine inanır. Başta gayrimüslim cinayet mi olduğu bilinmeyen
ayrılıkçılığı olmak üzere ekonomik ve idari meselelerin çözüm yolu ise hiç kuşkusuz ancak hep Hüseyin Avni Paşa’nın
azmettirdiği rivayetiyle anılan bu
“meşrutiyet”ten geçmektedir. Meşrutiyet ideali Mithat Paşa’nın kişiliğinde sembolleş- olay tarihe Feriye Vak’ası (Olayı)
miştir. O her zaman Kanun-ı Esasi denildiğinde akla gelen ilk isimdir ve pek çoklarınca olarak geçer
cumhuriyetin imarı için ilk taş atanlardan biri olarak kabul edilir. İlericiliğin, aydınlığın,
modernliğin simgesi kabul edilir.
Mithat Paşa’nın siyasi düşüncesi üç ayaklı bir temel üzerine oturur: Osmanlıcılık,
meşveret/meşrutiyet ve genişletilmiş bir adem-i merkeziyet (yerinden yönetim). Mithat
Paşa medeniyet ve terakki, ulûm ve fünûn, kanun ve hürriyet gibi hususlarda tipik bir
Tanzimat adamıdır. İslamiyet’le barışıktır. Osmanlıcılık (İttihat-ı Osmani) siyasetine ve
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müsavat (eşitlik) prensibine yürekten bağlıdır; bu bağlılığını icraatıyla da ispatlamıştır.
Âli ve Fuat Paşa’dan farkı bir siyasi rejim olarak Meşrutiyet’in gerekliliği hususundadır
(Çetinsaya, 2001b, s. 65).
Kavimlerin bir arada ahenk içinde yaşayabilmesini (imtizâc-ı akvam) mümkün kılan
mekanizmanın anayasal düzen, meşrutiyet olduğu noktasında tam inanç gösteren Mithat
Paşa, Kanun-ı Esasi’nin özünü de imparatorluk coğrafyası içindeki bütün halkların Osmanlı bayrağı altında eşit bir biçimde yaşamasında bulur.
Mithat Paşa, iki ay bile sürmeyen sadrazamlık görevinden cumhuriyet ilan edeceği
gibi söylentiler yüzünden azledilir. Bu azilde tahta çıkar çıkmaz Rus Harbi’ne giren ancak
savaşmayı istemeyen yeni padişahın, yorgun orduyu savaşa zorlayan kişinin Mithat Paşa
olduğuna inanması da etkendir. Yine II. Abdülhamit’in, amcası Abdülaziz’in şüpheli ölümünde paşanın dahli olduğuna inanması da bir başka sebeptir. Bu şüphe Mithat Paşa’nın
yakasını hiç bırakmayacaktır. Sürgünlerle başlayan ötelenişi Taif zindanlarında sefalet
içinde ölümüne kadar sürecektir.
Mithat Paşa ve dönemiyle ilgili Hıfzı Topuz’un biyografik ve tarihî roman kategorisinde değerlendirilebilecek Taif ’te Ölüm romanı okunabilir.

Şinasi

Tanzimat ve Osmanlılık zihniyetinin gerek gazetecilik gerek edebî faaliyetleriyle döneme yayılmasını sağlayan en önemli isimlerden birisi Şinasi’dir. 1826’da İstanbul’da doğan
Şinasi, Tophane’deki Fevziye Mektebi’nde eğitim hayatına başlar. Oldukça genç bir yaşta
Resim 7.4
Tophane Kalemi’ne girer. Bu mektepte İbrahim Efendi’den şark ilimModern Türk Edebiyatının kurucusu olarak
lerini öğrenir, ardından Reşad Bey’den Fransızca dersleri alır. 1849’da
düşünülen Şinasi (1826-1871)
Reşid Paşa’nın –ki Reşid Paşa bu dönemde çok fazla genci eğitim için
Avrupa’ya göndermiştir- ve Tophane Müşiri Fethi Paşa’nın ön ayak
olmasıyla maliye eğitimi için Paris’e gönderilir. İstanbul’a döndükten
sonra Meclis-i Maarif azalığına atanır (1855). Reşid Paşa tarafından
hep korunup kollanan Şinasi’nin, Âli Paşa’yla ise arası iyi olmamıştır.
Paris dönüşü Batılı yaşam tarzını benimseyen Şinasi’nin tavırları birçok insanı rahatsız ettiği gibi Âli Paşa’yı da rahatsız eder. O dönemde
devlet memurlarının hepsi sakallıdır ama Şinasi ya bir cilt hastalığından ya da alafrangalık etkisiyle sakalını keser. Âli Paşa bunu bahane
ederek Şinasi’yi görevden uzaklaştırır. Elbette asıl sorun Şinasi’nin Âli
Paşa’nın hilafa düştüğü Reşid Paşa tarafından kollanmasıdır. Zaten
Reşid Paşa sadarete yeniden gelince Şinasi de görevine dönecektir.
Modern Türk edebiyatının başlangıcı kabul edilen Şinasi, Fransızcadan tercüme ettiği şiirleri Tercüme-i Manzume adı ile bastırır.
1860’ta Agâh Efendi (1832-1887) ile birlikte ilk özel Türk gazetesi
olan Tercüman-ı Ahvâl’i yayımlar. İlk modern tiyatro örneği olan
Şair Evlenmesi adlı komediyi de burada aynı yıl tefrika eder. 1862’de
Tasvir-i Efkâr gazetesini bu defa tek başına yayın hayatına sokar.
Kaynak: http://www.guncelkpssbilgi.com/
1865’te atasözü derleme çalışması olan Durûb-ı Emsâl-i Osmaniyye’yi
ibrahim-sinasi/
bastırır. Adının Âli Paşa’ya karşı düzenlenen bir suikast girişimine
Emile Littré (1801-1881):
karışması üzerine korkup 1865’te yeniden Paris’e gider. 1869’da İstanbul’a döndükten sonAguste Comte’un öğrencisi,
ra Fransa’da Emile Littré’den edindiği metotlar çerçevesinde bir Türkçe Sözlük yazmaya
Fransız Dili Sözlüğü çalışmasıyla
tanınan Fransız sözlük bilimci ve
girişirse de çalışmayı tamamlamaya ömrü yetmez. 1871’de vefat eder. Şinasi’nin medenifilozof Littré’in metot geliştirme
yet değişimine etkisi bir başka ünitede değerlendirileceği için burada onun siyasi etkisinnoktasında Şinasi’ye etkisi büyük
den bahsedilecektir.
olmuştur.

Reşad Bey: Asıl adı Chatauneuf
olan Reşad Bey sonradan Osmanlı
hizmetine girmiş bir Fransız’dır
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Şinasi, Türk edebiyatında aklın ve akılcılığın Tanzimat Dönemi’ndeki en önemli
temsilcisi olarak kabul edilir. Şinasi’yi akılcılığa sevk eden amillerin başında hiç kuşkusuz 1848 Devrimi sonrasında Fransa’da bulunuşu gelir. Yine oryantalist Silvestre de Sacy
(1758-1838)’nin oğlu Samuel de Sacy (1801-1879), Ernest Renan (1823-1892) ve dünya
şiirinin en iyi şairlerinden biri olarak kabul edilen Alphonse de Lamartine (1790-1869) ile
tanışması da önemli bir etkendir. Kısacası Şinasi, Paris yıllarında Avrupa’nın önde gelen
edebiyatçılarının ve sosyologlarının fikirleriyle tanışma imkânı bulmuştur. Tanzimat’ın
mimarı Mustafa Reşid Paşa’yı ve dolayısıyla Tanzimat değerlerinin vazgeçilmezliğini anlattığı kasidelerinden birindeki “kanun” ve “yasa”lara dair fikirleri, Namık Kemal’i de derinden etkilediğini bildiğimiz Montesqieu (1689-1755)nun düşünceleriyle paraleldir:
Mugalip oldu tabiî tabâyi-i zî-rûh
Kavî zaîfi eder kahr u cebr ile teshîr
(Bütün canlılar yaradılışları gereği mücadele içindedir. Güçlü zayıfı zorla alt eder, hükmüne alır.)
Bu cebri men için akl-ı beşer kodu kânun
Ki ettiler âna hükmünce adl ü hak ta’bir (Şinasi, 2004, s. 55)
(Bu zorlamayı ortadan kaldırmak, men etmek için insan yasaları koymuştur. Buna da
hak ve adalet adını vermişlerdir.)
Şinasi’nin Paris’te kurmuş olduğu siyasi ve edebî ilişkilerden edindiği fikirler, ülkeye döndükten sonra yavaş yavaş kendi edebî faaliyetlerine yansır. Atasözlerini toplamaya başlaması, Türkçe sözlük yazma girişimi ve gazetecilik faaliyetlerine başlaması hep
Fransa’da edindiği tecrübelerin neticesidir. Bu biçimsel faaliyetlerin elbette bir de fikrî
düzlemi vardır. Şinasi ardılları olan Namık Kemal ve Ziya Paşa’ya göre daha seküler bir
dünya ve siyaset anlayışına sahiptir. Deizme uzanan bir inanç yapısına sahip olan Şinasi,
Namık Kemal ve Ziya Paşa’dan farklı olarak Batı ve Doğu’yu sentezlerken onlar kadar
dinden referanslar bulmaya çalışmaz. Bu bakımdan Cumhuriyet Dönemi’nde resmî devlet politikası olacak laiklik ve ulusçuluğun temellerinin aslen Şinasi tarafından atıldığını
söylemek yanlış olmaz.
Osmanlı İmparatorluğu’nun “Politik, ekonomik ve kültürel” ilerlemesine yönelik çabaları
içeren siyasal eylemlerin dayandığı ve bu eylemleri oluşturan ideolojik koşullar 1860’lı
yılların başında ortaya çıkmaya başladı. İdeolojik koşulları oluşturan çekirdek “Tasvir-i
Efkâr” gazetesi çevresinde gelişti. Bu gelişimde Türk düşün adamı Şinasi’nin yeri ve etkisi
büyüktür. Şinasi “Yeni Osmanlılar” hareketini başlatan kişidir. “Yeni Osmanlılar hareketini pek çok akımlar etkilemiş olsa bile hareketin fikirsel geleneklerinin temeli tek kişi
tarafından atılmıştır; yapıtlarıyla Türk aydınlarına 19. yüzyıl Avrupası’nın sosyal ve politik görüşlerini tanıtan, şair Şinasi Efendi”dir. (Çavdar, 1999, s. 24)
Şinasi, Mustafa Fazıl Paşa’nın maddi desteğiyle Tasvir-i Efkâr’ı yayımlamaya başladıktan sonra Namık Kemal başta olmak üzere istidatlı gençleri bu gazete etrafında toplar.
“Namık Kemal bir yazısında Şinasi’yi bu kuşağın çevresinin gerçek ‘reisi’ olarak tanımlar”
(Berkes, 1973, s. 247).
Şinasi’nin Yeni Osmanlı düşüncesinin gelişimine en büyük etkisi yine gazetecilik faaliyetleriyle olmuştur. İstanbul’da Âli Paşa tarafından desteklenen La Turquie gazetesine karşı Presse d’Orient adlı bir gazete çıkmaktadır. Şinasi, Kuleli Vakası sırasında kapatılan bu
gazetede şiirlerini yayımlar. Bu gazetenin devamı olarak 1860’ta Courrier d’Orient adında
yeni bir gazete çıkmaya başlar ki aynı tarihlerde yayımlanmaya başlanan Tasvir-i Efkâr’la
birlikte bu iki gazete genç kuşağın, “efkâr-ı serbestâne” (serbest düşünce) yanlılarının toplandığı çevre olur (Berkes, 1973, s. 247).
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Montesqiue (1689-1755): Her
toplumun iklimsel ve coğrafi
nedenlerden dolayı farklı siyasi
biçimlerde yönetilebileceğini
düşünen Fransız politik düşünürü
Montesquie, kuvvetler ayrılığını
savunmuştur. Rasyonalizmin
öngördüğü her toplumun
akıl ekseninde aynı şekilde
yönetilebileceği düşüncesine karşı
çıkar. Düşünceleriyle Tanzimat
aydınının fikirlerinin gelişmesinde
önemli bir rol oynar.
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Onun Tanzimat aydının anayasa ve padişahın mutlak erkinin son bulması gerektiğine
dair düşünceleri şu cesur beyitte ifade edilir. Beyitte aynı zamanda Şinasi’nin Tanzimat’ı
değerlendirişinden de izler bulunur:
Bir ıtık-nâmedir insana senin kanunun
Bildirir haddini sultâna senin kanunun. (Şinasi, 2004, s.59)
(Senin yasan bir hürriyet belgesidir. Padişaha bile haddini senin yasaların bildirir.)
Şinasi’nin siyasetle ve -her ne kadar bir dönem bu zihniyetteki gençleri bir arada tutma
gayretinde de olsa- Yeni Osmanlılarla ilişkisi köklü olmayacak, uzun da sürmeyecektir. O,
Batı medeniyetini telakki ediş biçimi ve mutlak aklı öncelemesi ile başta Namık Kemal olmak üzere, Ziya Paşa ve Ali Suavi gibi devlete getirilecek yeni nizam arayışında İslam’dan
kopmamayı ön şart kabul eden isimlerden ayrılacaktır.
Şerif Mardin, Şinasi’nin ezeli düşmanı olan Âli Paşa’ya entelektüel olarak aslında sonradan İslamcı olacak Yeni Osmanlılardan daha yakın olduğunu belirtir. Ona göre Namık
Kemal, Ali Suavi ve Ziya Paşa’da, bütün enerjisini sınırlı değerleri savunmaya hasretmekle
dikkati çeken bir davranış tipiyle karşılaşırız. Şinasi, bu farklılığı anladığı içindir ki Paris’te
Yeni Osmanlılardan uzak durmayı tercih eder. Böylece birkaç yıllık Yeni Osmanlı siyasi
gelişmesi içine, Şinasi’nin aklın nihai zaferinden emin olan (rasyonalizm) tipik on sekizinci yüzyıl tavrı ve Kemal’in yirminci yüzyıl milliyetçiliğinin özelliği hâline gelecek olan
millî değerler kültünü ve militanlığını başlatan tipik modern reaksiyonu sıkıştırılır (Mardin, 1996, s. 13). Şerif Mardin Tanzimat’ın centilmen ve Avrupalılaşmış devlet adamları ile
Yeni Osmanlıların kültür ve din anlayışı arasında çok ciddi ayrılıklar olduğuna da işaret
eder. Zaten bu ayrılık daha sonra Yeni Osmanlıların zihnî bölünmesine ve temsilcilerinin
çoğunun İslamcılık dairesine girmesine sebep olacaktır.

Osmanlılık Düşüncesinden İslamcılık Düşüncesine

Tanzimat ve Islahat Fermanları son tahlilde toplumu yeni bir medeniyet dairesinin içine
sokmuştur. Özellikle Islahat Fermanı ne misyonerlik vb. faaliyetler için tam özgürlük isteyen Avrupalıları ne de kendilerine hiçbir kazanım getirmeyen Müslümanları memnun etmiştir. Ancak gayrimüslimler askerlik vazifesinin kendilerine de getirilmiş olmasının dışında fermandan Müslüman halka göre daha hoşnuttur. Dolayısıyla Tanzimat ve Islahat’ın
iyi niyetli bir gayret olmasına rağmen Müslüman ve gayrimüslimler arasındaki ayrışmayı
hızlandırdığı da söylenebilir. Neticede yavaş yavaş Müslümanlar arasında fermandan duyulan rahatsızlık dillendirilmeye başlanır. Ferman, “İmtiyaz Fermanı” olarak nitelendirilir. Yine başta devlet yöneticileri olmak üzere tepeden aşağıya doğru bir alafrangalaşma,
aşırı Batılılaşma ve millî benlikten kopma olduğu eleştirileri artar ve bir muhalif cephe
oluşmaya başlar.

İSLAMCILIK

Bu başlık altında, İslamcılık düşüncesinin temelleri, yeni Osmanlı düşüncesinin doğuşu
ve gelişimi, İslamcılığın doğuşu gibi konular ele alınacaktır.

İslamcılık Nedir?

İslamcılık, İslam Ansiklopedisi’nde “İslâm’ı inanç, düşünce, ahlâk, siyaset, idare ve hukuk
bakımından hayata hâkim kılmak, Müslümanlar arasında birlik ve dayanışmayı tesis ederek İslâm ülkelerini Batı karşısında geri kalmışlıktan kurtarmak amacına yönelik bir çözüm arayışı” olarak tarif edilir. “19. ve 20. yüzyılda İslâmı bir bütün olarak (inanç, ibadet,
ahlak, felsefe, siyaset, hukuk, eğitim vb.) yeniden hayata hâkim kılmak ve akılcı bir metodla Müslümanları, İslam dünyasını Batı sömürüsünden, zalim ve müstebit yöneticilerden,
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esaretten, taklitten, hurafelerden kurtarmak, medenileştirmek, birleştirmek ve kalkındırmak uğruna yapılan aktivist ve eklektik yönleri baskın siyasi, fikri ve ilmi çalışmaların,
arayışların, teklif ve çözümlerin bütününü ihtiva eden bir hareket” (Kara, 2011: s.16). XIX.
yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı aydınları tarafından ve ilk defa “Yeni Osmanlılar” arasında dile getirilmeye ve tartışılmaya başlanmış bir ideolojidir.

İslamcılık Düşüncesinin Temelleri

İslamcılık düşüncesi “asr-ı saadet” düşüncesine dayanır. Bozulan devlet düzeninin İslam’ın
altın çağı olan Hz. Muhammed ve dört halife dönemlerinin nizam anlayışına yeniden
döndürülmesini hedefler. Çünkü “asr-ı saadet”, bedevi, çökmüş bir toplumdan ilmi, mimarisi, edebiyatı ve sanatıyla bir medeniyet çıkarmayı başarabilmiştir. Bu nedenle İslam
dünyası içtimai bütünlüğünü sağlayan hasletlere, Kur’an ve sünnete, Selef-i Salih yoluna
dönmelidir.
“Kur’an esasları üzerinde yükselmiş olan bu medeniyet, maddi ve manevi nüfuz ile
kıt’alara hükmetmiş, yüzyıllar boyunca bu uzun hâkimiyet ve parlak bir medeniyet, aynı
zamanda eski Yunan ve Roma’nın düşünce ve siyaset miraslarından da faydalanarak gayet
geniş bir felsefe ve tefekkür vücuda getirmiştir. Osmanlı İmparatorluğu, hilafeti devir aldıktan sonra en büyük İslâm İmparatorluğu hâlinde hâlâ yaşamaktadır. Ve onu yaşatmak,
kalıcılığını sağlamak için de İslâmi bir Rönesans istenmektedir” (Tunaya, 2003, s. 2). Bu
bağlamda İslamcılık ideolojisini savunacakların bilinçaltında Osmanlı İmparatorluğu’nun
çökmesinin ardındaki temel sebebin asr-ı saadet nizamından uzaklaşmak vardır denilebilir.
Ekonomik, sosyal ve siyasal çökmenin sebebini mutlak doğru devlet yönetimi olan
asr-ı saadetle sabitleyen İslamcılık anlayışı, bu bakımdan nizam arayışındadır. Kötü gidişe inananlarca kurulacak kurumların ve yapılan yayınların birçoğunun adında “nizam”
kelimesinin geçecek olması buna işarettir. Nizam-ı âlem ifadesinin halkın kulağına da
hoş geleceği düşüncesiyle modernleşme aşamasında Nizam-ı Cedit, Nizamî Mahkeme,
Tanzimat-ı Hayriyye isimleri tercih edilmiştir. Buradan şu sonuç da çıkartılmalıdır ki Osmanlıcılar ve ileride kuvvetlenecek Türkçüler gibi İslamcılar da imparatorluğun iktisadi
ve ahlaki yönden çöküntü içinde olduğuna inanır ve diğer ideolojiler gibi İslamcılık da
temelde modernist bir akımdır. İlerlemek şarttır. Bu nedenle ilk dönem İslamcıları dinin
mistik yönüne, tasavvufa, hadis ve sünnete karşı mesafelidir. Bilim ve fenni gelişmeleri de
göz ardı etmeyen akılcı bir anlayışları vardır.
Osmanlı nüfusunun büyük çoğunluğunun Müslüman oluşu İslamcılık akımının imparatorluğun bekasını kendi varlığında gören diğer akımlardan daha kuvvetli bir yapıya
sahip olmasına sebep olur. Çok çeşitli varyasyonlar hâlinde siyasal kurumlara nüfuz etmiştir. Öyle ki bu ideoloji etkinliğini yurtta ve dünyada günümüzde de devam ettirmektedir.
İslamcılık akımının diğer akımlardan daha reaksiyonel olmasının bir sebebi de Batı
tarafından hor görülen Doğu’nun mensubu olduğu dinin de aşağılanmaya başlanmasıdır. Bu psikoloji beraberinde savunma duygusunu da getirecektir. Dinî inanç duygusunun
kuvveti düşünüldüğünde Osmanlı aydınının Batı’ya şiddetli bir şekilde tepki göstermesinin sebepleri anlaşılabilir. Ahmet Mithat’ın Hristiyanlığı övüp İslam’ı yeren Chateaubriand (François-René, 1768-1848)’a reddiye niteliği taşıyan eseri Müdafaa (1883) bu güdüyle yazılmıştır. Yine, Nizâ’-ı İlm ü Din, İstibşar ve Beşair ile beraber Namık Kemal’in
romantik, ateşli ve saldırgan bir üslupla kaleme aldığı, Ernest Renan’a karşı İslamiyet’i
savunmaya çalıştığı Renan Müdafaanamesi de bu gayretin bir sonucudur. Dolayısıyla İslamcılığın ortaya çıkmasını sağlayan temel dürtü başlangıçta kendini Batı’ya karşı savunmadır. Savunmadan sonra Müslümanlar arasında birliğin sağlanması aşamasına geçilebilecektir. Yeniden “güçlü ve bir” hâle gelmenin hayalleri kurulacaktır. Kısa vadede ise
Müslümanların en yoğun biçimde yaşadığı ve en güçlü görünen Osmanlı, Müslümanların
ittihat alanı olmalıdır.

Asr-ı Saadet: Mutluluk çağı
anlamına gelen bu ifade ile Hz.
Muhammet’in hayatta olduğu
zaman kastedilir.
Selef-i Salih: Asr-ı saadet ve ona
yakın dönemde yaşamış, ahlâkı
ve dini bütün hayırlı, iyi kişiler bu
adla anılır.

İlerleme kelimesinin Tanzimat
dönemindeki karşılığı “terakki”dir.

Ernest Renan (1823-1892):
Fransız yazar ve tarihçi. Papaz
olarak yetiştirilen Renan, din
adamlığını bırakarak kendisini
semitik dilleri ve dinler tarihini
incelemeye adar. Metinler
üzerinde yaptığı çalışmalar
rasyonalist fikirlerini pekiştirir.
Bilimin Geleceği (1890) ve
Hristiyanlığın Kökenlerinin Tarihi
(1863-1881) iki önemli eseridir.
Çocukluk ve Gençlik Hatıraları
(1883) kitabı ise inancını nasıl
kaybettiğinden izler taşır.

182

Yeni Türk Edebiyatına Giriş II

İslamcılık akımının ortaya çıkmasının yukarıda belirtilen dış sebeplerinin yanında bir
de iç sebepleri vardır. 1860’lardan sonra Tanzimat Fermanı’nın ve bilhassa onu takip eden
Islahat Fermanı’nın imparatorluk dâhilindeki gayrimüslimlere tavizler verdiğine inanan
bir aydın kitlesi oluşmaya başlar. Onlara göre fermanlar, Avrupa’nın baskıları neticesinde
toplumsal ve siyasi meselelerde gayrimüslimlerin kayırılmasına yol açmış ve son tahlilde asli unsur olan Müslümanların ikinci sınıf konumuna itilmesine neden olmuştur. Bu
kitle Yeni Osmanlı hareketi adı altında daha sonra örgütlü bir hâle gelecektir. Yeni Osmanlılar özellikle Islahat Fermanı sürecindeki Avrupa müdahalesine ve yükselen gayrimüslim hegemonyasına karşı daha önce de belirtildiği üzere meşrutiyeti sistemi (anayasal
ve parlamenter sistem) dillendirmeye başlar. Tanzimat Dönemi Osmanlı aydınının âdeta
hayallerini süsleyen Meşrutiyet gerçekleşirse padişahın ve çevresindekilerin keyfiliği son
bulacak, anayasayla birlikte vatandaş olmaya başlayan gayrimüslim ve Müslümanlar arasındaki eşitsizlik kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Hem Müslümanlar hem de gayrimüslimler memnun edilmiş olacaktır. Dolayısıyla Islahat Fermanı’nın İslamcılık cereyanını
ivmelendiren bir etkisinin olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Nicelik olarak çok olmasına rağmen hâkimiyeti aynı oranda olmayan Müslümanlar, yapının dışında kaldığını,
ideolojik olarak dışlandığını hisseder. Çoğunluk olmanın da gücüyle bir araya gelmeye
başlarlar. Çünkü sürecin kendi aleyhlerine işlediğini düşünmektedirler. Bu noktada bir
bölüm açıp Yeni Osmanlı hareketinin doğuşuna ve faaliyetlerine bakmak faydalı olacaktır.

Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu ve Gelişimi

Tanzimat’ın temel gayesi eşitlik ve hürriyet ortamı yaratmaktır. İyi niyetli ve ilerici bir
hamle olsa da dünyayı saran ve giderek yükselen milliyetçilik karşısında dayanması zor
olmuştur. Özellikle Islahat Fermanı’ndan sonra Hristiyan ve Müslüman unsurların giderek ayrışmaya, Hristiyanlara tanınan imtiyazlara karşı Müslümanların seslerini çıkarmaya
başladıkları görülür. İki unsur da kendi başlarına hürriyet arzusu içindedir ve bu durum
Tanzimat’ın felsefesini oluşturan Osmanlı bayrağı altında toplanma duygusunun sona ermeye başlaması demektir. Bu bakımdan Tanzimat aydının bir taraftan hızla Batılılaşma
gereği bir taraftan da parçalanan devleti bir arada tutma zorluğu içinde bunaldığı tahmin
edilebilir bir şeydir.
Bir anayasa veya bir İnsan Hakları Beyannamesi mahiyetini taşımayan Gülhane Hattı, aslında eskinin, rabbanî bir saltanatın (teokrasi) devam ve hatta teyidinden ileri gidememiştir. Buna Kırım Harbi, Paris Konferansı, Karadağ, Bosna ve Sırp isyanları gibi
dış meselelerin ağır tazyikini de ilave etmek gerekir. Bu kaynayış döneminde karşımıza
üç padişah, -Abdülmecid, Abdülaziz, V. Murad (93 gün)- ve üç de sadrazam -Mustafa
Reşid, Âli ve Fuat paşalar- çıkar. Bu keşmekeşi durdurmak ve bazı ıslahat talebinde bulunmak üzere gizli birlikler kurulmuştur (Tunaya, 1995, s. 88). Kısacası halk Abdülmecid
Dönemi’nin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel genel havasından hoşnut değildir. Bu ortamda Tanzimat’a karşı ilk siyasal tepki olarak Kuleli Vakası (1859) ve onu takiben daha
örgütlü bir kimlikle Yeni Osmanlılar Cemiyeti ortaya çıkar. 5. Ünite’de Kuleli Vakası ve
Yeni Osmanlıların teşekkülü konusuna değinilmiştir. Burada sadece fikrî boyut üzerinde
durulacaktır
1860 sonrası yıllar Osmanlı siyaset sahnesinin hareketlendiği ve o zamana kadar örneği görülmeyen birtakım faaliyetlerin başladığı yıllardır. Öyle ki bu dönemde meydana
çıkan Yeni Osmanlı düşüncesi daha sonra II. Jöntürk hareketine, Türkçülüğe ve oradan da
Cumhuriyet’e kadar uzanacak bir sürecin başlangıcı olacaktır.
Türk devletinin temellerine İslam’ı yeniden enjekte etmeye yönelik bugün görülen her
ciddi teşebbüs geriye, onların zamanına da bakmak zorundadır. Çünkü Yeni Osmanlılar
hem Türkçe okuyan halkın entelektüel donanımının Aydınlanmacı kısmının fikirlerini
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hazırlayan ilk insanlardı ve hem de bu fikirlerle İslam arasında bir sentez meydana getirmeye çalışan ilk düşünürlerdi (Mardin, 1996, s. 10).
Resim 7.5
Kısaca hatırlamak gerekirse Yeni Osmanlılar gizli bir örgüt
olarak faaliyetlerine başlarlar, ama kısa süre sonra cemiyetin
İslamcılığın en ateşli isimlerinden Ali Suavi
(1838-1878)
gizliliği açığa çıkar ve Padişah Abdülaziz, cemiyet üyelerinden
Ziya Paşa ve Namık Kemal’i tayin ettirerek Ali Suavi’yi de sürgün ederek İstanbul’dan uzaklaştırır. Ardından cemiyeti bir süre
maddi olarak destekleyip himaye edecek olan Hıdiv ailesinden
Mustafa Fazıl Paşa cemiyetin ileri gelenlerini Paris’e davet eder.
Devrim sonrası Fransa’nın ulaştığı toplumsal ve siyasi yapı başta Namık Kemal, Ziya Paşa ve Ali Suavi olmak üzere inkılapçı
gençleri mest eder. Burada tarihçi, sosyolog, yazar ve siyasetçilerle ilişkiler kurar ve Batı medeniyetini oluşturan düşünürlerin
eserleriyle tanışırlar. Namık Kemal ve Ziya Paşa, Abdülaziz’in
Paris ziyareti sırasında Londra’ya geçerler ve orada Hürriyet’i
çıkarırlar. Mustafa Fazıl Paşa’nın maddi desteğiyle Londra’da ve
daha sonra Ziya Paşa tarafından Cenevre’de çıkan bu gazete el
altından İstanbul’daki aydınlara ve Jönlere de ulaşır. Gazete genel
olarak meşrutiyet rejiminin gerekliliği konusuna odaklanır.
Yeni Osmanlılara göre meşrutiyet yolundaki en büyük engel
müstebit Abdülaziz’dir. Kutsal devlet anlayışı ile başlangıçta padişahı ayrı tutup Âli Paşa ve Fuat Paşalar özelinde bürokrasiye
yönelen tarizler artık doğrudan padişaha yönelmeye başlamıştır.
Kaynak: http://www.bilgiustam.com/ali-suaviAbdülaziz tahttan indirilecek ve yerine Meşrutiyeti kabul eden
kimdir/
Murad saltanata geçecektir.
Tanzimat’ın ruhunu düalizm oluşturur. Gelenek ve modern, Batı ile Doğu, eski ile
yeninin oluşturduğu bu düalist yapı içinde nasıl ki Tanzimat aydını bir ikiliğe düşmüş,
yolunu bulamaz bir hâl almışsa durum Yeni Osmanlılar için de aslında pek farklı değildir.
Fikirden fikre savrulurlar. Bir müddet sonra da ayrılıklar baş gösterir. Padişahla anlaştıktan sonra maddi desteği çeken Mustafa Fazıl Paşa ile yolların ayrılmasından sonra kopuşlar başlar. Abdülaziz’in Paris ve Londra ziyaretinin ardından onlar da İstanbul’a dönmüş
1872 itibarıyla dağılmaya başlamışlardır. Bu andan itibaren Yeni Osmanlı’yı teşkil eden
bazı isimlere yeni isimler eklenerek iki fikrî akım, İslamcılık ve Türkçülük ortaya çıkmaya başlayacaktır. Yeni Osmanlılar İmparatorluğu yekpare tutma noktasında savundukları
şeylerin geçersizliğini gördükten sonra Jöntürk evresiyle birlikte Türkçülüğe uzanacaktır.
Yeni Osmanlılar içinde her ne kadar fikirlerini sistemleştirmese de görece tutarlı isim
Namık Kemal’dir. Onun için Yeni Osmanlı düşüncesinin timsali denilebilir. Padişahın ve
sadaretin keyfi idaresinin kırılması yolunda en çetin savaşçı Namık Kemal’dir. Terakki için
hürriyeti ön şart kabul eden Kemal’in fikirlerinin özünü devletin çöküşünün nedenleri
üzerinde durmak, kurumların yenileşmesini ve iyileşmesini sağlamak ve kuvvetle savunduğu meşruti rejime ulaşmak idealleri oluşturur. Eğitimde, sanatta ve en önemlisi siyasette yapılacak reformlar sayesinde devletin kurtulabileceğine inanır. Paris’te, Londra’da
yazdığı makalelerin çoğunda “meşveret”i vazgeçilmez formül olarak görür.

