
~. c. 
ISTANBUL ttNiVERSiTESI IKTiSAT FAKULTESI 

ULUSLARARASI iL1$K1LER BOL'tlMtl 

OSMANLI DEVLETI'NDE I.ME~RUTIYETE KADAR 

MODERNLE$ME HAREKETLER! 

~nKSEK LiSANS TEZI 

Y5NETEN: PROF. DR. TOKTAMI~ ATE:? 

HAZIRLA"!AN: RitQHAN DEJ)EOeLu 

'· 6. ftbekoOretim Kurul-. 
lto'klm.antasyon Merke~ 

iSTANBuL 

I989 



-i-

OllSOZ 

Bir tarihi olayi ya c!la bir donemi anlayabil.menin en 

kolay yolu belki o d<Sneld ya,amakti.r. Yafayamadiklariml.zi. 

da baQkalarl.lllD ya~adl.klar1 tecrU.belerden ogreniriz. Bugii

nU anlay1p gelecek konusanda realist beklentilere sahip ol

mak fse gec;mi' tecrU.belerdeD yeterince ders alml.' olmSJ1U.za 

bagJ.1dir. 
, . . 

Ben de bu inanQla !Urkiye Cumhuriyetinin n. ytlzy1lda-

k1 idari, siyasi ve toplumsal yap1s1ni, diier devletlerle 

ilifkilerini, uluslararasi camiadaki yerin.1 ve gelecege yo

nelik hedeflerini dab.a iyi delerlendirebilmek !Qin once o

nun ge9mif1Din anlats1lmas1 gerektigi d11fiincesindeyim. B6y

lece iQinde bulundu«umuz yapinin ozellikleri ve eldekiler

le neler yapilabilecegi daha iyi ania,1lacak: ve ak1le1 de

gerlendirmeler tarihin tekrarlayarak istenmeyen olaylarJ.n 

yeniden yaeanmasini 6nleyecektir. Di~er ta.rattan tarihten 

alac~iml.z dersler XXI. yiizyl.la girerken imk:ansl.z hedefler 

u.lrunda bof yere girplnmaktan ve bof1 yere y1pranmaktan bizi 

kurtaracakti.r. 

Buradan hareketle "I. Me~rutiyete Kadar Osmanli Devle

ti 'nde Idar1 Alanda Mod&2Dle,me Cabalar18 n1 konu aidl.Sim bu 

qalipmada ldiQ11k bi:r a,iretin <Snee devletle,tili., sonra dttn

ya siyasetini belirleyen sUper bir gtt~ haline geldigi ta

rihsel sUreqte idar1 yap1s1nin durumunu gozlemlemeye ~l1Q

tim. Bu bttyttk gilciin zayzfla~1g1 donemlerde 1darenin durumu

:u. ve bu zayiflamadaki payin1 ortaya koymaya ugraQtim ve dev

letle idarenin gU9lU ve zayif donemlerinin paralel oldugunu 
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g6rdUm. 

lBUtfin bu 9all.Qma sirasinda sorunUD asll.nda ne oldulu, 

:r.teyin etki, neyiJl tepki olduiU sorusu ortaya Qikt1. Yani 

devlet geriledf41 !Qin mi idari dUzen bozulmu~, yoksa tam 

tersi, devlet aksaksis ifleyen ~dari dUzeniJd. '918 iyi yetif

tiriJ.mif devlet adamlarl.nl. kaybedince mi 9okmeye baf l&m1f

t1~ 

.Bunu anl.amaya Qal101rken en mUkemmel idari ve toplum

sal yap1lar1 bile kisa siil."ede 9okerten baz1 hastaliklar kar

f l.JDB. 91kt1. Rfi~vet, iltimas, makam hl.rsi, israf, yapiya uy

mayan ve uygulamasi olmayan kanunlar, di' baskilar ve, gUn

lUk sorunlar ve kl.sa donemli klrlarla u«raip.lirken bir yana 

birakl.lan devletin gelecegi ••• 

Bu hastall.klar1n bUyUk bir kl.sm1na de~i~ik ,ekillerde 

de olsa bugiln de rastlamak f&~1rt1c1 oldu. Am.a bu bile bu

giillii anlamak ve gfiwenli bir gelecek kurmak i91n once geqmif 

~ecriibelerden ders almak gerekti~ini bir kez daha gostermi• 

oldu. 
Her ne kadar eksiksiz bir tez sunabilmek iQin elimden 

geleni yapt1msa da, bu Qali~mada pek 9ok eksik noktalar bu

lunacaktir • .Ancak bunlari yargilarken konunun kapsami, in

celeme biriminin ozellikleri ve sosyal olaylar.in QOk y8mli1-

li1~ haf i:fletici sebep olarak dikkate alinacail.ni umar

ken, her zaman yararla:nd1g1m uzmanl1g1 ve sag1ad1gi destegi 

ile bana b6yle bir 9a1i,maya giri~me cesaretini veren hoca

mis Prof. Dr. ToktSJlll.f Ate~•e teQekkfirlerimi arzederim. 

Riic;han Dedeoglu 
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XIII. yilzyl.l1n soJil.arl.lla dogru Selquklu ha.kimiyetiDin 

zay1flad1g1 Bati Anadolu'da yerleten. ki1Qiik Kay1 A'ireti, za

y1f komfUSU Bizans•tan yapt1g1 fUtuhatla gen1,1emif, cotra

fi konumunun avantaji ve hedefleriDi akilci hesaplarla be

lirleyen liderlerinill de desteiiyle ya.kla,1k bir bu9uk as:x:r 

sonra dUnyattin 9~ a9an tek :rakipsiz gflcU haline gelmiQtir. 

Diizenli ordul.arl.l!l olmad1g1. ve devletleriD buglinkUnden 

9ok !arkl1 bir gorflnilm sergiledigi o dUnemde kitledeki "ci

hat" motivasyollU Te "ahilik" gibi toplumu kayna,t1ran bir 

bagin var11«1, verimli bilim haya.tl.llln geliftirdigi sava, 

teknolojisi ve ita-t ve d141pl1nden ayr1lmayan askeri cog

raf1 geniflemeyi ve bununla gelen ekonomik refahi garantile

mi11tir. Diger yandan ihtiya9lar~ b~l. olaralc olu~turulan 

ve d1n1 niteligiyle me,ruiyet kazanan kanunlar istisnas1z 

herkese e,it uygula.zmu.,, ldiQUk ya~lardan itibaren meslegi

nin gerektirdiii e«itim ile yeti~tirilen meslek sahipleri 

"liyakat" 8l9Utune g6re degerlendirilmif ve ehliyetinden 

emin olunarak kendisine makam teslim edilen1erden geregin

de uygulamalarinin hesab1 sorulmuo ve 6dtil-ceza mekanizma

si i~letilmi@tir. Bu, gorevde titizligi4 titizlik verimli

ligjn, verimlilik de aksaksiz i~leyen ve toplum.u memnun eden 

bir idarenin teminati olmu~tur. 

Devletin en yiiksek makam1 olan sal tm1at bile en gfiQlU

nUn, dolay1s1yla en layik olan1n sahip olacagi ~ekilde dU

zenlenm1,, saltanat sahibinin rakiplerini ortadan kaldirma 

hak:ki bUtun fehzadelerin uyanik birer devlet adaml. olarak 
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yetiftir11meleri zaruretini getirmif, bu da saltanat makam.1.

nJ.D kal1tee1n1 garant1lem1,t1r. 

XVI. yUzy1lda, Kanuni Sultan SUleyman zamaninda devle

tin ra.k;tpsizli~inin ve sars1lma.z gficiinUn getirdi~i kendine 

gilven baz1 keyf i uygulamalarl.D ve kliQiik dtlzen ihlallerinin 

devletin gttcfine zarar veremeyecegi inancina yol a9m1~, bu 

durum zaman i91nde giderek yaygl.lllaQm1~ ve sonunda devletin 

kusursuz ifleyen idaresi hiQ al1'1Jllad1i1 bir dU.Zensizlik i-

9ine dU~miiftUr. Bu sirada geni~leyecegi kadar genitlemi~ o

lan devletin fUtuhatta da h1z1nin kesilmesi Ulkeye akan eko

nomik refah 191.nl tehlike i~areti olmu§; fa.ka.t herhangi bir 

tedbir alinamadigi gibi, d11nyan1n en bUyUk devletinin bir 

yoneticisi olma duygusuyla yoneticilerde ba~l~ israf' du

rumu daha da kotille~tirmi,tir. QfiDktl bunu rli~vet, adaletsiz 

vergilendirme, para deierinde dUfmeler, 19 ve d.1~ bor9la.nma 

izlemifil ve bunun acisini 9eken halkl.n devlete olan eski gU

veni sarsilm1~t1r. Benzer! bir sUrecin bugUnlerde de ya~ani

yor olmasi oldu.kqa dU~UndiiriicUdiir. 

Bu siralarda devletin yapis1n1 dayand1rdigi toprak dU

zeni de ihmaller ve iltimaslar sonucu yipranmi,, merkezdeki 

dUzensizlige bagli olarak ta~ra kontrol di~i kalmi~ ve: sa~da 

solda nii:tuz bolgeleri kuran a~alar devletin bUtilnlUg{lnu teh

di t eder hale gelmi,lerdir. 

Saltanat mekanizmasinda en gilc;lUniin iktidara gec;erek 

rakiplerini ortadan kald1rmasi prensibi de uygulanmaz olun

ca omrlinU sarayl.ll dort duvari aras1nda.. padi~ah olmak veya 
s~ , 

oldUrUlmekAiki tezat beklenti 11e ge9iren ,ehzadeler eskiden 

oldugu gibi kendilerini devlet yonetiminde yeti~tirememi,ler 
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ve b8ylece devletin ba~ina art1k yiikselme donem.indekilerin 

niteliklerine sahip padifahlar ge9ememi,tir. 

Bundan sonra vezir-i ls~ ve diier devlet adaml.ar1 a-
' 

raslndaki rekabet, 9ekemezlik, an1a,amazl1k gibi silrtiis.me-

ler ve hepsinin belli maka.ml.ara kendi sad1k adamlar1D.J. yer

lettirme 9abalar1 idareyi iyice allak bullak etmiftir. Qok

tandl.r iltimaa ve kanunlarl.D.l.D ihlili ile disiplinini kaybet

mi~ ve cephelerden silinmi~ olan ordu da artik onlarl.n elin

de, planlarini gercekleftirmaye yarayacak bir ara9 olmu~ ve 

sonra kendi gficiinUn farkl.na varan ordunun kendisi ba,11 ba

fl.na bir yl.kl.c1 kuvvet olarak kl:fillo.rtmalar ve menraatler 

doirultusunda hareket eden ve kanli ayaklanmalarda bile rol 

alan bir gf19 haline gelmiftir. 

Egitim alanindaki verimsizlik bilimle ilgisi olmayan 

bilim adamlar1 ve yapidaki huzursuzlugu yafayan fakat sag

l1k11 degerlendiremeyen memnuniyetsiz bir halk olu,turmu,, 

boylece 9efitli tahriklerle qe~itli kanallara yoneltilebile

cek yikici bir insan glicu, bunu amaqlari dogrultusunda kul

lanmak isteyecek 19 ve di~ gii9ler i9in el altinda hazir bu-

1 unmu11tur. 

Bu bozulmalar ne yazl.k k1 ba~lang19ta kil~iimsenmif ve 

problemler bUtiin yap1y1 sardl.ktan sonra rarkedildiginde ise 

vakit QOk ge9 olmu~ ve 1~ !~ten geqmi,tir. 

0 donemin uluslararas1 ili~kilerinde savaflar, 1,gal 

ve ilhaklar giindelik olaylar arasinda oldugundan boyle her 

taraftan Qoken bir devletin ~eleceginin f elaket oldutuilu 

anlamak, uluslarin toprak biitunliigumm garantiymiQ gibi go

rUndUgu gUniimlize oranl~ daha kolayd1. Dolay1s1yla durumun 
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fark.inda olan devlet adamlari her taraftan y1.lo.lan yapiya 

Qe,itli yonlerden destek koymaya Qali,mi,lar; !akat bu 9aba

lar ya yanlif uygulamal:ardan verimli olmami:,, ya da yapilll.D 
~_..§IQ~ 

bozuklugunun sUrmesindenAdifer baz1 yoneticiler ve onlarJ..D 

tahrik ettigi veya menfaatleri zedelenen k:iktleler bu ,ahsi 

giri.~imleri onlemi,tir. 

Asll.llda Osmanl1 Devleti'nde modernle~me 9abalar1 hep 

varolmuftur. Devlet,yiikseliQ donemleriDde ihtiyaQ duydugu 

yenilikleri yap1s1llin gerek:tirdigi en verimli ,ekilde uygu

laml.tJtir. Idar.t 9ok:fi'Un had sa.fhada oldu«u s·i:rada ise yilzy11-

lardir ki19Umsedigi Avrupa devletlerinin once gti9lU rakipler 

haline geldigini ,a,irarak gormUf, daha sonra kendisi her 

yonden dal111rken merkeziyet~i yapis1n1 kurmu~, ekonomik bi

rikimini bilimsel g~11,mes1Din iiril.nU olan Uretken sanayisi

ne yat1r1p her alanda gll9lenen bu rakiplerin kendisine o«
retmen ve hatta ef endi gibi davranmasi Uzerine ~a,kinli~i 

hayranl1ga donupU.,tur. Bundan sonra ba~layan ve bugiinlere 

kadar sttren a~a~111k duygusu ve Avrupa hayranligi problem

l.ere oradan sunul.an her 9arenin yararl.1 ol.dugu inanciyla. ka

bulti.ne ve Avrupal1 bir goriinilme bttriinme Qabalar1 isra!a yol 

aqm1,tir. 

Idarecilerin ve toplumun okumu~ kesiminin sahte Avrupa

l1l1~1 bunun d1~1nda kalmi~ clan halka yabanc1 gelmi~ ve gi

derek biribirinden kopan bu iki kesim biribirini anlamaz ve 

biribirinden ho~lanmaz bir yoneten-yonetilen ayr1l1g1na var

m1,t1r. Sonuqta, halk idarecileri kar~1s1nda, idareciler Av

rupa kar~1s1nda a,ag1l1k duygusuna du~mil.~; buna kar~1l1k Av-
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rupa bu sahte Avrupalilar1, bunlar da kendisine benzemeyen 

kendi halkl.ni kl1qi1msem1~lerd1r. 

:Bundan sonra idarede Avrupai yenilikler yapmaya 9al1-

f&n idareciler ve mevcut diizene karfi Q1kan muhale:tet bii

yUk ve ate~li ideallere ba~lan1rken ~artlarl.lll.D soiukkanl1 

bir de~erlendirmesini. yapamami,, idarenin, eiitimin, ordu

nu:n ve halkl:n )11:n&lull. yap1s1na buna.liml:i. 'b;ir de muhalefet 

ekle:mmit ve aonu9ta Qe~itli y6nlerden giri,ilen modernle~me 

Qabalari ne y5netenler ne yanetilenler !Qin umuld~ gibi 

olmu• ve devlet yiikselif d6neminde oldugu gibi Q6ldi' d5ne

minde de "nev'i ,ahsina miinhas1r0 bir yap1 olu,turmu,tur. 
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I. B0Lt1M: KURULU$ D(jNEM!NDE OLU~TURULAN !DAR! YA.PI 

I. Osmanl.1 Devleti'nin Kurulmas1nda Etkili Olan 
!oplumsal Ve Siyasal ~ar~lar 

I220 y1ll&.rl.?la dogru Oengiz Han ordular1 5niinden ka9an 

ve TUrkistan'dan Anadolu'ya gelen 0~-Tiirkmen afiretlerin

den Er""tugrul Gazi liderliiindeki Kayi &fireti I07I Malaz

girt zafer.tnden sonra .Ana.dolu'da hakimiyet kurmu' olan Sel-

9uklu Sultani.1ndan yurt istemi,, Selquklu Sultani da bu a

'ireti Bizansla gaza etmek ve sinl.rlar.i korumak Uzere Kuzey

"Ba. t1 Anadolu'ya yerle~tirmi,~tr-(I). 

Selquklu Devleti'nin I243'te Mo~ollar kar,1s1nda u«ra

digi Xosedag yenilgisi devletin, y1k1ld1jf1 tarih olan I308'e 

kadar ilhanli hakimiyetinde kalmas1na yolac;mi~tir. flhanli 

lll'ii!uzunun ~n fazla Dogu ve Orta Anadolu'da yo~la~masi Ba

ti A.nadolu'da yerle~mi' Xayi a~ireti gibi Tiirkmen a11iretle

rinin kiiquk devlet9ikler kurmas1na firsat vermi~tir.(2}. 

Mogol istilasinin da etkisiyle yerle~ecek yeni alanlar 

arayan kitlelerin Bati'ya yonelifiii bu devlet<;iklerin teme

lindeki niifus yogunlulmlu olu,turmu~tur. Bu S1rada Bizans 1 1n 

Anadolu sl.ll.l.rlarllll. koruyabilecek kuvvette olmayi~~ burada 

yer alan a~iretierin Bati'ya ilerleyi~ini kolayla~t1rm1~t1r(~. 

(I) !ahsin Tunali, "Osmanli Devleti Nas11 Xuruldu?," Ha~at 
!arih Mecmuas1, C.VII, S.5 (I.Raziran.I97I), s,II-I • 

{2} Fuad Kopri1li1, Osmanli Devleti'nin Xurul.ueu, 3.B., Ankara, 
Tiirk Tarih Kurumu_Bas., I988, s.28-32.; Mufassal Osmanl1 
Tarihi, C.I, Istanbul, ~ehir Matbaasi, I957, s.14. 

(3) Xopriilii, s.45. 
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Bu uygun tartlarl.n etkisiyle Kayi ai,ireti de lf,izans •tan 

yapt~gi fUtuhatla ge11,m1,t1r. Ayrica Anadolu Sel9uklu Dev

leti 'nil:l muntazam bir idar! te~kilat olu,turdugu donemlerde 

Orta ve Dogu A.nadolu'da iQ ve di~ ticaret ile ,ehir hayati

Ill.n geli~mi11; :Bat1 1 da ise nv. yiizyl.la kadar bunlarla kiyas

lanabilecek merkezler ol~mam1f olmasi da buna katk1da bu

lunmui}tur .. (I). 
,,. _J\ 

Bu sirada Tiirkistan•dan gelen ve Horasan erenleri denen 

ateQli tarikat propogandac1lar1 uqlardaki a~iretlere "cihad~ 

"birlik ve.beraberlik" kavramlari Uzerinde yogunJ.a~an bir i

deal a~.ilamayi ba~armi,lardir. "Alp", "abdal", "eren" diye 

anilan bu gazi-dervifler u9lardaki bu a,iretleri tetkilat

landirmiflar, hoylece fethedilen Bizans topraklarinda kuru

lan koy, kasaba ve 11ehirler az zamanda Tiirk kimlili kazan

m1,lard1r, (2.). 

XIII. yUzyildaki bir tUr tslam ~ovalyeleri denebilecek 

bu zUmre ve onun "fiitiivvet" prensibi biitiin Yalo.n Dogu Miislil

man diinyasina yay1lmi~ ve "Ahiler" adiyla anilan bu grup en 

biiyUk kumandanlardan zengin tacirlere, feyhlerden bilim a

damlarina ve hatta i'siz-gU~silzlere kadar her kesimden in

sa?U kapsami,tir~~ Bu da ozellikle !dare te~kilatinin henilz 

geli~edili erken donemlerde kiltleyi birarada tutan ve bel-

11 hedeflere yoneltebilen bir bal olmu~tur. 

(I) a.g.e., s.52-53. 

(2) Tunal1, Hayat Tarih Mecmusi. 

(3) KoprUlil, s.64. 
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Devlet Bati•ya dogru geniflerken bu gazi-dervi~ler~n 

bir kisJDJ. fethedilen topraklara yerle~iyor, kalan la.smi da

ha 1ler1ye dogru yUrUyordu. A.rkadan daima taze kuvvetler ge

liyor ve ileriye sevkedilen ate~li k~tlelerle ba,ar1l1 yii

rUyiiQiln arkasi kesilmiyordu .. (I). 

Fethedilen bir yerin en buytik kilisesinin camiye Qevril

mesi di~inda hristiyan halkin yaf&yi~ina ciokunulmazdi. :Bun

dan sonra ilk yerle,en koloni if e baolar ve zamanla caminin 

yevresine aedreseler, ~ehrin fethinde hizmeti g6rttl.an ~i

katin tekkesi. hastahaneler,hamamlar, imaretler, Qe,meler 

yapilarak ~ehir bir Tiirk yerlevim birimi ha.line getirilirdi. 

Kay1 a~ireti de, XIV. yii.zyil ba,1ar1ndan itibaren Os

man ve Orha:a Beyler zaman1nda, Anadolu'nun henuz Tiirklefme

mi~ kuzey-bati bolgesini ~rkle~tirmi~ler ve I.Murad'la bir

likte bu sUreQ Rumeli'de de ya~annu.~tir#(2). 

Kayl. a~iretinin bu h1zl1 geli~imin~e Sel~uklu s1n1r 

te,kilatinin da onemli pay1 vardir. S1nirlar1 dU~man sald1-

r1lar1ndan korumak ve firsat b~dukqa dU~man topraklarina a

kl.nl.ar yapmak amacl.yla bu bolge1ere yerle"tirilen, kendi re

islerinin liderli«indeki Tiirkmen a~iretleri gU~lenmek iQin 

son derece uygun bir ortam bulmu~ oluyorlard1. Yerle,tikle

ri bolgelerde 9ift9ilik, bagcilik gibi toprak i~leriyle, a&a

yi~ meseleleriyle ve gereginde Sultan 1in ordusunu takviye e

decek askerleri yeti~tirmekle ugra.~an bu ~rkmen ai}iretleri 

(I} Tunali, Hayat Tarih Mecmuas1. 

(2) a.g.m. 
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zay1.flam1~ merkez! yonetime tabi olmadan kendi ba~lar:Lna a

kinlar yaparak ganime~ ve esir elde ediyorlardl..(I). 

Bu ganimetler, .toplumsal statiisii yiiksek esirlere ser

best birakl.lma karfiliginda adeti1en biiytik "f i~e-1 necat"la~ 

ve dUnyanl.ll her yerinde aatilan. esirlerden elde edilen ka

Z&n.Q bu a~iretlere ekonomik ref ah getiriyordu. 

~opraklar1n giivensizligi ve vergi1erin ag1rl1gi yiiziin

den Bizans halkl.m.n daha ha.f 1.f bir vergi ve can ve mal gtt

ven11g1 karfJl.ll.gl.nda !iirk beyliklerinil:l y5netimini tercih 

etmesi de, bu beyliklerin Batiya dogru geli~mesinde onemli 

bir etken olmuttur (2). 

Bu s1rada d1itger mttsliiman merkezlerle Orta ve Dogu Ana

dolu 1 dan gelen medreseliler kU1tiir kurum1arinin olutturul

mas1nda, "!sllm Devleti" geleneklerinin yerleftirilmesinde 

anemli roller iistlenmi~ler ve dab.a anemlisi idari mekaniz

manin kurulmasinda gereken alt-y~piyi olu~tu.rmm,1ard1r. 

2. Osmanl1 Devleti'nin Kurulu~u 

XIII. yilzyilda pratikte de~ilse bile teorik olarak: Sel

c;uklu Sultani'na ve sonra i:lhan11'lara tab1 bir uc; beyligi 

olarak Eski,ehir civarindak:i Wrk-Bizans sin1r1 iizerinde ya

,ayan Kay1 a,ireti, u9larda yerle~mesinden itibaren Bizans 

alc!yhine etkili bir geli1'me s11recine girmi' ve XIV. yilzy1l-

(I} Kopriiltt, s.73-74. 

(2) a.g.e., s.78. 
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da Bizans'iD iQi~lerine kari,abilecek g{ice uia,mi~tir (I). 

I359'da ba~layan Rumeli'ye yerle,me hareketinin ardin

dan I.Murad zamamnda Balkanlarda Osmanli hakimiyeti peki~

tirilmi' ve I.:B&yezid doneminde devlet, Balkanlar ve Anado

lu' da gii9lii bir imparatorluk yapisina kaVUfilmu~tur {2}. 

:Bu hizl1 geli~mede rol oynayan faktorlerin belli ba~li• 

larl $ajl~ · ~zetlenebilir: 

I. cografi konumun fetihlere elver1,11 Eizans SJ.n1rin

da bulunmas1 beylige kendini yipratmadan ilerleme f irsati 

vermi11tir. Bat·i 'nin, onlar Gelibolu • yu zaptetmeden onlarin 

varligl.yla ilgilenmem.esi ve kom"u !iirk beyliklerinin, f arkli 

geli~me hedefleri yiizi.inden onlarla rekabet etmemesi bu kuv

vetle gii9sUz Bizansi kar,1 kar~iya b1ra.knu~tir {3). 

2. Osmanlilar'in Gelibolu'ya geQmesi uzerine bo~ ve 

zengin topraklar bulmak isteyen goQebe unsurlarin diler bey

liklerden Rumeli'ye go9mesi, bir yandan Osmanli ~eyligi'nin 

gilcUnU Anadolu'daki kom~ulari aleyhine arttirirken, di~er 

yandan bu durum Bizans ~opraklarin1n f ethinde ve buralara 

yerle~ilmesinde gereken insan faktortinU aaglami,tir (4). 

3. Devletin bUtUn ailenin mali sayild1gi beyliklerde 

prenslerden herbirinin kendine ait bolgede hiikUm siirmesi ve 

ailenin en bUyilgunUn hakimiyeti prensibinin ancak o gi19lU 

oldugu takdirde i~lemesi beyligi giderek zayiflatirken; Os

manli Beyligi'n.de bUtiln kuvvetin tek bir hilkUmdarin elinde 

(I) a.g.e., s.73-74. 

(2) a.g.e., s.I03-I05. 

(3) a.g.e., s.I05. 

(4) a.g.e., s.I07. 
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topla:mnasi beyligin 8nemli bir 19 karx.fikliga uSramadan et

kin bir idar1 sistem k:urmasinJ: kolayla~t1rmi~t1r 'I). 

4. Sel9uklu DeTleti'nde old~ gibi, Osmanlilarda da 

elde edilen araziDin Qeoitli degerde parQalara ayrilar~ 

asker! g5rev kar~1l1g1nda verilmesi illkede saglaa esaslara 

dayauan bir toprak dilzeni olutturmuf ve menf aatleri kendile

riDe tab.sis edilmif olan alaularin 1ktisad1 yiikse11,1ne 

bag].i olan timar ve zeamet sahipleri, o d5nemin iktisadi 

ve siyas1 kalkinnla.sinda rol oynam1~lard1r. 

5. Kurulu~ doneminde gelen hiikiimdarlar i9inde bulunduk

lari ~artlar1 realist bicim.de de~erlendirerek en uygun ge

ni~leme planlarini belirlemifler ve boylece beyligin kisa 

siirede geli~mesini sa~lam1~lardir. 

3. Kurulut Dtsnemindeki !dart Yapi 

Osmanli Devleti'nde Anadolu SelQuklulari ve flhanli or

neklerinden esinlenerek kurulan hukiimet mekanizmasinin teme

lini Divan kurumu te~kil etmi~tir (2). 

"!Urfitme kuvvetini temsil eden padi~ahin, ya da o olma

d1«1nda ulemadan olan vezirin ba~kanl1~1nda, hergUn~topla

nan Divan'da beylerbeyi tarafinda.n ytirUtiilen asker! ifler 

di,inda kalan gUnlUk devlet meseleleri konu~ulurdu. 

Divan'da ayrica, dilek ve ~ikayetleri olan hallc.n ba~

vurulari dinlenir, 9ozUme baglanir, sonra devlet iQleri 

gorU~ulmeye geqilirdi (3). Boylece burBlllez en qabuk ve do-

(I) a.g.e., s.I07. 

(2) Mufassal Osmanl1 Tarihi, C.I, s.93-94. 

(3) aog.e., s.36-0o 
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laysiz eekilde yoneticilere iletilir ve 9oziim1enir, bu da 

lditlenin yoneticilerine bail1l1gin1 sU.rdUrilrdu. 

Merkezt hiildimeti temsil eden Divan-i HUmayun.•dan ba~ka 

vezir-i lzamin, defterdar ila diier devlet ricalil'lin, ta,ra

da ise beylerbeyi ve sancakbeyilerin kona.kl.arinda di~anlar · 

kurma adeti(I) devlet dilzeniDi illkenin her tara:f.uia ula,t1r-

mistir • . 
Kurulu' a,amasinda, devletin 9at1s1, kar,ilas1.lan yeni 

durum ve ihtiyaQlara bagli olarak getirilen 9e~itli dilzen

lemelerle kurulmu~tur. Yend. getirilen yasal dUzenJ.emelerde 

islam prensiplerine batli kal1nmasi yaninda o za.mana kadar 

g6riilmemi\' uygulamalara d~ yer verildigi kanunnamelerden 

an1a,1lmaktad1r. Bu, kurulmas1na 9a11,1lan devletin ya~ayip 

gil~lenebilmesi icin rasyonel davranilmasi geregiJ.t.in sonucu

dur. Erken donemlerde Osman Bey'in koydurmu, oldugu Baq Ka

nunu yerel gerekler sonucu olu~turulmu, bu tilr yasalardan 

biridir { 2 ). 

Selquklularda oldulu gibi Osmanlilarda da hanedan i9in 

duzenli bir v.eraset sistemi olmayi~i(3) devletin ba,ina en 

layik olani ge~irmeyi ama~layan OiuZ an•anesine uygundu. 

Devletin usul ve adetlerine yenilerini ekleyerek kanu.nl.a,

tira.n Fatih Sultan Nehmed bile, kanunnamesinde veraset usu

lilnu dilzenlememi~, di~er tara:ftan Sel9uklularda ve diger ba

zi beyliklerde oldugu gibi, devletin saltanat milcadeleleri 

(I) SAmiha Ayverdi, TU.rk Tarihinde Oemanli Asirlari, C.I, 
2.B., :tstanbul, Daiii!a Yayiniari, !977, s.I70-I7I. 

{2) Mufassal Osmanli Tarihi, C.I, s.59. 

(3). Ismail Hakki UzUDqar~il~, Osmanli- Tarihi,C.II, 5.B., An
kara, TU.rk ~arih Kurumu Bas., !988, s.I6I.; Mufassal O.T. 
C.I, s.496. ~ 
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ile yipranip tedriaea y1k1lmas1lll. onlemek amaeiyla salta:na

ta rakip kardei:slerin katlini kanunla.,t1rmi11.t1r (I). 

D1«er taraftan bu kara.r geregince, ~ehzadelerden her 

birinin liderlik vasiflaril!llB. sahip, bilgili kimseler olarak 

yeti~tirilmesine ozen gosterilmesi de devletin ba~ina gele

cek liderin nitelikleri a~1B1ndan bir garanti olu~turmu~tur. 

~ehzadelerin kflqfik yai;itan itibaren sika.'bir e~itime tab! tu

tulmasi Vie belli b·ir yaf}a gelince sancak beyligine atanmasi 

oi:Uar1 idari i~lerde yeti~tirmi~tir. Bu sirada9 padi'ah gi

bi maiyetinde kap1 ha1ki bulunan ~ehzadeler, tayin yapmak, 

dirlik vermek yetkisine sahiptiler • .Ancak ie:raatlariDl. -e

sas defterine kaydedilmek Uzere- merkeze bildirmekle y11kttm.-

1UydUler. Etraflarina bilim adamlarini ve sanat9ilar1 top

layarak sancak merkezini bilim ve sanat merkezi ha11ne ge

tiren ~ehzadeler sava~ta ordu cenahlar1na kumanda ederek 

askerlikte de tecrUbe kazanirlardi (2). 

MUlk1 yapida, Ulke eyalet ve aancaklara ayrilmi~ olup 

eyaletlerde beylerbeyiler, sancaklarda ise sancakbeyiler 

merkezde vezir-1 izamin sahip olduguna bel'l.Zer bir hukuk1 ve 

kazai yetkiyle padi~ahi temsil ederlerdi (3). 

Devlet f ethetti~i bolgeleri mullct ve askert bir bail.a 

baglamak i~in toprak dUzenini -Selquklularda oldugu gibi

bir tiir ,artli veraset sistemine baglami~ti. Bu bakJ.JDdan 

daha onceki Tiirk devletlerinde ·aygulanmi~ olan timar siste-

(I) Uzun~ar~ili, s.I54.; Mufassal Osmanl1 Tar.,C.I, s.496. 

(2) Mufassal Osmanli Tar.,C.I, s.359-360. 

(3) Ayverdi, s.I51-I58. 
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mini U.9 dereceliye 91karm.:i.21, -tJ.marla haS'fra~sJ.Da zeamet ko

nulmak suretiyle-, ve bunu Anadolu'nun yamsl.ra ilk kez Ru-
. 

meli'ye uygulam1~t1r (1). 

Anadolu' da .:f'ethedilen toprag1n b.ir lo.snu sahiplerinin 

ellerinde birakilm1~, bir k1smi ise devletle~tiriJ•~$:tir. 

Rumeli'de ise fethedilen yerler -kilise ve manast~rlara ait 

vakJ.:flar dir,inda- devletin s~1l1:rd1. Bu topraklarlll bir 

kisDU. sava~ta yararl1~1 goril.len beylere.mUlk olarak verilir, 

diger kismi ise topragin geliri esas alinarak has, zeamet ve 

timar olmak Uzere iinitelere ayr1l1rd1. 