İslamcılığın Doğuşu

İşte bu ortam içinde, Babıâli’nin imparatorluk içindeki ve dışındaki Müslümanlara yönelik politikasına tepki olarak “İttihat-ı İslam” formülü gündeme gelir ve tartışılmaya başlanır. 19. yüzyılın yaygın ve etkili (İttihat-ı Islav ve İttihat-ı Cermen gibi) Pan hareketlerinden ilham alan İttihat-ı İslam/Pan-İslamizmin iki ana kaynağı vardır. Biri Osmanlı
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kamuoyunda ortaya çıkan muhafazakâr tepki, diğeri İslam dünyasının sömürgeleşmesi
sonucu olarak dünya Müslümanları nezdinde hilafetin öneminin ve buna mukabil Osmanlı Devleti’nden yardım taleplerinin artmasıdır (Çetinsaya, 2002, s. 266). Konjonktürün geniş Müslüman halk aleyhine geliştiğini düşünenlerden birisi de ileride İslamcılıkla
özdeşleştirilecek olan padişah II. Abdülhamit’tir. Abdülhamit, imparatorluk dâhilindeki
tüm etnik ve dinî unsurlar dikkate alındığında, devletin bekasını sağlama noktasında en
büyük ortak kümeden yana tercihini kullanır. Tutumu son derece pragmatiktir.
İmparatorluğun kurtuluşu için ilk tartışılan fikir Osmanlıcılıktır. Ancak Osmanlıcılık
fikri Balkan ve Arap milliyetçiliği karşısında çok uzun süre yaşayamaz. Bunu gören Osmanlı aydını imparatorluğu İslam şemsiyesi altında toplamayı daha pratik bulur. Çünkü
imparatorluğun büyük çoğunluğu İslam dinine mensuptur ve bunun da ötesinde kültürel
birliktelik, yaşam benzerliği, dava kardeşliği durumu vardır. Namık Kemal’in “İmtizac-ı
Akvam” yazısında Araplarla Türklerin arasındaki bağdan bahis açması ve ancak şeytanın
atacağı nifak tohumuyla bu bağın bozulabileceğinden bahsetmesi bu yönde değerlendirilmelidir.
Yukarıdaki sosyoekonomik ve siyasal koşullar altında İslamcılık düşüncesi İslam dünyasının farklı noktalarında çeşitli isimler ve bu isimlerin temsil ettiği çevreler ekseninde
gelişmeye başlar. Cemaleddin Afganî (1838-1897) ve Muhammed Abduh (1845-1905)
Mısır’da; Seyyid Ahmet Han (1817-1898) ve Seyyid Emir Ali (1849-1928) Hindistan’da
İslamcılık düşüncesinin temellerini atarlar. Türkiye’de ise Namık Kemal, Ziya Paşa, Ali
Suavi, Mizancı Murat gibi Tanzimat yazarları tarafından tohumları atıldıktan sonra
Sırat-ı Müstakim ve Sebilürreşad, Volkan vb. dergilerde toplanan yazar, şair düşünce ve
din adamları tarafından etkili olarak II. Meşrutiyet Dönemi’nde güçlenir. İttihat-ı İslam
ifadesi Osmanlı siyasi hayatında ilkin 1870’lerden sonra özellikle de Afganî’nin Abdülaziz
döneminde İstanbul’a gelişinden sonra zikredilmeye başlanır (Kara, 1997, s. 28).
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Cemaleddin Afgani ve Muhammed Abduh’un görüşleri Meşrutiyet Dönemi’nin en önemli
İslamcı aydını olarak kabul edilen hangi şair üzerinde etkili olmuştur?
Yaygın görüş yukarıda da belirtildiği gibi İslamcılık düşüncesinin Meşrutiyet
Dönemi’nde ve II. Abdülhamit merkezli bir ideoloji olduğudur. Ancak İslamcılığın temellerinin Tanzimat’ta atıldığını ve bunları görmeden Meşrutiyet Dönemi’ni aydınlatmanın
mümkün olamayacağı gerçektir. Çünkü İttihat-ı İslam fikri daha Abdülaziz Dönemi’nde
dış politikada belirmeye başlamıştır. Bu nedenle İslamcılık akımının babasının Afgânî
olduğu şeklinde yaygın bir görüş varsa da, esasen akımın temellerini Yeni Osmanlılara
götürmek gerekir. Bu isimlerin başını da Namık Kemal, Ziya Paşa, Ali Suavi ve Mizancı
Murat çeker.
Daha önce de belirtildiği üzere İslamcılık akımının doğuşunu ve gelişimini hızlandıran iki olay Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı’dır. Osmanlı düşünce ve sosyal hayatında ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahvâl’den itibaren önemli bir toplumsal işlevi yerine
getirmeye başlayan gazeteler, İslamcılık düşüncesinin de dile getirilmeye başlandığı yerler
olacaktır. Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi imparatorluğun istikbalini bu düşüncede gören
isimler, özellikle gazetelerde yayımladıkları makalelerle fikirlerinin halka ulaşmasına çalışır. Vatan Piyesi gibi İslamcılık düşüncesinden izler taşıyan sanatsal ürünler de gazetelerde
tefrika edilir. Hürriyet’i çıkarırlarken iki yakın dost olan Ziya Paşa ve Namık Kemal, dönemin diğer önemli gazetelerinden olan İbret, Hadika, Muhbir vb. gazetelerde yayımladıkları çeşitli yazılarda Islahat Fermanı’nın Müslümanlar arasında hoş karşılanmadığından
ve eşitsizliği daha da derinleştirdiğinden bahsederler. Müslüman halkın hâline tercüman
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olurlar. Osmanlı topraklarını kanlarıyla alan Müslümanlardır: ama üzerinde ayrıcalıklı
yaşayanlar gayrimüslimlerdir. Ancak zaman zaman Ali Suavi ve Ziya Paşa’nın gayrimüslimlere öfkeyle yaklaşan satırları olsa da esas istekleri müsavat, yani eşitliktir.
Yeni Osmanlılar her ne kadar Tanzimat’ı çok zaman hayırla yâd etse de devletin din ve
devlet işlerini ayırmaktan yana –bugünkü manada laiklik- meylini müspet karşılamazlar.
Hatta Ali Suavi, Tanzimat’ın getirdiği Batı kanunlarının bırakılıp şeriata dönülmesi gerektiğini düşünür. Bugünden bakıldığında Yeni Osmanlılar’ın başta meşrutiyet olmak üzere
taleplerinin niteliğinin şeriat arzularıyla örtüşmediği görülür. Yeni Osmanlılar taleplerini yerine getirme noktasında halkla ittifak kurma adına İslami söyleme ağırlık verirler.
Böylelikle karşı oldukları sarayın da hamle gücünü zayıflatacaklar, meşrulaşacaklardır.
Bu manada Namık Kemal’in mektuplarından Avrupa’ya kaçtıktan sonra İslamiyet’le ilgili
kitaplarını istettiğini ve çeşitli yazılarında yeni fikirlerine İslamiyet’ten kaynaklar gösterme çabası içinde olduğunu biliyoruz. Benzer şekilde Ali Suavi de Ziya Paşa da padişaha
yönelik ve Islahat’ın Müslümanları ikinci sınıf hâle getirmesine karşı eleştirilerini dinî referanslar üzerinden dile getirirler. Ali Suavi’nin yazılarında padişahın aynı zamanda halife
ve Müslümanların hamisi olduğunu hatırlatması bu yüzdendir.
Ali Suavi’nin Bab-ı Âli’ye muhalif gazetesi Muhbir’de dile getirdiği talep “meclis”tir.
Bunu da yine İslam’dan bir referansla “meşveret”le meşrulaştırır. “Meşveret: Hâkimiyeti
sınırlandıran bir İslâm prensibidir. Kur’an-ı Kerim’in saydığı dünyevî esasların en önemlilerinden biri olan ve bir çeşit halk denetimine de yer veren şûrâ-yı ümmet veya meşveret
iki âyet ile meşruiyet kazanmıştır: ‘Her işte ümmetinle müşavere et’, ‘bütün Müslümanların işi aralarında şuradan (konuşma) ibarettir.’ Yani Müslümanlar bütün işlerini müzakere
usulüyle danışarak, konuşarak, tartışarak çözmelidirler” (Tunaya, 2003, s. 30). “Meşveret”
ifadesi ve önerisi Namık Kemal’in de Mizancı Murat’ın da İslam ve Batı modernizmini
sentezlemeye çalıştığı çeşitli yazılarında dile gelecektir.
Tanzimat’ın bu dört isminin yaşam biçimlerine bakıldığında savundukları kadar şeriatla iç içe bir hayat tarzını benimsemezler. Hatta şeriata dair söylemlerinin Avrupa’ya
kaçtıktan sonra arttığı görülecektir. Bu durum en kısa yoldan Tanpınar’ın ifadesi ile
Tanzimat’ın yarattığı medeniyet krizi ile açıklanabilir. Daha önce bahsettiğimiz savunma
psikolojisi ve Osmanlı aydınının kimlik arayışının bir yansımasıdır.
Tanzimat Dönemi’nde hemen her aydının edebiyatın en az bir koluyla meşgul oluşu,
İslamcılık akımının da daha çok edebiyatçılar arasında teşekkül etmesine ve dolayısıyla
edebiyat ürünlerine yansımasına yol açmıştır. Bu bakımdan İslamcılık akımının kurucusu
olarak değerlendirilen Namık Kemal, Ziya Paşa, Ali Suavi ve Mizancı Murat’ın bu konudaki düşünce ve eserlerine bakmak gerekir.
Namık Kemal çok zaman “vatan, millet, hürriyet” gibi kavramları Türk düşüncesinin içine sokan meşrutiyet yanlısı, modernleşmeci, ahlakçı bir vatan şairi olarak değerlendirilir. Bu kadarıyla da yetinilir. Oysa Namık Kemal arayışlar devri olarak nitelenen
Tanzimat’ın belki de en çok arayış içinde olan yazarıdır. Yeni Osmanlılar içinde Osmanlıcılık düşüncesiyle başlayan arayış yolculuğu Batıcılık, modernizm duraklarına uğrasa da
hepsinin buluştuğu kavşak aslında İslamcılıktır. Namık Kemal, Batı siyasi sistemini İslami
bir modele dönüştürme niyetindedir. Hatta Ali Suavi’de de görülecek bir düşüncedir ki
Namık Kemal, Batı siyasetinin çekirdeğini oluşturan demokrasi kavramının İslamiyet’in
esasında var olduğuna inanır (Yukarıda bahsedilen asr-ı saadet ve meşveret düşüncesi).
Mesele bu dönemin yönetme biçiminden kopmakla ilgilidir. Bir başka deyişle teorik değil pratik bir sıkıntı vardır. Daha önce de belirtildiği gibi İslam’ın meşveret usulüne dayandırarak meşrulaştırdığı “meşruti monarşi” arzusu taşır. Halkın düşüncelerinin temsil
edildiği bir “Meclis-i Şûrâyı Ümmet” olmalıdır. Namık Kemal’in toplumun devletle olan
ilişkisinin yapılandırılması noktasında sosyoloji bilgisinin ve savunduğu yapının aslında
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Namık Kemal’in Mektupları
Fevziye Abdullah Tansel tarafından
toplanmıştır. Türk Tarih Kurumu
tarafından yayımlanmıştır.
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J. J. Rousseau ve Montesquieu’ya dayandığı bilinir; ama Kemal, onlardan aldığı fikirleri
İslamiyetle sentezlemeye çalışır. Osmanlı’da da kuvvetler ayrılığının olduğunu kanıtlamak
için padişahın ulemaya danışması gibi temayülleri örnek gösterir. Bu aslında meşrulaştırma ve kamuoyunun da desteğini alma gayretidir.
Fransız gezgin Jean Chardin (1643-1713)’den itibaren, seyyahların ve Fransız
Devrimi’nin yarattığı kaostan kaçan romantiklerin yarattığı “Oryantalist” söyleme ilk
tepki verenlerden birisi de Namık Kemal olur. E. Renan’ın “L’Islamisme et Science” konferansında İslam ve bilim arasındaki ilişki üzerinde durup İslam’ın ilerlemeye engel olduğu fikrini savunması, İslam dünyasında rahatsızlığa neden olur. Çeşitli reddiyeler yazılır.
Bunlardan biri Namık Kemal’in Malta sürgününde kaleme aldığı Renan Müdafaanamesi olacaktır. Eser ancak 1910’da basılabilir. Namık Kemal ayrıca “Usul-i Meşveret’e Dair
Mektuplar”, “İmtizac-ı Akvam”, “Hubbül Vatan Minel İman” gibi daha pek çok yazısında
İslamcılık ve yeni devlet modeline dair fikirlerini dile getirir ve savunur.
Meşveret düşüncesinin belki Namık Kemal’den daha ateşli bir savunucusu varsa o da
Ali Suavi’dir. Genç Osmanlıların önemli isimlerinden biri olan Ali Suavi, Osmanlıcılık düşüncesinden İslamcılık düşüncesine evrilen görüşleriyle İslamcılık akımının çerçevesini
belirleyen isimlerden biri olmuştur. Ziya Paşa ve Namık Kemal’le birlikte Paris’e kaçtıktan
sonra fikirleri daha da radikalleşen Suavi, Londra’da Mustafa Fazıl Paşa’nın desteğiyle çıkardığı Muhbir gazetesinde Bab-ı Âli’yi hedef alan yazılar kaleme almıştır. Zamanla Genç
Osmanlılarla fikir uyuşmazlığına düşen Ali Suavi Londra’dan ayrılıp yeniden döndüğü
Paris’te Ulum gazetesini (25 sayı) çıkarır. Burada da İslamcılıkla Türkçülük çerçevesinde
fikirler dile getirir. Genç Osmanlılar arasında dine ve İslamiyet’e dair marjinal görüşleri
dillendiren o olmuştur. “Diğer Yeni Osmanlılar hem ‘İttihat-ı anâsır’ı hem de ‘İttihat-ı
İslam’ı’ savunurlarken Suavi’de bu ikisiyle beraber bir ‘Türklük’ fikri vardır”. Hüseyin Çelik,
Ali Suavi’nin çok zaman Osmanlı, Türk ve Müslüman kavramlarını birbiri yerine kullandığını belirtir. “Türkler” kelimesini hem gerçek anlamda hem de Osmanlı Müslümanları
karşılığında kullanır (Çelik, 1994, s. 617-619). Ali Suavi’nin İslamcılık düşüncesi yanında
Türklük bilincinde de olduğunu belirten Çelik, Suavi’nin Türklük damarının Anadolu’da
Türk kalmadığına dair Batı’da yapılan yayınlara karşı geliştiğini söyler. Suavi’nin Ebu’lGazi Bahadır Han’ın Şecere-i Terakime’sine ve Heredot Tarihi’ne dayandırarak Muhbir’in
38. sayısında çıkan “Türk” makalesinde Moğol, Tatar, Özbek vs. hepsinin aynı familyadan
olduğu ve Türkmen kelimesinin Türk ve iman kelimelerinin birleşiminden oluştuğunu
belirttiğini dile getirir. Ayrıca Suavi’nin Osmanlı’da Batı’nın zannettiği gibi cinslik, ırkçılık düşüncesi olmadığı, Arapça yazılan eserlerin sadece Araplara atfedilmesinin doğru olmadığı, içlerinde Arap harfleriyle yazılmış Türkçe eserler olduğu, Türkçede de nice
Shakespeare’ler bulunduğu, camilerin okul görevi gördüğü gibi Türk ve İslam dünyasını
savunan çok çeşitli fikirleri olduğunu hatırlatır (Çelik, 1994, s. 625-632).
Ali Suavi Yeni Osmanlılar içinde en radikal düşüncelere sahip İslamcı yazarlardan biri
olarak düşünülür. Daha Muhbir’in ilk sayısında fıkıh ve fetvayı Müslümanların kanunu
olarak sabitler. İslamiyet’in siyasete dair ortaya koyduğu değerlerden kendisine referanslar bulmaya çalışır. Ona göre “Hâkimiyet Allah’ındır”, iktidarın kaynağı da ilahidir ama
siyasetin ve hükûmetin teşkili akli olmalıdır. Görüldüğü üzere Suavi’nin de Namık Kemal
gibi düşünceleri aslında olgun değildir. Her türden düşüncenin dile getirildiği, denendiği
bir kafa yapıları vardır. Savunma psikolojisi onları toplumu var eden ve toplum-devlet
ilişkisini düzenleyen temel esasların neler olduğu konusuna eğilmekten alıkoymaktadır.
Ziya Paşa’nın da çözülmekte olan devleti kurtarma ve bir gelecek inşa etme noktasında
Namık Kemal ve Ali Suavi’den pek farklı düşündüğü söylenemez. Her zaman arafta kalan
bir insan, bir yazar olarak betimlenen Ziya Paşa’nın da Batı medeniyetini ve siyasetini
meydana getiren dinamiklere Kur’an’dan ve şeriattan hükümler bulma çabasında olduğu
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bilinmektedir. Özellikle Hürriyet’te yayımlanan yazılarında zaman zaman fıkhın çağdaş
siyaseti düzenleme noktasında kifayetsiz kalacağına dair fikirler ileri sürse de hemen rücu
edip şeriattan referanslar aramaya başlar.
Muhtasar Târîh-i İslâm (1890)ın yazarı Mizancı Murat’ın siyasi ve yazınsal faaliyetlerini
de farklı değerlendiremeyiz. Ahmet Rıza muhaliflerinin oluşturduğu cephenin desteğiyle
1896’da İttihat ve Terakki’nin başına geçip cemiyetin merkezini Cenevre’ye taşıyan Mizancı 1897’de istifa eder. Bu sırada II. Abdülhamit İstanbul’daki Jöntürkleri Trablusgarp’a
sürgüne gönderir. Avrupa’dakileri de Ahmet Celaleddin Paşa aracılığıyla İstanbul’a çağırır.
Sıkı bir Jöntürk olmasına rağmen İstanbul’a dönenlerin arasında Mizancı başı çeker. Bu
tutumu İtttihad ve Terakki cephesinde şaşkınlıkla karşılanır. Kendisi de Avrupa’dan dönerken II. Abdülhamit’in vaat ettiği özgürlük taleplerinin karşılanmadığını görüp sükût-ı
hayale uğrar. 1908’den sonra İslamcı söylemini artıran yazar, yeniden çıkarmaya başladığı
Mizan’da bu defa güçlenen İttihat ve Terakki’yi eleştirir. İttihat ve Terakki ve onun Türkçü
ideolojisine muhalif olan Mizancı’nın 31 Mart’ta isyancılarla iş birliğine girdiğinin düşünülmesi siyasi hayatının sonu olur. 1912’ye kadar Rodos ve Midilli’ye sürülür, sonra genel
afla İstanbul’a döner.
Kısacası Yeni Osmanlıların hemen hepsinin içinde bulundukları zihnî tahdidin dışına çıkıp yeni fikirler geliştirebildiklerini söylemek pek mümkün değildir. Hepsi de arayış
içerisinde bir fikirden diğerine savrulurlar. Yeni Osmanlıların parlamenter sisteme geçiş,
yani Meşrutiyet idealinde bile İslam düşüncesinden referans arayışları, onların yeni dünyanın siyaset mekanizmasını anlamakta ne kadar zorlandıklarına delil olabilir.
19. asırda Tanzimat Dönemi aydınları tarafından fikrî düzlemde tartışılmaya başlanan
İslamcılık düşüncesi, 31 Mart döneminde Volkan Gazetesi çevresinde toplananlarca Derviş
Vahdetî liderliğinde dinden kopmaya başladığını düşündükleri İttihat ve Terakkiye karşı
bir tavırla pratiğe de ulaşmış; Balkan Savaşları’ndan Cumhuriyet’e kadar yeniden teorik olarak tartışılır olmuştur. Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Osmanlı topraklarının küçülerek
bugünkü sınırlarına kadar gerilemesi İslamcılık düşüncesinin Müslümanları tek bayrak
altında toplama gayretini de kendiliğinden bertaraf etmiştir. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e
kadar bu düşüncenin edebiyattaki en büyük savunucusu Mehmet Akif Ersoy olacaktır.

TÜRKÇÜLÜK

Tanzimat, bütün etnik ve dinî yapıları Osmanlılık kimliği altında toplamaya çalışmıştır.
Yunanistan’ın bağımsızlığını kazanmasının ardından Balkanlar’ın da yavaş yavaş elden
çıkmaya başlaması ile Osmanlılık geçerliğini yitirir. Bu defa pragmatik Osmanlı, sosyokültürel olarak kendine daha yakın olan ve din şemsiyesi altında toplayabileceğini düşündüğü Müslümanları İslamcılıkla bir arada tutmaya çalışır. Zaten Osmanlı, Türk ya da
Arap olmaya önem vermeksizin Müslüman kimliği önceler (Aynı durum Ermeni, Sırp,
Rum vs. ayırt etmeden hepsini gayrimüslim kabul etmesinde de görülür.). Çok geçmeden
bunun da pratikte imkânı olmadığı anlaşılır. Son çare -her ne kadar bir Oğuz boyu olan
Osmanlı, devleti Türk etnik kimliği üzerinde kurmasa ve idame ettirmese de- aslî unsur
olan bu kimliğe sarılmaktır. “Yusuf Akçura 1903’ten sonra artık Osmanlı birliğinin çözülme hâlinde olduğu, içindeki milletlerin ulusal amaçlarına ulaşmalarının önlenemeyeceği
kanısına varmıştır” (Berkes, 1973, s. 352).
Osmanlı, Kutsal İttifak Devletleri (Avusturya, Venedik, Lehistan) ile imzaladığı Karlofça Antlaşması (1699) ile ilk toprak kaybını yaşar. Gerileme Dönemi de böyle başlar ve
yavaş yavaş başka topraklar da kaybedilir. Ancak bunların hiçbiri Osmanlı için 1829’da
Yunanistan’ın bağımsızlığını elde etmesi kadar dramatik olmamıştır. Çünkü yüzlerce yıl
tebaası konumunda olan bir halk artık bağımsızlığını ilan etmiş ve kendi devletini kurmuştur. Bu aynı zamanda Osmanlı’nın milliyetçilikle tanışması olur.

Yusuf Akçura: Türkçülük akımının
temellerini atan Akçura 1904’te
yayımlanan Üç Tarz-ı Siyaset
eseriyle Türkçülüğü sistematik bir
hâle getirir.
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Türkçülük ve Türk milliyetçiliği de aslında tıpkı İslamcılık gibi tepkiseldir. Yukarıda
bahsedilen Yunanistan gerçeğine ek olarak 1881’de Tunus’un Fransızlar; 1882’de Mısır’ın
İngilizler tarafından işgal edilmesi daha sonra Arnavutların muhtariyet talepleri gibi olaylar milliyetçilik duygusunu özellikle askerî çevrede körükleyen gelişmeler olmuştur. Ayrıca Avrupa devletleri başta Mısır olmak üzere Arapların (I. Dünya Savaşı’na kadar sürecektir) milliyetçilik damarlarını kaşır. Osmanlı’nın parçalanması için en kolay yol Türkleri
kötülemektir. Bu yolda Avrupa’da Renan gibi düşünürler vasıtasıyla Türklerin sarı ırktan
ve Turanlı olmasının yanı sıra göçebe, barbar ve ilerleme düşmanı olduğu imgesi oluşur.
“İslâm medeniyeti Arapların eseridir. Türkler, Arap medeniyetinin merkezlerini mahvetmişler ve hâkimiyetleri ile Arapları kalkınma imkânlarından mahrum bırakmışlardır”
(Karal, 1988c, s. 552).
Avrupalıların fetih döneminde Türkleri barbar ve ahlaksız olarak niteledikleri bilinen
bir şeydir. Bu sıfatları milliyetçilik ortamında yeniden gündeme getirirler. Suçlamalar
karşısında tıpkı İslam’a yöneltilen tarizlere Namık Kemal’in, Ahmet Mithat’ın savunma
hâlini alması gibi bu dönemde de Türklere yönelen tarizleri savunacak bir cephe oluşmaya
başlar. Bunlar da Türkçüler olacaktır. Elbette Avrupa topyekûn Türkleri karalamaz. Hatta
18. ve 19. asırda Türklerin köklerini araştıran ve erdemli yanlarını anlatan bazı Avrupalı Türkologların çalışmaları, savaşlarla bunalmış Türk halkına motivasyon kaynağı olur.
Köklerini merak duygusu uyandırır. Türklük bilincini oluşturması sebebiyle Türkçülük
cereyanının gelişmesinde Avrupalı Türkologların bu bakımdan önemi büyüktür. Bu çalışmalara kısaca göz atmak gereklidir.

Oryantalistlerin Asya Kültürüne Karşı İlgisi

Vambery, Orta Asya seyahatlerini
1879’da Türkçe yazdığı Bir Sahte
Dervişin Asyayı Vustâ’da Seyahati
kitabında kaleme alır.

Yukarıda da değindiğimiz gibi Avrupalı bilim adamlarının Asya kültürüne ilgisi bir anlamda kendi kültürüne yıllarca bigâne kalmış Türklerin uyanışını sağlar. Fransız Türkolog Joseph de Guignes (1721-1800)in her ne kadar tutarsızlıkları olsa da henüz 1756-58
tarihinde yayımladığı Hunlar, Moğollar, Türkler ve Diğer Batı Tatarlarının Genel Tarihi
adlı çalışması ilgileri bu sahaya çeker. Eser Türklerin İslamiyet’i kabulünden önceki siyasi
ve kültürel yapısı hakkındadır. 1832 yılına gelindiğinde ise karşımıza bu defa bir İngiliz,
Arthur Lumley Davids (1811-1832)in Grammar of the Turkish Language çalışması çıkar.
Eser Türkçenin ilk sistematik grameri olmasının yanında, Türk kültürü, tarihi, Türkçenin
lehçeleri, Osmanlı kültürü ve edebiyatı hakkında da bilgi verir.
II. Abdülhamit’in dostu olan Macar bilim adamı, Türkolog Arminius Vambery (18321913) ise Çağatay dillerinden Uygur diline, Kutadgu Bilig’e ve Türk kültürüne dair onlarca
eserle Türk kültürünü değerlendirmiştir. Vambery Türkler, Çinliler ve Macarları “Turan
grubu” altında bir düşünür.
En önemli etkiyi yapanlardan birisinin Jön Türklerle yakın ilişkileri olan tarihçi Léon
Cahun (1841-1900) olduğu söylenebilir. Onun Asya Tarihine Giriş Türkler ve Moğollar (1896) kitabında Avrupa’ya medeniyeti getirenlerin Turan ırkı olduğu ortaya atılır.
Cahun’un kitabında Türkler ve Moğolların Çin ve İran medeniyetlerinin taşınması noktasında köprü oldukları ileri sürülür. Cahun’un bu teorileri Türk aydınlarının gururunu
okşayacak ve dikkatlerini bu yöne çekmelerini sağlayacaktır.
Alman asıllı Rus Türkolog Friedrich Wilhelm Radloff (1837-1918) dünyada örneğine
az rastlanır şekilde Türkçenin geniş bir yayılma alanı olduğuna işaret eder. Bunun yanında
İslam dairesine girdikten sonra Türklerin bu dile ve edebiyata Arap ve Fars’tan kelimeler
devşirerek dili anlaşılmaz bir hâle soktuklarını iddia etmesi, Türkçeyi savunan aydınların
üzerinde kuşkusuz büyük etki yapmıştır.
Divan şiiri ve Osmanlı edebiyatı tarihi üzerine çalışmaları olan (A History of Ottoman
Poetry, 1900) İskoç asıllı İngiliz Elias John Wilkinson Gibb (1857-1901)’in de Tanzimat
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ve Meşrutiyet yazarlarının üzerinde etkisi büyüktür. Hiç Türkiye’ye gelmese de Ahmet
Mithat Efendi, Mehmet Emin Yurdakul, Rıza Tevfik, Abdülhak Hâmit Tarhan ve Samipaşazade Sezai gibi isimlerle mektuplaşarak fikir alışverişinde bulunur. Gibb’in Hâmit’e
yazdığı ve Gayret (1886, 8.sayı)te yayımlanan iki mektupta kullandığı Türkçe, dönemin
yazarlarını hayrete düşürmüştür (Erkal, 2002, s. 56).
Radloff ’un desteğiyle Orhun alfabesini çözen Danimarkalı Vilhelm Thomsen (18421927)’in de Türk milliyetçiliğinin gelişmesinde katkısı yadsınamaz.

Dış Türklerin Türkçülüğün Gelişiminde Yeri

Batılı bilim adamlarının, Türkologların bu çalışmaları çökmekte olan imparatorluğun içinde duygusal bir motivasyona ihtiyacı
olan Türk aydını için bir çıkış olmuştur. Oryantalist bilim adamlarının açtığı yol ve metotlarla bu defa Türk aydınlarının kendi öz
kültürünü keşif yolculuğu başlar. Türklerin yönünü Orta Asya’ya
çevirmesinin sebeplerinden birisi de Orta Asya ile yeni yeni gelişmekte olan yakın siyasi ilişkilerdir. Rusya duhulündeki yerlerden Osmanlı’ya dâhil olan Türkçü aydınlar, Türkçülüğün gelişmesinin en önemli amili olacaktır. İsmail Gaspıralı (1851-1914),
Ağaoğlu Ahmet (1869-1939) ve Yusuf Akçura (1876-1935)nın
başı çektiği Türkçülüğün bu sembol isimleri, Ziya Gökalp (18761924) ve Cumhuriyet’e giden süreçte Türk milliyetçiliğinin sistematik bir hâl alması noktasında yapı taşlarıdır.
Kırım Tatarı olan İsmail Gaspıralı 1873’te yayımlamaya başladığı Tercümân gazetesinde Orta Asya’daki Türklerin kaderini
belirleyecek şeyin dil ve manevi yönden birliğin sağlanması olduğuna inanır. “Dilde, işte, fikirde birlik” ifadesi ile formülleştirdiği
teziyle tüm Türkleri ortak bir çatı altında toplama gayretindedir.
İttihat ve Terakki’nin kurucularından Ahmed Rıza ve Jön
Türklerle yakın ilişkileri olan Azerbaycanlı Ağaoğlu Ahmet ve bir
diğer Azerbaycanlı, Azerbaycan’da ilk Türkçe piyesi yayımlayan
Mirza Fethali Ahundov (1812-1878)un da Türkçülük akımına
katkıları yabana atılmaz. Ahundov’un Türk alfabesinin ıslahına
dair yazıları vardır. Ahundov gibi Rusya’da yetişmiş Hüseyinzâde
Ali (1864-1941) Bey de İttihat ve Terakki’nin kuruluşunda payı
olan, Jön Türklere Türkçü fikirleri aşılayan kişilerden biridir. O
da Gaspıralı gibi Türklerin aynı dil altında manevi bir birlik kurmaları gerektiğini dile getirmiştir.
Rusya’dan Osmanlı’ya gelen bu isimlerin içinde Türkçü fikirlerin gelişimi adına en etkili isim kuşkusuz Yusuf Akçura’dır.
Rusya’daki Müslümanların (Kazan) önemli liderlerinden
biri olan Şehabeddin Mercani (1808-1888)nin biyografisi ile
Osmanlı’ya kuzeydeki akrabalarını hatırlatan Akçura, Üç Tarz-ı
Siyaset (Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük) eseriyle Türkçülüğün temel kaynaklarından birini ortaya koyar. Akçura da diğer
Türkçüler gibi dil ve din birliğinin gayreti içindedir. Sürgündeki
Jönlerle Paris’te temaslar kurmuştur. Ancak onların Osmanlılıkta ısrar etmeleri üzerine araya mesafe koyar. Meşrutiyet’ten
sonra dernek ve dergiler aracılığıyla Türkçü faaliyetlerine devam edecektir.

Resim 7.6
Türkçülüğün öncü isimlerinden İsmail Gaspıralı
(1851-1914)

Kaynak: http://www.turkishworld.org/tr/turkdunyasi-arastirmalari/dilde-fikirde-iste-birlikismail-gaspirali-beg/
Resim 7.7
Üç Tarz-ı Siyaset’in yazarı Yusuf Akçura
(1876-1935)

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Yusuf_
Ak%C3%A7ura
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Tanzimat Dönemi sonrası gelişen Türkçülük akımını Meşrutiyet Dönemi’nde sistematize
eden ve bu anlamda Cumhuriyet’in fikri mimarlarından biri sayılan Ziya Gökalp’ın Türkçülük çerçevesindeki eserleri nelerdir?