Osman Bey zamanindan itibaren, fethedilen topraklar ba

zi kumandan ve askerlere verilmd.~se de yerli halld.n toprak

larl.Ddan uzak:l&filtir1larak sosyal ve ekonomik baskilara tabi 

tutulmasinl.n onlenmesi, ve sonralari·, Qsmanl.1 hakimiyetine 
l.\l.lOr1nll'I 

giren Tiirk beylik1erindeki timar ve zeamet sahiplerinin,\ta-

ninmas1li'toplumda huzursuzluk ve direni,leri onlemi~ ve dev

lete itaati saglam1~t1r. 

:Sari~ yoluyla zaptedilen yerlerdeki halk, vergisini 

verdigi takdirde yerinde birak1l1yordu. Devletin buralara 

herhangi bir mildahalesi olmuyor, din serbestisine, ruhban 

sini.:f'lar1n imtiyazlarina ve topluluklarin geleneklerine do

kunulmuyordu~ ( 3). :Sunun yaninda, Anadolu'da bazi koylerin 

fi1tuhatlarda ele geqen esirlerden olu~t":il.gu sanilan hriatiyan 

(I) tsmail Ham! DaniQmend, Izahl1 Osmanli Tarihi Kronolojisi 
Qal, Istanbul, Tiirkiye Yayinevi, 1947, s.59. 

(2) Ayverdi, s.I57. 

{3) Kopriilu, s.IOS. 
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ahalisi ile birlikte bazi i~lere vakf edilmesi bir tak:im hiz

metlerin halka ula~masini kolay1a,tirm1,t1r. 

MUlkiyeti devlete ait olan miri topragin tasarru.fu baz1 

~artlarla fahislara birala:lmi~t1. Bu ,ah1slar has, zeamet ve 

t1mar sahipleriydi. 

Has, zeamet ve timar sahiplerinin bazi yiiktlmlUliikleri 

vardi. Sipahi yeti~tirmek, onlar1 elitmek ve te9hizatin:l. 

saglamak ba,ta gelen. g~revleri arasJ.D.daydi. »Oylece devlet, 

sava~ donemleri i9in gereken ordUDUD bUyiik bir kismilli ha

zineye yiik olmadan saglamanin yolunu bulmu~tu. 

Timar sahipleri ellerindeki arazinin bo~ birakilmama

sindan da sorumluydular. Bu yiizden dogrudan kullanilmayan 

topraklar o bolge halkina dag1t1larak: topraktan azami ol9U

de verim al1nmas1 sa~lan1rd1. 

!r1Dlar ve zeamet mUlkt, ve daha 90k askert bir hizmet 

kar11111ginda verildilinden sa.hibinin olUmU halinde aava~la~ 

ra katilacak nitelikte oglu varsa, tams.mi veya kili~ dilze

yindeki kl.smi ona verilir, kalan1 da ehil ve faal sipahiler 

arasinda bolUnUrdU. Toprak sahib! qa.11,amayacak kadar ya~l1 

veya sakatsa topragin bir kismi ile emekliye sevkedilir, di

ger la.aim ise taal sipahilere dag1tJ.l1rd1 {I). Boylece hem 

bir tUr sosyal giivenlik mekanizmasi i~letilir, hem de top

rak sisteminin verimlilili sUrdUriilUrdil. 

Kendilerine mUlk olarak arazi verilenlerin kurduklar1 

vakiflar, halkin kendiliginden olu~turdugu, geliri dtnt ve-

(I) Ayverdi, s.I6I. 
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ya toplumsa1 kurumlara tahsis edilmif, devlete y11k olmayan 

sosya1 gUvenlik kurumlar1 olarak devl.etin yiikiinii baf iflet

miflerdir. 

Bu durumda devlet te~kilat1 bir yandan asker1 esasla

ra, diger yandan arazi rejimine dayandigindan yar:l. feodal 

bir g6rf.1nfim sergiliyordu. Fakat bu durum Orta9a~ Avrupa'sin

daki mutlak ve geni~ yetkili feodaliteye benzemiyordu. Qiin

kti Osmanl1larda arazi:nin mUlkiyeti beyt-UJ. mal'e aitti (I). 

Eu sistemde, toprag1 i~leyen reaya veya k6ylU toprag1 

mamur etmek ~artiyla tu'tabilirdi. Alesi halde toprak ondan 

all.nl.p ba~kasina verilirdi. Fakat timar sahib! ile reaya a

rasindaki ihtiliflar mahalli kadil1klarca veya merkezden ga

len emirle QozUldU~den topra.k sahibinin reayaya yonelik 

keyf1 hareketleri onlenirdi (2). Boylece devlet toprak sis

teminden dUzenli gelir elde ederken, reaya ve toprak sahi

b! yasal bir disiplin iQinde tutul1llrdu. 

Bu donemde sUrekli f etihlerin ge•irdi~i diizensiz gani

_ metler yanin.da, toprak ve vergi siatemleri maliye i9in dii

zenli gelir kaynaklari olmu~tur. 

4. Devletin ±dare Te~kilati Ve Sosyal Tap1 

:Bu dBnemde herhangi bir mesle~e ad1mJ.lll. atanlar i1k ka

demeden ba~lar ve hiyerar~ik bir yoldan ge9erek mesle~inin 

(I} a.g.e., s.I59. 

(2) UzunQarQil1. C.I, I947,'s.249-~50. 
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gerektirdi&i bilgileri aldl.ktan ve ehl.iyetini kan1tladl.ktan 

sonra mesleginin yUksek mevkilerine gelebilirlerdi (I}. 

Idar1 te~kilatta, devlet ileri gelenleriDilt dah.11 oldu

gu miilkiye grubu, sec;ki.D ve yetenekli c;ocuklarl.n 6zel ve u

zun bir e«itimden sonra dahil olup, Qe~itli hiyerar,ik a,a

madaki idart gorevleri Ustlenerek yUkseldikleri gruptur. t
d.arenin en ae9.kin y5neticilerini kapsayan bu grupta ehliye

tini kanitlayanlar i~in D1van'a dahil olmak ve hatta vezir-1 

lzamli~a kadar yiikselme yolu a91kt1. 

id:arede dab.a miitevazi bir konumda bulunan kaJ.e.miye gru

bu, -defterdarlar, ni,anc1lar, reisUlkUttaplar gibi-, geni'

lemekte olan topragin ve devletin arazi tevcihirdn kayitla

r1lll.D tutuJ.mas1 ve yazi~malarin dUzenlenmesi gibi i~lerle 

ilgilenirlerdi {2). 

Onemli bir toplumsal statUsU olan ilmiye sinif J.Din rei

si ~eyhUlislam, azellikle devletin gelifme doneminde, vezir-i 

iza.mdan sonra en kuvvetli mevkiin sahibiydi. Devlet ve ida- · 

renin d1n1, hukuk! ve ki~iye ili~kin tasarruflari ~eyhUlisla-
,, \'-

min onayii:ti. ic;eren f etva ile mefruiyet kazanird1. Hatta ge-

reginde padifahin ~er•an gorevinin ehli olmadig1n1 ve taht

tan uzakla~t1r11mas1 gerektigini de ~eyhttlislam belirlerdi(3). 

Kapall. gruplar halinde te.,kilatlanmanl.n yayg1n oldugu 

bu yap1da ordu mensuplari da Qe,itli kollar1, hiyerar~k ba-

(I) Ayverd.j. s.I70-I7I. 

(2} a.g.e., s.!72. 

(3} a.g.e., s.!72. 
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samaklar1 ve kendine BzgU kurallari olan ayri bir kesimdi. 

Idart yapi ile toplumaal yapinin biribirinin yansJ..ma

si olmasina batl1 olarak sozkonusu grupla~manin toplumda da 

oluftugu gozlenmi,tir. ~oplumsal yap1da da, !dart dUzenleme

lerin ve yasal zorlamalarin tamam.en d1~inda, ~eyhleri, yo

neticileri, diBer g5revlileri ve ba.Al1 bulunduklari fUtUv

vet gelenekl.eri ile esna.fl1k da devletin resmt gorevleri 

gibi kapal1 bir orgUtlemneye dayaniyordu. 

Bir loncaya girip bir meslekte ilerlemenin de QeQitli 

fartlara ve hiyerar~ik bir siraya ba~li oldulu bu yapida 

hi9 kimse belli bir disiplin ioinde yillarca yeti~ip, qirak

lik kalfalik tecriibeleri ya~amadan ustaliga geqemezdi. Bo

zucu unsurlari bUnyesine almamaya y<:Snelik bu uygulam.a bir 

tur, otomatik kalite kontrolU yerine ge~erdi. 

Bu yapida Avrupa'da goriilen tiirde, ayricalikli bir a

ristokrasi sini!inin olmay1~1 dikkat Qekici bir ozelliktir(I). 

Gerqi II.Murad devrine gelindiginde, soylar1 Osman Eey zam.a

nina dayanan bazi ailelerin neredeyse kalitl.llleal olarak ida

rede onemli g5revler Ustlendikleri, askerlik yetenekleri ve 

servetleri ile tehlikeli derecede nU!uz elde ettikleri goz

lenmif tir. Fakat bu donemde, sozkonusu aileler arasindaki 

geQimsizlikten yararlanan padi~ah onlari ta,ra g8rev~eri ile 

uzakla'i,ltirarak nUfuzlar1n1 k1rm1~, ve Fatih Sultan Mehmed 

devrinde Qandarli Halil Pa'a'nin idaml.ll1n ard.tndan bu nU!uz 

bir daha eski kudretine ula~amaml.~tl.r (2) 

(I) Enver Ziya Karal, Osmanl1 Tarihi,O.V, Ankara, Tiirk Tarih 
Kurumu Bas., I947, s.3. 

(2) Mufassal Osmanl1 Tarihi, C.I, s.352-353. 
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II. B0LfiM: !DAR! YAPININ GEL:t~ME DOBEMiNDE 
MOD~ CABALARI 

I. !dart Yap1nl.n Yeni Dilzenlemelerle Geli~tirilmesi 

Kurul~an itibaren idare mekanizmas1n1n temelleriDi 

atmayi ba~armi~ olan Osmanl1 Devleti'nde, Fatih Sultan Meh

med'in o donem 19in bir tfir anayasa sayilabilecek finlU ka

nunnamesiyle idari yap1ya getirditi resmi dUzen yonetimde 

modernle~me Qabalar1nin ba~lang1cin1 olusturur. 

Fatih Kanunnamesi-~ nin getirdigi yeni dUzenlemelere g6-

re, padililahtan sonra en yiiksek rfitbede bulunan vezir-i ~zam 

vUzera ile Umeran1n ba~i olup, padi~ahin mutlak vekilidir. 

$eyhUlislam ise ulemaiu.n reisidir (I). Vezir-1 Azam daha 

Ustu.n say1lmas1na ra~en 9eyhUlislam ve padi~ah hocasi pro

tokolde diger vezirlerden Ustib!Jt konumdaydi (2). 

Yine Fatih Sultan Mehmed zaman1U1da ulema sag'lam esas

la.rla te~kilatland1rilm1~t·1. Buna g6re ibadet, imam ve diger 

cami mensubuna aitken; geleneklere uygulanan dinin medeni 

zihniyeti ulemaya aitti. Bu yUzden ulema hem dini hem siya

si otoriteye sahip oldu~dan ca.mi g5revlileriyle kiyasla

namayacak bir UstU.nl.U{le sahipti. Ayrica ulemanin 6gretmenlik 

n1telig1 de ba~larl.nda ,eyhUlislam oldutlu halde bagl.JJlaiz 

fertleri ile hiildimetin otori tes:Lnden bile Ustun olan manevi 

(I) Bu makam ba~ mUf tiiliik ~eklinde baflami~ ve sonralari 6-
nemi artmiftir. Onceleri padi~ah hocalar1 ve kazaskerle
re oranJ.a ikinci derecede kalan mUftiiler zamanl.a 6nem 
kazanm1e ve onlardan yUksek sayilmi~lardzr. Ozellikle 
Ebussuud Efendi'nin muftiilui\i s1ras1nda kazaskerlere Us
tiin gelmeye ba,layan mfift111Uk giderek en yiiksek ilmiye 
makam1 olm.u~tur. Uzunqar,111, C.II, s.590. 

(2) Uz1 • l. • C e • • S • c:;· I t ' ·· · ~· '"'.;~CLT.s.4.95. 
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gfica sahip bir s~ durumuna gelmelerinde rol oynam..I.fti. 

Bunun sonucunda ulema s1nl..f1 sultan ve vezirlerin mutlak ha

ld.miyetini dengeleyecek bir gUce ulaa,m1ftl. (I). 

Bu d5nemde, uzun siiren sava1t5lara ra~en iktisad1 ve ti

ca.r1. hayatta. ilerlemeler kaydedilmi~tir. Bazi ticaret ve U

retim:. .merkezleri Ulke topraklarina katilm1~ ve dolt! tilkele

riyle ticaret yapan tiicearlara kolayl:tklar saglanarak tica

r1 hayata canl1lik getirilmi,tir. Bolgeler aras1 ticarette 

de yabanc1 tiicea.rlar yerine Osma.nJ.i teb'as1 ti1ccarlar1n ge-

9irilmesi ic;in te41vikler uygulanmi(I ve onlarda.n daha az gfim

rtik resmi al1nmak yoluna gidilmi{:ltir (2). 

Osma.nl.1 Devleti, di~er devletlerle kars11a,t1r1ldi~1n

da sava~ teknolojisinde de ileri durum.daydi. !stanbul ku~at

masinda kullanilan buyilk toplar ve dal.11k arazideki kalele

rin ku~atilmasi siras1nda, o arazide toplar dokiile'bilmesi o 

d6nem 1Q1n ileri uygulamalar say1l1r. 

Ekonominin temeli toprak Urfinlerine bat11 oldultzndan 

arazi dUzeninin saglam esaslara bagianmasina gosterilen o
zen Osmanli eyalet te~k1lat1nin da XVI. yilzy1l ortalar1na 

dogru istikrarl1 bir yap1 kazanm.asl.1\da etkili olmu,tur. Fe

tihJ.er Anadolu ve Rumeli'de onemli eyaletler meydana getir

mi2J(3) ve eyaletlerin 5zellikle asker1 yonetiminden sorumlu 

olan beylerbeyilerin yonetimi altinda, sancakbeyilerin yo

nettigi sancaklar olu~mu~tur. 

(I) 

(2) Mufassal Osmanli Tarihi, C.II, s.654. 

(3) Uzun9ar~1l1, C.II, 580. 
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Kazalarda adlt ve hukuk! 1,1ere bakan kadilar ayni za

manda kazalar1n iafesi, belediye 1,1eri ve hilldimetin iste

di~i 11eylerin temin ve tedariki ile de ilgilenirler ve bu 

konuda beylerbeyilerin herhangi bir mudahalesi ile kar,11a~

mazlard1 (I). B6ylece hizmetlerin en ldiqiik birimlere kadar 

ula,masi salJ.8lll.1j hiildimet de, halk da bu konuda bir sorum

lu bulundu~u bilirlerdi. Idar1 mekanizmalar1n geliftigi 
WAri 

'8gim1zda halk i9inAaksakl1klarin sorumlular1lll. bilmek bu 

kadar kolay olmuyor. 

Yabane1. ulkel:erle ticaretini de f1atJ.Sa birakmayan O_sman

li Devleti'nde yurt ditina Qikarilma izni olan efyanin ka

litesine 6zen gosterilmi~tir. Bu bak1mdan e~yalar dikkatli 

bir kalite kontrolilne tabi tutulmui, ve ancak hassas bir in

celemeden aonra miri damgasiyla damgalanarak yurt d1~indaki 

rekabet gticilniln siirdUrUlmesi bir devlet politikas1 olmu~tur. 

Ayrica, Osmanli Devleti, XIV, XV ve XVI. yilzyillarda 

ordu ve donanmanin birinci derecede ihtiyaci olan esyalar1 

yurt d1~1na muhtaQ olmadan i9eriden tedarik etmek ve boylece 

ola~anUstu zamanlar:r s1lc.n.t1ya ~amadan atlatmak i9in gere

ken tedbirleri almi~ti. 

Fatih Sultan Mehmed zaman1nda esas yap1si ana hatlar1y

la belirlenen Osmanli idare sistemi sonra gelen padiQahlar 

devrinde de gelifmesini silrdurmuttur. Sekiz yillik saltana

tinin. 9ogunu seferlerde geQirmi~ olan Yavuz Sultan Selim' in 

(I) a.g.e., s.58!. 
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de bir kanun yap1cis1 olarak belli su~lar1 ve bunlarda uygu

lanacak hukuki kurallar1 ortaya koydugu bilinmektedir (I). 

Bu donemde, islam'da Peygamber'in hale:fi olarak kabul 

edilen ve Islb cemaatinin baip.nda hulunan en yiiksek reise 

tanJ.nan Unvan olan "halifelik" Mis1r'1n fethi ile Osmanlila

ra ge~~(2) ve bu dui.-ua devletin islAm dUnyasinda liderli

gilt.i de beraberinde getirmiQtir. 

Bundan sonra, mevcut yasalarin Kur•an.-1 Kerim'den al1n

DL1.i1 olmasi ve onlar1 uleman1n tef sir etmesi hukuk~u-ililhi

ya tcµ.lari idari mekanizmada onde gelen bir konum.a yiikselt

miQtir: 

"Ancak hem hiikU.mdar, hem hali:fe olan Kanuni Sultan 
Siileyman onlarin fizerinde, :Batl.11 Hiikiimdarlar.1.n Papa'
ni:a elgilerine kar~i yapmaya asla cesaret edemeyecekle
ri bir hakimiyet, disiplin ••• kurmu~tu ••• HU.kiimdar ile 
rub.ani lider bir ki,ide birle,iyor, seyhiilislam onun 
tarafindan tayin veya azledilebiliyor ve ulema s1n1f1 
da onun vicdan konseyi oluyordu."(3) 

Fatih KanUDnamesi ile esas itibariyle devletin te~kila

t1na ilifkin hususlar diizenlenmi~, Kanuni Sultan Siileyman·da 

iinllii kanUDnamesi ile daha ziyade adli ve .mali konularda di.i"'! .. : 

zenlemeler getirmifti. 

Kanuni Sultan Siileyman zama.n1nda devletin mali i~leri 

basitleQmi~ ve dUzene girmi~ti. Hazineye giren gelir kaynak

lari belirlenmi@ ve her y1l gelir-gider biityesi hazirlanmasi 

ciddi bir uygula.ma haline getirilmi,tir. Resmi esaslara bag

lanmi~ alan vergiler devletin dUzenli gelir kaynaklarini; ma.

den i~letmelerinden alinan vergiler de diizensiz gelir kay-

(I) M~assal Osm. Tar., C.II, s.776. 

(2) a.g.e., s.774-775. 

(3) Lamartine, C.IV (Olgunluk gag1), s.859. 
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naklarini olu,turuyordu (I). 

Devletin genel bir borcu yoktu. Sila. dilzen1emelerle Qa-

11,an maliyede bugi1nkii maliye bakan1 olan defterdar her ak

fatn devlet hazinesinden yapilan gider ve .gelir hesaplar1ni 

Qikarir, haftada iki defa da vezir-1 azama hesap verirdi (2)~ 

Ordu ise altin Qaginl. ya~iyordu. Bir Avrupalinin bu ko

nudaki gBzlemleri ,oyleydi: 

":B'izim askeri sistemimizle Turk sistemini karfila~
tirinca gelecegin bize neler hazirlad1~1nl. dU,iinup kor
kudan titriyorum ••• Qilnld1 Tfirk Ordusu sirtl.l'll kuvvetli 
b.ir imparatorlu.fun geni~ kaynaklarina dayamiq, zinde, 
tecrlibeli, sars1lmamJ.f bir kuvvet. Askerleri zafere a
l1tIDJ.,, , zor ~artlara dayanma kabiliyetine sahip, inti
zam ve disipline riayetkh, uyanik ve kanaat ehlidirler. 
Bizimkilerde ise umumi bir fakirli~e mukabil hususi is
raf, y1pranm.i.~ kuvvet, maneviyat bozuklugu ve idmansiz
lik var. Serke~ askerler, aza kanaat etmeyen subay1ar. 
Disiplin kavramiyla alay ederiz. Ba~ibo~luk, sarho~luk:, 
serke,lik, zevke dU~kUnli!k bizde olabildigine vardir. 
Daha kotusU yenilgiye al1tp11~ bulunmamizdir~ (3) 

_:Ba di~made dev-let-yonetJmi'Vide. yetkili ~olan, si.ya.st·, .au• 

11 ve idar1 konularin gorU,iildUgu Divan-1 HUmayun yan1nda, 

vezir-1 azamin ba~kanll.k ettigi, yiice bir mahkeme niteligin

deki Bab-1 111 diva.ninin haftada be' gttn.yapti~1 ve dwvletin 

bilyiik memurlarl.nl.n katild1i1 toplantilarda teb~adan ~ikayeti 

olanlar dinlenirdi . (4). 

Devletin idari etkinliginin en onemli temellerinden bi

ri olan gorevlerin ~ahs1 yetenek ve liyakate dayali olarak 

verilmesi bu donemde de kesin bir uygulamaydi. Soyundan do la- A 

yi ya da il timasla kimseye digerinden Ue:tiin riitbe ver.ilmeme-

(I) a.g.e., s.862. 

(2) a.g.e., s.864. 

(3) Ogier Ghiselin De Busbecg, Ttirkiye'yi Boyle GordUm, der. 
Aysel Kurutluoglu, k.y., Kervan Kitap91l1k, t.y., s.I04. 

(4) Lamartine, C.IV, s.87I. 



. -24-

si memurlara kendi qabalariyla yU.kselme yolunu &Qiyordu. 

Idarenin bu rasyonelligi o donem Avrupa•siyla ve s~ 

donemlerle kar,11a,t1r1ldl.ginda devletin bu alanda ne ka

dar ileri oldugunu gosterir. 

·. - ,, . -- ~-" ••• 11an ve fOhret, yiiksek 1dar1 mevkiler liySkat 
ve maharetin mUkafatid1r. Tembel ve pi~irik olanlar, 
kotU niyetliler i~in yUkselme yollari kapalidir ••• 
!U.rklerin giri~tikleri her i~te ba,ari kazanmalarilliD., 
Ustiin bir irk haline gelmelerinin ve giin ge~tikQe dev
letin hudutlarini biraz daha geni~letmelerinin sebebi 
bu olsa gerek." (I) 

2. Bu Donemde Avrupa Kar~1a1nda Durum 

Kanuni Sultan Siileyman'in tahta Qiktigl. donem Avrupa!.. 

nin gelecek kaygisiyla diifilnmeye bafladigi doneme denk dif

fer. Bu donemde Avrupa, bir taraftan skolastik dtt~iinceden 

siyrilip kiiltiir ve sanayi geli~imine Bnayak olurken, Ameri

ka'nin keQfi Avrupa'nin iktisadi ve ticari hayatini canlan

dirnu~ ve Avrupa'da siyasi denge kurulmasi yolunda ilk i~a

retler belirmi~ti; Denizct devletler yeni Ulkeler edinmi~, 

tiearet yollari degi~mi~ ve yeni bir iktisat siyaseti dog

mu~tu. Katolik zilµliyetin karQisina 9ikan Luther hristiyan~ 

liga getirdigi yeni mezheple kilisenin cehalet ve taassubu

nun sikl.~t1rd1g1 Avrupa dUsiincesine yeni bir y<Sn vermi~ti,2). 

Bu sirada en parlak qagl.nda bulunan Osmanli Devleti'nde 

kurulu~tan itibaren kazanmaya alifmi~ olan devlet ve halk 

(I) Busbecg, s.64. 

(2) Ayverdi, s.340. 
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psikolojisi dU~aDJ. Byle kll~iimsUyordu ki, I606'da Avusturya 

ile yapilan Zitvatorok AnlaQmasina kadar, kom,u devletlerle 

yap:l.J.an bari' anla~alarinda4 bu devletler bar1~ ve dostl~ 

bozacak giri~imlerde bulunmadik~a Osmanli Devleti tara.f J:ll

dan rahateiz edilmeyeceklerine dair ferman verildigi halde, 

kar~1 tara:ftan teminat istenmez ve sinl.r tayini gibi konula

rin fazla Uzerinde durul.mazdi. 

"•••b¥giln kapitiilasyon denen o yabancilara bah~e
dilmi~ ticar1 ve iktisad1 imtiyazlar da yine, hep o 
nef se gUvenin, kom@u devletler teb~asina ikram ettigi 
bir hukuk:, iktisad ve kazt bah~i~inden baQka birfley 
de~ildi." (I) 

Qiinkii devlet bu c~mertliginin zararlarini g6rebilece~ za.af 

gilDlerinden 9ok uzakti. 

Bu dBnemde idarenin etkinligi, ordunun disiplini ve har

be hazirlik dereeesi di~er devletlerden olduk~a UstUndU. Eu

na ek olarak, padi,ahlar din adamlarinin halk Uzerindeki nU

fuzundan da yararlanmiQlar ve milliyet prensibinin geli~medi

~i donemJ.erde dini ba~lar1 millet kavramiD.l.n yerine kullana

rak halkin destegini ve mUcadele azmini canl~ tutmuolardi. 

Osmanl.ilarda tamamen dah.111 olan dinin bu birleQtirici rolU, 

yine eski ve koklU bir ge9mi~e sahip oldu~ Avrupa'da ayni 

dinden devletlerin din birligi sonucunda olustt1rdugu bir tiir 
' 

ittifak feklindeydi (2). 

Devletin toplumsal hayat1nda Tiirk-MUslilinan unsu.r !dare, 

(I) a.g.e., s.348. 

(2) Mufassal Osm. Tar., C.II, s.I065. 
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siyaset ve ktiltiir alaninda hakimdi. Ancak onlarin zihniyeti 

ekonomik giri~imlere kar91 kayitsiz kal1yordu. O siralar 

halkin genel ref ah dUzeyi yiiksekti am.a bu refak doner bir 

sermayeden kaynaklanmiyordu. Bu,siyasi ve asker! hamlelerin 

getirdi«i bir zenginlikti ve gUniin birinde kaynali tikanir

sa kuruyacagi kesind:. Oysa Avrupa'daki gibi tiear~ ve ik

tisadi alanlara yat1r1lan sermaye 1Qin boyle bir tehlike o

lamazd1. Bu tiir sermaye Qogalir, kapitalist ise giderek dev

let adami ve hatta devlet ttzerinde etkili olabilirdi. 

!fte ihmal edilen bu iktisad1 politika yUzilnden oahis 

ve zUmre kapitalizmi Osmanli Devleti'nin iktisadi ve ticart 

hayat:uu. zamanla Yahudi ve diger gayri-muslim teb'anin eli

ne ge9irmiftir (I) 

Diger taraftan sUrekli f etihlerle merkezden uzakla9il

d1k9a devlet, yasalar, edebiyat, debdebe, ,an ve siyaset a

lanlarinda gelifiyor; buna karfill.k idari sistem yozla~iyor

du •. B~ .aat111 oiaru 4eY1et·. erdh "Yit. ,h~'t' ·.olp-ak· ea. yitce 

!l1lkH-:lar6z.eri,1r.i:a ~letlerinde nUfuzu giderek azaliyordu.ll) 

"Din, adalet, hukuk, sava~ kabiliyeti bu millette 
geli~irlten, Batili milletlerin ozelligi olan intizam, 
birlik, hiyerar,ik sorumluluk mizac1nda boQluk oluyorau. 

Du.rumuna bakarak neden sonra idari tevktlatindaki 
bozuklulu farkedebildi, reformcu hiiklimdarlarin1n ve dev
let adamlarinin eliyle kendisini toparlayabilir. Son 
iki hUklimdarlari Mahmud ve AbdUlmecid, devirlerini ve 
hayatlarini mill1 yenile~meleri i9in harcam1,1ard1.n{3) 

(I) Ayverdi, s.409. 

(2) Lamartine, C.IV, s.872-873. 

(3) a.g.e., s.873. 
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III~ BOLtlM: iDARf YAPIDA BOZULMA StlREc± 

I. Merkezt Idarede Bozulma 

XVII. yiizy1lda rasyonel ve disiplinli idart yapisinl. 

tamamen kaybetmi'i olan devletin bozulma sUrecini incelemil} 

olan Koqi. Bey, bozulman1n devletin en parlak q.a~lllda, Kanu

ni Sultan SUleyman zaman.t.nda ba~lad1g1ni belirtmi' ve bu:nu 

foyle a~l.klami~t1r: 

I. Padi'ah bizzat Divan'da bulunmayi kaldird1. Bunun 

sonucunda, degil kl.liq erbab1, beylerbey1ler bile padi~ah 

tarafindan tan.1.nma.z oldu (I). 

2. Padi'ah eski dUzene uymay1p, has hademelerinden si

l!b.tar1 olan Ibrahim Pa~a'yi birdenb1re vez1r-i azam yapti. 

Zamanla her pad1~ah Bzel kullarini one ge9irip az zama.nda 

vezir-1 azam eder oldu. Onlar da gorevlerin1n gerektirdigi 

b1lgilere sah.ip o1mad1klari halde mev:kiin verdigi gururla 

sormaya da tenezziil etmediler (2). Bu, devle~in ehl1yet, 11-

y~at ve tecrflbeye dayali eski ids.rt. duzenini bozdu. 

;. RUstem Pa,a ile evlendirdi~i kizina pek ~ok araziyi 

mi.ilk olarak verdi. Onlar da hayir yapip bir kisminl. vakfet

tiler. Eskiden sultanlarin vefatinda haslar1 m1r1ye alinir

ken sonra gelenler de vakfetmeye ba~lad1l~r. Boylece hazi-

(I) Koxi :Bel Risalesi, Qev. Zuhuri Dani~man, I.B., istanbul, 
Mi.111 E itim Basimev1, 1972, s.68. 

(2) a.g.e., s.67-68. 
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neye ait olan bu haslar kayip oldu (I). Boylece toprak diize

ni ve hazine ilk darbeyi yedi. 

4. Padi~ah haslari ve mukata.al.ar (hazineye gelir geti

ren kaynaklar) vezir-+!zam RU.stem Pa,a tarafindan iltizama 

verildi. Namuslu emi.nlerin bunu kabul etmemesi yiiziinden, na

mussuz Yahudi eminler bunlar1 ele ge9irerek padi'ah hasi 

k5ylerin harab olmasina yol &Qtilar (2). 

,. Padi'ah askerin kuvvetini, hazinenin zenginligini 

goriip sf.is ve ihti~ami arttirdi. Vezirler de ona uydular. za

manla onu alinamayan israf yiiziinden makam sahibinin geliri, 

askerin Ucreti yeti1mez olunca rUsvet ve di~er yolsuzluklar 

bafladi (3). 

II. Selim'in padi,ahl1f1nda devlet yonetimini teslim et

tigi Sokollu Mehmed PaQa devletin endi~esiz ve baaa.rili de

virlerini sekiz y1l dah.a uzatmayi ba~arm1tt1(•); ancak son

ralari gorev verili,inde eski usulUn bozulmas1 devletin ba

~ina boyle ae~erli devlet adamlar1n1n geQmesine f1rsat·ver

memi~tir. 

Ko~i Bey'e gore, III. Murad devrine kadar vezir-1 ~zam

larda tam bagl:DlS1Zlik olup, i~lerine kimse kari~maz ve padi-

15ahla aralarl.l!ldaki gorfifmeleri kimse bilmezdi. Ancak bu do
nemden sonra nedimler ve padi~ah yakinlari padivahtan yiiz 

bulu~ riitbeler edinip devlet,.if}lerine kar1~maya ve vezir-i 

(I) a.g.e., s.68-69. 

(2) a.g.e., s.69. 

(3) a.g.e., s.69. 

(4) Uzwnc;ar~1l1, C.III/I, 3.B., I983, s.4I. 
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azamlardan olur olmaz isteklerde bulunmaya balillad.ilar. Gide

rek itham ve 1£tiralarla kendilerin.e uymayan devlet adamla

r1nl.n kimini si.Jgiin, kimini idam ettirip baz1sl.1Un da mal1ni 

almaya yoneldiler'!) Bu, devlet y<Snetiminde ba~layan kaosun ilk 

ifaretiydi. 

Yin.e III.Murad zamaninda valide sultan, musahipler v.e 

padifaha yakin olan diger niit'uzlu ki~ilerin iltimas ve etki

leriyle, liyakat ~e hizmet dikkate alinmadan vezirlik dag1-

t1lmasina bagl1 olarak vezir adedi artmi,, eyaletlere bile 

vezir valiler tayin edilmi~ti. Bu ortam.da valiler, tayinleri 

iQin padi~aha yakl.n olanlara bUyiik miktarlarda ri1~ve~ verme

ye yonelmi~lerdir ( 2). Boylece b.ir yandan vezir-i azam ve 

devlet adamlar1 arasinda rUQVet iyice yerle~irken, §emsi Ah

med Pa~a. Sinan Pa~a gibi bazi 9ohretli pa~alar da rUQveti 

•hediye" adiyla saraya da kabul ettirmi~lerd.i (3). RU~vet de 

onemli gorevelere i(Sinin ehli olmayan kiQileri getirip idari 

dtizeni yozla~tirm1~, yayginla~an israf devletin masraflarini 

arttirmif!, parayla saglanan niit'uz yUziinden kal'l:unlar uygulana

mas hale gelmif ve idarede bozulma ka9inilmaz olm~tur. Za

man zaman, su~u goriilen devlet adam.larinin mallarinin mUsa

deresind.. mtibah saymak da devletin adalet anlay1Qina darbe in

dirmi,tir. Oysa idarenin yiikselifl d<Sneminde bunun dti~iincesi 

bile su~tu. Eunu II.Murad'a teklif eden veziri Fazullah Pa~a 

(I) KoQi Bey Risalesi, s.20. 