Türkçülük Dil Alanındaki Çalışmalarla Başlar
Türklük mefhumu henüz bilinçli ve taammüden girişilen bir çaba olmasa da Yeni Osmanlılar içinde filizlenir. Daha önce de belirtildiği gibi hareketin amacı siyasi ve toplumsal
yapıyı değiştirmektir. Bu bakımdan fikirlerini yaymak için ulaşmak zorunda oldukları
halkla iletişime geçmek adına o güne kadar suni bir hâl almış divan edebiyatı dilinden
uzaklaşmak ve sade bir dille yazmak zorundadırlar. Şinasi’nin ve her ne kadar uygulama
alanında pek sözlerini tutamasa da Namık Kemal’in dilin sadeleşmesi yönündeki girişimleri milliyetçiliğin tohumlarının atılması olarak değerlendirilebilir. İlk çevirilerden
bazılarına imza atan ve ilk Türkçe sözlüklerden birisi olan Lehçe-i Osmanî’nin yazarı olan
Ahmet Vefik Paşa (1823-1891)nın dilde sadeleşme çabaları da bu yönde değerlendirilebilir. Böylelikle halkın konuştuğu ve yazdığı dil arasındaki ikilik ortadan kalkar. Osmanlıca
tabir edilen Arapça ve Farsça kelimelerden müteşekkil dili kullananların konuşma dilini
kullanan halkı küçümsemesi durumu da bertaraf edilir. Gazete ve dergiler halkın dilini
kullanmaya çalışır. Hatta II. Mahmut’un Takvim-i Vekayi çıkarken sade dille yazılması
konusunda telkinde bulunduğu bilinir. Kanun-ı Esasi’de de Türkçe resmî dil olarak kabul
edilmiştir. Bu, uzun vadede Arapçaya karşı bir tepkiyi beraberinde getirecektir.
İslamcılığın kurucularından sayılan Cemaleddin Afganî’nin de “İslâm âleminin yaşayabilmesi için Müslüman milliyetlerin millî şuura sahip olmaları gereğine inanması” ve
“İslamcılık ile dil ve ırk arasında münasebetler kuran yazıları” Türk aydınları üzerinde
tesirli olmuştur. Afganî’nin bu fikirleri istikametinde II. Abdülhamit devrinde dil çalışmalarının üç dalda geliştiği görülmektedir. Bunlar Türkçeyi öz köklerine bağlamak, halkın
millî şuuruna hitap edecek hâle getirerek Türk edebiyatını, Arap ve Fars köklerinden koparıp Batılı fikir köklerine ulamaktır (Karal, 1988c, s.556).
Abdülhamit’in Orta Asya’daki Türk boyları hakkında araştırma yapması için görevlendirdiği ve Macaristan’da toplanan 1. Turan Kongresi’ne gönderdiği Buharalı Şeyh
Süleyman Efendi’nin Lugat-ı Çağatay ve Türkî-i Osmanî (Mihran Matbaası 1298/1881)
eseri Türkçeyi öz köklerine bağlama çabasının bir ürünüdür. Süleyman Efendi bu eserde
Osmanlı’nın konuştuğu Türkçenin Çağatayca köklere dayandığını ileri sürer. Kitapta Çağatay atasözü ve deyimleri de vardır.
Şemsettin Sami (1850-1904)nin Kamus-ı Türkî (1901) ve Kamus-ül Âlâm (1889)
ı da Türk milliyetçiliğinin dil sahasında geliştiğinin göstergelerinden biri kabul edilir.
Sami’nin Kâmus-ı Türkî’de “Osmanlı-Osmanî” maddesinin üçüncü açıklamasında Türkleri Osmanlı’yı oluşturan temel unsur olarak değerlendirmesi çok önemlidir:
Osmanî: Osmaniyye. 1. Müe’essis-i devlet Osman Han Gazi bin Ertuğrul hazretlerine mensup ve müteallik: Hânedân-ı Osânî, Devlet-i Osmâniyye. 2. Devlet-i Aliyye-i
Osmâniyye’ye mensup veya ait olan: Târîh-i Osmânî, asâki-i Osmâniyye; memalik-i
Osmâniyye. 3 Osmanlı yani garp Türkleri kavim ve cinsiyetine ve lisân-ı Türkî-i garbîye
mensup ve müteallik: Lisân-ı Osmânî; lügat-i Osmâniyye; sarf-ı Osmânî. (Türkî ve Türkiyye demek daha doğrudur). (Şemsettin Sami, 1998, s. 927)
Şemsettin Sami Bey “Türk” ve “Türkçe” maddelerinde de Türkleri överek benzer ifadeler kullanır:
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Türk: Ar. etrâk. Esasen Asya kıt’asının şimâl-i garbî cihetinde münteşir bir büyük ümmet
ki oradan tevârîh-i muhtelifede cihangirlikle ve kişver-küşâlıkla cenup ve garba doğru
yayılarak Avrupa’nın dahi şark-ı cenûbî cihetlerine sokulmuşlardır. Şu’ubât-ı muhtelifeye
münkasım olup, kable’l-islâm (Uygur) ve el-yevm (Çağatay) ve (Osmanlı) şubeleri lisân-ı
edebîye nail olmuşlardır. (Şemsettin Sami, 1998, s.299)
Türkçe: Türk ümmetine mensup ve bunların tarz ve usulüne muvafık: Türkçe tavır ve
hareket, Türkçe lisan. Türk lisanı, lisân-ı Türkî: Türkçe güzel bir lisandır; Türkçeyi unuttu… (Şemsettin Sami, 1998, s. 299)
Şemsettin Sami’nin çıkardığı Sabah gazetesinde dil, imla, tarihleme gibi yenilikleri de
getirdiği unutulmamalıdır.
Bu dönemde dikkat çeken başka milliyetçi eğilimli kişiler de mevcuttur. Bunlar arasında Askerî Mektepler Nazırı Süleyman Paşa (1838-1892), arı bir iletişim dili olarak Türkçeciliği savunan düşünceleriyle dikkat çekmektedir. Ünlü eseri Tarih-i Alem Abdülhamit
Dönemi’nde yasak kitaplar arasında yer alır. Bu çalışmanın önemi, Türk tarihi üzerinde
yazdıklarıyla tanınan Fransız Joseph de Guignes’nin Hunlar Tarihi ve Xavier Raymond’un
Tatar Tarihi ve (Ahmet Vefik Paşa tarafından Türkçeye çevrilen) Ebulgazi Bahadır Han’ın
klasik eseri Şecere-i Türki gibi eserlere dayalı olmasıdır. Süleyman Paşa, Osmanlı öncesi
Türk tarihini çok ayrıntılı ve büyük bir aşkla anlatmaktadır (Özün, 2000, s. 107-108). Süleyman Paşa Tatar, Moğol, Hun, Macar, Bulgar gibi değişik isimlerle söylenen Fakat Türk
kabul edilen kavimlerin hepsinin eski tarihinden etraflı bir şekilde bahseder (Kushner,
2009, s. 64).
Namık Kemal’in son tahlilde meşrutiyet ideali başta olmak üzere yeni kurum ve değerlere İslam’dan referanslar bulmaya çalışan bir Osmanlıcıdır. Yine de zaman zaman düşüncelerinin Türkçülük sınırlarına kaydığı olur. Benzer şekilde Namık Kemal’den daha
muhafazakâr görünen ve hatta meşrutiyete de karşı olan Ali Suavi’nin de Türklük kavramından dem vurduğu görülür. Süleyman Paşa’nın ilgilendiği alana Ali Suavi de eğilir. Sürgündeyken Paris’te çıkardığı Ulûm’da Avrupalı oryantalistlerin yazılarına da göndermeler
yaparak Türk tarihine dair yazılar yazar. “Türk Tarihini ilk defa başlı başına bir konu olarak ele alan ve işleyen Ali Suavi olmuştu” (Kushner, 2009, s. 65).
Başta Genç Osmanlılarla ilişkili olduğu gerekçesiyle Abdülaziz Dönemi’nde Rodos’a
sürülse de Abdülaziz’in ardından yeniden İstanbul’a dönerek Abdülhamit’le hep iyi ilişki içinde olacak Ahmet Mithat’ın da Türklük şuurunun oluşmasında katkıları olmuştur.
Tercüman-ı Hakikat’teki yazılarında Servet-i Fünûncuları Batı taklidi olmakla (dekadanlık tartışması) suçlaması gibi aşırı Batılılaşmayla alafrangalaşıp kendi köklerini unutanları
eleştirdiği başta Felatun Beyle Rakım Efendi olmak üzere pek çok romanı vardır. Esasen
Mufassal Tarih-i Kurun-ı Cedide (1303/1886) eserinde ilk defa Osmanlı’nın köklerini Orta
Asya’da bulması, Türkçülük cereyanının temellerini tespit noktasında önem taşır.
Sonradan yolundan dönse de Jön Türklerin öncü isimlerinden olan Mizancı Murat’ın
Tarih-i Umumi (1880-1882) eserini de unutmamak gerekir. Türkler, Hintliler ve Çinlileri Asya’nın üç büyük milleti olarak gören Mizancı, bu eserinde İslamiyet öncesi Türkler
hakkında bilgi verir.
Türkçü düşüncenin yaygınlaşması noktasında İkdam Gazetesi’nin faaliyetleri de
önemli bir yer tutar. Tercüman-ı Hakikat ve Sabah gazetelerinde yazar olarak karşımıza
çıkan sonrasında İkdam’ı çıkarmaya başlayan Ahmet Cevdet’in bu gazetesinin “Her Gün
Sabahları Neşr Olunur Siyasi İlmî Türk Gazetesidir” ibaresiyle çıkması dikkat çekicidir.
(Mısır’da yayımlanan Mizan ve Terakki gazeteleri de “Türk Gazetesidir” ibaresiyle çıkar.)
Türkçülük düşüncesinin gelişimi açısından bu gazetenin önemi Türk kültürü araştırmalarına yer vermesidir. Yazar kadrosu içinde Bursalı Mehmed Tahir Bey (1861-1925), Necib

Ahmet Mithat, 31 Mart Vakası’nın
ardından Abdülhamit tahttan
indirildikten sonra Jön Türk gibi
bir roman yazarak hem Jön
Türklerin gönlünü almak hem de
Abdülhamit’i eleştirmek istese
de Jön Türkler Ahmet Mithat’ı
hep Abdülhamit yanlısı olmakla
suçlanmıştır.
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Veled Çelebi Osmanlıcada “t,r,k”
harfleriyle ünlü harf olmaksızın
yazılan ve terk kelimesi ile karışan
Türk ifadesinin doğru yazımı için
“ü” harfini yerleştirir.

Namık Kemal’in yanında Tasvir-i
Efkâr’da gazeteciliğe başlayan
Lastik Said Bey Aine-i Vatan ve
İstanbul gibi gazetelerde yazarlık
yaptıktan sonra Hakayiku’l-Vekayi
gazetesini çıkarır. Ahmed Rasim
lakabının yaz kış devamlı ayağına
lastik giymesinden geldiğini
belirtir.
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Asım (1861-1935) ve Mevlana’nın torunlarından Veled Çelebi (1869-1950) gibi isimler
vardır. Veled Çelebi Türk dili, edebiyatı, gramer ve alfabe sorunları üzerine yazılarıyla;
Bursalı Mehmed Tahir Türklerin Ulum ve Fünûna Hizmetleri başlıklı kitabıyla; Necib
Asım ise gazetenin en tanınmış ve popüler ismi olarak toplu bir Türk tarihi yazma girişimiyle önemli adımlar atmıştır. Necip Asım bu çalışmanın bir cildini yayımlayabilmiştir. Bunun dışında yazarın Ural Altay Lisanları ve En Eski Türk Yazısı çalışmaları vardır.
1895’te Paris’te Société Asiatique’e üye seçilen Necip Asım, ayrıca Léon Cahun’dan yaptığı
çeviri ve alıntılarla Türkler ve Moğollar arasındaki akrabalıkları vurgular (Özün, 2000, s.
112). Necip Asım’ın Türk tarihi çalışması Cahun’un çalışmasının genişletilmesidir.
İkdam dışında dilin sadeleştirilmesi gereğine dair bu dönemde ilk özel gazete olan
Tercüman-ı Ahvâl başta olmak üzere, Tasvir-i Efkâr, Muhbir, Mecmua-i Fünûn, Sabah gibi
pek çok gazetede yazı bulmak mümkündür. Hatta Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi’nde
Şinasi, “halkın kolay anlayacağı” bir dille gazetesinin yayımlanacağını muştular. Benzer
şekilde Muhbir’in ön sözünde Ali Suavi de gazetesinin İstanbul’da halk arasında kullanılan
dil ile yazılacağını ifade eder.
Millî edebiyatın kurucu isimlerinden Mehmed Emin’in Türkçe Şiirler’inden daha önce
bu şiir yapısının nüveleri belirmeye başlar. Lastik Said Bey (1848-1921), Arap dilinin üstünlüğünü savunan ve bu dil hakkındaki düşünceleriyle iki yıl kadar süren bir dil münakaşası başlatan Hacı İbrahim Efendi (1826-1888) ile kalem tartışmalarına girer. Dilde
Türkçülüğü, yabancı kelime ve terkiplerden arındırılmış bir Türkçeyi savunan Lastik Said
Bey’in aşağıdaki şiiri Türkçülük şuurunun yeşermeye başladığını göstermesi bakımından
önemlidir (Beyhan, 1993, s.173).
Arapça isteyen Urban’a gitsin
Acemce isteyen İran’a gitsin
Frengiler Frengistan ‘a gitsin
Bunu fehm etmeyen cahil demekdir
Ki biz Türk’üz bize Türkî gerekdir (Beyhan, 1993, s.173).
Şiirde sadece Arapça ve Farsçaya karşı değil, yeni yeni etkisi görülmeye başlanan Batı
dillerinden giren kelimelere de bir tepki vardır.
Osmanlı dilinin, Türkçenin köklerini arayış çabaları beraberinde dilin Arapça ve Farsçadan ve doğal olarak da edebiyatın Arap ve Fars edebiyatlarının etkisinden kurtarılarak bağımsız ve millî olması tartışmalarını getirmiştir. Ancak gelenekçi ve eski edebiyat
yanlıları Arap ve Fars edebiyatlarıyla birer kaynak olarak ilişki kesildiğinde geriye bir şey
kalmayacağını iddia ederler. Namık Kemal ve Ziya Paşa arasında gelişen Harabat tartışması bunlardan biridir. 19. asrın bu gayretleri millî edebiyatın yapısını oluşturacak Genç
Kalemler hareketinin “Yeni Lisan” anlayışına temel oluşturacaktır.
Tam bu noktada bir isme özel bir yer ayırmak gerekir, bu isim de Mehmet Emin Yurdakul (1869-1944)dur. Yüzyılın sonunda 1899’da yayımladığı Türkçe Şiirler’i Türkçülük
şuurunun sembol eseri olarak değerlendirmek gerekir. 1897 Yunan Harbi’nin yarattığı romantizm millî duyguların kabarmasına yol açar. Asır (Selanik) gazetesinde aynı yıl yayımlanan “Anadolu’dan Bir Ses yahut Cenge Giderken” başlıklı manzume Türkçe kelimeler ve
heceyle yazılması itibarıyla coşkulu karşılanır. Daha sonra bunlara dokuz şiirin eklenmesi
ile Mehmet Emin’in “Bir Türk’e nasıl yazmak gerekiyorsa öyle yazdım” dediği Türkçe Şiirler çıkar. Mehmet Emin, Millî edebiyatın zihniyetini ortaya koyan bu şiirleriyle bir anlamda artık hâkimiyetin Türkçülerin eline geçtiğini de ilan eder.
Dilin sadeleşme serüvenini geniş olarak düşünürsek kültürel manada bir öze dönüş
olarak değerlendirmek gerekir. Dilin Arap ve Fars etkisinden kurtarılması kültürün de
bu etkiden kurtulması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla Tanzimat Dönemi’nden itiba-
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ren özellikle roman sahasında konuların yerlileştiği ve kendi kültürel kodlarından ilham
aldığı görülecektir.
Yukarıdaki gayretleri en azından bir milliyet duygusunun, Türklük kavramının ve
bilincinin oluşmaya başladığı şeklinde ele almak gerekir. Öyle ki Yeni Osmanlıların vatan, hürriyet, eşitlik, sadakat gibi dile getirdiği kavramların laik düşünceyle sentezlenerek Mekteb-i Fünûn-ı Harbiye mezunlarından seçilen özel bir grup olan Erkân-ı Harb
(Kurmay) sınıfının 1848’de kurulmasıyla birlikte gelişen ve etki alanını genişleten harbiye
mezunu subayların milliyetçi gençler olarak yetişmelerinde son derece önemlidir. İleride
İttihat ve Terakki’yi oluşturacak gençler de bunlar olacaktır.

Türkçülüğün Bir İdeoloji Olarak Siyaset Sahnesinde Girişi

Fransız Devrimi’nin yarattığı milliyetçilik cereyanından en fazla etkilenen devlet
Osmanlı’dır. Bu nedenle parçalanmayı hızlandıracağı için bilhassa İslamcı politikayı destekleyen II. Abdülhamit milliyetçiliğe, Türkçülüğe mesafeli olmuştur. Ancak bu cereyan
öyle kuvvetlidir ki coşkun bir ırmak gibi önünde sonunda barajları yıkacaktır; öyle de
olur. İmparatorluk bünyesinde Müslüman unsurların bir arada tutulamayacağı çok geçmeden anlaşılır. Son çare olarak elde en pratik ve uygulanabilir olan Türkçülük kalmıştır.
Türkçülük her ne kadar Yeni Osmanlılar’la, Jön Türklerle Tanzimat’tan itibaren tartışılan bir mevhum olsa da Abdülhamit Dönemi’nde daha gür sesle dillendirilmeye başlanır.
Buradan Abdülhamit’in Türkçülüğe, Türklüğe karşı olduğu anlamı da çıkartılmamalıdır.
Sultan’ın defaatle kendisinin Türk olduğuna dair ifadeler kullandığı bilinir. O sadece imparatorluğun parçalanmasını İslamcılık politikasının geciktireceğine inanmıştır.
Türkçülük ideoloji olarak İttihat ve Terakki Cemiyetinin içinde anlam bulacaktır. “II.
Meşrutiyet Dönemi”nin konusu olmakla birlikte Türkçülük akımının serencamını ve geldiği noktayı görmek ve bir sonuca bağlamak adına kısaca İttihat ve Terakki’den bahsetmek
gerekir.
Sürgündeki meşrutiyet yanlısı Jön Türkler 1890’lardan sonra ülkeyi uyguladığı otokratik rejimle, istibdatla yaşanmaz bir hâle getirdiğini düşündükleri Abdülhamit’e karşı saflarını sıklaştırır. Jön Türk muhalefeti bir adım öteye geçerek 1895’te karşımıza İttihat-ı
Osmani Cemiyeti olarak çıkar. İbrahim Temo (1865-1939), Abdullah Cevdet (1869-1932),
İshak Sukûti (1868-1902), Mehmet Reşid (1873-1919), Hüseyinzade Ali (1864-1941)’den
oluşan kurucuların hepsi Askerî Tıbbiye öğrencisidir.
Hareket başlangıçta bir öğrenci derneği biçimindedir. Biyolojik materyalizm ve milliyetçilik fikirlerinin tesiri altındalardır. İmparatorluğu iç ve dış düşmanlarına karşı korumak adına ana vatan ve anayasa için ortaya çıkmışlardır. Üyelerinin birçoğu farmasondur
ve farmason menşe doğrultusunda her ırka ve dine mensup kişileri kardeşçe içine alırlar.
Önderleri arasında Rumlar, Ermeniler, Yahudiler ve Türkler vardır (Gencer, 2003, s. 45).
Kısa zamanda kadrosunu güçlü isimlerle genişleten cemiyet tıbbiye, harbiye ve mülkiye
çevresinde gizli bir şekilde kök salmaya başlar. Gaye Abdülhamit’in tahttan indirilmesidir.
Ancak çok geçmeden jurnallenirler ve ifşa olurlar. Başta Abdullah Cevdet olmak üzere
pek çok kişi tevkif edilir; ancak Abdülhamit bir müddet sonra bunları affeder. 1900’e gelindiğinde ise birçok Harbiye öğrencisi Jön Türklük faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle okuldan uzaklaştırılır.
Yukarıda da belirtildiği gibi kurucuları da dâhil olmak üzere kendi içinde çeşitli etnik
kimliklerden isimleri barındıran cemiyet, bu yapıları bir arada tutma adına Osmanlıcılık zihniyeti içinde meşrutiyet ideali ile ortaya çıkar. Ancak 1900’lerden sonra cemiyet
içinde tartışılmaya başlansa ve özellikle ordu içinde gelişse de Türkçülük II. Meşrutiyet’e
kadar İTC’nin Osmanlılık zihniyetinin gerisinde kalır. Türkçülük, Meşrutiyet öncesinde
hâkimiyetini biraz daha artırır. 1906’dan 31 Mart Vakası’na kadar Türk üyeler gittikçe mil-
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liyetçi bir çizgiye gelir. Meşrutiyet’ten sonra İbrahim Temo ve Abdullah Cevdet gibi Türk
olmayanlar tasfiye olacak ve bunlar daha sonra kendi etnik kimliklerinin çıkarları doğrultusunda birtakım siyasi faaliyetlerde bulunacaklardır.
Ahmet Rıza, hatıralarında İttihat ve Terakki’nin yıkılış sebebinin 31 Mart Vakası olduğunu, toplumsal yapıyı iyi okuyamadıkları için zor ve şiddet kullanmak zorunda kaldıklarını söyleyecektir (Ahmet Rıza, 2009, s. 344). Meşrutiyet’ten sonra milliyetçilik akımı İTC’nin içinde ve dışında kuvvetini artırır. Esasen Yusuf Akçura’nın faaliyetleriyle II.
Meşrutiyet’ten sonra hâkimiyet alanını genişletir.
Sonuç olarak 19. asrın ikinci yarısından itibaren dil ve kültür alanında başlayan
millîleşme hareketinin, kısa bir süre sonra aydınlar ve onlardan sonra halk arasında bir
uyanışa yol açtığı ve hareketin siyasallaşarak bir ideoloji hâlini aldığını söylemek mümkündür.

BATICILIK

Osmanlı Devleti’nde Batılılaşma çabalarını modernleşme içerisinde değerlendirmek gerekir. Modern; Orta Çağ’ın skolastik anlayışından kurtulup Rönesans ve Aydınlanma ile
aklın ürünü olan rasyonel bilim anlayışı ve yönteminin her alana uygulanmasını; Tanrı yerine insanı merkeze alan anlayışı savunur. Batı’nın bu evrelerden geçerek birey ve toplum
olarak geldiği seviye, modernlik anlayışını somutlaştırır (Tazegül, 2005, s. 17-18).
Osmanlı ile Batı birbirini tanımayan iki uzak medeniyet dairesi değildir. İki unsur
Osmanlı’nın Balkanlar’a geçtiği andan itibaren ilişki içindedir. Hatta Osmanlı’nın Balkanlar’daki hâkimiyeti ve Viyana’ya kadar seferler düzenlediği düşünülürse iki medeniyetin
birbirine bigâne olmadığı daha iyi anlaşılır. Bir de Balkanlar gibi ortak küme diyebileceğimiz bir kültür dairesi de vardır. Ancak buradan bu iki medeniyetin sürekli biçimde
kültürel paylaşım içinde olduğu da çıkarılmamalıdır. İki uzak komşu olarak birbirlerinin
ne yaptıklarının az çok farkındadırlar diyebiliriz.
Viyana yenilgisine kadar Osmanlı hep ilerleme içinde olmuştur. Askerî, ekonomik ve
kültürel olarak Batı karşısında kendini hep güçlü ve üstün hisseder. Bu bakımdan Avrupa’daki Rönesans, reform, hümanizm hareketlerinin yakın takipçisi olmamıştır. İlk toprak
kayıplarıyla (1699-Karlofça) birlikte biraz kendine gelmeye başlasa da Osmanlı yenilgileri
sadece Batı’nın askerî üstünlüğüne hamleder ve medeniyet olarak hâlâ kendi üstünlüğü
noktasında kararlıdır. Bunun için de ilk yenileşme hareketleri askerî alanda olur. Dolayısıyla Osmanlı modernleşmesinin pragmatik bir yapısı vardır ve zaruretten ortaya çıkmıştır.
Diğer cepheden bakıldığında ise uzun süren Osmanlı ve Doğu hegemonyasının bitmekte olduğunu gören Avrupa, artık kendi üstünlüğüne inanmaktadır. Avrupa
Rönesans’tan beri yaşamın değiştiğinin farkındadır. 1745’te Paris Akademisi, “Avrupa’nın
devamlı değişmiş ve hâlen değişmekte olan bir kıta olduğunu” açıklar. Onlara göre bu
değişim, gelişen bilgi ve bilinçlerinin bir eseridir ve dünyanın diğer bölgeleri durgunluk
içindedir. Daha 17. yüzyılın sonunda gezgin Chardin, “Asya atalet demektir, Avrupa ise
sürekli değişen bir dünyadır” der. Yeni Çağ Avrupalıda kendi hayat tarzının üstünlüğüne
dair bir bilinç doğurur (Ortaylı, 2000, s. 14).
Osmanlı, savaşlardaki yenilgilerin devam etmesi üzerine durumun salt askerî üstünlükten kaynaklanmadığı düşüncesiyle ikinci aşamada Batı medeniyetinin mevcut hâlini
sağlayan dinamikler üzerine eğilmeye başlar. Onların önce teknik üstünlüğü kabul edilir.
Ardından bazı kesimler medeni üstünlüklerinden de dem vurmaya başlar. Elbette bu öyle
kolay kolay kabul edilecek bir şey değildir.
28 Çelebi Mehmet’in elçi olarak görevlendirilmesinin ardından elçilik ya da öğrenim
görmek üzere Avrupa’nın çeşitli yerlerine gidip Batı ile temas kurduktan sonra onların üstünlüğünü görenlerin sayısı gittikçe artar. Kısa zaman sonra Batı karşısında medeni olarak
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geri kalmışlık Osmanlı aydını tarafından daha net dillendirilen bir şey olur. Tanzimat Dönemi ise artık taammüden Batılılar gibi olmaya başlamak istediğimizin resmî bir göstergesidir. Onun için her ne kadar Batı kurum ve kuruluşlarına benzer yapılar daha önce şekillenmeye başlasa ve modernleşmenin tarihi daha gerilere götürülebilse de devletin resmî
politikası olması itibarıyla Tanzimat Dönemi, Batılılaşmanın miladı olarak kabul edilir.
Bu anlamda Osmanlı ve Türkler için modernleşme hep Batılılaşma olarak düşünülmüştür.
Devlet karşısında bireyin hak ve özgürlüklerinin varlığını ortaya koymak gibi Tanzimat Dönemi’yle başlatılan ıslahat çalışmaları Batılılaşmanın en önemli göstergeleridir. İlk
hedefse anayasal bir düzen kurmaktır. Ancak her ıslahat çabası, ardından öz kültürden
kopmaya başladığımıza dair eleştirileri beraberinde getirir. Tam bu noktada çoğu Osmanlı aydını Cumhuriyet’e kadar uzanan süreçte modernleşmeden yanadır ancak modernleşmenin nasıl olacağı ve derecesinin ne olacağı konusunda tartışmalar başlar. Kimisi
Batı’nın sadece teknolojisinin alınıp kültürünün bırakılmasını isteyen sentezci bir anlayışa
kimisi külliyen Batı dairesine girmenin yok oluş anlamına geleceğine inanan redci bir
anlayışa kimisi de ilerlemek için topyekûn Batı dairesine girmemiz gerektiğini ileri süren
radikal bir anlayışa sahiptir.
Başta Osmanlıcılar olmak üzere Batıcılık her akımın kabul ettiği bir yöneliştir ve herhangi bir akımın tekeline alınamaz. Ancak bu ünitede kendi medeniyet dairemiz içindeki
bazı unsurların ilerlememizi engellediğine inanıp bunlardan kurtulmamız ve mutlak manada Batılılaşmamız gerektiği tezini savunanlar üzerinde durulacaktır. Sayıları çok fazla
olmayan bu Osmanlı aydınlarının genel öngörüsü Batı’yı mevcut teknik, ilmi ve kültürel
üstünlük aşamasına çıkaran felsefenin rasyonalizm ve pozitivizm olduğudur.
Tanzimat ve sonrasında Meşrutiyet Dönemi Batıcılarının ortak Batı imgesi şöyledir:
Batı Asya’ya nazaran fevkalade muazzam ekonomik ve sosyal ileriliklere sahiptir… Batı
medeniyeti fert veya toplum hâlinde yaşamak için en refahlı, en sağlam, en heyecanlı
vasıtaları bulmak, bugün ve yarın için hayattan maddi ve manevi en büyük faydayı
çıkarabilmektir. Her türlü fikri ilerlemeler, sanat harikaları, yaratışlar ve icatlar Avrupa
medeniyetinin eseridir. Bu sebeple o, dünyaya hâkimdir. Şu halde Batı demek üstünlük
demek, kuvvet demektir. Osmanlı Devleti ile Avrupa arasındaki münasebete gelince, bu
kuvvetli ile zayıf, bilgi ile bilgisizlik arasındaki ilgidir. Öyle ise Osmanlı Devleti bütün
varlığı ile Batı’ya gitmelidir. Nur ondadır. Ona gitmek mecburidir. İkinci bir medeniyet
yoktur. (Tunaya, 1999, s. 97-98)
Batıcıların yukarıdaki totalist yaklaşımları Tanzimat, Islahat ve Meşrutiyet deneyimlerinin ilerlemeye çare olmadığının tecrübe edilmesiyle ortaya çıkar. Bunların toplumun ve siyasetin bir türlü modernliğe evrilemediğini görüp radikal değişiklikler isteyen
marjinal düşünceler olduğu söylenebilir. Ancak yukarıda da değinildiği üzere Tanzimat
Dönemi’ndeki aydınların düşünceleri Meşrutiyet Dönemi’ndeki Batıcıların toplandığı
İçtihad’daki Abdullah Cevdet gibi yazarların dile getirdikleri kadar keskin değildir. Dile
getirmek isteseler bile henüz ortam buna müsait değildir. Bu yüzden mutlak Batıcılar bu
dönemde rasyonalizm ve pozitivizm âşıkları olarak karşımıza çıkarlar.

Batıcılık Düşüncesinin Temsilcileri

Rasyonalizm ve pozitivizme mutlak biçimde gönül verenlerden önce Batıcılığın gelişimine muhafazakâr ve gelenekçi Ahmet Cevdet Paşa (1823-1895) ve Münif Paşa (1830-1919)
ile başlamak daha doğru olacaktır. Batılı manada ilk tarihçi kabul edilen Ahmet Cevdet
Paşa’nın bu sahadaki eseri 12 ciltlik Tarih-i Cevdet’tir. Eğitim kurumlarının ıslahına yönelik çalışmaları yanında yeni eğitim kurumlarının açılması, her kademe için okul kitaplarının basılması gibi gayretleri olan ve Mecelle’yi de kaleme alan Paşa’nın Türk düşün
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dünyasına belki de en büyük katkısı Türkçenin bir bilim dili olabileceğine dair yazı ve görüşleridir. Türk, İslam ve Batı sentezi yapmaya çalışan Paşa, metotta yenilikçidir. Batı’nın
pozitif bilimlerdeki ve siyasetteki üstünlüğünü bilir ve devleti oluşturan kurumları Batı
tarzında ıslaha çalışır. Ahmet Cevdet Paşa bu özellikleriyle Batıcı düşüncenin gelişmesinde önemli bir okuldur.

4

Ahmet Cevdet Paşa’nın modern olarak değerlendirilebilecek diğer faaliyetleri nelerdir?
Münif Paşa ise Cevdet Paşa’dan biraz farklı olarak siyasetin içindeki değil kültürel ve
ilmî sahadaki faaliyetleri ile Batıcı düşüncenin gelişiminde rol oynamıştır. Arapça ve Farsçayı küçükken öğrenen Münif Paşa’yı değiştiren ve dönüştüren Mısır yılları olur. Batılılaşmaya Osmanlı’dan biraz daha önce başlayan Mısır’da hem Fransızca öğrenir hem de
Avrupa kültürü ile tanışır. Başta Tercüme Odası’ndaki Arapça ve Farsça mütercimliği olmak üzere çok çeşitli görevler ifa eder. 1855’te Berlin’de sefaret ikinci kâtipliği ve ardından
başkâtip olması onun Batı’yı daha yakından tanımasına vesile olur. Burada Aydınlanma
düşünürlerinin eserlerini okur. Üniversitede halka açık felsefe, hukuk, siyaset derslerini
takip eder. 1857’de döndükten sonra Tahran elçiliği dâhil yine çeşitli görevlerde bulunur.
Fikrî hayatı siyasi hayatından daha önemli olan Münif Paşa’nın en önemli hizmetlerinden biri “Cemiyyet-i İlmiyye-yi Osmaniyye”yi ve ilk popüler bilim dergisi olan Mecmua-i
Fünûn’u kurmasıdır. Bu dergideki “insanın çevreyi meydana getiren aktif varlıklar olduğu”, “insanın toplumun unsuru olmaya mecbur olduğu” gibi fikirler Batı sosyologlarının
görüşlerinden mülhemdir. Burada yayımlanan “Ehemmiyet-i Terbiye-yi Sıbyan” (Çocukları eğitmenin önemi) adlı yazısı ilk pedogoji yazısı olarak kabul edilir. Kızların eğitilmesi
gerektiğini yazmakla kalmaz, nazırlığı sırasında idadi seviyesinde bir kız mektebi açar.
Mıknatıs, barut, telgraf vb. gelişmelerin sadece teknolojik icatlar olmakla kalmayıp
toplumsal değişimi de tetiklediğini düşünür. Yazılı ve sözlü her türlü faaliyetin gençlere
bilim sevgisi aşılaması gerektiğine inanır. Düşüncede ilerlemeci, hürriyetçi ve medeniyetçi
olan Münif Paşa’nın bu konularda örnek aldığı Batı düşünürleri John Stuart Mill (18061873) ve Montesquieu’dur. Yine Münif Paşa’nın Türk düşünce tarihine büyük hizmetlerinden birisi de Fenelon, Fontenelle ve Voltaire’den seçilmiş metinleri topladığı Muhâverât-ı
Hikemiyye’sidir. Ülkeye millî bir kütüphane kazandırma girişimi gibi Batılılaşma yolunda
daha pek çok hizmeti vardır.
Ahmet Cevdet ve Münif Paşaların yanına Batılılaşma yolunda gayretleriyle elbette
Ziya Paşa, Namık Kemal, Recaizade Mahmut Ekrem gibi isimler eklenebilir. Ancak dönemin isimlerini kendi karakteristiklerini ortaya koyan değerler üzerinden belirlemek gerekir. Bu bakımdan aşağıda ayrı başlıklar altında değerlendirilecek olan şahsiyetler duygu,
düşünce ve yapıtlarıyla Batıcı yönleri daha ağır basan isimlerdir.

Şinasi

Türk düşünce hayatının ve edebiyatının Tanzimat’tan sonra Batı dairesinde şekillenmesinde en önemli isimlerden biri kuşkusuz Şinasi’dir. Yeni Osmanlı düşüncesinin mimarlarından biri olarak Osmanlıcılık başlığının altında Şinasi’nin bazı yönleri üzerinde durmuş
olsak da onun bir de Batıcılık yönüne eğilmek gerekir. Çünkü Şinasi’nin Namık Kemal,
Ziya Paşa, Ali Suavi gibi Tanzimat’ın diğer fikir adamlarından ayrılan çok önemli özellikleri vardır. Bunların başında da realizm ve rasyonalizme kendini vakfetmiş olması gelir.
Bu noktada Batı’nın akılla, Doğu’nunsa duyguyla tanımlandığını unutmamak gerekir.
Şinasi’nin edebî ürün verme adına nicelik ve nitelik bakımından yeterli olduğunu söylemek zordur. Ancak eserlerinin ve görüşlerinin yarattığı etki, eserlerinin estetik değerinin
çok ötesindedir. Edebiyat-ı Cedide’nin şekillenmesinde ve yeni bir kültür dairesine giren
Osmanlı’nın bu dairenin zihnî ve sosyolojik yapısına uyum sağlamasında etkisi büyüktür.
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Şinasi’nin kendisini çağdaşlarından ayıran noktanın görece seküler bir dünya tasavvurunun olmasında yattığını tekrarlamak gerekir. Bu da onun rasyonalizme inancı ile
ilintilidir. Şinasi Avrupa’nın yakalamış olduğu ilmî ve kültürel seviyeyi yakından görmüştür. İslamcılığın tohumlarını atan Namık Kemal, Ziya Paşa ve Ali Suavi’den farklı olarak
onlardaki içinde bulundukları daireyi kutsama ve taassup durumu söz konusu olmadığı
için Avrupa medeniyetini yaratan şartları daha nesnel keşfedebilme şansını yakalamıştır. Ancak kişiliği gereği onlar kadar siyasetin içinde olmamıştır. O ilim, sanat, kültür,
sanayi alanlarında Avrupa’yı var eden değerleri gerçekçilik ve akılcılık çerçevesi içinde
keşfe çalışır. Batı toplumlarının siyasi kazanımları aklı merkeze aldıktan sonra sağladığı
kanaatindedir. Peki devrim sonrası Fransa’da bulunan Şinasi, tanıklık ettiği siyasi ve edebî
gelişmeleri yeterince nakledebilmiş midir diye sorarsak, bunun cevabı biraz muallaktır.
Şinasi 1860 yılında Tercüman-ı Ahvâl’de tefrika edilmeye başlanan Şair Evlenmesi oyununda aklı temsil eden Hikmet karakterini yaratıp evlenme usulüne dair birtakım eleştiriler getirirken de Reşid Paşa’ya kasideler düzerken de aklı merkeze alır. Divan edebiyatının duyguya meyilli şiiri, onda akla meyyal bir hâl alır. Hak, hukuk, devlet, kanun,
reisicumhur, medeniyet ifadelerinin bir resmigeçidi durumundaki bu kasidelerde seküler
ve kanunlardan gücünü alan bir devlet arzusu vardır. Bu tam da Batı devlet modelidir ve
onun felsefesini oluşturan temel değer de “akıl”dır.
Dilin iradesini başta akl eder tedbir
Ki tercemân-ı lisandır anı eden takrir
(Gönlün iradesini öncelikle akıl belirler. Onu söyleyen de dildir.)
Ziya-yı akl ile tefrik-i hüsn ü kubh olunur
Ki nûr-i mihrdir elvânı eyleyen teşhir. (Şinasi, 2004, s.54)
(Güzel ve çirkin -renkleri gösteren güneşin renkleri belirginleştirmesi gibi- aklın ışığıyla ayırt edilir.)
Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi’nde Şinasi’nin nesrin kurucusu olduğunu
önemle vurgular. Öyle ki Doğu edebiyatının şiir ağırlıklı olduğunu hatırlarsak nesir, Batılı
ve ilmi olanı simgelemektedir. Tanpınar Şinasi’nin bir diğer önemli yanını ise onun Nef ’i’ye
yaptığı küçük nazire ile insanımızı şark fatalizminin dışına çekmesi olarak belirler.
Kasidelerindeki rasyonalist çizgiyi divan şiirinin en dinî içerikli türlerinden biri olan
ve Allah’a seslenen Münacaat’ın da devam ettirir. “Şinasi’nin Münâcât’ı yeni duyuş ve görüşünün açık bir ifadesi olmak üzere, eski münâcâtlardan hayli farklılıklar gösterir. Mesela
burada öncekilerden ayrı olmak üzere çeşitli tabiat unsurlarının ifadesi olan ağaç, kuş,
çiçek, böcek, yıldızlar, dağlar, denizler gibi bir yığın manzarası gösteren teferruat atılmış,
‘selection’ yani ayıklama metodu ile sadece esası teşkil eden temel varlıklara yer verilmiştir. Çünkü o Yeni Çağ’ın ‘rasyonalist’ yani akılcı düşünce sisteminde, maksadı, her türlü
ayrıntıdan uzak bir şekilde ve sadece ana unsurlarla anlatmanın esas olduğunu çok iyi
biliyordu” (Göçgün, 1992, s. 395). Şinasi divan şiirinin münâcâtlardaki süslü ve ağdalı
edasının yerine teşbih, istiare vb. sanatları atarak sade ve tabii söyleyişi getirir. Tanpınar’ın
bu noktada her ne kadar Şinasi nesri için söylenmiş de olsa “O, Türkçeye dil ve hayal unsuru itibarıyla sade ve şiirle bütün alakalarını kesmiş bir cümle getirdi” (Tanpınar,1988,
s. 191) sözünü hatırlamak gerekir. Yeniden konuya dönersek Şinasi’nin Münâcât’ındaki
“Vahdet-i Zât’ına aklımca şahadet lâzım” dizesinde onun Allah’ın varlığını bile akılla kavrama gayretinde olduğunu görürüz. Niyeti aslında iradenin kişide olduğu ve kaderin insanın kendi elinde olduğundan dem vurmaktır. Bunu “Kader dedikleri halkın murâd-ı
haktır kim / Ezelde etti bizi her umurda tagyîr” (Şinasi, 2004, s.29) (Halkın kader dediği
Tanrı’nın isteğidir. –Ama O- ezelden beri bizi her işimizde özgür bıraktı) dizelerinde de
görürüz. İki örnekte beliren durumu Şinasi’nin Batı rasyonalizmi ile geleneksel değerler
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arasında sıkıştığının bir göstergesi olarak değerlendirmek mümkündür. Tam da Tanzimat
düalizminin yansıması olan bu durum “Münâcât”ın genel havasında da hissedilir. Şunu
da eklemek gerekir ki Reşid Paşa’dan “medeniyet resulü” diye bahseden Şinasi, “medeniyet mevhumunu kendi nesli ve gelecek nesiller için bir din haline getirmiştir” (Tanpınar,
1988, s. 152).
Şiirlerinde ve diğer eserlerinde beliren akla, bilimselliğe ve dünyeviliğe eğilim Tanzimat sonrası Türk siyasi ve toplumsal hayatındaki sekülerleşmenin çekirdeğini oluşturur.

Sadullah Paşa

Şinasi ile duygudan akla, dinden bilime evrilen ve medeniyet ve bilimi insanlığın yol göstericisi olarak sabitlemeye başlayan zihniyet, Sadullah Paşa (1838-1891) ile bir adım öteye
geçer. Onu Servet-i Fünûn şiirinin iki büyük temsilcisinden biri olan Tevfik Fikret ile
Şinasi arasında bir köprü olarak görebiliriz.
Kendisi gibi bir paşa olan babası Esad Muhlis Paşa’nın Sivas valiliği sırasında dünyaya
gelen Sadullah Paşa, çocukluktan itibaren istidadıyla dikkat çeker. Babası ile birlikte birçok yer gezme ve deneyimleme şansı bulan Sadullah Paşa, Tercüme Odası’na girer. Burada
Fransızca öğrenir. İlim ve siyaset alanında kendini geliştiren Sadullah Paşa, Şura-yı Devlet
Maarif Dairesi’nde aza olarak bulunur. Birkaç arkadaşıyla beraber hazırladığı Maarif Nizamnamesi ile eğitimde nelerin yapılması gerektiğine dair görüşler ileri sürer. Yine Cevdet
Paşa’nın maarif nazırlığı sırasında onunla birlikte ibtidaî ve rüşdî mekteplerin ıslahı için
çalışmıştır.
Berlin, Paris, Viyana gibi Avrupa’nın önemli şehirlerini gezmiş ve bazılarında yaşamıştır. Paşanın “Charlottenbourg Sarayı” ve “Paris Ekspozisyonu” yazıları bu deneyimlerin
sonucudur. Tanzimat düalizminin içinde her ne kadar duygusal olarak memleketini özler
ve François Guizot (1787-1874) gibi yazarların tarizleri karşısında savunmaya geçerse de
Batı’nın geldiği medeniyet noktasını idrak edip, dönüp yurduna baktığında gördükleri
canını sıkmaya yeter. Paşa, tıpkı Ziya Paşa’da olduğu gibi Doğu ile Batı arasındaki farkı
şöyle anlatır:
Bir ay kadar Avrupa’yı seyahate çıkmış idim. Şimdi Berlin’e avdet edildi. Esnâ-yı seyahatimde Avrupa’nın bir hayli bilâd-ı meşhuresi görüldü. Garb’ın ma’mûriyeti hâli görüldükçe
Şark’ın mağmûriyet-i ahvâline teessüf olunmamak kabil değildir. Bu seyahat sıhhatime pek
çok hizmet eylediği gibi, idâre-i mülkiyece meşhûdât ve meksûbâtımı dahi tezyîd eyledi. (Ertaylan, 2011, s. 415)
Sadullah Paşa’ya göre Avrupa görülmedikçe medeniyetin ne demek olduğu anlaşılmaz. Burada ilim ve fen son derece ilerlemiştir. Eskiden Arap medeniyetinin ilerlemesini
sağlayan ilmî araştırmalardan bugün artık eser yoktur. Kadınlarımız evlere kapanmış, erkeklerimiz kendi hâlinde olduğundan etrafımızdaki gelişmelere bigâne kalmış ve dört elle
cehalete sarılmış durumdayız der. Medeniyetin ne denli ileri bir evresinde olduğumuzu
keşfetmek isteyenlerin Paris Sergisi’ni görmesini salık verir. Yazılarında bu ve buna benzer
birçok şey dile getirir (Ertaylan, 2011, s. 415-416).
Edebî ürün verme adına çok üretken olduğunu söyleyemeyeceğimiz Sadullah Paşa’nın
en dikkate değer noktalarından birisi Lamartine’den yapmış olduğu “Le Lac” (Göl) çevirisidir ki bu çeviri Türk edebiyatında en başarılı şiir tercümelerinin başında gelir. Sadullah
Paşa’yı Batıcılık dairesi içinde değerlendirmemizi sağlayan en önemli eseri ise yukarıdaki
düşüncelerinin bir serimi olan “19. Asır Manzumesi”dir. Manzumenin adındaki tarihin
miladi (Batı sistemi) oluşu bile dikkat çeker. Bu manzumede Paşa, 19. yüzyıldaki kimya,
fizik vb. alanlardaki bilimsel gelişmelerin, icatların âdeta bir dökümünü yapar. Şiir, fenni
ve aklı merkez almış bir zihniyetin övgüsüdür.
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Sadullah Paşa 1891’de Viyana’da elçi iken hava gazı ile intihar ederek yaşamına son
verir. İntihar etmesine sebep olarak pek çok şey söylenmektedir.

Beşir Fuad

İlk Türk pozitivist ve natüralisti olarak karşımıza çıkan Beşir Fuad (1852-1887) döneminin en entelektüel isimleri arasında gösterilir. Fatih Rüşdiye Mektebi ve Suriye’de Cizvit
Mektebi’nde tahsile başlayan Beşir Fuad, sonrasında Askerî İdadî ve Mekteb-i Harbiye’de
okur. 1875-76 Sırp ve 1877-78 Rus savaşlarına fiilen girmiş ve Girit İsyanı sırasında da
görevlendirilmiştir. Suriye’deyken Fransızca öğrenen Beşir Fuad, buna Almanca ve İngilizceyi Girit’te ekler.
Beşir Fuad’ın yazı ve tartışmaları Handan İnci tarafından bir araya toplanmıştır. Şiir ve Hakikat isimli çalışma (YKY) tarafından yayımlanmaktadır.
Beşir Fuad edebiyat sahnesine ilk olarak Envâr-ı Zekâ dergisinde 1883 yılında çıkar.
“Lewes’ten tercüme edilmiş olan bu yazı filozof, Heraklitos, Sokrates’in nutku, Anaksogoras adlarını taşıyan dört küçük parçadan ibarettir” (Okay, 2008, s. 46). Henüz ilk yazısında
bile dönemin genel ilgi alanının dışında konulara meylettiğinin izlerini görürüz. Beşir
Fuad bu dergide Fransızca ve Almancadan çeviriler yapmaya devam edecektir. İyi derecede üç lisan bilen Fuad’ın pozitivizme yönelmesine neden olan şeyin de bu çeviriler olduğu
tahmin edilebilir. Hatta Almancadan tercüme ettiği “Kalb” isimli makale, onun romantizmin duygu dünyasını yıkmaya başlayıp natüralizme yelken açtığı milat olarak düşünülür.
Kendisi gibi edebiyat ve fen meraklılarına hitap edecek Hâver adlı uzun soluklu olmayacak bir dergi kurar. Maksat insanları müspet bilimin –ki Beşir Fuad sadece müsbet bilime inanır- faziletleri noktasında uyandırmaktır. Bu dergiden sonra fen konusunda daha
ağırlık kazanan ve “Mesail-i Siyasiyyeden maada (başka) her şeyden bahseder” ibaresiyle
on beş günde bir çıkan Güneş Dergisi’ni yayımlamaya başlar. Bu derginin kaderi de önceki
gibi çok geçmeden bu defa parasal nedenlerle kısa zamanda kapanmak olacaktır.
Fizyolojiye son derece meraklı olan Beşir Fuad bilimi âdeta bir inanç seviyesine çıkarmıştır. Zihniyetinin merkezini fen ve felsefe oluşturur. Bu bakımdan yukarıda da belirtildiği gibi romantizme karşı mesafelidir ve bu yönde romantizmin en önemli temsilcisi
Victor Hugo’nun ölümü üzerine Türk edebiyatındaki ilk tenkitli monografi olan Victor
Hugo (1885)’yu kaleme alır ve burada romantiklere karşı realistleri savunur, Hugo’yu da
yerer. Beşir Fuad bir diğer monografisi Voltaire (1886)’de ise Voltaire (1694-1778)’den övgüyle bahsederek pozitivizmi savunur.
Natüralizmin kurucusu Emile Zola “deneysel roman” fikrini fizyolojist Claude
Bernart’ın müspet bilimlerde uyguladığı yöntemlerden ilham alarak oluşturmuştur. Türk
edebiyatına bu iki ismi tanıtmak ve Zola’nın öncüsü olduğu natüralizmi savunmak da
Beşir Fuad’a düşmüştür. Tanzimat Dönemi’nde yeni gelişmekte olan roman türünde eser
veren yazarlar türün en olgun meyvelerinin verildiği Batı’yı gözlemlerken bir taraftan
da kendi üslup özelliklerine ve niyetlerine yönelik edebî akımları da takip ederler. Öyle
ki Batı’da tartışmalar neredeyse unutulmuş olmasına rağmen Tanzimat yazarları arasında romantizm, realizm, natüralizm tartışmaları yeniden cereyan eder. Edebiyat tarihine
“hayaliyyun-hakikuyyûn tartışması” olarak geçecek romantizm ve realizm tartışmasının
içinde de Beşir Fuad vardır. Felsefi temellerini Darwinizm ve determinizme ve salt bilime
dayandıran natüralizmin savunucusu da tahmin edilebileceği gibi Beşir Fuad’dır. Tartışmanın diğer kişileri Ahmet Mithat, İsmail Hakkı ve Nabizâde Nâzım’dır. Natüralizm taraftarı Beşir Fuad’ın görüşlerinin Servet-i Fünûn edebiyatında psikolojik realizmi ve natüralizmi benimseyen özellikle Halit Ziya üzerinde etkisi olduğunu bilmek gerekir.

Beşir Fuat yazıları ve çevirileri
ile Türk düşünce dünyasında
Voltaire, Comte, Zola, Flaubert gibi
isimlerin yakından tanınmasını
sağlamıştır.
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Beşir Fuat’ın ayrıntılı yaşam öyküsüne ve Türk düşünce dünyasındaki yerine dair Orhan
Okay’ın İlk Türk Pozitivist ve Natüralisti Beşir Fuad çalışmasına bakabilirsiniz.
Bebekken bir oğlunu kaybetmesi, annesinin ölümü, geçim sıkıntısı gibi dertler onun
mutlak pozitivizmi ile birleşince Beşir Fuad’ın psikolojisi bozulur. 5 Şubat 1887’de bileklerini keserek intihar eder. İntiharı sırasında eline kalem alarak vücudunda ve hissiyatındaki
gelişmeleri son nefesine kadar yazdığı bilinmektedir.
Türk edebiyatında ve fikir dünyasında Beşir Fuad’ın kendisinden sonra edebiyat alanında Halit Ziya, Recaizade Ekrem ve fikrî sahada Ahmed Nebil (Baha Tevfik’le birlikte
maddeci Ludwig Louis Büchner’den Madde ve Kuvvet’i çevirmiştir), Osmanlı’da ilk sosyalist düşüncelerin savunucusu olacak Baha Tevfik ve Abdullah Cevdet gibi takipçileri
olacaktır.
Sonuç olarak Tanzimat Dönemi’nde devletin devamlılığını sağlamak ve bütünlüğü
korumak adına bütün akımların zaruretten doğduğu söylenebilir. İmparatorluk henüz
tam çözülmemişken Osmanlıcılığın, Hristiyan tebaa ayrılmaya başladıktan sonra Müslümanları tek bayrak altında tutma adına İslamcılığın, bu da geçerliliğini yitirdikten sonra
Türkçülüğün gelişmesi, akımların hepsinin de iyi niyetli gayretler olduğunun işaretidir.
Ülkenin geri kaldığını hemen her aydının kabul etmiş olması Batılılaşma fikrinin bir akımın tekeline alınamayacağını göstermiştir. Yine de Batıcılık konusunda modernleşmenin
temellerini geçmişte aramamaları itibarıyla rasyonalist ve pozitivistlerin bir adım öne çıktığı da tespit edilmiştir.
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Özet
1

2

Osmanlıcılık fikir akımının özelliklerini ve temsilcilerini sıralayabilmek.
Osmanlıcılık, Osmanlı Devleti’ni oluşturan bütün siyasi, etnik ve dinî yapıları din, dil ve ırk farkı gözetmeksizin yasalar karşısında eşit kabul eden, adalet ve
hürriyet içinde bir arada yaşamayı prensip edinen bir
anlayıştır. Tanzimat Dönemiyle birlikte devletin resmî
ideolojisi durumuna gelen bu akım, başta Tanzimat’ın
mimarı olan Mustafa Reşid Paşa olmak üzere Âli
Paşa, Fuat Paşa, Mithat Paşa gibi pek çok devlet adamı
ve aydın tarafından desteklenmiştir.
İslamcılık fikir akımının nasıl doğduğunu ve belli başlı
niteliklerini açıklayabilmek.
İslamcılık akımının ortaya çıkmasına neden olan bir
takım iç ve dış sebepler vardır. Dış sebepler Batı’nın
eskiden cihanşümul bir devlet olmasına rağmen
Osmanlı’yı artık düşmüş ve hasta olarak nitelemeye ve
hatta aşağılamaya başlaması karşısında oluşan reaksiyonda toplanabilir. İç sebeplerin özünü ise Tanzimat
ve Islahat fermanlarının gayrimüslimlere sağladığı
ayrıcalıklar karşısında Müslüman çoğunluğun rahatsızlığı oluşturur. Rahatsızlık Yeni Osmanlı hareketi
adı altında örgütlü bir hâle gelecek ve cemiyet içinde
dillendirilmeye başlanacaktır. Batı karşısında kendisini savunma pozisyonunda bulan Osmanlı aydını savunma ve toplanma yeri olarak kendisine İslamiyet’i
seçecektir.

3

4

Türkçülük akımının gelişimini ve Türk düşünce dünyasındaki yerini ifade edebilmek.
İslamcılık gibi reaksiyonel bir hareket olan Türkçülük,
Osmanlı’nın devletin bekasını sağlama adına Osmanlıcılık ve İslamcılıktan sonra denenen son akımdır.
Akımın milliyetçilik temelli oluşu doğal olarak birçok etnik yapıyı bir arada tutmaya çalışan Osmanlı
için son çare olarak görülmüştür. Gayrimüslimlerin
ve Arapların gelişen milliyetçilik cereyanlarının etkisiyle hızla imparatorluktan ayrılmaya başlaması
Osmanlıcılığın ve İslamcılığın reel bir politika olmadığının görülmesini sağlar. Ardından devletin asli
unsuru olarak görülen Türklerin birliğini sağlamak
dışında pek seçenek kalmaz. Bu sırada Batılı oryantalistlerin Türklerin kökenine dair yaptığı çalışmalar
zaten Türkler arasında bir merak uyandırmıştır. Yine
Osmanlı dışındaki Türklerin Türklük ve milliyetçilik
şuurunu yaymaya çalışması ülke içinde kısa zamanda
karşılık görür.
Batıcılık düşüncesinin temsilcilerini değerlendirebilmek.
Batılılaşma ve modernleşme Tanzimat sonrası ister
İslamcılık ister Türkçülük hangi ideolojinin içinde
olursa olsun Osmanlı aydının üzerinde ittifak ettiği
bir konudur. Aydınların ve devlet adamlarının hemen
hepsi devletin ve milletin Batı medeniyeti yönünde evrilmesinde hem fikirdir. Ancak batılılaşmanın
niteliği ve niceliği konusunda ciddi tartışmalar olur.
Kendi geleneğimizi koruyabilmenin yolları aranır. Bu
dönemde Sadullah Paşa, Beşir Fuat, Abdullah Cevdet
gibi bazı isimler Doğu-Batı tartışmasında ağırlığı Batıya veren aydınlar olarak karşımıza çıkar.
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Kendimizi Sınayalım
1. Batılılaşmanın miladı olarak kabul edilen siyasi gelişme
aşağıdakilerden hangisidir?
a. I. Meşrutiyet
b. Tanzimat Fermanı
c. II. Meşrutiyet
d. İlk nüfus sayımının yapılması
e. Yeniçeri Ocağının kaldırılması

6. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’nın getirdiği
yeniliklerden biri değildir?
a. Padişahın yetki alanının genişletilmesi
b. Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması
c. Din, dil, ırk farkı gözetilmeksizin herkesin eşit olması
d. Yönetimin uygulamalarının yasalara dayanması
e. Devlet yönetiminin yeni kanunlara göre şekilleneceği

2. Ahmet Cevdet Paşa ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a. Mecmua-i Fünûn’un kurucusudur.
b. Mecelleyi kaleme almıştır.
c. Kanun-ı Esasi’nin hazırlanmasında payı vardır.
d. Türkçenin bilim dili olabileceğine inanır.
e. Metotta yenilikçidir.

7. Aşağıdakilerden hangisi Türkçülük cereyanın doğmasının nedenlerinden biri değildir?
a. Osmanlı’nın Orta Asya ile yeni yeni gelişen siyasi yakınlaşmaları
b. Dilde sadeleşme hareketleri ve dil şuurunun oluşması
c. Rusya’dan yurda gelen Türkçülerin faaliyetleri
d. Bazı Tanzimat yazarlarının natüralizme olan ilgisi
e. Oryantalist Batılıların dil ve kültür alanındaki çalışmaları

3. Natüralizm taraftarı Beşir Fuad’ın aşağıdaki sanatçılardan hangisi üzerinde etkisi olduğu söylenebilir?
a. Ziya Paşa
b. Ahmet Mithat
c. Namık Kemal
d. Şemsettin Sami
e. Halit Ziya
4. Osmanlı Devleti’nin 1699’daki ilk toprak kaybını yaşadığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
a. Paris
b. Prut
c. Pasarofça
d. Karlofça
e. Edirne
5. Osmanlılık bilincinin uyandırılıp Osmanlı şemsiyesi altında imparatorluğu bir arada tutma gayreti Tanzimat
Dönemi’nde hangi ifade ile karşılanır?
a. İttihat ve Terakki
b. İttihat-ı İslam
c. İttihat-ı Anasır
d. Terakkiperver
e. İtilaf

8. Türkleri, Çinliler ve Macarları “Turan grubu” altında bir
düşünen, Çağatay dillerinden Uygur diline, Kutadgu Bilig’e
kadar Türk kültürüne kadar dair onlarca eser veren Macar
bilim adamı, Türkolog aşağıdakilerden hangisidir?
a. Cahun
b. Vambery
c. Guignes
d. Gibb
e. Radloff
9. Türkçülüğün gelişiminde etkili olan dış Türklerden biri
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Ahmet Haşim
b. Mehmet Akif
c. İsmail Gaspıralı
d. Ziya Gökalp
e. Mehmet Emin
10. 1860 yılında Şinasi tarafından yayımlanmaya başlanan
ilk özel Türk gazetesi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Tercüman-ı Ahval
b. Tasvir-i Efkâr
c. Hürriyet
d. Ceride-i Havadis
e. Muhbir
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Okuma Parçası
İMTİZÂC-I AKVÂM
Devlet-i Aliyye’nin suret-i terekkübü nazargâh-ı mütalâaya
alınınca bedâheten görülür ki hukukta birbiriyle müsâvi,
menfaatte yekdiğeriyle müşterek ve fakat lisanda, cinsiyette ve hele efkârda mecmû‘u birbirine ve herbiri mecmû‘una
mugâyir birçok eczânın ictima‘ından hâsıl olmuş bir heyettir.
Binâenaleyh gerek eslâfda gerek muâsırlarda bekâmızca
misâl-i emniyet olabilecek bir cemiyet bulamayız.
Şu kadar var ki bu halde yaşamış veyahut yaşar bir cemiyet
yok ise öyle bir halde bulunduğu için yaşayamamış bir heyet
hiç yoktur. Ve mademki -cemiyyât-ı medeniyenin terekküb
ve zevâl hususunda cihan cihan olalı en ziyade sürat gösterdiği- altı asr-ı ahîr içinde bin türlü felaketlere uğradığımız ve
zaafın hadd-i intihâsına gelmiş olduğumuz halde yaşamışız.
Demek ki -hiçbir heyetin dağıldığını veya zevâlini görmediğimiz ve dembedem âlemin asayişe meyelânını müşahede
etmekte olduğumuz- şu asr-ı terakkide bi-tariki’l-evlâ yaşayacağızdır.
Âlemin haline vüsatlice bir nazarla bakalım. Zâhirdir ki
cinsiyet gibi, lisan gibi, mezheb gibi rabıtalar bir cemiyete
nokta-i ictimâ‘ olabilir. Fakat hiçbir vakit içtimâ’a katiyen
karşı durur bir sedd-i mümânaat olamaz.
Buna delildir ki İngiltere’nin, Fransa’nın, İspanya’nın,
Portekiz’in,
Belçika’nın,
Felemenk’in,
Almanya’nın,
Avusturya’nın, İtalya’nın, Danimarka’nın, İsveç’in, Norveç’in
her yerinde üç din ile bir dinsizlik, her yerinde birçok cins,
her yerinde birden ziyade lisan olduğu halde vatan namıyla
zuhurâtın tayin ettiği -ve hatta ekser yerlerde hikmet ve hendese gibi ahvâl-i tabiiyeye değil siyaset veya askerlik mukteZiyatına bile tevfîk etmeğe kimsenin muktedir olamadığı- bir
hatt-ı mevhûm ile gösterilen yerleri herkes eczâ-yı hayatından ve belki hayatını o yerlerin eczasından biliyor.
Çünkü nazariyatta bir şekl-i mevhûmdan ibaret olan vatan
fiiliyatça hukuk-ı mütesâviye ve menfaat-i müşterekeyi muhafazada taşlara, demirlere müstağrak olan istihkâmlardan bin
kat ziyade kâfil olduğunda fikirler tamamıyla İttihat etmiştir.
Hâl böyle iken acaba bizim vatanımız yok mudur? Bilâkis!
Bedihiyâtın inkârı kâbil olmadıkça bizim ve belki hiçbir kavmin vatanı yoktur denilemez. Yahut vatan içinde hukukça
müsâvi mi değiliz? Bilâkis! O derece müsâviyiz ki siyasiyâta
dokunur hangi fıkıh kitabına müracaat olunsa buna dair bir
veya birkaç fetva ve kavâid-i umumiyeye taalluk eder hangi
hat ve fermana bakılsa bu bâbda bir veya birkaç ibare görülmemek mümkün değil gibidir.
Hatta -bir asl-ı mücerrede isnâdı kâbil olmadığı için muhakkikler nazarında katiyen ma‘dûm addolunan- “hukuk-ı siyasiye” mevcut farz olunduğu halde dahi memleketimizde yine
her mezhep ashabı o “hukuka” mazhariyette müsâvidir.