( 2) Uzuru;ar~il.1, C. III/I, s ., IIB. 

(3) Mu£assal Osmanli Tarihi, C.III, s.I379. 
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once gozden dU~mu,, sonra da azledilmi~ti.(I). 

~u donemden itibaren musahipler ve ozellikle saray ka

dinlari padi~ahlar UzeriDde nii!uz olu~turmu,1alve ~evresi
nin etkisinde kalan padi~ahlar -ba~ta III.Murad- vezir-i a
zamlari bu etkilerle..:.1htrdikl.eri emirlere gore hareket etmeye 

zorlam1Qlar ve bu yerli yersiz mildahalelere onlar1n itirazla~ 

ri ya da i~in ehli o1mamalari ifleri daha da karif1t1rm1(Jt1r.\;) 

Yi.De III. Murad donemine kadar padi~ah.lar direktif ma

hiyetindeki, el yaz1larl.n1 i~eren hatt-1 hiimayun.J.ar1n1 ancak 

ol~anUstii durumlarda Divan-i HUmayun'a gonderirlerken, bu 

donemden itibaren padi~ah Uzerinde etkili olan 'ahislarl.ll 

etkisiyle sik sik hatt-1 hilmayunlar ~ikarilmaya ba~landi. 

Hatt-i hilmayunla 1~ goriilmeye ba~laninca Divan'dan vilayet

lere gonderilen fermanl~ra itibar azalmi~ ve boylece vezir-i 

lzamin nil!uzu bUyi.ik ol~Ude k1r11mJ.,t1 (4) 

Devletin kurulu~undan ba,layarak idart m.ekanizmanin eh 

onemli ogesi olma ozelligini korumu, olan Divan da bu donem-

(I) Ayverdi, C.II, 2.B •• !978, s.28. 

(2) Valide Nur Banu Sultan, padi~ahin kizkardefi Esmahan Sul
tan, haseki Safiye Sultan, harem kilercisi Yahudi Kira 
Kadin, harem kethildasi Canf eda Kadin, musahibe Raziye 
Hatun padi'ah UzeriDde .e etkisi en qok hissedilenlerdi. 
Bunlardan Venedik asilli Safiye Sultan kocasi III.Murad 
ve o~lu III.Mehmed zaman1nda Osmanli Devleti'niAVenedf.k
lilerle has111 hale gelmmnesine gayret etmi,, .D&lma9yala
ki bir s1n1r meselesini Venediklileri meDlllll.n edecek fe
kilde halletmi,tir. RU11ve:b i~lerine arac1l1k eden Ki:m 
Kadin bUyiik bir servet yapmi~ ve bu servetin Di:Lfuzundan 
faydalanm1~t1r. Ca.n:fed! Kadin ise Diyarbak1r valisi iken 
&f1r1 zulmiiDden dolayi azledilince tstanbul'a gelen kar
de~i Deli tbrahim Pa,a'y~ 1ki ay sonra eski gorevine ia
de ettirmi~ti. (Mufassal Osmanli Tarihi, . C. III, s. !348.) 

(3) UzunQar~1l1, C.III/I, s.120. 

(4) a.g.e., s.I2.3.;~Mufassal Osman11 Tarihi, C.III, s.I399. 
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den itibaren onemini kaybetmeye ba~lam1,tir (I). 

Idarenin yozlaQIRaya ba~ladl.g1; fakat devletin hala si

yas! ve askert bazi kazan9lar elde edebildigi bir s1rada~ 

$ah !ahmasb'in olilmii ile ba~layan taht kavgalar1nin zay1f

latt1g1 iran•a safer aQma hevesinde olan baz1 devlet adamla

rina ve padi~ah.a bu sef erin faydadan QOk zarar getirecei!ni 

bir turlU dinletemeyen Sokollu Mehmed PaQa bU~ Qabalarina. 

ragmen sava~i onleyememi~ti. Bun.dan sonra Sokollu'nun olilmii, 

savafl.n oidki yl.l siirtmcemede kalmasi ve devlet ada.mlarinin 

birbirine dtt~mesi idari bunalim1 iyice gozler oniine serer

ken, devletin mal.t giicUne~:ve ordu disiplini?te ~k pahal1ya 

malo::,.xnu,tu (2). 

Bu siralarda derebeylik sisteminin krall1klar lehine 

qozUme gidiyor olmasi Bat1 1ya iimit verici bir gelecek vaad 

e&iyordu. Bu.nu biraz geciktirip Osmanli Devletfne va.kit ka-

(I) Divan-1 HUm.ayun., iiyeleri bak1m1ndan giinUmUzUn Bakanlar 
Kurulun.a, goriilen i~ler bak1mindan bir yonilyle meelisle
re, bir yonUyle yiiksek mahkemeye ve di~er yandan birkac 
bakanligin 1,1eriDi bUnyesinde toplamJ.fl bir ba~bakanl1ga 
benzerdi. 
Fatih Kamrnnamesinde belirtildi~ine gore Fatih Sul tan 
Mehmed zamaninda hergtin Divan toplantisl. yap1l1r, dort 
gUn de padi,ahin huzuruna arza gidilirdi. XVI. yilzyill.n 
ikinei yarisinda toplantilar dort gilne indirilmi~, iki 
gUn de arza gidilmi~tir. IV~Mehmed zamanindan XVIII. yttz ... 
yil ba~ina kadar bazen haftada'dki bazen dort kere top
la.nilmi~tir. III.Ahmed, I.Mahmud, III.Osman zamaninda 1-
yice terkedilmi~, III.Mustafa zamaninda halkl.n ~ikayet
lerinin dinlenmesi i9in haftada bir toplanti yapilmi~, 
I768 1 den itibaren Divan alti haftada bir toplanm1,t1r. 
Bundan sonra D1va.n"da goriilen 1,1er sadrazamlik dtvanina 
ve Pa~akap1s1 denen sadrazamllk dairesine intikal etmiQ
tir. {Mufassal Osmanl1 Tarihi, C.III, s.1448.) 

(2) Ayverdi, C.II, s.I4. 
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zandiran tek ~ey o bitip ttlkenmez Katolik-Protestan milcade

lesiydi (I) • 

2. idar! Bozulmanin Ta~ra Uzerindeki Etkileri 

Osmanli Devlettnde ilk te~kil~tlanmadan itibaren mUlk! 

ve asker~ esaslara dayanan ve verimlilik prensibinin i~ler

ligini garanti eden bir toprak sistemi ile birlikte disip

linli yerel yonetimler geli~tirilmd.,ti. 

RUstem Pa,a zam.aninda.n itibaren haslarin iltizama ve

rilmesi ve mUltezimlerin koylUyU ezmesi A.nadolu'da huzurun 

ka9mas1na neden ~lmu~tu(~ III.Murad devrinden itibaren ise, 

bo11ala.J:1L timar ve zeametlerin kanuna aykl.ri olarak verilmesi 

devlet dUzeninin temeli olan toprak sisteminin bozulmasina 

yol a9mi~tir.(3). 

Bu donemde vezirler iQ halkl.lltl.n isteklerine kar~~ Qika

madiklarindan, yillarca once f ethedilmi~ yerleri pa,maklik, 

arpalik, miilk olarak ele ge9irmelerini, adamlarina timar ve 

zeametler verdirmelerini ve k1l1c; erbab1nin dirliklerini 

kesmelerini engelleyememi~lerdir. Bu durum hem devlet hazi

nesine QOk zarar vermi~, hem de devlet savunmasizun 9ok o
nemli bir unsuru olan t1marli askerini zayi!latarak devle

tin askeri dUzenini y1pratmi~t1r. Qiinkii giderek disiplin bo

zulmu~, u.lufeli askerin niifuzu artmi~ ve onlar:t.n onde gelen-

(I) a.g.e., s.I6-I7. 

(2) Uzunc;arlilili, a.III/II, 4.:S •• !988, s.292-293. 

(3) KoQi Bey Risalesi, s.32. 
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leri vUkela ile birlik olup zaman zaman iQ kar1~1kliklar ve 

hatta ayaklanmalar ~ikar1lmas1nda rol oynami~lardir (I). 

Diger taraftan zeamet ve tl.Inarlar1 fstanbul'dan vezir-i 
' 

~zamin vermeye ba~lamasi da timar sistemini olumsuz yonde 

etkilemiftir. Qfinkfi eskiden beylerbeyilerin haks1z tJygula

malar1nda hak sahipleri Divan-1 Hiimayun•a gelip ~ikiyet e

derlerdi. Oysa yeni durum 'ikayet merciini ortadan kaldirmi' 

oluyordu. 

Timar ve zeametlerin erbabina verilmemesinin yanisira 

mirasq1si olmayanlardan kalan arazinin de nmukataa-i mirtye" 

adiyla hazineye al1nmas1nd8.?1 hazinenin kisa donemde k~r ede

cegi zannedilmifse de, verimsizle~en timar sistemi uzun do

nemde hazine i91n zararli olmu~tur (2). 

Ote yandan ilmiye s1nif 1xun bozulmasina bagli olarak 

devletin ~er't ve hukuk1 kanunlarinin uygulayicilari olan 

hakimlerin yolsuzluk ve ehliyetsizlikleri toplumsal huzuru 

bozarken. sava~lar ve diger sebeplerle Qiftini birakan koy

ltiniin celal1 olmas1 ve Anadolu'da serbest9e dola~an asker 

ka~aklarinin ~ekaveti yUziinden varidatin azalmasi mal1 du

rumu iyice s~sm.i~, paranin ayar1 bozulmu~, ticar! ve ikti

sad.1 buhranlar basla.mi~tir . (3). 

Aslinda III.Mehmed'in saltanati s1ras1nda mahalli bir 

itaatsizlik davasi olmaktan Qikip bir toplumsal dert halini 

(I) KoQ:i Bey Risalesi, .s.22-2;. 

(2) Ayverdi, C.II, s.28. 

(3) Uzun9ar~il1, C.III/I, s.!20.; C.III/II, s.292-293. 
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alan, bir veya birkac;i bastirilirken ayni zamanda veya ki

sa arall.klarla yenileri patlak verdiginden bir tiirlU onU a-

11namay~ eel~t isyanlari o donemin idari bozukluklarinin 

hir sonucu ola.rak do~u~ ve birkac hUkiimdar devrinin belli 

ba\!ll. olayi olarak sUrmUliJtii (I). 

Uzun siiren sava•lar mUstahsil sinif indan pek QOk kimse

:rll.n topraklarindSJ:t uzak kalmasina yol a9mif1, hu durlllm da gi

da ve e~ya fiatlarinin yi!kselmesin:e neden olmu(Stu. Qiftqi:nin 

gilciiDU. a~an vergiler bunlar1n bir kism1n1.n topraklarim. b1-

rakm.asina kadar varmif -9ift bozan reaya-, bunun sonucunda 

Anadolu'da hiikilmet yo~etimi zedelenmi~tir (2). 

Para dejerinin dUftiigti donemlerde eiilus bah,ifi, irlam, 

terakki adi~ bir takim paralarla kayiplari kismen tellf 1 

edilea ve buna ra~en huyauzlanan devletin itibarli askeri 

kapikulu kar,isinda timarli sipahilerin dururnu iyice bozul

mu~tu. Muha:f1zl1k gorevi ile bulunduklari yerlerde halka 

kar~1 ~1mar1k davrani~luiyla dikkat- ~eken kapikulu, I59I.t--

(I) 

(2) 

Ha~ova'daki baaarin1n ardindan vezir-i lzam olan c1ga1a
zade Sinan Pa~a ilk i~ olarak orduda yoklama yapt1r1p, 
ttmar ve zeametlilerden ve uluf eli askerden otuzbin ki
'iyi firari defterine kaydettirip, dirlik ve ulufelerini 
kestirmi' ve idamlarin1 emretmi~ti. Vilayetlere tam1m 
edilen bu emir Uzerine, aralarinda sava~tan donenler bi
le bulunan. hayli euQsuz kimseler idam edilmi~, firari 
say1lanlarin bir k1smi da Anadolu'ya ka9m1f ve sonradan 
biraraya gelerek "celA11 isyanc1lar1"n1 olu~turmu~laird1r1 
(Mufassal Osmanli Tarihi, C.III, s.I637, I674.) 

Sava~lar yUzil.nden topraklarindan uzun sUre ayr1 kalanla
r1n ve 9ift bozan reayanin qo~ Anadolu'luydu. Topra~in 
Rumeli ile kiyi bolgelere oranla daha az verimli olmas1 
ve rU~vet ve vergi s1k1ntis1n1 Anadolu halk1n1n daha 9ok 
hissetmesi yiizu.mien Anadolu Rumeli'ye oranla daha peri
Qandi. 
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den itibaren cizye tahsili i9in4e kul.laiu.lma,a ba~layiztca 

kendisine para suiistimal1 yolu da apilm1f1, bu da httklimete 

olan sevgi ve gilvenin biraz daha sarsilmasina yol ac;mi~tl.r(I}. 

III.Murad ve III.Mehmed zamaninda sava,1arin QOk uzama

s1 da Ulkenin iktisadi, idari ve toplumsal biinyesini sars

mi,tir. I578-I590 1ran savaQinda yeni topraklar elde edildi

ginden s1kint1 fazla ve birdenbire hissedilmemiotir. A-mas

turya Savat:ilil'nda ise, o zamana kadar zafer ve ganimet kazan

maya ali~kin olan ordu maglubiyeti tatm1~, boylece hem milli 

gururu zedelenmif, hem de Dl@ddi menfaat saglayamayan disip

linsiz ordu,dilzeDini iyice kaybederek firara yonelmiQti. »u 
yilzden sava~in bUtiin y11kii timarll sipahilerin omuzuna kal

m1,t1. Sava~lar yiiztlnden topragindan ayri dU~en timar erba

b1 ve ailesi sikintiya dil~erken; dogru dUrUst sava~mayan 

kapikulu maa111ni almaya devam ediyorve zaman zaman in'am 

v.e terakkilere el koyuyordu. Bu da Anadolu halkinin hUkiimet 

ve kap1kuluna kar~i kirgin1ig1na. neden oluyordu (2). 

BUtun bunlara bagli olar~ III.Murad'in saltanatinin 

son yillarinda Anadolu'da gorlilen fekavet giderek bilyiimU9, 

ba.,1ang1crta be~-on ki~i olan fJaki gruplar1 zamanla kalabalik

la~m1~, kimi gruplar biribiriyle kayna~m1,, kimi gruplara 

yeni katilmalar olmu~ ve Anadolu'da devlete k~i itaatsiz

likte bulunan, soyguilll.ar yapan bilyiik kitleler meydana gel

mi~tir. (3). 

(I) Mufassal Osmanli Tarihi, C.III, s.I676-I677. 

(2) a.g.e., s.I677-I678. 

(3) a.g.e., s.I678. 
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3. !ktisadt Yapida Bozuima 

Geli~me doneminde devletin her yil padi~alun huzurun~ 

gelir ve giderleri tetkik edilen birbiit9esi vardi. Kanunt 

Sultan Siileyman'in vefatinda di~ hazinenin giAeri gelirinden. 

fazlaydi. Ancak bu tarihten otuz yil sonraya kadar aqiklar 

fazla degildi ve i~ hazineden kapatilabiliyprdu (I). 

±ran ve Avusturya seferlerinin devami, ba~arisizliklar, 

bazi yerlerin elden Ql.kmas1 ve .Anadolu'daki fekavet yiiziin

den tahsilatin azalmasi ve israf devletin maliyesini bozmu,,. 

kapikulu ocaklar1na muntazam maa~ verilememesi de orduda di

siplinsizlige yol a~1,t1 (2}. 

Osmanli Devleti'nde esas para birimi glimii' ak~eydi. Za

man zaman hissedilen gUmtl~ sl.kintisi gfimlifJ md.dsn oe:aklarini. 

kontrol etmek, sikke ve kUlqe ihracini onlemek, tedavUldeki 

para miktarin1 ayarlamak gibi tedbirlerle onleniyordu. AV

rupa' da ise Yeni DUnya'dan akan btlyiik miktardaki altin ve gtl

mil~ib! gelen bolluk ticareti canlandirm1,ti. Bundan yeterin

e:e yararlanamayan Osmanli Devleti'nde I584'te ak9enin dege

rinin diiQiirillmesi onemli sonuQlari olan bir devaliiasyon ol

du. Gilmii~ degeri dii,tiikQe altin ytlkseldi. Osmanli hammadde

leri Avrupa iQin ucuzlad1. Bunun ardindan hammadde ihraci 

-yasak olan alanlarda bile- ve mamul ithali, biiyiik 9apta ih

tikar ve diger bozukluklar sisteme yerleliJti (3). 

(I) Uzuncar~l.ll., C.III/II, s.333. 

(2) a.g.e., s.334.; a.III/I~ s.I25. 

(3) Bernard Lewis, Modern Tiirkiye'nin Dogu§u, Qev.Metin 
KJ.ratli, 3.B~· Ankara, Tiirk Tarih Xu:rumu Bas., I988, 
s.28-29. 
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Artan bUtqe a~1klar1 ve paranin degerinin dU~mesiyle 

birlikte ife karitan suiistimaller de durumu daha k5tule~

tiriyordu (I). 

Para i~lerinde biiyiik etkinliii goriilen, bir tur biiyiik 

·tuccar, banker ve sarraf durumundaki Yahudiler, zenginlik

leri ve yolsuzluklari ile devlet i~lerine de burunlarini 

sokmuflardi. ~zellikle gfimriik iltizaml. ve ticareti ele ge

Qirmelerinin ardindan destekledikleri bir politikanin etki

siyle bir akQe dart-be' par~aya ayr1larak piyasaya siirtilme

ye ba~l8.JllDli~, boylece par2.llln d~geri bozulmu~ ve altinin 

degeri firlami~tir (2). 

I589'da, darphane miiltezimi olan bir Yahudi, riifvetle, 

askerin maav1nin "ziiyuf ak9e" ile verilmesini saglami,(3) 

ve bunun iizerine 2.Nisan.I589 Pazar giinii kapikulu siivarile

ri toplu hal.de saraya girip Divan-1 Hiimayun•u basarak bazi 

devlet adamlarinin idamlarini istemi~lerdi(4). Devletin en 

yiiksek makamina kar~i giri,ilen bu silahli isyan devletin 

mali durumundaki bozukluiun goriilen bir sonucuydu. 

Bu olaydan sonra durum pek iyiye gitmemi~, iQ ve di~ 

problemlere bagli olarak hazinede para kalmadigindan dolayi 

I598'de Enderun'daki iiqyUz akqelik giimii~ e~ya darphanede e

ritilip yeniden akQe ~esilmi~ ve ziiyuf ak~eler toplanarak 

(I) Mufassal Osm. Tar., C.III, s.1380.; Uzunqar~ili, C.III/I, 
s.I26. 

(2)Uzun9ar~il1, C.III/I, s.!26.f Ayverdi, C.II, s.26-27.; 
Niglr Anafarta, "Osmanli ,!mparatoplugu'nda XVI. Ve .XVII4 
Yiizyillarda Para Ayarlamalari,".Hayat Tarih Mecmuasi, C.VII 
8.I (I.~ubat.I97I), s.27-28.; Lamartine, c.IV, s.IOOB. 

(3) 'lllfi\~sal Osm. T., C.III, s.r;ao.; UzunQar~ili, c.III/I, 

(4) Uzun9ar~ili, C.III/I, s.I25.; Anafarta, Hayat Tarih 
Mecmuasi.1~Lamartine, C.IV, s.Iooa. 



-38-

altin.in degeri biraz ind1r1lebilmi,tir (I). 

I623'te IV.Murad padi~ah old~da geqen altl sene siire

since dort padi~ah de~i~imi ve odenen ciillia bah'i~leri ve sii

rU.p giden sava~lar yiiziinden para degeri iyice dUfJmii,, esnaf

ta ihtikar artmi~, yiikselen fiatlar ve dU,en satin alma gUcii 

yiiziinden her tiirlU mal ve hizmete narh konmu~tu. Gerekaiz 

harcama.lari ASnleyen, kabarik asker ve hademe miktarini azal

tan IY .Murad_! dan~ sonra_ duram yine bozulmufl ve Ki:Sprilliiler do

nemine kadar bu konuda kayda deger hic:bir ~ey yap.1.lamami~t1(1). 

Uzun siiren seferler, iq isyanlar ve asayi~sizlik yiiziin

den, devletin yillik ihtiyacl.ll.1. kar~ilam.ak iizere oteden beri 

sava~ levizim1 haz1rlamakla yiikiimlil yerler XVII. yiizyil or

tala:indan ~tibaren kismen ortadan kalkmi~ ve devlet, eksik

lerini gidermek iQin di~ariya ihtiyaq duymaya ba~lami~t1r. 

Bu da hayli paran1n di~ariya gitmesine ve yurt iQine giren 

e~yan1n 19erideki tezgB.hlarla sanatlar1 olumsuz etkilemesine 

neden olmu~tu (3). 

Sonr~lari KopriilUler'in ~abalar1 sonucu maliye Viyana 

Bozgunu'na kadar a~agi yukari &Q1ksiz gelebilmi~ti. Fakat 

I683'ten itibaren Uc;r-dort cephede siiren sava~lar yiiziinden 

yeni vergiler ihdas edilmi~, bu da yetmeyince saraydaki al

tin ve giimu~ e~yadan para kesilmi,, ikisi bir akQe etmek ii

zere mangir basilmi~, zenginlere yeni vergiler konulmu~, ma-

(I} Uzunqar~ili, C.III/I, s.!26.; Anafarta, Hayat Tarih 
Mecmuasi. 

(2) Uzun9are111, C.III/II, s.334-335.; Anafarta, Hayat 
Tarih Mecmuas1. 

(3) Uzun~arf1l1, C.III/II, s.575. 
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11 mu.kataalar1n ve haslarl.Il i~leyecek olan bir yil sonraki 

gelirleri tahsil edilmi~, sonralar1 mali mu.kataalara mUlte

zim olarak talip 91kmamas1 Uzerine bunlar, de.fterde kayitl1 

vergileri Uzerinden kay~i hayat ,artiyla o yorenin ileri ge

lenlerine iltizama verilmi1' ve bu yolla eyalet ve sancaklar

da zengin ayan ve miitegallibe sin1flar1 turemi~tir (I) • 

• 4. Idar.t Bozulmanin Orduya Etkileri 

Dogal olarak idaredeki bozulmadan ordunun da etkilenme

si ~ok sttrmedi. III.Murad'in ~ehzadesi Mehmed'in siinnet du
~Unde marif et g<:Ssterenlerin ocak kanununa aykiri olarak ve 

yenic;eri a~asinin biitttn direni,ine ragmen(2) yeniQerilige 

kaydedilmesi devletin askeri timelinde ilk e;atla~1 olW}tur

mu,tu (3). XVI. yiizyila kadar Osman11 ordus~llll talimli ve 

miik:emmel yaya kuvveti olan YeniQeri Ocai1 bundan sonra geli

,1giizel yeni~eri yaz1lmas1 -rU.,vetle-, bunlarin ki~lalarda 

oturmayip evlerinde veya iflerinin ba~inda kalmalar1 v~ dev

~irme usul:UnUn terkedilmesi ocak dUzenini iyice ortadan kal

d1rmiftJ. ( 4) • 

±ran Sava~larinda ba§ari kazanan Ozdemiroglu Osman Pa~a~ 

nin Kafkas ve Dagistan ~aflar1nda.ki asker yetersizli~i yii

ziinden kanuna ayk1r1 olarak adam almas1 da kapi.kulu sUvari

lerinin bo~~ulmasina yoll ac;mi~ti. ( 5) 

(I} a.g.e., s.337. 

(2) Ko9i Bey Risalesi, s.4r.· 

(3} Ayverdi, C.II, s.20.; UzunQar,1li, C.III/II, s.274. 

(4) Uzun9ar~ili, C.III/II, s.277. 

(5) a.g.e., s.278.; Mufassal Osm. Tar., a.III, s.I379-I380. 
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Bu donemden itibaren timarlarin iltimasla verilmesi, 

Ozdemiroglu Osman Pa~a•n.tn 11Kafkas ve Dagistan seferlerin

de hizmeti vardir" diye katip, Q&VUf, konakq1 gibi gorevli

lere kanunsuz tJ.mar ve zeamet verdirmesi, mirasQ1s1z kalan 

timarlarin bir kism1n1n miri mukataaya kaydolunmasi ve muha

rip t1marl1lardan kalan bir kisim dirliklerin muharipler ye~ 

rine musahiplere ve saray soytarilar1na ve diger liyik olma

yan k1e1lere verilmesi timar erbabi arasina yabanc1larin gi

rerek tJ.mar sistemini ve buna bagl1 olan timarll. kuvvetini 

bozmalarina sebep olmu~tu. T1marl1 kuvvetinin Kapikulu Ocak

lariyla denge sagladigi dU~iinUlUrse devletin nasil bir prob

lemle kar,i kar,iya oldu~u anlamak kolayla~ir (I). 

Savav d1~1nda oyalayici bir ulrati olm.ayan ocak erbabi 

zamanla idealizmini de kaybedince birligi bozulmu' ve hatta 

ktlnye ve maa, miktarini gosteren "esame" denilen hUviyet va

rakalar1 tahvilat gibi elden ele satilan bir ticaret metai 

haline gelmi~tir. Zamanla, cani istediginde sefere giden bu 

ordu, -devlet i~lerine el atmakta kendini yetkili g5rmU~, is

yanlar dUzenlemi~ ve vezir-i ~zamlarla padi,ahlar degi~tir

miotir (2). 

Bu isyanlar her def as1nda memnuniyetsizlikten kaynak

lanmami~, 90~ kez mevki sahibi olmak ya da rakipleriDi or

tadan kaldirmak isteyenlerin, ocak agalar1n1n, sarayin, ve-

11irlerin tahrikleri ve vaadleri ile olmu~tur. XVII. yiizy1l-

{I) Uzunctar~1l1, C.III/II, s.283. 

(2) Ayverdi, C.II, s.23. 
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da emekli yeni9eri agas1 Kara Hasan Oglu HUseyin ~a her is

tedigi zaman ocag1 ayakland1rabilecek kadar niifuzlu olduiun

dan, gerektilinde vezirler ona ba~lard1 (I). 

Orduda diizen ve disiplinin kalmadl.gi bu donemde askerin 
·-· 

miktari da birdekbire art1nca uluf e odemekte karv11a,11an 

gii~lUkler yilziinden eksik ve kirik ak9eler kullanmak gibi 

dwvlet ic;in onur k1r1c1 onlemler al1nm111t~(2). Bu durumun 

bazineye getirdigi yUk-vergilerin arttirilmasina da yol a~

mifi,Te vergiler reaya icin adeta bir zulilm halini &lml.ftJ.(3). 

Hazine b8yle alt1ndan kalkilmaz problemlerle uiratirken, 

i~lemez olan ocakkanUlll.arJ, gen~ ve kuvvetli onbinden fazla 

kifinil:l emekli olmasbl. iSDleyememilll bu da hazinenin. yf.ilcilnil 

iyice ag1rla~t1rm1,t1 (4). 

(I) U2;un9ar~il1, C.III/II, s.275-276. 

(2) A~-verdi, C.II, s.26. 

(3) Koqi Bey Risalesi, s.47. 

(5) a.g.e., s.42. 
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IV. BOLUM: IDAR! A.LANDA ISLA.HAT QAB.ALA.RI 

I.idar1 Bozuklu~ Sisteme Yerle~esi 

!daredeki bozulma silreci bir silredir ciddi boyutlara 

ula'DU' olmas.l..ll& ragmen III.Mehmed tahta Qiktiginda -I595-, 

Osmanli Devleti niifuz, toprak ve deniz kaybJ.na henttz uira

mami~ti (I). Ancak devlet artik, yava:, yavaq mevki kapmak 

i~in biribirinin can.i.na kl.yan devlet adamlarinin elinde 

yolsuzl~a ve yenilgilere mahkum olurken hazinesi tUkeni

yor ve halki eziliyordu. 

III.Mehmed'in ardindan tahta Qikan I.Ahmed, Qevresinde 

buldufu de~erli devlet adamlar1n1n yard1Dll.yla, dedesi ve 

babasinin zama.nnidan beri suregelen Macar ve !ran sava~la

riru. sonu~land1rm1~, vezir-1 azam Kuyucu Murad Pa~a da ce

lali isyanlarina son vererek Anadolu'da asayi~i saglam1~t1(2). 

Bu donemde hanedan veraset kanununda saltanat1n, en bU

yti.k ,ehzade lehine taninmas1 evlat v~ karde~ katlini onle

mi~• fakat bu doneme kadar valiliklerde geni~ bir hoca ve 

mU~avir kadrosu iqinde bilgi ve tecriibe kazanan ~ehzadeler 

bundan sonra sarayin dart duvari aras1na kapatilm-i~lardir{3l 

Bu durum, devletin ba~ina bilgi ve tecrilbe eksikligi yanin

da psikolojik bakimdan stre~ altinda yaeamaktan kaynaklanan 

sorunlar1 olan liderler getirmi~ ve her an isyana hazir 

kUtlelere alternatif ~ehzade~eri koz olarak kullanma fir-

, 

(I) Lamartine, C.IV., s.IOI4. 

(2) Cevdet Paea Tarihi (Se~meler), der.Sadi Irmak-Behcet Ke
mal Qaglar, I.B., tstanbul, Milli :Egitim Basimevi, I973, 
s.2I.; Ayverdi, C.II, s.48. 

(3) Ayverdi, C.II, s.50. 
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2.l[.Osman':tn Islahat Qabalari 

Tahta Qlfikt1g1nda idaredeki bozulman1n farkinda olan 

II.Osman islahat yapmak istemi,ti. Islahata ocaklardan ba•1a

may1 planl.ami,ti; fak:at bijyle bir giri'im iQin gUvenili• bir 

taraftar kiitlesine ihtiyac1 oldugunu dU~Unemeyecek kadar tec

rUbesizdi (I). 

Devletin eski giiQlU zamanlar1nda idart dUzenin. her par

,as1 dengeliydi. Vezir-1 izam mutlak yetkisine gfivenerek di

ne veya hu.kuka ayk1r.i. bir karar verirse kar~1sinda ~eyhUlis

lami bulur, yeni9eriler ta~k1nlik ve itaatsizlikte ulemanin 

otoritesinden Qekinirdi. Fakat bu denge her grubun kendi dU

zen ve disiplinini korimdutu, am.a~ ve ideallerine sadik kal

dig1 sUrece milmkU.n olmu~, boaulma siirecinde ise biribirine 

kari,an gruplar ortak bir menfaat kar~1s1nda birle~ir ya da 

biribirlerinin kar~1s1na dikilir olmUE;lardi (2). Bu yilzden 

goktandir disiplinsiz ve tehlikeli bir kuvvet haline gelmi, 

olan ordunun menfaatlerine ters dU,ecek giri~imlerde bulun

mak QOk tehlikeliydi. 

Padi~ah ocagin mevcudunu anlamak i~in yapt1rd1gi yokla

mada mevcudu maa~ def terinde yaz1l1 olandan az bulmu~ ve pa

ray1 kestirmi~ti. Bu uygulama mevcut olmayan askeri mevcut 

(I} a.g.e., s.53. 

(2) a.g.e., s.242. 
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gibi gostererek onlarin yevmiyelerini cebine ata~ ocak zabit

lerinin 1,ine gelmemi~ ve asker arasinda genel bir hofnut

suzluk ba11lat1lml.11ti. 

Askerin dUzensizliginden ve itaatsizliginden kaynakla

nan ba~arisiz Lehistan sef erinin ard.J.ndan padi,ahi ta.hrik e

den musahip ve hocalar onu maiyetinden sogutmu,lar, Mxsir ve 

~am askerinin Osmanl1 askeri olmaya layik oldugunu iddia e

derek padi~ahi bir plan dahilinde Racca gitaeye tefvik et

mivlerdi (I). 

Padi~ah yolculuk 19in haz1rliklar yaparken bir gorevli

yi de sekban ve sUvari yazmak Uzere Halep ve ~am taraf ina 

gondermi,ti. Geli~melerin giderek tehlikeli bir hal ald1gi

ni g6ren bazi devlet adaml.ari padifahi Hicaz•a gitme fik

rinden vazge9irmeyi denemiQ, ancak ba~ar1l1 olamamifl&rdi(2) 

Sonu9ta padi~ahin Hicaz•a gitmesini kendilerinden yUz

Qevirmesi olarak yorumlayan yeni9eri ve sipahilerin Atmeyda

n1 'na yUriimeleri ile ba~layan ayaklanma, I.Mustafa'n1n tahta 

Qikarilmasi ve askerin ~Ulus ferefine hapishaneleri botaltip 

baz1 devlet adamlar1n1n konaklarin1 yagmalamalar1yla son 

buldu (3). 

Sabik padi~ah ise Davut Pa~a va I.Mustafa'n:ln annesi

nin entrikalari ve para kar~iliginda yeni9erilerin onun ha

yati ile ilgilenmemeleri uzerine Yedikule zindanlarinda 

(I) Uzun~ar~ili, C.III/I, s.I34. 