Zirâ bir vakitler gördük ki bir hizmete tayin olunmak için
mutlak Müslüman, mutlak Hıristiyan, mutlak Yahudi veya
mutlak Arab, mutlak Kürd, mutlak Arnavud, mutlak Rum,
mutlak Bulgar, mutlak Ermeni âdem arandı. Fakat hiçbir vakit görmedik ki bir âdem mücerred filan mezhebe veya filan
cinse tâbi olduğu için bir memuriyetten dûr edilmiş olsun.
Mülkümüzün hizmet-i kaza ve hizmet-i icrasından hangi şubeye müracaat olunsa içinde her -ve hiç olmazsa ekser- cins
ve mezhebden âdemler mevcuttur.
Buna ise ahkâm-ı şer‘iyeye lâyıkıyla vâkıf olan Müslümanlar
ka’an itiraz etmez. Ve hatta edemez.
Zirâ mademki memur halkın velisi değil hâdimidir, tayininde yalnız cihet-i istihkâk aranır. Cins ve mezhebe bakılmaz. Nitekim keyfiyet İmam Maverdî’nin el-Ahkâmü’sSultaniye’sinde tafsilen mestûrdur.
Yahut menfaatimiz mugâyir midir? Bilâkis! O derece
muvâfıktır ki buraca umumdan ayrılmak menâfi’in esası olan
mesele-i hayattan bile kat‘-ı ümmid demektir.
Sunûf-ı muhtelifemizin bulundukları mevâki’e bir muntazam
harita üzerinde bakılsın. Âdeta bir insanın eczâ-yı âliyesi gibi
kâffesi birbirine girmiş ve cümlesi ferdinin ve ferdi ise hem
cümlesinin hem efrâdının hayat ve kuvvetine kâfil olmuş bir
halde görünmez mi?
Hiç aza-yı âliyeden birinin vücuddan ayrılıp da münferiden
hayatta kalmasına imkân var mıdır?
Ya biz vatanımız içinde hukukça müsâvi, menfaatçe müşterek bulunduğumuz halde lisan ve mezhep dâ‘iyesiyle niçin
birbirimizden ayrılmak isteyelim?
Dünyada ne kadar mütefekkir halk var ise cümlesi ittifak için
türlü türlü namlar teharrî eder dururken biz niçin mücerred
medâr-ı iftirak olacak isimler aramağı merak edelim?
İhtilâf-ı lisan nedir ki bir yerde oturur ve her halde birbirinin muâvenetinden müstefıd olur birçok âdemin râbıta-ı
ictimâ‘ına halel verebilsin? Ebnâ-yı beşerin silsile-i ensâbı
levh-i mahfuzdan istinsâh edilmedikçe cins taksiminin hangi
cüzünde dahil bulunduğunu dünyada sahihen kim bilir ki o
dâ‘iyeyi vatandaşlık vezâifıne tercihde haklı olsun.
Arabistan istisna olunduğu gibi bir ayrı heyet teşkiline kâfi
olacak kadar -bir lisan söyler ve kendini bir cinsten addedernüfus mülkün neresinde mevcuttur?
Burada bulunan akvâm şimdi vesile-i ihtilâf suretinde gösterilmek istenilen lisanlarını, cinslerini, mezheblerini bugüne kadar Devlet-i Aliyye sayesinde muhafaza edebildiklerini ve ileride de yine o sayede hıfz edebileceklerini idrak edemezler mi?
Bir nam ile vatan-ı aslînin daire-i ittifakından ayrılan küçük
küçük akvâmın kaçı bâki oldu? Bâki olanların hangisi saadet
buldu?
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Kuvvet-i muvaffakiyet, saadet-i medeniyet hep ittifak sayesinde hâsıl olduğu müsellemâttan iken biz efkâr-ı âlemin
bütün bütün aksine yeni bir kaide mi keşfettik ki ikbâl-i
âtimizin teminini tefrikada arayalım?
Hıristiyan mezhebi hiç siyasiyata karışır mı ki ittifak veya
iftirak gibi sırf siyasî olan maddelerden o nam ile hareket
kâbil olabilsin?
İşte bu mülâhâzat meydanda iken mebnâ ne lisan, ne cinsiyet, ne mezhep Rumeli’de, Anadolu’da bulunan akvâmın
imtizâcına mâni sayılabilir?
Arabistan’a gelince vâkıa orada ayrı bir lisan söyler ve kendini ayrı bir cinsten addeder milyonlar ile nüfus mevcuttur. Fakat Arapları uhuvvet-i İslâmiye ve tâbiiyyet-i hilafet bize bir
surette rabt etmiştir ki onun fekkine ‘olsa olsa Allah muktedir
olur, olsa olsa şeytan arzu gösterir’.
Hâlâ biri cumhur, biri saltanat tarzında numûne-i hükümet
olan İsviçre ve Belçika’da müteaddit lisanlar söylenmekte,
Amerika’ya her sene kırk lisan söyler âdemler giderek ertesi
yıl kırk yıllık yerli hükmüne girmekte, her tarafta İslâm İttihata çalışmakta, âlemin erbâb-ı tahkiki ebnâ-yı beşer arasında imtizâca mâni ne kadar esbâb var ise cümlesinin izâlesini
aksa-yı makâsıd bilmekte iken Arablık, Tunusluluk, Mısırlılık, Yemenlilik namıyla vahdet-i kelimeden ayrılmağa kimsenin hakkı veya kudreti olmadığını hissetmeyen veya hissetmek istemeyen olur ise şeriat her ne vasıta ile olur ise olsun
sem’ ü basar ve akl u vicdânmın perdelerini yırtarak bu hakikati irâe ve ismâ‘ ve ifhâm ve iknaa her halde muktedirdir.
Bu ifadeden anlaşıldı ki Arapların vücudu dahi mülkümüzde
bir tohum-ı tefrika peydâ edemiyor.
Binâenaleyh biz hiçbir suretle zaruri iftirak etmek mahkumiyetinde değiliz.
Ya imtizâcımızın esbâbı nedir? denilirse bizim itikadımızca
öyle bir suale şu birkaç kelime ile cevap verilebilir: Aramızda
İttihat-ı efkâr hâsıl olamamış. Herkes birbiriyle imtizâc etmek
istiyor. Fakat herkes diğerini o imtizâca yanaşmaz zannediyor.
Binâenaleyh bu türlü mehâsini hükümetten bekliyor.
Şurası malum olmalıdır ki bâlâdan vürûd eden bir kuvvet bir
takım eczâyı olsa olsa tefrik edebilir; [hiç]bir vakit mezc edemez.
İnsanlar beyninde imtizâc ülfetle hâsıl olur. Çocuklukta ve
bâhusus mektepte vücuda gelir. Şimdi şu imtizâc maksadınca
bize lâzım olan her cinsten, her mezhepten çocuk kabul eder
mektepler yapmağa çalışmaktır.
Basiret’de dahi denilmişti ki bir kerre evlad-ı vatan muhtelit
mekteplerden çıkarılsın. O zaman aralarına tefrika bırakmak
nâ-kâbil olur. Nitekim daha fidan iken birbirine sarılan iki
ağacı büyüdükten sonra ayırmak ikisini birden köklerinden
çıkarmaktan müşkil olur.
Kaynak: “İmtizac-ı Akvâm”, İbret, No: 14, Rebiulahir 1289/20
Haziran 1288, s.2 (Namık Kemal, 2005, s.98-101).
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4. d

5. c
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8. b
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10. a

Yanıtınız yanlış ise “Batıcılık” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Batıcılık” bölümünün “Batıcılık
Düşüncesinin Temsilcileri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Batıcılık” bölümünün “Batıcılık
Düşüncesinin Temsilcileri-Beşir Fuad” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Osmanlıcılık” bölümünün “Osmanlılık-Osmanlıcılık nedir” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Osmanlıcılık” bölümünün “Osmanlılık-Osmanlıcılık nedir” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Osmanlıcılık” bölümünün “Tanzimat Fermanı’nın Ardından” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Türkçülük” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Türkçülük” bölümünün “Oryantalistlerin Asya Kültürüne Karşı İlgisi” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Türkçülük” bölümünün “Dış
Türklerin Türkçülüğün Gelişiminde Yeri” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Batıcılık” bölümünün “Şinasi”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Namık Kemal “Vâveylâ”, “Vatan Türküsü”, “Hilâl-i Osmânî”
gibi şiirleri olmak üzere çeşitli gazel ve kasidelerinde bu temayı işlemiştir.
Sıra Sizde 2
Cemaleddin Afganî ve Nuhammed Abduh’un Mehmet
Akif ’in zihnî ve ideolojik temellerini oluşturan isimlerin başında gelmektedir.
Sıra Sizde 3
Kızıl Elma, Yeni Hayat, Altın Işık gibi şiir kitaplarında ve çeşitli yazılarında Türkçülüğün derin izlerini bulduğumuz Ziya
Gökalp’ın Türkçülüğün genel çerçevesini çizdiği esas eserleri
Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak (1918) ve Türkçülüğün Esasları (1923)’tır.
Sıra Sizde 4
Ahmet Cevdet Paşa başta Kavaid-i Osmaniyye olmak üzere
çeşitli dil bilgisi çalışmaları yapmıştır. Bir bilim derneği kurulması için çalışmalar yapar.
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Amaçlarımız





Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Osmanlı’yı modernleşmeye zorlayan şartları sıralayabilecek,
Toplumsal ve siyasi değişiminin boyutlarını değerlendirebilecek,
Medeniyet değişiminin neticelerini kavrayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•

Tanzimat
Medeniyet
Modernleşme
Değişim
Kültür

•
•
•
•

Gazete
Mimari
Tiyatro
Musiki

İçindekiler
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19. Yüzyılda Medeniyet Değişimi

• GİRİŞ
• MEDENIYET DEĞIŞIMI İÇIN ZIHNIYET
DEĞIŞIMI GEREKLIDIR
• MODERNLEŞMENIN TEMELLERI
• ASKERÎ ALAN DIŞINDAKI YENILEŞME
HAREKETLERI
• MATBAANIN OSMANLI’YA GELIŞI VE
ETKILERI
• İLK GAZETECELİK FAALİYETLERİ - İLK
OSMANLI GAZETELERİ
• TERCÜME ODASI VE FAALIYETLERI
• MIMARIDE DEĞIŞIM  
• İLK TIYATROLAR VE TIYATRO BINALARI
• BATI MUSIKISININ İLK ÖRNEKLERI VE
MUSIKIDE DEĞIŞIM
• MINYATÜRDEN YAĞLI BOYAYA:
DEĞIŞEN RESIM SANATI
• KILIK VE KIYAFETTE DEĞIŞIM

19. Yüzyılda
Medeniyet Değişimi
GİRİŞ

Medeniyet kelimesinin kökü “medine”den gelir. Medine ise şehir demektir. Dolayısıyla medeniyet için kısaca şehirlilik, uygarlık denilebilir. Buradan medeniyetin ve uygarlaşmanın şehirleşme ile paralel düşünüldüğünü anlarız. Batı’daki terimsel karşılığı ise
“civilisation”dur.
Çağlar boyunca şehir ve kırsal bir arada olmuştur. Şehir yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak için kırsala, köye muhtaçtır. Şehrin zirai ihtiyaçlarını karşılamak için yakın çevrede
gerek tarım gerek hayvancılıkla uğraşan bir kesim vardır. Yaşamsal ihtiyaçları karşılanmış
şehirli insan ile tarımsal faaliyet içerisinde olan insan arasında üretim ve tüketim çeşitliliği
arasında ciddi bir fark vardır ve sanat da son noktada fizyolojik ihtiyaçları giderilmiş şehirlinin faaliyetidir. Teknoloji ilerledikçe tarımsal faaliyet alanları şehirden gittikçe uzaklaşır ve tarım yapılabilmesi için gereken insan sayısında azalma olur. Kırsalda istihdam
edilemeyen insanların iç göçle şehirlere yönelmesi son tahlilde şehirlerde daha kompleks
bir yapının oluşmasını sağlar. Kısaca modernleşme şehirleşmedir. Türkiye’nin şehirleşmiş
Batı ile ilişkiye girdikten sonra hızla kırsal nüfusunun azalması ve kent nüfusunun artması
bundan dolayıdır.
Osmanlı modernleşmesine baktığımızda yukarıdaki silsilenin birebir yaşandığı gözlemlenir. Osmanlı büyük ölçüde zihniyeti dinin; üretim ilişkilerini de tarım ve hayvancılığın belirlediği bir sosyolojik yapıya sahiptir. Diğer taraftan Osmanlı’yı oluşturan hâkim
unsur Türkler, Orta Asya’dan getirdikleri dinî ve kültürel unsurları Anadolu kavşağında
İslamiyet’le buluşturmuşlar ve bu üç kültür dairesini sentezleyip bir medeniyet oluşturmuşlardır. Şehirleşmiş Batı ile ilişkiye girmeye başladıktan sonra bu üçlü yapının içine
yeni bir kültür dairesi daha eklemlenmeye başlar ki bu yeni daire, mevcut medeniyet ile
felsefi, dinî, kültürel, zihinsel temeller bakımından yapısal olarak önemli farklar gösterir.
Doğal olarak etki alanına girilen yeni kültür dairesine uyum süreci öyle kolay olmayacaktır. Neredeyse üç yüz senedir bu daire ile ilişki kurulmuş, Tanzimat’la ve Cumhuriyet’le
Batılılaşma bir devlet programı hâline getirilmiş olsa da hâlâ değişimin sancılarının yaşanıyor olması, ilk dönemdeki medeniyet krizinin büyüklüğündendir.

MEDENİYET DEĞİŞİMİ İÇİN ZİHNİYET DEĞİŞİMİ GEREKLİDİR

Osmanlı medeniyet dairesi ile Avrupa medeniyet dairesinin birbirlerine uzak ve iletişimsiz olmadıklarını belirledikten sonra biraz daha ileri gidip Osmanlı’nın gerektiğinde
aradaki tarihsel düşmanlığı ve kültürel çatışmayı bir yana bırakıp zaman zaman işine
yaradığı ölçüde Avrupa’dan değerler kabul ettiğini söyleyebiliriz. Osmanlı, işine yarayan
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unsurları sosyopsikolojik yapısı elverdiği ölçüde almakta sakınca görmez. Bu sadece Osmanlı ile de sınırlandırılacak bir şey değildir. Türkler genel olarak tarih boyunca yakın
medeniyetlerden yararlanmışlardır. İslam medeniyeti ile ilişkinin Arap ve Fars dairesinden etkilenmeyle sonuçlanması gibi. Elbette etkilenmelerin bazen kimlik bunalımına
düşürecek kadar ileri gittiği de unutulmamalıdır. Netice itibarıyla Osmanlı zaruri olduğu
müddetçe Avrupa’dan değer ithal etmiştir. Ancak III. Selim ve II. Mahmut devirlerine
kadar Batı medeniyetiyle kurulan ilişkilerin yüzeysel ve münferit kaldığı da iddia edilebilir. İlginç bir örnek olarak Avrupa’daki sanat hareketlerini uzaktan da olsa takip eden
II. Bayezid’in bazı sanatçılarla temas kurması verilebilir. Rönesans’ın öncü isimlerinden
Leonardo da Vinci (1452-1519), Haliç ve Galata üzerine birer köprü çizimi yapmış ve
bunu padişaha bildirmiştir. Rönesans’ın bir diğer ismi Michalangelo (1475-1564)nun da
köprü yapımıyla ilgili olarak İstanbul’a gelmeye niyetlendiği bilinir. Fakat bu girişimler
sonuçsuz kalmıştır. Yine Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde At Meydanı’na (Sultan
Ahmed) Herkül ve Apollon gibi mitolojik heykeller dikilmiştir ki İslam düşüncesinin
heykele yaklaşımı malumdur. Bu münferit örneklerin varlığı Osmanlı’nın taammüden
Batı’yı takip ettiği şeklinde değerlendirilemeyeceği gibi en azından büsbütün uzak da
olmadığının göstergesidir.
Osmanlı’nın Rönesans gerçeğine bigâne kalışının değişimi yavaşlattığı ve çağı yakalama noktasında geri kaldığı söylenebilir. Peki değişimi yavaşlatan bu zihniyet yapısının
kodları nelerdir? Avrupa’da yukarıda bazılarını andığımız coğrafi, felsefi, sanatsal değişimler olurken neden Osmanlı bunları takip noktasında fazla istekli değildir?
Bu sorulara verilebilecek en genel yanıt toplumun kültür yapısının ve zihniyetinin
değişime açık olmamasıdır. Osmanlı’da ve öncesinde bilim yok mudur? Elbette vardır.
Rasathanelerin varlığı bile başlı başına bilimsel çalışmaların yapıldığına kanıttır. Ancak
bu bilimsel çalışmaların metodik bir biçimde kuşaktan kuşağa aktarıldığını ve zamanla geliştiğini söylemek pek mümkün değildir. Tarihin belirli dönemlerinde birkaç bilim
meraklısının münferit çalışmaları olarak kalır. Bir ekol oluşturulamaz. Yine çalışmaların
topluma yayıldığı ve bir zihniyet değişimine yol açtığı da iddia edilemez. Paradoksal olarak ne bu bilimsel çalışmalar halkı dönüştürebilmiş ne de halkın zihniyet yapısı bilimsel
çalışma yapmanın önünü açmıştır. Bu bakımdan Osmanlı uleması büyük ölçüde statükocudur ve mevcut durumun devamını sağlamanın en iyi yol olduğuna inanır. Çünkü
bilgi mutlaktır ve Kur’an-ı Kerim’le sunulur. Dünyadaki tüm canlıların Allah tarafından
önceden belirlenmiş bir kader dairesi içinde yine kendisine ulaşacağına olan inanç, bilimin gözlem, deney ve sonuç silsilesine uymaz. Osmanlı ve İslam dünyasında bilimle elde
edilen bilginin Kur’an-ı Kerim’le mutlak surette uyuşması beklenir. Sonuç olarak bilgiyi
dinî kaynakların bilgisiyle sınırlamak, Osmanlı ulemasını çelişkiye ve çatışmaya düşürür.
Dini, bilimle kavuşturup bilimin referanslarını dinde aramak, ulemayı güdük bir dairenin
içine hapseder. Bu dairenin dışına çıkmak kolay olmadığı için en güvenli yol statükonun
devamını sağlamaktır.
Yukarıdaki zihnî yapı siyasette de kendisini aynı biçimde gösterir. Padişah Allah’ın
gölgesi ve dinin temsilcisidir. Tanrısal bir ontolojisi vardır. Dolayısıyla her ne yaparsa yapsın tanrısallığı, yaptıklarının doğru ya da yanlış olduğuna bakılmaksızın kabul edilmesini
gerektirir. Hilafetin Yavuz Selim’le Osmanlı’ya geçişinin ardından, Tanzimat’a kadar geçen
süreçte şeriatın giderek padişahın önüne geçtiği de görülür. Her türlü devlet işinde şeyhülislamdan fetva alınması bunun kanıtıdır. Hatta Abdülaziz’den II. Abdülhamit’e kadar
geçen süreç hatırlanırsa şeyhülislamdan fetva alınarak padişah bile devrilir, yerine yenisi
getirilir.
Şeriatın padişahı denetim altına alması, devletin dinî bir karakteri olduğunu düşündürmemelidir. Osmanlı üç büyük dinin dışında pek çok mezhebi de içinde barındırdığı
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için zaten ülkeyi şeriatla yönetebilmesine imkân yoktur. Adalet öncelikli olarak örfi hukuka dayanır. Örfi hukukla şer’i hukukun uyumundan oluşur. İşte bu noktada her türlü yasanın dinden referanslarla çıkarılması, zihniyetin çözümlenmesi noktasında ipucu
olarak görülebilir.
Hangi Osmanlı padişahı ne gibi gerekçelerle şeyhülislamdan fetva alınarak tahtından
indirilmiştir?

MODERNLEŞMENİN TEMELLERİ

Osmanlı modernleşmesini Tanzimat ile sınırlamak doğru olmaz. Daha uzun bir geçmişe
sahiptir. Yine Osmanlı modernleşmesi başta Mısır olmak üzere diğer Müslüman ülkeleri
de kapsayıcı ve onları da teşvik edici bir görünüm arz eder. Örneğin; Rusya’nın da Osmanlı ile aşağı yukarı aynı zamanlarda modernleşmeye başladığı düşünüldüğünde, Rus Çarlığı içindeki Türklerin dine karşı olmayan ama din dışı bir hayatın varlığıyla tanışmaları,
kültür ve bilimde Batı’yı nirengi almaları ve yeni bir hayat tarzını benimsemeleri Osmanlı
Türklerinden önce olmuştur. Milliyetçiliğin de Rusya’da yaşayan Türkler arasında daha
bilinçli bir biçimde gelişmesi de bununla ilgilidir.
18. yüzyıl, Osmanlı dünyasının Avrupa’yı ve Rusya’yı bazen naif bazen ustaca gözlemlediği bir dönemdir. Bu gözlem ve mukayese yazıya ve tanıtıma konu olmuştur. Doğulular savaş meydanlarında, sonra ticarette yüz yüze geldikleri Avrupa’yı daha yoğun
bir biçimde izlemeye başlar. 18.yy. Osmanlısı Avrupa ve Rusya’ya çalkantılı bir fikir iklimi içinde bakmıştır. Ama bu bakış ve bilincin evrimi bile Osmanlı dünyasında önemli
değişmelerin var olduğunu gösterir. Büyük Pedro devrinde Rusya’ya elçi giden Mehmed
Ağa, Çarın yaptığı geçit töreni ve yeni protokol düzeninden “Çarın Maskaralıkları” diye
söz eder. Ama II. Katerina Rusya’sına giden elçi Mustafa Rasih Paşa, Rusya’nın tasvirini
etraflıca ve takdirkâr bir ifadeyle yapmaktadır. Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi’nin
Fransa’ya bakışını Potsdam’a giden elçi Ahmed Resmi Efendi’nin ordu, bilimler ve devlet düzeni üzerindeki ayrıntılı ve olumlu betimlemeleri tamamlamaktadır (Ortaylı,
2000, s.16).

Osmanlı’yı Medeniyet Değişimine Zorlayan Toplumsal ve
Siyasi Gelişmeler

Daha önceki ünitelerde de bahsedildiği üzere Osmanlı, savaşlardaki mağlubiyetler ve toprak kayıplarına kadar modernleşmek ve Batılılaşmak gereğini duymamıştır. Her ne kadar
gerek Haçlı Seferleriyle ve gerekse tersine Viyana Kuşatması gibi Batı’ya akınlarla Avrupa
ile -yüzeysel de olsa- bir ilişki kurulmuşsa da Batı’daki siyasi ve kültürel gelişmeleri yakından takip edecek derin bir ilişki oluşmamıştır. Karlofça Anlaşması (1699) ile başlayan
toprak kayıplarının, Kırım’ın bağımsızlığını elde ettiği Küçük Kaynarca (1774) ile devam
etmesi, ardından Edirne Antlaşması (1829)yla Yunanistan’ın bağımsızlık kazanması,
Osmanlı’nın dikkatini kendine karşı bir süredir galibiyet almakta ve üstünlük kurmakta
olan Avrupa’ya çevirmiştir.
Osmanlı’nın tutukluğunda ve atılımlarının bir türlü cılız kıpırdanışların ötesine geçememesinde dış sebepleri de dikkate almak gerekir. Coğrafi keşiflerle dünya kat kat
büyümüş, farklı yerler ve iklimlerle yepyeni şartlar ortaya çıkmıştır. Belki de tarihin
akış yönü değişmiştir. 1492’de Cristophe Colombe Hindistan’ı ararken yeni bir kıta bulmuş, 1502’de Macellan, Pasifik’i dolaşmıştır. Büyük denizlerin Avrupa’nın kontrolüne
geçmesiyle Akdeniz-Hindistan yolu körleşmiş, bu yol üzerindeki ülkeler, başta Türkiye
ve tabileri olmak üzere ekonomik önemlerini giderek kaybetmişlerdir. Akdeniz’in eski
büyük tüccar sitelerinin yerini, Atlas Okyanusu’na kıyıları olan Portekiz, İspanya, Hol-
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landa, Fransa, İngiltere gibi yeni tüccar milletler almıştır. Büyük ekonomik kaynaklara
sahip olan bu ülkelerin hızlı gelişmesine karşılık, Yakın ve Orta Doğu ülkeleri gittikçe
çökmeye yüz tutmuşlardır. Böyle bir durumda, Osmanlı’nın mevcut konumunu koruyabilmesi için en iyi bildiği işi yapmaktan, savaşmaktan başka şansı kalmamıştır (Budak,
2008, s. 25).
Mağlubiyetler Osmanlı’nın kendilerinde yüce gördükleri değerlere karşı şüphe uyandırır. Asker sayısı ve teçhizat bakımından savaştıkları devletlerden geri olmasalar da mağlubiyetler ve yıkımlar en büyük gerçek olarak ortada durmaktadır. Asker sayısındaki üstünlüğe rağmen mağlup olmak, ilkin askerin ve ordunun kalitesi, yetkinliği tartışmasını
doğurur. Henüz kültürel ve medeni üstünlüğünü kabul etmediği Batı’nın askerî sahadaki
üstünlüğü ise ister istemez kabul edilmiş olur. Bu alandaki iyileştirmelerle Batı ile giderek
açılmakta olan ara kapatılmak istenir.
Batı ile aranın açılmasını hızlandıran dinamik, Batı ilerlerken Osmanlı’nın durmasıdır. Öyle ki Avrupa modern düzene geçiş sürecinde siyasal ve toplumsal pek çok deneyim
yaşamıştır. Rönesans, Reform, hümanizm, coğrafi keşifler, aydınlanma felsefesi, Sanayi
Devrimi, Fransız İhtilali vb. gelişmeler hem bir birikimin sonucudur hem de yeni değişimlere katalizör olur. Oysa Osmanlı ne bu milatların temelini oluşturan sebeplere ne de
sonuçlarına fazla kafa yormuştur.
Osmanlı’nın yeni girdiği medeniyet dairesi ile ilişkiye pragmatik öngörüsüyle
askerî alan gibi işine öncelikli yarayanlarla başladığı bilinir. Yeni medeniyetle ilişkiyi
bilmek, Tanzimat Dönemi edebiyatının mevcut tematik ve biçimsel hâlini sağlayan
dinamikleri, yazar ve şairlerin zihniyetlerinin nasıl şekillendiğini anlamak noktasında çok önemlidir. Bu bakımdan ayrı başlıklar altında Batı’dan devşirilen yeni kurum
ve kuruluşlara ve bunların neticesinde meydana gelen zihniyet değişimine bakmak
faydalı olacaktır.

MEDENIYET DEĞIŞIMI ASKERÎ ALANDA BAŞLAR

Osmanlı’nın özellikle Ruslar karşısında almış olduğu yenilgi bir uyanış yaratır. Öncelikle askeriyeye kendi içinde nizam verme arayışının içine girilir. Kifayet etmeyince
daha radikal kararlar almak zorunda kalan ilk padişah III. Selim olur. 1787-1792 arasındaki mücadeleden mağlup ayrılmak, III. Selim’i Batı’yı daha yakından takip etmeye
sevk etmiştir. Nizam-ı Cedit her ne kadar bir yeni askerî teşkilat gibi değerlendirilse de
aynı zamanda bir ıslahat çalışmasıdır. Kelime anlamının “yeni düzen” oluşu bile buna
işaret eder.
Aslen bir Fransız olup Fransız Devrimi’nden sonra 1805-1809 yıllarında Osmanlıların
hizmetinde bulunan J. De Saint Denys’e göre III. Selim, on dokuzuncu yüzyıl başlarında
Sterlitzlerden (Rusya’daki Yeniçerilere benzetilen askerî teşkilat) daha serkeş, disiplinsiz
ve sayıca çok olan Yeniçerileri bertaraf etmek, ulemanın iddiasını yok edip müftünün gücünü kırmak, Avrupalıların sanat ve ilimlerdeki keşiflerine, askerî müesseselerine, ziraat,
ticaret ve “civilisation”daki (medeniyet) gelişmelerine katılarak milletini yenilemek (reformer) istemiştir. III. Selim’in ıslahat çalışmalarında başarısız oluşu Osmanlı’yı yıkıma
götüren adımlardan biri olmuştur (Baykara, 2007, s. 20).
Yarım kalmış da olsalar III. Selim’in gayretleri Osmanlı’nın yeni medeniyet dairesine girişinin miladı kabul edilebilir. III. Selim’in yarıda bırakmak zorunda kaldığı askerî
ıslahatları IV. Mustafa ve II. Mahmut devam ettirir. Mühendishâne-yi Bahrî-i Hümâyûn
(1773) ve Mühendishâne-yi Berrî-i Hümâyûn (1795)’un kurulması, Nizam-ı Cedit Ordusunun kurulması (1793), Yeniçeri Ocağının kaldırılması (1826) ve Âsakir-i Mansure-yi
Muhammediye’nin kurulması (1826) gibi girişimler hep askerî alandaki gerilemeyi önlemek içindir.
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Resim 8.2

Resim 8.1
30. Osmanlı padişahı II. Mahmut (1785-1839), askerî,
toplumsal ve siyasi alanlardaki geniş çaplı ıslahat çalışmalarıyla
Osmanlı modernleşmesinin sembollerinden biri olmuştur.

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/II._Mahmud

Abdülmecid (1823-1861) sanat ve musikideki Batı
hayranlığını giyim ve kuşamıyla da gösterir

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Abdülmecid

Bu anlamda 1826’da Yeniçeri Ocağının kaldırılışı geçmiş askerî anlayışın terk edilip
yeni, teknik ve Batı sistemine yakın bir orduya geçişin müjdesidir. Bu aynı zamanda Batı
ile ilişkilerin ve Batılılaşma unsurlarının mecburen askerî alanın dışına da çıkmasını sağlayacaktır ve Batılılaşma yolunda zaman zaman engel teşkil eden bir kurumun ortadan
kaldırılması yolun daha hızlı kat edilebilmesinin de önünü açar.

ASKERÎ ALAN DIŞINDAKI YENILEŞME HAREKETLERI

Batı medeniyeti ile önce zaruretten doğan etkileşim, doğal olarak akabinde siyasi ve kültürel etkilenmeyi getirir. III. Selim’in askerî alandaki iyileştirme hareketi, II. Mahmut’la
birlikte siyasi ve kültürel yapıyı da içine alan daha kapsamlı bir hâl alır. II. Mahmut
Dönemi’ni Osmanlı’da “medeniyet” düşüncesinin doğduğu dönem olarak ele almak gerekir. Memurlara ve valilere maaş bağlanması, köy ve mahalleler için muhtarlıklar kurulması, erkekleri kapsayan bir nüfus sayımının yapılması, Posta Teşkilatı’nın kurulması,
nazırlıkların kurulması, karantina sisteminin getirilmesi, pasaport alma usulünün konulması, mülkiyet hakkının tanınması vb. pek çok ıslahat II. Mahmut Devri’nde yönün
Batı’ya çevrildiğinin göstergesidir. Mekteb-i Tıbbiyye gibi Avrupa tarzı okulların açılması,
Batı müziği dinlemenin serbestleşmesi ve ilk gazete Takvim-i Vekayi’nin yayın hayatına
girmesi ise kültürel manada Batı’ya yönelişi ifade eder.
II. Mahmut Devri’nde Batılılaşmanın hız kazanmasının nedenlerinden biri Avrupa’ya
tahsil için giden öğrencilerin Batı medeniyetini yakından tanıma fırsatı bulmalarıdır. Bu
öğrenciler, gelişmiş Batı medeniyetini bizzat görmüş, kültürel, siyasi ilerlemeye şahit olmuş ve Avrupa medeniyetini meydana getiren amillere dikkat eder olmuşlardır. İki medeniyet dairesini tanımış olmak, duygusal olarak hâlâ Doğu’ya ait olsa da sosyal ve politik
meselelerde Batı’yı örnek alan yeni bir aydın sınıfın oluşmasını sağlamıştır. Öğrencilerin
çoğu döndükten sonra bürokrasinin çeşitli kademelerinde görevler alacak ve Batı’da gördükleri uygulamaların benzerlerini burada uygulamaya çalışacaklardır. İşte bu aydın ve
okuyan sınıf bir müddet sonra eylem adamı olarak karşımıza çıkacaktır. Kuşkusuz bunla-
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rın arasında en öne çıkan isim Tanzimat Fermanı’nın hazırlayıcısı Mustafa Reşit Paşa’dır.
Yine Mustafa Sami Efendi, Mehmet Emin Paşa ve Ahmet Vefik Paşa gibi isimlerin yeni
medeniyetin değerlerinin hızlı yayılmasında etkileri büyüktür.
Elbette II. Mahmut Dönemi de dâhil olmak üzere tüm ıslahat hareketlerinin toplumsal
bilinç düzeyinin yükselmesi ve toplumun talebiyle gerçekleştiğini söylemek pek mümkün
değildir. Ayrıca modernleşmenin padişahların keyfiyetine göre sektelere uğraması, sistemin hazırlıksız olması ve Patrona Halil İsyanı gibi sebepler ıslahat çalışmalarının hızını
kesmiştir.
Ünitenin esasını oluşturan medeniyet değişiminin hangi kurumlarda nasıl şekillendiğini ve birbirlerini nasıl etkilediğini görmek için, değişimin yaşandığı kurumlara ayrı ayrı
bakmak gerekir.

MATBAANIN OSMANLI’YA GELIŞI VE ETKILERI

Tahta, pişmiş kil, porselen vb. ilkel yöntemlerle gelişen matbaa, bugünkü anlamda ilk defa
Johannes Gutenberg (1398-1468) tarafından 1447’de icat edilmiştir. Gutenberg, kitap çoğaltmaya ise 1455’te başlamıştır. İstanbul’un Türkler tarafından fethinden sonra yeni bir
Haçlı çağrısı niteliğinde yazılan Indulgence ile 42 satırlık Gutenberg İncili ilk ürünlerdir.
Avrupa’da matbaayla birlikte kitap ucuzlamış ve bilgi geniş halk kitlelerine yayılır olmuştur. Sihir, büyü ve batıl inanışlar yerini akla bırakır ve bu da yeni düşünce dünyası demektir. Dolayısıyla çok rahatlıkla Avrupa medeniyetinin Doğu ile arasındaki farkı açmasının
temel nedeninin matbaa olduğu söylenebilir. Öyle ki Osmanlı’ya matbaa Gutenberg’den
neredeyse üç asır sonra İbrahim Müteferrika (1674-1745) ile gelecektir.
Müteferrika’dan önce de Osmanlı toprakları içinde matbaacılık faaliyetleri vardır ama
ilk Türkçe kitap için 1726’yı beklemek gerekecektir. “Matbaanın Avrupa’da ilk kullanılmaya başlandığı anlardan itibaren Türkler tarafından bilindiği, olumsuz bir karar vesilesiyle
de olsa, Sultan II. Bayezid’in bunu yasaklayan 1485 tarihli bir fermanı dolayısıyla, anlaşılmaktadır” (Saydam, 2014, s. 500). Yahudilerin 1494’te İstanbul’da Tevrat ve yorumunu
bastıkları bilinir. Avrupa engizisyonundan kaçan özellikle İspanya Yahudileri (Sefarat),
Selanik, İzmir, Edirne gibi şehirlerde matbaa faaliyetleri yapar. Bu matbaalarda Türkçe ve
Arapça yasak olduğu için Yahudiler, Latin, Yunan, İspanyol ve İbrani dillerinde eserler yayımlayabilir. Yine bir diğer azınlık Ermenilerin ve Cizvitlerin de bu alanda faaliyetleri bulunmaktadır. 1726 yılında ilk Türk matbaası kuruluncaya kadar Türkçe kitap basılmamıştır. İlk Türkçe kitap ancak Lale Devri’nde Sultan III. Ahmet zamanında basılabilecektir.
Macar asıllı olan Müteferrika’nın Osmanlı’ya gelişine dair isyandan kaçtığı, esir olarak
getirildiği gibi çeşitli rivayetler vardır ama gelişi her ne nedenle olursa olsun birkaç dil bilen bu meraklı ve yetenekli kişinin saray çevresinde tutunması zor olmaz. III. Ahmet ve I.
Mahmut devirlerinde Latince, Macarca, Arapça ve Farsça bilen Müteferrika’dan diplomatlık ve çevirmenlik gibi çeşitli mesleklerle faydalanılır. Müteferrika, matbaa işine ise kendi
başına soyunmaz. Onun bir de kader arkadaşı vardır: Said Mehmet Efendi.
Babası 28 Çelebi Mehmet ile birlikte Fransa’ya gidip matbaanın önemini gören Said
Mehmet Efendi’nin dönüşte Müteferrika ile tanışması ve dostluk kurmaları bu yönde bir
dönüm noktası olur. Sait Mehmet, matbaa ile ilgili düşüncelerini Müteferrika ile paylaşır.
İki arkadaş ilk olarak matbaanın gereklerini devlet adamlarına anlatmak üzere Vesîle el
Tıbâ’yı yazar. Uzun uzadıya matbaanın öneminin ikna edici biçimde ele alındığı gerekçenin ardından III. Ahmet “tefsir, fıkıh, kelam” gibi kitapları basmamak şartıyla 1726 yılında
Hatt-ı Humayun’u imzalar.
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İbrahim Müteferrika matbaasında kendi eserlerinden bazılarını da basar. Müteferrika’nın
kaleme aldığı eserler nelerdir?

8. Ünite - 19. Yüzyılda Medeniyet Değişimi

Müteferrika matbaasında basılan ilk kitap 1729 yılında iki ciltlik Arapça-Türkçe bir
sözlük olan Vankulu Lügati’dir. Daha sonra Kâtip Çelebi’nin Tuhfetü’l-Kibâr fî Esfâri’lBihâr (Deniz Savaşları Hakkında Büyüklere Armağan) basılır. “Müteferrika 1745 yılında
vefat ettiğinde dil, askerlik, coğrafya, tarih ve fen bilimleri gibi konuları işleyen toplam 17
kitap çıkarmıştı. Bunlardan ilk iki kitap biner, üçüncüsü bin iki yüz, diğerleri ise beş yüzer adet basılmıştı. Ülke nüfusu düşünüldüğünde bu rakamların ne kadar yetersiz olduğu
açıkça görülmektedir” (Saydam, 2014, s. 500).
Matbaanın gecikmesi ile ilgili hattatlık mesleğinden geçinenlerin olması, dinsel tutuculuk, ham madde eksikliği gibi doğru ya da yanlış teknik, siyasi ve kültürel pek çok neden sıralanır. Bunlar içinde en sahih olan gerekçe matbaaya geresinim duyan bir kitlenin
olmayışıdır. Talep yoktur.
III. Ahmet’in kısmi de olsa hümayunu imzalayıp matbaa faaliyetlerinin önünü açması, Çelebi Mehmet’le başlayan yeni medeniyet dairesine girişi hızlandırmıştır. Matbaada
kitapların artık basılıyor olması, uzun vadede kitap talep eden bir neslin de doğmasına
yol açmıştır. Elbette buradan Müteferrika matbaasında ardı ardına onlarca kitap basıldığı
sonucu da çıkarılmamalıdır. Bunun için biraz daha beklemek gerekecektir. II. Mahmut’a
kadar hem sınırlı hem de devletin tekel ve denetiminde olan matbaacılık, esas olarak
gazeteciliğin, özel gazeteciliğin yaygınlaşması ile birlikte alanını genişletecektir. Ayrıca
Avrupa’nın, emelleri doğrultusunda Osmanlı Devleti’ni kötüleyen yayımlarının önüne
geçmek için özel matbaaların önünün açılmasının da matbaacılık faaliyetlerinin hızlanmasını sağlayan unsurlardan olduğunu hatırlatmak gerekir. Özel matbaacılığın gelişimi
ise çok kolay olmayacaktır. Çünkü bu noktada da matbaayı talep edecek kaliteli nüfusun
olmayışı gibi gayrimüslimlerdeki oranda kalifiye eleman yoktur. Uzun yıllar imalat ve ticaret sektörünün dışında kalan Türkler, yeni işlere atılma konusunda da tereddütlü ve
çekimserdir. Girişimci bir ruh yoktur. Bu da bir başka neden olarak karşımıza çıkar.
Karşılıklı birbirlerinin gelişimini sağlayan matbaa ve gazeteciliğin ilk Batı tarzı edebî
ürünlerin gazetelerde tefrika edilerek yayımlandığı dikkate alınırsa yeni medeniyet dairesinin kabulü sürecinde ne denli önemli bir etken olduğu görülür.

İLK GAZETECILIK FAALIYETLERI - İLK OSMANLI GAZETELERI

Türk düşün dünyasında gazeteciliğin önemi sadece halkı siyasi ve sosyal gelişmelerden haberdar etmekle sınırlanamaz. Gazeteciliğin nesir dilinin gelişiminde ve dilin sadeleşmesinde
doğrudan etkisi vardır. Osmanlı’da resmî dili oluşturan, bugün Osmanlıca diye tabir ettiğimiz dil, Arapça ve Farsça kelime ve terkiplerin işgal ettiği ve halkın anlamakta güçlük çektiği
bir yapı arz eder. Zaten günlük konuşma dilinde bu dil konuşulmaz. Öte yandan edebiyatın,
divan şiirinin dili de bu kapalı kod sistemi içinde büyük ölçüde saray çevresinde okunur
ve anlaşılır. Bu bakımdan gerek halkı yeni girilen medeniyet dairesine alıştırmak gerekse
gelişmelerden haberdar etmek için kullanılacak dilin, halkın anlayacağı bir dil olması şarttır.
Unutulmamalıdır ki nesir dili bilimin gelişmişliği ile doğrudan ilintilidir. Nesirden ancak bilimsel yönden ilerlemiş toplumlarda bahsedilebilir. Çünkü bilim matematikseldir ve
bilimde iletişim ikinci bir anlama ihtimal vermeyen göstergesellikle (donatative) sağlanır.
Kısaca bilim dilinde herkesin aynı anlamı çıkarması beklenir. Osmanlı’da pozitif bilimin
geri kalmışlığı, sosyal bilimlerin de geleneksel yapıda devam edişi doğal olarak nesir dilinin şiir diline oranla güdük kalmasına yol açmıştır. Her ne kadar bilimin gelişimi için
biraz daha beklemek gerekecekse de Ahmet Cevdet Paşa, Münif Paşa gibi aydınlar arasında daha o zaman Türkçenin bilim dili olabileceği tartışılmaya başlanmıştır. Gazetelerin
halkın anlayacağı bir dille yazma zorunluluğu, dilde sadeleşme serüveninin de başlangıç
aşamalarından birisi ve belki de en etkili olanıdır. İlk gazetelerle birlikte görülmeye başlanan dilde sadeleşme, bilim dilinin ve nesir dilinin de müjdecisidir.
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İlk Gazeteler

Fransız Büyükelçiliğinin 1795’te çıkardığı Bulletin des Nouvelles ve 1796’da çıkardığı
Gazette Francoise de Constantinople gibi gazeteler, Osmanlı sınırları içinde çıkarılan ilk
gazeteler olsa da Osmanlı halkına doğrudan etkileri olmamaları sebebiyle önemli kabul
edilmezler. Bu bakımdan Charles Tricon tarafından İzmir’de çıkarılan İzmirli anlamına
gelen Smyrneen’i ilk girişim olarak değerlendirmek daha doğrudur. Bilindiği üzere İzmir,
gayrimüslimlerin yoğun olarak yerleştikleri bir şehirdir ve gayrimüslimlerin çoğu, ticaretle meşgul olmuşlardır. İzmir ticaret dünyasında önemli bir yeri olan Fransızlar, yaşadıkları
ülke olan Osmanlı’ya yönelen saldırılar karşısında bir vefa borcu olarak Osmanlı çıkarlarını savunmak adına böyle bir gazete çıkarırlar. Elbette Fransız hükûmeti aslen Fransız olan
tüccarların, Fransız çıkarlarını değil de Osmanlı çıkarlarını savunmalarına tepki gösterir.
Baskılara dayanamayan Tricon, gazeteyi başkasına satar. Bu defa gazetenin ismi Le Spectature Oriental olur. 1827’ye kadar da yayın hayatını sürdürür. Aynı tarihte benzer baskılar
sonucunda kapanır.
Le Spectature Oriental’i çıkaran Alexander Black 1828’de bu kez haftalık Courrier de
Smyrne gazetesini çıkarmaya başlar. Türk dostu olarak bilinen Black’in bu girişimi de aynı
kadere maruz kalır. II. Mahmut, Osmanlı menfaatleri doğrultusundaki gayretkeş yayınlarından dolayı onu taltif eder. Nişan ve rütbe verir ve aynı doğrultuda yayın yapacak Le
Moniteur Ottoman adıyla Fransızca bir gazete çıkarmakla vazifelendirir. Bu gazete diğerlerine oranla daha uzun soluklu olacaktır. Fransızca çıkan bu Osmanlı yanlısı gazetelerin
karşısında yine Fransızca çıkan bu defa aleyhte gazeteler de vardır. Okuyucuları kendi
yanlarına çekmeye çalışan aleyhteki gazeteler Türklerin içinde gazetecilik gelişemediği
için toplum üzerinde hâkimiyet kurmaya başlar. Bunu engellemek için Sultan II. Mahmut,
Takvim-i Vekâyi adıyla bir gazete kurulması için bizzat kendisi emir verir. Her ne kadar
Mehmet Ali Paşa’nın Mısır’da 1828’de Arapça ve Türkçe olarak yayımlattığı Vekâyi-i Mısriyye adlı bir gazetesi olsa da ilk Türkçe gazete Takvim-i Vekâyi olur (1831). İlk gazetelere
kronolojik bir sırayla göz atalım:

Takvim-i Vekâyi

Yukarıda anılan gazeteler de dâhil olmak üzere Osmanlı tebaası içinde epeyce gazete neşredilmektedir. Ancak Türkçe ilk gazete 11 Kasım 1831’de yayımlanmaya başlanan
Takvim-i Vekâyi’dir. Resmî bir gazete olan Takvim-i Vekâyi bizzat II. Mahmut’un teşvik
ve önerisi ile yayım hayatına başlar. Resmî de olsa bir gazetenin siyasi, askerî, toplumsal
gelişmelerden halkı haberdar etmesinin halkın yararına olacağına dair kanaatini belirten
sultan, böylelikle bir zihniyet değişiminin içinde olduğunu da gösterir. Gazetenin en büyük yararı ıslahat çalışmalarından halkı haberdar edip yayılmasını hızlandırmaktır. Hedef
halk olduğu için II. Mahmut gazeteyi yayımlayacaklara gazetede kullanılacak dilin sade ve
halk tarafından anlaşılır olmasını salık verir. Bu bakımdan Takvim-i Vekâyi dilin sadeleşmesi serüveninde ayrı bir öneme sahiptir.
Takvim-i Vekâyi’nin yayımlanabilmesi için önce bir nezaret kurulur ve nezaretin başına Vakanüvis Esad Efendi getirilir. Takvimhâne-i Âmire isimli matbaada beş bin baskı yapılmaya başlanır. Kısa süre sonra gazete Osmanlı tebaasına daha iyi ulaşmak için düzenli
olmasa da Arapça, Farsça, Ermenice, Fransızca, Bulgarca da yayımlanır. Fransızca nüsha
olan Moniteur Ottoman Babıâli’nin Batı’ya kendisini duyurduğu bir organdır.
Takvim-i Vekâyi’nin özellikle memurlar tarafından okunması istenir. Sultanın politikasının ve amaçlarının hizmetkârlarınca daha iyi anlaşılmasını sağlama aracı olarak etkisi
1834’te posta sisteminin kurulmasıyla daha da artar. Başlangıçta gazetenin muhteviyatı,
sadece resmî atamaların tekrarı, mahkeme kararlarından iktibaslar, devlet işleri üzerinde
Sultanın sağladığı gelişmelerin tantanalı anlatımları ile sınırlanmıştır (Lewis, 1970, s. 96).
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Takvim-i Vekâyi’nin Türk siyasi tarihinde bir diğer önemi, Tanzimat Fermanı’nın ilave
olarak gazetede yayımlanmış olmasıdır. Dolayısıyla bu gazete için her türlü siyasi gelişmeden devletin halkı haberdar ettiği bir mekanizmadır denilebilir.
1878’e kadar 2000 sayının üzerinde çıkan gazete, bir iki senelik kesintiden sonra,
1890’dan itibaren yeniden yayımlanmaya başlar. 283 sayı daha çıkar ve sonra kapatılır.
II. Meşrutiyet’in ilanından sonra 1 Eylül 1908’de yeniden yayın hayatına kaldığı yerden
devam eden gazetenin adı 1920’de TBMM tarafından önce Ceride-i Resmiyye’ye, sonra da
1922’de Resmî Ceride’ye dönüştürülür. 2 Ocak 1928’den itibaren ise Resmî Gazete hâlini
alır ve hâlen devletin aldığı kararların duyurulduğu bir kurum olarak görevini idame
ettirmektedir.

Ceride-i Havâdis

İstanbul’da William Churchill adlı bir İngiliz’in devlet teşvikiyle 1840 yılında çıkarmaya
başladığı bu gazete ikinci Türkçe gazetedir. Devlet teşvikiyle yayımlandığı için yarı resmî
bir yayındır.
Gazetenin kurulma nedeni ilginç bir olaya dayanır. İngiltere’de yayımlanan Morning
Herald gazetesinin muhabiri olan William Churchill 1836 yılında İstanbul’da Kadıköy’de
avlanırken bir çoban çocuğu yanlışlıkla yaralar. Halk Churchill’i şikâyet eder ve tutuklatır. Ancak İngiliz elçiliği kapitülasyonların yabancılara tanıdığı dokunulmazlık hakkını
öne sürerek vatandaşının serbest bırakılmasını sağlar. İş bununla da kalmaz ve mağdur
duruma düşmüş gibi gösterilen Churchill’e bazı ticari haklar yanında gazete yayımlama
hakkı da verilir. O da 3 Temmuz 1840’tan itibaren gazetesini vefa borcu da bulunduğu
için Takvim Vekâyi çizgisinde resmî söylemin pek dışına çıkmadan yayımlamaya başlar.
İlk iki üç yıl neredeyse hiç satılmayan gazete elden dağıtılır. Maddi imkânsızlıklarla
zaman zaman yayın yapamadığı da olur. Daha sonra devletin gazeteyi idame ettirebilmesi
için Churchill’e düzenli maddi destek sağlaması biraz toparlanmasını sağlar. Ayrıca Kırım
Savaşı’na muhabir olarak giden Churchill’in savaşa dair bilgileri gazetesinde yayımlaması,
gazeteye olan teveccühü artırır. Reklam bile almaya başlar. İç ve dış politikadaki gelişmeleri yansıtmaya çalışan gazete, halkın talebi arttıkça dilini sadeleştirmek zorunda kalır. İlk
zamanki sanatkârane üslup, zamanla yerini sade bir gazetecilik diline bırakır.
Ceride-i Havâdis’in Türk düşün tarihinde gerçekleştirdiği yenilikler şunlardır:
• İlk Türkçe -yarı resmî- özel gazetedir.
• Yaşanılan günlük siyasi ve sosyal hayata ait olayların yer aldığı ilk Türkçe gazetedir.
• İlk kez bir muhabir kadrosu kurulur.
• Devlet desteği alan ilk özel gazetedir.
• İlk yazar kadrosuna sahip gazetedir.
• İlk kez ilan yayımlayan ve gelir elde eden gazetedir.
• Ölüm ilanlarına yer veren ilk gazetedir.
• Edebî konuların kaleme alındığı ve edebiyatçılara kapılarını açan ilk gazetedir.
• Sermuharrirlik (baş muhabirlik) sistemini kuran ve sütunlarında yer veren gazetedir (Göçgün, 2006, s. 14).
Ceride-i Havâdis Churchill’in ölümüne, yani 1864 yılına kadar yayımlanmıştır. Churchill ölmeden bir süre önce gazeteyi oğlu Alfred’e bırakır. O da babasının ölümünden sonra
gazeteyi Ruzname-i Ceride-i Havâdis adıyla yayımlamaya başlar.

Tercümân-ı Ahvâl

İlk özel Türk gazetesi olan Tercüman-ı Ahvâl, “gazeteciliğin pîri” unvanıyla anılan İstanbul
Telgraf Müdürü Agâh Efendi (1832-1887) ve Şinasi (1826-1871) tarafından çıkarılır. 1860
Ekim’inde yayın hayatına başlayan gazetenin ilk 24 sayısı pazar günleri çıkmak üzere haf-
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Tercüman-ı Ahval’in kelime anlamı
“Durumların Tercümanı”dır.

talık neşredilir. Daha sonra haftanın dört beş gününde çıkarak altı yıl faaliyetini sürdürür.
Maddi desteği Agâh Efendi’den alan gazetenin fikrî desteğini ise Şinasi karşılar. Birinci
sayısında Şinasi’nin kaleminden çıkan “Mukaddime” (ön söz) Türk düşünce ve gazetecilik
tarihinin miladı kabul edilir:
Mâdem ki bir hey’et-i ictimaiyede (toplumda) yaşayan halk bunca vezâif-i kanuniye ile mükelleftir (kanunlara tabi ve vazifelerle yükümlüdür), elbette kâlen ve kalemen (söz ve yazı ile)
kendi vatanının menâfiine (yararına) dair beyân-ı efkâr etmeği (fikir beyan etmeyi) cümle-i
hukûk-ı muktesebesinden addeyler (kazanılmış hakları arasında görür). Eğer şu müddeaya
(iddiaya) bir sened-i müsbit (ispat belgesi, kanıt) aranılacak olsa, maarif (eğitim) kuvveti ile
zihni açılmış olan milel-i mütemeddinenin (medenî milletlerin) yalnız politika gazetelerini göstermek kifayet edebilir (yetebilir). (Sazyek, 2008, s. 373)

Yukarıdaki cümlelerle başlayan mukaddimede Şinasi’nin önemle üzerinde durduğu
şey, devlet ve vatandaşın karşılıklı olarak birbirlerinden sorumlu olmalarıdır. Özellikle de
vatandaşların vatandaş olarak hakları vardır ve toplumu oluşturduğuna göre, toplumun
gidişatına dair fikirler de beyan edebilmelidir. Gelişmenin ancak böyle olabileceğini düşünen Şinasi’nin buradan yönünü Batı’ya çevirdiğini ve hedefe Batı’yı koyduğunu da anlarız.
Gazete ve gazetelerde fikir beyan edebilmek onun için Batı medeniyetini oluşturan temel
dinamiklerden biridir.
Şinasi’nin henüz ilk sayıda mukaddime ile müjdelediği üzere Tercümân-ı Ahvâl iç ve
dış durumlardan seçilmiş olayları, yararlı maddelere ilişkin konuları, yayma ve açıklamaya kendini vakfetmiştir. Mukaddimede dikkati çeken bir diğer konu da Şinasi’nin gazetesini halkın anlayacağı sade bir dille çıkaracağının altını önemle çizmesidir.
Tercüman-ı Ahvâl gibi bir gazeteyi çıkarmak Tanzimat edebiyatının, Osmanlılık ve
Batıcılık düşüncelerinin mimarlarından biri olarak Şinasi’nin hem tanınırlığını artırmış hem de düşüncelerinin hızlı yayılmasını sağlamıştır. Günlük siyasi gelişmeleri haber vermesinin ötesinde bu gazete; kültür, edebiyat konularındaki yazılarıyla bir fikir
merkezi görevi görmüştür. Şinasi’nin kendi kaleminden çıkan, ilk modern tiyatro oyunu olarak edebiyat tarihine geçen Şair Evlenmesi (1860) de gazetenin yayın hayatına
başlamasının hemen ardından burada tefrika edilmeye başlanmıştır. Bu aynı zamanda
edebiyat ürünlerinin gazetelerde yayımlanıp okunmasının, tefrika geleneğinin de ilk
adımıdır.
Tanzimat modernleşmesinin Ahmet Vefik Paşa (1823-1891) gibi öncü isimlerinin yazı
ve çevirilerini yayımlayan Tercüman-ı Ahvâl, 25. sayıdan itibaren yoluna Şinasisiz devam
eder. 792 sayılık serüven, 1867 yılına kadar haftanın üç günü küçük boy yayımlanarak
sürer ve siyasi tartışmalara yer verdiği gerekçesiyle kapatılır. Dolayısıyla Tercüman-ı Ahvâl
aynı zamanda devlet tarafından kapatılan ilk gazete olacaktır.

Tasvir-i Efkâr

Agâh Efendi ile birlikte çıkardığı Tercümân-ı Ahvâl, Şinasi’nin gazetecilik mesleğinde
tecrübe kazanmasını sağlar. Tercümân-ı Ahvâl’den sonra kendi başına çıkardığı Tasvîr-i
Efkâr, bu yoldaki birikiminin bir neticesidir. Tasvir-i Efkâr’ın ilk sayısı 28 Haziran 1862’de
yayımlanır. Başta haftada iki kez çıkan gazete, daha sonra haftada üç dört kez çıkarak yayın aralığını sıklaştırır. Tercümân-ı Ahvâl, ilk tecrübe olması sebebiyle teknik yönden epey
kusurları olan bir gazete iken Tasvir-i Efkâr’la birlikte Şinasi, evvelki hatalardan sıyrılır.
Teknikle birlikte içerikte ve gazetenin mizanpajında daha estetik bir hava hâkim olur. Gazetenin başlığından makalelerin adlarına kadar çeşitli puntolar ve süslü klişeler kullanarak
gazetenin cazibesini artırmıştır. “Havadis-i Dâhiliye” ve “Havadis-i Hariciye” şeklinde iç
ve dış siyasi gelişmeler ayrı bölümlerde haber edilmiştir.
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Gazetenin gerek fiziksel görünümü gerekse içeriği dönemin padişahı Abdülaziz’in de
takdirini kazanmıştır. Memnuniyetinin göstergesi olarak Abdülaziz, Şinasi’yi 500 altınla
taltif eder.
Şinasi, Tercümân-ı Ahvâl’in ilk sayısında olduğu gibi Tasvir’de de bir mukaddime (ön
söz) ile okuyuculara seslenir. Gazetesinin nasıl bir içeriğe sahip olacağını ve amaçladığı
hedefleri ortaya koyar.
Tasvir-i Efkâr, Tanzimat modernleşmesinin yayılması ve halkın yeni değerlerle tanışmasını sağlamakla birlikte siyasetle yakından ilgili bir neslin ve çevrenin oluşmasında da
önemli bir adımdır. Hürriyet ve medeniyet düşüncesinin yeşermesinde, başta Şinasi ve
Namık Kemal’in yazılarıyla katkısı büyüktür.
Şinasi 1965’te Paris’e giderken gazetesini 260. sayıdan sonra Namık Kemal’e emanet
eder. Henüz 25 yaşında olan Namık Kemal, Tasvîr-i Efkâr’ı 469. sayıya kadar aynı zamanda başyazarlık da yaparak idame ettirir. Namık Kemal’in Babıâli’nin öfkesini çeken ateşli
siyasi yazıları, onun gazetecilik yapmasının yasaklanması ile son bulur. O da Avrupa’ya
giderken idareyi Recaizade Mahmut Ekrem’e teslim eder. Bu durum bizi edebiyatın da
gazeteciliğin de Tanzimat Dönemi’nde usta çırak ilişkisi içinde geliştiği sonucuna götürür.
Tasvir-i Efkâr, 1949’a kadar çeşitli sebeplerle yayın hayatına ara vererek ve değişik
isimlerle yayımlanır.

İbret
İbret, 1 Şubat 1869’da Aleksan Sarrafyan Efendi tarafından kurulur. İlgi yetersizliğinden
satılamayan gazete, çok geçmeden maddi sıkıntılar yüzünden kapanır. Sarrafyan, gazeteyi
yeni bir teşebbüsle haftalık mizah gazetesi formunda adını da İbretnâme-yi Âlem yaparak
yayımlar. İbretnâme’nin de kaderi farklı olmaz. Bu defa 8 Şubat 1872’de Ahmet Midhat
gazeteyi devralır. Dönemin bir geleneği olarak aleyhte siyasi yazılar yayımlandığı gerekçesiyle çok geçmeden iki ay süreyle kapatılır. 13 Haziran 1872’den itibaren Namık Kemal’in
başyazarlığında yeniden yayımlanmaya başlar.
Kadrosunda Ebüzziya Tevfik gibi önemli yazarları bulunduran İbret’in Türk siyasi tarihinde en önemli özelliklerinden birisi Namık Kemal’in en olgun ve ateşli yazılarının yayımlandığı yer olmasıdır. Namık Kemal gazetenin hacmini de genişleterek gazeteyi haber
ağırlıklı olmaktan çıkarıp fikir ağırlıklı bir hâle getirir. Gazete “hürriyet” düşüncesinin
savunulma merkezi gibidir.
Yukarıda da belirtildiği üzere İbret, Namık Kemal’in en ateşli ve tepki çeken yazılarının
yayımlandığı yerdir. Gazetenin sonunu da zaten bu yazılar getirecektir. İbret’in eleştiri
oklarından en çok nasibini alanlardan birisi Mahmut Nedim Paşa’dır. Rusların menfaatine
politikalar izlediği için eleştirilen ve adı bile dönemin aydınları tarafından “Nedimov”a
çıkan Mahmut Nedim Paşa’nın, Namık Kemal’in “Garaz Marazdır” yazısından sonra tahammülü kalmaz ve gazeteyi 9 Temmuz 1972’den itibaren dört ay kapattırır. Yazarları da
sürülür. Namık Kemal de Gelibolu Mutasarrıflığına atanır. Namık Kemal, Gelibolu’da da
aynı çizgide yazılar kaleme almaya devam eder. Bunları başmuharririn ilk harfleri olan B.
M. imzasıyla yazar.
Mahmut Nedim Paşa’nın sadaretten düşmesi ve yerine Midhat Paşa’nın gelmesinin
ardından Namık Kemal, İstanbul’a döner. Namık Kemal’in Gazi Musa Paşa’nın Silistre’de
Ruslara karşı direnişini konu alan Vatan Yahut Silistre piyesinin Gedikpaşa Osmanlı
Tiyatrosu’nda 1 Nisan 1873 gecesi temsilinin ardından coşan halk, “Yaşasın Kemal” nidalarıyla İbret gazetesinin önünde toplanır. Bu durum zaten tereddütlü olan hükûmeti iyice
huzursuz eder ve İbret, 5 Nisan 1873’te tamamen kapatılır. Toplam 132 sayı yayımlanmıştır. Namık Kemal de bu kez Magosa’ya gönderilir.
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“Gördüğü büyük ilgi ile bir ara tirajı 12.000’e ulaşan İbret, aynı zamanda Türk basın
tarihinde özellikle ‘sistemli fikir gazeteciliği’ bakımından büyük değer ve önem taşımaktadır” (Göçgün, 2006, s. 18).

Muhbir
İslamcılık akımının öncülerinden Ali Suavi’nin 1866’da çıkarmaya başladığı Muhbir de
İbret gibi bir fikir gazetesidir. Düşüncelerini dile getirmekte Namık Kemal’den bile zaman
zaman daha ateşli olduğunu bildiğimiz Ali Suavi, Muhbir’de Osmanlıcılıktan İslamcılığa
oradan milliyetçiliğe uzanan düşüncelerini dile getirmiş ve gazete âdeta bu düşüncelerin
yankılandığı bir merkez olmuştur. En büyük özelliği ise Sadrazam Âli Paşa’ya yönelen
muhalif cephenin sesi olmasıdır.
Ali Suavi’nin Sırp meselesindeki yanlışlardan dolayı hükûmeti suçlayan ağır bir yazı
kaleme alması, Muhbir’in İstanbul’daki macerasının sonu olur (27 Mayıs 1867). Aynı yıl
Fransa’ya kaçan Ali Suavi, Jön Türkleri himaye ettiğini bildiğimiz Mustafa Fazıl Paşa’nın
maddi desteğiyle Muhbir’i bu defa Londra’da çıkarır. İlk sayıda “Muhbir, doğru söylemek
yasak olmayan bir memleket bulur, yeniden çıkar” ibaresinin yer alması Ali Suavi’nin ne
kadar gözü kara olduğunun da işaretidir. Zaten Abdülhamit’e de darbe girişiminde bulunduğu sırada öldürülecektir.
Muhbir, elli sayının ardından maddi imkânsızlıklar nedeniyle yayınını durdurur. Ali
Suavi, daha sonra Paris’te Ulûm gazetesini çıkarmaya başlayacak, bu gazetedeki Türkçü
düşünceleriyle dikkat çekecektir.

Hürriyet
Ziya Paşa ve Namık Kemal’in dostluk ve yoldaşlığının sembollerinden biri olan Hürriyet,
bu ikilinin Londra’da çıkarmaya başladığı ve edebiyat tarihine “ihtilal gazetesi” namıyla
ün salan gazetedir. 29 Haziran 1868 tarihli ilk sayısı ile yayın hayatına atılan Hürriyet, 63.
sayıya kadar Namık Kemal ve Ziya Paşa tarafından Londra’da çıkarılır. Namık Kemal’in
ayrılmasının ardından Ziya Paşa gazeteyi yayımlamayı sürdürür. Ali Suavi’nin 20 Ocak
1869 tarihli bir yazısının Âli Paşa’nın öldürülmesini teşvik edici bulunması, İngiltere macerasının sonu olur. Ziya Paşa, Cenevre’ye kaçar. Gazeteyi de 89. sayıdan itibaren burada
çıkarır. Tam yüz sayıyı geride bıraktıktan sonra yayın faaliyetine son verir. Ziya Paşa da
Namık Kemal de İstanbul’a dönerler.
Hürriyet gazetesinin Türk düşünce dünyasındaki önemi, Meşrutiyet rejiminin getirilmesini hedefleyen makaleleriyle haberden çok fikir ağırlıklı bir gazete olmasıdır.
Tanzimat Dönemi’nde yukarıda anılan gazetelerin dışında pek çok gazete ve dergi yayımlanır. Bunlardan bazıları şunlardır: Hadîka, Mümeyyiz, Sabah, Muhib, Terakkî,
Basîret, Diyojen, Medeniyet, Vakit, İstikbâl, Tercümân-ı Hakikat, Tercüman-ı Şark, İttihat,
Sadakat vb. Bu dönem gazetelerinin ortak özelliği anayasal sorunlara eğilmiş olmalarıdır.
II. Abdülhamit Dönemi’nden II. Meşrutiyet’e kadar devam edecek süreçte bu gazetelerin
çoğunluğu kapanacaktır. Yeni gazeteler ise daha çok Abdülhamit muhalefetinde ittifak
edecektir.
Tanzimat Dönemi gazeteciliğinin anayasal sorunları dile getirmek ve Batı medeniyetini yakalama adına bir rejim değişikliği arzulamak yanında, roman ve tiyatro tefrikalarına ek olarak Batı’dan yaptıkları çevirileri yayımlamaları ve Batı medeniyetine
dair unsurları haber yapmaları, Batılılaşma ve medeniyet değişimini ivmelendirmiştir
diyebiliriz.