(2) Vezir-1 azam Dillver Pa~a, feyhulislam Esad Ei'endi, tinlu 
~eyhlerden Uskiidart Aziz Mahmud Huda1 Efendi gibi. 
a.g.e., s.I35-I36. 

(3) a.g.e., s.I39. 
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katledildi (I). 

B6ylece ilk esasli 1slahat girifimi1 1slahatQ1lllll tecrti

besizligi ve dUzendeki bozukluktan q1kar sailayan k:iitleler

ce ba~lamadan bitirild.1. 

3. Bundan Sonraki Gelipeler 

II.Osman'in katli genel bir uzU.ntilye yol aqmif ve buna 

sebep oldulu iQin ocakliya tepkiler ba~lami~ti. Halk vezir-1 

izam Davut Pa~a'ya padi~ah katil! diyor, o da korkudan Di

van•a gelemiyordu. Vezir-1 Azam olarak en ldiQUk bir ntifuzu 

bile kalmam.ifti. Bunun Uzerine feyhU~slim Yahya Ef'endi'nin 

giri~imiyle azledild.1 (2). 

I.Mustafa'n1n zihni 8zilrlil olmas1 nedeniyle vezir-1 a
zam, ~eyhillislAm ve kazasker efendiler Sultan Ahmed'in o 81-

ralar kUQilk bir QOcuk olan ~ehzadesi Murad•in hUldimdar olma

sina karar verdiler (;). 

IV.Murad 11n ilk yillari her firsatta homurdanan ocakli

nin herhangi bir za.ma.n isyan edebilece~i korkusu ve ~ehrin 

asayi~ini tehdit eden asilerin ~im.ar1kl1klar1yla ge9ti. Bu 

donemde ba~a Qikl.lmaz haldeki ihtililcilerin tahta ve hukil

mete dikte ettirmek istedikleri ta1•pleri bitmemi~ hatta s1-

ras1nda padi~ahin giivendi~i bazi devlet adamlari padi~ahin 

Bil.iinde asilerce oldiirUlmill}tU.. 

(I) a.g.e., s.I4I. 

(2) a.g.e., s.!4}. 

(3) a.g.e., s.I48. 
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Bu ortamda ocakliyi lo..~lnrtarak padi~ahi tehd1~ etti

ren Recep Pa,a gibi bazi devlet adamlar.in1n varligi iQ gU-· 

venligi sedeliyordu (I). 

Padi,u, qevresine kuvvetli ve sad1k adamlar toplayana 

kadar as!ler kar~1s1nda uysal bir tutum tala.nm.i.,, fakat son

ralari sarayin hakimi olan annesinin sadik adam1ar1ni da~i

tip Ulke dUzenini fiddet yoluyla saglamaya y5nelmi,tir (2). 

Asker! zaf erler kazanan ve asiler kar~1sinda hakimiye

ti ele ge~iren padi~ah.tn sagladi~1 dUzen onun §ahsiyetine 

ba~liydi ve onun olilmiinden sonra dttzendeki bUtiin bozukluk

lar yeniden gUndeme geldi. Qttnldi bozulma o boyuttay41 lei 

kalici bir dUzen kurmak, devletin bUtU.n kurumlari kapsamin

da yap1lacak uzun vadeli bir islahati gerektiriyordu. 

4. KoQi Bey'in Islahat Onerileri 

Idaredeki bozulmay1 ele alan Qal1smaa1nda lslahat 5Be

rilerine de yer veren KoQi Bey'e gore, oncelikle toprak dU

zeninde islahata gidilmesi ~artti. Bunun i~in ikiyUz yildan 

beri miilk olarak verilmi~ alanlarla vakif koyler adaletle 

incelenmeli, me~ru olanlar oldugu gibi birakilip, me~ra ol

mayanlar ulufeli askere dagit1lmal1d1r, Bu, sonu9ta hazine

nin fazlala11mas1n1 saglayacaktir (3). 

Halkin ve Ulkenin harabolmasina, hazinenin ve mallarl.n 

(I) a.g.e., a.ISO. 

(2) Ayverdi, C.II, s.58. 

(3} Ko~i Bey Risalesi, s.59. 
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azalmasina neden olan rfi~vetin ortadan kald1r1lmas.1 gerekir 

ve bunun ba~ yolu da vezir-i lzaml.n bag1ms1z olmasid.l.r. Sa

ray mensuplarindan kimse htikUmet 1,1erine kar1~mainal1dir. 

Eyalet ve sancaklar yararli, tedbirli ve ciddi, emrin

de cebelileri bulunan beylerbeyi ve sa.ncakbeyilere verilme

lidir. Bu kifiler su9lari kesinlesmedik9e azledilmemeli, an

cak su~lari sabit ise azil ile yetinilmeyip ceza.landirilma

lidirlar (I). Timar ve zeametler daima beylerbeyilerce ve

rilmeli, buna !stanbul'dan kari~1lmamal1d1r. Eler g8revler 

layik olaalara verilir ve timar sistemi dikkat ve dtizen i-

9·i.Jlde tutulursa rti~vet ortadan kalkar ( 2). 

ilmiye riitbeleri de bilgili ve dtiriist kimselere veril

meli ve miiderrislerden rU.11vet al.1nmamal1.dir. Cahil olanlar 

ilmiye sillif indan 91karilmal1 ve bu ki~ilere riitbe verilme

melidir (3). Ozellikle kadilik mesle~inde rii~vetle herhangi 

birinin makam sahib! yap1lmas1 devlet ve halk i9in tehlike

lidir (4). 

Hakim ve valiler arasinda s.1kQa g6rtilen azil ve tayin

lerle baz1 layik kimseler yerine hak etmeyenlerin mevki sa

hibi olmasi zultlm yapmalarina yol a9mi,tir. Oysa devletin 

temelini hakimler ve valiler olu~turur. Bu yUzden, azellik

le bu~gorevlerin ehline verilmesi devleti koruyacaktir (5). 

(I) a.g.e., s.63. 

(2) a.g.e., s.65. 

(3) a.g.e., s.65. 

(4} a.g.e •• s.83. 

(5) a.g.e., s.84. 
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5. fdarede Bozu.J.ma Siirecinin Siirmesi 

IV.Murad'in saltanati sirasinda vezir-i Azam Kemanke' 

Kara Mustafa Pa~a tam ayarli giimu' ak9e kestirip altil'Ull de

~erini dU~iirmii~, ocak mevcudunu indirip maa~lari diizenli o
demioti. Boylece maliye ve tersane i~leri biraz yoluna ko

nulabilmi;1ti (I). Sultan tbrab.im zamaru.nda da hazinenin ge

lir ve gideri arasinda denge saglanmasina 9ali~1lm1fsa da (2) 

IV.Murad 11n fiddet yoluyla sa&lad18i duzen bozulmu~, huzur

suzluklar yine ba~lami~, askerde itaat ve hazinede kuvvet 

kalmami 11ti ( 3 ) • 

IV.Murad'in ilk y1llar1nda devlet y5netiaine kar1~ma

nin zevkini tadan KBsem Sultan kendisini sindiren buyiik o~

lu IV.Murad'in oliimttnden sonra tahta ge9en ve yine kendi nii

fuzunu kiran o~lu Sultan lbrahim yerine tahta aday kilQiik 

fehzadeler iiserinde durmaya ba~lami~ti. Halkin padi~alu tut

masi ise yeniden ocakliyi yardima Qa~irma taktifini gerekti

riyordu. Sonu9ta bu plan uygulanmi~, halkin bu hareketi tas

vip etmemesi ve enderun halkinin eski ef endisine bagl1 olma

s1 yiiziinden yeniden tab.ta ge9irilme ihtimali Sultan lbrahim~ 

in hayatina malolmu~tu (4). 

Bir siiredir ~arayr:ia goriilen israfa mevki meraklisi ve

zir-1 Azamlarin gozyummasi hazinede biiyiik a~1klar1 berabe-

(IJ Uzunqar~111, C.III/I, a.2IO. 

(2) a.g.e., s.2I2. 

(3) Cevdet Pa~a Tarihi s., C.I, s.22. 

(4) Ayverdi, C.II, a.SI. 
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rinde getirmietir. :Buna bagli olarak kap1kulu ocaklarim.n 

maa,1ar1n.1. CSdemekte gii9liik c;ekilmip, ulema da dahil olmak u
zere btitiin sl.nl.flarda tayinler rU~vet kar~iligi verilmeye 

ba,lanmi,, ife ba~layanlar daha verdikleri rii~veti bile Ql.

karamadan azledilir olmu,lardl. (I). 

IV.Mehmed'in fedi ya~inda tahta q1kar1lmasinl.n ardJ.D.dan 

devleti BUyiik Valida Sultan yonetecek, hWdlmet 1,1eri de ve

zir-1 ~zam tarafindan goriilecekti. Fakat i,e ocak agalari 

kar1~m1~, devlet i~leri iyice 91gr1ndan Q1km1~ ve duruma Qa

re olabilecek bir devlet adami bulamayan IV.Mehmed'in ilk 

ealtanat y1llar1 oldukc;a bunalimli gec;mi,tir (2}. 

Bu sirada halk da mevru bir valide sultan varken, nUfu

zunu arttirma yollari arayan BUyiik VaJide Kosem Sultan'a ve 

eirtin:i. ona dayanu.~, siyasette, ticarette ve rii(Jvette onun

la ortak if goren yeniqerilere k1zg1nd1 (3). 

Bu donemde mali durum qok kotttydil. I650 mayisinda veri

len ului'eye para yetifimedi~inden gelecek I .65I-I652 yillari 

varidati zamanindan once bask1 ile alinm1f ve sarfedilmi,ti(41. 

Hazinede para kalmadi~1 bu donemde, vezir-1 izam Tarhoncu 

Ahmed Pa~a durumu mUsait olan Divan-1 HUmayuD. uyelerinden, . 
sekbanba~1dan hazine !Qin ikiyUz keseden fazla para almi~ ve 

padi~ahin kendisine verdigi "miri mal1 tahsiline dair hatt-i 

(I) Uzun9ar~1l1, a.III/I, s.227-229. 

(2) Cevdet Pa~a Tarihi S., C.I, s.22.; Uzun~ar~ili, a.III/I, 
s.240.; Ayverdi, C.II, s.83. 

(3) Ayverdi, a.II, s.83. 

(4) Uzun~areili, C.III/I, s.249. 
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hUnayun 11a giivenerek cali11maya koyulmulJ, rU~vet yollar:uu. 

kiapauu .. i,ti (I). 

Bir takim eyalet. ve sancaklarin iltizama baglanip, va

lilerin bu iltizamdan belirli bir kismilli her y%1 hazineye 

g6ndermelerine ve ayrica has, zeamet,- timarive pa~makl1klar

dan bir miktar hazineye alinmasina karar verip, kendisi de 

haslar1ndan bir kism.tni hazineye terketmi11tir .. (2). 

Tine de masraflar gelirlerin QOk UstUndeydi ve hazine 

a9iklar1nin gelecek y1llar1n varidatinin bask.iyla 8nceden 

tahsili yoluyla kapat11mas1 98zUm olamazd1. Onemli olan a

~1klar1 zamaninda kapayip tassarruf saglamakt1. Vezir-i Azam 

bu du,iinceyle on y1llik defterleri incelemi'; fakat onemli 

lnsinzilar yapilmasi geregi bu yolu tehlikeli bir hale sok

mu~tu. Eu konudaki giri•imleri iQin pek 9ok ki,iyle tart1~a

rak dii~man kazanan vezir-i Azam sonunda Qikarlarin1 zeaele

digi ki~ilerin entrikalari sonucu idam ettirildiginde hizme

ti siiresince yaptigi tasarruflarla masraflari onemli ol9Ude 

kismay1 ba~arm1~t1 (3). 

6. Yeniden Toparlanma: K8prUliiler Devri 

Yetmi~ini asmif Kopriilii Mehmed Pa.,a vezir-1 azamliga 

getirildiginde sik sik yapilan vezir-1 azam de~ifiklikleri 

de·9"let idaresine karifan ocak agalarl.nl.n etkisiyle hiik:Umet 

(I) a.g.e., s.263. 

(2) a.g.e., s.264. 

(3) a.g.e., ·s. 266-267. 
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mekanizmasi bozulmu~, .Anadolu'da isyan1ar sondiiriilememi~, 

valilikler ele ge9iren asi reisleri hallo.n ba~ina bela ke

silmiolerdi. Hazine gelirini tahsil etmekle gorevli millte

zimler hazineye, defterdara ve vezir-1 Azama verdiklerinin 

fazlasini 9ikarabilmek i~in yorelerindeki halki eziyorlardi. 
~-t 

Vali ve hakimler ise tayinlerini nufuzlu sah1flaraAvererek 

ald1klari iqin verdiklerinden fazlasin1 Qikarmaya qal1~i

yorlard1. KaYJrilmayan ya da isyan edecelinden 9ekinilmeyen 

valiler kJ.sa si.irede azledilip yerine hazineye menfaat ve 

vezir-i izama fazla caize sagJ.ayanlar tayin ediliyordu~(I). 

Bu ortamda goreve getirilen Kopriilu Mehmed Pa,a ifine 

engel olmaya kalkitacak ztimrelere kar,i padi~ah.tan geni• 

yetkiler alarak: 1,e ba,1am1st1 (2). Boylece onemli servet 

ka9±r11101na neden clan rtipvet ve zimmete para ge9irme olay

larini onleyebilmio, altin sikkeleri tekrar piyasaya Qikar

tarak tuccara gilven kazand1rm1~ti (3). 

19te yeniden dtlzen sa«layan Kopri.U.u Mehmed Pa,a, devle

tin di~ itibarinin da iadesine Q&l1~mi~, bazi adalari ele 

geQirip, Qanakkale Bo~azi'ni kapayan Venedikliler kar~iS"inda 

ba~ari saglami~ ve bo~azi dtlvmandan temizlemi~ti (4). 

Kopriilu Mehmed Pa~a, 6liimtinden sonra geride gfiQlenmi~ 

bir hazine, kuvvetlenmi~ bi~ idare, itaatli bir asker, giiven~ 

11 bir halk ve bUtiin bunlari surdurecek bir ogur -Eazil Ah

med Pa,a- birak:miftr. 

(I) a.g.e., s.309. 

(2) a.g.e., s.367. 

(3) Lamartine, c.v (Sonun Ba,1ang1c1), s.I3IO. 

(•) Ayverdi, C.II, s.87. 
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Faz11 Ahmed Pasa'nin 6lifmilnden sonra devletin vezir-1 • 

azam1ar e1iy1e y6net11.mesine a11~mit olan padi9ah bu def a 

da yonetimi Merzifonlu Kara Mustafa Pa~a'ya b1rakmi,t1 (I). 

Mustafa Pa~a garevi devrald1«inda kom,u devletler sin

dirilmi~, but9e dogrultulmu,, ordu mevcudu azaltilmi,, 10.sa

casi !dare biraz toparlanm1~ti (2). 

Sonralari Viyana Kufatmasi sirasinda Osmanli sin1rlar1n 

dan uzakla12an orduda bavlayan kitlik, bezginlik ve ihanetler 

yiiziinden gelen bozgun Kara Mustafa Pa,a'JUn ve idarede Kop

rtil.u gelene~inin sonu olmu,tur (3). 

7. Viyana Bozgunu Sonrasl.llda Durum 

Mustafa Pa,a'run idannndan sonra devleti ~ekip 9evire

cek bir vezir bulunamamifti. Bu siralarda maliye savaolar yil 

ziinden parasiz kalmi~, kapikulu ocaklarinin m&&fl. odenemedi

~inden bir yillik Ucretleri birikmi~ti. Bu yilzden I687'de 

"imdad-1 seferiyye" adiyla, 11ehir ve kasabalarin zengin ve 

tiic~arlarindan ve devlet menmriyetinde bulunanlardan yard.Dll 

olarak para tedariki i9in f erma.nlar gonderilmi,ti. Bun.a ek 

olarak sultanlarin pa,maklik haslarinin yarrsi hazineye al1-

nacakt1 ( 4) • 

Mali sikJ.ntilar yilziinden padi~ah, ~eyhulislamdan ba~la-

{I) a.g.e., s.II6.; Lamartine, C.VI.(Sona Dogru), s.I367. 

(2) Ayvardi, C.II, s.II7.; Cevdet Pa~a Tarihi s., C.I, s.24. 

(3) Cevdet Pa~a Tarihi s., C~I, s.24-25. 

(4) Uzun~ar~1l1, C.III/I, s.486. 
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yara.k a~agi derecedeki miiderrislere kadar, ulema s1nifindan 

da "imdadiyye" adiylA yardim. iste:nmesini emretmi.1H !akat u

lema buna itiraz edince·bu konudak:i hatt-1 hiimayun geri a

l1nm1~t1r. Yine de ~ehirlerden toplanan para bUyiik bir yekun 

tutmu,, haslar111 bir kl.sm:i da hazineye al1nm1ft1r (I). 

Diger taraftan Viyana Bozgunu'nun ardindan devlet, ar

tik kar~sina ittifaklarla qikan Avrupa dev~etleriyle ulJ:a,'

mak zorunda kalmi~(2) ve bundan sonra seri maglubiyetler 

devri ba~lami~ti (3). 

I684-I687 aras1nda, onceki dBnemlerden sUren sava~lar 

yiizti:nden eyal&t.lerden gelen kuv\tetlerin cephelerde kalmasi 

tehir ve kasabalari tenhala~t1rm1~, yavaQ yavae asayi,siz

lik de artm1~t1r. Asker ka9aklar1nin e'kiyalil1 durwnu da.ha 

da zorla~t1rm1~ ve hUkUmet dU~mana gonderecegi kuvvetin bir 

kisnU.ni bunlarin iizerine g<:Sndermek zorunda kalmi~tir.(4-). 

Orduda:<:da diizen ve itaat. kalmami:EJ, asker disiplinsiz ve is

ya.ncl. bir lditle haline gelmi:,t1. Ba~indan atacagi veya ba'i

na getireeegi a.mirlere bile kendi karar veren pu asker, s:tra

sl.l'lda dU~mana terkedecegi alanlar 1Qin kiyasiya c;arp1~1yor

du. Fakat kendisini derleyip toparlayacak bir kumandandan 

yoksundu (5). 

Budin'in I686 1 da Avusturya hakimiyetine girmesi, Siklos 

(I) a.g.e., s.'87. 

(2) Ayverdi, C.II, s.I25. 

(3) a.g.e., s.I27.; Cevdet PaQa Tarihi s., c.r, s.25. 

(4) Uzun9ar~il1, C.III/I, s.482. 

(5) Ayverdi, C.II, s.I30. 
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un al:uu.p Osiye.k: kalesinin dU~mesi ve Segedin' in Almanya 'ya 

geqmesi av mera.kJ. gittikQe artan IV.Mehmea aleyhine bir m.u

halefetin geli~esiDi hazirliyordu. Bu arada artxk Osma.nli 

hakimiyetini tanimayan Macaristan'in Avusturya hanedanl.DJ. 

tilkenin tek krall1l1 kabul etmesi halkta, ulelliada ve ordu

da k1zg1nliga yol •Qmi~ ve biitun kamuoyunun hal kararinda 

birle~mesi Uzerine IV.Mehmed'in yerae II.Siileyman tahta 

Ql.kar1lDl.1.ftir (I). 

Hal'deri aonra !stanbul'ti. yonetim yine devlet i11lerine 

kari~maya yeltenenlerce altust olmu~, ve bu ortamda ulkeyi 

yola getirecek ki~i olarak KoprUluzade Faz1l Mustafa Papa 

7.Kasl.Dl.I689'da vezir-i azam yap1lmi~t1 (2). 

II.Siileyman'in tab.ta 9ikmas1Il.l.n ardJ.ndan, ocakli ciilus 

bah~i~i iQin yeniden ayakland1ginda maliyede para yoktu (3). 

Bu ayaklanmanin gi1c;liikle bastirilmasinin ardindan mali dar

l~~a qare. bulmak ic;in harekete gec;en Faz1l Mustafa Pa,a, gi1m

rtiklerdeki ve iltizamlardaki haks1zl1klar1, vezirlerin bay

ram hediyesi verme adetini kaldii'mJ.Q, halka yiik olan agir 

ve adaletsiz vergileri indirmi~, sadece bazi zaruri vergi

ler koymu,tu (4). 

Bu, ilk anda devlet gelirlerini azaltmi~sa da uzun do-

(I) Lamartine, C.VI, s.I42I.; Ayverdi, C.II 9 s.I30. 

(2) Cevdet Pa~a Tarihi s., C.I, s.26.; Ayverdi, a.II, s.I37. 

(3) Uzunqar~111, C.III/I, s.498. 

(4) a.g.e., s.498.; Ayverdi C.II, s.I37.; Cevdet Pa,a Tarihi 
S., C.I, s.26. 
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nemde devlet varidat1n1 eskisinin be~ katina ~J.karmi~tir(I). 

Pa~a sikkelerin degerini dUzenlemi,, vaki!lara ait cizyele

ri gelir kaydetmi~ ve daha ileri giderek sarayin ve kendi 

konag1n1n gilmUf takimlarini darphaneye gondererek akQe kes

tirm1' ve mali darligi boylece onleyebilmi~ti (2). 

Orduya hitab eden bir beyanname ile aekerin gorev ve 

sorumlul.uk1arin1 a91klayarak onlari goreve ~agirmi,, yeniQe

rilere yoklama yaptirarak orduya kar1~an yirmibinden fazla 

"na-miistehak ve mahlul esame"yi defterden silerek ocag1 te

mizlem1, ve askerin maa~in1 adeyip isteksizligini gidermif

tir (3). Maa~ni muntazam alan aske~ kendisiyle birlikte 

aava~a gitmeye heveslenmi,, bu atmos!erde Rusya ve Venedik 

kar,isinda baz~ ba,arilar elde etmi~ti (~). 

Mustai'a Pa~a hristiyan ve mUslUman teb'aya e~it haklar 

taniyarak Avusturya ve Venedikliler'iD ki~la.rtmalar1yla a

yaklanan gayr1-muslim teb'ay1 da ho~nut edip duzeni sagla

nu.,t1 (j") • .A.ncak vezir-i aza.min Salankamen sava~inda kaybi 

onun elinde toparlan1r gibi olan devletin yeniden delersiz 

ve ihtirasl1 devlet adamlar1nin eline dU~mesine yol aqm1~

tir (6). 

9. Kari~ikliklarin Tekrar Belirginlesmesi 

Mustafa Pa~a'n1n BlUmiinden sonra yeniden kari~ik bir 

(I) Cevdet Pa~a Tar.d.hi s., C.I, s.26. 

(2} Ayverdi, c.rr; s.I37. 

(3) a.g.e., s.I37. 

(4) Cevdet Pa~a Tarihi I., C.I, s.27. 

(5) uzunQar~1li, a.III/I, s.498.; Ayverdi, c.rr, s.I38. 
(6) Ayverdi, C.II, s.I44. 



-56-

d5nem baflami,, devlet hazinasin.1 kora.yan df.iriist defterdar 

Ahmed Efendi'.nin azli ve buna engel olamayan vezir-i izanu.n 

istifasi karifikl1gi art-tirnu.~ti. Vezirler arasinda.ki ~eke

mezlik ve hatta ordunun yeDilgisini vezir-i izamin degi,ik

ligi ile ayni anlamda g6riip menfaat umanl.ar tilremesi ile 

orduda ba,layan bolUnme(I) de buna ekleninee devletin gele

cegi ayisindan tehlike belirmi,ti. 

Tahta 9J.kt1~da ba~ar1l1 bir gelecegin i•aretlerini 

veren ve Avusturya karsi,inda ba~arilar elde eden II.Musta

fa'nin, Zenta'da emirlerini dinlemeyen vezir-i izami yiiziin

den yenilgiye ugramas1n1n(2) ardindan vezir-i azam olan Am

cazade HUseyin Paoa Osmanli-Avusturya sava,1nin sin1r bol

gelerine getirdili asayi,sizligi gidermeye ~al.1farak i~• 

ba~ladi. HUseyin Pa~a bir yandan Suriye ve Elcezire tarafla

rindaki isyanlarin bast1r1lmas1na Qalifirken diger yandan 

sinir bolgelerindeki gayri-mUslim halkin huzur ve ref ahl.Dl. 

saglayip onlari devlete sadik tutmak ve yine buralara vaiz

ler gondererek buralardaki miisliiman halla.n maneviyatini 

gUc;lendirmek yoluna gitmi~ti (3). Pa,a bakaya kalanlari 

affettirerek Anadolu'da da Qift9iye rah.at bir nefes ald1r

m1, ve sanayiin geli,mesine qall.1JmJ.fti (4). 

Pa~a'nin bu ba~arili icraati ancak be~ yil surmu, ve 

kendisini 9ekemeyen ~eyhUlislam ~azullah Ef endi yUzUnden 

(I) Cevdet Pa~a Tarihi s., C.I, s.28.; Ayverdi, C.II, s.I50-
I5I. 

(2) Lamartine, C.VI, s.I459~I460.; Cevdet PaJJS. Tarihi s .• 
C.I, s.28. 

(3) UzunQar~1l1, C.IV/I, 4.E., !988, s.3-4. 

(4) a.g.e., s.7. 
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istifa edince hilldimette ,eyhUlislamJ.n nUfuzu ba,a qikilmaz 

hale gelmiQti(I). Sonun.da bu baskidan kurtulmak isteyen 

Rami Mehmed Pa~a•nin el altindan te~viki ve cebecilerin 

muhalefeti ile ba,layan. bir ayakla.nma geni,lemif, feyhUl

islamin azl ve katli ile kalmayip, padi•ahi ve hatta olayi 

dilzenleyen vezir-1 izami da devirmifti (2). 

Bundan sonra bir sUre devlet yonetimini isyancilardan 

temizlemekle ge9ti. Bu sirada ba~layan !sveq ve Rusya prob

lemlerinde Rua ordulari kar~isinda onemli bir kay1ba u~r.

madan klrli bir bar~~ anla~masi sa~layan vezir-i azam Bal

tac1 Mehmed Pa,a'nl.n, azline ugra~anlarin aleyhine bilyUk 

bir kamuoyu olu~turmalari Uzerine Limni adasina sUrU1mesi

nin(;~rd1ndan sik sik degi~tirilen vezir-i ~zamlar kayda de

~er bir iz b1rakama.m1~lardi. Sadece Damat Ali Pa~a idareyi 

dilzene koyarak disiplinli bir yonetim kurabilmi~, Karadag

lilar ve Vened~iler kar~1s1nda zaferler elde etmi~, ilmi

ye ve hakimlik mesle~inde kimsenin iltimas1na aldirmayarak 

liyakate onem vermi~, rUevet ve hediyeyi yasak etmi~ti. A

vusturya sef erinde vurulmas1 ise bu toparlanma sUrecinin 

sonu oldu (4). 

(I) a.g.e., s.I7. 

(2) a.g.e., s.23-24. 

(3) Lamartine, C.VI, s.I505. 

(4) Cevdet Pa~a Tarihi S., a.I, s.33.; Uzun~ar~ili, C.IV/I, 
s.3I5-3I6. 
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IO. Lale Devri 

Dam.at Ali Pa~a'dan sonra, vezir-i ~zam Nev.ehirli Dam.at 

ibrahim Pa~a, g(ivenini kazand1g1 padi'ah III.Ahmed'in de 

deste~iyle Ulkenin modernle~me qabalar1nda "Lale Devri" a

diyla anilan yeni bir donem ba~latmi~tir. 

Ona.lt1 yil sUriip devleti bUyiik kay1plara u~atan sava

'i sona erdiren; fakat Avrupa~4aki Osmanli ni1fuzunun kir11-

d1g1n1 da gosteren Karlof9a Anla~masi'ndan sonra devlet i9in 

tehlikeler apaQik hale gelmi~ti. Devlet, artik eskiden kii

cUmsedi~i !ngiltere, Fransa, Felemenk gibi bazi Avrupa dev

letlerinin etkisini hissetmi~ ve onlarin bir veya birka91 i

le anla~arak siyasetini silrdiirmeye Qali~mi~tir (I). 

Devletin A~pa devletleri kareisinda o zamana kadar 

en bilyUk giicii olan ordusu diizenind. ve Ustii:m vas:L.flari.rm. kay

betmi~j buna karfiJilik Bat111 devletler askerlik sanat1n1 og
renmi~ler ve bilimde de ileri ge~erek dab.a Ustiin s11Ahlar 

ilretmi~lerdi {2}. 

Bu ortamda savafiJ ve miicadele siyasetini, miitehakkim ve 

magrur tavr1 birakip yumu~ak bir siyaset izleyerek Avrupa'

ya bilim ve sanat alan1nda geli~melerle kar,ilik vermek ve 

devletin yorgun biinyesini sava~ ve maceralardan ~iddetle sa

k1nmak gere~ine inanan !brahim Pal?a Fransa ve Avusturya gibi 

Ulkelerle diplomatik ili~kilere giri~mi~ti. 

!brahim Pa~a'n1n bari~ :politikas.1n1 sezen Rusya'n1.n 

(I) u 1 I zun~ar~1 1, ~.rv I, a.I• 

(2) Ahin.et Re.fik Alt1nay, Lale Devri, der.Haydar Ali Dirioz, 
I.B.,: Ankara, Milli Elitim Basimevi. I973, s.6-7. 
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Istanbul'a a~1r taleplerle gonderdigi el9ilerinin kopard1g1 

bazi tavizler(I) pahasina, uluslararasi ili,kilerde sa~la

nan bir sakin d6nea Ibrahim. Pa11a'ya 19 diizen, kiiltiir ve sa

natlarla ilgilenerek yeni bir dti:aea ba~latma firsatini ver

mifltir (2). 

Bu bari, donemi devlete mali a9idan rahat bir nef es al

dil."JBJ.~ ve illkede saaa.yi .ve--tic~ti ca.nland'irmiftl.(3) ama 

Avrupa kar,1sindak:i zayiflxk, toplumun cehale~ ve taassubu 

Te Ulke ticaretini ele ge~iren Yahudi azin11~in siyasi bas

kilari devletin oniindeki ba~lica engellerd.i (4). Bu ortamda 

oniki yildan fazla vezir-1 Azam11k yapan tbrahim Pa~a, tam 

yetkiyle gorevde bulllillD.asina ragmen idari dilzeni tam olarak 

onaramami~ ve dolayl1 olarak israf1 k6rtlklemi~ti (5). 

lbrahim Pa~a devletin ~er•f ve haysiyeti iQin gerekli 

gordu~ masraftan ka~inmiyordu ama mali durumu duzeltebil

mek iQin Qesitli tedbirlere de ba~vuruyordu. Bunun iQin, 

kimsesiz olarak: olen yeniQerilerin ayl1klar1nin hazineye 

kalmasina 9al1,nu~, Sakiz'da imal edilen kemerlerdem oteden 

beri al1nan glimriikten f azla olarak herbirinin degerine gore 

bir para tahsil ettirmi(! ve !sta.nbul'da 9ok fazla sarfolu

nan ka.hve ticaretini diizen alt1na almaya qal1~m1~t~. Bura

dan elde edilen servet ile NiQ ve Vidin kaleleri in~a ed11Jld4, 

(I) Boylece Rusya Hazar Deniz! .kiyi.lar.xna yerlepi~tir. 
Cevdet Pa~a Tarihi S., C.I, s.35.37. 

(2} Altinay, s.7-8.; Ayverdi, C.II, s.I7I,I74.; Uzun9ar~1lI, 
C.IV/I, s.I70-I7I. 

(3) Laaartine, C.VI, s.I531. 

(4) Ayverdi, C.II, s.I72. 

'5) Cevdet Pa~a Tarihi s., C.I, s.34. 



-60-

artani da !mar 9abalarl.lla ayr1lm1~t1 (I). 

Ibrahim Pa~a, Divan'dan karar alarak darphaneye sekte 

vuracak kadar alt1n 9eken sirmali kuma~ yapiml.lll durdurmu~; 

fakat tenha kcsvelerdeki tezgihlarda gizlice yap1lan sirma

Dl.Il el altindan satilarak gizli bir piyasa olu~turulmasllni 

CSnlemek miimkfih olmami~t1 (2). Vezir-i izam Yahudi sarraflar 

elinde Q1tr1ndan Qikm1~ para konusuyla da ilgilenmi~, Bedes

ten ve Sarra! kethildalarindan bir meclis toplayip bu i~i uz

manlara birakmi~ti (3). 

Bu clonemde biitiin ticareti elinde tutan zengin Ya.hudi 

tiiccarlarin nUfuzu ,ok gU.QltiydU. Her pa~an1n maiyetinde if

lerini dUzenleyen bir yahudi bulunur, piyasayi tefti' eder, 

hediyeleri .-.ia.,_ .i thal4t-ihracat mallarin1 incelerd.il. Tica

retle ilgili her fey onlarin elinden geQerdi (4). 

Gozlemleri arasinda bu konuya da deyinen Lady Montaqu 

bu konuda funlari soylemi,tir: 

"Zengin tiiccarlarin 9o~un Yahudi olufu dikkatimi 
9ekti. Bun1arin nilfuzu 9ok kuvvetli imtiyazlari Tiirkle
rinkinden fazla ••• Tilrkler atil tabiat ve sanayie heves-
11 deg111er. Buna kar~ill.k Yahudiler birlik meydana ge
tirdiklerinden devletin bUtUn ticaretini ellerine al
mi~lar. 8 ( 5) 

Yine de bUtUn bunlara ragmen, yeni sikkeler kesilmesi, 

di~ari~a altin ve giimu' Q1karilmamasl.na ozen gosterilmesi ve 

!ran sef erinin ilk y1llar1ndaki fiituhat mali durumu olumlu 

etkilemi~ ve hat~a sonralar1 tasarrufa Bnem verilmesi sonu-

{I) Altinay, s.I8-I9, 96. 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Ayverdi, C.II, s.I77. 

a.g.e., s.!78. 