8. Ünite - 19. Yüzyılda Medeniyet Değişimi

TERCÜME ODASI VE FAALIYETLERI

Medeniyet değişimine zorlanan Osmanlı’nın değişimi hızlandırmak ve muasır seviyeye
ulaşmak adına önem verdiği kurumlardan birisi de Tercüme Odasıdır. Geçmişte Avrupa
ile ilişkilerde çok zaman askerî güçle elini sağlam tutmayı başaran Osmanlı, bu denge
bozulduktan sonra Avrupa’yı daha yakından tanıma gayretinin içine girer. Bu da özellikle
Hariciye içerisinde Türk ve Müslüman bir memur-bürokrat sınıfının ihtiyacını beraberinde getirir. Bu vesileyle 1821 yılında Tercüme Odası kurulur. Temel görevi resmî yazışmaları tercüme etmek olan kurum, zamanla bir diplomasi okulu hâlini alır. Devrin başta Âli
ve Fuat Paşalar olmak üzere birçok devlet adamı kurumun tedrisinden geçmiştir. Namık
Kemal de bunlardan biridir.
Osmanlı Devleti’nde Tercüme Odasına kadar bu görevi çeşitli kurumlar yerine getirir. Örneğin halkın çoğunluğunun Türk olmadığı bölgelerde “Orhunlu eyalet tercümanları” ve “mahkeme tercümanları” olarak ayrılan “Eyalet Divan Tercümanları” vardır. Bu tercümanlar Osmanlı belgelerinde “Trablus Sancakbeyinin Tercümanı”, “Kudüs
Subaşısı yanında tercüman”, “Kudüsi Şerif ’te Rum Tercümanı”, “Arap Tercümanı”, “Girit
Adası Tercümanlığı”, “Kıbrıs Divan Tercümanı”, “Mora Tercümanı”, “Sakız Tercümanı”,
“Kandiye reaya Tercümanı”, “Halep Tercümanı” vb. şekillerde tasnif edilmiştir (Balcı,
2006, s. 18).
Tercüme Odasının kurulmasından önce ise odanın görevini Divan-ı Humayun tercümanları görmektedir. 1821 Yunan İsyanı sırasında Divandaki tercümanların önemli bir
kısmı Rum’dur. Rum tercümanlardan bazısının isyancılarla iş birliği içinde olduğu ifşa
edilir. Birkaçı da idam edilir. Bundan sonra Rumlar devlet hizmetinde kullanılmaz. Tercüman ihtiyacını karşılamak için gayrimüslim tebaaya güvenmeyen Osmanlı, işi kendi
bünyesi içinde kotarmak adına Tercüme Odasını kurar.
1852 yılı itibarıyla Tercüme Odasındaki çevirmen sayısı 30’dur ve bunlardan sadece
6’sı gayrimüslimdir (Balcı, 2006, s.18). Tercüme Odasının faaliyet alanını büyük ölçüde
yeni medeniyet dairesi Avrupa’nın oluşturması, bir müddet sonra Arap ve Fars dillerinden kelimelerin kısmi tasfiyesini sağlar. Ancak bu defa yeni dairenin sözcüklerinin dile
girmeye başladığı görülür.
Ahmet Hamdi Tanpınar, odanın ilk Türk memurlarının Hâlis, Âli, Saffet ve Fuad Efendiler olduğunu belirttikten sonra bu ilk dönemde ecnebi lisanın Türkçe üzerinde gramer
ve sentaks bakımından tesiri görülmediğini söyler. Yalnız devrin sonuna doğru bu münasebet yüzünden Türkçe, hayata girmiş teknik kelimeler haricinde, garp siyaset âleminin
tabir ve kelimelerini almaya başlar. “Mesela Akif Paşa’daki ‘mesail-i politikiye’ tabiri gibi
Farisî kaidesine göre terkipler bile yapılır. Akif Paşa’da bu cinsten birkaç benimseme daha
vardır; Paşa, ‘bir nâzıra yakışacak şekilde’ diyecek yerde, ‘ministroca’ demekten çekinmediği gibi, Pertev Paşa’nın içinde yaşadığı debdebeyi imâ için de sâhilhânesine ‘palais’
ismini verir. Yine bu devirde devlet adamlarına padişahın hediye ettiği merasim kılıçlarını
Takvim-i Vekâyi ‘epée’ diye kaydeder. Bütün bunlar lisana yavaş yavaş garbın sızdığını
gösteren küçük misâllerdir” (Tanpınar, 1988, s. 111). Dile yeni kelimelerin giriyor olması,
aslında yeni medeniyet dairesinin kültür unsurlarının da alınmaya başladığının en büyük
işaretidir.
Dönemin hâkim kültürü Fransız kültürüdür ve odadaki memurların da ekseriyeti
Fransızca bilir ve yetişmek için yeni gelenlere de bir taraftan hocalık yaparlar. Burası bir
anlamda dil okulu gibidir. Fransızcanın gittikçe artan bir şekilde yeni nesle öğretilmesi
ve Fransızca dışında başka dillerde de çevirilerin hız kazanması, Batı medeniyetinin yayılmasını sağlayan esas unsurlardır. Burada yetişen nesil, diplomatik ilişkileri sağlıklı bir
şekilde sağlamanın yanında, yeni bir düşünce, sanat ve edebiyat ortamının yeşermesine
de imkân verecektir.
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Resim 8.3
Türk edebiyatında
“tercüme” denince
akla gelen ilk isim
Ahmet Vefik Paşa
(1823-1891)dır.
Paşa, kendisine
Aydın’da bir çiftlik
tahsis edilen Fransız
şair Lamartine’in
de tercümanlığını
yapmıştır.
Kaynak: http://www.
webbilge.net/ahmetvefik-pasa-kimdirhayati-edebi-kisiligieserleri/

Tercüme Odasının kültürel katkılarından bir diğeri ise kurum bünyesinde bir kütüphane kurulmasıdır. İlk Türkçe-İngilizce sözlüğün yazarı olan dil bilim ve sözlük
bilimci James William Redhouse
(1811-1892)un Tercüme Odasında faaliyet göstermesi ve kütüphane oluşumuna katkıda bulunması, kurumun ne denli işlevsel ve
önemli olduğunu göstermeye yeter. Kütüphanede toplanan kitaplar, geleneksel Doğu düşün dünyasının yanında yeni medeniyetin
de eserlerinden oluşur. Voltaire,
Charles Dickens, Racine, Machiavelli, Walter Scott gibi isimlerle
kütüphane aracılığıyla tanışılır.
Bu eserlerden bazıları Tercüme
Odasının yetiştirdiği en önemli
isimlerden biri olan Ahmet Vefik
Paşa tarafından çevrilecektir. Ahmet Vefik Paşa’nın Türk edebiyatı
ve tiyatrosuna büyük hizmetlerinden birisi Moliére’in on altı eserini
çeviri ya da adapte yoluyla sanat
dünyasına tanıtmasıdır.
Çeviri, ister istemez Osmanlı aydınını kısa ve sade cümleler kurmaya zorlamıştır. Yine
çevirilerin gazetelerde yayımlanması da sade yazılmasını zorunlu kılar. Tercüme Odasının bu anlamda dilin sadeleşme serüveninde ve nesir dilinin gelişmesinde doğrudan bir
katkısı vardır.
Vefik Paşa yanında Sadullah Paşa (1838-1891), Münif Paşa (1830-1910), Teodor
Kasap (1835-1897) vb. gibi Tanzimat zihniyetinin mimarlarının hep Tercüme Odasına
yolunun düştüğü görülür. Kısaca odanın medeniyet değişiminde çok önemli bir işlevi
olduğu açıktır.
Yukarıdaki kurumsal değişimler dışında 19. asırda sanat ve günlük hayatta da medeniyet değişimi söz konusudur. Bunlara ayrı başlıklar altında değinmek gerekir:

MIMARIDE DEĞIŞIM

Osmanlı’da sivil mimari yeterince gelişmemiştir. Bir mimariden söz etmek gerekirse çoğunlukla devlet tarafından yaptırılmış; cami, medrese, çeşme vb. eserlerden bahsedilebilir.
Osmanlı mimarisi en estetik eserlerini ise dinî yapılarda, camilerde vermiştir. Özellikle
Mimar Sinan (1489-1488)ın Süleymaniye ve Selimiye ile vardığı estetik zirve dikkat çekicidir. Sinan’ın anlayışını devam ettiren çırakları Sedefkâr Mehmed Ağa, Davut Ağa ve
Dalgıç Mehmed Çavuş da Osmanlı mimarisinin tipik örneklerine imza atmıştır. Ancak
bu geleneğin Lale Devri’nden sonra Batı’yla sentezlenerek daha ileri bir boyuta taşınabildiğini söylemek pek mümkün değildir. Lale Devri’nden sonra mimari, Mimar Sinan
çizgisinden çok, gayrimüslimlerin zevk ve ticaret tekeline girecektir.
19. yüzyıldan itibaren özellikle İstanbul’da sivil ve resmî mimaride Batılı bir yeni zevk ve
bunu ifade ediş biçimi ivme kazanır ama değişimin temellerini yukarıda da belirtildiği üzere
Lale Devri’ne kadar götürmek mümkündür. Lale Devri’ndeki değişim ise bir zihniyet dönüşümünden ziyade şahsi zevklerin biraz da ülke sorunlarının göz ardı edilerek öne çıkarılmasıdır.
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Öyle ki devletin günden güne borçlarının artmasına rağmen gerek yaşayış biçiminde gerekse
mimari yapıların görkeminde gözle görülür artış vardır. Lale Devri’nde klasik Osmanlı mimarisi aşırı süslü bir hâle bürünür. İsraf olarak da değerlendirilebileceği üzere Lale Devri’nde
Kâğıthane’deki Sadabad’da onlarca Batı tarzında köşk inşa edilmiş ve bahçe düzenlenmiştir.
İşe Kâğıthane Deresi’nin yatağını değiştirmekle başlayan Lale Devri’nin sembol sadrazamı Damat İbrahim Paşa, derenin iki tarafını mermer rıhtımlarla süsletmiştir. Yeni
yatağın kıyısına otuz sütun üzerine görkemli bir kasır (Sadabad Kasrı), kasrın önüne büyük bir havuz, çağlayanlar, ağzından sular akan ejderhalar, fıskiyeler yaptırır. Yapım çalışmalarının başında bizzat bulunan Paşa, işçilerin bayramlarda bile izin yapmasını engeller.
Kâğıthane’nin hızla bayındırlaşmasına çalışır. Kâğıthane’de yalnızca Sadabad Kasrı yapılmamıştır. Derenin iki yanına, Baruthâne’ye kadar tüm kıyıda rıhtımlar kurulmuş, üzerine zarif köşkler, yer yer hamamlar yaptırılmıştır. Bu kasırların planları getirilen yabancı
mimarlara ya da Paris’te Fransız mimarlara çizdirilmiştir (Sevengil, 1998, s. 86). Köşklerden çoğu III. Ahmed’i tahttan edip Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’yı da ölüme
götüren Patrona Halil İsyanı (1730) sırasında tahrip edilmiştir. Tahripten kurtulan 1729
tarihli III. Ahmed Çeşmesi, daha o zamandan aşırı süslü rokoko üslubuyla dikkati çeker.
Resim 8.4
Lale Devri’nden
günümüze kalan
ender miraslardan III.
Ahmed Çeşmesi
Kaynak: http://www.
devletialiyyei.com/
sultan-iii-ahmed-hansayfa-158.html

Lale Devri’nin ardından 19. asırdan itibaren başta İstanbul olmak üzere İzmir gibi
büyük şehirlerde sokakların, mahallelerin, şehrin görünümü hızla değişmeye başlar. Bu
dönemden sonra değişen üretim ve tüketim alışkanlıkları neticesinde mesleklerin de çeşitlenmesiyle daha önce olmayan, yeni yeni bina biçimleri ortaya çıkar. Osmanlı Bankası
gibi banka binalarının, Beyoğlu’nda çeşitli ticaret alanlarında faaliyet gösteren yeni mağazaların, restoranların tamamına yakını Batı mimarisiyle inşa edilir. Hâlen bazılarının
ayakta olduğu bu binalarla Beyoğlu, Doğu’nun içindeki İstanbul’da bir Batı algısı yaratır.
İstanbul’da sivil mimari örneği olarak karşımıza çıkan mahallelerdeki evler, önceleri
hep ahşaptır. Zaten İstanbul, tarihteki büyük yangınları ile nam salmıştır. Münif Paşa,
Avrupa’ya gittikten sonra Batı mimarisinin kâgir ağırlıklı olduğunu görür. Bunun kalıcılığı ve dayanıklılığı sağlamanın yanında geçmişi ile birlikte yaşayan Avrupa’nın kimlik
inşasındaki önemini fark eder. Yurda döndükten sonra ahşap binaların yerini kâgir binaların alması gerektiği ve ahşap geleneğinden vazgeçmenin önemini belirten düşünceler
ileri sürer. Mustafa Reşid Paşa’nın da Londra elçiliği sırasında kâgir binaların önemini
kavradığı ve bu yönde fikirler dile getirdiği bilinir.
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Resim 8.5
İstanbul’da inşa
edilen ilk barok
mimari özellikli
cami Nuruosmaniye
Camii’dir.
Kaynak: http://
uzungoltur.net/
nuruosmaniye-cami

18. yüzyılda Osmanlı mimarisindeki Batı tesiri, İstanbul’un bazı kasır ve köşklerinde
kendini gösterir. Nuruosmaniye Camiî (Mimar Simin, 1756), Selimiye Kışlası (Krikor Balyan, 1829) gibi yapılar, Osmanlı barok mimarisinin örnekleridir. Osmanlı baroku denen
mimarinin özellikleri 18. ve 19. yüzyılda sadece başkentte değil, taşradaki bazı kamusal
yapılarda ve âyan konaklarında bile görülür. 19. yüzyılın Ermeni mimarları Balyanlar,
Dolmabahçe Sarayı (1856)ndan, Ortaköy Camiî (1854)ne ve Beylerbeyi Sarayı (1865)na
kadar onlarca bina yapmıştır. Yine Beyazıt Kulesi (1828) ve Çırağan Sarayı (1857-1871) da
bu ailenin eserlerindendir. Yaptıkları eserler ampir, barok, rokokonun izlerini taşımakla
beraber, 19. yüzyıl Osmanlı mimarisinin özgün örnekleri sayılır. Balyanlar gibi bir diğer
aile de Fossatiler’dir. Bu aileden Giuseppe, 1830’larda yanan Rus sefaretinin mimarıdır.
Ayasofya’nın tamiriyle işe başlayan aile, Darülfünûn ve İran elçiliği binası gibi eserlerin
de mimarı olacaktır. Fossatiler Tanzimat Türkiye’sindeki mimari ile Rusya’daki mimarinin
neorönesans üslubunda benzeşmesini sağlamışlardır (Ortaylı, 2007, s. 24).
Batı etkili cami mimarlığında,
klasik Osmanlı mimarlığında görülen sadelik içindeki asaletin aksine,
aşırı süslemeye önem verilir. Batı’nın
barok, ampir, rokoko ve eklektik üslupları aynen alınıp kullanılır. Bir
farkla: Batı üslupları içinde yer alan
fresk, heykel gibi figüratif elemanlar
ayıklanır ve diğer elemanlar aynen
kopya edilir. Stalaktitli, baklavalı
Türk sütun başlıkları yerini, korent
veya almaşık sütun başlıklarına bırakır. Cami cephelerinde klasik Yunan
orijinli frontonlar (üçgen alınlıklar)
ve kıvrımlı barok korkuluklar yer
alır (Ergüvenç, 2016, s. 1).

Resim 8.6
Balyan Ailesinin
başyapıtlarından
biri Dolmabahçe
Sarayı’dır.
Kaynak: http://
tarihistanbul.com/
dolmabahcesarayi/

Yukarıdaki eserlerden başka, alafrangalaşma kavramı ile neredeyse özdeşleşmiş Osmanlı padişahlarından Abdülmecid Dönemi’nde inşa edilen Topkapı Sarayı’na eklenen
Mecidiye Köşkü (Sarkis Balyan, 1859), Tophane Nusretiye Camii (Krikor Balyan, 1826),
Dolmabahçe Camii (Mimar Garabet Balyan, 1853), Aksaray Pertevniyal Valde Camii (Mimar Agop Balyan, 1867), Beyazıt Yangın Kulesi (Senekerim Balyan, 1828) Ihlamur Kasrı
(Nkoğos Balyan, 1848), Beykoz Kasrı (Nkoğos Balyan, 1854) gibi pek çok eser Batı mimari
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özelliklerinin çeşitli yansımalarını bünyesinde taşır. 1800’lerin ortalarına kadar gayrimüslim mimarların tekelinde olan mimari, II. Abdülhamit’le birlikte Avrupalı mimarların da
işe dâhil olmasıyla Batı etkisinde yolculuğuna devam edecektir. II. Abdülhamit tarafından
Türkiye’nin ilk güzel sanatlar okulu olan Sanayi-i Nefise Mektebi (1883)’nin müdürlüğü ile
görevlendirilen, okulun binasını da Mimar Vallaury ile birlikte tasarlayan Osman Hamdi
Bey’in kurduğu akademik kadro ve bu kadronun yetiştirdiği mimarlar, Türk mimarisinin
daha güvenli yol almasında bir milat olacaktır.
Yukarıdaki görkemli eserlerin dışında
da şehir hayatında değişiklikler olur. 19.
yüzyılda İstanbul’un her yerinde kâgir
okullar, karakollar yükselmeye başlar.
Bunlar değişmeye başlayan mimari zevkin ürünleridir. Avrupa’nın ilk metrolarından biri olan “Tünel”, Karaköy ve
Beyoğlu arasında işletmeye açılır (1875).
Adalar’da, Çamlıca ve Kadıköy’de sayfiye
hayatı başlar. Uzak Boğaz köyleri vapurların gidip geldiği mevsimlik oturulan
semtler hâlinde İstanbul’la bütünleşir.
Beyrut, İzmir, Selanik gibi zengin liman
şehirleri İstanbul’la birlikte aynı değişim
sürecine girerler. Bâbıâli düzgün parke
döşeli caddeleri, hükûmet binalarıyla
imparatorluğun idare merkezi olduğunu
göstermektedir. 19. yüzyılda İstanbul,
kaldırım, su yolu inşaatı ve genişletilen
caddeleriyle bir şantiye görünümündedir.
İlk park olan Tepebaşı, bu dönemde yapılır. Karaköy ve Eminönü Abdülmecid zamanında 1845’te bir köprüyle birleştirilir (Bugünkü
Galata Köprüsü’nün yeri). Sayfiye yerleri içinde Yeniköy, Tarabya yazlık sefarethanelerin ve
yükselen Rum burjuvazisinin semti olur. Apartmanlar da kendini yavaştan göstermeye başlar. Geleneksel Osmanlı mahalleleri, artan konak ve şık binalarla sıkışık bir görünüme bürünür. Geleneksel mahallelerse uzaklaşıp Aksaray ötesine konuşlanır (Ortaylı, 2007, s. 23).
Kısaca Lale Devri’nde saray çevresinde filizlenen yeni yaşam biçiminin uzantısı olarak
değerlendirilebilecek mimari değişim, yayılarak devlet kurumlarına, ticari işletmelere ve
son olarak sivil mimariye doğru genişlemiştir.

İlk Tiyatrolar ve Tiyatro Binaları

Batı medeniyet dairesine girişle Batılı yaşam tarzını her alanda benimsemeye başlayan
Osmanlı’nın eğlence alışkanlıklarında da ciddi değişimler olur. Osmanlı’nın seyirlik sanat ihtiyacını yüzlerce yıl ortaoyunu karşılamıştır. Bunun öncesinde de Karagöz-Hacivat
oyunları vardır. Karagöz-Hacivat hayalî iken ortaoyunu canlı kişilerle sahnelenir. Rakkaslar, çalgıcılar, taklitçiler gibi çeşitli görev kolları vardır. Tiryaki, Kavuklu gibi tipler aracılığıyla aksiyon sağlanır. Ancak geniş bir repertuvarın olduğunu söylemek pek mümkün
değildir ve ortada yazılı bir metin yoktur. Modern tiyatro ile karşılaştırmak her ne kadar
zor olsa da bu iki sanat dalını belirli bir tiyatro seyirci kitlesi oluşturması ve modern tiyatroya hazırlaması noktasında değerlendirmek gerekir. Bu bakımdan Türklerin başlangıç
aşamasında tiyatroyu benimsemeleri zor olmamıştır. Hatta tiyatroyu en kolay benimsedikleri sanat türlerinin başına koymak gerekir.

Resim 8.7
Türk resim sanatının
öncülerinden Osman
Hamdi Bey
Kaynak:
www.wikipedia.org

18. yüzyıldan itibaren Osmanlı
camilerinin mimari değişimine
dair ayrıntılı bilgi için Oktay
Aslanapa’nın Türk Sanatı
çalışmasına bakabilirsiniz.
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Namık Kemal’in Avrupa’ya
gitmeden önce de Batı
tiyatrosundan haberdar olduğunu
yazılarından anlarız. Tiyatronun
önemine dair özellikle “Tiyatro”
(İbret Gazetesi, 31 Mart 1871)
makalesinde çeşitli görüşler dile
getirir. Bu düşüncelerinin özünü,
halkın eğitilmesi konusunda
tiyatronun en etkili sanat
türlerinden biri olduğu oluşturur.

Günümüzde Beyoğlu’nda Naum
Tiyatrosu’nun olduğu yerde Çiçek
Pasajı bulunmaktadır.

Yeni Türk Edebiyatına Giriş II

Batı medeniyet dairesiyle yakınlaşma, bahsedilen geleneksel türlerin yavaş yavaş kaybolmasına ve yerini modern tiyatroya bırakmasına yol açar. Yukarıda da belirtildiği üzere
bir tiyatro seyir kitlesinin varlığı, yeni türe alışmayı kolaylaştırdığı gibi neticede gösterimlerin ticari gelir elde etmek için yapıldığı düşünüldüğünde yeni tiyatro binalarının
açılmasını da hızlandırmıştır.
Batı’da yüzlerce yıl öncesinde yazılı metinlere kavuşmuş, önce tragedya ve komedi
sonra Victor Hugo’yla birlikte de dram olmak üzere kollara ayrılmış tiyatro, Avrupalının
günlük yaşamında, eğlence hayatında ve son tahlilde zihin dünyasında önemli bir role sahiptir. Moliere’lerin, Racine’lerin yüzlerce yıldır oynandığı, hâlen de oynanmakta olduğu
ve Avrupa’nın pek çok büyük şehrinin merkezinde bir tiyatro binası olduğu düşünülürse
medeniyet oluşturma noktasında tiyatronun işlevi daha iyi anlaşılacaktır. Bu bakımdan tiyatronun halkı bilinçlendirme noktasında önemli bir işlevi olduğunu fark eden Tanzimat
yazarlarının hemen hepsi tiyatro oyunu kaleme almıştır. 1860’ta Şinasi’nin Şair Evlenmesi
ile başlayan tiyatro oyunu yazma geleneği, çevirilerle birlikte yüzyılın sonuna kadar geride
yüzlerce yazılmış ve kimisi oynanmış oyun bırakmıştır.
Tiyatro oyunu yazma geleneği Şinasi ile başlarsa da modern tiyatro oyunlarının
Osmanlı’da sahnelenmesi, III. Ahmet zamanında yabancı elçiliklerde icra edilen temsillere kadar uzanır. II. Mahmut Dönemi’ndeki opera ve Batı musikisine dair gayretler de bir
altyapı oluşmasını sağlar. Elbette bu temsillerin halka ulaşma imkânı yoktur. Tiyatronun
halkla buluşması için Tanzimat’ı beklemek gerekir. Abdülmecid Dönemi ise tiyatronun
yaygınlaşma dönemidir. Bu dönemde İtalya, Yunanistan ve Fransa’dan tiyatro kumpanyaları İstanbul’a kısa süreli turneler düzenler.
İlk tiyatro bu yıllarda Giustiniani adında bir Venedikli tarafından kurulur. Bunun ardından Sardunyalı Bosco’nun “Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane” karşısındaki bir binanın salonunu beş altı yüz kişi alacak kadar ve yarım daire şeklinde restore ettirerek 1840’ta kurduğu
tiyatro gelir. İtalya’dan birtakım oyuncular getirip temsiller sahneleyen Bosco’nun tiyatrosu Bosco’nun maddi sıkıntıya düşmesiyle Tütüncüoğlu Mihail Naum (Hoca Naum)’un eline geçer (1847). Binada operalar, konserler, baleler, müsamereler, hokkabazlıklar, sihirler,
komediler düzenlenir, seyredilir (Akı, 1989, s.47-48). Bu tiyatronun gediklileri arasında
binada kendisine Hünkâr Locası yapılan Abdülmecid de vardır. Burada başta Donizetti
Paşa (1788-1856)’nın eserleri olmak üzere çok çeşitli temsilleri izleyen Abdülmecid, kurumu maddi ve manevi yönden hep desteklemiştir.
Seyircilerin arasında Türklerin de oluşu bir müddet sonra Türkçe piyes ihtiyacını
doğuracak ve bu da önce çeviri sonra da Türkçe piyesler yazma zorunluğunu getirecektir. Önce İstanbul’da yaşayan yabancıların ve Avrupa görmüş Türklerin teveccüh ettiği
oyunlar, Türkçe eserlerin yaygınlaşmasıyla daha geniş bir kitleye hitap edecektir. “Yazar
Goldoni’nin Don Grigorio yapıtı İtalyancadan Türkçeye çevrilir ve ilk kez olarak Türk
diliyle bir oyun sahneye koyulur. Oyun, Ermeni oyuncular tarafından oynanmıştır” (Sevengil, 1998, s. 139-140).
Sarayda Abdülmecid için bir tiyatro da yapılmıştır ama Türk tiyatrosunun gelişim
aşamasında müstesna bir yeri olan Naum Tiyatrosu’ndan sonra, en az onun kadar önemli bir diğer kuruluş Gedikpaşa Tiyatrosu’dur. 1859’da kurulan tiyatronun ilk hâli bir at
cambazhanesi (sirk)dir. Daha sonra tiyatroya dönüştürülür. Rossini (1792-1868)’nin
Sevil Berberi ile açılışı yapılan bu bina da yıkılır. Yerine daha sonra Güllü Agop (18401902)’un devralacağı bina inşa edilir. Güllü Agop binayı tam bir tiyatro binası hâlinde
restore ettirir. 1869’da Naum Tiyatrosu yandıktan sonra Tanzimat Dönemi’nde yazılan
ve çevrilen eserlerin oynandığı en önemli mekân burası olacaktır. Güllü Agop, Türkçe
oyunlar sahneleyen Ermeni oyuncuların şivelerini düzeltmesi ve Türkçe oyunların sahnelenme sayısının artmasında çok önemli bir rol oynar. Ayrıca dönemin devlet adam-
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larının ve yazarlarının maddi ve manevi desteğiyle kısa sürede bir çekim alanı oluşturan bu tiyatroda, bir edebî heyet de kurulmuştur. Namık Kemal, Ahmet Midhat gibi
Tanzimat yazarları yanında tanınmış Avrupa yazarlarının oyunları da çevrilip burada
sahnelenir. Gedikpaşa’dan başka bu dönemde bir de Aziziye Tiyatrosu vardır ki burada
da Türkçe operalar sahnelenir.
Gedikpaşa Tiyatrosu 1884’te Ahmet Midhat’ın Çerkez Özdenler adlı
dramının “imparatorluğun etnik unsurlarına hürriyet duygularını aşıladığı bahane edilerek” (Akyüz, 1994, s.
57) Abdülhamit tarafından zabıtalara
yıktırtılır. Bundan sonra Abdülhamit
Dönemi’nde tiyatro sanatı neredeyse
yok denecek kadar azalır. Tuluat tiyatroları II. Meşrutiyet’in ilanına kadar
halkın bu ihtiyacını karşılayan faaliyetler olur. Meşrutiyet’ten sonra ise tiyatro
bir kez daha gündeme gelecek ve yeniden eserler üretilip sahnelenmeye başlanacaktır. Darülbedayinin kuruluşu
(1914) ile tiyatro, Batı’ya doğru yolculuğunu daha sistematik biçimde devam
ettirecektir.

BATI MUSIKISININ İLK ÖRNEKLERI VE MUSIKIDE DEĞIŞIM

Osmanlı’da musikinin halk müziği, klasik Türk musikisi (sanat müziği) ve tasavvuf musikisi olarak üç ana damarda ilerlediği söylenebilir. Mutlak biçimde bu türlerin belirli bir
çevrenin mahsulü olduğunu belirtmek pek doğru olmamakla birlikte halk müziğinin
taşra ve kırsalın, klasik musikinin saray çevresinin, tasavvufun ise tekkelerin zihinsel ve
estetik yapılarının ürünü olduğu kabul edilir. Elbette buradan klasik musikinin taşrada,
tasavvuf musikisinin sarayda dinlenmediği ve icra edilmediği sonucu çıkarılmamalıdır.
Sınırlı da olsa bu türler toplumun çeşitli katmanlarında ilgili bulur. Ancak klasik musiki
büyük ölçüde daha üst bir demografiye hitap eder. Bu musiki tıpkı divan şiiri gibi saray ve
bürokrasi çevresi ya da en azından daha eğitimli bir kitlenin beğeni düzeyinin ifadesidir.
Durum böyle olunca askerî alanda başlayan Türk modernleşmesinin yavaş yavaş diğer
toplumsal kurumlara da sirayet etmeye başladığı düşünüldüğünde müzikte de Batılılaşmanın bir zaruretmiş gibi algılandığı ve özellikle Batı musikisinin klasik Türk musikisini
tahtından etmeye başladığı görülür. Çünkü Batı klasiği ancak Türk klasik musikisini dinleme estetik yetisine sahip kitle tarafından benimsenebilecektir. Bugün bile halk müziğinin sanat müziğine oranla daha fazla teveccüh buluyor olması da bununla açıklanabilir.
Dolayısıyla Batı müziği de ilk etkilerini saray çevresinde gösterir. Çünkü bu müzikle ünsiyet edebilecek kitle ancak burada mevcuttur.
Osmanlı’nın daha önce gayrimüslim tebaa içinde bazı kimselerin şahsi temayülleri
dışında Batı musikisi ile gerçek manada tanışması 1826 sonrasındadır. Nasıl ki modernleşme askerî alanda başladıysa müzikteki değişim de burada başlar. III. Selim Dönemi’nde
boru trampet takımının askerî eğitimiyle sınırlı olan değişim, II. Mahmut’un Mehterhâneyi Humayun’u kaldırıp Muzika-yı Humayun (Mızıka-yı Humayun)’u kurması ile devam
eder (1826-1828). Birincisi görece sathi kalırken ikincinin taammüden girişilen bir değişim hareket olduğu Mehterhanenin kaldırılmasından bellidir.

Resim 8.8
Gedikpaşa
Tiyatrosu’nun
kurucusu, ilk Türkçe
oyunları sahneleyen
Güllü Agop
Kaynak: https://
tr.wikipedia.org/wiki/
G%C3%BCll%C3%BC_
Agop
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Resim 8.9
İlk Türk bandosunun
kurucusu Giuseppe
Donizetti, Batı
müziğinin
yaygınlaşmasında
en önemli isimlerden
birisidir.
Kaynak: https://
tr.wikipedia.org/wiki/
Giuseppe_Donizetti

Batı musikisi ile İtalyanlar
vasıtasıyla tanışmış olduğumuz
için bugün de kullandığımız
“Alla Turca: Türk müziği benzeri”,
“Animato: canlı”, “Arya” ve “Bando”
gibi müzik terimlerinin pek çoğu
İtalyancadan dilimize geçmiştir.