Altinay, s.96. 

Lady Montaqu, TUrkile Mektuflar1 
Kurutluog1u, k.v., erTan k tap• 

I7I7-I7I8, ~ev. Aysel 
.. XcS, t y s.84-:-85., 
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cu, I.Mahmud zamaninda sadece sava11 dt:Snemlerinde saraydan 

bazi e~yan1ll sat1,1 disinda bu bolluk atmosferi XVIII. yilz-

yil ortalar:c.na kadar hissedilmi,ti (I). 

Bu donemdeki bari~ ortam1 halk ilzerindi etkili olmu,, 

toplumda 9e,itli e~lenceler yayginla~m1~ti. Toplumdaki is

tikrar, sanat ve edebiyata ilgi uyand1rm1f(Z), devlet erka.nl. 

ve padi,ahin sik sik kat1ld1~i Sadabad •«lencele~i resmi bir 

gorU.nilm kazanmi~ti. Devlet bilyUklerine verilen bu ziya!etler 

yan1nda, lbrahim Pa~a, yabanci el9ilere de ziyaf etler duzen

lemi~ ve devletin ha~metini gostermek i9in bu ziyaf etlerde 

devlet adamlar1nin ve kabul salonlarmnin en gosteri,li ~e

kilde suslenmesille ozen gostermi,ti (3). 

I72I'de Paris'e el~i yollanmas1yla ba~layan ktiltilrel 

alifveri!1 1stanbul'da kiiqti,k olqiide bir Avrupa ta.rz ve stili 

modasina yol a911U@, Fransiz mobilyalar1, dekorasyonu ve bah

~eleri saray 9evresinde moda olmu~tu (~). Buna ba~li olarak 

istanbul geni~ ol9ilde kasirlar, ko,kler yal1lar, korular ve 

mesire yerleri ile siislenmi~, fakat toplumda cehaletin yay

g1n olufJu yiizUnden onlari ya~atacak koklil degi,imler sa~la~,~

namamiEJti ( 5). 

Bat1'nin te~kill~ini taklit arzulariyla ba~layan bu a-

(I) Uzunyarfili, ().IV /I, s. 320-32I. 

(2} Altinay, s.97.; Cevdet Pa~a Tarihi S., C.I, s.36.; . 
Ayverdi, C.II, s.IB3. 

(3) Mehmed Cemil, "III.Sultan Ahmed Devrinde Lale Eglence
leri," Hayat Tarih Mecmua:si, O.VII, S.IO{I.Kasim.I97I), 
s.22-27. 

(4) Lewis, s.47. 

(5) Altinay, s.97.; Ayverdi, O.II, s.I83. 

~ 
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kl.mda, Avru.pa'dan getirilen mimarlarin karma zevkiyle melez 

bir mimari dopu~~ toplumda bir tiir ki1Qi1.kliik: duygusu ve Av

rupa hayranl1g1 yayginla,maya baslami,t1 (2}. 

Bu donemde vezir-i azam1n ve feyhUlislamin deste~iyle 

I727'de fbrahim MUteferrika ve Yirmisekiz9elebi-zade Said 

Efendi ilk TUrk matbaas1n1 kurmu~lard1. GerQekte XVI. yfiz

yildan beri lstanbul'da az1nll.k matbaaJ.ari vard1 (3). Ayr1-

ca Avrupa'da basilan TUrkQe, ArapQa, Fars9a kitaplar da Os

manli ulkesinde satilabiliyordu (4). Ilk matbaanl.n faaliye

te geqmesi ::Sat1 kaynakl1 eserlerin c;evirilerinin de Ulkeye 

girmesini saAlam1,t1 (5). Yine de fikir alaninda koklu hir 

de~i,me saglanamadi·. Her zaman harekete geQmeye hazir bir 

isyan ve cehalet lditlesi ;a~aaayi sUrdiirdU (6)~ 

Roca s1n1f i manevi si~ahlarla, yani~eriler maddi silah

larla halk hatta earay ileri gelenleri Uzerinde nUfuz kur

mu,1ard1. Ayak takim1n1n destegiyle yiiksek makamlara yerle

fenler ise ,ahsi gorti~leriyle en esasl1 mUeseeseleri yikaca.k 

etkiler yapabiliyorlard1 (7). 

(I) Lamartine, C.VI, s.I528. 

(2) Ayverdi, C.II, s.I86. 

(3) Lewis, s.5I. 

(4) Tahsin Tuna11, "III.Sultan Ahmed Ve Lale Devri," Hayat 
Tarih Mecmuas1, C.VIII, S.5(I.Haziran.I972), s.34-44. 

(5) a.g.m. 

(6) Altinay, s.97. 

(7) a.g.e., s.IIO. 
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Halk genellikle tahsil.siz oldugundan hocalara genel bir 

sayg1 gosteriyordu. Fakat bu duyguyu ~ahsi menfaatleri iqin 

k:ullanan baz1 bilim ve din fdamlar1 bu ba~1l1ktan bir ayak

lanma araci olarak: yararlaniyordu {I). Sin1flar arasJ.ndaki 

iktisadi ve sosyal adaletsizlik ve kaza organlar1nda yer a

lan degersiz kimseler iQ durumu daha da zor1a,t1r1yordu (2). 

Eyaletleade ise bozulmu~ toprak dUzeni ile gelen ehliyetsiz 

yoneticiler, s1k sik Q1kan celali isyanlari ve keyfi idare 

koylerle kasabalar1 devletin kontrolUnden Qikarmi,ti. Ordu 

cani istedigi zaman ayaklanmay1 adet edinmi,ti. Ciddi ve 

"iilke yarar1" kaygisl. ta~imayan bu ayak:lanmaJ.ar ekonomik 

tatminsizligini cahilce ortaya koyan sistemsiz bir kalaba

ligin geli~igfizel taQkinl1klar1yd1 (3). 

ibrahim Pa~a 1 n1n oniki y1l1 a~kin icraatinda valilerin 

zulUmleri onlenmeye c;ali~ilDll~, Anadolu e~kiyadan temizlen

mi~, sultanlar devlet yonetimine kar1~t1r11mam1~t1 a.ma on

ceki donemlerden kalan bozuk yapi da kokten duzeltilememiQ

ti (4). Ote yandan Ibrahim Pa~a'nin dikkatleri icraatindan 

baska yone ~ekebilmek i~n olu~turdugu eglenee atmosf erinde 

toplum ileri gi'tmi~, sefahat ve israf yayg1nla~mi~t1 {5). 

Bu ortamd~yeniQeri ocagina giivenmeyen ibrahim Pa~a'ru.n 

yeni bir ordu kurulmasi geregine inanmas1 ve tlskiidar'da bir 

ki,1a yaptirarak yeni usulle talime ba~lamas1, Fra.nsa'dan as-

(I) a.g.e., s.III. 

(2} Ayverdi, C.II, s.20I. 

{3) a.g.e., s.202-202.; Altinay, s.II2. 

(4) Altinay, s.II2. 

(5) Ayverdi, C.II, s.I94. 
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keri uzmanlar getirtmesi ve ticaret vergisi olarak Bid'at 

ad1yla yeni bir vergi koymasi ticaretle de u«ra~an yeni9e

rileri kizd1rml.fti {I). 

Bu s1rada !brahim Pa~a'nin Ruslarla an1a,arak !ran'l. 

taksiminin ardindan !ran'l.n toparlanaimk Tebriz'i Osmanli

lardan kanli bir ,ekilde geri almas1 istanbul'da tepkilere 

yol acnu~ ve halk bo~una akan kanlara kar~1 sava, istemeye 

ba,1am1,t1. Doguda yap1lacak: yipratici bir sava~i gaze ala

maya.n padifah ve vezi:r-i lzamin(2} halkl. oyalamak i9in sah

te bir sef erberlik ilanina te~ebbus etmesi ve bunun anJ.a

{11lmasi halkl. da.ha da kizd1rm1~t1. Bu lazgl.nligin bazi .,_ah
si 91kar duygulariy~a daha da la.•k1rt1lmas1 Uzerine patlak 

veren bir ayaklanma III.Ahmed'i tahtindan, !bra.him Pa~a'yi -

da canindan etmi2' ve bu ayni zamanda Lal.e Dev:ri 'nin sonu 

olmu~tur. 

Sonu9 olarak denilebilir ki, devletin b• ilk modernle~~ 

me giri,imleri idari ala.nda bir modernle,me sa~layamam1~, 

gele~ek donemle:re kal1ci bir istikrar ve toplumsal refah 

birakamamitti:r.(3). 

Yine de, ileride etkisini gosterecek bazi yeniliklerin 

de getirildi~i soyleneb.ilir. Bu donemde, Avrupa ticaretine 

ba~ll. olarak XVII. yiizyilda yayg1nla~an kahve ve tiltun, ar-: 

tik caiz olup olmadzgi tartz~malari bi:r yana b1rak1larak 

serbest1e,tirilmi4tir •• Bumm. sonucunda a9rlan kahvehaneler 

(I) Al tinay, s.II6. 

(2) Tunall., Hayat Tarih Mecmuas1, 11 III.Sultan Ahmed 'le Lale 
Devri". 

(3) Niyazi Berkes, Tiirkiye'de Qagdaslaema, istan.bul, Do~-
Bat1 Yay1nlar1, t.y., s.42. · 
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toplumun ilk siyasal dedikodu yuvalar1 olmu, ve giderek 

bir ell.ehce ve dinle:nme yeri olmaktan Qok hf1kfimet ic;in kor

kutucu bir gticiin •YeniQeri ayaklanm.alar:i.nin- karargih.1 ha

line gelmiftir (I). (Ste yandaa, halk aras1nda eski idealist 

gorii\9 zayiflamaya ba~lami~t1. A.rtl.k; "Islaml1k, Osman11l1k, 

gaza, sava~ ve ahiret dUnyalarin.in di~:tnda yeni, maddi bir 

diinyan1.n varl1~l. duyuluyorau. 11 (2)~ 

II. Lale Devri Sonrasi 

isyandan sonra istanbul'un hakimiyetini ele ge~iren 

iayancilarin lideri Patrona Halil'in vezir olup, arkadaola

rina onemli devlet makamlarl.ll'i dag1tmas1ll1n ardindan idareye 

yerle~en bu zfunre keyfi aziller ve siirgiinlerle diledi~ine 

ihsanlarlarda bulunup, diledi~inin elinden va.r:c.ni yogunu 

aliyordu (3). Eskiden bilgi ve tecrtibe kriterlerinin etkin 

kontrolU sonucunda verilen devlet makamlar1, Kanuni done

minden sonra baz1 Qatlaklarla kar~1la•ml.~sa da hiybir za

man bu derece kapanin elinde kalmam1~t1 (4). 

~ehirde de huzur kaQm1~t1. Hapishaneler bo~alt1lm1~, 

diikkAn yagmalari, ev baskl.nlari gilndelik olaylar haline gel

mi,, halk ,a~1rm1,, ticaret durmu~tu (5) Bu sirada !stanbul 

(I) a.g.e., s.44. 

(2) a.g.e., a.~5. 

(3) UzunQarf1li, C.IV/I, s.214.; Altinay, s.I43.; Ayverdi, 
a.II, s.208. 

{4) Altinay, s.I46.; Ayverdi, C.II, s.208. 

(5} Lamartine, C.VI, a.I546-I547.; Tunali, Hayat Tarih Mee. 
"III.Sultan Ahmed Ve Lale Devrin. 
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kad111gl.Dl. kapmi' olan bir zorba Kagithane k5,klerinin ya

k11mas1nl. emretmi1H fakat hristiyan alemine giUiinq olmak en

di~esiyle padi,ahin araya girmesi sonucu yikilmasl.lla razi 

olmul}tu {I). 

Yonetiai ele geqiren isyanc1lar kar~isinda ba,ta ihti

ya tli davranan padi~ah I.Mahmud eleba~1lari fUpheye dUl}Ur

meden sarayda toplayip ortadan kal.dlrl.nca devlet rahat bir 

nef es. alm1.,t"i ( 2) • 

.Bundan so.nra I.Mahmud'un saltanatinin ilk yilla.r.i es

ki y1.k::l.m doneminin zararlar1n1 gidermeye 9al1iJID.ak:la geQmi~

tir. Bu s1rada Yalova'da bir kagit imalithanesi kurulmu~, 

ayaklanma sirasznda kapat1lm19 olan Ibrahim MUteferrika 

Matbaas1 yeniden kitap basmaya ba~lamJ.~ ve fehirde kUtup

ha.neler a~1lml:'~t1r (3). Yine_bu_sirada TUrkiye'de bulunan 

Comte de Bonneval humbaraci ocagini Bat1 tarzinda islah et

mekle g6revlendirilmi~, fakat yapt1g1 i~ler devletin gele

cegi. ac;1sindan fazla etkili olmamiitJt1r (4').' 

Bu donemde de, Osmanli Devleti kar~1s1nda her alanda 

Ust~lUgu ele ge~irmi~ olan Avrupa ilerlemesini sUrdUrU.yor

du. Osmanl1 Devleti'nde ise i~ gUnUbirlik idareye kalmi~ ve 

durumun ciddiyetine uygun, AVrrttpa'ya yeti~meyi sag:Layacak 

hiQbir kal1c1 yenilik getirilememi~ti.(5). 

(I} Cevdet Pa~a Tarthi s., c.rr. s.;a.; ~erdi, c.II, s.2oa. 

(2) Alt1nay, s.I53.; Ayverdi, C.II, s.2IO.; Lamartine, C.VI, 
s.I556-I557. 

(3) Uzun~ar~1li, C.IV/I, s.328.; Altinay, s.I54.; Ayverdi, 
C.II, s.2I3. 

(4) Lewis, s.48-49.; Berkes, s.67-68. 

(5) Cevdet Pa~a Tarihi s., C.II, s.40.; Ayverdi, C.II, s.2I6 -
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Durum boyle iken surek11 bir barif politikasi da izle

nememi,, b&flatilan veya 8nlenemeyen sava~lar sirasinda dU

zensiz ve talimsiz asker disiplinli dU,:man ordulari kar,i

sinda yenilmeye alifJJU.' ve buna bagl1 olarak gelen toprak 

kay1plar1 ve aA1r savat masraflari devlet i~in yeni darbe

ler olucsturmu~tur. 

!2. Islahat Qabalarinda Avrupa Etkisi 

Devletin 19inde bulundulu durumun farkinda olan yeni

lik taraftari padifah III.Mustafa Bzellik1e askeri islahat 
I 

Uzerinde duruyor ve bu konuda Bat1dan gelen uzman);arin 

yardl.Dll.ar1na deger veriyordu. Bu s1ralarda Osmanli Devleti~ 

nin Rusya kar,isinda bir denge olu~turmas1ndan yana olan 

Fransa•nin da bu 9abalar1 desteklemeai sonucu bu Ulkeden 

uzmanlar getirtilmi~, TUrkiye'de bulunan Baron de Tott'dan 

da yararlan11arak tophanenin 1slahJ.na 9al1~ilmiQ, top ara

bac1lar1n1n ve top dokiimhanesinin yeni bi9imde dUzenlenme

ei gibi bazi yenilikler yapilm1~t:L (I). Tersanede yeni ge

miler in,a ettirilmi~ti; fak:at yaya ordusu olan yeniqerile

ri dUzene koymal: milmkiin olmam19 ve bu siralarda Rusya ile 

eava,a girilmesi kotii sonu9lar dolurmu~tu (2). 

Anilarinda, devletin idari bozukluklar1n1 yaygin bir 

ahliksizlik, cahillik ve mevkiini muhafaza endi~esinden 

ba~ka bir,ey dU~iinmeme gibi kavramla•la aQiklamiQ olan 

(I) Lewis, s.50. 

(2) Uzun~ar,111, C.IV/I, s.342. 
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Baron de Tott•a gore devletin ileri gelenleri Rus donanmas1-

n1n Akdeniz'e inebilece~ini kabul etmiyorlardi. Fakat ingi

liz amirallerinin de desteliyle Cebelitar1k'tan Akdeniz•e 

ge~irilen Rua donanmasi Qe9me'de Osmanli donanmas1n1 yakml.~

tir (I). 

I3. XV~II. YUzyilda Tafra 

Savatlar yiizilnden Anadolu 1nun bir siiredir eQkl.ya ve as

ker ka9aklar1n1n tahrip alani haline gellnesi bu donemde iyi

c e endi'e verici boyuta varmi~ti. Asayi~sizlik ve adaletsiz 

vergilendirme k8y1Ulerin yerlerini terk ederek 'ehir ve ka

sabalara s1g1nmalar1na neden olmu~, bu da Ulke genelinde is

tihsalin dU~mesinden kaynaklanan ia~e darl1g1n1 beraberinde 

getirmie, timarli sipahileri de daha zor duruma dU~UrmU~ti1(2) 

K.l.sacasi !stanbullular pahalil:i.k ve kitliktan, taeradald.ler 

de zulUm ve soygunculuktan yak.l.n1yordu (3). 

XVI. ve-X:VII. yiizyillardan itibaren bazi saray gozdele

rinin timar gelirlerini ele ge~irmeleri ve bazen bUyiik mik

tarda topra~ sahiplenerek mUlkU ba~u.nda bulunmayan, zengin 

toprak sahipleri haline gelmeleri s1ras1nda bUrok:rasinin ye

tersizligi ve artan yiyicili~i yiiziinden etkin bir vergilen

dirme sistemi kurulamam1,t1r. Bu durum devlet hazinesinin bU-

(I) nBaron ·ae Tett 'un Hatiralari 200 Yl.l Once TUrkiye, II Hayat 
Tarih Mecmuasi, c.r, s.I (I.~ubat.I965), s.2I-25. 

(2) Uzun9are1li, a.IV/I, s.3~7. 

(3) Cevdet Pa~a Tarihi s., C.I, s.2I-25. 
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yiik kayiplara u~amaS1 yaninda, zamanla bu gBrevi iistlenen 

miiltezimlerin k6yliiniin refahinda ve topragzn korunmasinda 

uzun vadeli q1kar1 olmamasi ve sadece kisa donemdeki kazan

c1n1 dii~iinmesi, ve eski arazi tefti~i sisteminin de terk e

dilmesi nedeniyle devlet XVIII. yiizy1lda artik ta~rayi de~ 

netleyemez hale gelmi~tir (I) Kl.sacasi, mevcut bozuk duzen 

ta~rada nUfuzlu, bag1ms1z bir zengin s1n1f tiiretmi~ ve zen

ginli~ini ticari veya s1nai giri~imlerde kullanmayan ve nU

fuzunu borQlu oldugu bozuk dUzenin devamindan yana olan bu 

sinif devlet otoritesini kirarak halka baski yapmaya ba~

lami~ti. Ozellikle di• problemlerin yo~ oldu~ donemlerde 

bir de iQ kari~iklita u~amaktan Qekinen devlet onlara goz 

y11mmak zorunda kalm.i~, diger zamanlarda ise onlara yonelik 

icraat valilerin idari kudretine ya da herhangi bir taraf

tan saglayaca~i menfaa•e ba~i olmu~tur. 

Ayanl1k ise, eskiden yore ileri gelenlerinden birinin 

hUkUmetle teb'a arasinda araci rolU Ustlenmek Uzere halk ta

rafindan se~imi ile olurken, 1768 Rusya seferinden itibaren 

ayanlar, bUyUk paralar kar~il1~1nda valilarce tayin edilme

ye ?a~land1~1ndan, verdikleri paray1 Qikartmak i~in onlar 

da halla. ezmeye ba~lam1~lard1r (2). Sava~lar da ayanlarin 

devlete kar~i mUtehakkim bir tavir takinmasina yol a~mi~ 

ve daha once belirtilen sebepler yiizUnden hukiimet onlara 

(I) Lewis, s.3IT33. 

(2) Berkes, s.I06-I07. 
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karfi da pek ileri gideme:riiQtir (I). 

Yine bu donemde, eyaletlerde zaten Qoktan beri bozulmu~ 

olan yonetill iyice bozulmu~tu. Rastgele azil ve tayinl:er yil

zUnden ertesi y1l makaminda kalaca~1 ~upheli olan valiler 

vezir-1 ~zama, kethudaeina ve diger "ieab eden"lere vermi~ 

olduklar1 caizeyi ve f azlas1n1 vilayet halkl.ndan gelir gel

mez yikarmaya ~al1~1r ve gorevde kaldiklari sttre boyunca co

gu zaman vilayet iQin herhangi bir hizmette bulunmazlard1(2) 

Bazi vilayetlerde valiler,oranin varidat1n1 taheil e

derek hazineye ai~ kismini gonderirlerdi. Razi vilayetler 

ise maliyece kay1tli varida~i uzerinden valilere iltizama 

verilir, onlarin da gelir kaynaltlar1ni bizzat yonetmeyip 

kisl.m kisim 11 tizama vermeleri, hazineye alaca~11u. ve vali

ye pay1n1 odedikten sonra k~r pe~inde olan ikinci multezim

lerin halki fazlas1yla ezmelerine yol a9ardi (3). 

Bu donemde, yine idarenin zayiflamasina balJ.1 olarak 

ozellikle Rumeli'de valilikler ve benzeri gorevler adeta 

irsi bir nitelik kazanmi~ ve bu durum devlet butunlu~ a91-

s1ndan ciddi bir tehlike olu,turmaya baflami~tir(4) 

Bu ortamda, merkezi hiilctimetin ta~ra uzerindeki otorite

sinin zayiflamasindan ve uzakl1ktan yararlanarak bolgelerin

de bag1ms1z bir yoaetim kurmak ve buralarin gelirini ele ge-

(I) Uzunqar~1l1, C.IV/I, s.436. 

(2) a.g.e., s.437-438.; Cevdet Pa~a Tarihi s., C.I, s.3I5-3Ib. 
Enver Ziya Karal, Osmanli Tarihi,c.v, Ankara, Tiirk Tarih 
Kurumu Bas., 1947, s.73, 

(3) Uzun~ar~1l1, C.IV/I, s.438. 

(4) a.g.e., s.439. 
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Qirmek isteyen macerac1 Osmanli pafalari -M1s1r 1 da Mehmed 

Ali, Suriye 1 de .Ahmed Cezzar, vd.-, Anadolu'da yonettikleri 

yoreden yetifen mahalli gelenek ve b~larla kayna~m1, hane

danlar ve B.umeli'de, bUyillt gelirleri ve 6zel sila.hli kuv

vetleriJtle bagimsizca hilldim siiren ayanlar giderek gUqlen-
'· 

me silrecine girmi,lerdi (I). 

(I) Lewis, s.37-38. 
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V. BOLtlM: BATI USULU ISLAHAT G!Ri~IMLER.1 

I. Bu Eonud.a Birkaq Soz 

XVIII. yiizy1l1n son 9e~reginde yer alan I.AbdUlhamid 

donemine gelindiginde; "istanbu1'un di,inda imparatorluk bir 

addan bafka bir,ey degildi, yWcsek riitbeli timarl1 sahipleri 

ile kendi beglerbegileri Devlet'ten biiyUk par9alar koparmak

ta devam ediyorlard1."(I). 

Bu nedenle I.AbdUlhamid, asker! bir 1slahat1n geregine 

inanan karde~i III.Mustafa zamaninda Baron de Tott vas1ta

siyla ba,1at1lan islahat giri,iminin kendi zaman.inda da ge

ni~ bir ,ekilde s'U.r:mesini istiyordu. Bu bakimda.n vezir-i a
zamina geni~ yetki vermi~ti (2). 

Ger9i daha onee XVII. yiizyilda II.Osman, IV.Murad'~n 

saltanati ve KopriilUlerin vezareti sirasinda qefitli isla

hat Q&balariyla devlete eski kudreti kazandirilmak istenmi~

ti. Fakat bu giri,imlerde Bati kUltUrU.nUn etkisi yoktu. Is

lahat 9abalarin1n t.ek amac"l. bozulan diizeni tekrar kurmakti. 

Bu yUzden bu giri~imler kuvvete dayal1 ve disipline edici 

nitelik ta~imi~ ve islahata giri~enlerin ki~ili~ine b~li 

kalmi~, bu nedenle de islahat91lar1n oliimiinden sonra yeniden 

eski bozukluklar ya~anmaya batlam1~t1r.(3). 

(I} Lamartine, C.VII (DU,erken), s.I658. 

(2) Uzun~ar~~11, C.IV/I, s.473. 

(3) Karal, s.57. 



Bu donemde vezir-i izam Sil~tar Mehmed ~a~a gereksiz 

aziller yapmami,, bozulmu' o~an merkez kalem te~kilat1nda 

1,in ehli memurlar kul.lannu.f ve daka. onemlisi, I.Mahmud dev

rinde De Bonlieval ve III.Mustafa devrinde Baron de ~ott'un 

giri,imleriyle dilzenlenen top~u ve humbaraci askerlerinin 

islahina ·onem vermifti (I). 

Rus donanmas1n1n I77m,'de Qe~me limaninda yakt1~1 Osman-

11 donan.mas1n1n yerine, yeni esaslara gBre bir donanma ha

z1rlamnas1na ve yeni tarzda gemici yeti~tirilmesine Qal1~11-

m1f ve ±ngiltere ile Fransa'dan uzmanlar getirtilerek daha 

haf'if ve top dilzeni daha uygun gemiler yaptinlm111.t1. Yine 

bu amaQla Ceza~irli Gazi Hasan Pa~a kendi kesesinden tersa

nede bir kalyoncu ln~lasi yapt1rm1~, I775'te denizci zabit 

yeti§tirmek lizere kurulmu~ olan Denizcilik Mektebi de sonu9 

vermeye ba~lami~ti (2). 

Daha sonra vezir-i azam olan Halil Hamid PaQa yeniQeri 

ocag1n1 yabancilardan temizlemek ve o donelllde durmaya yliz 

tutmu~ olan matbaac1l1g1 diriltmek gibi Q&balarin yan1nda, 

ordunun zamana uygun teknik usullerle yeti~tirilmesine onem 

vermii, ve miihendishane i~in Fransa'ya ba~vurmu,tu. Hal~ Rus

ya kar~isinda Osmanli dengesini sUrdUrmekten yarar uman 

Fransa'nin gonderdi~i uzmanlar da mUhendishanede gorev yap

m1~ ve surlarla kaleleri• tahkimi konusunda incelemelerde 

(I) Uzuncars1l1, C.IV/I, s.474. 

(2) ~.g.e., s.476-477. 
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bulunm.u11lardJ. (I}. 

2. Artan Malt Silc.ntilar: Ilk D1~ar1ya Borqlanma 
Girisimleri . 

XVIII. yilzy1la geliDdiginde, devlet QOktandir sUren ma-

11 problemlerini qozememi~ti. Ustelik zaman da aleyhine 1~

ledlginden I787'de Rusya'ya sava, aQ1ld1~1nda hazine dolu 

de~ildi. Gerqi aradaki bar1, doneminde devletin gelirleri 

ve masraflar1 ~oyle boyle idare edilebilmi,ti. Fakat sava~ 

ba~ladiktan sonra, padi~ahi ~ava~a silriikleyen Koca Yusuf 

Pa~a 1 nin hazinenin bu ifin ilstesinden gelemeyecegini hesap 

etmeden ortaya atild1g1 anlaf11lm1fti. Qiinkii daha ha,1ang1q

ta, sava~ gere9lerinin en onemlisi olan para yeteraizdi (I). 

Ba~kumandanlardan gelen f eryatlar da tez elden para gonde

rilmezse ordunun &Ql1ktan kir1lacag11U. bildiriyordu (2). 

Bu dUJruma 9are aran1rken, Avrupa devletlerinden birin

den borQlanmaya gidilmesine; "devletin mal1 s1k1nt1s1n1 aqi

~a vuracag1ndan dU~manin cilretini arttirir" endi~esiyle ce

saret edilememiflti (3). Ancak i9eriden para bulmak miimkiin 

olmay1nca Felemenk devletinden borg alinmasina karar veril

mi' ve bu, Felemenk elQisine soylenmi~tir. Fakat iki Ulkenin 

uzak olu~u ve tedaviildeki paralar arasindaki farkin zorluk:

lara yol aQaca~i, ayrica borca kar,ilik verilecek Uri.iniln 

(I} a.g.e., s.596-597. 

(2) Cevdet Pa~a Tarihi .. s., C.I, s. 306. 

(3) a..g.e., s.307-308.; Uzun~ar~ili, C.IV/I, s.598. 
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~o~un iltizam yoluyla miitegallibe ayan elinde bu1unmasi, 

onlarin da iirU.n:iin fenasini verip iyisi.Di tuccara satacaklari~ 

bunun da iilkeler arasinda sorunlara yol a9acag1 gerQegi bu 

girifimi ba~tan, sonu~suz b1rakm1~t1 (I). 

Orada-burada birikmi~ devlet alacaklarini devlet eliyle 

toplama 9abalar1 da verimli olma.mi11, satilan e=iyaru.n dii~iik 

bedeli onun bunun elinde kalml:~ti (2). Sonu.9ta, kadinlara 

ait siis e~yas1 ve sila.h.lar di~inda altin ve gamu, kullan~mi 

~eyhiilislauu.n Q1kard1~1 bir fetva ile yasaklanmi~, halk1n 

elinde fazla olan ve saraydan 9ikar1lan alt1n ve gtlmiif e~ya 

darphaneye gonderilerek eski sikkelere oranla be~te bir dii

~iik degerli sikkeler kestirilmi~ ve boylece sava~ masra:fla

r1na geQici bir qare bulunmu~tu (3). 

Fakat so:nralari, Rusya aleyhine yapDU.'1 olduk:lari itti

faka gore Rusya ile aava,mas1na kar~1l1k kendisine yirmibin 

kese(4) odenecek olan !ave9'in alaca~1n1 istemesi ve aksi 

halde sava~ayarak Rusya ile bari~a mecbur kalacaginl. bil

dirmesi; buna kar~ilik devletin ilk taksit olan sekizbin ke

seyi verememesi bir problem olmu~ ve ~eref meselesi sayil

miftl.r (5). 

Bu durumda sava~in siirmesi mali durumu iyice c;ikma.za 

siirU.klemi~ ve bu nedenle 1spanya' dan borc;lanma ._dU~iiniilmiif1tur. 

(I) Uzun9ar~111, C.IV/I, s.598.; Cevdet Pava Tarihi s., c.I, 
s.308. 

(2) Cevdet Paea Tarihi s., C.I, s.306. 

(3} a.g.e., s.309.; Berkes, s.99. 

(4) YI'rmibin kese • On milyon kuruQ. Dan.~~mend, C~IV, s.68. 

(5) Uzun~ar~ili, C.IV/I, s.599. 
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Fakat !spanya elQisi, tarafsiz ve Avrupa bari,indan yana o

lan hiildimetinin taraf s1zl1gi bozacak ve savasi uzatacak boy

le bir giri~imi kabul etmeyecegini bildirmi,tir. Tarih9i 

Cevdet Pa~a ise, ispanyatnin, ±ngiltere ve italya tiiccarla

ri tarafindan zenginligi emildiiinden o s1ralarda Avrupa'da 

mali gttcii ve itibar1 kalmami, bir devlet oldu~unu ve onJ.ara 

yapilan bu milracaatin bozulan hariciyenin bilgisizligini 

goeterdigini belirtmi,tir (I). 

Bu sonuQSUZ giri~im Uzerine son bir Umit olarak Fas su1-

tan1na mUracaat edilmi~, Cezayir ve Tunus ocaklari yoklanm1~ 

fakat bir sonuQ elde edilememi~ti. Nati~ede, serdar-1 ekr&.-: 

min III.Selim'e gonderdigi arizay1, padi~ah., yerinde harcan

mak iizere sadaret kaymakamina gandermifJ, yine saraydan, ·v1-

layet ve sancaklardan toplanan alt1n ve gttmu, e~ya ile sikke 

kestirilmiQti (2). 

3. III.Selim Ve Nizam-1 Ced!d 

§ III. Selim Tahta Qiktiginda Devletin Durumu 

III.Selim yaln1z Osmanl1 Devleti'nin de~il, uluslarara

ai ili~kilerin de olduk~a kar1~t1~1 bir donemde -I789'da

tahta Qiktiginda, Fransiz fhtilali'nden yay1lan cumhuriyet 

ve hiirriyet fikirleri diinyada yeni bir donem ba~latm1,t1. 

Ya~ Anlaf}mas1yla sona eren sava~in ardindan Rus niti"uzu 

iyice hissedilir olmu,, S1rp, Bulgar, Rum ve Karada~lilar 

yayilmaya ba,layan milliyetQilik idealleriyle devleti yip.. 

(I) Cevdet Pa~a Tarihi S., C.I, s.322. 

(2) a.g.e., s.322,; Berkes, s.99. 
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ratmaya ba~lanu~, yine Ya, .btlaf}mas1'll1n hUkilmlerince Rus 

niifuz bolgesi haline gelmio olan Eflak: ve Bogdan beylerinin 

tayin ve azilleri bile Rus muvafakatine bagli hale gelmi~ti. 

Bu sirada, menfaatlerine dokunan herhangi bir sebep kar~1-

s1nda hemen ayaklanan ayan, ulema ve yen19eriler gibi iq 

baski gruplari da biiyUk bir tehlike olutturuyorlardi (I). 

Bir sUredir Osmanli ordusunun sava~larda gosterdigi 

perifanlik endi'e verici boyutlardayd1. Ayrica Fransa, fn
gil tere ve Ruaya gibi Avrupa'nin yeni gil9leri, niifuz mUea

delelerinde, artik Avrupa Uzerinde hiqbir etkisi kalmami~ 

olan Osmanl1 Devleti'ni birbirlerine kar~l kullanmak isti

yorlar, bu da devleti krizlerle kar~i kar~iya b1rakiyordu. 

Bu sirada Mis.:t..r ve Akka'da ya~anan Frans1z-Osman11 9a

t1~asi Fransa'ya pek birfey kazand1rmam1,t1 ama bu durum 

hazineyi iyice sarsm1~ ve Misir'da hakimiyetin Kolemenler'

in eline ge~mesiyle devlet art1k buraiu.n iciflerine hakim 

olamaz hale gelmi~tir (2). 

Di~er taraftan devletin idar! dUzeni.nde 9oktand1r siiren 

yozla~ma ve mUlk! idaredeki anar~i ba~a 91kilmaz boyuttay

d1 (3). Yillardir onlenemeyen bask:i. ve soygunlar yUztinden 

6zellikle s1n1r bolgelerindeki teb'a gU9siizle~mif} . ya da bafl

ka bolgelere goq etmi~lerdi. Ruslarla sik sik patlak: veren 

anla~mazl1klar yilzUnden orduyu hep sef er1 tutma zorunlulu

gu hazine i~in olduk9a masrafl1 oluyordu. 

(I) Ayverdi, C.II, s.239. 

(2) a.g.e., s.265-266. 

(3) Karal, s.72. 



-78-

Devletin ta~raya sozil geqmiyordu. Merkezde ise devlet 

adamJ.arinin ~~1r1 israfi ve gosteri~ meraki, rU.~vet ve 11-

timasi en bUyiik problemler aras1ndayd1. Oyle ki, gosteri~ 

hevesiyle devlet paras1n1n diea.ri gitmesine sebep ola.nl.a.rin 

cezalandir1lacag1, iilkenill fakirli~ine uygun sadelikte gi

yinilmesi buyurulmu~tu (I). 

"Boyle sonu gelmez, ger~eklesmeei miimkfib olmaz. 
mi:imldin olsa da fayda vermez ,eyler iQin f ermanlar ~ika
rilmas1 halk aras1nda "Padi~ah yasagi Uq glin surer" so
zilntt darb1mesel haline getirivermi~ti." (2). 

Devletin ordusuyla da baip. dertteydi. Muazzaf asker o

lan yeni9eriler itaate ve talime ali~kin degillerdi. Disip

linsiz ki~ilerin ocaga aizmas1 ve yeniQerilerin evlenme ya

saginin kalkmasinin ard1ndan pek QOgu evlenip evlerinde o

turmaya ba,lamiQlar, ki!Jlalar da sefere gitmek ve talim 

yapmak istemeyen tembel bir grupla dolmu~tu. Yagma hayali 

pa~indeki i~siz gilqsttzler, yeniqerilerin ~errinden korun

mak iQin bali!ka yol bulamayan esna.1', padifJah bah~i~i ve bu

nun gibi geqim yollarindan yararlanmak isteyenler de yeniqe

ri yaz1lmaya baflayinca ocak iyice altiist olmu~tu (3). Maa~ 

beratlarinin ~ogu ticar! meta olarak elden ele geziyordu ve 

onlar1 geri alabilmek mtimkiin goriinmiiyordu (4). 

Ge9mi~i devletin kurulu~ giinlerine kadar uzanan yeni-

9eriler yaJ.n1z bir silahli .kuvvet· de«il, ozel bir toplum 

(I) Cevdet Pa~a Tarihi s •• C.I, s.323. 

(2) a.g.e., s.324. 

(3) a.g.e., C.II, s.37-38. 

(4) a.g.e., C.I, s.397. 
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gorUniimilndeydiler. Kendilerini iinlU derviQ Haci Bekta, Veli'

ye dayandirmalari onlara kutsal bir nitelik de kazand1riyor

du (I). Devletin gU9lU donemlerinde s1n1rlar1 hergiin biraz 

daha ileriye gotttrmu, olan bu kuvvet halkin gozttnde deler

liydi. Zamanla esnaftan da yeni9erilige kabul edilenler ol

masi bUyiik fehirlerdeki kamuoyunu da onlara geQirmi~ti. Var

lilindan bile endi~e duyulan bu kuvvete devletin maa, 5demek 

zorunda olmasi da ayri bir problemdi (2). D!ni ve askeri 

kimligi ile ulemanin tabii- miittefiki olan yeniqeriler bas

kilarini hem padi~ahlar hem de halk uzerinde hissettiriyor

lardi. Boylece yeni9eriler zamanla; n ••• millet ile padi~ah 

arasina giren halki sarayla veya sarayi halkla tehdit eden 

ve her ikisinin f elaketi ve mahldimiyeti uzerinde tek ba,ina 

yUkselen bir kuvvet haline geldiler." (3) Bu eartlar alt.nda 

ahlakqa da bozulan bu grup XVIII. jiizyil ba~indan beri va

tanseverlik ve cesaret gibi eski motivasyonlarini da kaybet

mi~~i (4) •. 

Yeni9erilerin bu disiplinsizligi ve timarli askerinin 

9oktand1r sUren peri,anl1g1 yilzunden devlet, sefer zamanlar1 

ayan ve e~rafin maiyetine, seferberlik -nefir-i am- ile top

lanan askere.muhta9 oluyordu (5). Savae tekniginde ilerlemi' 

(I) Lamartine, C.VII, s.I679. 

(2) a.g.e., s.I680-I68I. 

(3) a.g.e., s.I68I. 

(4) a.g.e., s.I68I-I682. 

(5) Cevdet Pa~a Tarihi s., C.II, s.202-203. 
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ve talimli ordular olu~turmuo dil~man kar,1s1nda derme qatma 

toplanan ve hi~bir haz1rl1g1 olmayan askerlerin ya.rardan 

9ok zarar getirece~i aql.ktir. 

§ III.Selim'in Islahat Qabalarina Genel Baki4 

Idar1 bozukluklar1 gidermek ve devlete yeniden eski gii

cilnil kazandirmak i~in ~ehzadeliginden beri planlar yapan 

III.Selim, tahta qiln.nca devlet bUyiiklerinden, ordunUD ileri 

gelenlerinden ve ulemadan olu~an bir Me~veret Meclisi topla

mi,, burada bozukluklarl.Il giderilmesi geregi ilzerinde durul

mUQ; fakat somut b~r reform programi belirlenememi~tir (I). 

Diger taraftan padi~ahin iste~i iizerine devlet ileri gelen

leri birer islahat layihasi hazirlami~lar ve bu konudaki 

gorU~ ve dil~ilncelerini aqikca ortaya koymu~lardir. 

Bu layihalarda en qok ordunun. islahi ilzerinde durulmu~ 

ve bu konuda Qe~mtli gorU~ler getirilmi~ti (2). Bunlar ara

s1nda eski parlak Qa~larin asker! sistemini yeniden kurmak

tan yana olanlar, mevcut dilzene Bat1'n.1n egitim ve silahla

rini sokmayi onerenler ve eski ordu 1slah edilemeyeceginden 

Avrupa tarz1nda egitilip silahland1r1lan yeni bir ordu ku

rulmasini tavsiye edenler vardi (;). 

Layihalarda, ayrica sanayiin ve dolay1s1yla savaQ sa

nayiinin geli~tirilroesi, diger devletlerin i9i~leri takip 

(I) Barkes, s.87. 

(2) a.g.e., s.88.; Lewis, s.59. 

(3) Lewis, s.59. 
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edilerek devletler dengesinden yararlanilmasi, para ayarinin 

korunmasina Qal1~ilmasi, taeranin durumunun duzeltilerek 

halkin mahall1 yoneticilerce ezilmesinin 6nlenmesi, terfi ve 

tayinlerde hakkaniyete dikkat edilerek yalniz bir kere belli 

miktarda caize alinmas1l'l11n geregi tizerinde durulmu~tur (I}. 

Padi~ah sa.mayii te,vik ve himaye i9in dokumac1lig1 ile 

U?llU Bursa, izmir, Trabzon, ~am, Haleb gibi ~ehi~lere hatt-i 

httmayunlar gondermi~, imar faaliyetleriyle ilgilenmi~ ve ve

zirlik ve beylerbeyilik tevcihinde y1lda bir kez caize di

~inda hiQbir sey alinmamas1, rastgele azil ve tayin yapilma

masi, liyakat 5lcUsiine gore yapilacak tayinlerde yakin mesa

telerin tercih edilmesi onerilerini kanunla~t1rm1~t1 (2). 

Fakat o, hereeyden once orduda koklU bir islahat du~u

nUyordu. Bu bakimdan Fransa 1n1n istanbul'a gonderd1g1 gene

ral Aubert Duboyet'nin beraberinde getirdigi, doktimhaneler 

kurabilecek, birlikleri dtizene sokabilecek, modern sava, ku

rallarini ogretebilecek subaylar, ogretmenler ve di!er uzman 

lar i~in gereken imkanlari saglami~ti (3). Yine bu alandaki 

9abalar1n bir uzant1s1 olarak kara ve deniz mtlhendis mektep

leri a91lm1~, Fransa ve isve9 1 ten gelen mU.hendisler gemi in

~asina ba~lam1~, tophane Fransiz subaylarinin, humbaracilar 

da bir Ingiliz mUhendisin nezaretine verilmi~ti (4). 

Boylece, orduda Bat1 kiiltiirti. ile ki~isel temasta bulu-

(I) Cevdet Pa~a Tarihi s .• C.I, s.407.; Ayverdi, C.II, s.240 
-24I~ 

(2) Cevdet Pa~a Tarihi s., c.r, s.407. 

(3) Ayverdi, C.II, s.240.; Lamartine, C.VII, s.!687. 

(4) Cevdet Pa~a Tarihi s., c.r. s.4I6. 
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nan, en az bir Bat1 dili -genellikle Fransizca- bilen ve Ba

t1l1 uzmanlara kendilerine modernle~me yolunu gosteren e~i

ticiler gozttyle bakan, Batili olan her~eye kar~i heyecanli 

bir ilgi duyan subaylar yeti~meye ba~lad1 (I). 

Yine bu donemde, devleti Bat1l1 devletlerin dttzeyine e

ri~tirmek ve Avrupa ulkeleri ile uluslararasi ili~kiler ko

nusunda do~rudan ve gttvenilir bilgiler sa~lamak amaciyla 

Avrupa devletlerinde dUzenli ve sUrekli el9ilikler a91lmas1-

na karar verilmi~ ve baylece I793'te Londra'da ilk el9iligin 

a91lmasinl. Viyana, Berlin ve Paris el9ilikleri izlemi~ti. 

El9iler beraberlerinde, gorevi Avrupa dillerini ve Bati'n1n 

toplumsal ya~ay1~1n1 o~renmek olan genQ katipler de gotUr

mtt~lerdir. Bu ~ekilde, bir sttre bir Avrupa ~ehrinde oturan, 

bir Avrupa dili Bgrenen ve Batl. kiilturtiyle tan1~t1ktan son

ra donUp Babiali'de memur olanlar idart yapida giderek Ba

ti•ya donilk bir azinlik bUrokratlar grubu olu~turdular (2). 

III.Selim hedefledigi asker! 1slahat iQin Nizam-i Ce

dtd adiyla talimli bir s1n1f asker olu~turmaya yonelmi~ti. 

Iki alay piyade ile iki boliik aiivariden olu~an Nizam-1 Ce

d!d iQin Levent Qiftli~i ve Selimiye kl.~lalari kurulmu~, ta

lint yeri olarak da KAg1thane 9ay1r1 seQilmi~ti. Padi~ah1n 

yakindan ilgilenip sik sik talimlerini izledigi bu yeni or

dunun f inansmani i~in de lrad-1 Ced~d adiyla bir hazine o-

(I) Lewis, s.6I. 

(2) a.g.e., s.62-63. 
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lu,turulmu,tu (I). 

Yeni9eriler ~oktandir cephelerde ba~arisizliklar alir

ken Nizam-i Ced1d'in Akka savunmasinQa baear1 kazanmasi, bu 

yeni ordunun tstanbul'daki itibar1n1 ve padi~ah1n goziindeki 

de~erini artt1rm1~t1. Boylece Nizam-i Ced1d'in say1s1n1n ve 

oneminin artt1r1lmasina karar verildi (2). Ancak bu kolay 

olmayacakt1. Yeni ordu olu~turulurken eski ocaklar da varl1-

g1111 surdUrdUgU.nden mal1 s1k1nt1 artmi~t1(3), ote yandan 

Nizam-i Ced.ii i9in asker toplanmasi konusunda f ermanlar c;1-

kar1ldiginda Anadolu'dan gonUllU veya zorla bir miktar asker 

toplanmi,; fakat Rumeli'de hi~bir kaza buna yana~mami~t1. 
~ 

:SU?Jidan sonra Anadolu·' dan toplanan Nizam-1 Ced1d askeriyle 

Rumeli'ye gonderilen Kadi Abdurra.hman Pa~a Qorlu'da halkin 

direni~iyle kar~11a~m1~, ve halkl.n kir1l1p ayaklanacag1ndan 

korkan devlet ileri gelenleri Pa~a'nin kar~i hareketine en

gel olmu~lar ve boylece Nizam-1 Ced1d'den ilk taviz veril-

Aslinda Nizam-1 Ced1d'in Rumeli'yi kasip kavuran ve ye-
~ 

ni~erileriAe~kiyaya karei Rumeli'de de kurulmak istenmesi 

ve bu ama~la Nizam-1 Ced1d'in kurulmasinda btiyiik hizmeti go
rulmU~ Kad.:1 Abdurrahman Pa~a'::r:un Rumeli'ye geqirilmesi ayan

lari UrkU.tmU~tu (5). Ote yandan, Ulkenin her yan1nda bir ki-

(I) Bu hazinenin para kayna~ini mUsadere edilen ve geri al1-
nan timarlar ve ispirto, tUtiin, ka.hve, vd. baz1 mallar 
Uzerine konan yeni vergiler olu~turuyordu. Lewis, s.59. 

(2) Lamartine, a.VII, s.I6ae. 

(3) Cevdet Pa~a Tarihi s., C.I, s.4I5. 

(4) a~g.e., C.II, s.59.; Vaka-1 Cedid, der.Yavuz Senemoglu, 
k.y •• Kervan Kitap9ilik A.~., t.y., s.62-63. 

(5) ·1 A. 
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sJJD ye?B:;erinin Nizam-1 Ced1d'e kat1laca~1n1n ilan edilmesi 

yeni911rileri ve onun miittefiki ola.n ulemay1 rahatsiz etmi~

ti (I). Bu yiizden padi~ahlJl emri pek uygulanamadi. Padif&h 

da tepkiler karf1s1nda tereddut ediyor, disiplin ve talim 

kabul etmeyen ocak mensuplari Nizam-1 Cedtd'i du~man gibi 

gorUyo~lardi (2). 

Bu karitik ortamda, ~eyhUlislam Topal Ataullah Ef endi 

ve sadaJCet kaymakami Kase Musa Pa~a ~e~itli ta.h.riklerle et

raflar1nda her an ayaklanmaya hazir bir kalabalik topluyor

laz:di (3). 

Bu geli~melerin sonucunda, yeni~erilerin Tuna boyunda 

bulumnas1 sebebiyle Bogaz'in korunmaSJ.nda gorevlendirilmi~ 

olan yamaklar k1fidO.rt1c1 haberlerle ayaklanmi~lar, isla.hat 

giri,imlerine direnmenin dine ve vatana hizmet olduguna i

nand1r1ld1klar1ndan kendilerine Nizam-1 Cedtd iinif ormasi 

giydirmek isteyen subaylarini oldUrUp uyandir1lan suni heye

can sonucu kendilerine katilan halkla beraber ±stanbul'a 

yonelmi~lerdi (4). 

Belki !stanbul'da.ki yeti~mi~ birlikler veya Anadolu 1 dan 

cag1r1labilecek kuvvetler isyani ba~lang19ta bast~abilir-

di (5). Fakat sadaret kaymakami padi~alu ve vezirleri clay-

(I) a.g.e., s.82.; Ayverdi, C.II, s.27I.; Lamartine, a.VII, 
s.I69I. 

(2) Lamartine, a.VII, s.I69I.; Ayverdi, C.II, s.27I. 

(3) Karal, s.85.; Ayverdi, C.II, s.273.; Vaka-1 Cedid, s.67; 
Cevdet Pa~a Tarihi s .• C.II, s.88-89.; Tahsin Tunal1, 
"III.Selim Ve Kabakqll !syan1," Hayat Tarih Mecmuas1, 
C.VIII, S.6 (I.Temmuz.1972), s.36-45.; Lewis, s.72. 

(4} Karal, s.85.; Lewis, s.72.; Ayverdi, C.II, s.273.; Cevdet 
Pa~a Tarihi S., C.II, s.90.; Lamartine, c.VII, s.I7I8. 

(5) Lamartine, C.VII, s.I720.; Ayverdi, C.II, s.273. 
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lardan haberdar etmiyor, gelen haberlerin abartilDU~ oldu

guna inand1r1p oyaliyordu (I). Bu hesapli vakit kazanma 

sirasinda ulema ve vaizlerin halk1 ve yeni9erileri k1~kirt

mas1 suri.iyor ve moral giicti yiikselip orglitlenmesini tamamla

yan isyancilar ordunun diger saflarini ve bir k1s1m halki 

yanlarina 9ekmeyi ba~arzy0rlard1 (2). 

Olay1n bundan sonraki geli~imi Osmanl1 Devleti'nde ya

fanml.~ olan diger isyanlardan farkli olmam1~, 1slahat taraf

tarlari katledilip mallar1 ya~alanmi~, padi~ah tahttan in

dirilmif, Nizam-1 Ced1d dag1t1lm1~, isya:acilar bir kez daha 

kazanml.~, idari makamlar isyanc1lar1n ileri gelenlerince 

yagmalanm1~, idamlar, halka tecavttz, rti~vet, cinayet, ya~a, 

azil ve tayinler yine yayg1.nla~m1Ellt1 (3). 

Bunun ardindan devlet adamlarinin da IV.Mustafa'nin 

padi;tahligindan yana olanlar ve III. Selim' in tekrar'<>,tahta 

ge9irilmesini isteyenler olarak boliinme~i Rumeli'de sefer.

de bulunan orduyu etkilemi~ ve fikir ayr1l1klar1 ile sarsi

lan ordu Rus kuvvetlerini !smail'de bozmayi ba~arm1~sa da 

muhtemel bir zaferi elinden ka91rm1ot1 (4) 

Seferde bulund~ sirada III.Selim'in yeniden tahta 

ge~irilmesinden yana olanlarla harekete ge~en Ruscuk ayan1 

Alemdar Mustafa Pa~~ "Rusc;uk Yaran1" adl1 bir komite kurmufi!, 

Rusya ile yap1lan sekiz ayl1k mutarekeden yararlanarak kuv-

(I) Vaka-1 Cedid, s.I53.; Lamartine~ C.VII, s.I720-I72I.; 
Cevdet Pa~a Tarihi s., C.II, s;90~91. 

(2) Vaka-i Cedid, s.68. 

(3) Cevdet Pa~a Tarihi s., C.II, s.96.; Lamartine, C.VII, s. 
I724-I725.; Ayverdi, C.II, s.280-281. 

(4) Vak:a-1 Cedid, s.83.; Lamartine, C.VII, s.1752.; Ayverdi, 
1C.II, s.28I-282. 
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vetleri ile istanbul'a gelmi~ ve ilk i~·olarak isyanci lide

ri Kabak91 Muatafa'y1 ortadan kald1rtarak isyancilari sin

dirmi~ti (I). Ancak bundan sonraki olaylar planlad1~i gibi 

geli~memie ve III.Selim'i tahta ~ikarmak Uzere earaya giren 

Mustafa Paea IV.Mustafa'nin adamlarinca oldUrUlen III.Selim

in cesediyle kar~1la~m1~t1r (2). 

Bunun Uzerine II.Mahmud'un ta.hta Qikmas1n1 saglayan 

Alemdar Mustafa Pa~a vezir-i lzam olmu~ ve U~ ay onsekiz 

gtinlUk sadaretinin ba1p.nda III. Selim' in oldiiriilmesinde kii-

9Uk bUyUk rolu olanlar1 ~iddetle cezaland1rm1~ ve !stanbul'

da asayi~i saglami~ti (3). 

§ III.Selim'in Islahat Qabalari Uzerine BirkaQ Soz 

11Esasen bu islahat ••• ters cepheden tutulmu~ bir 
hareketti ••• asil bozulmue olan tara.f'1mzz, kiiltUrel, i
dar1 ve iktisad1 hay4t1m1zd1 •• Qnun i~in isl'th.ata bu 
yonden ba~lamak lazim gelmekte idi. Halbuki Nizam-1. Ce
d1d kurulur kurulmaz, sanlti islthat demek, yalniz as
kerlik mUessesesine Qeki-duzen vermek demekmi~ gibi, 
memleketin geni" bir nefes alacagi zannedildi. 11 (4) 

III.Selim, devletin bunalimli zamanlarinda tahta Q1k-

m1~ bir padi~ah olarak:, idareyi i~inde bulundugu sm.k1nt1l1 

durumdan k:urtarmak ve devletin ilerlemesini saglamak amac1y

la giri~ti~i islahat Qabalarinda pek QOk da dU~man kazamn1~-

(I) Lamartine, C.VII, s.I763.; Cevdet Pa~a Tar. s., C~II, s. 
I03-I05.; Tunali, Hayat Tarih Mee. "III.Selim Ve KabakQ1 
isyani".; Sedat Kumbaracilar, "I807 !htilali Ve III.Selim'
in Oldi.i.rtilmesi," Hayat Tarih Mee., c.v, S.7 (I.Agustos. 
I969), s.25-30. 

(2) Karal, s.92.; Vaka-i Cedid, s.89.; Cevdet·~a~a Tar. s., 
C.II, a.III.; Kumbaracilar, Hayat Tarih Mecmuasi. 

(3) Lamartine, C.VII, s.I776.; Vaka-1 Cedid, s.90, I64.; 
Kumbaracilar, Hayat Tarih Mecmuasi. 

(,; ' Avv · · : t1 ~ • a. 275 
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ti. Bu islahat aleyhtarlarinJ..n cehalet ve ba~azlikla hare

ket ettiklerini dU,iinmek miimkiin; am.a elbette ba~ka etkenler 

de aramak gerekir: 

Bir tarikat disiplininden yola Qikt1g1ndan kutsal bir 

imaj yayan YeniQeri Ocagi bUtiin bozulmu~luguna ra~en ulke 

dUzeyinde merkez1 yonetimin ba~ temsilcisi durumundayd1 ve 

geni~ Osmanl1 Ulkesinde padi~ah otoritesini sa~layan bu or

gUt asker1, din!, siyas1 nitelikleriyle kayna~t1r1c1 bir fak

tordU. Eski dUzenini kaybetmeye ba~lad1g1 donemden itibaren 

y1kic1 bir gUQ haline de gelen bu kuvvete birdenbire alter

natif olarak getirilen ve padi~ahin gozdesi clan Nizam-1 Ce

d1d' 1n, gozden 91kar1lm1~ gorUnen yen~Qerilerle, onlarin iQ

iQe bulundugu halkin tepkisiyle kar~1la~aca~1 ku~ku~uzdu. 

Bu nedenle Nizam-1 Cedid'in kurulmasi, Ulkede iki ayri ve 

biribirini sevmeyen silahli kuvvet meydana getirmi~ ve ken

disinden devlet destegi qekilen eski, halkla kayna~m1~, ntt

fuzlu; fakat gozden dU~mU~ olani aya.kla.ndirm1~t1. 

Ayrica_halk arasinda Qoktandir esame al1m-sat1m1 ile ge-

9inen bir grup tUremi~ti ki, bunlar da ekonomik gerek9eleri 

yiizunden oca~a kar~i tak1n1lan tavirlardan ve mevcudun azal

t1lmas1 giri~imlerinden ho~lanmiyorlardi. 

Devlet, eski ocaklar1n1 muhafaza ederken ve onlarl.ll mas

raflarini bir turlti kisamazken, yeni oca~in kurulu~u yeni 

masraflar getirmi~, bu yiizden yeni vergiler konmasi(I) da 

halkin memnuniyetsizligine neden olmu~tu. 

(I) Oevdet Pa~a Tarlilhi~ C.II, s.8I. 
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Yeni kurulan ordunun bfttun teQhizatinin ve iiniformas1-

n1n art1k takit edilen Avrupa Ulkelerinden getirtilmesi bu 

kuvveti halkl.n yadirgamasl.lla yol aqmi~, bu ise milli gele

neklere dayanan eski kuvvetle halk1 biribirine daha da ya

k.i.nla~t1rmi~t1r. Kiaacasi idarenin tep.eden inme bir ~ekilde 

giri~ti!i modernle~me hareketi halka is1nd1r11mam1~ ve hal

kin destekledi«ii bozulmu~ kuvvet ciddi olarak islah edilme

ye ~a11~ilmam1~t1r~(IJ. 

Yeni ordu icin yurt d1~1na verilen aipari9ler devlet 1-

leri gelenleri aras.1.D.da Bati'dan gelen e~yaya ra~et modas1-

lll. yaymi~, ba~layan israf bozuk iktisadi diizen icin yikim 

olmu~ ve el tezgahlar1nda iiretim yapan yerli sanayi Bat1'

n1n fabrikasyon mallari kar~isinda korkuya kap1lm1~tir. Bu 

sirada devlet adamlari arasinda almi!J yiiri.imii~ o.lan sefaliat 

ve bunun getirdigi gayr1~me~ru kazano yollar1 da kamuoyunu 

devlet ve padi~ah aleyhine dondiirmii~tiir. 

Qoktandir bilimle ilgilenmek yerine bildi~ini tekrarla

maktan oteye gitmeyen ve halk iizerindeki niifuzunu oikarlar1 

dogrultusunda kullanan ulema ise, medreselerde ger~ek bilgi-

11 ki~ilerin i~ba~ina getirilebilmesi i9in imtihan yontemi

nin uygulanmak istenmesinden rahataiz olmufl ve yenili:klere 

kar~i tavir almi~ti. 

Devlet diizenindeki bozulman1n ger~ek nedenlerini farke

demeyen halk da orada burada devleti kotUleyip ele~tirerek(2) 

(I) a.g.e., s.82. 

(2) Koca Sekbanba§i Risalesi,der.Abdullah U~man, k.y., 
Kervan Kitapq1l1k A.~., t.y., a.IOI. 



-89-

huzursuzlugun artmasinda rol oynami~ ve kendi kendini kolay

ca ayak1and1rilmaya hazi~ bir kfitle haline getirmi,tir. 

Diger taraftan, padi~ah da islahatta gonUlltt, Qal1~kan 

ve tecrlibeli devlet adamalr1ndan yoksundu. Etraf indakilerin 

9ogu mal mUlk toplamaya 9al1~t1klar1ndan problemleri a91kqa 

ortaya koymak: yerine onu ge~itli eglencelerde oyalam1~ ve 

yenic;erilerin verebilecegi zararlar1 kiie";iimseyerek devleti 

.tedbirsiz b1ra.km1~lard1 (I). 

Ancak bu ~artlar altinda bazi hirsli ve islahatlardan 

rahatsiz olan devlet adamlarinin planli tahrikleri halkta 

geni11 heyecan uyandirabilmi~ .. ve ba!ilatilan ayaklanma hem ye

niliklerin hem de yenilikc;ilerin sonu olmuE}tur. 

4. Alemdar Mustafa Pa~a'nin Restorasyon Qabalar1 

II.Mahmud 1 u tahta c;ikardiktan sonra vezir-i ~zam olan 

Alemdar Mustafa Pa~a butUn eyaletlerdeki ayan ve yerel oto

ri teleri !stanbul'a Qa~1rm1~ ve ~ohret ve nUfuzu sayesinde 

f erman dinlemez ayanlar1 veya O.nl.arin. temsilcilerini maiyet

leriyle birlikte istanbul'a toplamieti (2). Qtinkii devleti iq 

i~lerinde bagimsiz eylem merkezlerine ~olm.U~ ve c;eQitli halk 

gruplar1 Uzerinde bUyUk otorite kurmu~ olan ayanlarla bir

likte al1nacak islahat kararlari btiyUk uygulama gticU kaza

nacakti. Bunun Uzerine I809 1 d&la devlet yonetiminde bir yeri 

(I) Cevdet Pa~a Tarihi s., C.II, s.83. 

(2) a.g.e., s.I23.; Lamartine, a.VII, s.!785. 
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oldugu art1k kabul edilen ayanlarla devlet arasinda "sened-i 

ittifak" imzalandi (I). 

Buna gore; ayanlar padi~ahin saltanat1nin deva.mi.ndan 

sorumlu olarak padi~ab.a itaatin sag1an.masina ve ihanetten 

korunmasina malca, vU.cutca yardim etmeyi, devletin asker 

yazmasina kar~1 Q1kmamay1, halkin malinin ve devletin geli

rinin korunup devlete zamaninda ve ziyan olmadan odenmesine 

gayret etmeyi, devlet btiyiiklerini say1p kendisini ilgilen

dirmeyen konulara karif}mamayi' sorumlulu~ difp.ndaki bolge

lere tecavttz etmemeyi, vergi alirken fukara ve reayayi ezme

meyi ve istanbul'da_ocaklarda bir ki~kirtma olursa hep bir

likte bunu yok edip asayi~i saglamaya califmayi taahhtit et

mi~lerdi. Ayrica dine, devlete, padi~aha, ~eriata kar~i dav

rani~ta bulunanlarin, veya ittifak senedine ayk1r1 davrana.n

larin -devlet adami veya ayan olsun- cezaland1r1lmas1na hep 

birlikte Qal1~1lacagi kararla~tir1lm1~t1r (2). 

Bu be~se, gortinil~te zorba ayanlar1n devlete itaatlerine 

yonelikti. Fakat padi~ahl.n saltanati veya ittifak senedine 

uymayanlarin cezaland1rilmas1 konusunda ayanlarin ytikiimlilliik 

leri onlarin devlet iqindeki ntifuzlarinin hangi boyuta ula~

t1g1n1n bir gostergesidir ve ya~anmakta olan kari~ik donemde 

bu nilfuzu bir belge ile devlete ba~lama giri~imidir. 

Uzun zamandan beri isyanlar ~1kar1p htikilmet i~lerine 

kari~an orduya bir dtizen getirmek isteyen vezir-i tzam; rilt-

(I) Berkes, s.I32-I33. 

(2) a.g.e., s.I33-I35.; Karal, s.96-97.; Cevdet Pa~a Tarihi 
g., C.II, s.452-456. 
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belerin sat1lmay1p hizmet kar~1l1~1nda verilmesi, ki~lalarin 

dUzensizlik ve ticaretten )curtarilip dtlzglin askert birlikle

re tahsis edilmesi, kuraAlara uymayan ve k1,1ada oturmayan 

yeniQerilere maa, odenmemesi, fiilen askerlik yapmayanlar1n 

esamelerinin al1nmas1, yeni9erilerin arasindak:i askerlikten 

anlammesnaf kesiminden olup esamelerini muhafaza etmek is

teyenlerin once asker! egitim gorU.p sonra sanatlar1n1 sUrdU

rebilmelerine yonelik dtizenlemelere yoneldi (I). 

Getirilmek istenen yenilikler ve ozellile sened-1 itti

fak yeni~erileri k1zdirm1,t1. Ancak Mustafa Pa~a'nin ~ehir

deki kuvvetleri yiizilnden ho~nutsuzluklarini a~ikqa belli e

demiyorlard1 (2). 

Alemdar Mustafa Pa~a'nin Nizam-1 Cedld yerine Sekban-1 

eedid adli yeni, ba~imsiz bir asker · oca~1 olu~turarak (3), 

yine Avrupa usulti giydirilen ve tal:im goren bu askeri yeni-

9erilerin ilk rakibi Nizam-1 Ced1d'in Levent Qiftligi ve us
kUdar ki~lalar1na yerle~tirmesi, ote yandan, bu askere yUk

sek bir ucret odenirken Pa~a'nin yeni~erilere takind1g1 

sert tavir onlari iyice kizd1rm1~t1(4j. 

Fiili hizmette bulunmayip esame ile geqinenlerin elle

rindeki esameler al1n1rken zarara ugray1p huzursuzliak ~ikar

mamalar1 i9in, bu belgeleri kendi r1zasi ile getirenlere be

delinin yar1s1n1n odenmesi kararla~t1r1lm1~t1. Fakat yine de 

(I) Karal, s.I48.; Lamartine, C.VII, soI789-I790. 

(2) Lamartine, C.VII, s.1790.; Cevdet Pa~a Tar. S., C.II, s. 
I3I. . 

(3) Karal, s.97.; Lewis, s.76.; Ayverdi, C.II, s.287. 