Avrupai bir ordu kurma niyetiyle oluşturulan Asakir-i Mansure-i Muhammediye’nin bu
yapısına uygun olarak kurulan Mızıka-yı Humayun’un başına İtalyan müzik adamı Giuseppe Donizetti (Donizetti Paşa, 1788-1856) getirilir. İlk Türk bandosu olan bu kurumun gelişmesinde ve Batı müziğinin sevilip yaygınlaşmasında Donizetti’nin payı büyüktür. Elbette
bu arada önce mehter sonra da Türk musikisi geri plana itilmiş, göz ardı edilmiştir. Burada
suçu Batı müziğini öğrenmekte değil -ki bu bir kazanımdır- Batı müziğini en üst estetik seviye olarak belirleyip tek seçenek olarak devlet politikasına dönüştürmekte aramak gerekir.
Donizetti Paşa, Enderun ağalarından
kurduğu bandosuna önce Batı notası
öğretir. Sonra da İtalyan operalarını askeriyenin dışına çıkarak sokaklarda da
icra ettirir. Bandodan başlayarak koro ve
orkestra eserlerine yönelir. Böylece Batı
musikisi zevkini saray ve çevresine aşıladıktan sonra, şehre yaymayı düşünür.
Donizetti, Batı musikisini tanıtmaya çalışırken diğer tarafta da klasik Türk
musiki tarihinin en değerli isimlerinden
İsmail Dede Efendi, Dellâlzade İsmail
Efendi (1797-1869) gibi üstatlar II. Mahmut tarafından hürmet görmektedir (Aksoy, 1985, s. 1217). Bu durumun Tanzimat
Dönemi’nin medeniyet krizini, düalist
yapısını kuvvetlendiren temellerden biri
olduğu açıktır. Cumhuriyet Dönemi’nde
bile bu ikiliğin sancıları aşılamayacaktır.
III. Selim ve II. Mahmut tecrübelerinin ardından Abdülmecid Dönemi’nde Batı musikisi kültür hayatında kendisini daha fazla hissettirir. Tiyatro ile ilgili bölümde de adı
geçen Fransız Tiyatrosu, 1826 sonrasında başta yabancılar olmak üzere Osmanlı bürokrasi çevresinden kişilere tiyatro oyunları yanında opera ve müzikli oyunlar sahneler. Yine
1840’larda Beyoğlu-Bosko Tiyatrosunda operalar sahnelenir. Burada sahnelenen Giuseppe Donizetti’nin kardeşi Gaetano Donizetti (1797-1848)’nin “Belisario” operası, ilk opera
tecrübelerinden biri olacaktır. Bosko’dan tiyatroyu devralan Hoca Naum da burada bina
1870’te yanana kadar İtalya’dan getirttiği kumpanyalara çeşitli operalar sahneletir.
Abdülmecid’in tiyatro ve Batı musikisine düşkünlük derecesinde bir hayranlığı olduğu bilinir. Bunun için Donizetti aracılığıyla İtalyan eğitmenler getirtir. Sarayda şan, saz,
orkestra, koro ve dans çalışmalarına katılan altmış dolayında musikici bulunmaktadır.
Dolmabahçe Sarayı’nda yaptırdığı üç yüz kişilik salonda hem sarayda yetişenlerin hem
de yabancı kumpanyaların oyunları sahnelenir. Burada sahnelenen operalarda kullanılan
orkestra, genellikle Mızıka-yı Hümayun’daki gençlerden kurulu saray orkestrasıdır. Sadece Türk oyucuların yer aldığı operalar henüz bölümler hâlinde oynanabilmektedir. Yine
Abdülmecid’in sarayında yalnız kadınlardan teşekkül etmiş bir operanın olması, dönemi
içinde düşünülürse oldukça ilginçtir (Aksoy, 1985, s.1219).
Abdülmecid’in musiki düşkünlüğü öylesine ileridedir ki klasik müzik tarihinin yapı
taşlarından biri olan piyanist Franz Listz (1811-1886) bile 1847’de İstanbul’da biri sarayda
olmak üzere iki konser verir. Yine Macar besteci August von Adelburg (1830-1873) ve İtalyan kemancı Luigi Arditi (1822-1903) de İstanbul’da konserler veren müzisyenlerdendir.
Abdülmecid bu konserlerin hemen hepsine iştirak etmiştir. Daha ilginci bu bestekârların
bazıları Abdülmecid için marş bestelemiştir.
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Abdülmecid için marş besteleyen başka bestekârlar da vardır. Klasik Batı müziğinin çok
önemli bu isimleri kimlerdir?
Abdülaziz Dönemi’nin başında Batı müziğine eğilim Abdülmecid Dönemi’yle kıyaslanamayacak derecede geriler. Çünkü Abdülaziz, Abdülmecid kadar alafrangalığa düşkün birisi değildir ve Batı müziğinden de ağabeyi kadar hoşlanmaz. Türk musikisini daha
çok sever. Bu yüzden de ağabeyinden devraldığı mirası ilerletmek bir yana baleyi kaldırır,
operaların da çalışmalarını durdurur. Bando dışında Batılı müzik kurumu pek kalmaz.
Abdülmecid devrinde geri plana itilen geleneksel seyirlik oyunlara daha çok ağırlık verilir.
Abdülaziz’in bu tavrında sarayın israfına karşı halktan yükselen sesleri dindirmek istemenin de etkisi vardır. Ancak Abdülaziz Fransa, İngiltere ve Avusturya gezilerinin ardından
âdeta bir değişim geçirir ve bu şehirlerdeki opera ve konserlerin Avrupalıların kültürel
hayatındaki etkisini gördükten sonra, Abdülmecid kadar olmasa da birtakım yeniliklere
imza atar.
Donizetti’den sonra bando ve orkestranın başına geçen İtalyan Callisto Guatelli (18191899)’yi yeniden göreve çağırır. Ona İtalya’dan yeni bandocular getirtir ve orkestrayı da
yeniden düzenletir. Guatelli, Abdülaziz’in son zamanında onun için “Aziziye Marşı”nı besteleyecektir. Bunun sonucunda da Donizetti gibi o da paşalığa yükselir.
Bu dönem ve ardından Türk müziğinin Batı’ya açılma serüveni, ilk opera bestelerini
yapan Dikran Çuhacıyan (1836-1898)’ın, Kemanî Haydar Bey (1846-1904)’in eserlerinin
katkılarıyla ve Güllü Agop’un tiyatrosunda zaman zaman sahnelenen operalarla devam
eder. II. Abdülhamit’in de Batı musikisine babası Abdülmecid gibi fakat ondan daha köklü
biçimde hayran olduğu bilinmektedir. Bu bakımdan Abdülhamid de saraydaki Batı müziği çalışmalarını teşvik edecektir.

3

İlk Türk Opereti Dikran
Çuhacıyan’ın Arif’in Hilesi eseridir.
Bunu Kemanî Haydar Bey’in
Pembe Kız’ı takip eder.

MINYATÜRDEN YAĞLI BOYAYA: DEĞIŞEN RESIM SANATI
Tanzimat’tan önce Osmanlı’da resim ve heykel sanatı, dinen yasak olduğu düşünüldüğü için yok denecek kadar azdır. Minyatürler ise saray çevresinde kalmış ve geniş bir
yayılma alanına sahip olamamıştır. Her ne kadar Osmanlı’nın Batı resmi ile tanışması
Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar geri götürülebilirse de buradaki münferit örneğin
kendisinden sonrası için bir temel oluşturduğu söylenemez. Öyle ki Fatih Dönemi’nde
İtalyan ressam ve madolyoncular Matteo de Pasti ve Constanza da Ferrera tarafından
yapılan Fatih madalyonları ve Fatih’in talebiyle İstanbul’a gelip bir de padişahın portresini yapan Gentile Bellini’nin çalışmasından sonra bu yönde bir gelişim olmamıştır.
Ancak minyatürlerin Levni gibi son üstatların elinde biraz daha geleneksel kalıpları
zorladığı söylenebilir. Yine de minyatür sonuç itibarıyla belirli bir kalıp, biçim içinde
icra edilebilen bir sanattır.
Minyatürden yağlı boya resme geçiş Tanzimat’a tesadüf eder. Tıpkı musiki gibi resim
de saray çevresinin alafrangalaşma işaretlerinden biri olarak başlangıçta bu çevreyle sınırlı kalır. Halka ulaşması ve sivil ressamların çıkması için biraz daha beklemek gerekecektir.
Öyle ki resmin dinen yasak görülmesi bu sanatın heykelden sonra en geç gelişen sanat türlerinden biri olmasına yol açar. Avrupa’dan hayranlıkla dönen Abdülaziz heykelini ancak
sarayın bahçesine yaptırabilecektir.
Levni dışında Osmanlı’da minyatür sanatının çok önemli temsilcileri vardır. Çıraklar yetiştirmiş ve minyatür sanatının gelecek nesillere aktarılmasını sağlamış bu sanatçılardan bazılarını tespit ediniz.

Levni (?-1732): Minyatür
sanatının en büyük
temsilcilerinden biri olan
Levni, Surname-i Vehbi adlı 137
minyatürden oluşan albümde
III. Ahmed Dönemi’nin saray
hayatından görüntüler sunar.
Mohaç Seferi dönüşü
Budapeşte’den yanına birkaç
heykelle dönen İbrahim Paşa,
hemen “Frenk” lakabıyla anılır
olmuş ve halkı putperestliğe
özendirmekle suçlanmıştır.
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Sanayi-i Nefise Mektebi: Güzel
sanatlar okulu anlamına gelir.

Şeker Ahmed Paşa resim
tarihine manzara ve natürmort
çalışmalarıyla geçer.

Resim 8.10
Osman Hamdi
Bey’in Kaplumbağa
Terbiyecisi (1906)
tablosu Türk resim
sanatının en tanınmış
eserlerinden birisidir.
Kaynak: https://
tr.wikipedia.org/wiki/
Kaplumba%C4%9Fa_
Terbiyecisi

Batılı anlamda resmin Abdülaziz’in Avrupa seyahatinden sonra geliştiğini söylemek
mümkündür. Abdülmecid gibi sanata düşkünlüğü ile bilinen Abdülaziz, seyahatinin dönüşünde yanında satın aldığı resimleri de getirmiştir. “Aywazovski’nin de bulunduğu bir
grup yabancı sanatçıyı çevresine toplamış, Ahmed Ali Efendi (Şeker Ahmed Paşa 18411907) ve Süleyman Seyyid (1842-1913) gibi Türk resminin ustalarının Paris’teki öğrenim
giderlerini karşılamıştır” (İskender, 1985, s. 1310).
Mühendishane-i Berri Humayun ve Harbiye gibi eğitim kurumlarının içinden de
müfredatlarında resim dersleri olduğu için asker ressamlar olarak anılacak ressamlar yetişir. Bunların başarılı olanları “Sanayi-i Nefise” madalyası ile taltif edilir. Zamanla bu uygulama diğer okullara da yansır. Kabiliyetli gençlerden bazıları yetiştirilmek üzere Avrupa’ya
gönderilir.
Resim sanatının gerçek anlamda gelişimini ve profesyonel bir biçimde icrasını sağlayacak kurumsa “Sanayi-i Nefise Mektebi” olur. II. Abdülhamit Dönemi’nde kurulan
pek çok kuruluştan biri olan Sanayi-i Nefise, Osman Hamdi Bey (1842-1910)’in 1882’de
müdürlüğe tayini ile resmen kurulur. Paris Güzel Sanatlar Okulundan ilham alınarak
kurulan mektepte, gayrimüslim ve tamamı erkek öğrencilere sadece resim değil heykel
ve mimarlık alanında da eğitim verilir. Eğitmenler de çoğunlukla yabancıdır. Kızlar için
“İnas (Kızlar) Sanayi-i Nefise Mektebi” ancak 1914 kurulabilecektir.
Tecrübe edilen yeni sanat türünün ürünleri ise bir müddet sonra sergilenmeye başlanır. İlk sergiler ufak tefek sanatsal etkinlikler iken gerçek anlamda ilk büyük sergi Şeker
Ahmed Paşa tarafından yerli ve yabancı ressamların katılımıyla 1873’te açılır. Sanayi-i
Nefise de eserlerini zaman zaman sergiler. İlk kişisel sergiyi de Şeker Ahmed Paşa (18411907) 1900’de Pera Palas’ta açmıştır.
Osman Hamdi Bey ve Şeker Ahmed
Paşa’nın temellerini attığı Batılı Türk resmi, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde gerek onların çıraklarıyla gerek
bağımsız ressamlarca ileriye taşınmıştır.
Sanayi-i Nefise Mektebi ise 1928’de Güzel Sanatlar Akademisi ismini alacaktır.
Burası da 1982’den sonra Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesine dönüşür.

KILIK VE KIYAFETTE
DEĞIŞIM

Kılık ve kıyafet değişimi de diğer birçok
Batılılaşma unsurlarında olduğu gibi ilkin askerî sahada olur. Osmanlı askerleri
yıllarca Müslüman Türk geleneği içinde
üniformalar giyerken III. Selim ve II.
Mahmut’tan itibaren Avrupa tarzı üniformalar giymeye başlar. Nasıl ki kültürel hayatta piyano çalmak, klasik müzik
dinlemek gibi birtakım sembollerle Avrupa ruhunun yakalanacağı yanılsaması
varsa burada da Avrupa’nın gücünü ve
başarısını sembolize eden bu giysilerin
giyilmesiyle ordunun nizama geleceği
düşünülür.

8. Ünite - 19. Yüzyılda Medeniyet Değişimi

Yeni ordu için 1826’da çıkarılan yönetmelikte, askerlerin üniformalarının Avrupa stilinde ceket ve pantolondan ibaret olduğu belirtilir. Oysa yirmi yıl önce yardımcı birliklere
Frenk giysisi giydirme teşebbüsü, 1807 ayaklanmasını başlatmış ve doğrudan doğruya III.
Selim’in tahttan indirilmesine yol açmıştır. Bu kez, muhalefet mırıldanmaları yine eksik
olmamakla beraber, reform kabul edilir ve birlikler “bir şubara, bir talim elbisesi, bir kısa
tunik ve bir çuha yelek, sıkı şayak dizlikler ve potin” ile donatılır (Lewis, 1970, s. 100).
Bernard Lewis, Frenk üniformaları sorununun sadece bir giyim kuşam değişikliğinden
ibaret olmadığını belirtir. Çünkü giyim ve kuşam bir taraftan insanların zihniyetlerinin
bir sonucudur. Esasında İslam, ipek hakkındaki bir yasak dışında hiçbir giysiyi yasaklamamıştır ama Müslümanlar görünüşte bile kendilerini kâfirlerden ayırmak ister. Onların
kıyafetlerini de taklitten kaçınırlar. Yine “Tanrı ve melekler inayetlerini Cuma namazında
sarık saranlara verir”, Sarıkla iki rekât namaz, sarıksız yetmiş rekâttan üstündür”, “Sarık
iman ile imansızlığı ayıran maniadır” nev’inden peygambere de atfedilerek yaptırım gücü
artırılan düşünceler, kıyafet değişikliğinin ne kadar güç gerçekleştiğine işaret eder. Öyle ki
bir Müslümanın değil Hristiyan ve Yahudi gibi giyinmesi, kendi toplumsal statüsü dışında
bile giyinmesi düşünülebilecek bir şey değildir. Ulema, yeniçeri, kalem mensubu kendilerini ayırt eden farklı biçimlerde başlıklar takar. Bu nedenle askerleri yeni üniformaları
giymeye ikna etmek kolay iş değildir. En gücü de şapkadır. Çuhadan yapılmış, yanları dilimli, aşağı yukarı silindir taç şeklinde kalın bir başlık olan “şubara”, önce bostancılar, sonra da III. Selim’in Nizam-ı Cedid birlikleri tarafından giyilir. II. Mahmut’un yeni ordusu
tarafından da kısa süre kullanılır. 1828’de ise Kuzey Afrika menşeli “fes” sultana gösterilir
ve bundan sonra o kabul edilir. Malum “fes” bundan sonra Osmanlı’nın sembollerinden
biri hâlini alacaktır.
1829 yılında kıyafet reformu genişletilir ve sivilleri de içine alır. Cübbe ve sarık ulemaya bırakılırken memurların giyim ve kuşamı nizam altına alınır. Siviller için fes zorunluğu
gelir. Cübbe ve terliğin yerine de redingotlar, pelerinler, pantolonlar ve siyah derili potinler geçer. Mücevherat, kürk ve diğer süsler gider ve hatta sakallar bile kırpılır. Bizzat Sultan buna örnek olur ve saraydan paşalara, onlardan da çeşitli memur tabakalarına yayılır.
Aynı zamanda Avrupa sandalye ve masaları eski düzenin divan ve yastıkları yanında gözükmeye başlar. Avrupalı sosyal âdetler benimsenir. Sultan yabancı diplomatları Osmanlı
protokolüne göre değil, Avrupa protokolüne göre kabul etmeğe başlar. Resepsiyonlar verip misafirleriyle sohbet eder. Fransa’da olduğu gibi perşembe günü tatil edilir. Sultanın
portresi de devlet dairelerinin duvarlarına asılır (Lewis, 1970, s. 100-103).
Osmanlı toplumunun en çok savunma hâlini aldığı konulardan birisi giyim ve kuşam
olmuştur. Sanat, zaman zaman ilişki kurduğumuz, istemezsek uzak durduğumuz bir faaliyet iken giyinmek insanın sürekli yaptığı bir şeydir. Ayrıca toplumların karakteristik bir
giyinme biçimi vardır. Kısacası giyim, kuşam tarzı Osmanlı insanının muhafazakâr zihniyetinin sembolü gibidir. Bu yüzden de değişimi dirençle karşılaşır. Abdülaziz’in redingot
giydiği için “gavur padişah” diye tavsif edilmesi bununla ilgilidir. Sarıktan fese geçişin de
festen şapkaya geçişin de inkılaplar içinde halk tarafından en çok eleştirilenler olmasında
da bu zihniyetin payı büyüktür.
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Özet
1

2

Osmanlı’yı modernleşmeye zorlayan şartları sıralayabilmek.
Avrupa hiçbir zaman Osmanlı için topyekûn uzak,
ayrı ve tanınmayan bir dünya olmamıştır. Ancak
Osmanlı’nın Avrupa’daki siyasal ve sosyal değişimleri ve daha da önemlisi bu değişimlerin altında yatan
sebepleri iyi analiz edip ona göre konumlandığını
söylemek de kolay değildir. Osmanlı askerî bakımdan
gücünü devam ettirdiği müddetçe bilimsel, sanatsal,
felsefi vb. açılardan gelişmeyi çok önemsememiştir.
Ne zaman ki üstün olduğunu düşündüğü Batı karşısında mağlubiyetler almaya başlar, işte o zaman
modernleşmek zorunda kalır. Kısacası Osmanlı modernleşmesi bir zaruretten doğmuştur ve bu zaruretse
Avrupa’yı tanımaktır.
Toplumsal ve siyasi değişiminin boyutlarını değerlendirebilmek.
Önce askerî alanda başlayan modernleşme çabaları
daha sonra siyasi ve sosyal hayata da sirayet etmiş
ve böylelikle yeni bir medeniyet dairesinin içine girilmiştir. Saray çevresinde başlayan medeniyet değişimi, suya atılan taş gibi yayılarak etkinlik alanını
genişletmiştir. Saray ve bürokrasi çevresi eğitimi ve
bilişsel düzeyi itibarıyla Batı’dan gelen etkilere halka
göre daha açıktır ve Batı kültürünü kabullenmeleri
de daha çabuk olur. Askerî yapıda başlayan değişim,
siyasi, iktisadi, sanatsal alanlarda devam edip en son
gündelik hayata kadar ulaşır.

3

Medeniyet değişiminin neticelerini kavrayabilmek.
Müslüman Türk toplumunun zihniyetini belirleyen temel amilin din olması, toplumun Hristiyan
Avrupa’yı tek cepheden ve bir bütün olarak görmesine yol açar ve Avrupa’yı sadece kâfir olarak görmek,
doğal olarak beraberinde öfkeyi getirir. Bu da Türk
toplumunda Avrupa’dan gelen pek çok şeye karşı
refleks oluşturur. Tanzimat tam da bu krizin ifadesidir. Tanzimat’la zirveye çıkan iki medeniyet arasında
kalmışlık, Türk toplumunda “Doğu-Batı”, “yeni-eski”,
“modern-geleneksel” gibi belki hâlâ da çözemediğimiz pek çok meseleyi de beraberinde getirmiştir.

8. Ünite - 19. Yüzyılda Medeniyet Değişimi
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Kendimizi Sınayalım
1. Büyük Pedro devrinde Rusya’ya elçi olarak giden ilk Osmanlı elçisi yurda döndükten sonra, Çarın yaptığı geçit töreni ve yeni protokol düzeninden, “Çarın Maskaralıkları” diye
söz eden elçi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Mehmed Ağa
b. Çelebi Mehmet
c. İbrahim Paşa
d. Sait Mehmet Efendi
e. Hayrullah Bey
2. Osmanlı’yı medeniyet değişimine zorlayan siyasi ve
sosyal gelişmeler içinde aşağıdakilerden hangisi ilk sırada
yer alır?
a. Coğrafi keşiflerde geri kalma
b. Tiyatronun geri kalması
c. Savaşlardaki mağlubiyetler
d. Rönesans zihniyetini yakalama düşüncesi
e. Reform isteği
3. Aşağıdakilerden hangisi III. Selim ve II. Mahmut Dönemlerindeki ıslahat çalışmalarından biri değildir?
a. Mühendishâne-yi Bahrî-i Hümâyûn’un kurulması
b. Nizam-ı Cedit Ordusunun kaldırılması
c. Mühendishâne-yi Berrî-i Hümâyûn’un kurulması
d. Âsakir-i Mansure-yi Muhammediye’nin kurulması
e. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
4. 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı’nın hazırlayıcısı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Celâl Paşa
b. Âli Paşa
c. Fuat Paşa
d. Mithat Paşa
e. Mustafa Reşid Paşa
5. İlk resmî Türk gazetesi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Tercümân-ı Ahvâl
b. Ceride-i Havadis
c. Hürriyet
d. Takvim-i Vekâyi
e. İbret

6. Medeniyet değişimine zorlanan Osmanlı’nın değişimi
hızlandırmak ve muasır seviyeye ulaşmak adına çeşitli girişimleri olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi yabancı dillerden
çeviriler yaparak önemli eserlerin Türkçeye kazandırılmasını
sağlayan ve aynı zamanda bürokratların yetiştiği bir okul işlevi de gören bir kurumdur?
a. Tercüme Odası
b. Divan-ı Humayun
c. Divan-ı Kebir
d. Tercüme Dairesi
e. Bâbıâli
7. Lale Devri’nde Batılı tarzda köşkler, kasırlar yaptırarak
mimari değişimin öncülerinden olan, devrin zevk ve safa
âlemleriyle âdeta özdeşleşmiş sadrazamı aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Sokullu Mehmet Paşa
b. Enver Paşa
c. Mahmut Nedim Paşa
d. Sait Paşa
e. Damat İbrahim Paşa
8. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Osmanlı’da minyatür
sanatının en büyük temsilcilerinden biri olup Surname-i
Vehbi adlı 137 minyatürden oluşan albümde III. Ahmed
Dönemi’nin saray hayatından görüntüler sunmuştur?
a. Nedim
b. Levni
c. Baki
d. Veysi
e. Vehbi
9. Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisinin Matteo
de Pasti ve Constanza da Ferrera tarafından madalyonları,
Bellini tarafında da portresi yapılmıştır?
a. II. Murat
b. Yavuz Sultan Selim
c. Kanuni Sultan Süleyman
d. Fatih Sultan Mehmet
e. III. Ahmed
10. Osmanlı askerleri yıllarca Müslüman Türk geleneği içinde üniformalar giyerken hangi iki padişahtan sonra Batılı
üniformalar giymeye başlarlar?
a. III. Selim- II. Mahmut
b. III. Ahmed- Abdülmecid
c. II. Abdülhamit- Abdülaziz
d. Abdülmecid- Abdülaziz
e. Sultan Reşad- Vahdettin
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Okuma Parçası
Muzika-i Hümâyun ve Saray Tiyatrosu
Güllü Agop Müslüman Oluyor
-Ahmet Mithat Efendi Saraya Alınıyor
-Abdülhamit’in Korkusu
Avrupa örneği zevk ve eğlenceler alınırken tiyatro ile birlikte
müzik de unutulmamış, sarayda özel olarak padişah için bir
müzik topluluğu oluşturulmuştur.
Abdülmecit zamanında Dolmabahçe silâhhanesinde bir tiyatro kurulması özel olarak Avrupalı mimar ve sanatçılardan
istenmiş, burada görkemli ve benzersiz bir yapı yapılmıştı.
Tiyatroda aynı zamanda operalar, baleler de oynanırdı. İlk
zamanlarda İtalyan sanatçılardan yararlanılmış, sonraları
bazı Fransızlar da kabul edilmekle Türkler’den de oldukça
yetenekli gençler yetişmişti. Bu tiyatro Abdülaziz döneminde de bir süre etkinlik göstermişti. Bu tiyatronun çok usta ve
güçlü Avrupalı kadın oyuncuları, sopranoları, Türk tenorları vardı. Örneğin Messina konsolosluğunda bulunmuş olan
Zeki Bey bu tiyatroda tenorluk etmiştir.
Abdülaziz zamanında tiyatro yanmış, bir söylentiye göre de
“Padişahın oyun ve eğlence ile uğraşması uygun değildir”
fetvasını veren bazı yobazların kışkırtmalarıyla bile bile yakılmıştır. Bu yangından sonra sarayda eski tiyatronun yerinde ahırlar yapılmıştı, ikinci Abdülhamit, saray ahırını bozup
burada yeniden bir tiyatro kurmuştur.
Aynı zamanda musikî topluluğu da alaturka ve alafranga bölümleri ile etkinliğini sürdürüyordu. Fakat sarayda sanatçılar “Hademe-i Hassa-i Şâhâne” örgütü arasında yaşamaktan
kurtulamamışlar “Muzika-i Hümâyun ve Hademe-i Hassa-i
Şâhâne Feriki” denilen ve çoğunlukla sanatla ilişkisi olmayan
bir paşanın yönetimi altında bulundurulmuşlardır.
Sanatçıların hademelerle birarada alınmaları, padişahın
bütün gösterişlere karşın sanatçılara ne ölçüde önem verdiğini gösteren acı bir anlamı içermektedir. Bununla birlikte başlangıçta değerli yabancı sanatçılar öğretmen olarak görevlendirildikleri için “Muzika-i Hümâyun” ülkede
Batı müziğinin yayılmasına ve Türkler içinde bu alanda
usta sanatçılar, seçkin öğretmenler yetişmesine neden olmuştur. Pek genç yaşta çocuklar Hademe-i Hassa veya
Muzika-i Hümâyun mesleğine alınırlar, sarayda özel olarak
eğitilirler, kendilerine askerî rütbeler verilirdi. Muzika-i
Hümâyun’a katılanlar, aynı zamanda mesleklerinde yükselip ilerlerken şanslarını artırırlardı. Saraydaki tiyatro
topluluğunun sanatçıları da Muzika-i Hümâyun topluluğu
içinde bulunurlardı.
Ünlü Güllü Agop, Abdülhamit döneminde saraya alınmış,
daha sonra din değiştirip Yakup adını alan Ermeni sanatçı,
Abdülhamit’in özel tiyatrosunu düzenleyip kurmuştur.

Bu tiyatro padişahın huzurunda pandomimalar, baleler ve
başka oyunlar oynar, Abdülhamit çağırdığı elçilere, yabancı
konuklara bu tiyatroyu gösterip onların takdirlerini almaktan sevinç duyardı. Bir aralık, yazar rahmetli Ahmet Mithat
Efendi’nin Gedikpaşa Tiyatrosu’nda Fasulyacıyan topluluğunca oynanan bir oyunu padişaha jurnal edilmiş, Çerkez
Özdenleri adlı bu oyun Osmanlı uyrukları arasında bölücülük yapıyor gösterilmiş, bunun üzerine tiyatro yapısı yıktırıldığı gibi Ahmet Mithat Efendi de saraya alınmıştı.
O zaman bir adamı saraya almak, onu ödüllendirerek cezalandırmak gibi bir işti. Saraya alınan adam görünüşte rütbe,
aylık ve iltifata kavuşuyor, fakat gerçekte saray içinde tutuklanıp davranışları sınırlandırılıyordu. Ahmet Mithat Efendi
saraya alındığı zaman Güllü Agop’un düzenlediği tiyatro topluluğunu görmüş, bu topluluğun ne kadar sürede yetiştiğini
sormuş, “altı ayda” karşılığını alınca şaşırmıştı. Daha sonra
kendisine Güllü Agop Efendi’nin bu topluluğu altı ay önce
kurduğu, fakat topluluğa katılan gençlerin daha önceden sarayda Muzika-i Hümâyun’da kendi aralarında küçük oyun
ve gösteriler düzenlemiş oldukları söylenince Ahmet Mithat
Efendi; “Bahsi kazandım, bu gençler pek öyle altı aylığa benzemiyorlardı!” diye bağırmıştır.
Ahmet Mithat Efendi, saray tiyatrosunda oynanacak
oyunların hazırlanıp düzenlenmesi gibi konularda görevlendirilmişti. Filotist Safvet Bey “Zeybek” adlı bir bale
oluşturmuş, Ahmet Mithat Efendi bunu biçimlendirmişti.
Bu bale bir akşam prova edilirken Abdülhamit, alışkanlığı
gereği kimseye duyurmadan gizlice gelip uzaktan seyretmiş, sahnede oyuncuları ağızlarında bıçaklarla silâhlı ve
irikıyım görünce korkup kaçmış, oyunu yasakladığı gibi
Ahmet Mithat Efendi’yi de saraydaki görevinden uzaklaştırmıştı. Bununla birlikte Ahmet Mithat Efendi, saraydan
çıkarıldıktan sonra da son zamanlara dek aylığını düzenli
olarak almıştır.
Sarayda, aslında Ahmet Mithat Efendi pek de iyi gözle görülmezdi. Onun kavga ve savaştan yana olduğu söyleniyordu.
Bu söz Abdülhamit’in kulağına kadar gitmiş, kuşkulanmasına neden olmuştu. Zeybek balesi olayı karşısında Abdülhamit bu korku ve çekingenliğini hiç gizleyememiş, bu yüzden Ahmet Mithat Efendi’yi uzaklaştırmıştı. Ancak, Ahmet
Mithat Efendi’ye bir şey yapamadığı gibi söz konusu kuşkusu
yüzünden aylığını vermeyi de sürdürmüştür.
Güllü Agop -sonraki adıyla Yakup Efendi- sarayda erlikten,
çavuşluktan geçip mülâzim (teğmen) rütbesine kadar yükselmiştir.
Ünlü güldürü ustası Abdürrezzak da saray tiyatrosu oyuncuları arasındaydı. Abdürrezzak, tulûatçıydı. Bir gün
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Abdülhamit’in karşısında bir güldürü oynanıyordu. Abdürrezzak oyun gereği olarak çizmesini uşağına uzatmış, çekip
çıkarmasını istemişti. Uşak epey uğraşıp güçlükle karşılaşınca işi şakaya vurmak için “çıkmıyor!” diye bağırmıştı.
Abdürrezzak espri alışkanlığı yüzünden ve dalgınlıkla padişahın huzurunda bulunduğunu unutarak: “Süphanallah!
Niçin çıkmasın?.. Bu, Maliye’nin verdiği memur maaşı değil
ya!..” sözünü söylemiş, fakat bu bir saniyelik aymazlık ve pek
yerinde olan telmihi yüzünden padişahın öfkesini çekmiş,
ilgi ve yakınlıktan uzak kalmıştır.

Sıra Sizde 1
Sultan Abdülaziz darbe sonucu tahttan indirildikten sonra
onun yerine yeğeni V. Murat tahta geçmiş, 93 gün boyunca
tahtta kaldıktan sonra akli dengesinin bozulduğu gerekçesiyle 31 Ağustos 1876’da padişahlık makamından indirilmiştir.
Yerine de kardeşi II. Abdülhamit tahta geçmiştir.

Kaynak: Sevengil, R. A. (1998). İstanbul Nasıl Eğleniyordu.
İstanbul: İletişim, s. 150-152.

Sıra Sizde 3
Çeviri ve telif eserleri bulunan Müteferrika, Polonyalı bir
misyonerden Latinceden çevirdiği Târih-i Seyyâh gibi bazı
eserlerini matbaasında basar. Müteferrika’nın pusula ile ilgili çeşitli yazıları topladığı Füyuzât-ı Mıknatısiyye, Tevrat ve
İncil’i eleştirip tevhidi savunduğu Risale-i İslamiyye (1710) ve
Usûl el-Hikem fî Nizâm el- Ünem isimli milletlerin düzenine
dair bilgiler içeren Fransızcadan çevirisi vardır.

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. a
2. c

3. b
4. e
5. d

6. a
7. e
8. b
9. d
10. a

Yanıtınız yanlış ise “Modernleşmenin Temelleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Osmanlı’yı Medeniyet Değişimine Zorlayan Toplumsal ve Siyasi Gelişmeler” ve
“Medeniyet Değişimi Askerî Alanda Başlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Medeniyet Değişimi Askerî
Alanda Başlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Askerî Alan Dışındaki Yenileşme
Hareketleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “İlk Gazetecilik Faaliyetleri- İlk
Osmanlı Gazeteleri” bölümünün “İlk Gazeteler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Tercüme Odası ve Faaliyetleri”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Mimaride Değişim” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Minyatürden Yağlı Boyaya: Değişen Resim Sanatı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Minyatürden Yağlı Boyaya: Değişen Resim Sanatı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Kılık ve Kıyafette Değişim” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 2
Henri Vieuxtemps, Johann Strauss, Camille Saint-Saens de
Abdülmecid için marş bestelemiştir.

Sıra Sizde 4
Osmanlı minyatür sanatı içinde Matrakçı Nasuh, Nakkaş
Hasan, Seyyid Lokman vb. onlarca değerli minyatür sanatçısı
vardır.
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