(4.} Karal, s.I48.; Cevdet Pa~a Tar. S., C.II., s.!29, !32. 
Lamartine, C.VII, s.!792. 
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·bu durum, hu belgelerin ticaretinden QOk para kazananlarin 

memnuniyetsizligine neden olmu~tu. Qe~itli sebeplerle yeni

~eri oeag1na yazilan esn~ da, once sekban veya kalyoncu ya

zilip askerlik sanat1n1 B~endikten sonra kendi sanatin11 

stirdilrebilecek olmaktan; aksi halde ticaretten men edilme 

durumundan ho~nutsuzdu. 

Devlet ileri gelenleri arasinda da vezir-1 lzamin elde 

etti~i bUyU.k ntifuzdan rahatsiz olanlar vardi. Saray halk1 

hiiktimetin bagimsiz i~ gormesinden hofi!lanmiyordu. Vezirler i

se eskiden oldugu gibi eglence alemine dalm1flard1. Devlet 

adamlari ve halk arasinda bir stislenme modasi yayginla~m1f} 

ve israf ~ogalm1ft1. 

Kisa zamanda elde ettigi ba~arilar vezir-i izamin ken

dine gtlyenini artt1rm1~ ve kar~1s1na ald1g1 ktitlelerin neler 

yapabilecegi konusunda tedbiri elden birakmasina yol aQm1et1 (l) 

1stanbul'daki ordusunun bir k1sm1n1 Rus~uk civarinda ve Ru

meli daglarinda baelayan ayaklanmalar Uzerine gondermi~ ve 

tedbir olara.k Rumeli askerini toplamasini ogutleyenleri din-

lememif}ti(2). 

Bu siralarda halk da .Pa~a aleyhine ki~k.:i.rtiliyor ve bir 

ttir orgiitlenme merkezi olan yenic;eri kahvelerinde "viikela ye

nic;eriligi kaldirmaya karar verdi" diye soylentiler yayili

yor, IV.Mustafa'nin annesi ve kizkarde~i de bu kayna~mayi 

kortikluyordu (3). 

(I) M. A. Ubicini, Tiirkiye !850, Qev.Cemal Karaaga~l1, C.I~, 
k.y., Kervan Kitap~ilik A.~., t.y., s.405. 

(2) Cevdet .Paea Tarihi s., C.II., s.I36-I37.; Lamartine, C.V 
·c. VII, s. I795. 

(3} Ayverdi, C.II, s.287. 
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B5ylece butiin faktorler tamam olunca ba~layan isyan so

nucu, yeniqeriler ve yan1arina qekmeyi ba~ard1klar1 bir ki

S'im halk, kuvvetlerini dagitmi~ olan Alemdar Mustafa Pa~a•yi 

Bab1ali'de sarmi,lar ve bu isyan yenilik9i vezir-1 tzamin 

sonu olmu,utur~(I}. Tarih bir kez daha tekrarlami~ ve isla:

hat giri4imleri ile 1slahat~1, qikarlar1n1 zedeledi~i kesim

lerin i~birligi sonucu safd1~i birak1lm1,t1r. 

5. II.Mahmud Ve Vaka-1 Hayriye 

Bu olaydan sonra Kadi Abdurrahman Pa~a ve kuvvetleri 

yeni~eriler Uzerine yiirilrken, II.Mahmud'un vtikela ile yap

t1g1 gorU~me sonucu IV.Mustafa idam edilmi~ ve bu ihtilal 

kozu yeniqerilerin elinden al1nm1~t1. Fakat yine de yeniQe

riler yat1~mam1~ ve la~edilen Sekban-1 Oed1d ocaginin Le

vent ve Selimiye k1~lalar1n1 yakm1~, sekban zabitlerinin 

evlerini yagmalami~lardi (2). 

Rumelideki ayan problemi qozillememi~ti. Ger~i valilere 

ta~radaki halki ayan zulmiinden korumak: ve mutegallibe gUru

hunu ezmek i9in tam yetki verilmi~ti. Fakat onlar hi9bir 

~ey yapam1yorlard1 (3). Diger taraftan ic ve di~ tahrikler

le Mora, Eflak, Bo~dan, Sakiz gibi pek ~ok bolgede isyanlar 

goriiluyordu. Bunlardan Mora isyaninda yeni9erilerin ba~ar1-

s1zl1g1 kamuoyunu onlar aleyhine ~evirm.1~, fbrahim Pa~a'nin 

(I) Cevdet Pa~a Tar. s., C.II, s.I4I, I47.; Karal, s.I49.; 
Ubicini, C.II, s.405. · 

(2) Ayverdi, C.II, s.288-289.; Vaka-i Cedid, s.I04.; 
Lamartine, C.VII, s.I806.; Cevdet P.T.S., C.II, s.I52-I5~ 

(3) cevdet Pa~a Tarihi s., a.II, s.280. 
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M1s1r 1 dan getirdigi askeri ile isyani bast1rmas1 talimli as

kerin degerini iyice aqi~a g1karm1~t1 (I). 

Bu.nun Uzerine E(lkinci adiyla talimli bir sinif asker o

luQturulmas1 ve bunun i9in yeniqeri ortalarindan yiizelli~er 

ki~inin bu ocala yaz1lmas1 kararlaQtirilmifti. Bu, onceleri 

ocak ileri gelenlerince kabul edilmi~ti. Fakat talimlerin 

ba~lamasinin ardindan yine aleyhte propoganda ba~latilmi~, 

yeni durum kafirleri taklit olarak: yorumlanmi, ve yeniqeri 

ocaginin kald1r1lacag1 soylentisi gikar1lm1f1tJ. (2). 

Az aaman sonra, isyan ederek ~ehrin ayak tak1m1n1 yan

larina alan yeni9eriler Etmeydani'nda toplanm1~lard1. Bunun 

Uzerine devlet ada.mlar1, ulema, hocalar, ~eyhtilislam ve ta

lebe-i ulume ile bir dani~ma toplant1s1 yapan padi~ah, onla

r1n da ayni f ikirde olmalar1 tizerine yen19eri ocag1n1 kal

d1rmaya karar vermiQtir. Bundan sonra, vaiz ve imamlarin 

9agr1lar1 ve sancak-1 ~erifin ~ikar1lmas1 ile halkin deste

gi saglanm1~(3), isyana katilmayan ocaklarin da toplanmasiy

la elde edilen kuvvet yeni9eri oca~ini ezmi~tir (4). Bundan 

kisa bir stire sonra Q1kar1lan bir hatt-i hUmayun yeniceri 

oca~1n1n kald1rild~gln1 bildiriyordu (5). 

Devleti I826'da bilytik bir iQ problemden kurtaran padi

~ah, bundan sonra, I839'da olUmtine kadar bilyiik bir islahat 

(I) Karal, s.I49.; Ayverdi, C.II, s.249.; Lamartine, C.YII, 
s.I87I. 

(2) Lewis, s.80.; Karal, s.150. 

(3} Cevdet Pa~a Tar. S., C.II, s.396-397.; Karal, s.I5I-I53. 
Ayverdi, C.II, s.295.; Lamartine, C.VII, s.I877. 

(4) Cevdet Pa~a Tar. S., C.II, s.40!-402.; Lamartine, C.VII, 
s.raao-ISBI.; Ayverdi, c.II, s.296. 

(5) Ubicini, C.II, s.406. 
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program1na giri~mi~tir.(I). Yeniqeriler~n kald~rilmasiyla o

lu~an bo~lugu Avrupa usulii diizenlenmi~ bir birlik olan "Asa

kir-1 Mansure-1 Muhammediye" ile doldurmu~, yeni ordunun dii

zenlenmesi iqin Prusya'dan subaylar getirtmi~, yil.ksek bir 

harb okulu ve bir tip okulu kurmu~ ve harb sanat1n1 ogren

mek iizere Avrupa'ya o~enciler gondermi~ti (2). ate yandan 

iilkede Avrupal1 egitimcilerin onderliginde, genellikle Fran

sizca olmak ilzere bir yabanci dili iyi bilmek ogretimin ama

c1 ve on-~art1 say1lmi~t1r (3). 

Getirdigi yenilikler aras1nda teb 1 as1nda din farki go

zetmedi~ini belirterek, onlari 1826 ve I83I'de 91kard1g1 iki 

fermanla devletin idari ve kaza1 himayesine alan~padi~.ah mti

tegallibe kar~1sinda giiG kazanm1~(4) ve bundan sonra da mer

kez1 htiktimeti giiqlendirmeye Qali~m1~t1r. Ne var ki, padi~a.h 

bu defa ayanlara dayanmak yerine din, biirokrasi ve ordudan 

yararlanmaya Qal1~m1~tir (5). Bunun i9in gorev gtivencesi ol

mamas·i ve musadere korkusuyla ehliyet ve ahlik dui;ikiinlilgtl i

ginde bulunan memurlara hayat ve millk gilvenligi saglama yo

luna gitmi~ ve bununla kamu idaresine bir rahatlama getir

mi~tir (6). 

Yine bu donemde, padi~ah, ve~ir-i azam ve ~eyhillislamda 

toplanm1~ olan yetkiler Bati devletlerini andiracak: ~ekilde 

{I) Lewis, s.8I. 

(2) a.g.e., s.84-85.; Karal, s.I55. 

(3) Lewis, s.85. 

(4) Karal, s.I56.; Ayverdi, C.II, s.297. 

(5) Eerkes, s.I64. 

(6) Lewis, s~90-9I. 
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bakan11klar -nazirlik- arasinda payla~tirilmiliJ ve boylece 

ieboliimtine do~ru ilk adimlar at1lmi~t1. Vezir-i !zamin konu

mu, naz1rl1klar arasinda i~birli«ini saglayan ba~vekalete 

pevrilmii; ve vezir-1 azam padi~ah1n mutlak vekili olmak du

rumundan 91karl.lmi~t1r (I). 

Bu donemde dahiliye, hariciye, maliye, evkaf ve ticaret 

mezaretleri kurulmu~, Babiali'de eskiden iQi~leri ve di~i~

leri ayni memurlar tarafindan yiiriitiilUrken bundan sonra ay

r1 birer kariyer halinde organize olmaya ba~lam1~lard1r(2). 

Bundan sonra da, idarede sivil bir biirokrasi yap.1la~maya 

ba~la.m1~t1r (3). 

Diger taraftan, bir ~eyhillislamlik dairesinin kurulmasi 

-Bab-1 Me~ihat, Fetvaha.ne- ulema?I'l.n bir devlet dairesi Qer-

9evesine sokulu~una dogru ilk ad1md1 ki, bu, onlarin popUler 

ve etkin gU.ciinU giderek y1kml.~ ve onlari merkezt iktidara 

kar~i zayiflatmi~tir (4). 

Ayr1ca, padi,ahin 1slahatlar hakkinda tedbir dti~UnUp 

hilkiimete tekliflerde bulunmak Uzere meclis ve komisyonlar 

kurulmasina 9al1~mas~ idarecilikte onemli bir ad1md1. Bu 

alanda yeni~eri oca~inin kaldirilmasi ilzerine konan ilk mec

lis; "Dar-1 91lra.y-1 Askert 11 kifiiilerin askerlik gorevleriy

le ilgili kurallar1 belirlemek, Avrupa askerlik usullerini 

(I) Karal,s.I56.; Berkea, I6S-I69. 

(2} Karal, s.I56. 

(3) Berkes, s.I65. 

(4) Lewis, s.97-98. 
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incelemek ve ordunun geli~tirilm.esi i~in tedbirleri belirle

mekle gorevliydi. Bundan ba~ka Gulhane'de "Meclis-1 Valty-1 

Ahkim-i Adliyen, Babiali'de "Dar-1 ~'Uray-1 Babiali" meclis

leri kuruldu. Bunlarin gorevi memurlarin gereginde muhakeme

sini yapma.k ve hiikiimetle ki~iler arasindaki anla~mazliklarda 

davalari gormekti (I). Bu tu.r kuruluQlar, sonralari e~itimi · 

ve diinya goril.~u f arkl1 yeni bir memur kadrosunun i~ba,ina 

gelmesiyle, reformlarin planlan1p yUrf.itiilmesinde onemli rol

ler ustlenmislerdir (2). 

Ancak, bu donemdeki btitiin bu ciddi 1slahat 9a11~mala

r1nda da ~ekilcili.k onemsenmi~tir. PadiQah setre ve pantalo

nu resm1 kiyafet kabul ederken, asker ve memurlar · iqin de 

fes giyilmesi zorunlu olmu~tu (3). 
11A~iktir ki, sadrazama ve c;ali~ma arkada~larina 

naz1r ad.1 vermek, onlara redingot giydirmek, onlara bu
ro, masa ve yeni redingotlu memur sa~lamak onlari mo
dern bir devlet idaresi haline getirmedi." (4) 

Bu islahat giri~iminde de, padi~ah devletin sars1lan 

otoritesini yeni .kurwnlar ve kurallarla gil9lendirmek iste

mi21; fakat "Bati tipi islahat 11 dti~tincesini kendi gibi ganiil

den benimsemie yardimcilar bulamad1g1ndan bu konuda bir e

kip ve program olueturma imkan1 bulamam1~t1. Di~er tarafta.n 

halk da "Bat1 tipi 1sla.hat"i pek desteklemiyordu (5). 

(I) Karal, s.I57. 

(2) Lewis, s.99. 

(3) Karal, s.I62. 

(4) Lewis, s.97. 

(5) Karal, s.I47.; Ayverdi, C.II, s.30I. 
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6. Tanzimat Donemi 

II.Mahmud'dan sonra padi~ah olan Sultan AbdUlmecid, is

la.h.at Qabalar1nda, uzun siire Paris ve Londra elQiliklerinde 

bulunmu~ olan Mustafa Re~id Pa~a'ya gU.veniyordu (I). 

Art1k 9okii$ilniin iyice farkinda olan devlet, kendini to

parlayabilmek i9in, Avrupa siyasetinde denge prensibinden 

yararlanmak ve kendisinin toprak biltilnlttgttnden yana olan 

1ngiltere ve Fransa•ya yanafmak niyetindeydi. Bunun iQin de~ 

kurumlarinda gU.Qlenmeyi sa~layacak bir idar1 dttzen kurmas1 

ve liberal ve modern bir rejim kurabilecegini Avrupa';JB. gos

termesi gerekiyordu (2). 

Bu amaQla, di~1,1erini ytirUten Mustafa Re~id Pa~a'nin 

onderliginde Osmanli naz1rlar1nin haz1rlad1g1 Gillhane Hatt-1 

Hilmayunu, 3.Kas1m.I839'da.padi~ah, saray erkani, ulema, dev

letin sivil ve asker memurlari, ~eyhler, imamlar, yabanci 

devlet temsilcileri, Rum,.:Ermeni, Yahudi din temsilcileri, 

ba~kentin e~rafi ve esnaf kurulu~lar1nin ileri gelenlerinin 

haz1r bulundugu bir toplulu~a okundu (3). 

Gillhane Hatt-1 Hilmayunu bir anayasa ya da bir kanun de

gildi ( 4); fakat devletin ilk anayasasina do~ ilk adim sa

yilabilir (5). Hiikilmdar bu belge ile iradesinin kisitl~a

sini kabul etmi~, devletin modernle~mesini sa~layacak yeni 

(I) Karal, s.!73.; Ayverdi, c.II, s.3I0-3I2. 

(2) Karal, s.I74.; Lewia, s.I07. 

(3) Ubicini, C.I, s.44.; Karal, s.I74. 

(4) Berkes, s.208. 

(5) Ubicini, C.I, s.43. 
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siyas1 ve idar1 te~kilatin yerle~mesi iQi~ dU~ilniilen tanzi

mata titizlikle uyaca~ina yemin etmi~ ve tanzimatin yUriitiil

mesini sagla.mak Uzere ileride yapilacak kararnameleri 9nce

den onaylad1g1n1 bildirmi~tir (I). 

HUkUmdarin yetkilerinin halk veya onun temsilcileri kar

fis1nda degil; hukUmetin kar~isinda kis1tland1g1 bu 19 isla

hatta asker1, idart ve toplumsal kurumlar1n 1slah1 yaninda 

bir takim hukuk!, malt ve kUltiirel prensipler konulmas1na 

9al1~1lm1~t1r (2). 

Hatt-i HUmayun; muslim ve gayr1-mUslim teb'aya kanun o
minde e~it haklar tanimnasi, can, mal ve namus emniyetinin 

devletin giivencesi altinda bulunmasi, devlete sUrekli ve dU

zenli asker al1nmas1, su9lularin adil ve aQik muhakemesi, a

dil vergilendirme, iltizam1n ve ona ili~kin suiistimallerin 

kald1r1lmas1, egitimde Bati'ya donUk esaslar getirilmesi gi

bi ilkeleri i9eriyordu (3). 

Getirdigi e~itlik, can ve ~al giivenli~i gibi prensipler 

hatt-1 hUmayunu'n ba~ta sevinQle kar~ilanmasina yol aQti. An

cak uygulamada itirazlar vard1. Gayri-mUslim teb'aya fazla 

y:iiz verilm~si muslUman halkin ho~nutsuzlu~una yol a~t14(4). 

Eski devirlerin ~artlarindan yararlanarak zengin olma yolu

nu hulan mUltezimler, bu tUr yeniliklerden ho~lanmayan muha-

(I) a.g.e., s.45. 

(2) Barkes, s.2IO.; Ayverdi, C.II, s.3I3. 

(3) Lewis, s.I07.; Ayverdi, C.II, s.3I3.; Ubicini, C.I, s.45 

(4) Karal, s.I89-I90. 
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fazakarlar, azinliklar aras1nda ayr1cal1k11 olup eQitlik 

prensibinden memnun olmayan Rumlar fermandan ho~lanmadilar(I). 

Di~er taraftan II.Mahmud doneminde sindirildigi halde vila

yetlerde hala gliQlti olarak duran ayan ve Rumeli'de Bulgar 

ve Sirp, kendi re~sina hakim agalar1n da reformlara kar~i 

oldu«u bir ger~ekti (2). 

§ Bu D8nemin Bir Degerlendirmesi 

ilan edildigi · eirada XVIII. yiizy1l baQindan beri Bii.ren 

1slahat giri~imlerinin tamamlanmasi sayilan ve devletin so

runlar1ni kisa stirede halledecegi sanilan tanzimatin ne de

rece verimli oldulu bir degerlendirilirse, her~eyden once 

umulanin gercekle~medigi soylenebilir. 

En ba~ta, btirokratik ve modern bir dwvlet yap1s1 olu~

turmaya yonelik olarak du~iintilen bu ag1r programi ba~ariyla 

uygul.ayabilecek bir uzman kadrosu yoktu (3). Bu ytizden is

la.hat ~abalari geli~igilzel giri~imler olarak stirdu. 

Bu donemde Bati tipi kurumlaema a91s1ndan baz1 ilerle

meler sa~lanmi~tir. Bu alanda; kanun projeleri haz1rlayan, 

denet9i ve yasama kuvveti olan Meclis-1 Valay-i .Ahkam-1 Ad-
~ 

liye ve yiirtitme kurumunun temelini atarak htiktimdarlik maka-

m1n1n yetki ve sorumluluklar1n1 payla~maya yonelmi~ bir or-

(I) a.g.e., s.I9I. 

(2) Berkes, s.242. 

(3) a.g.e., s.24I. 

(4) Lewis, s.I08.; Ayverdi, C.II, s.32!.; Karal, s.!76. 
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gan olan Meclis-i Hass-1 Vttkel~ kurulmu~tur (I). Ote yandan 

geni~ yetkileri olan Mustafa Re~id Pa~a•nin da, kararlar1n1 

tek ba~1na degil; dani~manlar ve uzmanlar kadroau ile birlik

te almasi~ve En.ciimen-i Dini~ ve Meclis-i Maarif gibi ku.ru

lu~la.r olu~turarak yenilik hamlelerinde yetkili ki$ilerden 

yararlanma yoluna gitmesi(2) bu donem i9in ornek bir uygula

ma sayilabilir. 

I840 May1s1nda, feriat1n qer~evesinden ~ak:madigi halde, 

Frans1z hukukunun da etkisini ta~1yan ve kanunlar ontinde bti

tiin teb 1 an1n e,itligini belirten bir kanunnamenin, bu i~le 

gorevlendirilmie bir kurul tara.f:m.ndan hazirlanmas·i ilk yasa

ma denemelerini olu~turuyordu (3). Diger yandan, bu konunun 

iyi yiirtittilmesini temin hakkinin bizzat halka ait olmasi o
nemli bir geli~me sayilsa da(4), bu, biribiriyle kayna~mami~ 

egitim dtizeyi dil~tik ve yeniliklerin kaynagi olmayan bir halk 

igin·pratikte bir an.lam ifade etmezdi. 

Sonralar1, ticar! davalara bakacak ozel bir mahkeme ku

rulmasi ve Frans1z modeline dayali bir ticaret kanunu ya

pilmas1 ulemanin ele~tirilerine yol a~m1~t1r (5). Bu, Osman

li toplumunun yiizy1llard1r kullandigi ~er'i haklar yaninda 

Bati toplwnlar1n1n kendi ihtiyaqlarina gore, yf.izyillardir 

degi~tire de~i~tire kendince ~ekillendirdigi haklar sistemi-

(I) Ayverdi, a.II, s.32I. 

(2) a,g.e., s.32!. 

(3) Lewis, s.IIO. 

(4) Ubicini, C.I, s.I58. 

(5) Lewis, s.IIO. T. C. 
Tltnkl)Oretim Kuruu. 
~taayoa Merlcftt 
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ni ithal etmenin Vlf biribiriyle ba~da~maz bu iki sistemi 

bagda~tirmaya Qali~man1n bir sonucuydu. 

Kaynagi:i.:kendisinde olmayan yeniliklere ilgi gostermeyen 

bir halk1 ithal yeniliklerle butiinle~tirmek miimkiin olmadi, 

aksine, zorlamalar tepkiler getirdi. Halkin kayits1zl1l1 

karQ1s1nda, limit baglad1g1 Bat1 tipi 1slahata daha 9.ok bag

lanan aydin kesim de halkla arasindaki mesaf enin aQilmakta 

oldu~u pek dikkate almadilar. 

Ta.hzimat asker! alanda bazi ileri ad1mlar atmi~tir. Ilk 

defa Gulhane Hatt-1 Httmayununda teb'anin hak: ve arasinda 

11askerlik gorevi" sayilml.f}, ve b<Sylece, o zamana kadaF bir 

kariyer olan askerlik ilk kez ocak ~eklinin dir,1na 9·ikaril

m1~t1r. (I). Ordu muazzaf askerler igin be~ y1ll1k, ihtiyatta 

onu izleyen yedi yill1k sure ile be~ ordu.halinde yeniden 

dtizenlenmi~(2), ve orduda Avrupa usulU silah ve egitim yon

temleri yan:ui.da kurulu~ kadrolari da esas a1·1nm1~t1r. 

Boylece, I844'ten sonra, yirmi ya~ina gelmi~ gen~ler, 

kur'a usulti ile veya gonullu olarak: orduya alinmaya ba~lan

d1 (3). Her aileden bir ki~i ve tek QOQuklu ailelerden as

ker al1nmamas1 prensibi ile uygulanan askerlik gorevi once 

1ntis1Uman teb'a i9in du~ilnulmiisse de, sonralari -I847'de

teb 'anin e~itligi kuralina dayanilarak gayr1-miislim teb~aya 

geni~letilmi~ti (4). Fakat, gayri-mtislim teb'anin bu i~ten 

(I) Karal, s.I82-I83. 

(2) Lewis, s.II2. 

(3) Lewis, s.II2.; Karal, s.I84. 

(4) Karal, s.I84-I85.; Lewis, s.II2. 
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ho~lanmamasi yiiziinden uygulama sonraya birakilm1fl ve nihayet 

I855'te cizye kald1r1lm1~, buna kar~ilik askerlik hizmeti 

herkese taninna:.~t1r (I). 

Gayri-miielim teb'anin askerlik konusundaki isteksizligi 

bu yilkUn. miislUman teb 1 an1n omuzuna binmesine yol ac;mi~, bu 

durum mtisliiman tebtan.in ticarete clan ilgisizli~i ile de bir 

le~ince ,. Ba ti ekonomisine ac;ilmayla birlikte zenginle~mekte 

olan gayr1-miislim teb'anin Tiirkler aleyhine iktisadi ve top

lumsal geli~imine ve biiyiik servetler edinmesine katkJ.da bu

lunmu~tur (2). 

Tanzimat, devletin ~ok uzun zamandir siiren mal! s1kin

t1lar1na da kal1c1 bir ~oziim getiremedi. Her~eyden once et

rafl1 bir program yoktu (3). Problemleri koktinden c;ozecek 

metodlar bulmak yerine, defterdarliklar va tahsildarliklar 

ku.rmak halihaz1r1 kurtarmaktan oteye gidemeyen yarim tedbir

ler olarak kalm1~t1r (4). 

Bu donemde, Bat1 1 ya duyulan hayranl1k ve Avrupa mallaP.i 

rina a~1lan kapilar yerli sanayi ve el tezgahlarini f elce 

ugratmi~, olciisiiz israf ve ozellikle ista.nbul'da yonetici 

ve biirokratlar arasinda gortilen servet ve gosteri~ modasi 

bir madd1 yikim sebebi olmu~tur (5). 

Tanzimat1n ilk k~git para basma te~ebbtisleri de bir so

nuca varamami~ ve hicbir kar~1l1k gosterilmeden ~ikarilan 

(I) Lewis, s.II6. 

(2) Berkes, s.243.; Ayverdi,. a.II, s.3!5. 

(3) Karal, s.ISI. 

(4) a.g.e., s.IBI.; Ubicini, C.II, s.295.; Ayverdi, C.II,s.319. 

(5) Ubicini, C.II, s.3I4.; Berkes, s.243-244. 
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k~g1t para bir sUre sonra degerden dUQmti~tU (I). Bundan son

ra eski maden1 paralar1n bir kismi piyasadan kald1r1larak 

Avrupa paralarina denk "mecidiye" bast1r1lmas:1.na karar ve

rilmigs ve yabanci para ge9mesi yasaklanmi~tJ: (2). Ancak yi

ne de; iki temel hedef; bor9lar1n1 8demeye yetenekli bir ha

zine ve istikrarli bir para ger9ekleQtirilememi,tir. Da.hasi, 

para de~erindeki dU~melerle birlikte artan israf memurlarin 

dUrU$tlugu uzerinde olduk9a k8tU etkiler yapmi~tir (3). 

Bu d8nemin bir degerlendirmesini yapan Ubicini'ye gore; 

haracin bUtiin~teb'aya uygulamnasindan, iltiza.m yerine 8~ur

ler ve gtimrtik kon:usunda devlet tekeli konmasl.ndan, vak1!la

rin f eshedilmesiyle sa~lanacak: o~Ur miktar1 art1~1ndan, Av

rupalilar1n sahip oldugu gayri-menkul mallardan ve hizmet

~il er Uzerinden vergi al1nmas1ndan hazine olduk~a rahatlat2-

c1 gelir saglayabilirdi. F~at her,eyden 8nce israf ve sui

istimaller onlenmeliydi (~). Ancak onlenemedi ve idari bo

zukluk bir ekonomik kalk1nma progra.m1 ve sermaye giri,imci

ligini te1;1vik imkan1 vermedi (5). 

Tari.meal alanda ise qift~ilerin bilgi eksikligi, yeter-

11 1,gUcu yokl~, parasal sermaye kitl1~i ve ula~tirma yol

lar1 yoklugu(6) problemleri Q8ztilemediginden ziraate elve

ri~li topraklar degerlendirilemedi. Diger taraftan, bir za-

(I) Karal, s.ISI.; Da!U.~mend, C.IV, s.I99.; Lewis, a.III. 

(2) Karal, s.ISI. 

(3) Lewis, s.IIO-III. 

(4) Ubicini, C.II, s.320-321. 

(5) Eerkes, s.243-244. 

(1) Ubicini, C.II, s.340-349. 
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manlar Do~ ve Bat1 pazarlarina mamul mallar satan endiistri 

artik hammaddelerini Avrupa•ya teslim eden ve onlar1 ii,len

mi~ olarak ithal eden aciz durumdan (I) c;1kar1l1p canlandi-. 

r1lamad1. 

K1sacas1 tanzimatla devletin mal1 ve iktisad! kaynakla

r1nin akilci kullanim1 saglanamami,, yabancilara serbest it

halat, ihracat ve ticaret kolayliklari getiren, yabanc1lar1n 

Tttrk liman.larina serbestQe ma1 tas1y1p lima.nlar aras1nda is

tedikleri gibi dola,malarina, 19 gUmriik vergilerini kendile

ri i~in uygun ama iilke iQin agir ko~ullara baglamalarina fir

sat veren kapitulasyonlardan(2) kurtulUl!lamami~ ve iilkede Av
rupa•nin siyast ve iktisad1 niifuz arti~i onlemememi~tir (3). 

BU.tun bunlara. K1r1J? Sava,1D.1D. masraflari ve ol9iisiiz is

raf da eklenince Avrupa'ya borQlanma meselesi giderek biiyU

mii~, kisa vadeli ve yiiksek faizli borc;lara bile sarilan dev

let yerli ve yabanc1 bankerlerin agina dii~mu,tur. Alinan 

bor<;lar1n iilkenin hayat.1: ihtiyaclari yerine Avrupa tarzi bi

nalar, devlet adamlar1nin liiksii ve Avrupa ozentisi hayatla

rl.n1n gerektirdigi masraflar i~in harcanmasi ve buna paralel 

olarak "komisyon" ad1 altinda ic; ve dl.fl borc;lanmadan a~1r1 

men:f'aat saglayan; fakat hazineye bir o kadar zarar veren a

raci ziimreler tiiremesi giderek devleti "Diiyun-u Umumiye" c;ik 

mazryla kar~i kar~1ya bira.kml.~tir. 

(I) a.g.e., s.355. 

(2) Osman Nebioglu, Kapitiilasyonlar, Ankara, Tiirkiye !~ Ban
kasi Kiiltiir Yay., I986, s.28-29. 

(3) Ayverdi, C.II, s.320. 
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Devlet, bor9lar1ni· ve faizlerini odeyemeyecek duruma 

gelince kurulmasi onlenemeyen bir "Diiyun-u Umumiye Dairesi" , 

alacaklilar:t.n tiitun, tuz, iQki, damga, bal1k, ipek vergileri, 

giimri1k gelirinin bir kism1 ve Dogu Rum.el!, Bulgaristan Prens ... 

ligi ve K.l.bris vilayetlerinin vergileri gibi kayna.k:lar1 da 

ele ge9irmesini saglayacakt1 (I). 

Kl.sacasi bu donemde illkeye biinyenin derdini. anlayacak, 

~artlarina uygun bir iyile~me saglayacak bilim ve teknik ge

tiril ememi~, geli~mi~ olmakla birlikte topluma yabanci bir 

takim kurum ve ~ekillerin yapiya yamanmasiyla problemler QO

zUlecek sanilmi~ ve bunun halkin paikolojik direni~i ile 

kar~11a~1p yozla~acag1 dU~unulmemi~ti. 

7. Islah.at Ferma.ni 

Tanzimat orduya yeni bir dtizen getirmesi, miilk1 idarede 

standart bir eyalet taksiminin kabulU, Bati etkisi ta~1yan 

kanunlar yap11mas1 ve A"VlrUpa usultt egitim yapan okullar a~il

mas1 gibi yenilikler getirmi~ti; fakat artik 4evletin i~i~

lerine de kariemaya ba~layan Avrupa devletleri ve ozellikle 

Rusya bunlarin yetersiz oldugunu dtt~iinuyorlardi (2). 

Bir yandan. Avrupa devletlerinin. Tanzimat Ferman1 1 n1n 

uygulanmasi konusundaki hasaasiyetleri ve devletin, gayri

muslim teb'as1na muamelesine duyduklari ilgi ve Rusya•n.i.n 

(I) a.g.e., s.332-334. 

(2) Karal, s.256. 
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Kaynarca Anla~masina dayanarak Ortodoks teb'a lehine haklar 

taleb etmesinin onlenmesi gibi di~ zorlamalarla devletin Pa

ris Bari~ Konferansi'na katilmasinin an-,a~1 olarak 28.Su

bat.I856'da Islahat Fermani ilan edildi (I). Bu ferman sad

razam, hariciye naziri, ~eyhUlislam ve Avrupa devletlerinin 

temsilcilerinin kat1ld1~1 tarti~malar sonunda I839 hatt-1 

hiimayuhUDu tekrarlayan, &Q1klayan ve geni~leten bir belge 

olarak: hazirlannu.~tir (2). 

Aslinda devletin, teb'asinin bir kisminin haklarinin 

-kendisine kar~1 bile- korunmasina yonelik karar alma gUcU

nti yabanci devletlere devredi~inin(3) bir ifadesi olan bu 

f erman I839 fermanl.ni gerqekleotirmeye yarayacak somut re

formlari saymi~tir. Buna gore Kir1m Savae1 mUttefiklerinden 

alinacak bor9la i~ borqlar 8denecek ve bir bauka kurulacak, 

bankadan alinacak yeni bir borQ hazine bonolar1n1 odemekte 

kullanilacak, ekonomik kalkinma i9in Avrupa sermayesi ve 

uzmanlarindan yararlanilacak, karma mahkemeler kurulacak, 

cizyenin kaldirilip gayri-mtislim teb'aya askerlik gorevi ge

tirilmesi de uygulanacaktJ: (4) • 

.Ancak bu belge ele~tirilere ugrad1 (5). Hi.ikiimet di~in

dan Mustafa Re~id Pa~a belge ile gereksiz ve egemenli~e ay

kiri imtiyazlar verildi~ini ve bunun milsltiman-gayr.i-mUalim 

(I) Berkes, s.2IO.; Lewis, a.II5-II6. 

(2) Eerkes., s.2I0-2II. 

(3) Karal, s.257-258. 

(4) Lewis, s. I20.; Berkes, s.2II. 

(5) Eerkes, s.2I2. 
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sUrtii~mesine yol aqaca~1n1 soylemi~tir (I). Ulema ve cemaat

leri Uzerindeki otoritelerinin zay1flayacag1ndan qekinen ki

lise ruhbanlar1 da yeni durumdan ho~lanmadilar. Askerlik yap 

ma veya bir bedel odeme zorunlulugu gayri-mUslim teb'ay1 :ra

hatsiz etti (2). QozUlemeyen mal! bunal1mlar1n slllk1nt1s1ni 

9eken halk Avrupal1lara ve retormculara dU~man oldu. Ealkan

larda milli uyan1, ve mUslUman teb'ada gelenekqi egilimler 

artti. Ustelik Avrupa devletleri de hala tatmin olmam1~lar

d1 (3). 

Hiikllmette ise sorumlu bir kabine sistemi olu~turulamad1. 

Gorevleri biraz daha belirginle~mi~ olan naz1rlar huktimdar 

tarafinda.n ayri ayri atand1g1ndan ve her bitd hill:ctimdara kar

~1 sorumlu old~dan atanmalarinda ve degi~tirilmelerinde 

zaman zaman, her i~e kari9an bUyUk devletlerin etkisi hisse

dili.i. 

K1sacasi devlet ~abaladik9a batiyordu. Artik ne eski an 

lamda bir millet, ne ozledigi Bat1l1 anlamda bir ulustu. Bu 

da ileride eski dUzeni ihya oz~eminden kaynaklanan bir ~eri

a t~ilik ve kendine Avrupali gorU.ntUsU vererek Avrupa'n1n 

gUQlil devletleri arasina kat1lma hayali kuran bir Eat1c1l1k 

Qeli~kisi ya~atacakti (4). 

(I) a.g.e., s.2I2. 

(2) a.g.e., s.2I2. 

(3) Lewis, s.II9.; Berkes, s.2I2. 

(4) Eerkes, s.244-245. 
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8. Me~rutiyete Giden Donem 

Mustafa Reeid Pa~a'dan eonra Ali ve Fuad Pa~a'lar1n 

Qabalariyla Tanzimat hamlesi devam ediyordu (I). Ancak ge

tirilen Avrupa kaynakl1 yenilikler, yiizy1llard1r kUQiimsen

mif clan Avrupalilar1n "e~itici" ve "uzman" olarak getiril

mesi, as~er1 ba~ar1s1zl1klar ve siyasal alanda kil9iik dU~me 

devletin kendine giivenini sarsm1et1. 

Bu geli~meler ve Avrupa 1 n1n gittikQe artan baskisi hal

ka Avrupal1lar1 sevimsiz gosteriyordu. Idarede ise, II.Mah

mud donemd.nden i~ibaren yeti~en, okumu~ ve zihinleri Avrupa 

eserlerinin ~evirileri ve Avrupa taklidi ile dolu yeni ay

d1n tipi, idarenin gidi~at1na ve kidemli memurlarca yolla

r1n1n tikanmas1na k1zg1nl1k duyuyorlardi (2). 

Bu ortamda Tanzimat hareketine kar~i tepkiler gortllme

ye ba~land1. I859'da de~1~ik kesimlerden uyeleri olan gizli 

bir cemiyetin padi~ah.1 oldtirtlp tanzimatl. kald1rmak niyetiy

le orgtltlendigi anla~ildi. Bu giri~imin "~anzimattan daha 

ileri giden, ~at1 modelinde liberal egilimli, halki temsile 

yetkili olan bir parlamento rejimi kurmay1" hede!ledigini, 

ya da bunun "tanzimatin ilericiligini y1k1p ~eriati geri ge

tirmek isteyen gerici bir giri~im" oldu~unu dil~Unenler var

d1r (3). Aslinda tertip~ilerin herhangi bir ilke i9in 9a-

(I) Ayverdi, C.II, s.339.; Lewis, s.I2I. 

(2) Lewis, s.I49-I50. 

(3) Berkes, s.268. 
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11~maktan QOk sultana ve nazirlarina kar~1 hareket ettikleri 

ve daha iyi bir yonetin saglayacaklar1ni umduklari ~ehzade

yi tahta ge~irmek isted1kleri soylenebilir (I). Diger ta

raftan, g1ri~imin b1r Rus ~ava~1 badiresinin atlatildigi, 

devletin di~ itibarinin bi:raz yiikseldigi ve 19eride, devlet 

k:urumla:rinda ciddi islahat g1ri~imlerinin sii.rd~ldugu bir 

doneme denk dU~mesi {!2) olayin ac;1klanmas1n1 zorla~t1rabilir. 

Yalniz bu donemden sonra, yine, II.Mahmud oncesinde ol

dugu gibi, her taraftan y1k1lmakta olan devleti k:urtarmak i

Qin padi~ah degi~tirmenin yeterli oldugunu zanneden Qabalara 

rastl1yoruz. Bu, qoktand1r idarecilerle halk arasinda bir u-

9urumun a~1ld1g1 Ulkede konunun idareciler a9is1ndan goriin.U

~Udur. Geli~melerin di~inda.ki halk i~in ise sultan1- hala de

gerliydi: 

"Sultan Selim ve Sultan Mahmud devirlerinde re
formun kare1la~t1g1 mukavemet sadece, halka yeni fikir
leri taht 1 1n ve dinin du~mesine sebep olacaklarmi~ g1bi 
gosteren ve sultan1 hain.kimselerin eline du~tugu icin 
yolunu kaybetmi~ olarak tan1tan v.e bC>ylece de halkin 
duygularini tahrik eden, ulema taraf1ndan gelmi~ti."(3) 

Benzer ~ekilde, I865'de kurulan ~anzimat aleyhtar1 itti 

fak-1 Hamiyyet adli dernek de padi~ahin ki~iligine degil, 

Tanzimat'in getirdigi pa~alar istibdad1na kar~1yd1 (4). 

I860'larda hiilctimet :f'aaliyetlerinin a<;ik bir ele:;stirisi

ni ve me~ruti bir rejim du~uncesini ortaya koyan Namik Kemal 

(I) Lewi.s, s.!50.; Berkes, s.268. 

(2) Ayverdi, C.II, s.335-336. 

(3) Ubicini, C.I, s.!37. 

(4) Berkes, s.269. 
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ve ~inasi'Din silriik:ledigi Yeni Osma.nl1lar muhalif bir hare

ket olarak ~izla geni~ledi ve hatta Uyeleri arasina ~ehzade 

Murad ve AbdUlhamid Efendileri de qekti (I). 

Yeni Osmanlilar Ulkede bir silkinme, toparlanma gere~i

nin fark1:ndayd1lar; ancak gorU~lerinde birlik, netlik ve tam 

bir a91.kl1k yoktu (2). Qiinkii qok degisik kesimden,~ok degi

oik hedefler pe~indeki Uyeleri bir asgari mU~terekte birle~

tirmek miimkllil degildi. Uyeleri arasind•; samimi vatansever-

~ler, onceleri Tanzimat'a bagli olup sonradan bundan i.imidini 

kesenler, me~rut~ rejime inananlar, fahSi menfaat umanlar 

vardi. Hareketin oncUlerinden Ziya Pa~a Kibris mutasa:rrifl1-

~1na tayin edilmekten ho~lanmam1~t1 (3). Hareketi finanse 

eden Misir prensi Mustafa Faz1l Paea, agabeyinin I866'da 

padi~ah AbdUlaziz'den aldigi bir fermanla saltanatin veraaet 

silsilesi di~inda kalmasinin tela~1ndayd1. Misir hidivi ol

mak veya me~ruti Osmanl1 hUkiimetinin bir naziri olmak isti

yordu (4). 

Fazil Mustafa Pa~a'nin daveti ve parlak vaadleriyle Pa

ris'te toplanan Yeni Osmanl1lar burada tan1et1klar1 liberal 

ve sosyalist Qevrelerin ulus~uluk ve toplumculuk gibi akim

larini anlam1yor, Avrupa•n1n resmi Qevrelerinden ilgi de gor 

muyorlardi.(5). 

(I) Lewis, s.I5I-I52. 

(2) Ayverdi, C.II, s.I47. 

(3) Danismend, C.IV, s.2I3. 

(4) Lewis, s.I52.; Ayverdi, C.II, s.357. 

(5) Berkes, s.279. 
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Sultan AbdUlaziz'in I867'de resmi ziyaretle Paris'e 

gelmesi s1ras1nda Fazil Mustafa Paea, istanbul'da yiiksek 

bir makam umarak onun tevecciihUnU kazanmaya 9al1~tl. ve boy-

1 ece Yeni Osmanlilara gosterdigi eski ·11gi kayboldu (I). 

Eundan sonra Paris'i terketmeleri de istenince Yeni Osmanl1-

lar kendilerine el uzatan devlete geri dondtiler (2). Me~ru

tiyet rejimine biinyenin haz1r!~Olmadig1 dUfililncesiyle onlara 

kar,1 Q1kan (3) Ali Pa~a'n1n oliimu de onlari rahatlatm1~t1. 

Bu donemde de !dare her taraf 1n1 sarm1~ problemlerle 

baea 91kamiyordu. YUzy1llar1n getirdigi sorunlar1n kisa dB

nemde, dUrUst ve ciddi bir islahat9i kadro i~ba~1nda olmadan 

dtizeltilemeyecegi kesindi. Ama panik i9indeki yoneticiler 

bunu dU~tinmUyorlardi. 

I870'lerde padi~ah1n ki~isel ~abalariyla ordu ve donan

ma kuvvetlendirilmi~; ancak, yeni z1rhlilar1yla kuvvet baki

ml.ndan "A.vrupa'da UQUncti" duruma gelen donanma devlete bU

yUk masrafla.ra malolmu~tu. Eu giri~imleri olumlu bulan Cev

det ~aea, once mtilkiye ve maliyenin islah edilip, dogacak 

fazla varida~in buraya sarf edilmesinin bu s1k1nt1lar1 onle

yece~~ bir~yol oldugunu belirtmi~tir (4). 

fdarecilerin israfi, maliyenin bor9lanmas1, sadrazam 

Mahm.ut Nedim Pa~a'nin rastgele azil, tayin ve sUrgiinleri 

(I) Lewis, s.I55.; Ayverdi, C.II, s.368. 

(2) Ayverdi, C.II, s.368. 

(3) a.g.e., s.367. 

(4) Mahmud Kemal !nal, Son Sadriazamlar, C.I, Istanbul, 
Maarif Matbaasi, I940, s.97.; Lewis, s.I58.; Ayverdi, 
C.II, s.340. 
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idarede huzur ve istikrar birakmam1~t1(I). Bu nedenle, Yeni 

Osmanlilar ve ~eeitli sebeplerle padi~aha karei olan diger

leri ~ehzade Murad Efendi'ye fup~t baglam1~lard1. Avrupa po

litik 9evrelerinin de onlarla ayni zamanda padieahi ~iddet

le ele~tirirken eehzade Murad ~endi'ye gosterdikleri yalc.n-

11k ilginQtir (2). 

Du.rum boyle iken, Ekim I875'te sadrazam Mahmud Nedim 

Pa~a'nin di~ bor~larda alacag1 olmayan Rusya'nin da te~vi

kiyle, d1e borclarin faizlerinin yarisi kadarinin odenmesi

nin durdurulaca~ni ilgili devletlere bildirmesi devletin 

itibari i~in bir darbe olmu~tur (3). Bu sirada Bosna-Hersek 

ve Bulgaristan isyanlarinin sUrmesi de devlet i~in ayr1 bir 

huzursuzluk kaynag1yd1 (4). 

Bu ortamda, IO.Mayis.I876 1 da softalar -Fatih, Beyazit, 

Silleymaniye medreselerinin ogrencileri- ayaklanarak sadra-

zam Mahmud Nedim Pa~a ve ~eyhUlislam Hasan Fehmi Efendi'nin 

azlini istemi~lerdi (5). Sehzade Murad Efendi'nin padi~ah 

olmasini hedefleyen Midhat Paea da bu isyanda rol oyna.nu.~ 

ve veliaht Murad Efendi'nin sarrafi Hristaki'den ald1g1 pa

ralari medrese ogrencilerine el altindan dagitarak bu kan

siz gosteriyi haz1rlami~ti (6). Bundan sonra MUtercim RU~dU 

(I) Ayverdi, C.II, s.340-34!. 

(2) a.g.e., s.356. 

(3) Berkes, s.30I.; Lewis, s.I58. 

(4) Lewis, s.I59. 

(5) a.g.e., s.I59.; Dani~mend, C.IV, s.253-254.; Ayverdi, 
C.II, s.369. 

(6) Lewis, s.I59.; Dani~m&nd, C.IV, s.254. 
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Pa~a 1 n1n sadarete, HUseyin Avni Pa~a•n1n seraskerlige, Mid

hat Paea'nin viikela meclisinin bae1na ve Hasan Hayrullah E

fendi 'nin de ~eyhulislamliga getirilmesiyle kamuoyu. yat1~

m1f1, ayni zamanda padili!aha kar~i olanlar nufuzlu mevkilere 

gelmi~lerdi (I). Miihr-il hiimayunun teslimiride padi~ahin "si

zi halk istediginden memur ettim" demesi onlari uzun siire 

iktidarda tutmaya~agini gostermi~ ve bunllll ardindan sadareti 

teklif ettigi Mahmud Nedim Pa~a'nin, Rtif}dU, Mid.hat ve HUse

yin AVD.i Paea'lar uzakla~t1r1lmad1k~a gorevi kabul etmeye

cegini bildirmesi bu grup taraf1ndan ogrenilince padi~ah1 

hal <;abalar1 h1.zland1r11m1f}t1 (2). 

Bundan sonra eeyhUlislamdan alinan fetva ile Sultan 

AbdUlaziz tahttan indirilmi~ ve Yeni Osmanl1lar'1n me~ruti 

idare i9in iimit baglad1klar1 V.Murad tahta 9ikar1lm1~t1r (3) 

Fakat sonraki geli~meler meselenin bir padif}ah degi~i

mi ile halledilebilecek kadar basi t olmad·1~1n1 gostermi~

tir. ·Her~eyden once olayin sorumlular1 Mid.hat, HUseyin Avni, 

ve SUleyman Paea olay1 farkl1 degerlendiriyordu (4). Mid.hat 

Paea padi~ahin hal'ini devletin kur.tulu~u i9in tek qare 

zannediyor ve onu me~ruti idare kar~1sinda tek engel ola

rak goriiyordu. HUseyin Avni Pa~a ise, gelirinin bUyiik kl.s

mi f aizli borqlara ayr1lm1~ maliyeden bUyti.k miktarda para 

c1kard1t,i, fiahsi menfaat saglad1~1 ve bu s1rada maliyede 

(I) Ayverdi, C.II, s.369. 

(2) Inal, s.IIO-III. 

(3) Lewis, s.I60.; Ayverdi, a.II, s.,70. 

(4) Lewis, s.I60-I6I. 
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-~ hi9bir kal1c1 1slahat yapmad1g1 (I)Agoziinden dil~tiigti padi~a-

ha ki~isel bir kizg1nl1k duyuyordu. 

Hal karari qe~itli yankilar getirmi~ti. Mahmud Celaled

din Pa~a viikeladan il~ dort ki,inin ·1ttifak1yla padi,ahin 

hal ve azl edilip buna genel gorilntilsil verildi~ini belirtip, 

bunum 9er'an ve hukuken ge9erli olmad1~1n1 soylemi~tir (2). 

Yusuf Ka.mil Pa~a ise, sadrazama, yetmi~-seksen yildan beri 

uyutulmu~ olan fitnenin uyand1r1ld1~1n1 soylemi~ ve; "her 

hal'i milteakib devletin ba~1na mesaib QoktUgunil tarih yaz1-

yor. ~imdi de politika karma kar1~1k olacak. KorkarJ.m bir 

muharebe aQ1lub ni9e kanlar akacakt1r." demi~tir (3}. 

Gercekten bunun ardindan baslayan Sirp ve Karadag is

yanlar1 ve Rusya sava~1 devleti iyice s1k1nt1ya sokmu~tur(4) 

Padi~ah degi~imi elbette tek baeina umulan sonucu sag

layamazdi. Qtinkii idaredeki, yUzy1llar1n UrilnU olan QOk yonlu 

bozukluklar1 tek yonlil girieimlerle dilzeltmek miimkU.n de

gildi. Muhalefetin ise, etrafli bir plan1 yoktu. Herkes ken

dince, tek yonlil ~azilmler oneriyordu. ilerleme i~in ba~ ko

'ulun ozgiirltik ve silrekliligi garanti edilecek bir ozgilr

liik rejiminin kurulmasi oldu~u soyleyen Namik KemaJ..,,bunun 

padi~ahin bag1ms~zl1g1n1 kald1rmadan, halki din ve gelenek

lerinden yoksun birakmadan igteki hastal1klar1 tedavi edip, 

Avrupa ile ili~kileri normalle~tirecek bir yol oldu~unu sa-

(I) Danismend, a.Iv, s.248.; Inal, C.IV, 1943, s.248. 

(2) Inal, C.IV, s.536. 

(3) a.g.e., s.536. 

(4) a.g.e., s.536. 
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vunuyordu (I). 

Fakat boyle bir rejim nasil kurulacakti-, o gi.iniin eart

larinda bu miimkiin miiydU? Maliyesi iflas etmi~, bilimsel ge

li~meleri durmu~, artan di~ baskilara kar~i koyamaz hale 

gelmi~, teb'asina bile hakim olamayan bir idare bunu nasil 

ba~arabilirdi, eger ba~arabilse, kurtulu~ yolu gerqekten 

bu muydu? 

Anayasali bir me~rutiyet rejimi ozlemiyle ~ehzade Mu

rad Efendi'yi tab.ta gec;irenler de dii~iindiiklerini uygulama

nin pek kolay olmad1g1n1 kisa siirede anladilar. Her~eyden 

once yeni padi~ah sinirleri zayif biriydi ve iQkiye olan 

dU~kiinlUgti bunu kotUleetiriyordu (2). Zaten yenilik taraf

tari olmakla birlikte,ne yapilmasi gerektiEi konusunda e

sasli bir gorU~U de yoktu (3). 5te yandan o tarihlerde Av

rupa 1 da bile !ngil tere, Bel<ii.ka ve Amerika Birlefiik Devlet

leri dUzeyinde anayasal rejim ornekleri pek yoktu. Anayasa 

sorunlariyla ilgili kavramlar aydin kesim aras1nda bile 

pek yerle~mi~ degildi ve bu tiir anayasa yapma yontemleri 

Osmanli geleneksel yap1si i91n ~ok yeniydi (4). ttstelik bu 

ortamda, federal rejim yanl1s1 Mid.hat Pa~a ile gUQlii bir 

merkeziyetQilik yanl1s1 Nam1k Kemal gibi me~rutiyet9ilerin 

ileri gelenleri bile anla~a.miyorlardi (5). 

(I) Berkes, s.282. 

(2) Lewis, s.I62. 

(3) Eerkes, s. 306-.; Ayverdi, C.II, s.355. 

(4) Berkes, s.301-302 .. 

(5) a..g.e., s.302. 
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Gerc;i Sultan AbdUlaziz'i hal sebepleri arasinda "istib

dad1 imha ve adaleti ihya etmek ve ~evletin atisini ve mille

tin saadet ve selametind. temin edecek sa~lam idare tesisine 

gal.i.~mak" yeralm1~t1; fakat hal'in ba~ sorumlular1ndan ser

asker HUseyin Avni Pa~a, oliimtlne kadar geQen yakla~1k bir 

buguk ayl.i.k surede adeta diktatorluge yonelm.1~ ve devlet i

leri gelenlerini sindirerek me~rutiyeti anmaz olmu~tur (I). 

Diger taraftan, israf1ndan ~ikayet olunan padi~ahin 

hal'inden sonra daha buyiik bir israf ve suiistimal yasanm1~, 

s1rp, Karadag isyanlar.i. ve Rus Sava~1 yeni masraf kap1lar1 

acmi~ ve yeni padi~ah1n ~ehzadeliginden kalan borqlari da 

buna eklenince hal edilen padi~ah Abdulaziz'in ~ahsi mucev

herleri musadere edilerek Hristaki adl1 bir sarrafa rehnedil

mi~, onun mtlcevherlerle birlikte Avrupa'ya kagmasi uzerine 

de (2), hazinede bulunan senetler, demiryollari tahvilati, 

nak:itler, mucevherat ve di~er kiymetli e~ya ziyan olmu~, bir 

k.i.smi da kapanin. elinde kalm1~t1r (3). 

Sonu9ta, bu gidi~le mesruti idareye varamayacaklarini 

anlayan Midhat Pa~a, devletin tek kurtulu~u olacag1n1 sand1-

g1 me~ruti idareyi ve Kanun u Esasi'yi kabul edecek bir pa

di~ah aramaya Qikmi~ ve ~ehzade Abdulhamid Ef endi ile tema

sa geQmi~tir. 

Bundan sonra, sadrazam1, orduyu ve eeyhulislami birle~-

(I) Inal, C.IV, s.557. 

(2) Ayverdi, C.II, s.372. 

(3) Inal, c.rv, s.562. 
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tirip padi•ah V.Murad 1 1n fifasiz hasta oldu~ dair fetva 

haz1rlatt1 ve 3I.Agustos.I876'da ~ehzade AbdUJ.hamid Efendi 

tahta Q1kar1ld1 (I). 

D5rt ayda iki defa, naz1rlarin karar1yla padi~ah deli~

mi~ti ve boylece I876 May1s1nda Midhat Pa~a'nin giri~imle

riyle ba,layan anayasa planlamalari I850 Prusya, I83I Bel

<;ika anayasal:arl.lldan etkileD.erek 23.Arall.k.I876'da, bir mec

listen c;1k:may1p, hiikiimet tarafinda:n ilan edildi (2). 

(I) Berkes, s.309.; Ayverdi, C.II, s.374-375. 

(2) Lewis, s.I63. 
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SONUQ 

Tarihi geli~eler ha.kkinda sahip olunan sa«l.1kl1 bir bil

ginin bugiinlarin degerlendiri.lmesinde yararli olaca~i ve yan-

11~ yorum ve )'a.rg:ilar1 onleyece~i inanciyla giri~t1g1m bu ~-

11~mada yak1n tarihimizin bir yoniinU kisaca gozden ge~irmeye 

<;aliCJtim. 

Bu cali~mada, sosyal olaylarin insan do«as1 geregi yerle

ri, zamanlar1 ve bi~imleri farkl1 da olsa temelde pek degi~me

dii,i; fakat aldat1c1 gorUniimleri nedeniyle tarihin tekrarlama

lar1n1n kolayca f arkedilemedigi sonucuna vardim. 

Bunu yaparken olaylarl.n ne oldugu, ne zaman ve~nasil ge

li~tiginden Qok, nedenleri Uzerinde durdum ve olaylar arasin

da ba~lantilar kurmaya qali~arak de:gi~en tarihimizin degifimez 

yapi ta~lar1n1 bulmaya Q&l1~t1m. 

Bu ~ali~mada, ilerleyen ve gerileyen bir devletin idare

sinin nelerle kar~1la~t1g1n1 de~il, bir idari yap1nin devle

tin yUkseli~ veya QOkil~tinde ne derece etkili old~u anlama

ya u~a~tim ve baglant1n1n ba~lang19ta sand1g1mdan daha buyiik 

oldu~u gordilm. 

Her~eyden once ~unu soyleyebilirim: Osmanli Devleti etkin 

ve rasyonel isleyen idari yap1s1n1 korudugu siirece yiikselmi~; 

bu yap1n1n yozla~mas1n1 onleyemedi~i donemlerden itibaren de 

gerilemeye ba~lam1~t1r. 

Kuruldugunda kimsenin onemsemedigi ki.i<;Uk Osmanli Beyligi 

kisa sUrede rasyonel bir idari yapi olu~turmu~tu: Me~ruiyeti 

tart1~1lmaz, Ustiln nitelikli bir lider, halkin benimsedi~i bir 

yasal sistem, istisnasiz herkeae kar~i uygulanan bir adalet 
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mekanizmasi, disiplinli ve UstUn bir teknolojiye sahip bir or

du, bu ordunun sUrekli ak1tt1gi ganimetlerle gelen refall, dev

letin ve halkin ihtiya9lar1n1 eksiksiz kar~1lamaya yonelik ta

rimsal ve s1nai hayat, memurluk ve hatta esnaflik iqin on-ko ... 

{Jul olan bilgi, tecriibe ve liyakat sistemi ve herhangi bir 

sosyal ~okiin:tii ile tani~mam1, memnun bir halk sistemin temel 

ogeleriydi. Hiqbir ogesi ~atlak sea vermeyen bu sistemi koor

dine eden idare ise, ifler11g1nde herhangi bir hata affetmeyen, 

bilgili ve tecriibeli memurlar1n1 ozel bir egitimle yetiotiren, 

idealist kavramlarla motive ettigi halkina daima ustiin olma 

duygusu hissettizen ve "kutsal" nitelikli devletin sUrekliligi 

i9in "hiybir fedakarliktan kacinmama" normunu iktidara ve hal

ka kabul ettiren bir yap1yd1. 

Halkini memnun eden, halkina giivenen ve hi~bir i~ini ~a.n

sa birakmayan bu idare ile devlet, u~ kit'ada yerle~en bir su
per gllQ olabildi. 

Bu inanilmaz geli~menin ve devletin rakip tanimayan gii

ciiniin sembolu olan idare i~te bu donemden sonra eski s1k1 di

siplinini biraz gev~etmeye karar Verdi. Liderleri eski zorlu, 

egitimde rekabet sistemini biraz hafiflett, sonra, iltimas 

ve rU.~vet gibi insan dogas1nin vazgeqemedigi hastaliklar dev

reye girdi. Eski liyakat sistemi y1prat1ld1 ve odtll-ceza me

kanizmas1 adaletle uygulanmaz oldu. Adaletten ~a~mayan yargi 

glicu dejenere oldu. Bilimsel geli~meler durdu. Devletin o 

muhte~em ordusu da bozulmadan nasibini ald1. Di~ariya gUcu 

yetmeyince giiciinUn ttlkenmedigini i~eride kendi halkina ve 

kendi devletine gostermeye ~al1~t1. Cephelerdeki ba~ar1s1z

l1klar ulkeye ak:an ekonomik refah1n da kesilmesine sebep o-
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lunca da nedenini anlayamad1g1 s1k1nt1lar1 ya~ayan bir halk 

ve huzursuz bir idare dogdu. 

!dare 3ozulmay1 g6rilyor, fakat ar1zan1n nerede oldu~u 

bulamiyordu. Aslinda bozulma heryerdeydi. !dare bunlar1 on

leyebilir miydi; onleyemez miydi? Bunu bilmiyorum. Zaten dev

letin, hastal1klar1na uzun sUren bir tedevi uygulamaya yete

cek zamaiu da yoktu. Qiinkii Avrupa devletleri hep birlikte, 

artik eski gilcu kalmayan bu ba~ dU~man1n1 yok etme firsat1n1 

kolluyordu. 

Bu a1rada idari mekanizma hala gii9lU oldugunu gosterme

nin bir yolunu bulmu~tu: !sraf ve gosteri~. Fakat bu, fela

keti h1zland1rmaktan ba~ka bir~eye yaramadi. Maliye ~oktU, 

halk fakirle~ti, bunlarin ge~ici oldu@l dU~Uncesiyle Avrupa 

devletlerine ve kendi sarraflarina bor~lanan devlet son ku

ru~una kadar soyuldu. 

BUtiin bunlar olurken, devlet o eeki sisteminden geriye 

kala.n son kozu, halk1n1n idealizmini 4e kaybetti. Bundan 

sonra rU~vet ve iltimas idarenin tek araci haline geldi. Dev

letin dayanagi ve halkin gozdesi olan ordu yalniz menfaat 

gildUleriyle hareket eden tehlikeli bir silahli kuvvet hali

ne geldi. Aslinda yaln1z ordu deg11, devletin temeli olan 

bUtun halk kesimleri; bilim adamlari, esnaf, memurlar, esraf 

ve iktisadi hayatin hakimi olan azinliklar baski gruplar1na 

donU~mu~, k1sacas1 herkes kendi ba~1n1n tela~1na dU~ma~tu. 

S1n1rlar kii9Ultiyor, devletin parasi degersizle~iyor, kaynak

lar1n1 degerlendiremeyen devl·et her ihtiyaci ic;in Bat1 'ya 

ko~uyor ve ne yapacagini bilmez durumdaki idare bu gidi~i 
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durduram1yordu. 

Gelece~e yonelik hedefler yok olmu,tu. Sadece bugilnu 

kurtarmaya Q&liQmakla vakit ge~iyordu. Nihayet bir,eyler ya

p1lmas1 gerekti~ini dU~Unen devlet adamlar1 tek qare olarak, 

kendileri dU~erken yfikselen Bat1•y1 5rnek almaya karar ver

diler. Oysa kisa sUre once ytlkselmekte olan kendileriydi ve 

bunun Dogulu ya da Bat1l1 olmakla hiQbir ilgisi yoktu. Tabii 

o pa.nik atmosferinde bunlar dU~iinUlmedi ve devlet adamlar1 

Bat111 uzmanlarin sunacaklari ~arelerden medet umdular. 

Ancak gen~lere bir yabanci dil 6gretmekle veya Bat1'dan 

birka9 egitimci getirip, Avrupaya birkaq ogrenci gonderme~le 

durmu~ olan bilim hayati ca.nl.andir1lamadi. Talimsiz ve di

siplinsiz ordunun eline silah vermekle i~ bitmedi ve devlet 

memurlarina Bat1 tarzi ldyfet giydirmekle idare modernle~e

medi. Ne gerileme durdu,._ne gelecek aydinland1. Aksine bu

tiin sikintiyi 9eken halk problemlerine oare bulamayan idare

sinin kendisinden ~eklen de uzakla~masl.Ila i9erledi. 

Ote yandan Bati'dan getirttigi birka~ kurumu kendi ya

p1s1na uyduramayan idareciler halkin bu konudaki kay1ts1zl1-

g1na kizdilar. Halk ve idarecileri arasinda bir uourum a91l

d1. Idaresini begenmeyen bir halk ve kendi halk1n1 kUqiimse

yen bir idare ortaya 9ikt1. 

I.Me~rutiyete kadar getirdi~im bu Qali~ma XIX. yiizy1-

l1n il9Uncil 9eyregi11e kadarki donemi i9eriyprdu. Bu siil!ecin 

devaminda da 9okU~ sUrdil ta ki 29.Ekim.I923'te yeniden dogu~ 

ya~anana kadar ••• 

XX. yiizyilin sonlar1na geldigimiz ~u gUnlerdeki idari 

yap1m1z1 inceledigim silrecin yUkselme donemleri ile kar~i-
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lafltiramam. QUnkti bu ytikseli~ istisnai bir siire~ti. Qokii~ do

nemi ile de kar~ila,tirmak istemiyorum. Elbette ki benzemi

yor. Fakat acaba diyorum, gomdii~iizii sand1~1miz bazi illet

ler hala ~iirU.yor olabilir mi? Idari sistemimiz daima i~in 

ehli kimselerin mi eline geqiyor; yoksa Qokii~ doneminde li

yakat sistemi yerine geqen'iltimas ve rU.~vet hala ya~iyor mu? 

Acaba yine, bazi devlet adamlar1m1z halka hizmetten 9ok ken

di fahs1 h1rslar1 iQin nu qal1~1yorlar? Aeaba koca Osmanli 

hazinelerini tiiketen "resm1 iaraf 11 onlenebildi mi? Acaba pa

ramiz, bir zamanlar Osmanli paras1n1n dii~tugu duruma; "ziiyuf' 

akcte" durumuna mi dii~ti.yor? Acaba yine, Avrupa iilkelerine 

bor9lanmalll.n risksiz bir yol oldugu mu san1l1yor? Acaba yine, 

tatmin edilemeyen bask1 gruplar1 ba~inin caresine bakmaya mi 

c;al1~1yor? Acaba cagda~ silahl1 kuvvetlerimiz yine, kat1lma

d1g1 uygulamalarda yeni~eriler gibi devlet yonetmeye kalk1~1-

yor mu? Bilimsel geli~melerimiz h1zland1 mi? Acaba artik Av

rupa kar~1s1nda kii9i.i.kliik duygusu Jd.ssetmeden, ithal mali mo

dern kurumlar edinmek yerine kendi modernle~memizin kayna~i 

olmaya Qal1~1yor muyuz? 

Bu sorular ~ogaltilabilir ve benim tezim bunlara cevap 

veremez. Zaten amacm da bu degildi. Yalniz ben bu sorulari 

sorabilmeyi ve bu konuda dti.~iinerek kar~ila~tirmalar yapa

bilmeyi bu tezi yazarken a.l!:il edebildim. Bu da, Qali~mamin 

ba.~1nda ge9mi~ tecriibelerin bugiinlerin a~iklanmasinda yarar-

11 oldugu konusunda belirttigim inanc1m1 destekledi ve bu 

alanda yap1lacak ~al1~malar1n onemini gosterdi. Tezle bir

likte ortaya eikan sorular ise bilimsel ara~tirmalarin sil

reklili~i iqin sadece birer yen! ba~lang1~ noktalari ala.bi-
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lirler. 
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